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Šeima ir paukščiai
Sėdi žmogus palaukėje ir matai, kaip pirmieji paukščiai jau 

pradeda rinktis kalneliuose ir galvoti apie tolimąją kelionę. Tiesa, 
dar šilta, labai šilta, bet saulė jau nuriedėjusi i antrąją vasaros 
pusę, dienos trumpėja. Renkasi paukščiai seni, su jais renkasi ir 
jaunikliai, tik šią vasarą išriedėję iš kiaušinio. Ir nė vienam iš 
jaunųjų neateina į galvą mintis, kad reikia pasilikti nuo tėvų arba 
skristi atvirkščia kryptimi. Nebuvo jauniklis nei pietuose, nei šiau
rėje ir nežino, kur žiemą geriau, bet jeigu tėvai skrenda į pietus 
— skrenda ir jis. Tokia yra paukščio filosofija. Prigimtis jam ši 
gyvenimo būdą sukūrė ir davė priemones jame išsilaikyti.

Žmogus yra tos pačios Visatos kūrinys, tačiau Visata prileido 
jį prie augštesnių lobių. Jo protas yra šviesesnis kaip paukščio, 
jo gėrio sąvoka augštesnė, bet kartu, deja, ir jo palinkimas į blogi 
didesnis. Žiūri žmogus i besibūriuojančius paukščius ir galvoji, 
kaip gaila tėvų, kurie mano, kad jų vaikas yra paukštis, ir nori, 
kad vaikas sektų juos instinktyviai, be didelių pastangų iš tėvų 
pusės, kaip daro paukščių jaunikliai.★ * *

Atostogų metu šeima priartėjo prie paukščių situacijos: pali
kusi Įkaitusį 'miestą, išvyko į gamtą, kur, žiemos rūpesčių nevargi
nama, turėjo progos artimiau pabendrauti. Pagrindinis to atosto 
ginio bendravimo rezultatas turėjo būti vienas kito “atpažinimas”. 
Keista tiesa — žiemos metu šeimos nariai, nors gyvendami po 
vienu stogu, vienas nuo kito nutolo. Tėvai užsimušdami bėgo pas
kui darbus — ne tiek dėl duonos, kiek dėl siekiamo ir niekad 
nepasiekiamo liuksuso. Vaikus pasigavo svetimoji aplinka, palei
dusi iš narvo krikščioniškosios filosofijos šimtmečiais tramdytus 
gaivalus: autoriteto niekinamą ir seksualumą. Argi atostogų metu 
kartais tėvams nepasirodė, kad jie nebepažįsta vaikų, kad vaikai 
jiem pasidarę lyg svetimi. Taip, ir dažnai. Nuo šios vietos tenka 
ir pradėti taisymą, kol nevėlu.

Katalikybė turi tam taisymui išbandytą priemonę — atvirą ir 
besąlygini išsikalbėjimą, šimtmečiais šiam reikalui buvo naudo
jama išpažinties forma. Dabar toji forma reikalauja ir daugiau 
niuansų: ne vien tik bažnyčioje, ne vien dialogas su kunigu, bet 
ir betkurioje nuošalioje vietoje išsikalbėjimas su vienu ar kitu iš 
tėvų. Dažniausiai, tokio dialogo pradininkai turėtų būti tėvai. 
Jeigu nė vienam iš tėvų išpažintinio dialogo su vaiku nepavyko 
užmegzti, vadinasi, reikalai jau-nuėjo toli, plyšys pasidarė perdi- 
delis. Vienintelė išeitis tuo atveju būtų šaukimasis trečiojo pagal
bos. Tokį pagalbininką surasti būtų taip pat tėvų pareiga.

Atviras tėvų ir vaiku išsikalbėjimas yra pagrindinis šeimos 
atostogų tikslas. Toks išsikalbėjimas reikalingas, kaip katekizme 
mokėmės, bent vieną kartą metuose. Jeigu šiemet vasarą jis liko 
nepadarytas, plyšį tarp tėvų ir vaikų dar daugiau padidinome.* * *

Kai paukščiai su savo vaikais pradės kilti į pietus, mes grįšime 
su savuoju prieaugliu atgal į miestus. Geru atveju mes, kaip ir 
paukščiai, vešimės vaikus su savimi, juos atpažinę ir problemas 
išsiaiškinę. Blogu atveju mūsų automobilyje sėdės tik vaikų kūnai: 
šeimos atostogos jiems nieko nedavė, jų dvasia liko, kaip ir buvo, 
svetimuose sūkuriuose. Vienu ir kitu atveiu tėvams teks susimąs
tyti, ar vienų neilgų šeimos atostogų pakako atviram susipratimui 
su vaikais pasiekti ir jį sustiprinti taip, kad žiemą vėl galėtumėm 
eiti kiekvienas savo keliu. Ne, oi ne. Tas ėjimas “savais keliais”, 
tas nepaliaujamas apsikrovimas darbais yra didžioji lietuviškosios 
šStmos nelaimė.

žmogaus vaikas nėra paukštis ir jam reikia daugiau, negu 
kasdieninio kirmino. Jeigu paukščiui savo meilei perduoti pakan
ka kirmino, tai protingam žmogaus vaiku reikia nevien kasdienės 
duonos — jam reikia nuolatinio dvasinio ryšio su tėvais vasarą 
ir žiemą. A. R.

KANADOS /VYK/A/

LIŪDNA ATOSTOGŲ PRADŽIA

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGĄ SUKRĖTĖ RAŠYTOJO ANATOLIJAUS 

KUZNECOVO PABĖGIMAS Londone. Britanijon jį buvo atsiun
tęs žurnalas “Junost”, kuris neseniai iš savo redakcinio kolektyvo 
pašalino maištaujantį poetą Jevgenijų Jevtušenką ir jo vieton pa
kvietė A. Kuznecovą, visuotinio pripažinimo susilaukusį dokumen
tine knyga “Babi Jar” apie sovietinį antisemitizmą ir žydų žudy
mą Kieve vokiečių okupacijos metais. Tokiu pačiu pavadinimu 
aštrią poemą buvo sukūręs ir J. Jevtušenką. Londone A. Kuzne
covas turėjo rinkti medžiagą knygai apie Lenino gyvenimą Brita
nijoje 1902 m. Pasaulinėje spaudoje plačiai nuskambėjo A. Kuz- 
necovo kaltinamasis aktas sovietiniam komunizmui, kurį jis laiko 
nežmoniška sistema, atgyvenusia savo dienas. Visos A. Kuznecovo

Federacinio parlamento nariai 
pagaliau pradėjo gerokai pavė
luotas vasaros atostogas. Jų pra
džią uždelsė aštrus ginčas dėl 
parlamento procedūros pakeiti- 

' mo taisyklės nr. 75, kuri turi 
a, b, ir c punktus, ribojančius 
debatų laiką. Pirmasis punktas 
vyriausybei leidžia apriboti dis
kusijas, kai yra susitariama su 
visais opozicinių partijų vadais, 
antrasis — nustatyti svarstomam 
klausimui laiką ir tokiu atveju, 
jeigu vienos opozicinės partijos 
vadas šiam žingsniui nepritaria, 
šiuos du taisyklių punktus parla
mento nariai patvirtino be dides
nių ginčų, bet visa opozicija pasi
šiaušė prieš trečiąjį punktą, ku
riuo pasinaudodama, vyriausy
bė gali ginčus užbaigti savo nuo
žiūra pasirinkta laiko riba, kai 
nepavyksta susitarti su opozici
nėm partijom. Kitais žodžiais 
tariant, daugumą federacinia
me parlamente turinti vyriau
sybės partija gali pravesti įsta
tymą, kuriam nepritaria opozi
cija, kiek galint trumpesniu lai
ku, nutraukdama priėmimą boi
kotuojančias ir delsiančias dis
kusijas. Premjeras P. E. Tru
deau turėjo tikslą sumoderninti 
ir paspartinti įstatymų priėmi
mą, opozicija šiame sumanyme 
įžiūrėjo savo laisvės varžymą. 
Ji pradėjo delsimo taktiką, atsi
sakydama vasaros atostogų tai- 
svklės nr. 75c sąskaiton. P. E. 
Trudeau tada griebėsi retai te
naudojamos priverstinio balsa
vimo teisės, kuri gali būti nuo
stolinga valdančiai partijai rin
kėju akyse, kai jų didžioji dalis 
pritaria opozicijai. Taisykl.ė 
nr. 75c buvo oriimta, nes šiuo 
metu liberalai parlamente turi 
didele balsų persvarą. Opozici
ja tokiame varžtus turinčios tai
syklės priverstiniame priėmime 

pasiskelbė matanti demokrati
nio parlamento griovimą. Prem
jero P. E. Trudeau adresu buvo 
paleista keletas audringų šūkių, 
kaip pvz. Sieg heil ir Mussolini. 
Už juos P. E. Trudeau atsilygi
no politine išmintimi nepasižy
minčiu atsikirtimu, kad opozi
cijos nariai yra niekas, kai jie 
išeina iš parlamento rūmų. Pa
sak P. E. Trudeau, tada netgi 
pagerėja parlamento autorite
tas ir išmintis. Gavosi neskanus 
politinis cirkas, kuris tikrai ne
daro garbės nei opozicijai, nei 
parlamentui, nei pagaliau pa
čiam P. E. Trudeau. Pozicija ir 
opozicija demokratiniuose rin
kimuose dažnai pasikeičia vie
tomis. Liberalai prieš keletą 
metų, J. Diefenbakerio laikais, 
taip pat yra buvę opozicine par
tija. Už juos balsus atidavę rin
kėjai visdėlto negalvojo, kad jie 
balsuoja už nieką. Tai liudija P. 
E. Trudeau vadovaujamos libe
ralų partijos triuškinantis lai
mėjimas paskutiniuose rinki
muose.

Otavoje įvykusi kanadiečių 
mokslininkų konferencija, ku
rioje dalyvavo 115 atstovų iš 
įvairių institutu ir draugijų, at
stovaujančių inžinerijai, chemi
jai. fizikai, medicinai ir biolo
gijai, nutarė steigti kanadiečiu 
mokslininkų organizacija. Ki
tuose kraštuose yra Mokslu Aka
demijos. jungiančios įvairiu sri
čių mokslininkus. Steigiamajam 
komitetui buvo pavesta paruoš
ti planus. Jo nariams teks iš
spręsti klausimus, ar tokia or
ganizacija vali būti pakankamai 
saviriovi, jeigu jos veiklą finan
suoja vvriausybė, ar vra geriau 
steigti jau egzistuojančiu moks
liniu draugijų federacija, ar gal
būt jungti paskirus individus.

'Nukelta j 7 psl.)

Šešioliktosios lietuviškųjų studijų savaitės Europoje dalyviai Bad Godesberge, Vakarų Vokietijoje

Septynios studijų dienos
šiemetinė XVI lietuviškųjų 

studijų savaitė Europoje įvyko 
liepos 13-20 d. d. Bad Godes
berge, V. Vokietijoje. Dalyvių 
buvo 90, su svečiais — 100. Mo
deratoriaus pareigos teko filoso: 
fijos magistrui Vincui Natkevi
čiui, Vasario 16 gimnazijos di
rektoriui, religiniais reikalais 
rūpinosi ev. kun. J. Urdzė ir kun. 
prof. dr. J. Jūraitis, praktiškuo
sius reikalus tvarkė kun. Vin- 
gaudas Damijonaitis, Alina Gri
nienė ir Mečys Landas.

Liepos 13, sekmadienio, va
karas buvo skirtas susipažinimui. 
Moderatorius V. Natkevičius, 
pradėdamas savaitės programą, 
pabrėžė, kad jos tikslas yra su
daryti progą Europos lietuviams 
intelektualams pasidalinti moks
linėmis įžvalgomis, aktualijo
mis, o tiesiogiai mokslinio dar
bo nedirbantiems — bent ret
karčiais įsigilinti į savo specia
lybes. Pirmoji tokia studijų sa
vaitė įvyko 1954 m. Ludwigsha- 
fene prie Bodeno ežero, suorga
nizuota vienu Europos Lietuvių 
Fronto Bičiulių. Vėliau kasmet 
keitėsi vietovės, gausėjo rengė
jų gretos, kurioms nuo 1957 m. 
priklauso skautai, ateitininkai, 
evangelikų jaunimo ratelis ir, 
žinoma, jos iniciatoriai fronti
ninkai. Eilę metų finansinę glo
bą teikia Vokietijos LB valdybo.

Liepos 14, pirmadienis
Dr. Kajetonas J. Čeginskas iš 

Švedijos turėjo skaityti paskaitą 
tema “Sociologinis okupuotos 
Lietuvos pjūvis”, tačiau ją pava
dino “Ant depopuliacijos slenks
čio — gyventojų kaita Lietuvo
je nuo 1940 mėtų”. Prelegen
tas atkreipė dėmesį, kad sovie
tiniai šaltiniai neteisingai skel
bia Lietuvos gyventojų skaičių
1939 m. Lig šiol buvo' skelbia
ma 2.880.000, dabar pereinama 
prie 2.925.000, o iš tikrųjų da
bartinėje Lietuvos teritorijoje
1940 m. pradžioje buvo 3.180.- 
000, t.y. 300.000 daugiau. Tris 
demografinės raidos dešimtme
čius jis suskirstė į laikotarpius: 
demografinės katastrofos (1940- 
49), stabilizacinio tarpsnio (1949- 
58) ir normalios raidos (nuo 1959 
iki dabar). Okupuotos Lietuvos 
teritorijoje dabar gyventojų yra 
apie 3.180.000, maždaug tas pats 
skaičius, kaip 1940 m. — jokio 
prieauglio!

Kun. J. Urdzė, namų šeiminin
kas Bad Godesberge, kalbėjo 
apie jaunimo religijos krizę, jos 
priežasčių jieškodamas bendro
joje nasaulio krizėje. įvairių 
nuotaiku ir pasiūlų veikiamas, 
iaunimas pasimetė, socialinę 
tvarką nori pakeisti utopijomis. 
Tač’au vra vilčių, kad jaunimas 
įžvelgs Kristų šių dienu ivvkiuo- 
se ir sugrįš prie jo evangelijos.

Liepos 15, antradienis
Valteris Banaitis iš V. Vokie

tijos sostinės Bonnos apibūdino, 
ką vieni lietuviai be rusų yra 
nasieke okupuotos Lietuvos kul- 
tnrinėie srityje. Konstatavo, jog 
užsisnvrus tęsiami nenriklausn- 
^oi Lietuvoj pradėtieji darbai. 
Okupacija primetė tam tikrus 
rėmus, bet turini užpildo lietu
viai. Žymių laimėjimų pasiekta 

muzikoje ir dailėje, literatūro
je jie vargani.

Vincas Bartusevičius, sociolo
gijos magistras iš Romuvos, su
pažindino savaitės dalyvius su 
jaunimo revoliucija, jos apraiš
komis Vokietijoje. Irano valdo
vo vizito, proga 1967 m. liepos 
2 d. Berlyne pradėtos riaušės 
yra persimetusios į kitus mies
tus, bet jų tikraisiais vadais nė
ra jaunimas. Čia daugiausia reiš
kiasi kairieji humanistai inte
lektualai, kurie nori pakeisti da
bartinę santvarką marksistine, 
t.y. sunaikinti laisvos visuome
nės pluralistiriędemokratiją ir 
įvesti totalinį ’režimą.

Liepos 16, trečiadienis
Kun. prof. dr. Jonas Jūraitis 

iš Šveicarijos skaitė paskaitą te
ma “Katalikų Bendrijos atsinau
jinimas ar jos krizė?” Paskaiti
ninkas krizę supranta pirmine 
šio graikiško žodžio prasme, 
kaip nuolatinį egzaminą, atsi
naujinimą, kuris esąs' geras 
ženklas. Bendrija nėra pirami
dė, o šeima, gyvas kūnas, Kris
tus, gyvenąs laike ir žmonėse. 
Negali keistis dekalogas, gėrio 
siekimas, aukos ir meilės dvasia, 
žmogaus kaip tvarinio samprata, 
tačiau daug formų keisis. Atei
ties Bendrija šiuo atžvilgiu ne
daug bus panaši į dabartinę.

Prof. dr. Algirdas J. Greimas 
iš Paryžiaus kalbėjo tema “Lie
tuvių tautosaka ir lietuvių seno
vės religija”, kurią jis pasirin
ko, norėdamas parodyti, koks 
galėtu būti mokslinis priėjimas 
prie lietuvių tautosakos ir reli
gijos. Sovietų Sąjungoje vyksta 
kultūros folkiorizavimas ir folk
loro sumasinimas, kai tuo tarpu 
reikėtų mokslinio tautosakos ty
rinėjimo. Tam yra įvairių kelių: 
kultūrinių vertybių aprašymas 
vienos epochos metu, kuriai pri
klauso ir tautosaka, palyginama
sis tyrinėjimas, perėjimas nuo 
tautosakos prie archeologinių 
mitologijos studijų. Imdama; 
įvairias religines sąvokas, pa
skaitininkas jų jieškojo lietuvių 
tautosakoje ir'jas lygino su ki
tomis religijomis, ypač indoeuo- 
ropietiškomis. Daugiausia nau
dojosi pasaka apie baimės jieš- 
kotoją, rasdamas religines ap
raiškas jos įvairiose versijose.

Liepos 17, ketvirtadienis
Dr. Jonas Grinius iš Miunche

no atžymėjo Vaižganto šimtąjį 
gimtadienį, parodydamas, kad jo 
šviesioje kūryboje buvo tamsių 
dėmių, ir tuo pasipriešindamas 
tradiciniam Vaižganto kūrybos 
vertinimui. Paskaitininko teigi
mu, remiantis Vaižganto kūri
niu analize, ligi II D. karo jokio 
lietuvio raštuose nebuvo tiek pa
vaizduota prievartinių mirčių, 
niekas nebuvo parodęs tokios 
seksualinės aistros galybės, ypač 
kaimo žmonėse, kaip Vaižgan
tas. Jis — barokinis rašytojas, 
abiem kojom stovintis žemės 
gamtoj, bet stipriai siekiantis 
kultūros ir žvelgiantis i dangų.

Simpoziume Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės reikalais Vy
tautas Bylaitis kalbėjo anie po
zicija ir opoziciją, kun. Bronius 
Liubinas aiškino, kas Bendruo

menėje daroma senimui ir kas 
jaunimui, pastarajam skiriant 
didžiausią dėmesį, Kasparas Dik- 
šaitis atskleidė nutautėjimo prie
žastis kultūrinių elementų su
maišyme, menkame tautiniame 
sąmoningume,' nepakankamose 
veiksnių pastangose kovoti su 
nutautimu. Priminė taipgi kai- 
kurių lietuvių požiūrį, kad evan
gelikas nėra lietuvis. Adv. Jus
tinas Lukošius nagrinėjo ryšių 
su okupuota Lietuva problemą', 
remdamasis Lietuvių chartos VI 
straipsniu: “Darbu, mokslu, me
nu ir pasiaukojimu lietuvis ko
voja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę.” Kadangi sovietai nepriklau
somybę sunaikino, jie yra mūsų 
tautos priešas nr. 1, prieš kurį 
reikia kovoti.

Liepos 18, penktadienis
Prof. dr. Juozas Eretas iš 

Šveicarijos nupiešė Kazio Pakš
to, kaip lietuvių tautos pranašo, 
paveikslą. K. Pakštas susilaukė 
pranašams įprasto likimo — ne
buvo savųjų pripažintas, išgirs
tas, liko fantastu, nors iš tik
rųjų buvo geriausiai pramatęs 
ateinančius įvykius ir skatinęs 
jiems ruoštis.

Prof.. dr. Zenonas Ivinskis iš 
Bonnos pateikė lietuvių-lenkų 
santykių balansą, remdamasis 
Liublino unija, nurodydamas 
jos šešėlius, bet taip pat atkreip
damas dėmesį ir į šviesulius. 
Baigdamas kvietė uždaryti gin
čų sąskaitą tarp lietuvių ir len
kų.

Tradiciniam studijų savaičių 
susikaupimui buvo skirta tėvy
nės valandėlė. Po kun. Broniaus 
Liubino atitinkamo žodžio su
dainuota daug dainų (solo dai
navo p. Spies-Gailiūtė iš Belgi
jos), pašokta tautinių šokių, pa
siklausyta JAV lietuvaitės Eg
lės Juodvalkytės deklamuotų ei
lėraščių. Programai vadovavo 
Alina Grinienė.

Liepos 19, šeštadienis
Dr. Jonas Norkaitis iš Stutt- 

garto skaitė paskaitą apie kapi
talizmo ir socializmo suartėjimą. 
Tai buvo-grynai specifiniai eko
nomisto svarstvmai. Kapitaliz
mas išplaukia iš liberalios opti
mistinės pažiūros, kad geriau
sius rezultatus duoda laisvas ūki
nis vyksmas, o socializmas re
miasi pesimistine pažiūra ir 
stengiasi parūpinti vairuotojus.

Linksmavakariui vadovavo 
studentas Mečys Landas. Stu
dentų surimuotus kupletus dai
navo dvi Eglės iš JAV — Juod
valkytė ir Paliukonytė. Buvo 
šokta, dainuota, linksmintasi.

Liepos 20, sekmadienis
Po evangelikų kun. J. Urdzės 

ir katalikų kun. prof. dr. J. Jū- 
raičio pamaldų moderatorius 
Vincas Natkevičius padarė sa
vaitės darbu skersojūvį, daly
viai pasisakė, kas jiems patiko 
ir kas ne, rengimo komisija pra
nešė dalyvių skaičių, dr. K. J. 
Čeginskas perskaitė XVI lietu
viškųjų studijų savaitės sveiki
nimą. Sugiedojus Tautos himną, 
išsiskirstyta iki sekančiu meto.

(ELI) 

per 25 metus Sovietų Sąjungo
je išleistos knygos taip yra per
dirbtos cenzorių, kad šiandien 
jis jų nelaiko savo kūriniais. 
Rankraščių originalus A. Kuz
necovas slėpė užkasęs žemėje, 
juos perfotografavo ir atsivežė 
Londonan. Jam taipgi pavyko at
sivežti filmus ir tų kūrinių, ku
rių Sovietų Sąjungoje nebuvo 
įmanoma išleisti. Savo raštus A. 
Kuznecovas dabar paskelbs ori
ginalo versijoje. Kadangi gy
vendamas Sovietų Sąjungoje tu
rėjo prisitaikyti prie komparti
jos reikalavimų, savo ligšiolinę 
pavardę laiko suteršta — ateity
je pasirašinės A. Anatolijum. A. 
Kuznecovas sakosi į paskutinį 
savo romaną “Ugnis” neįdėjęs 
nė dalelės širdies, nes taip nusi
vylęs sovietiniu gyvenimu, kad 
jau nebegalėjęs rašyti, miegoti 
ir alsuoti. Iš Londono jis pasiun
tė laiškus sovietų vyriausybei, 
kompartijos centriniam komite
tui ir Rašytojų Sąjungai. Vyriau
sybę prašo nebausti paliktos šei
mos, kurios nariai nieko nežino
jo apie pabėgimo planą. Kom
partijai skirtas laiškas yra atsi
statydinimo raštas iš ligšiolinių 
pareigų ir partiečių gretų. Jame 
A. Kuznecovas pabrėžia mark
sizmo-leninizmo doktrinos sau
lėlydį, nesugebėjimą spręsti 
krašto problemas, kurios vieną 
dieną baigsis socialine tragedi
ja. Pranešęs išstojimą iš Rošy- 
tojų Sąjungos' A. Kuznecovas 
savo laiške šiai organizacijai 
griežtai pasmerkia kompartijos 
peršamą socialistinį realizmą, 
kaip klaidingą, absurdišką ir re
akcinę teoriją, kuri diktatūri
nėmis priemonėmis užgniaužia 
kūrybą. A. Kuznecovui padėjo 
apsispręsti jokiais nrincipais ne
pateisinama sovietinė Čekoslo
vakijos okupacija. Nuo to laiko 
jis gyveno viena mintimi — pa
bėgti į Vakarų pasaulį ir liku
sias gyvenimo dienas skirti tik
rajai kūrybai. A. Kuznecovo pa
bėgimas liudija, kaip toli yra pa
žengusi opozicija kompartijai in
telektualų eilėse. Sovietų Sąjun
goje jis buvo laikomas vienu po
puliariausių jaunesniosios kar
tos rašytojų.

JAV prez. R. Niksono kelionė, 
pradėta iš mėnulio grįžusių ast
ronautų sutikimu lėktuvnešyje 
“Hornet”, praėjo triumfo ženk
le. Azijos kraštams jis pabrėžė 
reikalą daugiau rūpintis savo jė
gomis ir mažiau tikėti paramos 
iš JAV. Staigmena buvo R. Nik
sono užsukimas į Saigoną, kurį 
komunistai tikisi pavadinti kom
partijos vado Ho Chi Minh var
du. R. Niksonas įspėjo juos, kad 
šio sumanymo nepavyks įgyven
dinti, kad nuolaidos taikai atsta
tyti jau yra pasiekusios galutines 
ribas, šilčiausiai R. Niksonas bu
vo sutiktas komunistinėje Rumu
nijoje, kur jam ovacijas kėlė ge
rokai didesnė minia nei buvu
siam Prancūzijos prez. De Gaul
le. Tai buvo aiški antisovietinė 
demonstracija, nors ir prez. R. 
Niksonas, ir rumunų komparti
jos vadas N. Ceausescu vengė 
betkokio prasitarimo prieš so
vietus. Buvo pasitenkinta kalbo
mis apie geresnius diplomati
nius ir prekybinius ryšius. Mask
va R. Niksono vizitą Rumunijo- 
jeje sutiko grasia tyla.

Prez. Niksono kelionės sukel
ti šalti vėjai geriausiai yra jau
čiami rumunų kompartijos su
važiavime, kuriame turėjo daly
vauti L. Brežnevas ir A. Kosy
ginas, bet savo vieton atsiuntė 
neseniai pradėjusio kilti partie
čio K. Katuševo vadovaujamą 
delegaciją. Pastarasis Maskvos 
vardu pasmerkė tiltų statymą su 
Vakaru pasaulio imperialistais. 
Nors pavardės nebuvo minimos, 
nesunku atspėti, kam šie žo
džiai buvo skirti. Aiškiau išsi
reiškė politinių įvykių komenta

torius D. Kraminovas Maskvos 
laikraštyje “Izvestija”. apžvelg
damas prez. R. Niksono kelio
nę. Jo teigimu, amerikiečių “šyp
senos diplomatija” tarnauja im
perializmo tikslams Azijoje, Af
rikoje, P. Amerikoje ir Europo
je. Amerikiečiai esą susirūpinę 
tiltų statymu Rytų Europoje, ta
čiau komunistiniai kraštai gerai 
žino, kad tokie tiltai tėra ban
dymas griauti komunistų tarpu
savio vienybę.

Popiežius Paulius VI Ugandos 
sostinėje Kampaloje pašventino 
22 afrikiečių kankinių šventovę, 
bet jo kelionė turėjo ir politinį 
tikslą — užbaigti pilietinį karą 
Nigerijoje. Kampalon buvo at
vykusios Biafros ir Nigerijos de
legacijos, su kuriomis Paulius 
VI turėjo atskirus pasitarimus. 
Abiejų delegacijų susodinti už 
bendro stalo nepavyko. Atrodo, 
diplomatinė popiežiaus misija 
nebuvo sėkminga. Grįžęs į savo 
vasarvietę Castel Gandolfo, Pau
lius VI piligrimams tartame žo
dyje ribojosi tik oficialiu kelio
nės tikslu — iškilmėmis šven
tovėje.

Prancūzijos prez. G. Pompi
dou 12,5% nuvertino franką. 
Finansų ministerio V. G. d’Es- 
tang pranešimu, Prancūzija iki 
šių metų galo būtų išleidusi pas
kutines dolerių ir aukso atsar
gas. Kraštui grėsė ekonominis 
nuosmukis, nes gaminiai ne
įstengė varžytis užsienio rinko
je. Dėl sumažėjusios franko ver
tės dabar padidės eksportas, bet 
gali prasidėti nauja tarptautinė 
pinigų krizė. Norėdami atsilaiky
ti varžybose, galimas dalykas, 
britai bus priversti nuvertinti 
svarą, italai — lirą, belgai — 
franką ir danai — kroną.

