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Sustoti pavojinga
Laisvojo pasaulio lietuviai telkiasi įvairiom formom — ren
gia kongresus, dainų bei tautinių šokių šventes, meno dienas,
sportines varžybas, teatrinius festivalius ir t.t. Kanados lietuviai
turi tradicinę Lietuvių Dieną, kurion suplaukia gausūs būriai tau
tiečių iš įvairių gyvenviečių, šiais metais tokia Lietuvių Diena
įvyksta Hamiltone, kur ji buvo pradėta prieš 15 metų. Ar visi
tie sąskrydžiai tėra inercinis pasižmonėjimas, neturįs gilesnės reikš
mės? Anaiptol! Tai ženklai lietuviškojo gyvastingumo. Kol mūsų
tautiečiai turės energijos rengti didžiąsias šventes ir jose aktyviai
dalyvauti, galėsime sakyti, kad lietuviai tebėra gyvastingi, kad
dar nepaskendo amerikinėje ar kanadinėje žmonių jūroje. Tokios
masinės šventės pirmiausia turi telkiamosios reikšmės. Juk mūsų
tautiečiai gyvena plačiai išsiblaškę, daugelis jų retai tesueina su
savo tautiečiais, alsuoja svetima darbo ir gyvenamosios aplinkos
atmosfera. Jtį dvasinės gijos su savąja kultūra, tauta, jos pulsu
atbunka. Didesnio masto šventės, kurios sutraukia tūkstančius as
menų, teikia progą bent trumpam sugrįžti lietuviškon atmosferon,
pabendrauti su savo tautiečiais, pasigėrėti lietuvišku menu ir pa
justi bendrą savosios tautos pulsą, kuris dideliame telkinyje suplasta žymiai tvirčiau. Tokiais atvejais kiekvienas pajunta, kad jis
nėra vienišas, pasmerktas dingti svetimųjų masėje, kad su juo yra
tūkstančiai, gyveną tokiais pat rūpesčiais.
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Didžiosios lietuvių šventės turi ir patikrinamosios reikšmės.
Pirmiausia jų proga paaiški kultūrinis pajėgumas. Jei šventės ren
gėjams pavyksta duoti brandžią kultūrinę programą, reiškia, kad
yra pakankamai kultūrinių pajėgų, liudijančių aplamai dvasini
mūsų domesį. Jei šventė praeina be išskirtinės programos, matyti,
kad stinga pajėgių talentų, kurie paprastai išauga iš visuomenės,
besidominčios kultūrinėmis vertybėmis. Taigi, kiekviena didesnio
masto šventė yra kultūrinis barometras ne tik sceninės programos
atlikėjams, bet ir visuomenei. Jei pastaroji yra abejinga kultūri
nėms vertybėms, nesirūpina talentų ugdymu, nevertina jų pastan
gų; tai iš jos ir neiškyla pajėgūs talentai. Skundžiamės tada, kad
nėra aktorių, solistų, muzikų, dirigentų... Bet iš kur jie atsiras,
jeigu visuomenė jų kilimu nesidomi, o bandančių kilti ne tik ne
remia, bet dargi suniekina. Savuosius talentus pamatome tada, kai
jie iškyla svetimųjų visuomenėje ir tampa jos Įvertinti. Didžiosios
šventės turėtų būti plačiuoju forumu saviems talentams pasireikš
ti, kilti, skatinti, o visuomenei.— pasigėrėti jų pastangomis. Tai
bruožas, kuris visai šventei duoda kultūrinį veidą. Be jo mūsų
šventės taptų paprastais “kermošiais”. Iki šiol tokio “kermošinio”
pobūdžio musų šventėse buvo vengiama, bet ilgainiui jis gali už
gožti kultūrinį veidą ir nutempti žemyn, juoba, kad ta linkme
gundo gausūs vietinio gyvenimo pavyzdžiai.
★

★

Sveikiname visus Kanados
Lietuvių Dienos dalyvius!