Čekoslovakai ruošiasi atžymė
ti pirmąsias sovietų invazijos 
metines. Pogrindis rugpjūčio 21 
yra paskelbęs Gėdos Diena. Pa
skleisti atsišaukimai ragina Če
koslovakijos gyventojus tą die
ną neiti į kinus, teatrus, kavi
nes, restoranus ir krautuves, ne
skaityti tos dienos laikraščių lai
dos. Automobilių savininkai ra
ginami važinėti su uždegtomis 
šviesomis, 12 vai. sustoti pen
kioms minutėms ir sustabdyti vi
są susisiekimą miestuose. Prem
jeras O. černikas per radiją ir 
televiziją kreipėsi į gyventojus, 
įspėdamas, kad jo vyriausybė im
sis griežtų priemonių tvarkai už
tikrinti. Jis taipgi nusiskundė, 
kad užsienio radijas skleidžia 
aliarmuojančius gandus.

Sen. E. Kennedy, atsiklausęs 
Massachusetts gyventojų, nuta
rė neatsistatydinti ir būti kan
didatu į senatorius sekančiuose 
rinkimuose, bet davė suprasti, 
jog nežada siekti kandidatūros į 
prezidentus 1972 m. Naujų kom- 
plikacij‘ų gali sudaryti dištrikto 
prokuroro nutarimas ištirti M. 
J. Kopechne gyvybės pareika
lavusia nelaimę ir jos aplinky
bes. šio žingsnio privertė imtis 
reakcija spaudoje, daug neatsa
kytų klausimų. Sen. E. Kennedy 
prisipažinimas kaltu dėl pasi
traukimo iš nelaimės vietos ir 
pavėluoto pranešimo policijai 
buvo aiškus jo patarėjų bandy
mas nuslėpti nelaimės aplinky
bes. Nuotraukos spaudos pusla
piuose liudija, kad E. Kenne
dy negalėjo pasiklysti kryžkelė
je ir nasukti priešinga nuo kelto 
kryptimi paprastu šunkeliu, nes 
asfaltuotas kelias tame posūkyje 
yra pakreiptas atitinkamu kam
pu. šerifo pavaduotojas Ch. S. 
Look sakosi mates juoda auto
mobilį, sustojusį kryžkelėje, 
12.45 vai. nakties. To automo
bilio reeistracijos numeris pra
sidėjęs L raide. Sen. E. Kenne- 
džio automobilis, kuriame žuvo 
M. J. Konechne. vra juodas ir

(Nukelta j 7 psl.)
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Neišbrauktas nė vienas šventasis
DR. J. VAIŠNORA, MIC

(TĘSINYS IS PRAĖJUSIO NR.) 

NĖRA IŠBRAUKTU 
ŠVENTŲJŲ

Kur dabar bus tie šventieji, 
kurių švenčių nėra visuotiniame 
Bažnyčios liturginiame kalendo
riuje? Jie bus ten, kur iki šiol 
buvo — šventųjų kataloge 
“Martyrologium Romanum”, iš 
kur daugelis buvo paimti į litur
ginį kalendorių amžių eigoje, 
ypač viduriniais amžiais, kai pla
čiai kurtos šventųjų gyvenimo 
legendos ir jų kankinystės apra
šymai (Passiones).

Krikštytas šventojo vardu, jei 
šventojo šventės dabar nėra li
turginiame kalendoriuje, kada 
turi švęsti vardines? Tą pat die
ną, kaip ir pirmiau, nes globėjo 
vardas, nors jo šventės nėra li
turginiame kalendoriuje, yra įra
šytas tam tikrą dieną kitoje 

liturginėje knygoje — “Marty
rologium Romanum”. Lygiai 
Įvairūs tikinčių sambūriai, atski
ros vietovės, pasirinkę savo glo
bėju tą ar kitą šventąjį, ir to
liau jį garbins, jo užtarimo 
šauksis, nes čia nėra jokio pa
keitimo. Taip pvz. automobilis
tai ir toliau turės šv. Kristupo 
medali savo automoblyje, pasi- 
vesdami jo globai kelionėje, ar
tileristai ir toliau skaitys savo 
globėja šv. Barborą, skautai šv. 
Jurgį ir pan.

Kaikam gali nepatikti, kad li
turginiame visos Bažnyčios ka
lendoriuje, vienų šventųjų šven
tės yra privalomos, o kitų tik 
pasirinktinės. Ar čia nėra tam 
tikras šventųjų suklasifikavi- 
mas? Gali taip atrodyti, bet iš 
tikrųjų taip nėra. Anksčiau pa
sirinkimas buvo galimas tik Ga
vėnioje: kunigas galėjo laikyti 
Mišias arba dienos (de feria), 
arba tos dienos šventojo. Dabar 
laisvam pasirinkimui duotas ki
tas pagrindas: didesnis ar ma
žesnis šventojo garbinimo pa
plitimas. Šventieji, kurie turėjo 
didesnės Įtakos Į Bažnyčios gy
venimą. kurie yra labiau žino
mi Bažnyčioje, tų šventės litur
gija yra privaloma visiems. Ki
tų lieka tik pasirinktinė, lei
džiant kunigui laisvai pasirinkti 
Mišias dėl ypatingo reikalo, jo 
paties arba Mišiose dalyvaujan
čio tikinčiųjų pamaldumo.

VIETINES ŠVENTES
O kaip yra su tomis “vietinė

mis’’ šventėmis? Šiuo klausimu 
yra Vatikano II santarybos nu
tarimas: “Kad dėl šventiesiems 
skiriamų dienų nenukentėtų pa
čių atpirkimo paslapčių minėji
mas. daugelis jų tebūnie palie
kamos švęsti atskiroms bažny
čioms. tautoms arba vienuoli
nėms bendruomenėms” (kons. 
apie Šv. Liturgiją, n. III).

“Vietinių” švenčių atveju ir
gi yra taikomas visuotinumo 
dėsnis. Jei pvz. kuris šventasis 
yra labai garbinamas Italijoje, 
Ispanijoje, bet beveik nežino
mas Japonijoje, Pakistane ar 
Indonezijoje, kodėl tad Bažny
čia turėtų Įsakyti jo švente 
švęsti lygiai visoje Bažnyčioje? 
Todėl pvz. jei šv. Januarijus 
(dėl kurio italų spaudoje kilo 
audra) yra labai gerbiamas Ne
apolyje (iš dalies ir Italijoje), 
jis ten ir toliau liks pirmaeilis 
šventasis ir globėjas Neapolyje 
ir kitur, kur yra neapoliečių ko
lonijos. Lygiai šv. Mikalojus 
Rytuose ir Bari mieste bei 
kitur, kur tik yra jo garbei baž
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nyčia, koplyčia ar jo vardo bro
lija ar draugija.

Bet kaip bus sutvarkytas tų 
“vietinių” švenčių šventimas, 
kas parinks tuos “vietinius” 
šventuosius?

Nustačius visai Bažnyčiai 
bendrą liturginį ir privalomą 
kalendorių, kuriame be privalo
mų švenčių yra daug pasirinkti
nių, teks krašto vyskupų kon
ferencijoms, atskirom vysku
pijom, vienuolijom paruošti sa
vo liturginius kalendorius. Juo
se pvz. šventė, kuri bendrame 
kalendoriuje yra arba tik pasi
rinktinė, arba jos visai nėra, — 
gali ten būti privaloma ir iškil
minga (sollemnitas). šventasis, 
kurio nėra šventės bendrajame 
kalendoriuje, gali būti Įtrauk
tas Į vietos ar krašto liturginį 
kalendorių, jei toje vietoje ar 
tame krašte šventasis yra ypa
tingai garbinamas ir jo atmini
mas yra gyvas. Tokie vietiniai 
liturginiai kalendoriai turi bū
ti- rūpestingai paruošti ir šv. 
Sosto patvirtinti.

KODĖL NEPARUOŠĖ 
TIKINČIŲJŲ?

Ar nereikėjo, kad šv. Sostas 
tokiame svarbiame reikale, 
kaip visai Bažnyčiai liturginio 
kalendoriaus sudarymas,' pir
miau praneštų apie tai tikintie- 
s:?ms, kad jie būtų atitinkamai 
parengti, painformuoti? Tada 
gal nebūtų buvę to sąmyšio, ku
ris kilo paskelbus liturginio ka
lendoriaus reformą?

Čia greičiausiai nulėmė prak
tiškas klausimas. Iš anksto pa
judinus tą opų klausimą, būtų 
atsiradę daug pasiūlymų, pro
testų, priekaištų, ginčų, prieš
taravimų — daug daugiau, ne
gu dabar, jau paskelbus atliktą 
darbą. Santarybos konstitucijai 
apie šv. liturgiją vykdyti tary
ba ilgai ir atsidėjus dirbo, kol 
šią liturginio kalendoriaus re
formą nustatė, atsiklausdama 
patarėjų, reikalo žinovų, istori
kų ir kitų specialistų. Todėl ka
lendoriaus reforma nebuvo “iš 
piršto išlaužta”.

Naujasis liturginis kalendo
rius Įsigalės nuo 1970 m. sausio 
1 d. Yra tad laiko tikintiesiems 
jo nuostatus ir šventųjų šven
tes išaiškinti. Be to. kol dar ne
išėjus galutinė Mišiolo ir brevi
joriaus redakcija, kurį laiką pa
siliks senoji liturginio Bažny
čios kalendoriaus santvarka.

Ko laukia popiežius Paulius 
VI iš dvasiškuos ir tikinčiųjų 
po kalendoriaus reformos, pa
sakė savo kalboje 1969. IV. 28 
d.: “Esame tikri, kad visi kuni
gai ir tikintieji ne tik su džiaugs
mu priims naujus, ilgai 
lauktus pakeitimus, bet ir išti
kimai laikysis liturginių nor
mų, gyvai sekdami esminę sąly
gą: lex orandi, lex credendi 
(kaip meldžiamasi, taip tikima), 
kaip ženklą tikėjimo vienybės, 
meilės drausmės. Malda Bažny
čios gyvenime yra nenugalima 
jos jėga.”

Sekanti kartą smulkiau apie 
šventes ir šventųjų “išnykimą” 
bei naujų atsiradimą Bažnyčios 
liturginiame kalendoriuje.

P. S. Autorius, negalėdamas 
kitiems prašiusiems laikraš
čiams šiuo klausimu parašyti, 
bus dėkingas, jei šio straipsnio 
mintimis pasinaudos tie laikraš
čiai, kurie nori supažindinti sa
vo skaitytojus su šiuo klausimu.

Pabaltijo k
ALEX BARRON, ilgokai gyvenęs Sov. Sąjungoje ir Baltijos kraštuose

Vienas komunistų partijos Pa
baltijyje buvimo tikslų yra tas 
pats, kaip ir Rusijoje — turėti 
visuomeninį sluogsnį totalitaris- 
tiniam režimui palaikyti. Bet yra 
ir antras komunistų partijos Pa
baltijyje tikslas, žymiai svarbes
nis už pirmąjį. Komunistų par-
tija Pabaltijyje turi būti vienu 
svarbiausių Pabaltijo tautų ru
sifikacijos veiksnių.

Kas sėdi viršūnėse?
Pradėkim nuo kompartijos 

viršūnės Pabaltijyje. Rusifika- 
kacijai vykdyti geriausia būtų 
turėti viršūnėje tik rusus, bet 
čia atsiranda kliūtis — galimas 
pasipiktinimas baltiečių emi
grantų bei užsieniečių tokia vi
siškai nemaskuota okupanto ru
sifikacijos politika. Todėl Pa
baltijo šalių komunistų partijos 
viršūnėje sėdi “respublikos” 
centro komiteto sekretorius, 
baltietis, buvęs komunistų par
tijos nariu dar nepriklausomy
bės laikais ir 1940 m. išdavęs 
savo tautą Kremliui. Jo parei
gos: dalyvavimas įvairiose iškil
mėse, jam parašytų pranešimų 
skaitymas savo vardu konferen
cijose ir t.t. Jo pavardė daugiau
sia minima ir laikraščiuose, to
dėl susidaro Įspūdis, kad komu
nistų partijai'Pabaltijo “respub
likose” vadovauja baltiečiai.

Visa “respublikos” centro ko
miteto veikla sukoncentruota 
daugiausia Il-ojo centro komite
to sekretoriaus rankose, kuris 
beveik visada yra rusas ir ku
rio pagrindinis darbas — jo glo
bai pavestos “respublikos” rusi
fikacija. Tik Estijoje, kur tau
tos pasipiktinimas rusifikacija 
yra ryškiausias, II kompartijos 
sekretorius irgi yra estas ir ru
sifikacija patikėta žemesniems 
pareigūnams.

Po kompartijos sekretorių 
partinėje hierarchijoje sėdi 
centro komiteto nariai, kurie 
taip pat yra “respublikinis” eli
tas. Juos sudaro: a. Įstoję komu-

RAUDONOJI LYDIJA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Pirmasis susitikimas
Kaip buvome sutarę, po dvie

jų savaičių vėl jam paskambi
nau. Jaroslavas pasiūlė pasima
tymą: juk reikėjo susipažinti. 
Susitikimo vieta — priemiesčio 
sodo restorane. Vietovė man bu
vo žinoma. Turėjau atsisėdusi 

- prie staliuko vartyti atitinkamą 
iliustruotą čekų žurnalą.

Jis pasivėlino 10 minučių. Pa
jutau smalsumą: Priėjęs vyras 
atrodė stambus, augštas, apie 50 
metų amžiaus. Jis mane irgi per
vėrė savo žvilgsniu. Pajutau iš
kart baimę: lyg gyvi pirštai su
spaudė širdį. Tačiau jis buvo 
tikrai draugiškas, tėviškai ma
lonus. Liūdnai Į mane pažvel
gęs, išreiškė gilią užuojautą ma
no broliui mirus. Susitarėm, jog 
man bus geriau, jei išvyksiu i 
Prahą, nes mano tėvai labai ste
bėjo ir sekė mane. Po dviejų 
dienų gavau iš valstybinio že
mės ūkio instituto oficialų pra
nešimą, kad nuo liepos 1 d. esu 
priimta pranczų-čekų kalbų ver
tėja. Gausiu Į mėnesį 4000 kro
nų. Mano tėvai šįkart nuošir
džiai džiaugėsi — buvo laimin
gi. Po tokio baisaus įvykio jie 
tikrai manė, kad mane nugrūs 
kur nors į fabriką prie sunkiau
sių darbų.

Dviem dienom prabėgus, Ja
roslavas automobiliu nuvežė ma
ne prie didelio modernaus na
mo pačiame miesto centre. Tai 
buvo Konviktsos g. 7 nr. Antra
me augšte atidarė jis vienas 
duris, ant kurių nebuvo jokios 
pavardės lentelės ar užrašo. Tie 
namai buvo prie pat saugumo 
rūmu.

Prabangus butas
Aiktelėjau, pamačiusi gražiai 

įrengtą ir brangiais baldais ap
statytą kambarį. Džiaugsmas už
liejo krūtinę. Buvo puiki virtuvė 
ir prausykla. Ir ko dar reikėtų? 
Viskas numatyta ir savo vietoje 
padėta. Indai žvilgėjo indaujoje. 
Drabužinėje — spintoje kabėjo 
naujausių visai tiksliai mano 
ūgiui pritaikytų drabužių: suk
nelių, apsiaustų, skrybėlių. Ant 
stalelio — puikiausias telefonas. 
Tuomet tai buvo prabanga.

— Lidmila, visa, ką radome 
šiame bute, priklauso jums, — 
maloniai nusišypsojęs tarė Ja
roslavas ir pakišo man buto rak
tus.

Aš buvau džiaugsmo pritrenk
ta. Juk tuo metu niekas negalė
jo gauti Prahoje nei apgriuvu
sio kambarėlio, nei pašiūrės, o 
čia, vienai merginai visas pra
bangus ir apstatytas butas!

Prieš išeidamas Jaroslavas

nistų partijon baltiečiai savo žesnis administ 
kraštų nepriklausomybės laikais negu apskritis 
ir žymiau pasireiškę keliaklups- bes laikais).

L ‘ 'į1’ Rajono ar m
b. Tūnoję So- miteto galva oi 
1919-1940 m. nirmasis sekrel

čiavimu Maskvai, pastarajai oi 
pavus Pabaltijį, 
vietų Sąjungoj 
baltiečiai, dalyv;

m.

kovoję prieš sa
vo tautą 1918-1919 m. arba pa
prastai savo tautai abejingi, ne- 
grįžę iš Rusijos Pabaltijin ir ne
prisidėję prie savo tautos kūry
binio gyvenimo nepriklausomy
bės laikais. Daugumas iš dabar
tinių tokių centro komiteto na
rių buvo paruošti darbuotis Pa
baltijyje prieš 1940 m. “Vaka
rinių tautų institute” (Institut 
zapadnich narodov) Maskvoje. 
Žvilgterėjus į Lietuvos komu
nistų partijos centro komitetą, 
jo sudėtyje matyti pvz. Augus
tinaitis, Maniušis, Martinaitis, iš 
kurių du lietuviškai visai nemo
ka, o trečiasis — silpnai, c. Ru
sai, kurių tikslas vykdyti Mask
vos politiką be mažiausių nukry
pimų ir kontroliuoti, kad “a” ir 
“b” minėtųjų tarpe neatbustų 
tautinė sąmonė.

Reikia pridurti, kad “respub
likos” centro komiteto nariai, 
be grynai partinių postų, užima 
svarbiausias vietas pramonėje ir 
žemės ūkyje. Tai ^respublikos” 
“ministerial”; didžiųjų pramoni
nių kombinatų direktoriai ir t.t.

Panaši sudėtis ir partinės 
kontrolės komisijos.

Apie “respublikos” augščiau- 
sios tarybos pareigūnus kalbėti 
neverta— nors jos nariai pri
klauso respublikiniam elitui, bet 
aukščiausia taryba yra jokios ga
lios neturintis organas, sukurtas 
pamėgdžioti Vakarų parlamen
tarams.

Komitetu nariai
Po “respublikos” komunistų 

partijos centro komiteto eina 
miestų ir rajonų partijos komi
tetai. Skirtumas tarp jų tas, kad 
miesto partijos komitetas valdo 
miestą, rajono partijos komite
tas — rajoną (rajonas yra ma- 

Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

minkis. Lankykis ten, kur daug 
prabangos. Drajige, daryk tai, 
kas patinka. Tik reikia prisilai
kyti, kad nepasigertum. Jarosla
vas prisiartino prie manęs, pa
ėmė mano smakrą dviem pirš
tais ir tarė:

— Taipgi, Lydi j a, tavo burna 
turi būti užčiaupta, tačiau ausys 
ir akys visuomet atviros — vis
ką girdėk ir matyk. Kiekvieną 
savaitę turi parašyti veiklos ap
žvalgą - pranešimą. Pasirašinėk 
L 77? Tą pranešimą aš pats at
siimsiu. — Iš piniginės išėmė 
5000 kronų ir padavė man. Tu
rėjau pasirašyti pakvitavimą: —

— Pirk brangiausius ir gra
žiausius. modernius ir madingus 
drabužius; dažnai keisk sukne
les. (Įteikė stebuklingąjį adresą, 
kur tuos drabužius galima pirk
ti). Tu turi būti puošni ir žavi.

Pirmieji žingsniai
Kiek vėliau aš jau turėjau tris 

eilutes, dvylika porų nailoninių 
kojinių, šešias vakarines — ba
lines sukneles, kelis brangių 
kailių apsiaustus ir visa, kas mo
teriai' tokiais atvejais yra būti
na. Priedo — mano jaunystė ir 
grožis... Aš atrodžiau kaip ro
manuose ar filmuose vaizduoja
mos grafienės ar princesės. Die
ną iš dienos dariausi labiau sa
vimi pasitikinti. Praeities slogu
čiai pamažu blėso praeities 
ūkuose. Pamačiau, jog man vi
sai nesunku megzti pažintis su 
užsieniečiais. Aš tik apsižvalgy- 
davau ir kurį numatydavau sa
vo auka kuris man patikdavo — 
buvo mano. Pasirinktieji visi be 
išimties krisdavo Į mano glėbį. 
Aišku, meilė atplasnodavo. Man 
ėmė patikti mano galia — val
dyti vyrus ir ne betkokius! Nu
sivylimų ar pasipriešinimų ne
patyriau. Viską aprašydavau 
smulkmeniškai. Tačiau nebuvo 
gana. Jaroslavas pastebėjo:

— Viskas labai gerai. Norė
čiau tik pastabėlę pridurti. Jei
gu aprašinėji seksualinius nuo
tykius ar meilės išgyvenimus, 
mums labai svarbu žinoti visas 
smulkmenas nuo pradžios iki 
galo, net ką partneris valgė, gė
rė, ką mėgsta ir ko nemėgsta. 
Daugiau detalių.

Pradžioj aš nuoširdžiai juo
kiausi: visa tai atrodė kvailai. 
Neturėjau supratimo dar tuo
met, kad tos smulkmenėlės bu
vo tie kabliukai, kuriais pagau
nami sekami žmonės. Pasirodo, 
kad ir tvirčiausios valios vyrai 
dažniausiai suklumpa tose 
smulkmenose. Jie atlaiko muši
ma, troškulį, alkį, šaltį, — ne
prisipažįsta ir tiek. Bet jeigu 
jam tardytojas pakiša, ka, kur. 
su kuo ir ką kaltinamasis darė

nepriklausomy-

Rajono ar miesto partijos ko
miteto galva oficialiai laikomas 
pirmasis sekretorius, tačiau jo 
pareigos yra tik reprezentaci
nės. Juo būna dažniausiai bal- 
tietis, buvęs kompartijos nariu 
nepriklausomybės laikais, tarna
vęs rusiškojo okupanto kariuo
menėje II pasaulinio karo me
tais arba vokiečių okupacijos 
metais sėdėjęs sovietiniame “po
grindyje”. Tie žmonės, jeigu 
juose tautinė sąmonė ir atbus
tų, niekad neįstengs žengti net 
mažo žingsnelio priešingon pu
sėn nei padiktuota maskvinio 
okupanto, kuriam rajono kom
partijos komitete dažniausiai 
atstovauja antrasis komparti
jos sekretorius, paprastai rusas.

Pirmaisiais rajono komparti
jos sekretoriais paprastai būna 
žmonės, kurie “baigė” po 1945 
m. eksternais arba neakivaizdi
niu būdu vidurines mokyklas 
specialiai jiems sudarytomis pa
lankiomis sąlygomis. Po mokyk
los baigimo eilė tokių “mokslin
čių” net būdo aplinkybės nuo 
pažyminio neatskiria. Vėliau, 
kelių metų laikotarpyje, jie įsi
gijo augštąjį partinį “mokslą”, 
kurio baigimui svarbiausia są
lyga •— ne žinios iš marksistinės 
filosofijos bei politekonomijos 
ir kitų sričių, bet jų praeitis, 
Įrodanti laisvo galvojimo trūku
mą, ir mokėjimas perrašinėti 
konspektus bei nurašinėti cita
tas iš marksizmo-leninizmo “kla
sikų”.
1 Suprantama, kad tokio “išsi
lavinimo” žmogus, turėdamas 3- 
5 kambarių butą miesto centre, 
tarnybiniams reikalams automo
bilį, asmenini šoferį, puikų dar
bo kabinetą su poilsio kamba
riu bei asmenine sekretore, —- 
niekad nerizikuos savo šilta vie
ta, prieštaraudamas antrojo par
tijos sekretoriaus užuomačioms 
rusifikacijos srityje.

Pažintis su olandu
Kartą Jaroslavas man parodė 

vieną nuotrauką vyro, kuris iš 
veido atrodė kaip boksininkas, 
atlaikęs dešimti, o gal ir penkio
likos kėlinių rungtynes — paniu
ręs, su priplota nosimi. Jarosla
vas papasakojo to vyro istoriją. 
Jo pavardė—Karei Rovan, olan
dų tautybės. Jis įtariamas prieš
valstybine veikla. Nors olandas, 
puikiai kalba čekiškai. “Ambasa- 
dor” viešbučio svečių priėmėja 
panelė Olga yra to vyro sužadėtu 
nė. Kiekvienos dienos papietę, 4 
valandą, jiedu geria kavą didžio
joj svečių salėj; vėliau išeina 
kartu — jiedu neišskiriami.

Užmegzti pažinti su nurodytu 
vyru atrodė vieni niekai. Kai pa
mačiau. jis man nelabai patiko, 
bet Įsakymas lieka Įsakymu. At
sisėdusi prie sekančio stalo, pa
prašiau jį uždegti cigaretę Pra
dėjome plepėti apie visai papras
tus dalykėlius. Prieš penktą va
landą atsisveikinau, nes tuo me
tu turėjo pasirodyti jo sužadėti
nė: nenorėjau, kad ji mane pa
stebėtu. Ir kitą dieną jį susitikau 
“atsitiktinai” — sutarėme irgi 
“atsitiktinai” pasimatyti dar tą 
pati vakarą. Stebėtis reikia, kaip 
greit vyrai pamiršta savo suža
dėtines ar net žmonas, kai sutin
ka gražią merginą, kuri jiem 
patinka.

Šokome susiglaudę. Netrukus 
pamačiau, kad ir šis ponas sie
kia, ko ir kiti vyrai tokiais atve
jais.

Mudu susitikdavome dusyk sa
vaitėje. Dažniausiai truputį iš
gerdavome, o vėliau eidavome į 
mano butą. Jis buvo kiek skirtin
gas nuo kitų vyrų — patenkinda
vo kiekvieną mano reikalavimą, 
pastebėdavo kiekvieną mano 
nuotaikos pasikeitimą. Atrodė, 
kad mandagumas jam yra Įgim
tas — buvo tikras džentelmenas. 
Niekad neateidavo be dovanos. 
Jo dovanos būdavo parinktos ir 
man visada patikdavo. Jis man 
ėmė vis labiau patikti: jutau, jog 
nebetoli įsimylėjimo valanda. Jis 
niekad neplepėjo apie save, net 
niekad neprasitarė kokie vėjai ir 
kuriam tikslui jį atnešė į Čeko
slovakiją. (Bus daugiau)

• Metiniame JAV gydytojų 
suvažiavime Atlantic City dr. N. 
Cassisi padarė pranešimą apie 
sėkmingus balso stygų perkėli
mus šunims. Bandymai l____ 1
likti Vašingtono universitete, St. 
Louis mieste. Operacijos būdu 
šunims pašalinus balso stygas, 
vėliau jiems būdavo prigydomos 
kitų šunų stygos. Keturkojai 
“pacientar atgaudavo balsą ir
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perkeli- 
buvo at-

AtA
VYTAUTUI BALTUČIUI 

mirus, jo žmoną JULIJĄ, dukteris ir sūnų 
nuoširdžiai užjaučia —

Eugenija ir Juozas Bakšai

KANADOS LIETUVIU DIENA

A t A
Inž. A. MACIŪNUI mirus, 

jo žmoną JOANĄ ir dukrą SILVIJĄ nuoširdžiai 
užjaučiame —

J. Malinauskas
Šarauskai

AtA
MARIJAI VYŠNIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdi užuojauta jos vyrui 

POVILUI VYŠNIAUSKUI.
, Feliksas Pajarskas ir šeima

PADĖKA
Skausmo kupinomis širdimis, mūsų mylimam vyrui ir 

tėvui
VYTAUTUI BALTUČIUI

atsiskyrus iš mūsų tarpo, nuoširdžiai dėkojame kun. P. 
Ažubaliui, giminėms, draugams ir bičiuliams, parodžiu- 
siems tiek daug nuoširdumo ir užuojautos, aukojusiems 
Mišioms, padėjusiems sunkioje valandoje, papuošusiems 
karstą puikiomis gėlėmis ir palydėjusiems Į amžino poil
sio vietą.

Jūsų suteikta paguoda lengvins mūsų gyvenimą.
Julija Baltutienė ir šeima

Jaunimas, vykstantis į Kana
dos Lietuvių Dieną Hamiltone 
rugpjūčio 29-31 d.d., kur tuo 
metu bus ir Kanados lietuvių 
jaunimo suvažiavimas, kamba
rius papiginta kaina Royal Con
naught viešbuty gali rezervuotis 
kreipdamiesi į S. Martinkutę, 
34 Gladstone Ave., Hamilton, 
Ont., tel. 527-8930, arba Aid. 
Volungytę, 18 Rutherford, tel. 
529-6734. Jos rūpinasi Į suva
žiavimą atvykstančio jaunimo 
apgyvendinimu.

Dail. H. žmuidzinienė Kana
dos Lietuvių Dienos proga Ha
miltone, AV parapijos salėje, 
turės savo .kūrinių parodą, ku
ri bus atidaryta penktadienio va
karą, rugpjūčio 29, ir truks tris 
dienas.

Didysis šeštadienio susipaži
nimo balius Įvyks Wentworth 
Curling Club. 2100 Main St.