★

Didžiosios šventės yra mūsų gyvastingumo tėkmė. Jos nutrū
kimas pavojingas, nes reikštų artėjantį lietuviškosios visuomenės
nusilpimą, subyrėjimą ir užsidarymą mažose grupėse. Dėlto svar
bu, kad tradicinės šventės, telkiančios lietuviškąsias mases, turėtų
kiek galint ilgesnį tęstinumą. Visi matome, kad pastarasis neįma
nomas be jaunimo. Kanados Lietuvių Dienų rengėjai jau eilė metų
jaunimui teikia daug dėmesio. Ir šiais metais rengėjai suplanavo
net specialų jaunimo suvažiavimą. Iš programos matyti, kad jame
bus ir akademinė, ir pramoginė dalis. Parinktos gana aktualios
temos simpoziumams, numatyti pramoginiai susitikimai ir daly
vavimas bendrojoj Lietuvių Dienų programoj. Intencijos neabejo
tinai geros. Rengėjai padarė, ką galėjo ir belieka laukti gausaus
jaunųjų dalyvavimo. Tai betgi dalykas, kuris nevisuomet pavyks
ta. Sutraukti jaunimui reikia daugiau nei programos paruošimo bei
jos paskelbimo spaudoje. Tėvai savo jaunųjų nesuveš, jeigu jie
nenorės, nesidomės. Taigi, svarbiausia sudominti jaunimą. Neleng
vas tai dalykas, bet įmanomas. Turime gana daug ir tai gero jau
nimo, bet jis savo nuotaikomis gerokai skiriasi nuo vyresniųjų ir
bendruose tradiciniuose rėmuose sunkiai betelpa. Ateities veikė
jams reikės jieškoti naujų kelių, kuriais lietuviškasis gyvenimas
galėtų nenutrūkstamai žygiuoti. O jis turi žygiuoti, nes sustoti,
reiškia mirti. Juk išvykome į laisvąjį pasaulį ne tam, kad be ženk
lo sunyktame, bet kad išliktume ir būtume atrama vergijos pri
slėgtai Lietuvai. Pr. G.

XV Kanados Lietuvių Dienos rengėjų komitetas Hamiltone.- Sėdi iš kairės: D. Prunskutė, K. Mik
šys, A. Matulienė, pirm. A. Juozapavičius, L. Skripkutė, G. Breichmanas, A. Volungytė; stovi —
J. Stonkus, K. Baronas, J. Pleinys,.S. Martinkutė, K. Mileris, P. Lesevičius ir K. Žukauskas

Lietuvių tautodailė Kanados sostinėje
nė” ir Montrealio “Gintaras”.
“Birbynė” yra paruošusi seno
viškų liaudies dainų-sutartinių
programą, pasižyminčią origina
lumu. Tikimasi;., kad galės daly
vauti ir “Gyvataftis”. jei surengs
koncertą vaikų ligoninės nau
dai.
Po parodos lietuvių tautodai
lės eksponatai pereis muzėjaus
nuosavybėn ir sudarys lietuviš
kąjį skyrių, kuris vėliau galės
būti papildomas naujais ekspo
natais. Tuo būdu numatoma pa
vaizduoti lietuvių buitį senovė
je — sodybą, gyvulius, darbus,
pramogas, vestuves ir pan. Tam
reikės įvairių lėlių, figūrų, dra
bužių, padargų ir pan. Turėda
ma prieš akis Ši projektą, dr. M.
Ramūnienė Toronte sukvietė or
ganizacijų atstovus ir sudarė
specialų komitetą, kuris rūpin
sis lietuvių skyriumi valstybinia
me muzėjuje. Pirmininke suti
ko būti A. Kuolienė, meno pa
tarėju — skulpt. J. Dagys, trobe
sių planuotojais — archit. dr. A.
Kūlpavičius, M. Kulpavičienė ir
architektė p. Liačienė, lėlių tvar
kytoja—A.Jankaitienė. drožinių
organizatorium — p. Keturakis,
eksponatų sandėlininke — A.

šeškuvienė, dail. A. Tamošaitis
— lėlių eskizų paruošėju, skulpt.
E. Docienė — tipiškos lėlių gal
vutės planuotoja. Į šį komitetą
— muzėjaus sekciją taip pat Įei
na dr. O. Gustainienė, B. Sakalas
ir kt. Toronto medžio drožinė
tojai — p.p. Abromaitis, Butė
nas, Supronas, Šimkus, Misevi
čius prisidės prie projekto Įvyk
dymo.
Dabar rengiamai tautodailės
parodai numatoma paruošti bui
tinį vaizdą apie kraičio paruoši
mą. E. Valiūnienė, kuri paro
dai davė “dievuką”, labai seną
juostą, šimtametes staltieses,
gintaro, — pažadėjo duoti ir
stakles, tinkamas 12-15 inčų lė
lei. Dar trūksta tokio pat didu
mo lėlei ratelio ir kraitinės skry
nios.
Parodos katalogui paruošti
muzėjus pakvietė dail. A. Tamo
šaitį, žymųjį mūsų tautodailės
žinovą, septynių “Sodžiaus me
no” tomų autorių. Be to, savo da
li turimo tautodailės rinkinio p.
Tamošaičiai paskolins parodai.
Muzėjaus vadovybė sutiko, kad
iki 30-40% eksponatų gali būti
paskolinti parodai. Taip pat su
tiko paskolinti parodai savo gin
tarų rinkinį E. Jurkevičienė To
ronte, o G. Rinkūnaitė-Paulionienė — tautinių raštų vestuvi
nius drabužius su gintaro vaini
XV Kanados Lietuvių Diena Hamiltone rugpjūčio 29—31 d. ku.
Tai vis konkretūs žingsniai,
Penktadienis, rugpjūčio 29
Jaunimo Centre.
vedantieji
lietuvių tautodailę į
3 v. p. p. — jaunimo suvažia
valstybinį Kanados muzėjų. R-.
7 v. v. — Kanados lietuvių vimo diskusijų tęsinys.
jaunimo suvažiavimo dalyvių re
7 v. v. — didysis Lietuvių Die
MOBILIZUOJA LIETUVIUS
gistracija Jaunimo Centre, 58
nos
susipažinimo
balius
vesinaDundurn St. N.
Gauta žinia iš okupuotos Lie
8 v. v. dail. H. Žmuidzinienės moj Wentworth Curling Club tuvos, kad rusai ten gana inten
parodos atidarymas Hamiltono salėje, 2100 Main St. W. (sekti syviai mobilizuoja lietuvius jau
Aušros Vartų parapijos salėj, HWY2). šokiams groja padidin nuolius į sovietinę kariuomenę.
tas V. Babecko orkestras.
58 Dundurn Št. N.
Parenkami labiau susipratę vy
8.30 v. v. Kanados Lietuvių Sekmadienis, rugpjūčio 31
rai ir siunčiami i Čekoslovakiją
jaunimo suvažiavimo atidary
12.30 v. p. p. — pamaldos lie ir Kinijos pasienį. Tai dar vie
mas.
na priemonė silpninti bei nai
tuviams
katalikams
St.
Mary
baž