Dvi temos, dvejopi samprotavimai
AL. GIMANTAS

Vasaros savaitgalių išvykų 
' metu paplūdimyje, vasarnamiuo
se, vakarojant prie stiklo gai
vaus alaus, vyrauja bene dvi in
triguojančios temos. Tai prez. 
Niksono vizitas Rumunijoj ir 
amerikiečių astronauto Borma
no viešnage Sov. Sąjungoje.

Kaip jau nekartą savo raši
niuose teko pastebėti, lietuviško
sios nuomonės yra gana skirtin
gos. Labai dažnai vyresniųjų 
nuomonės yra skirtingos nuo 
jaunesnės kartos. Net ir vie
šiems pokalbiams vykstant, žiū
rėk, tėvas reiškia vienokią nuo
monę, o jo čia pat esąs subren
dęs sūnus — visai kitokią.

Pirmosios žinios apie prez. 
Niksono kelionę į Bukareštą vy
resnės kartos tautiečių buvo pri
imtos tiesiog netikint,'vis galvo
jant, kad čia sensacijas mėgstan
čios spaudos išdaigos. Girdi, va, 
prie ko priėjome — JAV prezi
dentas vyksta komunistų paverg- 
ton valstybėn, lyg ir užtvirtin
damas vakariečių pritarimą to 
krašto režimui. Esą, ką gi galės 
pagalvoti vargšai rumunai, jų 
liaudis, masė? Po tiek metų sun
kaus gyvenimo, raudonosios 
priespaudos, JAV augščiausioji 
galva sveikinsis, kalbės, vaišin
sis, su kruvinojo režimo atsto
vais, kurie juk viską išnaudos 
savąjai propagandai. Buvo nuo
monių, kad gal seks prezidento 
vizitas Maskvon, gal kitur į sa
telitinių kraštų sostinės. Juk tuo 
būdu būtų išduodami vakariečių 
interesai Rytų Europos kraštuo
se ir žmonės, kuriems jau ne
beliktų jokios laisvės vilties.
Esą, tokį smūgį vargu ar pa
vergtieji galėtų lengvai pakelti.

Jaunesniosios kartos atstovai 
visai nebūgštavo dėl prez. Nik
sono pasielgimo. Jų nuomone, 
čia nieko blogo, priešingai, tai 
tik ženklas tų kraštų gyvento
jams, kad jie nėra užmiršti, kad 
galingiausios .pasaulyje valsty
bės galva juos aplanko, nebūti
nai jau tuo pademonstruodamas

West, o ne kareivinėse, kaip 
anksčiau skelbta. Salė — erdvi, 
moderni, su didele aikšte auto
mobiliams. Labai lengvai su
randama, važiuojant į vakarus 
Main gatve, keliui pasisukus An- 
caster link.

Sekmadienio pamaldoms yra 
gauta graži St. Mary’s bažnyčia, 
56 Mulberry St. Ji lietuviams 

' turi būti žinoma iš ankstyvesnių 
Lietuvių* Dienų. Čia yra geras 
susisiekimas — beveik miesto 
vidury, daug vietos pasistatyti 
automobiliams. Iškilmingos Mi
šios bus atnašaujamos 12.30 v. 
Lietuviai evangelikai pamaldas 
turės 2 v.p.p. 18 Victoria Ave. 
So.

Sekmadienį. Lietuvių Dienos 
iškilmingas aktas ir koncertas — 
5 v.p.p. Westdale College salė
je, 700 Main St. West.

KLD komiteto inform.

poelgiai, bandant laimėti tuo bū
du pliusų laisvės bylai. Vizitas 
svetimai valstybei nereiškia jos 
santvarkos pripažinimo. Iš jau
nimo teko girdėti, kad jie ne
matytų nieko blogo, jei JAV 
prezidentas apsilankytų ir Lietu
vos sostinėje Vilniuje, jei tik 
sovietai Įsileistų. Esą, tegu ir 
lietuviai, likę krašte, žino, kad 
jie nėra pamiršti, kad ir Lie
tuvos padėtis patraukė ameri
kiečių prezidento dėmesį. Žino
ma, tai prielaida, kuriai kol kas 
nėra jokio pagrindo, bet tik pa
rodo, kad mūsų kaikuris jauni
mas bando samprotauti.

Astronauto Bormano elgesiu 
pasipiktinimas itin didelis. Vai
nikai ar gėlės prie Lenino mau- 
zolėjaus, lankstymasis su gėlių 
puokštėmis prie sovietinio neži- 
nimojo kareivio kapo -— jau 
perdaug, čia neabejotinai esąs 
vakarietiškųjų tradicijų ir inte
resų įsuavimas ir aiškus smūgis 
pavergtiesiems, pirmoje eilėje 
estams, latviams ir lietuviams. 
Girdėjosi balsų, kad vykdomie- 
i; ~ūsų veiksniai šį kartą ne
turėtų tylėti — siųsti protesto 
ir pasipiktinimo notas tiek pa
čiam astronautui Bormanui, tiek 
ir NAŠAI, neužmirštant ir Bal
tųjų Rūmų. Padėtis jau negalin
ti būti daugiau toleruotina, nes 
jei patys amerikiečiai ir jų vado
vybė apanka, pavergtųjų atsto
vai turi bandyti atidaryti jų akis 
ir baigiančias sukietėti sąžines. ' 
Amerikiečių astronauto pakvie
timai rusų kosmonautams lanky
tis Jungtinėse Valstybėse irgi 
nieko gero nežada, nes esą 
tik dar labiau palengvinamas so
vietinis šnipinėjimo darbas. Tuo 
tarpu mūsų jaunųjų.nuomonės 
tuo pačiu klausimu jau nebuvo 
tiek radikalios ir karštos. Jų 
nuomone, čia nieko baisaus ne-

sugyventi ir esą kol kas geriau, 
jei dar didieji tarpusavy kalba
si, tariasi, svečiuojasi. Esą bū
tų blogiau jei prabiltų karštieji 
kinklai. Atrodo, toks samprota
vimo dvilypumas yra nesveti
mas platesniuose mūsų visuo-
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Liturgija

Negalima būtų nepaminėti li
turginės srities, kuri daug pri
sidėjo prie stovyklinės nuotai
kos ir šelmiškos dvasios sto
vykloje sukūrimo. Mišios būda
vo kasdien, tačiau kiekvieną 
dieną skirtingu laiku. Mišių 
skaitymai ir kapeliono kun. 
Ambrozijaus Prakapo žodžiai 
būdavo pritaikomi dienos temai 
ar laiko įvykiams. Nesijautė, 
jog liturgija ir Mišios yra kaž
kas atskiro, nes visa tai jungė
si su kasdieniniu stovyklavimu, 
kasdieniniais džiaugsmais ir rū
pesčiais, su gyvenimu. Dvi die
nas Mišios buvo laikomos vėlai 
vakare lauke, altorių apšvie- 
čiant fakelais ir žvakėmis. Pir
mą savaitę buvo įspūdingas 
krikšto atnaujinimas, o antros 
savaitės vakarinės Mišios buvo 
susietos su viešu atgailos sakra
mentu. Tai buvo tikrai įspūdin
gos apeigos. Viena ponia, atvy
kusi aplankyti savo vaikų, liko 
Mišiom ir po to pareiškė: “Tai 
geriausios rekolekcijos, kokias 
betkada esu turėjusi.” Aplamai 
jaunimui religija nėra tolimas ir 
nemielas dalykas. Reikia tik' 
jieškoti naujų būdų ją sujungti 
su gyvenimu, su kasdienybe.

Vadovybė
Šiemet stovyklos komendantu 

abi. savaites buvo K. Manglicas,

Su spaudos atstovais Ontario šiaurėje
“Buvome viena lietuviška, los pr 

ateitininkiška šeima stovykloje. 
Pasilikime viena šeima ir už sto
vyklos ribų” — šiais žodžiais už-

ie vieną 
ji buvo

,_____ , is metais —
“Esame viena Šeima”, šiemetinė

vi savaites trukusi stovyk- centro valdybos, kuri dabar yra 
' ‘ • Toronte. Ta pati tema buvo na-la baigėsi liepos 19 d. Kaip kiek

vienais metais, taip ir šiemet ne grinėjama visose ateitininkų 
vieno stovyklautojo akyse matėsi stovyklose. Kadangi PLB 1969 
ašaros. Per tas dvi savaites tiek metus yra paskelbusi šeimos ir 
naujų draugų įsigyta, tiek pergy
venimų patirta ir tokių smagių 
valandų praleista.

Dvi stovyklos vienoje
Jau kelinti metai, kai Wasago- 

įe tuo pačiu metu stovyklauja 
jaunučiai ir vyr. moksleiviai. 
Abiem grupėm būna sudaromos 
atskiros vadovybės ir progra
mos. Jaunučių skaičius kasinėtai 
vis didėja. Jiems yra užleidžiami 
atskiri pastatai: vienas mergai
tėms, kitas — berniukams. Vy
resnieji miega mažuose name
liuose, kuriuose telpa po 8 sto
vyklautojus. Visi kartu susiren
ka tik valgyti ir vakarinėm prog
ramom, o iš jų jaunesnieji eina 
10 v. v. miegoti, vyresnieji dar 
lieka pusvalandžiui. Nors ir nėra 
lengva suderinti dvi stovyklas 
tuo pačiu laiku, tačiau prie gerų 
norų ir šiek tiek pastangų įmanot 
ma. Tėvams tai sudaro daug pa
togumų, nes dažnai vienas vai
kas šeimoje yra 11 metų, o kitas 
— 15 ar 16-kos.

, Programa
Kiekvieneriais metais stovyk-

švietimo Metais, MAS centro v- 
ba atkreipė į tai dėmesį ir tą te
mą pateikė stovykloms, šeimiš- 
kumas yra vienas ateitininkų 
principų, tad į šeimą buvo žiū
rima gilesniu žvilgsniu, nagri
nėjant šias temas: Įvadas į šel
miškumą; šeimiškumas ir šei
ma; šeimiškumas ir religija; 
Šeima ir tautiškumas; šeima ir 
tu; šeima ir meilė; Universali 
meilė. Minėtas temas pristatė 
J. Kuraitė, K. Manglicas, kun. 
Ambrozijus Prakapas, dr. A. 
Musteikis, kun. Placidas Ba
rius. Po kiekvienos temos pri
statymo būdavo diskusijos, daž
niausiai mažais būreliais, arba 
įvairūs pratybiniai darbai, kaip 
plakatų darymas, naudojant iš
karpas' iš laikraščių, ar pan. 
Tuo būdu į nagrinėjamą temą 
įsijungia beveik visi stovyklau
tojai ir nelieka visiškai pasyvių.

Be dienos temos nagrinėjimo, 
į kasdieninę programą buvo 
įtrauktas sportas, maudymasis, 
dainavimas, tautiniai šokiai, 
įvairūs darbeliai ir kiti užsiėmi
mai. Laisvo laiko liko nedaug,

Kuprevičiūtė (II sav.), berniukų 
vadovu — J. Juodėnas, visų 
programų koordinatore—J. Ku- 
raitė, Jaunučiams vadovavo: B. 
Čepaitienė, R. Ulbienė, D. Deks- 
nytė, R. Kolyčiūtė (II sav.), Eug. 
Girdauskas, talkinami P. Kuro 
ir K. Deksnio. Dainų mokė R. 
Urbonaitė, stovyklos laikraštė
lį redagavo R. Sakalaitė, sportą 
pravedė Algis Puteris (I sav.), 
Almis Kuolas, I. Janeliūnaitė, L. 
Krikščiūnaitė (II sav.), berniu
kų vadovui padėjo A. Stankus ir 
A. Čepas (abu II sav.). Gailes
tingosios sesers pareigos teko 
R. Pikūnienei. Jairiai padėdavo 
R. Girdauskaite. Daug darbo 
įdėjo ūkinius dalykus tvarkyda
mas stovyklos administratorius 
K. Čepaitis. Vyr. šeimininke bu
vo M. Razgaitienė. Visi šie as
menys savo darbu pri 
kad stovykla > turėtų šei 
nuotaiką, kad stovyklautojams 
netektų nuobodžiauti.

Bendra visų nuotaika buvo 
gera abi stovyklos savaites, o 
stovyklos pasisekimas visada juk 
yra vienintelis ir didžiausias at
lyginimas jos vadovams. Pasi
jutome, kad esame viena šeima, 
stengsimės tokia likti ir toliau, 
stengsimės tokia likti ir toliau. 
Stovyklos dienų prisiminimai 
mus lydės kasdieninėje miesto 
buityje, kol vėl susitiksime Wa- 
sagoj sekančią vasarą.

o,

Ontario provincijos turizmo 
ir informacijos ministerija jau 
šešti metai iš eilės sudaro pro
gą etninių laikraščių atstovams 
pakeliauti po provinciją. Kelio
nė kasmet į skirtingas vietas 
trunka apie savaitę laiko. Išlai
das padengia provincijos turiz
mo ir informacijas ministerija. 
Tuo būdu etninių laikraščių at
stovai supažindina savo skaity
tojus su provincijos vietovėmis, 
kurios daug kuo skiriasi nuo To
ronto aplinkos, žinoma, skaity
tojai nuvažiuoja į tokias vietas 
pasižvalgyti, pamedžioti ar pa
žuvauti.

Šiais metais etninės spaudos 
kelionėje dalyvavo 22 laikraščių 
atstovai. Kaikurie jų buvo su 
žmonomis, tad bendras skaičius 
buvo 32 asmenys ir dar trys 
iš ministerijos: vadovas A. Vann, 
jo padėjėjas ir .fotografas.

Ekskursijoj keliavo tik tie, 
kuriems šis kraštas yra nauja 
gyvenama vieta. Tų, kurie yra 
šio krašto šeimininkai — valdy
tojai (dauguma), nebuvo. Gal
būt taip ir gerai, bet gal nesi
jaustų tos “valdytojų” ir “ma
žųjų” nuotaikos, jei bent vienas 
ar kitas “didysis” dalyvautų 
bendroje grupėje. Taip vienas 
atstovas išsitarė, kad neturėtų 
būti vartojamas net išskirtinis 
žodis “etninis”, o tik bendras 
kanadiečių spaudos vardas. Se
niau etninė spauda buvo beveik 
nežinoma, dabar — respektuo-

V. MATULAITIS vyrai bei moterys. Jie šimtme
čiais — gamtos laisvi žmonės: 
medžiotojai, žuvautojai. Atvirai 
nuoširdūs, bet nepasitiki baltai
siais, kurie jiems jau ketvirtas 
šimtmetis daug žada, nemažai ir 
skriaudų daro. Daugelis jų gy
vena už upelės lūšnose, neš bu
vo išprašyti iš centro prieš 45 
metus, kai buvo pradėtos statyti 
įstaigos ir krautuvės. Tada bu
vo pažadėti nauji namai, geros 
gatvės, vandentiekio vanduo, 
bet iki šiol pažadais ir liko.

Nei vardų, nei numerių
Išlipam iš traukinio, lėtai pa

sivaikščiodami einame viešbu
čio link, kuris yra už pusės my
lios, kitoje pusėje miestelio, 
prie Moose upės. Prie gatvės 
matome policijos būstinę, auk
lėjimo centro pastatus, katalikų 
bažnyčią su ligonine, Hudson’s 
Bay centrinę krautuvę, keletą 
mažų krautuvėlių, medinius gy
venamus namus, o toliau — 
naujai statomi didesni namai. 
Gatvės — smėlio bei žvyro, 34 
mylių ilgio. Jomis važinėja vie
nas kitas automobilis, keliolika 
motociklų. Yra ir keliolika sunk
vežimių bei buldozerių. Visos

jus bebūtumėte.

ALBERTAS dar tebedirba, tačiau ne
žino, kaip ilgai. Netekimas darbo, 
liga ar finansiniai sunkumai negalės 
sukliudyti OHSIP apsaugos — jis tu
rės teisę prašyti laikinės įmokų pa
galbos. Jis galės gauti pilną ar dali
nę pagalbą, atsižvelgiant į jo meti
nes uždarbio pajamas.

PRANE mėgsta keliauti. Ji bus 
apsaugota OHSIP nuo sveika
tos Išlaidų, jeigu jų susidary
tų ir už Ontario provincijom 
ribų, OHSIP mokama kaina. 
Jeigu ji panorėtų apsigyventi 
kitoje provincijoje jos OHSIP 
drauda yra perkeliama. Ji pa
siliktų apdrausta dar iki 4 mė
nesių.

f

BALYS dirba didelėje įmonėje. Po spa
lio 1 d. jo darbdavys (ir kiekvienas darb
davys, pas kurj dirba 15 ar daugiau 
darbininkų) turės įstoti į OHSIP ir taip 
pat kiekvienas darbininkas. Balio darb
davys surinks įmokas iš dirbančiųjų ir 
jas persiųs. Išskyrus šį grupinį reikalavi
mą, OHSIP yra savanoriškas steiginys.

PAULĖ ir JONAS laukia naujagimio apie va
sario mėnesį. Paulė galės pasirinkti gydytoją, 
o šis bus laisvas priimti ją kaip pacientę. Jis 
praneš iš anksto Jonui, jeigu šiam reiktų pri
mokėti daugiau nei OHSIP atlygina. OHSIP 
sumoka 90% pagal Ontario Medical Associa
tion 1969 m. kainas. Dauguma gydytojų tai 
priima kaip pilną atlyginimą. Už kambarį li
goninėje apmokės jos turima drauda — 
Ontario Hospital Insurance.

PETRAS gauna senatvės pensijos pa
pildą iš Ontario provincijos. Po spa
lio 1 d. jo OMSIP drauda bus auto
matiškai perimta OHSIP. Jam nerei
kės nieko 
žino, kad 
yra tokio,

daryti — tik. laukti. Jis 
OHSIP sveikatos drauda 
kuria galima pasitikėti.

MARIUS dirba mažoje firmoje, bet ir 
jis bus OHSIP draudos apsaugotas kaip 
ir Balys. Kiekvienas darbdavys, pas ku
rį dirba nemažiau 5 ir nedaugiau 15 
darbininkų, galės prašyti grupinės drau
dos savo tarnautojams. Mariaus darb
davys ketina sudaryti, tokią grupę.

nuo spalio

OHSIP
ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN

jama, o ateitis priklauso gyvie
siems, kurie ne tik gyvena, bet 
ir dirba.

Traukiniu į šiaurę
Išvykstame traukiniu šiaurės 

link birželio 21 d., 8 v. vakare, 
nes ilga kelionė. Vietos dauge
liui gerai pažįstamos, tad visi 
sumingame. Sekantį rytą, po 
12 valandų važiavimo traukiniu, 
pasiekėme Cochranę. Tai gele
žinkelių iš rytų į vakarus ir iš 
pietų į šiaurę kryžkelė. Čia taip 
pat baigiasi keliavimas automo
biliais siaurės link, nes toliau 
nėra plentų. Cochrane yra ma
žas miestelis pietiečiui, bet ra
joninis centras šiauriečiui. Ten 
gyvena vienas lietuvis (o gal ir 
daugiau?), kuris ten pasiliko nuo 
pirmųjų miškų darbininkų atvy
kimo prieš 22 metus.

Persėdame į “Polarinės meš
kos” ekspresinį traukinį. Toks 
jo vardas. Deja, dėl šalto klima
to sąlygų bėgiai nėra saugūs 
greitam Važiavimui, tad “eks
presas” traukia vos 3040 my
lių greičiu į valandą. Iki Moos
onee 186 mylias važiuojame ly- ____ _____ _________ ___
giai 5 valandas. Pakelėse miškai susisiekimo priemonės' neturi 
buvo iškirsti prieš 20-30 metų. 
Nemažai ir lietuvių čia atliko 
pirmas Kanadoje darbo sutar
tis po II D. karo. Vaizdai pro 
traukinio langus visiškai vieno
di: lyguma, miškas, kuriame 
vyrauja eglės ir pušys, nors yra 
ir lapuočių. Jei darytum foto 
nuotrauką betkurioje vietoje, 
tai jos būtų beveik vienodos. 
Šis traukinys yra ekskursinis, 
tad sustojame tik prie Otter 
Rapids Hydro užtvankos ant 
Abitibi upės, kuri duoda daug 
elektros jėgos visam rajonui. 
Gražus, gilus upės slėnis ir la
bai augšta užtvanka. Visi išlipa 
iš traukinio, fotografuoja, eina 
prie užtvankos pažiūrėti, o vė
liau traukiam toliau. Sekantis 
sustojimas — prie Moose upės 
didžiojo tilto, kuris kainavo 
$1.000.000 1931 m. Nuo jo ma
tyti gražūs vaizdai i abi plačios 
upės puses, čia išlipa visi ke
leiviai pasižiūrėti tilto. Prie iš
lipusių matyti indėnai, kurie 
traukia baidares iš vagono ir to
liau keliaus upe. Taip pat išli
pa keli barzdoti vyrai (balti) ir 
jaunuoliai, kurie turi baidares 
ir stovyklavimo priemones. Vi
si grįžtame nuo tilto į traukinį, 
kuris veža į paskutinę stotį, ati
darytą 1932 m. Moosonee. To
rontas liko už 668 mylių.

Indėnų miestelyje
Moosonee vietovė europiečiui 

jau buvo žinoma prieš 300 me
tų, kur buvo pastatyta pirma 
Hudson’s Bay bendrovės tvirto
vė, kuri kelis kartus buvo val
doma prancūzų ir britų, kol ga
lutinai teko britams. Dabar jau 
niekas nežino tikslios vietos, kur 
ta tvirtovė buvo pastatyta. Mies
telis yra Moose upės kairėje pu
sėje ir apie 10 mylių nuo James 
įlankos, kurios potvyniai ir ato
slūgiai yra gerai pastebimi prie 
miestelio. Upė yra beveik 2 my
lių pločio, Įskaitant salas. Vie
noje saloje yra šio miestelio tę
sinys, vadinamas Moose Fac
tory.

Ši vietovė anksčiau buvo pa
siekiama tik upėmis nuo Coch
rane per 5-10 dienų vandeniu 
ir per 8 dienas ledu. Torontiš- 
kiui Moosonee atrodo kaimas, 
bet tai yra Ontario šiaurės cent
ras. Pagrindinis susisiekimas 
vyksta geležinkeliu nuo Coch
rane ir lėktuvais į visus toli
mesnius punktus. Plaukioja ir 
laivai ar baržos birželio — rug
sėjo mėnesiais, žiemos metu 
naudojamos motorinės rogės.

Buvęs ministeris pirmininkas 
J. Diefenbakeris norėjo dirbti
nai padaryti Moosonee dideliu 
miestu su įvairiais naujais fab
rikais. Bet tai liko kol kas tik 
ateities svajonė.

Moosonee dabar yra apie 1200 
gyventojų, kurių tik trečdalis 
ar mažiau yra baltieji. Kiti yra 
Cree (Kry) giminės indėnai. Jie 
yra plataus ir plokščio veido, 
stambūs ir sveikai atrodantys

važinėjimo leidimų (numerių), 
nes jie negali niekur toliau iš
važiuoti iš Moosonee — nėra ke
lių. Keista, bet visos gatvės dar 
nėra pažymėtos nei vardais, nei 
numeriais. Pagaliau jiems ir ne- ■ 
reikia: kas gi nežino kur ir kas 
gyvena? Visi pažįsta visus, nors 
baltieji čia gyvena apie 2-4 me
tus ir grįžta, iš kur buvo atva
žiavę. Sutikau vieną vienuolę 
seselę, kuri iš čia nebuvo išvy
kusi apie 20 metų. Ji gyvena in
dėnu labui.

Apsistojame porai nakčių 
“Moosonee Lodge” — viešbuty
je, kurį išlaiko Ontario provin
cijos vyriausybė. Viešbutis yra 
pakankamai patogus ir tvarkin
gai prižiūrimas vasaros metu. 
Žiemos metui uždaromas. Iš 
viešbučio matyti plačioji upė 
Moose Factory salos link. Upė
je matomos kelios baržos, pora 
lėktuvų ir keletas motorinių val
čių. Pavakarieniaujame ir išei
name į miestelį pasižvalgyti.

Mokyklos
Gražus mūrinis, naujas pasta

tas — auklėjimo centras. Virš 
durų akmeninės raidės Cree in
dėnų kalba, bet pastate kalba
ma angliškai ir mokoma tik ang
lų kalba. Pirmiau net buvo drau
džiama indėniškai kalbėti, čia 
mokosi 165 mokiniai ir apie 50- 
60 suaugusių. Viduje gražios ir 
tvarkingos klasės, salės ir kavi
nė, kurią lanko visi ir ne pamo
kų metu. Koridoriuose yra ne
mažai indėnų meno eksponatų. 
Gretimame mūriniame pastate 
yra vyskupo Belleau katalikų iš
laikoma mokykla, kurią lanko 
taip pat 165 mokiniai, šioje mo
kykloje yra mokoma ir indėnų 
Cree kalba. Įdomus ir labai pa
prastas yra jų kalbos raštas. At
skirais paprastais ženklais žymi 
priebalses ir A garsą, o visos 
balsės prie priebalsių žymimos 
tais pačiais priebalsių ženklais 
tik skirtinga kryptimi. Man ne
teko matyti panašaus rašto ki
tose kalbose. Aplamai, jų raštas 
pusiau stenografiškas.

Prieš auklėjimo centro pasta
tą, kitoje pusėjo gatvės stovi 
graži katalikų bažnyčia, kurios 
parapijiečiai beveik visi yra 
Cree indėnai. Parapijai priklau
so apie 100 šeimų. Prie bažny
čios yra parapijos namai, ku
riuose gyvena ir vyskupas, o ša
lia jų — ligoninė. Ligoninėje ir 
mokykloje pagelbsti katalikų 
vienuolės. Bažnyčioje meldžia
masi ir giedama Cree indėnų 
kalba. Parapijos biuletenis 
spausdinamas anglų ir Cree kal
bomis. Bažnyčios salėje savaitės 
vakarais yra rodomi filmai, ku
riuos indėnai lanko gana gau
siai. (Bus daugiau)

galės aprūpinti jus
OHSIP yra naujas, standartinis, pilnas sveikatos draudos planas, 
kuriuo galės pasinaudoti kiekvienas Ontario gyventojas, nežiūrint 
amžiaus, sveikatos ar finansinio stovio, per vyriausybę ar jos 
nurodytus įgaliotinius.

Po spalio 1 d. daug privačių draudėjų taps "paskirtais įga
liotiniais". Per kiekvieną jų galėsite sudaryti stan
dartinę OHSIP sutartį, už tai nieko neprimokant, 
Ontario vyriausybės nustatyta įmokų kaina už OHSIP 
patarnavimus. Jei norėtumėte kitokių draudų iš savo 
agento, jis tai galės parūpinti atskira sutartimi.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ 
— GAUSITE KELETĄ 

NUMERIŲ NEMOKAMAI

Ir dabar, jei esi įsirašęs į OMSIP — šiuo metu veikiantį vyriau
sybės planų arba kurį kitų privatų planų, Jūsų drauda galios be 
pertraukos, jeigu jos neatsisakysite.,

OHSIP bus sveikatos apsauga, kuria galite pasitikėti. Jų 
teiks Ontario sveikatos departamentas.

Jei neturite jokios sveikatos draudos, 
galite įsirašyti dabar, kad nuo spalio 
1 dienos ji įsigaliotų. Rašykite: OHSIP 
2195 Yonge Street, Toronto 7
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Ontario etninės spaudos atstovų ekskursija, sustojus traukiniui prie
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VILNIAUS UNIVERSITETAS
“Gimtasis Kraštas” 29 nr. paskelbė . 

pasikalbėjimą su Vilniaus universite
to Faktorium prof. dr. J. Kubilium 
apie šį seniausią Lietuvoje mokslo 
židinį. Pokaryje mokslo metus pra
dėjęs su 600 studentų, universitetas 
jau yra paruošęs ir gyveniman išlei
dęs apie 16.000 diplomuotų specialis
tų. Jame dabar dirba apie 800 pro
fesorių, docentų, dėstytojų, veikia 11 
fakultetų, turinčių 28 į keletą šakų 
suskirstytas pagrindines specialybes. 
Po dvidešimtmečio pertraukos šiemet 
vėl bus ruošiami psichologai. Jauni
mas labiausiai domisi humanitari
niais mokslais ir ekonomika. Sekan
tiems mokslo metams Vilniaus Uni
versitetas priims 1.425 abiturientus į 
dieninį skyrių. 850 — į neakivaizdinį 
ir 435 — į vakarinį skyrių. Ekomomi- 
kos fakultete studijas pradės 375 stu
dentai, vien tik pramonės planavimą 
studijuos 250 jaunuolių. Prof. dr. J. 
Kubiliaus teigimu, priėmimo komi
sija pareiškimų šiemet gavo tris kar
tus daugiau nei praėjusių me
tų tuo pačiu laiku. XVI-XVII š. sta
tytus universiteto rūmus papildys 
universiteto miestelis Antakalnio ga
le. Naujame pastate jau yra įsikūrę 
fizikos ir matematikos fakultetai, per
nai buvo padėti pamatai ekonomikos 
fakultetui. Universiteto miestelis tu
rės tris zonas — mokomąją, kultūri
nę, sportinę ir gyvenamąją.

DULKIŲ SIURBLIAI
Prieš 14 metų Vilniaus elektrinio 

suvirinimo įrengimų gamykla išleido 
rinkon pirmąjį dulkių siurblį “Ne
ris”. Patobulintas jis tapo “Venta”, o 
dar vėliau — “Saturnu”. Pastaruoju 
galima valyti minkštus baldus, kili
mus, drabužius, drėkinti kambario 
orą, laistyti gėles ir dažyti sienas, pa
sinaudojant keičiamųjų dalių komp
lektu. Skelbiama, kad “Saturno” 
kompresorius be remonto dirba apie 
6 metus. Gegužės pabaigoj buvo pa
gamintas milijoninis dulkių siurblys, 
papuoštas septynženkle emblema, 
šia proga padėkos susilaukė 30 ga
myklos veteranų, jų tarpe Nikolajus 
Beliajevas, Vytautas Jockūnas, Julija 
Ulčickaitė ir kt. Suvenyrinį siurblį 
tikrino skyriaus viršininkė Klevą 
Jackevič ir meistras Anatolijus Mar- 
tinovičius. Atrodo, šioje Įmonėje 
daug nelietuvių, nors “Saturno” išra
dimo nuopelnai priklauso racionaliza
toriams V. Didžiuliui ir H. Satkevi
čiui.

LAIMĖJO AUSTRAI
Penktasis tarptautinis pramoginių 

šokių konkursas “Gintarinė pora-69” 
įvyko Kaune liepos 19-20 d. d. Sporto 
halėje varžėsi 32 šokėjų poros iš 
Leningrado, Maskvos, Talino, Rygos, 
Minsko, Novosibirsko, Britanijos, 
abiejų Vokietijų, Austrijos, Lenkijos, 
Jugoslavijos, Vengrijos, jų tarpe kau
niečiai — Jūratė ir Česlovas Norvai
šos, Dalia ir Vidas Kamaičiai, Viole
ta ir Leopoldas šeniauskai, Otilija 
Gudelytė ir Narcizas Dobinis, vilnie
čiai — Laima ir Stasys Karčiauskai. 
Valentina ir Adomas Ginaičiai. Klasi
kinių šokių — lėto valso, tango, Vie
nos valso, lėto fokstroto, kvikstepo 
— varžybas laimėjo britų pora Mai- 
ra ir Ernis Čiatai (skelbiama sulietu
vinta pavardžių versija, iš kurios ne
įmanoma atkurti originalo, nepažįs
tant knkurse dalyvavusių šokėjų). 
Pietų Amerikos šokių — rumbos, 
sambos, čia-čia-čia, pasodoblio — var
žybas laimėjo Hani Kaufman ir Pete
ris Noibekas iš V. Vokietijos. Dail. K. 
Petrikaitės-Tulienės sukurtas “Ginta
rinės poros” prizas teko grakščiausiai 
ir muzikaliausiai porai, kurią vertin
tojų komisija pripažino abiejose šo
kių kategorijose antrąsias vietas lai
mėjusius austrus Helgą ir Haincą 
Kernus. Mažasis konkurso prizas pa
skirtas Sovietų Sąjungos čempionams 
Jūratei ir Česlovui Norvaišams. šį 
kartą jie turėjo tenkintis ketvirta vie
ta ir konkurso diplomu bendroje da
lyvių grupėje. Daliai ir Vidui Ka- 
maičiams klasikiniuose šokiuose teko 
VI vieta, o P. Amerikos šokiuose jie 
dalijosi su šokėjų pora iš R. Vokieti
jos V ir VI vietas. Konkurso metu 
grojo Jono Vadausko vadovaujamas 
Vilniaus radijo ir televizijos komite
to lengvosios muzikos orkestras. Pro
gramą paįvairino “Vilniaus bokštų- 
69” laureatė dainininkė Ona Valiuke
vičiūtė, Katino dramos teatro akto
riai Rūta Staliliūnaitė ir Antanas 
Gabrėnas.

LENINO ORDINAS
Vilniškės augščiausios tarybos pre

zidiumo pirm. M. Sumauskas liepos 
18 d. Mokslų Akademijos prezidentui 
prof. dr. J. Matuliui įteikė Lenino 
ordiną, kurį jam buvo paskyręs 70 
metų amžiaus sukakties proga už nuo
pelnus mokslui maskvinis augiausia
sis sovietas. “Komjaunimo Tiesa” 
139 nr. cituoja prof. dr. J. Matulio pa
dėkos žodį: “Aš labai sujaudintas 
šiuo garbingu apdovanojimu. Laikau,

kad tai yra didelis Tarybų Lietuvos 
mokslininkų darbo įvertinimas. No
riu užtikrinti Komunistų partiją ir ta
rybinę vyriausybę, jog mes negailė
sime pastangų, kad toliau sparčiai 
vystytųsi mokslas, kad jis tarnautų 
tarybinės liaudies gerovei, komuniz
mo statybos interesams.” Kompartija, 
tarybinė liaudis, komunizmo statyba. 
Prof. dr. J. Matulis, matyt, jau yra 
užmiršęs tokius žodžius, kaip tėvynė 
Lietuva ir lietuvių tauta, nors jie te
bėra užtinkami kitų pasižymėjusių 
tautiečių viešuose pareiškimuose.

PADĖKA PAVERGĖJAMS
Visą Lietuvą užliejo banga propa

gandinių mitingų, kurių tikslas yra 
atžymėti 25-tąsias “išlaisvinimo” me
tines, nors iš tikrųjų ši sukaktis lie
čia tik vieno okupanto pakeitimą ki
tu. Pagrindinės iškilmės vyko Vilniu
je liepos 12—13 d. d. prie Lenino, 
gen. I. Černiachovskio paminklų, ka
rių kapinėse ir Vingio parke. Vilnie
čių vardu buvo priimta ir pasiųsta pa
dėkos rezoliucija Sovietų Sąjungos 
kompartijos centro komitetui, augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumui ir 
ministerių tarybai. Kaip atrodė tas 
tariamasis išvadavimas, liudija “Li
teratūroj ir Mene” paskelbtas prane
šimas: “Prieš ketvirtį amžiaus Ge
dimino pilies bokšte suplevėsavo rau
dona laisvės vėliava, iškelta tarybi
nių karių-išvaduotojų. Baigėsi juoda 
hitlerinės okupacijos naktis...” Tai
gi, Gedimino bokšte buvo iškelta ne 
lietuviška trispalvė, bet okupanto vė
liava. Hitlerinės okupacijos naktį pa
keitė stalininis teroras, egzekucijos, 
masiniai trėmimai į Sibirą, partizanų 
žūtbūtinė kova, pavyzdžio Lietuvos 
istorijoje neturėjusios represinės 
priemonės.

GERIAUSI ARTOJAI
Žemės ūkio akademijos mokomuo

siuose laukuose Noreikiškėse ketvirtą 
kartą susitiko jėgų išbandyti geriausi 
traktorininkai, atrinkti rajoninėse 
varžybose. Vikšrinių traktorių grupė
je geriausiojo artojo vardą išsikovo
jo Kėdainių rajono “Lenino keliu” 
kolchozo mechanizatorius Juozas Cin
kas, o ratinius traktorius geriausiai 
v?Hė Širvintų rajono Juodiškių sov- 
chozo atstovas Pranas Rudžiūnas. Pir
mą kartą šiose respublikinėse varžy
bose dalyvavo trys moterys. Geriau
sios artojos vardas teko Kėdainių ra
jono Dotnuvos eksperimentinio ūkio 
traktorininkei Zofijai Mackevičiūtei

PAMINKLAS PANERIUOSE
Po dvidešimt penkerių metų atidė

liojimo pagaliau buvo nutarta pasta
tyti paminklinį muzėjų Augštuosiuo- 
se Paneriuose, kur naciai yra sušaudę 
apie 100.000 žmonių okupacijos lai
kotarpyje. Vertintojų komisija iš 
konkursui pateiktų 18 projektų atrin
ko architektų J. Makariūno, V. Jode- 
lės ir J. Vaškevičiaus darbus. Kon
kurso laimėtoju buvo paskelbtas ko
munalinio ūkio projektavimo institu
to architektas Jaunutis Makariūnas. 
Jo projekte yra numatytos trys dide
lės vieno augšto salės nuolatinėms 
parodoms, liudijančioms nacių vyk
dytas žudynes ir, žinoma, komunistų 
pogrindininkų, sovietų partizanų kovą 
prieš nacius Maskvos naudai. Teminį 
vitražą sukurti buvo įpareigotas dail. 
K. Morkūnas. Cemento sienelėmis 
apjuostos duobės, kuriose palaidotos 
nacių aukos, lankytojams primins se
novinius pilkapius.

MIDAUS PATENTAS
Prie Sovietų Sąjungos ministerių 

tarybos veikiantis atradimų ir išradi
mų biuras autoriaus teises suteikė 
Stakliškių midaus gamyklos direkto
riui A. Sinkevičiui už “Lietuviško mi
daus” technologijos sukūrimą, šio 
lietuviško gėrimo patentą jau įsigijo 
JAV, Britanija ir Japonija.

DEGĖ NEVĖŽIS
Nepirmą ir nepaskutinį kartą spau

dos puslapiuose užtinki rašinius ir 
pranešimus apie Lietuvos upių ir eže
rų vandens teršimą. Si problema vis 
dar tebėra neišspręsta. Reikalai ne 
tik ne gerėja, bet dargi blogėja. P. 
Marcinkus “Komjaunimo Tiesos” 143 
nr. rašo: “žiūrėk, tai iš vieno, tai iš 
kito Lietuvos kampelio ateina nerami 
žinia. Šešupėje dūsta žuvys. Akmena 
nuplaukė dizelinio kuro dėmės. Užsi
degė Nevėžis. Rodos, neįtikėtinas 
dalykas, kad degtų upė, o štai nese
niai ėmė ir užsiliepsonojo, pertekusi 
visokiausių į ją suleidžiamų degalų. 
(...) štai Žeimenos aukštupyje ros- 
t? naftos produktų 4—5 kartus dau
giu. negu leidžia žuvininkystės nor
mos. Iš kur čia nafta, jeigu šiame ra
jone nėra stambesnių pramonės įmo
nių? Ogi vandenį teršia aplinkiniai 
ūkįai, netinkamai laikydami naftos 
produktus, vairuotojai, plaunantieji 
mašinas ežere arba upėje, žodžiu, 
kiekvienas, kuris tiesiog ant žemės 
pila tepalus...” V. Kst.

LONDON, ONT.
KLB LONDONO APYLINKĖS 

PIRM. ZIGMAS PAULIONIS, 46 me
tų, iškeliavo amžinybėn, palydėtas 
gausaus būrio giminių, draugų, ben
dradarbių ir gerbėjų. Laidotuvių na
muose jo karstas skendėjo gėlėse, 
nuolat buvo lankomas tautiečių ir 
kitataučių. Be apylinkės valdybos, 
skautų, sportininkų, kitų vietinių or
ganizacijų ir privačių asmenų, gėlių 
dar atsiuntė KLB krašto valdyba, 
Toronto skautininkai ir skautinin- 
kės. Laidotuvių dieną kiekvienas 
stengėsi atiduoti paskutinę pagarbą 
šiam tvirtų tautinių įsitikinimų Lie
tuvos sūnui. Šeštadienio rytą, lie
pos 19, velionį Šiluvos Marijos bažny
čioje pasitiko uniformuoti skautai, 
sportininkai, kitas jaunimas ir seni
mas. Mišias atnašavo kun. B. Pace- 
vičius. Jų metu giedojo solistai A. 
V. Paulioniai. Sol. A. Paulionis pagro
jo vargonais “Kur pakūžė samano
ta”. Labai gražų pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Gutauskas, primindamas 
prasmingą gyvenimą, kurio pavyzdys 
yra velionis. Jo neilgas gyvenimas 
užpildytas gausiais darbais Dievui, 
tėvynei, šeimai, visuomenei. , Ligi 
Komunijos prie karsto, pridengto 
tautine trispalve, garbės sargyboje 
stovėjo L. Sporto Klubo “Tauras” 
vyrų ir vyresniųjų jaunių dviejų 
komandų kapitonai Daniliūnas, 
jaun., L. Butkus, š. Švilpa, valdybos 
narys E. Bliskis. Po Komunijos — 
uniformuoti skautai: Miškinytė, Va
laitytė, Šiaučiūnas ir Zabulionis.

Po pamaldų organizacijų atsisvei
kinimą pradėjo skautai, padėdami 
prie karsto vainiką. Jų vardu žodį 
tarė Brolijos Kanados rajono vadas 
vyr. sktn. L. Eimantas, jis apgailes
tavo, kad skautininkas Zigmas Pau
lionis peranksti išėjo, priminė velio
nies mums paliktą pareigą — išlikti 
lietuviais, pasiruošusiais Lietuvos 
laisvės kovai, ir žadėjo jo šviesiau; 
šią atminimą parvežti į tėvynę. Skau
tai sugiedojo tradicinę giesmę “Atei
na naktis” ir sutartinai atsisveikino: 
“Ilsėkis ramiai... Tebūnie lengva 
tau Kanados žemė...” “Tauro” 
sporto vadovas St. Navickas atsisvei
kino kaip su dideliu sporto rėmėju 
ir asmeniniu draugu. Apyl. vicep. J. 
Aušrotas pabrėžė velionies didelį dė
mesį lietuviškiem reikalam: jis ėjo 
pirmininko pareigas, kol tik galėjo, 
rūpinosi lietuviškomis problemomis 
ligi paskutinės savo gyvenimo dienos, 
buvo vienas žymiausių apylinkės vei
kėjų.

Z. Paulionis savo poilsiui pasirin
ko lietuviškas kapines Port Credit, 
kur Jį palydėjo dalis tautiečių, o 
prie jų prisijungė didelis būrys lie
tuvių iš Toronto ir kitų apylinkių. 
Karstą nešė brolio iš Springfield, 
Ill., trys sūnūs, brolio iš Čikagos sū-' 
nūs, žmonos sesers sūnus Novogrods- 
kis iš Toronto ir velionies sūnaus ge- 

. ras draugas londoniškis L. Butkus.
Z. Paulionis buvo pirmas lietuvis, 
pagerbtas naujojoje kapinių koply
čioje. čia buvo uniformuotų skautų 
garbės sargyba. Krašto valdybos ir 
skautų vardu atsisveikino vyr. sktn. 
Stp. Kairys. Ant kapo padėtas Kana
dos skautininkų-kių vainikas.* Atsi
sveikinimo žodį tarė šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonas kun. P. Ažubalis ir 
londoniškis kun. B. Pacevičius. Kop
lyčioje giedojo sol. V. Verikaitis. 
Londono apyL pirmininkui jautrų 
“iki pasimatymo” tarė vicepirm. J. 
Aušrotas. Laidotuvėse negalėjusio 
dalyvauti “Tauro” pirm. Daniliūno 
įgaliotas, A. E. Pocius atsisveikino 
klubo vardu, primindamas, kad jau
nimas neteko didelio draugo, o klu
bas — nuoširdaus rėmėjo. Jo kars
tą pridengė ne tik Kanados, bet ir 
Lietuvos žemės sauja.

Laidotuvėse, be šeimos, dalyvavo 
ir kiti velionies artimieji: sesuo Šče- 
panavičienė su vyru iš Toronto, bro
lis su trimis sūnumis ir žentu Rėk
laičiu iš Springfield, Ill., brolis su 
žmona ir sūnumi iš Čikagos, pusbro
liai Orentas, Račiūnas ir pusseserė 
Grauziniene su vyru, visi keturi iš 
Čikagos, sesers žentas Draugelis iš 
Ročesterio, žmonos motina ir sesuo 
Novogrodskienė su vyru ir sūnumi 
iš Toronto, žmonos sesuo Giedraitie
nė su vyru iš Klevelando. Į laidotu
ves negalėjusieji atvykti giminės ir 
gerbėjai surengė velionies pagerbi
mą Čikagoje.

Apie velionies veiklą teks atskirai 
išsitarti, o dabar tebūnie leista iš
reikšti gilią užuojautą žmonai, duk
rai Joanai, sūnui Jurgiui, velionies 
mamytei, seserims, broliams, kitiems 
artimiesiems ir Lietuvių Bendruo
menei o mielajam Zigmui tarti pras
mingus Šiluvos Marijos parap. biule
tenyje paskelbtus žodžius: “Suteik, 
Viešpatie, amžiną ramybę Zigmui 
Paulioniui, ištikimam Lietuvos sū
nui, kuris visa siela ilgėjosi tėvynės 
laisvės, pats nenuilstamai dirbda
mas ir kitus į darbą jungdamas.”

D. E.

g HAMILTON
DIANA PLIURAITĖ — Ontario Brantfordo, Paris ir kitur. Juos

gimnazijų Xm klasę baigusieji, ku- muzika. D. Dauginienė ir V. Burdi- 
navičienė paruošė loteriją, kurios 
fantus laimėjo: tranzistorinį radiją 
— Rita Zubrickaitė, foto aparatą — 
A. Rimkienė, sieninį laikrodį — J. 
Girevičius, $20 — p-lė R. Clarkson, 
$10—N. Burdinavičienė; $5 — G. Mel
nikas. Prie gegužinės pasisekimo 
daug prisidėjo p. Dauginai iš St. 
Catharines, paaukodami loterijai fo
to aparatą, p. Burdinavičiai iš Ha
miltono — sieninį laikrodį, ir F. 
Rimkus — tranzistorinį radiją. J. Š.

rie iš mokomų dalykų surenka 80 ir 
daugiau taškų, provincinės valdžios 
yra apdovanojami $140 stipendija. 
Šiemet tokią stipendiją gavo Leono 
ir Antaninos Pliurų dukra Diana. Ji 
surinko net 923 taško ir su pačiais 
geriausiais mūsų miesto mokyklų 
abiturientais buvo atžymėta vietos 
dienrašty “The Hamilton Spectator”, 
o miesto burmistras V. Coops at
siuntė jai sveikinimo laišką. Tai ne
paprasto mokslinio talento mergai
tė, kuri, lankydama Scott Park gim
naziją ir paskutiniu metu Hamilton 
Collegiate Institute, savo klasėje vi
sada būdavo pirmoji, nežiūrint, kad 
besimokydama dar turėjo ir darbą. 
Ji yra priimta į McMaster universi
tetą, kuris jai yra paskyręs $2160 
stipendiją. Rudenį ji pradės čia stu
dijuoti bendrąjįį kursą, o vėliau 
pereis į medicinos sritį. Hamiltono 
lietuviai gali didžiuotis jaunoj 
lietuvaitės laimėjimais. K. M.

SLA GEGUŽINĖ liepos 6 d. buvo 
sėkminga. Svečių turėjome iš Lon
dono, St. Catharines, Hamiltono,

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,

32 James St. So.,

Royal Bank Building,

suite 614,

tel. 522-8781

PADĖKA
Tragiškai žuvus mūsų vienįnteliui ir mylimam sūnui, broliui ir 

dėdei

A.A. VLADUI SKRIPKUI
Sudburyje, mūsų mieli draugai ir pažįstami atskubėjo su nuoširdžią 
užuojautą ir pagalba.

Nuoširdžią padėką reiškiame Sudburio lietuvių kolonijos gerb. 
klebonui A. Sabui už Rožinį laidotuvių namuose, jaudinančius atsi
sveikinimo ir užuojautos žodžius, karsto palydėjimą į geležinkelio 
stotį paskutinei kelionei į Hamiltoną ir gedulingas šv. Mišias.

Buvome sujaudinti Sudburio lietuvių nuoširdumu, gausiu daly
vavimu Rožinyje, velionies palydėjimu į geležinkelio stotį. Ypatingai 
dėkojame LB apyl. valdybai ir velionies draugams už puikias gėles, 
daugiau kaip 60 užprašytų Mišių. Poniai G. Lumbienei — už pra
nešimą telefonu draugams ir pažįstamiems apie staigią velionies 
mirtį. Ponui J. Kručui — už puikų ir išsamų aprašymą spaudoje.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono liet, parapijos klebonui prel. 
dr. J. Tadarauskui už Rožinį, atsisveikinimo ir paguodos žodžius 
laidotuvių namuose ir bažnyčioje, gedulingas pamaldas ir palydėji
mą į amžino poilsio vietą — Toronto kapines. Solistui p. Paulio- 
niui — už giedojimą gedulingų pamaldų metu, padėjusiems nešti 
karstą P. Babinui ir p. Astui.

Dėkojame organizacijoms, giminėms ir draugams už puikias gė
les ir gausias Mišių aukas, užuojautas, pareikštas asmeniškai, laiš
kais ir spaudoje, palydėjusiems velionį į bažnyčią ir kapines, dau
geliui dėl to praradusiems net dienos uždarbį. Ypatinga padėka p. 
D. Skaistienei, kuri sužinojusi apie mūsų nelaimę, palikusi savo 
darbą atskubėjo į namus su raminančiu užuojautos žodžiu ir nepa
liko mūsų visą laidotuvių laiką.

Nuoširdžiausia padėka visiems, visiems, kurie dalinotės su mumis 
mūsų dideliu skausmu.

Nuliūdusioj motina, seserys su šeimomis ir anūkės

EDMONTONO LIETUVIAI birže
lio 28—29 d. d. turėjo dvigubas iš
kilmes — Lietuvių Namų 15 metų 
sukaktį ir kun. B. Jurkšo kunigystės 
sidabrinį jubilėjų. Sukaktuvininkas iš 
Toronto buvo atvykęs į Edmontoną. 
kur jo ir kelių kitų iniciatorių pa
stangomis Lietuvių Namai yra tapę 
tautiniu ir religiniu švyturiu Edmon- 
tono miesto ir apylinkės gyvento
jams. Koncelebracines Mišias atlai
kė Edmontono lietuvių kapelionas 
kun. L Grigaitis su svečiu kun. B. 
Jurkšu. Pastarasis pasakė pamokslą, 
pabrėždamas Lietuvių Namų reikš
mę Edmontonui ir visai šiaurinei 
Kanadai. Jaukioje nuotaikoje praėjo 
po Mišių salėje surengti suneštiniai 
pietūs, kurių oficialiąją dalį prave
dė dr. J. Pilipavičius. Lietuvių Bend
ruomenės vardu žodį tarė A. Dudara- 
vičius, parapijos — kun. L Grigaitis, 
LN direktorių — dr. J. Pilipavi
čius, parapijos komiteto — T. Uogin
tas. Sveikino A. Šmitienė, J. Karpa 
iš Coronation ir ponia A. Molson iš 
Kolorado, JAV. Po pietų dvigubos 
sukakties dalyvius į savo rezidenciją 

t

EDMONTON, ALTA
pasikvietė mūsų kolonijos veikėjai 
Emilija ir Jurgis Karosai. Jų gražia
me sodelyje vaišinomės, keitėmės 
mintimis ir būdingesniais pergyveni
mais. Šių eilučių autorius dėkoja vi
sų valdybų vardu kun. B. Jurkšui 
už atsilankymą, visiems LN rėmė
jams ir administratoriams — už au
kas ir darbą 15 metų laikotarpyje.

VAKARŲ KANADOS lietuvių jau
nimo stovyklon. kuri rengiama rug
pjūčio 17—24 d. d., ruošiasi vykti 
Rita Pilipavičiūtė ir Rūta Gudjurgy- 
tė.

JUOZAS SLIŽIS, sulaukęs 70 me
tų amžiaus ir ilgai gyvenęs Edmon- 
tone, mirė liepos 20 d. Kanadoje jis 
praleido apie 40 metų. Velionis pali
ko liūdinčia žmoną ir du anūkus.

VILNIUN ATOSTOGŲ IŠSKRIDO 
Jonas ir Anelė Pašukoniai, Anta
nas Rudinskas ir J. Rasimienė. Iš 
okup. Lietuvos Edmontone jau tre
čią mėnesį vieši A. Baltramiejūnie- 
nė. giminaitė edmontoniečių A. A. 
Smitų ir N. Rimkūnienės, o taip pat 
JAV gyvenančių J. A. Karpavičių ir 
J. V. Tarnoway. J. P.

Niagaros pusiasalis
LABAI PUIKIAI PAVYKO Nia

garos pusiasalio tradicinė ramovėnų 
gegužynė liepos 13 d. ramovėno V. 
Beliūno gražioje sodyboje prie Wel
lando. Oras pasitaikė šiltas, svečių 
susilaukėme gana daug. Vietos dide
lėje sodyboje užteko visiems: vieni 
medžių pavėsyje alutį gurkšnojo ir 
dainavo, kiti šaudykloje rungtynia
vo, dar kiti puodus daužė, ir taip 
nepastebint laikas bėgo vakarop. — 
Turėjome labai turtingą loteriją bei 
laimės staliukus. Ramovėnų sky
riaus valdyba reiškia padėką ramo-

vėnui V. Beliūnui už gražią vietą ge- 
gužynei, B. Jakubonienei ir S. Gu
daičiui — už puikų loterijos tvarky
mą, ramdvėnui A. žosėnui — už spor
to organizavimą ir puikias dovanas 
laimėtojų prizams. Taip pat dėkoja
me visiems už gražius fantus loteri
jai, o ypač ramovėnui P. Adomėnui 
iš Wellando už gražų laimės staliu
ką. Iki pasimatymo mūsų sekančia
me parengime — kariuomenės šven
tėje lapkričio mėn.

Skyriaus valdyba
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@ UlidVIAl PASAULYJE
kurių didžioji dalis yra kilusi iš Ma
žosios Lietuvos. Per A. Rudžio radijo 

ŽYGIO Į MĖNULĮ PROGA VLIKo forumą Čikagoje svečias padarė pra- 
pirm. J. K. Valiūnas pasiuntė sveiki- nešimą apie politinę Europos būklę.

NEOLITU ANŲ KORPORACIJOS 
stovykla rengiama rugpjūčio 23—rug
sėjo 1 d. d. L. P. Ambutų vasarvietė
je, Pototawattamie Resort, Benton 
Harbor, Mičigano valstijoje. Regis
truotis ir aukas stovyklos fondui 
siųsti korporąntai prašomi korporaci
jos vyr. valdybos iždininkui Broniui 
Kasakaičiui, 7150 So. Spaulding Ave., 
Chicago, Hl. 60629, USA.

Venecuela
VENECUĖLOS LIETUVIU BEND- 

RUOMENĖS atstovų suvažiavimas 
įvyko Caracas mieste liepos 5 d. Da
lyvavo 33 atstovai, 4 atsiuntė savo 
įgaliojimus. Venecuelos LB centro 
valdybos pirm, vienbalsiai, buvo per
rinktas inž. Vladas Venckus. Garbės 
teismo pirmininku išrinktas mokyt. 
Petras Krikščiūnas, kontrolės komisi
jos pirmininko pareigos vėl teko Ze
nonui Garšvai Suvažiavimo metu 
įteikti PLB švietimo tarybos išleisti 
garbės diplomai lietuviškose mokyk
lose 20 metų dirbusiems mokytojams 
Reginai Jermalavičiūtei, Stasiui Jan
kauskui, 10 metų—kun. Antanui Per- 
kumui, SDB, ir Aurelijai žalnieriū- 
naitei. Specialus diplomas už trejų 
metų darbą pasiųstas į JAV išvyku
siai O. Bieliauskaitei-Lammersdorf. 
Suvažiavimo dalyviai sveikino kun. A. 
Perkumą, SDB, 60 metų amžiaus su
kakties proga. Simbolinę dovanėlę 
įteikė Maracay apylinkės valdyba.

Argentina
PRANAS OŽINSKAS, jau 40 metų 

Buenos Aires leidžiąs laikraštį “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, su žmona 
lankėsi Europoje ir sovietų okupuo- 
toj Lietuvoje, kur po daugelio metų 
turėjo progą susitikti su giminėmis.