9 v. v. — susipažinimo šokiai nyčioj, 56 Mulbery St. Pamaldas kinti lietuvių tautai. To neslepia
Kanados lietuvių jaunimo suva laiko
ir pamokslą sako vysk. V. nė sovietinė spauda — skelbia
žiavimo dalyviams. Orkestras,
net mobilizuotųjų nuotraukas.
lengvi užkandžiai, nealkohol. gė Brizgys.
Sovietų kompartijos oficiozas
2 v. p. p. — pamaldos lietu
rimai. (Jaunimo Centras, 58 viams
“
Pravda
” nepagailėjo pagyrimo
evangelikams
šv.
ThejyDundurn St. N.).
bės bažnyčioj, King St. E. ir žodžių naujajam čekoslovakų
Victoria g-vė. Pamaldas laiko kompartijos įstatymui, kurio dė
šeštadienis, rugpjūčio 30
ka buvo užgniaužtos a ntisovieti
9.30 v.r. — jaunųjų dailinin kun. A. Žilinskas.
nės demonstracijos. Pasak “Prav5
v.
p.
p.
—
Penkioliktosios
kų parodos atidarymas Jauni
Lietuvių Dienos akademija-kon- dos”, ištikimi čekoslovakai ko
mo Centre.
certas Westdale Collegiate Au munistai reikalauja pradėti ko
10 v. r. — jaunimo suvažiavi ditorijoj, 700 Main St. W. Pa vą prieš kontrarevoliucionierius,
mo tęsinys, KLB krašto valdy grindinę kalbą sako dr. H. Na- tarnaujančius buržuaziniams im
bos pirm. dr. S. Čepo paskaita, gys, o koncertinę programos da perialistams. “Pravda”, žinoma,
pasiskirstymas į diskusines gru lį atlieka Metropolitan operos nutvli demonstracijas užsienio
pes.
sol. Lilija šukytė, Hamiltono kraštuose prie Sovietų ambasa
10 v. r. — mažojo kalibro šau “Gyvataras”, vad. G. Breichma- dų. Į kairę palinkusioje Švedi
dymo varžybos Hamiltono lietu nienės, Toronto “Birbynė” vad. joje, kur panrastai netrūksta anvių medžiotojų ir žūklautojo D. Viskontienės, Hamiltono “Au tiamėrikietiškų nuotaikų, ši kar
šaudykloj (važiuoti 6-j u keliu | kuro” aktorė D. Kudabaitė.
ta bonkomis buvo išdaužyti so
Caledonia; pravažiavus Grand
9 v. v. — Jaunimo suvažiavi vietų ambasados langai. Tnd’ios
River tiltą, važiuoti 2 mylias Mc mo užbaiga—laužas dr. V. Kve 60 parlamentarų sovietu amba
Kenzie keliu i rytus ir sukti kai daro vasarvietėj.
sadoriui norėio iteikti erotojo
rėn — York keliu; už pusantros
Pastaba. Nuo penktadienio memorandumą, šveicarai Zuerimvlios dešinėj pusėj — šaudyk vakaro visais informacijos rei •che sovietu gėdingo žvgio meti
nes atžymėjo visu miesto
la).
kalais kreiptis telef. 528-7731.
maudimu, o keli brazilai Rio de
12.45 v. p. p. — draugiškos
XV
Kanados
Lietuvių
Dienai
Janeiro mėgino susprogdinti so
krepšinio rungtynės Hamiltono
Rengti Komitetas
“Kovas” — Londono “Tauras”
vietų ambasadą.

Nekartą "T. Ž.” buvo rašyta
apie planuojamą lietuvių tauto
dailės skyrių valstybiniame Ka
nados muzėjuje, turinčiame spe
cialų skyrių žmogaus buičiai pa
vaizduoti. Oficialus jo pavadini
mas — “National Museum of
Man”. KLB kultūros komisijos
narė dr. M. Ramūnienė prane
ša, kad gautas oficialus muzėjaus direktoriaus W. E. Taylor,
Jr., sutikimas rengti lietuvių
tautodailės parodą ir pasirašy
ta atitinkama sutartis su KLB
atstove dr. M. Ramūniene. Pa
roda numatyta atidaryti 1970 m.
vasario 16 d. Menine parodos
puse rūpintis pakviestas dail. A.
Tamošaitis, su kuriuo muzėjus
irgi pasirašė sutarti. Dr. M. Ra
mūnienė apkeliavo visą eilę lie
tuvių gyvenviečių ir surinko ga
na daug eksponatų, iš kurių bus
padaryta atranka. Jie bus meniš
kai išdėstyti gana erdvioje mu
zėjaus patalpoje. Dail. A. Tamo
šaitienė mielai sutiko dalyvauti
parodoje ir ten savo staklėmis
austi lietuviškų raštų audinius.
Taipgi numatyta parodos proga
lietuviškų dainų ir tautinių šokių
programa, kurią atliks jaunimo
ansambliai — Toronto “Birby

Lietuvių Dienos programa

Iškilioji operos solistė Lilijo Šukytė, loboi sėkmingai pasirodžiusi
Vokietijoj, koncertuos Kanados Lietuvių Dienoje Hamiltone

|

Pasaulio įvykiai

PIRMĄSIAS SOVIETINĖS OKUPACIJOS METINES — GĖ
DOS DIENĄ čekoslovakai atžymėjo pakartotinėmis demonstraci
jomis Prahos ir Brno miestuose. Bijodama tiesioginio sovietų
kariuomenės įsikišimo, vyriausybė į gatves pasiuntė ašarinėmis
dujomis ginkluotus milicininkus, Čekoslovakijos kariuomenės da
linius ir tankus. Prez. L. Svoboda pasirašė iki gruodžio 31 d.
galiojantį įstatymą, kuris leidžia masinius suėmimus. Viešosios
tvarkos ardytojams dabar gresia kalėjimas iki 3 mėnesių ir $300
vertės piniginė bauda. Bausmės už Čekoslovakijos vyriausybės ir
socialistinių kraštų “šmeižimą” padidinamos iki vienerių metų
kalėjimo. Demonstrantai ar demonstracijas skatinantys ašmenys
galės būti atleisti iš darbo, pašalinti iš universitetų. Dienraščio
“Večerni Praha” pranešimu, *--------------------------------------vien tik Prahoje buvo suimti goti gerumą ir žmoniškumą šia
1.377 asmenys, jų tarpe 66 už me pasaulyje, nes kito pasaulio
sieniečiai. Oficialiais duomeni mes neturime.”
mis, Prahoje ir Brno demonst
Komunistinė Kinija sovietų
racijų metu žuvo 5 asmenys. invazijos į Čekoslovakiją meti
Neoficialūs šaltiniai skelbia, kad nių išvakarėse kino teatrams pa
žuvusiųjų yra apie 20. G. Husa- rūpino specialų filmą “čekosloko vadovaujama čekoslovakų vakų liaudis niekada nekapitukompartija demonstrantus išva liuoš”. Dokumentinis filmas ki
dino vandalais, nors iš tikrųjų niečius supažindino su kautynių
jie yra pagarbos nusipelnę pat vaizdais Prahos gatvėse, sovietų
riotai. Gausus jaunimo dalyva tankais, čekų barikadomis, de^.
vimas demonstracijose Įtaigoja, gančiais pastatais ir automobi
kad L. Brežnevo rusiškojo im liais. Komentatoriaus balsas
perializmo laukia sunkios die klausė žiūrovus, kaip tokiomis .
nos. Jaunimo širdyse Įsiliepsno priemonėmis Maskva gali tikėtis
jęs laisvės ilgesys, be abejonės, išlaikyti socialistinių kraštų vie
išsilaikys ilgiau nei pats L. Brež nybę? Atsakymą, žinoma, turė
nevas, kol valdžią Sovietų Są jo susirasti pats žiūrovas. Filmo
jungoje perims galbūt daugiau užbaigoj buvo parodyti Hitlerio
proto turinti jaunoji pokario me laikų vokiečių kariai ir tankai
tų karta.
Prahos gatvėse. Ši paralelė
Pabėgęs sovietų rašytojas Ana veiksmingai išryškino viso pa
tolijus Kuznecovas Londone pa saulio pasmerkimo susilaukusi
skelbė čekosloyakams skirtą ra Sovietų Sąjungos nusikaltimą.
šinį, kuriuo jis suniekina sovie Po to buvo rodomas filmas apie
tinės propagandos pastangas in kautynes su sovietais Damanskio
vazijai teisinti. Darbininkų ir saloje. Įsiveržėliais vėl buvo pa
tarnautojų susirinkimuose pro vaizduoti sovietai, kuriuos kinie
pagandistai slapta prasitardavę, čiai išvijo iš Damanskio salos.
kad invaziją į Čekoslovakiją pa Filman buvo Įjungta kautynių
diktavęs Vakarų Vokietijos .ruo metu į kiniečių rankas patekusi
šimasis. užimti * šį ‘ kraštą. Gir sovietų filmuotos kronikos juos
di, vokiečiai buvo pralenkti ta.
viena diena. Tokia absurdiška
Britanijos premjeras H. Wilpasaka patikėjo nevienas ru sonas saugumo reikalus Šiau
sas. Jis primena skaityto rės Airijoje pavedė tvarkyti
jams, kad Sovietų Sąjunga, britų kariuomenės dalinių va
didžiausia koncentracinė stovyk dui gen. Itn. I. Freelandui, kuris
la pasaulyje, prieš Čekoslovaki savo žinion perėmė airių protes
ją panaudojo savo karinę galy tantų policiją ir pagalbinius po
bę ir visą propagandinį aparatą, licijos vienetus. Pastaruosius ka
bet neįstengė nuslėpti faktų nuo talikai kaltina nuolatiniu šovi
savo gyventojų. Tai liudija-gau nizmu ir besaikiu ginklų naudo
sūs intelektualų protesto raštai, jimu. Gen. Itn. Freelaridas pa
P. Litvinovo, L. Danielienės ir galbinius policijos dalinius nu
jų draugų demonstracija Mask tarė nuginkluoti. Premjero J.
vos Raudonojoje aikštėje, pla Chichester-Clark vyriausybė pa
čiai visoje Sovietų Sąjungoje pa liekama, bet jai prižiūrėti iš Lon
sklidę atsišaukimai. Savo rašinį dono bus atsiųsti specialūs parei
A. Kuznecovas baigia reikšmin gūnai. Britų parlamento narė B.
gais žodžiais: “čekoslovakai, mes, Devlin iš Š. Airijos atvyko į Niu
rusai, gėdinamės savo vyriausy jorką, kur katalikams tikisi su
bės, kuri rugpjūčio 21-ąją yra rinkti milijoną dolerių iš airių
padariusi gėdingiausią diena mū kilmės amerikiečių. Savo atsto
sų istorijoje. Kaip rusas rašy vus i Kanadą ir JAV taip pat
tojas, kurio knygos Čekoslova siunčia ir protestantai.
kijoje yra susilaukusios dauge
Uraganas Camille 200 myliu
lio laidų, prašau atleidimo So
į
valandą
greičiu nusiaubė JAV
vietų Sąjungai. Kas įvyks? Ne
žinau. Žinau tik vieną dalyką — pietines valstijas prie Meksikos
rusai yra nuoširdūs, geri ir ta Įlankos. Daugiausia žalos padary
lentingi žmonės, kurie kenčia ta Mississippi valstijai. Pastogės
labai ilgai. Ką mes turime dary neteko apie 200.000 amerikiečių,
ti? Kovoti ir neprarasti vilties. žuvusieji skaičiuojami šimtais.
(Nukelta j 6 psl.)
Stenkimės betkokia kaina išsau