AUŠROS VARTŲ parapijos sodely
je Buenos Aires pašventintas lietuvių 
ir argentiniečių lėšomis pastatytas 
paminklas Lietuvos kankiniams ir žu
vusioms dėl jos laisvės. Paminklo 
projektą paruošė ir vykdymą prižiū
rėjo Pijus Gudelevičius, MIC. Savo iš
vaizda paminklas primena iš Lietuvos 
laukų akmenų sulipdytą paminklą 
Kauno Vytauto Didžiojo muzėjaus so
delyje, kur karo invalidai atlikdavo 
įspūdingas vėliavos nuleidimo apei
gas. šį paminklą jau seniai yra nu
griovę sovietai. Argentiniškoji pa
minklo kopija turi nišą su Šiluvos Ma
rijos statula, Gedimino stulpus, porą 
Vyčio kryžių, šventinimo apeigas at
liko Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. J. Petraitis, MIC. Dalyvavo gau
sus būrys lietuvių, organizacijų atsto
vų, šv. Cecilijos choras, tautiniais 
drabužiais pasipuošęs “Atžalyno” ir 
Lietuvių Centro jaunimas, šiam įvy
kiui nemažą dėmesį skyrė Buenos 
Aires spauda ir televizija.

Ispanija
ELTOS PRANEŠIMU, po ilgų ir su

dėtingų pastangų Ispanijoj bus atgai
vintos Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
skirtos Madrido radijo programos. 
Nuo rugsėjo vidurio lietuviška prog
rama kasdien bus transliuojama nuo 
7.30 iki 7.45 v.v. Madrido laiku. Prog
ramų ruošimo ir informacijos telkimo 
darbai jau pradėti.

Turkija
MONSINJORAS AUDRYS BAČ- 

KIS, Vatikano nunciatūros I sekreto
rius Ankaroje, nuo birželio 25 d. bu
vo paskirtas nunciatūros laikiniu rei
kalų vedėju ir Istambulo vikariato 
apaštališkuoju administratoriumi, 
kol atvyks Turkijai paskirtas Vatika
no nuncijus.

J. A. Valstybės

nimo telegramą prez. R. Niksonui: 
“... Sovietų pavergtai lietuvių tautai 
šis amerikiečių žygis yra didelė pa
guoda. Savo technologija Amerika pa
gelbės visų kraštų žmonėms ryžtis 
nugalėti visokias kliūtis, taip pat ir 
tas, su kuriomis tenka susidurti mū
sų žemės rutulyje. Amerikai kylant į 
naujus išorinės erdvės tolius, mūsų 
nuoširdžiausias noras yra, kad ji pa
stūmėtų priekin taip pat ir laisvės 
plotų ribas tiek, kad ir mūsų tebever- 
gaujanti Lietuva taip pat galėtų ra
gauti laisvės vaisiaus...”

PREZ. D. EISENHOWERIS 1959 
m. liepos 17 d. pasirašė deklaraciją ir 
pirmą kartą paskelbė pavergtų tautų 
savaitę, kuri dabar jau yra tapusi tra
dicine. Pavergtų tautų medalio komi
tetas šio įvykio dešimtmetį nutarė at
žymėti specialiu medaliu. Jo projek
tą sukūrė Illinois valstijos skulpto
rius Trygve A. Rovelstad. Vienoje 
medalio pusėje yra velionies D. 
Eisenhowerio atvaizdas, apsuptas 28 
žvaigždučių, simbolizuojančių 28 pa
vergtas tautas, antroje — laisvės fa
kelas su prezidento deklaracijos iš
trauka. Medaliai yra bronziniai ir si
dabriniai. Du tūkstančiai pardavinė
jami kartu vienoje dėžutėje po $15, 
bet juos galima pirkti ir atskirai. To
kiu atveju numeruoti sidabriniai me
daliai kainuoja $10, bronziniai—$2.50. 
Medalius užsisakyti galima šiuo ad
resu: Captive Nations Medal Commit
tee, 4146 North Elston Ave., Chicago, 
IU. 60618, USA.

PLB TARYBOS pirmininkui Juozui 
Kapočiui dėl sveikatos pasitraukus iš 
šių pareigų, naujuoju pirmininku iš
rinktas dr. Petras Vileišis iš Water
bury, Conn., o tarybos nariu pakvies
tas Vilius Bražėnas iš Stamford, Conn.

JONAS MAKAUSKIS mirė New 
Brunswicke, N. J., ištiktas širdies 
smūgio. Velionis buvo gimęs prieš 
84 metus Žemaitijoje, prie Tauragės. 
Kaip kvalifikuotam vaistininkui jam 
teko rūpintis 1919-20 m. vaistinių or
ganizavimu Lietuvoje ir vaistininkų 
reikalais. Šios pareigos jam antrą 
kartą buvo tekusios 1942 44 m. Jau 
1910 m. įsijungęs į Lietuvos demokra
tų partiją, vėliau tęsė politinį dar
bą iš jos išsivysiančioje valstiečių 
liaudininkų sąjungoje, buvo demokra
tinių seimų atstovu. Jis taipgi pri
klausė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
ir “Varpo” bendrovės steigėjų bei 
iniciatorių gretoms. Išeivijoje J. Ma
kauskui teko būti VLIKo ir jo vykdo
mosios tarybos nariu, Sandaros atsto
vu Amerikos Lietuvių Taryboje. Pa
laidotas liepos 29 d. Manvelle kapinė
se, N. J. Laidotuvėse dalyvavo ir at
sisveikinimo žodį tarė valstiečių liau
dininkų vardu dr. J. Pajaujis, VLI
Ko — J. Audėnas, Niujorko sanda- 
riečių — A. Ošlapas, socialdemokra
tų — J. Pakalka ir kt. Rožinį sukal
bėjo Petras Baniūnas. OFM.

VELIONIES DR. P. GRIGAIČIO 
paminklu rūpinasi Dan Kuraičio va
dovaujamas komitetas. Ilgus metus 
dirbdamas kultūrini darbą, velionis 
turto nesusikrovė. Paminklo pastaty
mas jo šeimai būtų persunki našta. 
Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: 
Komitetas dr. P. Grigaičio paminklui 
statyti, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608, USA.

AMERIKOJE VIEŠĖJO svečias iš 
Berlyno Mykolas Žilinskas, buvęs Lie
tuvos ministerių tarybos kanceliari
jos direktorius. Jis yra meno kūrinių, 
rinkėjas, ilgametis Vokietijos LB 
Berlyno apylinkės pirmininkas. Ber
lyne gyvena keliasdešimt lietuvių,
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“GELEŽINIO VILKO” medžiotojų 
ir žūklautojų klubo valdyba rugpjū
čio 10 d. Viktoro Gudriūno vasarvie
tėje surengė pirmąją gegužinę. Tą 
dieną buvo pravestos klubo nariams 
metinės šaudymo varžybos pereina
mąja! taurei ir kitiems prizams lai
mėti. INCO streiko metu klubo na
riai, atsidūrę blogesnėje finansinėje 
būklėje, gali gauti paskolą iš klubo 
kasos be nuošimčių.

ALGIS REMEIKIS baigė North 
Bay, Ont., mokytojų kursus labai ge
rais pažymiais ir jau šiais mokslo 
metais pradės mokytojauti St. Annes 
mokykloje. Hanmer. Ont.

KUN. KUZINSKAS iš Čikagos

atostogas praleido P. Jutelio vasar
vietėje “Baravykas”.

KAZIMIERAS DAUNYS, prieš ke
letą savaičių nepavojingai susižeidęs 
darbovietėje, Kompensacijos Tarny
bos buvo pakviestas gydytis ir svei
katos pasitikrinti Toronto ligoninė
je. Nepriklausomoj Lietuvoj jis tu
rėjo atsakingas pareigas vidaus rei
kalų ministerijoje. Pabėgėlių sto
vykloje Vokietijoje savo kukliomis 
lėšomis paruošė ir išleido “Dainų 
knygele”, kuri turbūt buvo pirmoji 
lietuviška knyga tremtyje. šią 25 
metų sukaktį atšvęsime, kai autorius 
grįš Sudburin. Sėkmės. Kazirrrer^?

: WELLAND, ONT.
KLB WELLANDO APYLINKĖJ 

Tautos Fondui surinkta $145. Auko
jo: $15: J. Radvilas; $12: A. Stan
kevičius; po $10: Kun. B. Mikalaus
kas, G. Sinkus; po $5: J. Staškevi
čius, P. Šidlauskas, M. Kuzavas, A. 
Pivoriūnas, J. Butkus, K. Stankevi
čius. B. Luomanas, B. Andriušis, V. 
Jasulionis, J. Kutka; $4: J. Paužuo- 
lis; po $3: V. Bieliūnas, J. Bieliūnas, 
P. Adams, V. Karalius, B. Simonai
tis, A. Pamataitis, A. čepukas, A. Zi- 
naitis; po $2: Bersėnas, V. šurka, M. 
Urbšys. V. Morkūnas, V. Vitauskas, 
J. Baliukas, A. Ramanauskas, M. 
šalčiūnas, Z. Izokaitis; po $1: J. 
Paurys, V. Ivanauskas. Visiems au
kojusiems nuoširdus ačiū.
J. Kutka, TF atstovas Wellande

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, komb. 203, tel. 5284511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p. 
liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta._____

9.30—5 v. p.p. 
9 JO — 5 v. p.p. 
9.30 — 5 v. p.p. 
9 JO —5 v. p.p.

Mokame už;
depozitas ... ____ _
Šerus __
terminuotus indėlius

5% 
5fi% 
.6%%

Duodame: 
asmenines paskolas iš____ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

Sauit St. Marie, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA liepos 27 

d. J. Duobų vasarvietėje surengė ge- 
gužynę.

K. ŠLYŽIAI sulaukė šeimos prie
auglio — sūnaus. Sveikiname.

A. GUSTAINIS po sėkmingos ope
racijos pasveiko ir šiuo metu ilsisi 
namuose.

nas. Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

goninėje. Linkime greitai pasveikti.

PADĖKA

Ona ir Vincas Žiurauskai 
Sa uit Ste. Marie, OnL 

St. Catharines, Ont
GABIOS LIETUVAITĖS yra Bi- 

- rutė ir Aldona Bogušytės, vilniečio 
K. Bogušio dukros. Birutė studijavo 
Brock universitete kalbas ir baigė* 
mokslą geriausiais pažymiais. Ji iš- . 
vyko j Amerikos Indiana universitetą 
Bloomington mieste, kur du mėne
sius studijuos rusų kalbą. Birutė yra 
pasiryžusi toliau tęsti studijas ir 
siekti magistro laipsnio. Aldona Den- 
nes Mores gimnazijos XI skyrių bai
gė pirmąja mokine. Ji turi didelių 
gabumų ir muzikoje 
deonu ir gitara. !

V. GERULSKIS ROOFING

Nuoširdžiausiai dėkojame tautie
tėms R. Galinienei, L. Jakumaitienei 
ir A. Dobulškienei už surengimą 
priešvestuvinio pobūvio (shower), vi
soms tautietėms ui dalyvavimą ir 
gausias dovanas.

Taip pat nuoširdi padėka tautie
čiams J. Meškiui ir Z. Girdvainiui užDENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

Ml S34M ANCASTER. ONT.

onisčių. Šiemetiniame muzikos fes-

studija išvyko j Ameriką, Ohio vals-

Aldona taipgi aktyviai dalyvauja lie-



Liepsnos ir apmaudo ąsočiai
Penktasis premijuotas Jurgio Gliaudės romanas
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gi KIIJIMŪI: VEIKLOJE
no premiją praėjusiais metais 
laimėjo rašytojas Jurgis Gliau
dą už romaną “Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai”. Tai drąsus ra
šytojo žygis į pavergto lietuvio 
dvasios pasaulį. Į panašią lite
ratūrinę kelionę nedaug tėra iš
drįsusių (N. Mazalaitės “Pjūties 
metas”, A. Barono “Vieniši me
džiai”, A. Landsbergio “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”, J. 
Jankaus “Peilio ašmenimis”). 
Nelengva yra vaizduoti tai, ką 
tik iš įvairių šaltinių žinai, bet 
nesi pats akivaizdžiai savo pa
ties buitimi išgyvenęs. Ir dėlto 
suprantama, kodėl tą sritį mėgi
nusių rašytojų kūriniai yra dau
giau problematiniai, o ne buiti
niai. **

J. Gliaudos naujojo romano 
veiksmas vyksta pavergtos Lie
tuvos kolūkyje. Tačiau kolūkio 
buities škicai tėra tik aplinku
ma, tik fonas, tik akompanimen
tas tai dramai, kuri vyksta jau
no rašytojo Jono Survilos vidu
je. Tai tyli, bet gili kova tarp 
primestinio kolektyvizmo, idė
jinės priespaudos ir asmens in
dividualybes bei kultūros lais
vės. Dar nė trisdešimties metų 
neturįs Jonas Survila išviršiniu 
atžvilgiu yra nugludintas kolek
tyvui ir partijai tarnauti. Ko
munistinės įdėjos yra įsisiurbu
sios į jo smegenis, o valia pa
lenkta paklusti valdančiųjų jė
gai. Kunigo asmuo, tikintis žmo
gus, tautinės tradicijos jam at
rodė anomalijomis, atgyvenu
siais dalykais. Dėlto jis ir savo 
knygininko, kartu ir raudonojo 
kampelio vedėjo pareigose yra 
klusnus, neprieštaraująs ir pa
tiems absurdiškiausioms įsaky
mams. Jis niekados neprieštarau
ja savanaudžio biurokrato kol
ūkio pirmininko Raikūno veik
lai, nesiginčija su brutaliu anti
religiniu veikėju Baikausku, ta
čiau jo viduje pamažu fermen- 
tuojasi, auga, ima šakotis kri
tiškas vertinimas primestoms 
idėjoms ir priverstiniam gyve
nimui. Kritikos daigelius jis at
sinešė iš pusiau slapto literatū
ros būrelio Kaune. Ir dabar jam 
nuolatos parašo to būrelio na
riai Radživiliukas ir Mūza. Tai 
mąstymai apie literatūros kūry
bą, platesnė analizė naujai iš
leistų knygų, senų ir naujų var
dų, rusų ir lietuvių. Tie knygi
niai mąstymai eina per dešimtis 
romano puslapių. Negailima 
priekaištų kūriniams, nusilen
kusiems partijos linijai. Visa, 
kas išleista pavergtoj Lietuvoj, 
yra praėję pro cenzūros koštu
vą, ir tokia literatūra nepaten
kina nei Survilos, nei kitų to li
teratūros būrelio narių. Ta ale- 
liujinė, giriamoji, iškoštoji kū
ryba esanti menkavertė. Patrau
kia Survilą Cvirkos saulėleidis 
savo liūdnumu ir beprasmišku

mu. Tai lyg viso dabarties mirš- _____ _ _______,_______
tančio gyvenimo simbolis. O tas su skaitytojams nei daugiau žino- 
pats riestanosis varinis Cvirka, 
nulietas iš bažnyčios varpo, sto
vi jų kolūkio aikštelėje tarp gė- ra tokia svarbi, 
lių... Paslėpta ironija... Jos =? *
dar daugiau Venclovos ir Mieže- Romane yra du intarpai: ale- 
laičio adresu: “Iš kokio vario "—--- -----“°-1-
nulies Venclovą ir Mieželaitį?” 
(49 p.). Tikroji literatūros kūry
ba neišvysta viešumos. Tai stal
čių literatūra, tai molio ąsočiai, 
prikimšti hieroglifinių raštų 
ateities laikams. Ir pats Survila 
save laiko stalčininku ... Rašo 
kolūkio gyvenimo kroniką, ge
riau pasakius, dienoraštį, kuria
me atskleidžia savo vidaus evo
liuciją. Ten sutelpa ir sudievin
to Markso sudužimas, ir asme
nybės iškilimas prieš kolektyvą, 
ir vadinamos dekadentinės (ki
taip sakant, nepriklausomos Lie
tuvos laikų ir užsienyje gyve
nančių rašytojų) kūrybos ilge
sys. ir talmudisto šapiros tikėji
mas, ir antireliginės kovos karš
tyje ateinąs tylusis, mylintis, gy
vasis Dievas, ir laisvojo pasaulio 
agnosticizme marinamas Die
vas ... Tame nerime, toje idėjų 
kovoje mažučiais žingsniais bręs
ta Survilos asmenybė. Žuvies 
ženklą (slaptą krikščionybės sim
bolį) jis ryžtasi nupiešti nuėjęs 
į kunigo Jatulio kambarį—“ano
malija” ir veiklus komunistas 
savo viduje suartėjo. Subrendo 
ir tikėjimas tautiniu pašaukimu 
— atsisako nuo geros vietos prie 
Uralo, kad tik pasiliktų tarp sa
vų žmonių.

Kompoziciniu atžvilgiu — vi
sas romanas yra Survilos rašo
ma stalčinė kronika. Pasirinkto
ji forma leido J. Gliaudai pla
čiai išsiskleisti ideologinėje nlot- 
mėje, peržvelgti literatūrinius 
nuslapius daugelio pavergtoje 
Lietuvoje išleistų knygų, pri
vesti prie absurdo komunistinę 
ideologiją daugeliu atvejų . . . 
Tai daugiau idėjinis, protauti- 
nis romanas.

Beletristinė forma visdėlto iš
tisai išlaikyta. Yra ir neužmirš
tamų kolūkinės buities švvste- 
lėjinių, kaip sėja, mėšlavežis, į 
kariuomenę išeinančio išleistu
vės ... Galime nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad J. Gliaudai pavyko

PR. NAUJOKAITIS
per visą kūrinį išlaikyti gied
riai ironiškas žvilgsnis. Tas visas 
sovietinis žargonas, iŠ valdinių 
raštų ir oficialios laikrašti jos už
gožęs piktžolėmis mūsų kalbą, 
čia naudojamas sumaniai ir tiks
liai. Skaitytojui gali pasirodyti 
ištisi puslapiai sausi, nurašyti iš 
vadinamų įsakų, bet per tą nau
jadarų grubumą taip ryškiai per
sišviečia autoriaus ironija, kad 
turime tik grožėtis tokiu suge
bėjimu.

Dabar žodis apie veikėjus. Jų 
nedaug, bet daugumas jų ryškūs, 
įtikiną realumu. Kolūkio pirmi
ninkas Raikūnas išlaiko savo 
orumą. Iš karto jį galime palai
kyti visai geru žmogumi, nuo
saikiu, rūpestingu tvarkytoju. 
Bet tai tik oficialioji jo išvaizda. 
Viduje jis — savanaudis, suk
tas, klastingas ir žiaurus. Aten
tato inscenizavimas ir nekalto 
kunigo apkaltinimas jį atsklei
džia kitoje šviesoje, negu jis ro
dėsi. Besveikatis Šapira, išlikęs 
nacių kalėjime gyvas, jau ne- 
beatsitiesia po pesimistine našta, 
nors jo viduįe dar ir tebėra daug 
šviesos likučių iš tų laikų, kai 
studijavo šventas knygas. Iš ei
linių žmonių brigadininkai Da- 
reikos atskleidžia buvusio lietu
vio ūkininko sielos didybę — tą 
tylią kantrybę, darbštumą, savo 
įsitikinimų branginimą, atkaklią 
rezistenciją. Du broliai Baikaus- 
kai atstovauja tiems aktyvistam 
komunistam, kuriem prigimtis 
nedavė nei gilesnio proto, nei gy
venimo nuovokos. Bet jų vaid
muo toje santvarkoje yra labai 
ryškus, o kartais net lemiantis. 
Kunigas Jatulis, atėjęs į kolūkį 
mechaniku, atstovauja tai idealis
tų kartai, kuri savo dvasios didy
bė stoja į kovą prieš brutalią 
priespaudą, kad neužgestų šviesa 
žmonių širdyse. Fiziškai jis pra
laimi, bet jo dvasia juntama 
kiekviename kolūkio žingsnyje.

Pagrindinis veikėjas yra pats 
kronikos pasakotojas, stalčinis 
rašytojas Jonas Survila. Klausia
me, ar ne perdidelį intelektua
linį svorį autorius užkrovė šiam 
dar nė trisdešimties metų netu
rinčiam pretendentui į rašyto
jus? Tiesa, jis bibliotekininkas 
— turi laiko skaityti. Kad jis 
pažįsta pavergtos Lietuvos rašy
tojus, tikrai tikime. Bet tas jo 
gilus kriticizmas ne tik literatū
roje, bet ir gretimuose filosofi
niuose klausimuose kelia abejo
nių. Reikėjo kiek plačiau at
skleisti Survilos protinį brendi
mą. pasodinti jį bent į universi
teto suolą, kad jo gliaudišku in
telektu patikėtume. Dąbargi la
bai dažnai pamirštame pasako
toją Survilą, o jaučiame patį 
Gliaudą. Tai laikytume pačiu 
svarbiausiu romano trūkumu. 
Priekaištų galėtume padaryti ir 
dėl tų ištęstų galvojimu anie kai- 
kuriuos rusų autorius, kurie mū- 

mi, nei jų įtaka net ir Rusijos 
intelektualiniam gyvenimui ne

gorija “Caras Žirnius” ir “Sak
mė apie tris”, nukelianti skaity
toją į Vietnamo džiungles ir su
vedanti krūvon komunistą lietu
vį korespondentą Gediminą, 
Amerikoj gyvenantį lietuvį dak
tarą Daugą ir slaugę negrę. Pir
masis intarpas yra organiškai su
sijęs su Survilos pastangomis 
prasimušti į rašytojus, gauti 
stipendiją, grumtis su partijos 
uždėta letena. Bet antrasis in
tarpas yra gana ilgas ir su paties 
pasakotojo gyvenimu mažai su
rištas (tik kolektyvo idėjos vi
siškas žlugimas, Dievo vaidmuo 
priespaudoje ir laisvėje, žmo
gaus žuvimo absurdiškumas). 
Idėjiškai šis intarpas prasmin
gas, dramatiškai išbaigtas, tačiau 
kompozicijos atžvilgiu nutrau
kiąs pasakojimo vientisumą. Ke
li skyreliai po šio intarpo at
rodo visai nublukę, kol knygos 
pabaigoje vėl išsitiesiama ir bai
giama net su lyrine rezignacija, 
tam tikru graudumu, kad bruta
li priespauda visas gražiąsias 
pastangas žlugdo, sutrypia.* * *

Gal kas, savo akimis matęs 
kolūkį ir jame gyvenęs, ir ga
lėtų pasakyti, kad J. Gliaudos 
romane kaikurios smulkmenos 

“LITUANUS” ŽURNALAI, MINĖDAMAS 
15 METŲ SUKAKTĮ, SKELBIA JUBILt- 
JINĮ VAJŲ SU YPATINGOM DOVANOM

Jau penkiolikti metai, kai “Lituanus”, leidžiamas anglų kalba, 
atlieka laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek 
valstybių jis paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų 
sukakties tfroga esami ir būsimi "Lituanus” skaitytojai, atsiuntę 
5 do1. čekį, kviečiami nemokamai atsiimti šampano bonką. Čekius 
rašykite: “LITUANUS”, P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690, USA. 
Gavę iš Jūsų pratęsta ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųsime 
šampano kortelę, kurią nemokamai iškelsite j šampaną vienoje iš 
devynių kortelėje pažymėtų didžiųjų Kane Beverage krautuvių Čika
goje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai. Sis nepaprastas “LITUA
NUS” vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje. Visais 
klausimais prašome skambinti Čikagos telefonu 434-0706 Jonui 
Kučėnui, "LITUANUS” reikalų vedėjui. Šią proga dėkojame Kane 
Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

netaip atvaizduotos, bet niekas 
negalėtų sakyti, kad tai nėra ti
kimybės ribose. O ta filosofinė 
romano eiga, kuri sudaro visą 
turinį, pilnai įtikina skaitytoją 
savo tiKrumu, realumu. Dėlto 
galime psidžiaugti, kad ir “Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai” įsiri
kiuoja į geriausių J. Gliaudos 
romanų eilę ir praturtina mūsų 
literatūrą nauja tema ir jos sti
listiniu išbaigimu.

Jau sakėme apie ironiją žargo- 
niškam sovietiniam stiliuje. Au
toriui čia tikrai pasisekė. Bet 
skaitytojas ras ir kitokių stiliaus 
laimėjimų, puikių, labai taiklių 
charakteristikų, išrašome porą 
pavyzdžių:

Dareika, brigadininkas, buvo vyras 
jau įartėjęs j šešiasdešimti. Stangrus 
senis, lyg iš presuotos mėsos. Pl ukai 
žili, kieti ir trumpai kirpti. Akys — 
plyšeliai, o užmato plačiai. Kiekvie
name jo veiksme junti išmaningo 
buvusio privatininko susigaudymą. 
Nuoširdūs kolūkiečiai paprastai yra 
plačiasieliai, šnekučiai, vėjo botagė
liai ir darbo atviriau ar slapčiau pri- 
sibaido. Dareika žodžių nemėgo. Sto
ja prie savo pareigų anksti rytą ir 
neišsieikvoja iki vėlumos, iki išnak
tų. Gal būt, kadaise jis gyveno ir 
tarpo ant nuosavos žemės, aptvėręs 
ją tvoromis, kapčiais ir ežiom (25 p.).

Sėja labai dekoratyvinė, nes su
važiuoja tie, kas nesėja (165 p.)

Paskui bėgame Į padarginę žiūrėti 
mechanizacijos. Ten niekad neina 
Raikūnienė, nes mechanizacijos ap
žiūroje tokie užgriūva keiksmai dėl 
neapsitvarkymo, kad žemė linkčioja 
(27 p.).

VIRTO VE
Petras Anužis buvo palinkęs 

ant rašomosios mašinėlės. Trum- 
pažiūrės jo akys ir per akinius 
turėjo smeigtis į raštą — jis 
labai nemėgo praleisti kablelio 

. ar uždėti neaiškios nosinės. Klai
dos šiandien nebetaisomos pa
rapijos biuleteny, kultūriniame 
žurnale, kartais ir dienraštyje.
O ką bekalbėti apie balių ir pik- slinko prie lovos ir atsargiai gu- 

‘ ’ lė. Ona, i ji žiūrėdama, vėl su
riko:

—Ar tau vėl bloga?
— Ne, Onut, ne... Kur čia 

bus bloga. Ne... — kaip aidas 
atsakinėjo vyras, bet jo “n-e” 
buvo lipnūs, lyg lietaus lašelių 
pliaukštelėjimas ant stogo. Jis 
net šyptelėjo, sunkiai nurijęs 
džiūstančios burnok seiles.

Anužienė aprimo ir vėl kni
sosi po spintą, suknelių margu
myne ir spūsty jieškodama tin
kamiausios.

_ ______ Petro širdis virpėjo, kaip ka-
Sukinėjosi prieš jį postambė,. t*no išsigandęs paukštelis. Jam 

bet daili brunetė, kirpykloje už- K ’ J“’
slėpusi žilstelėjusius smilkinius.

— Gerai, Onute, gerai... — 
atsakė žmonai Petras Anužis, 
nė nežvilgterėjęs į jos derina
mus drabužius.

Jis taukšino dviem pirštais sa
vo mašinėlę — rašė dienraščiui 
literatūros vakaro skelbimą.

Namuose buvo labai tylu. Vai
kai jau mokyklose, skalbiamoji 
nustojo urgzti, niūnuodama žmo
na tvarkė kambarius... Tik da
bar užklupo vyrą, mėgindama 
sukneles, rinkdamasi...

— O gal šita vilkėsiu? Kaip 
manai?

— Graži, — atsisukęs Petras 
žvilgterėjo pro akinių viršų į 
margu šilku aptemptą apkūnų 
žmonos liemenį. — Gerai. Onu
te, užsivilk kurią nori. Gali ir 
tą. Aš čia baigsiu ...

Jo įdubusi krūtinė lietėsi vėl 
į stalo kraštą, ilgi pirštai graibė 
s, a, I ir ė klavišus. Skelbimą 
reikėjo tuojau išsiųsti.

Buvo saulėtas ir labai tykus 
rudens rytas. Kambariuose tar
pais čirkšteldavo sūnaus nese
niai įsigyta kanarėlė. Nesitikė
tas sunegalavimas ir operacija 
privertė Anužį ilgiau paatosto
gauti. Užuot gulėjęs lovoje, tin
giniavęs, Petras tvarkė įvairius 
visuomeninius reikalus.

Staiga kažkas subarškėjo, su
čiužėjo, ir išspruko Anužienės 
klyksmas:

— Oi, vaje tu mano!
Anužis pašoko ir vėl tuoj su

tūpė ant kėdės. Skausmas nu
diegė buvusioje žaizdoje. Net 
akys aptemo, nurasojo kakta.