Gydytojų suvažiavimas
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų S-gos suvažiavimas

š.m. rugpjūčio 30 — rugsėjo
1 d. Toronte, Sutton Place vieš
butyje, 955 Bay St., Įvyks sep
tintasis Pasaulio ir Amerikos
Lietuvių Gydytojų Sąjungos su
važiavimas. Numatyta ši progra
ma:
Rugpjūčio 30, šeštadienį, 11
v.r. — 2 v.p.p. registracija; 2 y,
p.p. — 5.30 v.v. suvažiavimo ati
darymas ir mokslinės paskaitos:
archit. dr. A. Kulpavičiaus —
“Analogia artis Vitalis”: simpo
ziumas — “Kas naujo mokslinė
je medicinoje?” Moderatorius
dr. J. Valaitis; pranešėjai: dr. J.
Yčas — “Kas naujo genetiko
je?”, dr. V. Pavilanis — “Kas
naujo virologijoj?”, dr. A. But
kus — “Kas naujo arteriosklerozėje?”, dr. V. Vaitkevičius —
“Kas naujo onkologijoj?”
Vakare tame pačiame viešbu
tyje — koncertas-balius. Meninę
programą atliks sol. Stasvs Ba
ras, akompanuojamas D. Viskon
tienės.
Rugpjūčio 31, sekmadienį. 10
v.r. pamaldos: 2 v.o.p. — dr J.
Puzino paskaita “Medicina Di
džiojoj Lietuvos Kunigaikšti
joj”; 3 — 5 v.p.p. Pasaulio Lie
tuviu Gydytoju Sąjungos darbo
posėdis ir naujos centro valdy
bos rinkimai: 8 v.v. — korpora
cijų ir paskirų kursų pobūviai.

Visuomenė maloniai kviečia
ma pasiklausyti įdomių suvažia
vimo paskaitų.
Šį suvažiavimą rengia Kana
dos Lietuvių Gydytojų Draugi
ja, pavesta visuotinio gydytojų
suvažiavimo 1967 m. Klevelande. Dabartinę valdybą sudaro: dr.
A. Pacevičius — pirmininkas,
nariai — dr. S. Dailydė, dr. A.
Saikus, dr. A. Užupienė-Lukienė, dr. J. Vingilis. Pasaulio ir
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungai pirmininkauja dr. Henri
kas Brazaitis, kuris kartu yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
centro valdybos narys. Lietuviai
gydytojai išeivijoj susiorganiza
vo 1957 m. Čikagoje. Ju sąjun
gai priklauso S. Amerikoj, P.
Amerikoj. Britanijoj, VokietiiOi
ir Australijoj gyveną lietuviai
gydytojai. Sąjunga leidžia savo
biuleteni, kuri redaguoja dr. M.
Budrienė, talkinama dr. S. Bud
rio, dr. A. Garūno ir dr. V. Tau
ro. Iki šiol įvyko šeši visuotiniai
suvažiavimai Čikagoje Klevelande, Niujorke, Detroite. Suva
žiavimai rengiami kas dveji me
tai. .Tuose paprastai dalyvauja
daug gydytoju, ypač iš JAV. Jie
aotaria ne tik organizacinius,
profesinius, bet ir visuomeninio
nobūdžio rūpesčius, gydytojų da
lyvavimą lietuviškoj veikloj ir
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Dabar panagrinėkime baltiečius komunistus, vadovaujančius
Pabaltijo pramonei. Tą klausi
mą svarbu panagrinėti todėl, kad
baltiečių, gyvenančių Vakarų pa
saulyje, spaudoje dažnai kyla
klausimas: koks turi būti nusi
statymas baltiečių, ne kompar
tijos propagandistų pvz. inžinie
rių, kompartijos narių, atžvil
giu? Ar galima juos laikyti tau
tos išdavikais, jeigu jie suge
ba kartais tautai naudingą, nors
ir menką, darbelį padaryti?
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Pasaulio nerimas - kongreso tema
Dalyvavo įvairios tautinės grupės, jų tarpe ir lietuviai
Jau devyniolikti metai iš eilės kraštų Bendrijų statistikas, nie
Koeqigsteine (prie Frankfurto kinamų dievnamių vaizdus, var
V., Vokietijoj) suvažiuoja įvairūs žomų dvasiškių atvaizdus ir pan.
tremtiniai, pabėgėliai ir išvykė- Vaizdai ir skaičiai net kairiausio
liai iš sovietų okupuotų kraštų. sparno katalikams nieko gero
Kasmet renkasi jie vadinamuose nežada ir atima žadą tokiems,
“susitikimo namuose” (Kaus der kurie vis tikisi “kaip nors” su
Begegnung) trejopu tikslu: a. iš galingais ateistais koegzistuoti
girsti iš patikimų šaltinių apie taip, kad būtų “vilkas sotus ir
tikinčiųjų padėtį jų kraštuose ir ėriukas nepaliestas”.
prašyti Dievo pagalbos kovojan
Nutarimai ir pasiūlymai
tiems prieš ateistinį komuniz
Kongrese dalyvavę 27 tautų
mą, b. pasiklausyti žinoviškai
400
atstovų nagrinėjo pasauli
parengtų paskaitų apie pasaulio
aktualijas ir diskusijose paryš nio nerimo priežastis. Jos yra:
a. atominio amžiaus išlikimo
kinti linkmę, kuria srovena is
baimė,
kurią kelia pasaulinių ga
torija ir c. tarpusavy pabendrau
ti, folkloriškai pasigalinėti, pa lybių įtampa. O baimė nėra vi
suomenę kuriantis elementas.
sidrąsinti tarpusavy.
Todėl baimę nugalėti yra šau
Pagrindinė tema
kiami visi. Visi privalome gel
Šiemetinio “Kirche in Not” bėti pasauly taiką bendradar
(persekiojamos Bendrijos) kong biaudami. Betgi bendram dar