— Bjaurybe tu, aš tau! Aš 
tau!

nt :

nikų skelbimus, apie susirinki- 
-mų programas ir protokolus! 
Knibždėte knibžda svetimybės, 
provincializmai, niekas nebepai- 
so gramatinių klaidų. Dabarties 
veikėjai nebeišlaikytų gal ir pir
mokams gimnazistams skiriamo 
lietuvių kalbos egzamino. Anu
žis kovojo su šia yda: taisė pats, 
priekaištavo kitiems veikėjams, 
barė jaunimą, spaudė šeštadie
ninėje mokykloje, talkino žurna
lo korektoriams...

— Ar, manai, ši suknelė tiks 
tai dienai?

Nuotraukoje — dail. H. Žmuidzinienės paveikslas "Autoportrę- 
tas". Jos kūrinių paroda rengiama Kanados Lietuvių Dienos proga 
Hamiltone, Aušros Vartų parapijos salėje. Ji bus atidaryta š. m. 
rugpjūčio 29, penktadienį, ir truks tris dienas

šaukė Anužienė, kažką tvojo 
rankšluosčiu, plumpsėjo, blaš
kėsi. Tai katinas čiupo paukštį, 
nuvertė nuo kėdės kanarėlės 
narvelį. Ona jau pasakojo vy
rui, kaip prilupę Rudį ir išme
tė. Tigrų giminė ir lieka laukinė 
— kaip bejaukintum, beglosty- 
tum. Petras mažu žingsniu pri-

buvo šilta, ir akyse juodais taš
kais mirguliavo lubos, o mintyse, 
lyg lapai rudenį, skrido paskuti
nių dienų vaizdai. Kieš čia trūko, 
kad operacija būtų pavėluota... 
Kiek čia reikėjo, kad iš mažo su
negalavimo būtų staiga išsivys
tęs rimtas pavojus. Jis pats ligo
ninėj jau matė paskutines savo 
akimirkas pasauly... Tik jis vie
nas žinojo, kaip sunkiai jo orga
nizmas atsibunda po narkozės. 
Kiek čia reikėjo, kad užmarini- 
mas prislėgtų širdies pulsavimą, 
kad visiškai neatsibustų nei 
skausmui, nei gyvenimui. Ne
daug reikėjo... Bet. matyt, am
žinosiose knygose buvo kitaip 
įrašyta. Jis atsibudo, pamatė pa
linkusios į jį žmonos šypseną, o 
jo akis užkliudė pro langą įsivo
gęs rudeninės saulės spindulys 
ir sumirgėjo ant stalelio lankyto
jų atnešti raudoni žiedai... Vis
kas, lyg po slegiančio sapno, bu
vo jam grąžinta. Ir jau po ke
lių dienų, veidams kiek parau
dus, jo valia susigrąžino ir tas 
pareigas, tuos darbus, kurie be 
jo, rodos, niekad nebūtų atlikti.

Anužienė galutinai apsispren- tikslas bus pasiektas, kai vyras 
dė: literatūros vakare ji vilkės 
juodą suknelę. Tai bus gražu ir 
iškilminga. Tai ją plonina, išryš
kina veidą, kad ir be storesnio 
rrimo; tuo ji išreikš ir pagarbą 
šiam svarbiam įvykiui. Literatū
rą Anužiai mėgo, literatus gerbė; 
jų gyvenimui tai buvo daugiau, 
negu jų namui papuošti aplink 
apsodintos gėlės.

Kambario tyloje urštė tolimas 
gatvėse kasdieninis skubėjimas. 
Petro galvoje spengė slogus ra
mumas, o užmerktose akyse atgi-

Atsiųsta paminėti
Jurgis Gliaudą, LIEPSNOS IR AP

MAUDO ĄSOČIAI. “Draugo” premiją 
laimėjęs romanas. Aplanką piešė P. 
Jurkus. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje. 304 pusi. Kaina $4.

Jonas žmuidzinas, RUNC6 IR 
DANDIERINAS. Viršelis dail. Hali- 
nos Žmuidzinienės. 110 psl. Nidos 
Knygų Klubo leidinys nr. 72. 270 psl.
nariams minkštais viršeliais — $2, No. 4, Winter 1968. Metinė prenume-
kietais — $3. Nenariams — 25% 
brangiau. Leidėjo adresas: Nida: 1 
Ladbroke Gardens, London, W. 11, 
Britain.

§▼, Pranciškaus Varpelis nr. 7, lie
pa. Leidėjas — Tėvai pranciškonai, 
Kennebunkport, Me. 04046, USA.

SALEZIEČIU BALSAS nr. 1 — 2. selkos. Kaina $4. Galima gauti pas 
Lietuvių saleziečių leidžiamas žuma- spaudos platintojus arba O. Karosie- 
las. Adresas: Lituani Don Bosco, Via nę, 7351 So. Arthesian Ave., Chicago. 
Collona 2,00044 Frascati-Roma, Italy, m. 60629, USA

ALĖ RŪTA

jo gimnazijos draugai, literatų 
būrelio susirinkimai, jo bandy
mai rašyti noveles, po kojomis 
čiuža rusvi lapai, jo raustą vei
dai pirmą kartą bučiuojant įsi
žiūrėtą mergaitę ... Viskas taip 
toli ir taip arti — ar gi tai pa
mirštama?

Atsimerkęs jis matė vidury 
kambario savo žmoną, pasipuo
šusią juoda suknia, nors suvel
tais plaukais ir basomis kojomis. 
Jis išplėtė akis, tarytum Oną bū
tų matęs pirmą kartą gyvenime. 
Ir tuo laiku staiga kambarius 
pripildė ilgas telefono čirškimas 
— net abu jie krūptelėjo. Pribė
go Ona, bet greitai telefono ra
gelį atidavė Petrui.

— A, labas! Labai malonu, 
kad paskambinot.

Petro Anužio veidas nušvito. 
Jis linksėjo galva, juokėsi, daž
nai kartojo “taip, taip”, paskui 
veidas geso, ėmė sakyti “ne, ar
gi. gaila...”

Ona klausėsi, paskui patraukė 
pečiais ir nuėjo prie pradėtų 
plauti lėkščių. Tiktai kartais at
sigręždavo į nebe nušvitusį, o su
sirūpinusį, kietai sučiauptomis 
lūpomis, linksintį galva vyrą. Ji 
vėl patraukė pečiais.

— Turbūt nieko labai blo
go - - -

Atsisveikinęs ir ragelį padė
jęs. Petras Anužis tyliai pasakė 
žmonai:

— Atsisakė. Pats stipriausias, 
rašytojų tvirtovė... Mūsų vaka
ras perpus susilpnės.

— Trk-rai ? — kirčiuodama žo
dį ir klaustuką, Ona reiškė nusi
stebėjimą ir su gailesčiu žiūrėjo 
į vyrą. Jo lūpos nebesišypsojo, 
akys klaidžiodamos žvelgė kaž
kur pro langą, bet jo pilkšvam 
veide ryškėjo kietumas, nesikei- 
čias ir nenykstąs. Tas kietumas 
neišnykdavo net ir vaiką glamo
nėjant, maldos metu, nušvitime 
po pasisekimų. Taip gerai Ona 
pažino šį pilką veidą ir šią rožės 
lapelio švelnumo sielą. Ji sau pa
ti linktelėjo galva:

-r- Bet vakaras nesugrius, ir 

buvo susirūpinęs, Anužienė kal
bėjo sau viena.

Petras vėl ramiausiai tauškino 
mašinėle, bet veide tas kietumas 
liko lyg kaltu iškaltas — lūnos 
beveik dingo susičiaupime. Vie
nas lapas lėkė sugniaužtas i 
šiukšlių dėžę, buvo įsuktas ir ki
tas. Retas dviem pirštais tarškė
jimas maišėsi kambary si kana
rėlės čirškimais. Tarpais už durų 
sukniaukdavo išvalytas Rudis, 
tarškėjo plaunamos lėkštė*, ir 
ūžė čiaupo vanduo. (Bus daugiau)

Mykolas Vaitkus, NEPRIKLAUSO
MYBES SAULĖJ. 1918—1940 m. atsi
minimų VU tomas, III dalis. Nidos 
Knygų Klubo leidinys nr. 82. 270 psl. 
Kaina: nariams minkštais viršeliais 
$2, kietais — $3; nenariams 25% 
brangiau Nida, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11. Britain.

Lituanus. Lithuanian Quarterly, 

rato $5, atskiras numeris — $1.25. 
Adresas: Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, III. 60690, USA.

Vytautas Karosas, POILSIS ANT 
LAIPTU. Poezija. Didelio formato 
gražus 90 psl. leidinys kietais virše
liais. Titulinis puslapis — Kazio Ve-

ATVANGOS KLUBO skelbtam fel- 
jetonų konkursui buvo gauti 26 rank
raščiai, tačiau Klevelande sudaryta 
vertintojų komisija — Kęstutis Gai- 
džiūnas, Viktoras Mariūnas ir Petras 
Maželis — nerado nė vieno feljetono, 
kuris būtų vertas premijos. Konkur
so dalyviai, norintys atsiimti rankraš
čius, prašomi atsiųsti savo adresus 
Atvangai, 2712 3rd St., Santa Moni
ca. Cal. 90405, USA.

DAIL. POVILUI PUZINUI mirus 
1967 m. spalio 22 d., jo išeivijos lai
kotarpio kūrinius perėmė viešosios 
įstaigos Niujorke. Dėl lietuvio dai
lininko meno turto buvo pradėję var
žytis net keturi nelietuviai meno rin
kėjai. Susidarė pavojus, kad dail. P. 
Puzino kūrybinis palikimas gali atsi
durti nelietuvių rankose ir nepasiek
ti Lietuvos, nes testamento velionis 
nebuvo parašęs. Čiurlionio galerijos 
teisinio direktoriato pirm. Z. Kol
bos pranešimu, Niujorko teismas š. 
m. gegužės 23 d. pripažino galerijos 
pareikštas pretenzijas teisėtomis ir 
įsakė viešosioms įstaigoms visą dail. 
A. Puzino palikimą be varžytinių par
duoti Čiurlionio galerijai Čikagoje. 
Taip buvo atgauta velionies sukurta 
“Tremties Madona“, “Sekmadienio 
rytas”, “Didieji” ir kiti paveikslai, 
kurie dabar saugomi Čiurlionio ga
lerijas nepriklausomai Lietuvai skir
tame meno kūrinių fonde. Z. Kolba 
i šį įvykį pataria atkreipti dėmesį 
ir kitiems lietuviams dailininkams, 
neturintiems giminių Amerikoje ir 
neprisiruošiantiems testamentu ap
saugoti savo kūrybinio palikimo.

SOL. BENEDIKTAS POVILAVI- 
ČIUS, bostoniečiams ir kitų kolonijų 
lietuviams gerai žinomas daininin
kas, su italų pučiamųjų orkestru 
rugpjūčio 16, 17, 30, 31 ir rugsėjo 
1 d. dalyvaus dainos ir muzikos fes
tivalyje, kuris rengiamas Bostone, 
Mass., po atviru dangum North St., 
Nord End rajone.
ŽURNALISTAS PETRAS KEŽINAI- 

TIS, gyv. Kaune, Kęstučio 73-40, ruo
šia spaudai knygą apie lietuviškąją 
kinematografiją, jos atstovų nuveik
tus darbus Lietuvoje ir už jos ribų. 
Spaudos puslapiuose jis nusiskundžia, 
kad jam trūksta žinių apie JAV lie 
tuvius Joną Kazimierą Milių, Juozą 
Januškevičių, Antaną Račiūną ir Ka
zimierą Lukšį. P. Kežinaitis prašo 
pranešti, jeigu kas turi minėtų as
menų filmų, jų pavadinimus, turinį, 
juostos plotį, techninius duomenis — 
spalvotas ar ne, garsinis ar nebylis. 
P. Kežinaitis mini B. Pūkelevičiūtės 
režisuotą “Aukso žąsį”, velionies adv. 
A. Olio “Vaidilučių giesmę”, Bro
niaus Vešiotos pagal K. Binkio pje
sės “Generalinė repeticija” kurtą fil
mą “Mažojo žmogaus gyvenimas”. Ne
daug jam težinoma apie mėgėjų ban
dymus: G. Byloš-Bylaičio, B. Braz
džionio. A. Kezio. S. Narkeliūnaitės. 
V. Rask-Rasčiausko Amerikoje, N. 
Norvaišaitės-Kulpavičienės ir V. Pet
rulio Kanadoje, J. Gilvydžio Argen
tinoje ir A. Žibo Brazilijoje. Knygos 
tikslas esąs pateikti lietuviškosios ki
nematografijos istoriją. Ją išleis “Va
ga” Vilniuje.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPO
ZIUMO organizacinės komisijos po
sėdyje Čikagoje liepos 22 d. daly
vavo iš Los Angeles atvykęs progra
mos rengėjų pirm. prof.. dr. Algis 
Avižienis. Lietuvių mokslininkų ir 
profesionalų suvažiavimas įvyks š.m. 
lapkričio 26-30 d.d. Čikagoje. Jauni
mo Centre ir Midway House salėje. 
Jo tikslas — sudaryti sąlygas moks
linį darbą dirbantiems lietuviams pa
sikeisti žiniomis mokslinėje, profe
sinėje ir kultūrinėje srityje, o taip
gi ir supažindinti lietuvių visuome
nę su mūsų mokslininkų bei profesio
nalų laimėjimais. Simpoziumu pava
dintas suvažiavimas bus pradėtas lap
kričio 26 d. 7.30 v.v. dalyvių susipa
žinimo vakariene Midway House. 
Bendras posėdis, kurio pagrindinė te
ma yra “Lietuvis mokslo pasaulyje”, 
bus lapkričio 27 d. 3 v.p.p. Jauni
mo Centre. Tolimesnei programai nu
matytos temos: “Kūrėjai ir jų žvilgs
nis į mokslą”, “Mokslo stovis Lie
tuvoje”, “Lietuvių kultūrinė ir moks
linė spauda”, “Akademinė laisvė ir 
tvarka”, “Mokslas 2000 metais”. At
skirų sričių specialistai turės savo 
posėdžius. Kartu įvyks ir lietuvių stu
dentų suvažiavimas, kuriuo rūpina
si pirm. A. Augaitis. Studentai nau
dosis simpoziumo programa, bet pra
mogas turės atskiras. Simpoziumas 
rengiamas JAV LB iniciatyva. Tech
niniais reikalais rūpinasi centro val
dybos sudaryta organizacinė komisi
ja: pirm. inž. B. Nainys, kun. J. Bo- 
revičius, SJ, — priėmimu ir pamal
domis, V. Kamantas — informacija, 
V. Kleiza — patalpomis, D. Tallat- 
Kelpšaite — registracija, A. Augai
tis — parengimais ir P. žumbakis 
— susipažinimo vakariene. Progra
mos rengėjų pirm. prof. dr. A. Avi
žienis pabrėžė, jog bus stengiamasi 
įsteigti Lietuvių Mokslo Draugiją, 
kuri suburtų visų kartų lietuvius 
mokslininkus ir profesionalus. Si or
ganizacija, palaikydama ryšius su 
Lietuvių Bendruomene, sudarytų są
lygas lietuvių mokslininkų tarpusa
vio bendravimui. Šiuo klausimu jau 
tariamasi su Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademijos vadovybe Romoje ir 
Lituanistikos institutu, kadangi šios 
organizacijos siekia panašių tikslų, 
kaip ir planuojamoji Lietuvių Moks
lo Draugija. Simpoziuman numato
ma pakviesti lietuvius mokslininkus 
iš Europos. Australijos ir P. Ame
rikos, latvių ir estų mokslininkų at
stovus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VASAROS KONCERTŲ tradicinę 

seriją Druskininkuose, M. K. Čiur
lionio namelyje, šiemet pradėjo pia
nistė Aleksandra Juozapėnaitė, tarp
respublikinio M. K. Čiurlionio kon
kurso laureatė. Koncertus čia taipgi 
surengė prof. B. Dvarionas, H. Rad
vilaitė, J. Bialobžeskis, M. K. Čiurlio
nio konkurso laureatai A. Radvilai
tė, R. Kontrimas ir F. Šopeno tarp
tautinio pianistų konkurso diplo
mantė E. Elinaitė. M. K. Čiurlionio 
atminimui skirtuose koncertuose da
lyvauja tik lietuviai ar Lietuvoje gy
venantys pianistai, kuriems leidžia
ma laisvai pasirinkti programą, bet 
statoma sąlyga koncertą pradėti ir 
baigti M. K. Čiurlionio kuriniais.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
buvo surengta estų taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės paroda, kurios 
tūkstantis eksponatų užėmė tris dide
les sales. Lankytojai turėjo progos 
susipažinti su įvairiais metalo dirbi
niais, pradedant papuošalais ir bai
giant didelėmis dekoratyvinėmis 
plokštėmis. Gausūs buvo odos, teks
tilės, stiklo ir keramikos darbai. Sa
vuoju modernizmu lankytojus į atei
tį nukėlė baldų ir pastatų vidaus 
įrengimo meistrai.

MOKSLO IR TECHNIKOS respub 
likinės 1969 m. premijos buvo pa
skirtos J. Baušiui, J. Slavėnui, S. Va
siliauskui už metalų stiprumo tyri
mus; K. Baršauskui, V. Ilgūnui, E. 
Jaroniui — už ultragarsinių interfe- 
rometrų skysčiams tirti sukūrimą; B. 
Grigelioniui — už masinio aptarna
vimo ir valdomų Markovo procesų 
problemų tyrimus; R. Makoveckui, 
A. Malinauskui, J. Svaisčiui — už 
Lietuvos baltųjų kiaulių veislės iš
vedimą; Ch. Kibarskiui, L. Laucevi
čiui, A. Marcinkevičiui — už moks
linius ir praktinius laimėjimus šir
dies, kraujagyslių gydymo metoduo
se; K Doveikai, V. Galiniui, L. Gi
neičiui, K. Korsakui, V. Kubiliui, J. 
Lankučiui, B. Pranskui — už “Lie
tuvių literatūros istorijos” keturis 
tomus; J. Jurginiui, V. Merkiui, A. 
Tautavičiui — už monografiją “Vil
niaus miesto istorija nuo seniausių 
laikų iki Spalio revoliucijos”; P. Šta
rui — už propagandinį veikalą kom
partijai “Partizaninis judėjimas Lie
tuvoje Didžiojo Tėvynės karo me
tais”.

MENO IR LITERATŪROS 1969 
m. premijomis atžymėti: skulptorius 
Robertas Antinis — už terekotos 
darbus “Skausmas”, “Kanklininkas”, 
“Nepalaužiamoji”, “Dūdorius”, “Už 
ateitį”, bronzą “Eglė žalčių karalie
nė”; aktorius Donatas Banionis — 
už vaidmenis Panevėžio dramos teat
re ir filme “Ne sezono metas”; Jad
vyga Čiurlionytė — už veikalą “Lie
tuvių liaudies dainų melodikos bruo
žai”; Justinas Marcinkevičius — už 
istorinę poemą-dramą “Mindaugas”: 
Juozas Paukštelis — už trilogiją 
“Jaunystė”, “Netekėk, saulele”, “čia 
mūsų namai”; rež. Henrikas Vance
vičius — už J. Marcinkevičiaus “Min
daugo” pastatymą Vilniaus dramos 
teatre, kitus lietuvių dramaturgų 
spektaklius ir V. Paltanavičiaus ope
ros “Kryžkelėje” režisūrą Vilniaus 
operos ir baleto teatre.

JADVYGOS ČIURLIONYTĖS res
publikinę premiją laimėjusį 300 psl. 
veikalą “Lietuvių liaudies dainų me
lodikos bruožai” išleido “Vaga”. Iš 
tikrųjų tai yra antroji papildyta lai
da, nes pirmą kartą ši knyga buvo 
išleista rusų kalba Leningrade 1966 
m. Kruopštų darbą autorė pradeda 
įvadiniu skyriumi, kuris yra skirtas 
lietuvių liaudies muzikos aprašymo, 
rinkimo ir tyrinėjimo istorijai nuo 
pirmųjų užuominų senosiose kroni
kose iki Lietuvių Mokslo Draugijos 
tautosakinės veiklos bei jos puose
lėtojų. Kituose skyriuose apžvelgia
mi liaudies dainų pagrindiniai poe
tiniai vaizdai, dainų žanrai, derminė- 
intonacinė melodijų sandara, patei
kiamas etnografinių sričių melodijų 
aprašymas, kuris skaitytoją supažin
dina ir su Prūsijos lietuvių muziki
niu folkloru, šį veikalą, atrodo, rei
kėtų pavadinti septintą amžiaus de
šimtį baigiančios folkloristės “gulbės 
giesme”. Jau 1938 m. Lietuvių Tau
tosakos Archyvo išleistą “Tautosa
kos darbų” V tomą ji paskyrė lie
tuvių liaudies melodijoms, o 1955 
m. lietuvių ir rusų kalbomis išleido 
rinktinę “Lietuvių liaudies dainos”. 
J. Čiurlionytės Vilniaus konservato
rijoje įsteigtas liaudies muzikos ka
binetas šiandien yra tapęs stambiau
siu Lietuvos muzikinės folkloristikos 
centru, kuriame yra sutelkta tūks
tančiai melodijų įrašų ir kur dabar 
savo mokytojos darbą tęsia jos pa
ruošti kvalifikuoti specialistai.

KONCERTĄ VILNIUJE surengė 
Mokslų Akademijos choras, kurio 
vadovas yra V. četkauskas, chor
meisteris — P. Bagdonavičius. Pro
gramoje buvo nelengvų kūrinių, kaip 
pvz. J. Gruodžio “AS ne gert at
ėjau”, S. Moniuškos f<Malda” iš kan
tatos “Milda” ir P. Čaikovskio “Lakš
tingala”. Koncertą paįvairino D. Ci- 
činskienės vadovaujama liaudies inst
rumentų kamerinė grupė, vyrų trio 
ir mišrus sekstetas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS sezoną 
baigė prancūzų klasiko Charles Pet- 
rault pasakos “Pelenė” inscenizacija. 
Spektaklį režisavo teatro vadovas 
Stasys Ratkevičius, lėles sukūrė dail. 
Vitalijus Mazūras. “Pelenės” 50 spek
taklių buvo skirta Tauragės, Šilalės, 
Rietavo, Plungės ir kitų rajonų ma-

V. Kst.liesiems žiūrovams.

šiBii



©MPORTAS
mas. Ką tik pasibaigė Vyčio pravesta

Tel. RO 2-8255
kamb. 1-me augite, vandens 
šildymas, Extra kambarys ri

2320 Bloor St. W
BABY POINT — JANE $4J00 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON —’JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. Įrengtas 
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
riu, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000 
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.
SA IN DERA! BLOOR, _ __ w          
>8.000 Įmokėti. 10 kambariu atski- Į Visai arti Bloor požeminio trauki
nis mūrinis namas, dvigubas vara- nio. Viršutinį butą galima tuojau 
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4* užimti.

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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-

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. Blow - In
dian Grove, $7 000 įmetėti, atski
ras. mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu . 
alyva: viena atvira skola 10 metų.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Anty. 10-1.30

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10 -1.30 ir 4.30-8

MOKA: 
už depozitus 
už šėrus
1968 m. išmokėta 5%% 
už 2 metų terminuotus

indėlius 6% %

-5Y*%

Sešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

IMA:
už asmenines paskolas 1Y2°/o
už mortgičius 1Y2°/o

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. 534-9286
QUEEN ST. W. — LANSDOWNE, $3.000 įmokėti, šeši kambariai, mū
rinis, dvi virtuvės, garažas ir geras privažiavimas. Prašoma kaina žema. 
Viena 10-čiai metų skola.
CALLINGWOOD — NOTTAWASAGA, $4.000 įmokėti, ant ežero kranto 
3 miegamųjų vasarnamis, sklypas 60 x 295. Parduoda su visais baldais 
ir galima tuoj užimti. Yra laivui prieplauka ir garažas (Boathouse). 
WESTMINSTER — RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, mūrinis 6 kam
barių geras namas, moderni virtuvė, dideli kambariai. Garažas ir gra
žus kiemas. Atvira skola iš % 9 metams.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK, $8.000 įmokėti, mūrinis 9 kam
barių puikus namas, modernios virtuvės, 2 prausyklos, didelis kiemas, 
3 garažai. Viena atvira skola 10-čiai metų.
NEW TORONTO — FOURTH ST., $15.000 įmokėti, 7 metų senumo, mo
dernios statybos keturbutis (fourplex). Arti krautuvių ir susisiekimo. 
Prašo apie $59.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

SALFAS SĄJUNGOS PRANEŠIMAI
S. Amerikos baltiečių ir lietuvių 

plaukymo pirmenybės, turėjusios 
įvykti liepos 26-27 d.d. Klevelande 
atidėtos rugpjūčio 31 d. Pirmenybių 
vieta ir programa palikta ta pati. 
Registruotis iki rugpjūčio 20 d. pas 
A. Bielskų, 15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110, USA.

S. Amerikos lietuvių individuali
nės šachmatų pirmenybes — rugpjū
čio 23-34 d.d. Klevelande, Čiurlionio 
Ansamblio Namuose, 10908 Magnolia 
Dr. Jos bus vykdomos 5 ratų šveica
riška sistema su laiko riba: 45 ėji
mai per dvi“ valandas. Dalyviai re
gistruojasi iki rugpjūčio 15 d. pas 
dr. Algirdą Nasvytį, 10823 Magnolia 
Dr., Cleveland, Ohio 44106, USA. TeL 
(216)-721-4181. Dalyvavimo mokes
tis — $10, jauniams — $5. Laimėto
jų laukia piniginės ir pereinamosios 
dovanos.

Š. Amerikos lietuvių golfo pirme
nybės ir tarpmiestinės komandinės 
varžybos įvyks rugpjūčio 30-31 d.d. 
Čikagoje, Cog-Hills Country Club. In
dividualinės pirmenybės pradedamos 
rugpjūčio 30, šeštadienį, 12 vai., ko
mandinės varžybos — rugpjūčio 31, 
sekmadienį, 11 v.r. Dalyviai regist
ruojasi iki rugpjūčio 17 d. pas J. 
Baris, 4529 West 64th Pl„ Chicago, 
Ill. 60629, USA. TeL (312)-582-5939.

š. Amerikos lietuvių lauko teniso 
pirmenybes Čikagoje rugpjūčio 30-31 
d.d. rengia Čikagos lietuvių teniso 
klubas. Į varžybas įtrauktas vyrų vie
netas, moterų vienetas, vyrų dveje
tas, jaunių (iki 19 metų) vienetas, 
jaunių dvejetas, jaunučių (iki 15 
metų) vienetas. Dalyvius iki rugpjū
čio 23 d. registruoja V. Grybauskas, 
4144 So. Maplewood Ave.r Chicago. 
Hl. 60632, USA. TeL (312)-847-1729.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Kanados Lietuvių Dienos proga 

Hamiltone numatoma pravesti šaudy
mo varžybas. Mažojo kalibro (22) 
varžybos — rugpjūčio 30 d. nuo 10 
v.r. iki 3 v.p.p. Šaudoma po 20 šo
vinių iš kiekvienos padėties, t.y. gu
lom, klupščiom ir stačiom. Paskirtos 
trys vertingos taurės geriausiai su* 
šaudžiusiems. Negalį šaudyti rugpjū
čio 30 d. galės šaudyti sekančią dieną 
nuo 9 vai. iki 2 vai. p.p. Registraci
jos mokestis $2.

Molinių balandžių (trap) varžybos 
bus rugpjūčio 31 d. nuo 9 v.r. iki 2 
v.p.p. Jos vyks dėl tarpklubinės Ka
nados Lietuvių Dienos taurės, bet 
trys geriausi šauliai taip pat laimės 

f taures. Klubai varžyboms dėl perei
namos Kanados Lietuvių Dienos tau
rės registruojasi iki rugpjūčio 25 d. 
pas A. Buinį, 229 Locke St. N., Ha
milton 13, telef. 528-1793. šaudoma 
bus iš 16 jardų po 100 šovinių. Re
gistracijos mokestis — $3. Šaudymo z š. Amerikos baltiečių lengvosios 
mėgėjai, kurie varžysis dėl individua
lių taurių, prašomi registruotis šau
dykloje.

Visos varžybos bus pravestos Ha* 
miltono lietuvių medžiotojų ir žūk- 
lautojų klubo šaudykloje. Ji suran
dama, važiuojant 6 keliu į Caledonia 
miestelį. Pervažiavus Grand River 
tiltą, važiuoti 2 mylias McKenzie ke
liu į rytus, sukti į kairę, į York ke
lią. šiuo keliu pavažiavus my
lios, dešinėje kelio pusėje yra šau
dykla.

Kanados Lietuvių Dienos inform.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų dienos Wasagoje. Il

gojo savaitgalio metu Gerojo Gany
tojo stovykloje vyko didelis sujudi-

ga buvo pravestas tradicinis Victor 
Builders taurės krepšinio turnyras, 
šiais metais Londono Taurui į tur
nyrą neatvykus, jame dalyvavo 3 ko
mandos. Po atkaklių ir karštų kovų 
turnyrą laimėjo Vytis. Pirmose rung
tynėse Vytis įveikė Kovą 39:37 ir 
lemiamose rungtynėse — Aušrą 62: 
57. šiose rungtynėse gerai sužaidė A. 
Duliūnas 16, kuris sulaikė pavojin
gą Aušras metiką Rautinš, ir judru
sis Sodonis 18. Kitose šio turnyro 
rungtynėse Kovas nugalėjo Aušrą 
65:53. šį turnyrą globojo ir taurę 
skyrė Victor Builders savininkas V. 
Korsakas, kuriam priklauso nuoširdi 
padėka. Komandose žaidė: Vyčio — 
Vaičeliūnas 24, Stankus 12, Dementa- 
vičius, Laurinavičius, Sepulis 1, Nace- 
vičius 12, Vitkus, Karalius 4, Sodonis 
20, Ramanauskas; Kovo - Butkevičius 
36, Oreckas 2, šeštokas 4, Jesevičius 8, 
Kairys 4, žilvitis 4, Vaičius 4, Lefe- 
bure 19; Aušra — Rautinš 40, Pla- 
čiakis 14, Norkus 25, Nekrošius 6, 
Tarvydas 4, Stravinskas 8, Krikščiū
nas 19. Turnyras buvo užbaigtas sek
madienį rungtynėmis Vytis — turny
ro rinktinė. Jas nesunkiai laimėjo 
rinktinė 76:48. Vyčio komandoje žai
dė: Duliūnas 3, Stankus 6, Vaičeliū
nas 10, Vasilou 12, Vitkus 2, Kara
lius 5, Sepulis 8, Ramanauskas 4. 
Rinktinėje gerai žaidė Rautinš 30, 
Butkevičius 9, Plačiakis 12 ir Baltat 
17. Stovyklos metu buvo suruoštos 
krepšinio rungtynės tarp stovyklauto
jų ir Toronto YMCA. Rungtynes lai
mėjo YMCA 46:45. Stovyklautojų pu
sėje gerai žaidė Duliūnas 17, čekaus- 
kas 13 ir Nacevičius 11.

Krepšininkų stovykla Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje po dviejų sa
vaičių pertraukos vėl pradedama šį 
savaitgalį. Stovykla truks dvi savai
tes. Norintieji stovyklauti prašomi 
kreiptis pas Joną Nacevičių, 168 De
laware Ave., Toronto 4, tel. LE 4- 
6075. A. S.

ALtfROS ŽINIOS
Aušros krepšinio kursai-stovykla 

Tėvų pranciškonų stovyklavietėj — 
rugpjūčio 23-30 d. Kursus praves ži
nomas JAV lietuvių krepšininkas ir 
treneris Pranas Miniotas iš Pittšbur- 
gho. Visi žaidžią ir norį pradėti žais
ti krepšinį kviečiami pasinaudoti šia 
stovykla. Registruotis Prisikėlimo pa
rapijas raštinėje asmeniškai arba te
lefonu LE 3-0621. Stovyklos mokestis

Lengvosios atletikos treniruotės 
bus tęsiamos nuo rugpjūčio 18 d. 
Parkdale gimnazijos stadijone. Visi 
lengvaatlečiai, kurie norės dalyvaut 
baltiečių pirmenybėse, turi lankyti 
treniruotes.

atletikos I-jo rato pirmenybėse Auš
ros lengvaatlečiai išsikovojo 14 I-jų, 
12 II-jų, 7 III-čias vietas individuali
nėse rungtyse ir kartu su Klevelan- 
do lengvaatlečiais laimėjo visas es
tafetes. Ypatingai gražiai pasirodė 
pirmą kartą pirmenybėse dalyvavu
si Gina Draudvilaitė, laimėdama I-as 
vietas 60 m (8.3 s.), 100 m (12.9 s.), 
200 m (27.9 s.) ir II v. 400 m bė
gime. R. Petronytė pasiekė naują re
kordą šokime į augštį (4’11,5”) bei 
gavo geriausiai lengvaatletei skirtą 
taurę. V. Juzėnas dominavo viduti
nių ir ilgųjų nuotolių bėgimuose, iš
sikovodamas I-as vietas 400 m, 800 
m, 1500 m ir 3000 m jaunių A klasė
je bei II-as ir III-čias vietas vyrų 
klasėje.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869
1 R1H ■ .1—1

AL. G A R B E N S
R E AL E STATE

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
ARMADALE ST., $31.500 prašoma kaina; apie $10.000 viena ilgametė 
atvira skola; atskiras plytų namas, 6 kambarių, gerame stovyje, su 
dviem virtuvėm ir prausyklom, geras įvažiavimas iš priekio ir iš už
pakalio (lane), geras rajonas, užbaigtas rūsys.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.

WESTONE, $27.900 prašoma kaina, įmokėti apie $5.000, viena atvira 
skola su 8% % balansui; vienaaugštis (bungalow) su privačiu įvažia
vimu ir garažu.
HUMBERSIDE AVE., $29.900 prašoma kaina, įmokėti apie $7.000, ba
lansui viena atvira skola; trijų augštų plytų namas, 3 virtuvės, geros 
pajamos, geram rajone.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

M atgis Dr u g St or e
JOHN V. MARGIS, Phm.B

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų 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 DEVYNETUOS. RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO- I 

METILU IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE L1161

BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloot, 7 kambariai, 
2 modernios virtuvės, prausyklos pirmame ir antrame augšte, priva
tus platus įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas, 
nereikalingas jokio remonto.
RONCESVALLES — DUNDAS, mūro, 9 dideli kambariai per 3 augš
tus, modernios virtuvės, baigtas rūsys, 2 garažai. .Skubiai parduodamas.
ETOBICOKE — KIPLING, gražioj vietoj, prie gero susisiekimo, vie- 
augštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIŲ Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės su trobe
siais. Prašo $25.000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE L1161, namų 783-2105

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai JIB 8 uncijų . 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
VAISOM lt FAtDUOBAM T.V. Ip H1R * 

STATOM lt TAISOM T.V. ANTINAS.
S JI-7731

1813 Dtmdat St W. So. It teslalb

Ateitininkų žinios
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos ' 

loterijoje laimėjo: J. Bakio paveikslą 
— L. Butėnienė, Toronto, Ont, bilie
to nr. 014113; V. Balynienės — M. 
Bandziukas, Cicero, III., 008486; T. 
Idzelytės — Saulius Eiva, Brockton, 
Mass., 003665; V. Igno — Anelė Lu- 
koševičiūtė, Grand Rapids, Mich., 
004803; P. Jurkaus — Irena Veitie- 
nė, Braintree, Mass., 003632; V. 
Krikštolaitytės — L. Leparskas, Ha
milton, Ont., 015632; R. Laniausko — 
J. N. Kulys, Chicago, I1L, 000867; N. 
Palubinskienės — O. Petronis, Del- 
ran, N.J., 002949; J. Paukštienės —
R. Bražukas, Toronto, Ont., 011806; 
A.’ Tamošaičio, paaukotą M. Ramu- 
nienės, — AL Baliūnas, Cleveland, 
Ohio, 005026; S. Smalinskienės — 
P. Zaranka, Detroit, Mich., 005637;
S. šetkaus — H. Szpakowski, Wash
ington, D.C., 000254; Šimkevičiaūs — 
P. Balys, Cleveland, Ohio, 004613; P. 
Vaškio — D. Manglicienė, Toronto, 
Ont., 012235; A. Vekterytės — K. 
Ralys, Cleveland, Ohio, 005056; R. 
Viesulo — O. Urbaitienė, Hamilton, 
Ont., 012436; G. Žumbakienės — K 
Klimauskas, Cicero, III., 008178. Lai
mėjimų paskirstymas įvyko mokslei
vių ateitininkų stovyklos uždaryme 
liepos 5 d. Dainavoje. MAS centro 
valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
paveikslus paaukojusiems meninin
kams ir visuomenei, taip gausiai pa
rėmusiai mūsų veiklą. Laimėtojams 
paveikslai bus pasiųsti. Visais reika
lais prašome kreiptis į J. Pleinį, 137 
Gladstone Ave., Hamilton, Ont., Ca
nada.

Skautų veikla
• Septintoji Romuvos stovykla 

pasibaigė rugpjūčio 9 d. Tai buvo 
pati didžiausia stovykla Romuvoje — 
per tris savaites turėjom apie 350 
stovyklautojų Rugpjūčio 2-3 d. sto
vykloje vyko iškilmės. Jūros dienos 
programoje matėme jūrų skautų pa
radą, vainiko nuleidimą, vandens 
sporto pasirodymus. Visa pravedė ps. 
A. Empakeris. Sveikino svečiai iš 
Čikagos LSB vyriausias skautininkas 
vjs. VI. Vijeikis ir jūrų skautų sky
riaus vedėjas jūr. v.s. B. Juodelis. 
Vakare liepsnojo didysis stovyklos 
laužas, įvairus savo programa ir re
tas svečių skaičiumi. Talkinant eilei 
gabių laužavedžių, laužą vedė v. s-
S. Kairys. Jaunesniųjų laužavedžių 
tarpe kyla nauja pajėga — v. si. B. 
Paliulytė. Sekmadienį, rugpjūčio 3, 
iškilmingas Mišias vėliavų aikštėje 
atnašavo mons. J. Tadarauskas, pa
sakęs pamokslą ir pasveikinęs skau
tus ir jų vadovus. Dviem savaitėm 
pasibaigus, keitėse kaikurie vadovai 
ir ūkio personalas. Trečiosios savai
tės viršininku buvo s. G. Stanionis, 
ūkio dalį tvarkė A. Grigonis su pa
vaduotoju s. v. v. si. M. Rusinu. Šei
mininkavo E. Kripienė, J. Zubienė, 
A. Pilipaitienė, S. Ciplijauskienė, M. 
Stepulaitienė. Seserijos pastovyklei 
vadovavo ps. Kairienė, brolijos — ps. 
J. Karasiejus. Pažymėtina, kad įvai
rių rankdarbių skautes mokė v. sk. 
Gr. Stripinienė ir s. L. Sendžikienė, 
kuri priaudė labai daug lietuviškų 
juostų. Vieną jų su įaustu prasmingu 
Įrašu pasiuntė LS Seserijos vyriau
siai skautininkei v. s. M. Jonikienei. 
Stovyklos skilčių varžybose pirmavo 
Detroito skiltys. Gražiai reiškėsi ir 
kitos draugovės. Pažymėtini Londo
no skautai, laimėję miško žaidimo 
gairelę. Stovyklos organizatoriai ir 
vadovybė taria visiems nuoširdų ačiū 
už talką ir bendrą darbą. Iki pasi
matymo aštuntoje Romuvos stovyk
loje!

• Septintąją Romuvos stovyklą ap
lankė Prisikėlimo parapijos klebonas
T. Placidas, OFM, su savo broliu,
JAV Vidurio rajono vadeiva s. M. 
Jakaitis su šeima, s. Račiūnas su šei
ma iš Čikagos, LSB V. S. v. s. VI. Vi
jeikis, jūr. v.s. B. Juodelis su žmona, 
s.v.v. si. G. Plačas, akademikai skau
tai G. Skrinskas, V. Augaitis, H. Ste
ponaitis ir kt.

• Jūr. ps. P. Gorys .^ovykloje da
vė jūrų skautininko įžodį, kurį pra
vedė jūr. v.s. B. Juodelis. P. Gorys 
buvo apdovanotas ordinu “Už nuo
pelnus”, atžymint jo ilgametį darbą 
su jūrų skautais.

• Septintoje Romuvos stovykloje 
skautų-vyčių įžodį davė šie “Ramby- 
no” tunto skautai: M. Gvildys, A. 
Kobelskis, A. Kasperavičius, P. Kud- 
reikis, M. Rusinas ir M. Valadka. 
įžodžiui paruošė s. E. Kazakevičius, 
įžodį pravedė v.s. č. Senkevičius.

• Primenama į Winnipega vykstan
tiems skautams, kad traukinys iš 
Union Station išeis rugpjūčio 15 d., 
4 vai. p.p. Rinktis pusvalandžiu anks
čiau. C. S.

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI 

V. ir V. IVANAUSKAI

I
 Fleet Electric Co. Ltd. 

ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus 
923-7194. Sav. A. ČeponisATLIEKU VI SU S NAMU ME

DŽIO REMONTO DARBUS. 
TEL. 535-4724.
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R. CHOLKAN 
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404
JANE — BABY POINT, apie $5000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, vos keliolikos metų senumo, kvadratinis planas, privatus 
įvažiavimas, pirma skola tik iš 5%, prašoma kaina tik $25.000.
HIGH PARK — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, vandeniu šildomas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašoma kaina tik $28.900, netoli Bloor ir požeminio 
traukinio stoties.
BLOOR — KIPLING, $10.000 įmokėti, gražus 5 kambarių vieuaaugš- 
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis sklypas, tuoj galima užimti.
HIGH PARK, apie $4.000 įmokėti, tikras dvibutis — du butai po 
5 kambarius, lieka viena skola.
BLOOR ST. WEST, maždaug $10.000 įmokėti, labai puikus 6 kam
barių vienaaugštis, didžiulis gražus sklypas su medžiais bei įvairiais 
brangiais krūmais, garažas su privačiu įvažiavimu, sumažinta kaina 
apie $4.000 dėl greito pardavimo.
DEVYNIŲ BUTŲ APARTAMENTAS, $30.000 įmokėti, garažai su 
privačiu įvažiavimu, apie $13.000 metinių pajamų, viena atvira 
skola, vakarų rajone.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su šoniniu įvažiavimu, didelis sklypas, netoli Bloor, 
prašoma kaina $33.900.

PR. KERBERIS NAMŲ TEL LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454 ~

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A F> A 14 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAf\A*¥l A 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
514% už depozitus 
534% už šėrus 
634% už 2 m. term. dep.

IMA
7V2% už asm. paskolas
7!6% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

BROCK — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 2 miegamųjų vienaaugštis (bun
galow), atskiras, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, po namu 
pilnas rūsys; didelis sklypas, prašoma $17.900.
QUEEN — DOWLING, $4.500 įmokėti, plytinis 9 didelių kambarių na
mas, moderni virtuvė, šilto vandens šildymas, augštas rūsys, kuriame 
galima įrengti butą, keli namai nuo Queen gatvės.
QUEBEC — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 9 šviesių 
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas, vienas mortgičius 
balansui. ___
BLOOR — WEST MALL, $12.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow), 
plytinis, atskiras su pristatytu garažu, keturi miegamieji, viso 7 kam
bariai alyva šildomas, kilimai, mortgičius iš 8% iki 1987 m.
PARKSIDE DR. — PARKDALE RD., $3.500 įmokėti, plytinis 7 kam- 
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens 
šildymas.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių. 

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
Ir 

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGSČIAUSIOS KOKYBĖS | 
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS f f Orv
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST - TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto Ir patarnavimo planai Išrimokėjimas 5-riems metams tr Ogiau 

Tel. 362*5777.



Pasiteisinimas

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
nuo š. m.

ALFA RADIO & T«
* PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 

IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6465

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių.

KANADOS ĮVYKIAI

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai, transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
tuvai ir automobilis.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
o Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
e Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą. .

a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ČIKAGOS LIETUVIAI VASAROS 
MENESIAIS bėga atsigaivinti prie 
ežerų. Daugumas iš jų traukia į ku
rortinį kaimelį, esantį apie 60 mylių 
nuo Čikagos — Union Pier, Mich, čia 
apie 70 tautiečių jau turi savo na
melius — kaikurie tik vienos šeimos 
vasarnamius, o kiti gana didokus rū
mus ar vasarnamių junginius. Buvu
si žydų vasarotojų kolonija vasaros 
mėnesių savaitgaliais sutraukia apie 
tūkstantį tautiečių ne tik iš Čikagos, 
bet ir iš kitų vietų, net ir Kanados.

Lietuviai čia bando ir šiokią tokią 
kultūrinę veiklą išvystyti. Union Pier 
kaimelio salėje šeštadieniais būna lie. 
taviški subuvimai, “Gintaro” vasar
vietėje — penktadienio laužai (ten 
buvo ir literatūros vakaras, dalyvau
jant H. Nagini ir K. Bradūnui), sek
madieniais — pamaldos katalikams 
bei evangelikams atvirame ore prie 
pat ežero ir kt.

Tris savaites lietuvišką veiklą judi
no čia atostogavęs prekybininkas ir 
laikraštininkas Jurgis Janušaitis. Jo 
iniciatyva ir pastangomis buvo pra
dėti penktadienio laužai, kuriuos J. 
Janušaitis pats praveda, o taip pat 
ir visokių aktualijų iš atostogautojų 
kasdienybės paskaito.

Teko' matyti rugpjūčio mėn. 1 d. 
laužą, kurį uždegė vasarotojų tarpe 
buvęs svečias iš okupuotos Lietuvos 
Aleksandras Pūkštys, kuris pasveiki
no visus vasarotojus ir pažadėjo jų 
linkėjimus nuvežti tautiečiams tėvy
nėje. Buvo sudainuota nemaža dai
nų, kurias akordeonu palydėjo kle- 
velandįetis Rytas Babickas, “Čiurlio
nio” ansamblio chormeisteris. Jau
nieji vasarotojai padeklamavo ar pa
dainavo. Tokių jaunųjų programos 
dalyvių tarpe buvo G. Rėklaitytė, A. 
Remeikytė, L. Sulaitytė ir kt. Laužo 
vedėjas J. Janušaitis paskaitė aktua
lijų iš “Ešerio Uodegos”. Nejučio
mis prabėgo kelios Įdomios valandos 
šiaip jau Įvairybėmis nelabai pasižy
minčiame Unios Pier kaimelio gyve
nime.

EDV ARDAS BULAITIS
ko ir su kitos grupės laimėtoju — 
Auroros “Kickers” futbolininkais. 
Pergalę ir čia pelnė lietuviai, įvei
kę savo varžovus 2:1. Lietuvių ko
mandoje gerai pasirodė iš Britanijos 
neseniai atvykęs Antanas Parulis, J. 
Ringus, R. Galenas, V. Pikšrys ir kt 

Liepos mėn. 27 d. Marquette par
ke “Lituanika” turėjo draugiškas 
rungtynes su “Vikings” vienuolike, 
kurioje šiuo metu daugiausia žaidžia 
latviai futbolininkai. Nors ir buvo 
laukta didelės pergalės, “Lituanika” 
turėjo pasitenkinti gana kukliu 2:1 
laimėjimu. Lietuvių naudai įvarčius 
pelnė J. Ringus ir M. Mikalauskas.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Čikagie- 
čiai dailininkai prof. Varnas ir J. 
Pautienius atostogauja Wasaga Beach 
vasarvietėje, Kanadoje. — Liepsnos 
tapybos specialistas inž. Mikalojus 
Ivanauskas iš Cicero išvyko trijų sa
vaičių kelionėn automobiliu po vidu
rio ir vakarų Ameriką. — Čikagos 
Prekybos Rūmai tradicinę golfo pra
mogą šiemet rengia Silver Lake 
Country klube rugpjūčio mėn. 20 d. 
— “Sandaros” redaktorius ir ALTo 
ižd. Mikas Vaidyla, kuris buvo stip
rokai susirgęs, kelis kartus iš ligo
ninės grįžo į namus, tačiau vis dar 
nesijaučia pakankamai stiprus. Lie
pos mėn. 20 d. jis buvo išleistas iš 
ligoninės dalyvauti "Sandaros” gegu
žinėje Bučo darže. Sekančią dieną 
vėl turėjo grįžti ligoninėn.

iliu kaltinti mano dukters Birutės
į savaitę pra- būti meilus ištekėjusiai mote- pavėlavimu. Turiu tris dukteris 

gyvenimo išlaidoms, jeigu jie riai. ir tik vieną veidrodį.”

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALuZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia j- '

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

VYSK. P. MARCINKAUS pavardė 
dažnai nuskamba pasaulio spaudoje. 
Šis Cicero lietuvių kolonijoje gimęs 
ir augęs vyskupas neseniai vėl pla
čiai buvo pagarsintas didžiojoje spau
doje ryšium su Afrikos vyskupų kon
ferencija ir popiežiaus Pauliaus VI 
kelione Į Afriką.

Vysk. P. Marcinkus, buvęs ir anks
tyvesniųjų dviejų popiežių palydovu, 
šį kartą atvyko anksčiau į Ugandą 
ir čia atliko popiežiaus kelionės pa
rengiamuosius darbus. Jis žurnalis
tams pareiškė, jog ši popiežiaus Pau
liaus VI kelionė yra žymiai sunkes
nė už astronautų įvykdytą žygį Į mė
nulį. Vysk. P. Marcinkus taipgi daly
vavo ir Afrikos vyskupų konferen
cijoje svečio teisėmis.

Pasaulio įvykiai
Atkelta is 1-mo psi.

turi L raidę. Antrasis E. Kenne- 
džio automobilis toje vasarvietė
je buvo baltos spalvos. Pasak 
sen. E. Kennedžio nelaimė įvy
ko 11.15 vai., merginą vežant i 
keltą. Darbą keltas sustabdo 12 
vai. nakties? Spaudoje pasirodė 
balsų, jog sen. E. Kennedy 9 va
landas uždelsė nelaimės prane
šimą policijai, norėdamas pri
šnekinti savo draugą J. Gargan 
prisiimti kaltę, bet pastarasis ne
sutikęs pasiskelbti nuo tilto nu
važiavusio automobilio vairuoto
ju. J. Gargan šiuos pranešimus 
paneigė, tačiau nedarė laikraš
čiams spaudimo juos atšaukti 
kaip melagingus ir negrasino 
teismu už faktų iškraipymą.

Pro Marsą praskridę ameri
kiečių erdvėlaiviai “Mariner VI” 
ir “Mariner VII” žemėn perda
vė daug ryškių nuotraukų, ku
riose nematyti augmenijos žy
mių. Krateriais išraižytas Mar
so paviršius primena mėnulį. 
Pietinis ašigalis yra padengtas 
sniegu. Erdvėlaiviu instrumentai 
aptiko gyvybei reikalingų dujų.

toliau nuo savo namų, kur yra 
didesnė pasiūla. Lig šiol būda
vo padengiamos tik kelionės iš
laidos į abu galus.

Ontario finansų ministeris 
Charles McNaughton prasitarė, 
jog 1970 m. kovo 31 d. greičiau
siai teks atsisakyti plano, pagal 
kurį namų savininkams mies
tuose buvo grąžinama dalis nuo
savybės mokesčio. Pernai šis 
planas Ontario vyriausybei atsi
ėjo $120 milijonų, bet susilau
kė nemažos kritikos, nes nevisi 
savininkai atgautų pinigų atitin
kamą dalį atidavė savo nuomi
ninkams. ' šiuos milijonus nuo 
1969-70 m. finansinių metų už
baigos galvojama skirti švieti
mo reikalams.

Specialus atlyginimo priedas 
dvikalbiams federacinės val
džios tarnautojams daugiausia 
naudos atnešė prancūzų kilmės 
kanadiečiams. Statistikos duo
menimis, priedą gauna: 96.68% 
prancūzų, 2.75% anglų ir 0.57 
% kitų tautybių kilmės kana
diečiai.

Valstybinės radijo ir televizi
jos bendrovės CBC pernykštis 
biudžetas buvo rekordinė $196. 
487.305 suma. Pajamų turėta 
tik $41.535.822, išlaidų — $154. 
951.483. Išlaidas padalinus iš 
gyventojų skaičiaus, kiekvie
nam kanadiečiui teko daugiau 
kaip $7, įskaitant ir kūdikius 
lopšiuose, kurie nei radiju, nei 
televizija dar nesidomi. Išlaidos 
buvo padengtos iš mokesčių mo
kėtojų kišenės. Šie skaičiai ver
čia stebėtis, kaip trys JAV di
džiosios radijo ir televizijos ne
valstybinės bendrovės — CBS, 
NBS, ABC — įstengia ne tik 
neturėti nuostolio, bet dargi pa
daryti milijoninį pelną. Prie 
$200 milijonų priartėjusi meti
nį CBC biudžetą planuojama 
užšaldyti keleriems metams. Te
ko atidėti prancūziškos televizi
jos stoties įrengimą Toronte gy
venantiems prancūzu kilmės ka
nadiečiams, kurių čia yra apie 
30.000. Dvikalbiškumo ir dvily
pės kultūros padiktuotas suma
nymas šiuo atveju neišlaiko 
kritikos. Kodėl prancūzišką te
levizijos stotį Toronte norima 
aprūpinti 30*000 prancūzų, jei
gu čia gyvena net 300.000 italų, 
100.000 vokiečių ir kitų už pran
cūzus žymiai gausesnių etninių 
grupių? Praktiškiau būtų trečią 
televizijos stotį skirti ne tik 
prancūzams, bet visoms etni
nėms grupėms proporcingai pa
gal jų skaičių. Tokiai stočiai iš 
anksto būtų galima .prnašauti 
didžiausią pasisekimą.

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, įvykdavę hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose "Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi
te natenkinti.

Vargšo patarimas
Vienas turtuolis labai bijojo 

mirti. Vargšas jam pasiūlė:
— Pereikite pas mus gyventi. 

Mūsų name dar nemirė nė vie
nas turtuolis.

Pajamos ir išlaidos
— Užteks taip idiotiškai švais

tyti pinigus!
— Brangusis, aš neišleidžiu 

daugiau, negu tu uždirbi. Aš tik 
išleidžiu greičiau.

Pokalbis Vilniuje
— Kokios jūsų šeimos paja

mos?
— Šimtą rublių gaunu aš ir 

šimtą — žmona.
— Tai neblogai.
— Ne visai. Tai tas pats 100 

rublių, kurį pirma gaunu aš 
pats, o paskui perduodu žmonai.

Baimė
Kartą kompozitorių G. Rossi

ni supažindino su dainininke, ne
pasižyminčia dideliu talentu. 
Dainininkė turėjo dainuoti vie
noje jo operų.

— Oi maestro, neįsivaizduo
jate, kaip mane ima baimė, — 
aikščiojo dainininkė.

— Mane taip pat, — atsakė 
G. Rossini.

Pigiau išeina
Škotas sako kitam:
— Mano žmona nuėjo pas 

akių gydytoją.
— Juk tu pats esi akių gydy

tojas.
— Taip, bet aš brangiau 

imu...
Afrikos keliuose

_ Pietinės Afrikos pakelėse ma
tyti naujos iškabos, įspėjančios 
greito važiavimo mėgėjus:

— Važiuok lėčiau, nes tavęs 
laukia dr. Bernhard (pirmas 
perkėlė eismo nelaimėje fata
liškai sužeistojo širdį kitam žmo
gui).

Antrasis veidas
— Ko taip spoksai į mane? — 

klausia ponia kaimynų mergytę.
— Mama sakė, kad jūs esate 

dviveidė: aš noriu matyti, kur 
jūsų antrasis veidas.

Kaina
Senelė vaikaičiui:
— Jei prižadi man nevartoti 

bjaurių žodžių, tai gausi du do
leriu.

— Du doleriu? Bet žinai, se
nele, aš žinau vieną tokį žodį, 
kuris vertas dvidešimt doleriu!

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661;231-6226
3828 Bloor St. West, Islington 
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 

RlčlOr* AlltOPltP 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor >\UTOriTe \3arage das ir College). TeL 531-1305

D R. E. ZUBR1EM NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: 537-1708
namų 279-7980 

Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. >

Jauskitės saugus su 

dirbtiniais dantim 
betkuriuo metu

Nesibijokite, kad jūsų dirbtiniai dantys ga
li otsiliuosuoti ar iškristi nepatogiu mo
mentu. Kad saugiau ir patogiau jaustumė
tės, tik užbarstykite truputį FASTEETH ant 
dantų plokštelių. FASTEETH laikys ir opatr- 
nes, ir viršutines dantų plokšteles daug tvir
čiau ir ilgiau, jums bus lengviau valgyti. 
FASTEETH yra alkaliniai — jokios gumos 
ar klijų skonio! Gerai pritaikyti dirbtiniai 
dantys yra būtini jūsų sveikatai. Kreipkitės . 
reguliariai pas savo dantų gydytoją. Nu
sipirkite FASTEETH.

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WESTČIKAGOS “LITUANIKOS” FUT

BOLO KOMANDA, baigusi pirmeny: 
bių I ratą, vasaros metu irgi nesnau
džia, o žaidžia nemaža draugiškų 
rungtynių. Liepos mėn. 20 d. lietu
viai futbolininkai dalyvavo futbolo 
turnyre Lake Villa, Ill., miestelyje, 
čia rungėsi 7 komandos, suskirstytos 
i dvi grupes. Lietuviai tapo nugalė
tojais savo grupėje, o tada susiti-

^^4

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Kelionė - tiktai $619.50

7 dienosAMSTERDAME -
MASKVOJE -

VILNIUJE - 5

Registruotis iki rugpjūčio 16 dienos

SMULKESNES ŽINIAS TEIKIA V. BAČĖNAS

telefonu 278-7261

ALL SEASONS TRAVEL

PORT CREDIT, ONTARIO

w

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Sav. A. B. Beresnevičius 
343 Roncesvalles Avė 

Toronto 3
(TARP GRANAD1ER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (moo conservative FORMAL)

TRYS EUROPOS MIESTAI

12

►

►

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

OKULISTES

» 1 ----- Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, r _
baterijos ir Lt. Automobilių vilkikas (towing), f 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) Į Hjj Įį Į| ■ 1V 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugpjūčio

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. TeL EM 4-5036.

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

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

OARCFLS TO SUKOPS kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
NFW MP 4?! Home Owners

►

►

►

►

■

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plombesis, atlieka įvair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

A.P. GARAGE
A. PASKEVTCIUS 

laikinai persikėlė į 
2264 DUNDAS St W.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

• |voirioi medžiagos namų taisymo ms
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw’s Hemas

Dundas gatvės-

Visq rūšių automobiliq išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Uetuvins aptarnauta Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Kabineto telefonas LE 4 • 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(I rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

L. L UNSKY, R.O.
M. LUNSK Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

TeL 921 • 3924
Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v.

- Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

BACtNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

tranklniais. laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms 
o patarnauja atsikviečiant gimines

Savininkas V<
• teikia patarimus planuojantiems keliones

• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds
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6 TORONT©W
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusio sekmadienio pamal

dose talkino kun. S. Kulbis, SJ, grį
žęs iš skautų stovyklos Romuvoje. 
Jis atlaikė 10 vai. pamaldas par. baž
nyčioje, o svečias iš JAV kun. S. Va- 
liukaitis — Springhurste, Gerojo Ga
nytojo. stovyklavietėje.

— Springhurste lietuviams pamal
dos ir toliau laikomos sekmadieniais 
10 ir 11 vaL

— Sį savaitgali Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje tęsiama lietuvių spor
tininkų stovykla.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamaldo
se prisimenama a.a. Elena Počiūtė.

A.a. Jonas Galutinas. Jš Hai- 
leybury miestelio policijos gau
tas pranešimas, kad praėjusį šeš
tadienį C o bald bažnjdkaimy, 
prie North'Bay, mirė a.a. Jonas 
Galminas, 67 m. Bandyta daryti 
pastangų velionies palaikus per
gabenti į Torontą ir palaidoti 
lietuvių kapinėse. Deja, velio
niui nepalikus testamento, ir 
turtą (apartmentą), ir geroką su
mą grynais perėmė Trust, bend
rovė, nesutinkanti padengti per
siuntimo išlaidų. Policija prane
šė, kad prie velionies dokumen
tų rastas jo žmonos ir sūnaus 
adresas Lietuvoje. Velionio gi
minės bus painformuoti per So
vietų Sąjungos ambasadą Kana
doje. Tokia dalia žmonių, kurie 
nepadaro testamento. Kiekvie
nam aišku, kur nueis šio kuklaus 
lietuvio kasyklose sunkiai už
dirbtos santaupos. Velionis pa
laidotas antradienį Cobald mies
telio kapinėse.

Jurgis Bucevičius iš Baltimo- 
rės lankėsi “Tž” redakcijoj ir 
užsiprenumeravo laikraštį.

Jono Žmuidzino novelių kny
ga “Runcė ir Dandierinaš” jau 
išleista “Nidos” leidyklos Lon
done, Britanijoj. Joje yra šie 
kūriniai: “Ateinant”, “Rausvė”, 
“Runcė ir Dandierinaš”. Knyga 
turi 110 psl. Viršelis dail. H. 
Žmuidzinienės.

Pas A. R. Ulhius praėjusią 
savaitę viešėjo Jūratė Klovienė, 
žymiausio operų kūrėjo kompoz. 
Vytauto Klovos žmona iš Vil
niaus. Viešnia Torontan buvo už
sukusi iš JAV, grįždama į Vilnių. 
Otavoje aplankiusi R. Ulbienės 
brolį Viktorą Priščepionką, rug
pjūčio 4 d. iš Montrealio išskri
do Vilniun.

Toronto Šv. Augustino kuni
gų seminarija nuo ateinančio ru
dens pertvarkoma. Iki šiol ji 
buvo auklėjimo ir mokslo įstai
ga, dabar ji liks tiktai auklėji
mo Įstaiga — bendrabučiu, ku
riame gyvens studentai, o stu
dijuos teologiją Toronto univer
sitete. Ten taip pat studijuos 
Regis kolegijos ir šv. Bazilijaus 
seminaristai, šv. Augustino ku
nigų seminarijoj teologijos ket
virtuosius metus kol kas studi
juos tiktai bebaigią teologinius 
mokslus. Nauji kandidatai į se
minariją bus registruojami šv. 
Mykolo kolegijoj pirmiausia fi
losofijos studijoms bakalauro 
laipsniui gauti.

— A.a. Vyt. Baltučio artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

— Mišios: šį šeštad. 7.30 v. — už 
a.a. J. Urbaitį, užpr. dr. Urbaičio; 8 
v. — už a.a. J. Graibų, užpr. p. Grai- 
buvienės; šį sekmad. 10 v. ir pirmad. 
7 v. — už a.a. A. Batulį, užpr. p. 
Batulienės.

— Liet. Katalikų Religinė šalpa 
parapijai nuoširdžiai dėkoja už duos- 
nią $326 rinkliavą Lietuvos parapi
joms ir kunigams sušelpti.

— Atostogaudamas lankėsi Br. Vik
toras Biveinis, OFM, iš Brooklyno..

— T. Rafaelis atostogauja Wasa- 
goje, parapijon grįš kitos savaitės pa
baigoje.

— Ateinančią savaitę T. Paulius 
bus Aušros krepšinio kursuose-sto- 
vykloje Wasagoje. Torontan grįš po 
dviejų savaičių.

— Šią vasarą T. pranciškonų sto
vyklavietėje Wasagoje atostogavusie
ji yra palikę nemaža daiktų, drabu
žių ir pan. Prašom kreiptis į par. 
raštinę.

— Par. raštinės vedėja Br. Pabe- 
dinskienė atostogauja JAV. Grįš už 2 
savaičių.

Birbyniečių dėmesiui! Prade
damas pasiruošimas Lietuvių 
Dienai. Kviečiami visi “Birby
nės” dalyviai rugpjūčio 25, pir
madienį, 7.30 vai. vakaro rink
tis pas seseles repeticijai. Bus 
repetuojama ištisą savaitę kas 
dieną. Ė. A.

Artūras Paulaitis dirba Ryer- 
sono institute kaip vyriausias 
bibliotekos direktorius. Anks
čiau jis buvo Toronto viešosios 
bibliotekos tarnautoju, kurį lai
ką gyveno Windsore. A. Paulai
tis yra kilęs iš Mažosios Lietu
vos, augina lietuvišką šeimą.

Toronto susisiekimo bendrovė 
TTC 1968 m. turėjo $1.185.735 
nuostolio, nors pervežamų kelei
vių skaičių padidino 2,8% iki 
323.481.65Š. Nuostolis privertė 
bendrovę septintą kartą pabran
ginti bilietėlius. Daugiausia iš
laidų pareikalauja unijos iško
voti algų padidinimai ir įvairūs 
priedai tarnautojams, brangesnė 
medžiaga ir pabrangusios pagal
binio personalo paslaugos. 1969 
m. išlaidų numatoma turėti $5 
milijonais daugiau nei pernai. 
Jas turės padengti šiemet pa
branginti bilietėliai keleiviams.

Neturtingi torontiečiai įsteigė 
“Just Society” organizaciją, ati
darydami patarimų įstaigąWood- 
green United Church rūsyje, 
875 Queen St. E. Apie 300 narių 
turinti organizacija rūpinsis dar
bo, pašalpų ir socialinio teisin
gumo reikalais. Į neturtėlių ei
les bus priimami ir dirbantieji, 
kurių valandinis atlyginimas ne
peržengia $1.25.

IŠNUOMOJAMI ATSKIRI KAM
BARIAI su baldais studentėms. Pa
togus susisiekimas. Tel. 653-3738.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 8 mėnesių amžiaus mergaitei. 
Tel. 769-7278.

Lietuviška baidų 
dirbtuvė

IŠNUOMOJAMI trys kambariai ir vir
tuvė arti Prisikėlimo naranijos. 
Skambinti po 5 v. v. tel. LE 2-3960.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS antram
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-053 7.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

augšte. be baldų — du kambariai, 
virtuvė ir prausykla. Pageidaujama 
suaugusių pora. Skambinti teL 534- 
5654 po 6 vai. v., šeštadienį ir sek
madienį — betkada.

DR. J. URBAITIS išvyksta atosto
gų nuo 9 rugpjūčio iki 9 rugsėjo.

ST. CLARENS — BLOOR — COL
LEGE, didelis 8 kambarių plytinis, 
gerų pajamų namas. Įmokėti apie 
$7-8.000. Vienas mortgičius. Skam
binti: A. Costello, tel. 291-2535.

NORM BLACK REALTY

1969 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE

Toronto miesto taryba per parkų Ir pramogų skyrių, drauge su 
Toronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės 

fondo ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą

RUGPJOeiO 17 — 21 SAVAITEI

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 17

2.30 v^.p. High Park Kanados karalHko legtjono orkestras nr 334
Svečias solistas — Klaas Von Graft

2.30 v.p.p. Kew Gardens Ellis McLintoek orkestras
5.30 v.p.p. High Park Ronnie Padgett vargong rečitalis

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 19

8JO v.v. Withraw Pork Kodriliaus tokiai su Bob Scott orkestru

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 20

12.1 S v.p.p. Nathan Phillips Square Eddy Graf orkestras
8.30 v.v. EgHnton Park Bob Minns orkestras

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 21

7.30 v.v. Forest Hill Memorial Park Ron Rully, Upland Windmill ir
Kfccra KviHiriwS

8.00 v.v. Phillips Square Lauko teatro spektaklis "Mr. Bones"

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

, NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakopos 
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088 

į Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktj.

Ateitininkų stovykloje Wasagoje jaunučių mergaičių vadovės B. 
Čepaitienė ir R. Ulbienė su būreliu mergaičių

A A

<

<

<

◄

TORONTO PŪTVIO ŠAULIU KUOPA 
KVIEČIA

Toronto, Hamiltono, Delhi šaulius, Hamiltono ir St. Catha
rines ramovėnus su šeimom, draugais ir pažįstamais į rug
pjūčio 17 d. rengiamą iškylą-gegužinę (pikniką). Renkamės 
Sunshine Parke, kuris yra pietuose nuo Hamiltono, 20 ir 18 
kelių kampe. Važiuojame Q. E. greitkeliu iki vadinamo 
“circle”, į vakarus 20 keliu iki 53 kelio, sukame į kairę, 
toliau — 20 keliu iki Fulton ir sekam ženklus. Pradžia 1 
v.p.p. Dalyvavimas — $1 asmeniui, vaikams — nemokamas.

Programoje: prizinis šaudymas, virvės traukimas, rutu
lio stūmimas, bėgimas trim kojom, žuvavimas upėje, mau
dymasis baseine, šokiai.

Platesnes informacijas teikia: P. Jonikis tel. 769-9877, 
V. Keturakis tel. 651-1239.

T. P. Š. K. valdyba

Dideliam patriotui, lietuvybės išlaikymo ir 
sporto entuziastui

ZIGMUI P A U L I O N I U I,
Londono apyl. pirmininkui, mirus, jo žmonai, 
dukrai JOANAI, sūnui "Tauro“ sportininkui 
JURGIUI, mamytei, seserims, broliams ir kitiems 
artimiesiems bei visai Lietuvių Bendruomenei 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Londono L. Sporto Klubas “Tauras

“TŽ” red. kun. dr. P. Gaida 
yra išvykęs atostogų į Los An
geles. Torontan grįš rugpjūčio 
20 d.

Ontario College of Education 
liepos 31 d. surengtame vasaros 
koncerte, kuris įvyko Toronte, 
Ryerson politechnikos institute, 
sol. V. Verikaitis dainavo V. A. 
Mocarto operos “Figaro vestu
vės”, Rogers ir Kammerstein 
operetės “South Pacific” arijas, 
dirigavo pučiamųjų orkestrui ir 
buvo koncerto vyriausiu vadovu.

Iš atostogų Suvalkų trikam
pyje grįžo O. P. Derliūnai ir J. 
Zabulionis. Pastarasis ten susi
rado gyvenimo draugę.

Aerodromą didiesiems lėktu
vams Toronte numatoma įrengti 
iki 1976 m. Susisiekimo minis- 
terio D. Jamieson pranešimu, 
šiuo metu yra svarstomas vie
tovės klausimas. Etobicoke gy
ventojai yra padavę prašymą ne- 
plėsti dabartinio aerodromo Mal- 
tone. Jų prašymo negalima bus 
patenkinti, nes Maltono aero
dromas yra reikalingas ilgesnių 
pakilimo ir nusileidimo takų* 
kurių įrengimas pareikalaus apfe 
$80 milijonų iki 1975 m. Yra 
gauta pasiūlymų tarptautinį To
ronto aerodromą įrengti Ontario 
ežere supiltos žemės ar plastiki
nių plaustų būdu. Naujo aero
dromo įrengimas atsieitų apie 
$400 milijonų. Galutinis spren
dimas tebėra* nepadarytas, bet 
aerodromas ežere būtų lengvai 
pasiekiamas iš Toronto centro. 
Šios minties šalininkai įrodinė
ja, kad jis netgi būtų pigesnis, 
nes Toronto apylinkėse žemė da
bar yra gerokai pabrangusi. Di
džiosios orinio susisiekimo bend
rovės skrydžius į Europą norėtų 
pradėti iš tarptautinio Toronto 
aerodromo, kai tuo tarpu šiuo 
metu jos turi naudotis Montrea
lio aerodromu. Keleivių sąrašai 
liudija, kad didžiąją dalį Euro
pon vykstančių asmenų sudaro 
torontiečiai ir Ontario provinci
jos gyventojai. Jiems būtų pato
giau pradėti tiesioginį skridimą 
iš Toronto be nusileidimo Mont- 
realyje.

mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia —

KLB Otavos apylinkė

ZIGMUI P A U L I O N I U I.
mirus, JOANĄ PAULIONYTĘ, grupės vedėją, 
įuoširdžiai užjaučia —

Otavos Tautinių Šokių Grupė "Žilvitis

ZIGMUI P A U L I O N 1 U I 
mirus, jo žmoną ELENĄ, dukterį JOANĄ ir sūnų 
JURGĮ nuoširdžiai užjaučia —

Londono "Baltija"

Krikšto mamą
ALDONĄ BAIKAUSKAITĘ-ZADURSKIENĘ, 

sulaukusią pirmagimio sūnaus, sveikina ir linki 
laimingo gyvenimo bei Dievo palaimos krikšto 
sūnūs —

Vilius Jonynas Čikagoje
Edvardas Jotautas Toronte

TURK VALEVIČIUS LTD
REAL ESTATE BROKER 

84 Yorkville Ave. Toronto.
Tel. 920-2616

WASAGOJE — SPRINGHURSTE, ant ežero kranto, parduodamas res
toranas “Percys Snack Bar”, taip pat 3 pilnai apstatyti, su visais mies
to patogumais vasarnamiai. 110 pėdų ežero pakrantės, 200 pėdų ilgio 
sklypas. Prašoma kaina $38.000.
ARTI STAYNER, privatus ežeras, 14 akrų žemės su namuku, 8.000 put 
šų medžių. Ideali vieta medžiotojams, žuvautoj ams ir bendrai gamtos 

t mėgėjams. Tik $14.000.
{ ALGIS BERESNEVIČIUS
{ Namų tel. 534-8032

GERIAUSIAS IR LENGVIAUSIAS BŪDAS
PASIŲSTI GIMINĖMS DOVANŲ SIUNTINIUS 

PER “TAURO” ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ

18 BROOKSIDE AVE.

TORONTO 325, ONT.

Tel. 767-9088.
Visa, kas leidžiama, galima pasiųsti pasirinkus iŠ pavyzdžių. Taip pat 
priimu užsakymus AUTOMOBILIŲ, AKORDEONŲ, MAISTO SIUNTI
NIŲ ir kt.

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKSTELIŲr 
ODINIŲ ALBUMŲ Ir kt LIETUVIŠKU ŠRIFTU RAŠOMOSIOS MAŠI

NĖLĖS, SKAIČIAVIMO MAŠINĖLES ir kt

Elio Costa vadovaujama italų 
grupė, atstovaujanti 300.000 To
ronte gyvenančių italų, kreipė
si į Ontario provincijos komi
tetą balsavimo reikalams, prašy
dama balso imigrantams savival
dybių ir provincijos rinkimuo
se. Pagal dabartinį įstatymą imi
grantams iš Britų Bendruome
nės kraštų, išgyvenusiems metus 
Ontario provincijoje, duodama 
balsavimo teisė, o visi kiti turi 
laukti 5 metus, kol gaus Kana
dos pilietybę. Elio Costa nuomo
ne, imigrantai iš Europos turi 
didesnį išsilavinimą ir nuovoką 
politiniuose reikaluose, negu aV 
eiviai iš Pakistano ar Kenijos. 
Jie įsigyja namus, moka nuosa
vybės mokesčius, leidžia vaikus 
į mokyklas, bet neturi balso nei 
savivaldybių, nei provincijos rei
kaluose. Komitetas teisinosi, kad 
airiams ir imigrantams iš Britų 
Bendruomenės kraštų daroma 
išimtis dėl anglų kalbos mokė
jimo. Per metus laiko imigran
tai neįstengtų pramokti pakan
kamai anglų kalbos. Atrodo, ita
lų prašymas komiteto nariams 
didesnio įspūdžio nepadarė. 
Greičiausiai bus palikta senoji 
tvarka, nors komiteto patarėjas
D. Diplock žadėjo susipažinti su 
kitų imigrantų grupių nuomo
nėmis šiuo klausimu.

Toronto CNE parodą, įžengu
sią į 91-uosius metus, rugpjū
čio 15 d. atidarys premjeras P.
E. Trudeau. Galimas dalykas, 
parodoje dalyvaus mėnulį pasie
kę amerikiečiai astronautai, jei
gu jų vizito nesutrukdys kiti įsi
pareigojimai. Tokiu atveju teks 
pasitenkinti kitais astronautais. 
Spektakliams po atviru dangu
mi pakviesti: Bill Cosby, Glenn 
Campbell, Four Freshmen, Mor
monų tabernakulio choras, Bob 
Hope, King Cousins, Young 
Americans, Monkees, Sergio 
Mendez su Brazilija 66, Buck 
Owens, Natiobuilders ir Way
ne Newton. Vaikų lauks Š. 
Amerikos žemyne debiutuojanti 
$200.000 nauja karuselė “Tor
nado Ride”. Aviacijos šventė 
šiemet bus keturias dienas. Pir
mą kartą CNE istorijoje ši pra
moga bus pravesta sekmadienį.

Toronto uoste padidėjęs okea
ninių ir didžiųjų ežerų laivų 
skaičius ūkanotomis pavasario jr 
rudens dienomis sudaro nemažą 
problemą keltams, palaikan 
tiems susisiekimą tarp miesto 
ir salų. Metropolinio Toronto 
vyriausybė nutarė ir e n et i $8.225 
vertės radarą kelte “William Ing
lis”. Jam teks pagrindinė darbo 
našta, kai uosto vandenyse bus 
blogas matomumas. Radaras pa
šalins susidūrimo pavojų.

B4R0NESSA
BEAUTY SALON

: 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 :
’ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė ‘
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a MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios
— Sėkmingai praėjo savaitę tru

kusi skautų ir skaučių stovykla.
— Nekaltai Pr. Marijos seselės iš

vyko į Putnam, Conn-, atlikti meti
nių rekolekcijų. Seselės M. Margari
ta Bareikaitė ir M. Jonė Laurinaity
tė taipgi dalyvaus svarbiuose vie
nuolijos posėdžiuose.

— Seselių vadovaujamas vaikų dar
želis ir priešdarželinio amžiaus vai-

kūčių globa darbą pradės rugpjūčio 
18 d. Registruotis ir informuotis pra
šoma pas seselę Margaritą, 1450 de 
Seve, tel. 766-9397.

— Lankėsi dr. M. Ramūnienė, KLB 
kultūros komisijos narė Otavos muzė- 
jaus ir bibliotekos reikalams.

JAV viešinti istorikė Stanisla
va Jurginienė, vilniečio prof. dr. 
J. Jurginio žmona, aplankė Mon
realyje gyvenančius giminaičius 
Joną ir Mariją Leknickus.

FILIPINIEČIAI - LIETUVIŲ DIENOSE
Montrealio prancūziški ir ang

liški laikraščiai parodos “Žmo
gus ir jo pasaulis” įvykių pro
gramoje paskelbė, jog rugpjū
čio 8 ir 9 d.d. etninių grupių 
paviljone lietuviai atliks savo 
tautinę programą.

Nurodytu laiku nuvykus į pa
viljoną, teko nustebti, kad lie
tuviškai papuoštoje scenoje dau
giau kaip valandą trukusią pro
gramą atliko filipiniečiai. Pa
aiškėjo, kad Lietuvių Bendruo
menė dėl vasaros atostogų ir ki
tokių nesėkmių programos suor
ganizuoti nepajėgė. Kadangi 
prieš Lietuvių Dienas visą savai
tę turėjo filipiniečiai, tai pavil
jono direktorius paprašė filipi
niečius duoti savo programą ir 
per Lietuvių Dienas. Tik antros 
dienos vakarą, rugpjūčio 9, pa
sirodė du lietuviai solistai — A. 
Paškevičienė ir A. Keblys, kurie 
publikos buvo šiltai sutikti, o 
šaulių scenos mėgėjų grupė pa
šoko keletą liaudies šokių.

Lietuvių" Dienų proga J. Šiau- 
čiulis ir A. Mylė suorganizavo 
meno ir liaudies dirbinių parodą. 
Tautiniais drabužiais apsirengu

sios lietuvaitės A. Staskevičiūtė, 
S. Žiurkevičiūtė, A. Žiurkevičiū- 
tė, D. Kerbelytė, V. Kizerskytė 
ir A. Valentinaitė lankjlojus su
pažindino su lietuviškais ekspo
natais. Jų teigimų, paroda iš lan
kytojų susilaukė daug pagyrimo 
žodžių.

Tenka apgailestauti, kad tokia 
proga nebuvo parodytas turtin
gas mūsų liaudies folkloras bei 
filmas apie Lietuvą specialioje 
salėje.

Filipiniečių Montrealyje yra 
tik apie tūkstantį, o jie sugebė
jo savo programą duoti ištisą sa
vaitę ir dar ją tęsti per Lietu
vių Dienas.

Gerą meniniu ir techniniu at
žvilgiu anglišką garsinį filmą 
apie Vilnių turi L. Stankevičius. 
Tiesa, filmo užbaigoje yra šiek 
tiek propagandos, nes jis gamin
tas Vilniuje. Jo užbaigos būtu 
buvę galima nerodyti. Visos tau
tinės grupės savo dienų proga 
dalindavo brošiūras apie "gimtąjį 
kraštą, bet mes tokių neturime. 
Visos mūsų brošiūros yra politi
nio turinio, o politika į šią pa
rodą neįleidžiama. J. Ladyga

STOVYKLAVO MONTREALIO ATEITININKAI
Montrealio ateitininkų vasaros sto

vykla “Baltijos” stovyklavietėje įvy
ko liepos 12-19 d.d. Gražiai žaliuo
jantis miškas ir skaidrus kaip kris
talas vanduo sutraukė didelį stovyk
lautojų skaičių. Juos džiugino karš
ti saulutės spinduliai, teikdami ge
ros nuotaikos ir jėgų kuo linksmiau
siai praleisti laiką. Kiekvieną dieną 
11.45 v.r. po atviru dangumi buvo 
laikomos Mišios, skambant sės. Mar- 
garito-Bareikaitės vadovaujamų sto
vyklautojų gražioms giesmėms. Nuo
bodžiauti neleido įdomios programos, 
iškylos, lietuviškų motyvų rankdar
bių mokymasis sės. Jonės-Laurinaity- 
tės priežiūroje, ruošimasis vakaro 
laužams, kurių įdomią programą at
likdavo vadovų talkinami atskiri bū
reliai.

Liepos 14, pirmadienį, buvo litera
tūros vakaras, pravestas stud. Ritos 
Abromaitytės. Nagrinėjom rašytojus 
Mariją Pečkauskaitę, Maironį, Šal
kauskį ir Mačernį bei jų raštų iš
traukas. Plačiausiai buvo paminėtas 
Šalkauskis, kaip ateitininkų ideolo
gas. Tarptautiniame vakare, liepos 
15, antradienį, stovyklautojai daina
vo lietuviškai, angliškai, prancūziš
kai ir itališkai. Daugiausia dėmesio 
susilaukė stovyklos kapeliono Tėvo 
Zarembos, SJ, pravesta ispnaniška 
dainelė apie drambliuką. Liepos 16, 
trečiadienį, minėjom Tėvynės Dieną. 
Kapelionas laužo metu paaiškino sto
vyklautojams Gedimino stulpų reikš
mę ir kilmę, pasinaudodamas brėži-, 
niais ir istorinėmis datomis. Liepos

17, ketvirtadienis, praėjo stovykli
nės olimpijados ženkle. Vyresnieji ir 
jaunesnieji stovyklautojai siekė lai
mėjimų sporte. Paskutinis laužas lie
pos 18, penktadienį, humoristiniu žo
džiu atskleidė stovyklos paslaptis, 
nepraleisdamas nė vieno vadovo ir 
vadovės, ūkvedžio ir šeimininkių. Sto
vyklautojus informavo kasdien lei
džiamas laikraštukas, kurį redagavo 
stud. Rita Abromaitytė ir sės. Mar- 
garita-Bareikaitė.

Stovyklautojų maitinimu rūpinosi 
šeimininkės p. Girdžiuvienė ir p. 
Malcienė, jų sumanymams visada pa
siruošęs pritarti ūkvedys p. Styra. 
Apetitą didino skanios spurgos, py
ragaičiai, o jėgas stiprino lietuviškai 
pagamintas kugelis ir blynai. Šeimi
ninkėms teikė energijos geros dar- 
bo pasekmės, nors saulės spinduliai 
pareikalavo daug prakaito lašų. Sto
vyklautojai taškėsi ežero vandenyje, 
ėjo lenktynių su bangomis, sekami 
budrios vadovės Aid. Morkūnienės, 
kuriai taipgi buvo tekusios ir sto
vyklos slaugės pareigos. Šioj srity 
jai neteko pasireikšti, nes stovyklo-. 
j e nebuvo nelaimių ir ligonių.

Liūdniausia buvo liepos 19, šešta
dienį, kai po visos savaitės gaivaus 
džiaugsmo teko ruoštis į namus, tar
ti sudiev stovyklai, naujiems drau
gams, gražiajam miškui, skaidriam 
vandeniui ežere. Tad neišdildomų 
įspūdžių ir geriausios nuotaikos iki 
sekančios kitų metų ateitininkų vasa
ros stovyklos!
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1 * 4 I I T A C ’ J ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETf L 1 1 A V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827 j
DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ___________ 9 %
Nekilo, turto iš_________ 9 %
iškaitant gyvybės draudimą 
nd $10.000. 
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū

MOKA Už:
Einamąsias s-tas _______ .. 5.0%
Depozitus ______________  5.0%
Šerus (numatyta) ________ 53%
Term. ind. 1 metams_____ 735%
Term. ind. 2 metams_____ 7.75%
Term. ind. 3 metams_____ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki

kanomis (pradedant 6.5%) $2.000 šėru sumos.

1 Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 1230 v. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
$907 Rosemount BlvdL, teL 7224545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik. 
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.