reso vedamoji mintis buvo ne bui gali tik tos šalys susitarti,
rimas pasaulyje (Ųnruhe in der kurių valdovai respektuoja dva
Welt). Čia pateikiu paskaitų san sinę žmonių laisvę. Jei didžio
trauką:
sios galybės nespės susitarti,
1. Technikos pažanga pasau nesugebės paveikiai gelbėti atlio taiką tolina. Gamtos mokslai silikusiems kraštams, neužilgo
ir išbujojusi technika žmonijai (gal už 10 metų) pasaulį sukrės
atnešė žymių gyvenimo lengva baisios katastrofos. Apsijungusi
tų, bet visumoje pasaulį priarti Europa visas savo problemas ir
no prie pražūties, kurią šiaip gi našiau spręstų.
taip sulaiko “baimės pusiausvy
b. Nerimas kyla ten, kur žmo
ra” tarp Rytų ir Vakarų. Taika nėms teisės apkarpomos, nepai
jau išslydo iš taikai palaikyti su somas tautų ir tautinių grupių
kurtos organizacijos — Jungti apsisprendimas, kur Kūrėjo
nių Tautų delno.
įdiegta žmogui pagarba panie
2. Technika nepermaldauja kinta)
mai keičia visuomenę, žmonės
Kongresas su širdgėla konsta
norom nenorom privalo galvo tavo, kad daugelis valstybių vis
trūkčiais persiorientuoti, prisi dar laiko prislėgusios religinę
taikyti, kovoti už naujas klases savo piliečių laisvę. Kongresas
ir profesijas visuomenėje. Be džiaugėsi, kad modernioji Bend
regint išmiršta kaikurios visuo rija eina su prispaustaisiais, pa
meninės grupės, grupuojasi nau žemintaisiais ir yra jų gynėja.
jos. Tai kelia žmonėse baimę,
Kongresas laiko jaunimo neri
netikrumą ateitimi, nepasitikė mą teisėta ten, kur jaunimas,
jimą pastoviomis tradicijomis. jausdamasis atsakingas už lai
Nepasitikėjimas kelia baimę, o ką, nori pakeisti visuomenėje
šioji — nerimą.
neteisingumus ir atgyvenas.
Krikščionių užduotis — keis
3. Ilgai atrodė komunistų blo
kas pasauly nesutrupinamai pa ti pasaulį, tačiau ne smurtu, o
stovus. Po Stalino skilo raudono taikia įtaka. Krikščionys tegul
ji vienybė ir tuose Maskvos ga niekad neabejoja savo šiuo mi
lybės plyšiuose išdygo nauji šiniu pašaukimu, nes niekad nė
centrai pakraščiuose: Belgradas. ra jiems beviltiškos padėties.
Pekingas. Tirana, Praha, BukaKas patiko?
reštas, Italų, prancūzų komunis
1. Skelbimai ir pranešimai
tai vadovaujasi nauju šūkiu: spausdinami
iš anksto ir išdali
marksistu reikia būti, leninistu nami kiekvienam dalyviui.
— gali būti (jei patinka), stali2. Paskaitos, ilgos ar trum
nistu — nevalia būti. Pačioje pos, raštu prieinamos tą pat
Sovietų Sąjungoje pavasarėja po dieną visiems: žurnalistams, mė
žiemos sniegu: pastarasis tirps gėjams ir “kiek snustelėju
ta apačioje ir srovena vandenys, siems” paskaitose. Tuoj po
grauždami, rodos, tvirtą pagrin kongreso organizatoriai atskira
dą. Sovietų Sąjungoje nerimas knyga išleidžia visas paskaitas,
aiškus, ypač aiškios sąžinės ra referatus, pranešimus.
šytojuose. kurie drįso aprašyti
3. Kongresas nesiriboja verkš
natūralų žmogų (ne sovietinį),
kurie drįso pavaizduoti Sibiro lenimu saviškių tarpe, bet dido
ku viešosios opinijos varpu pa
kacetus.
spalvingoje spaudoje.
4. Visi pasauliniai junginiai, skambina
4. Latvis, referuodamas apie
net ir religinės Bendrijos pergy Pabaltijo šalis, jautėsi ne tik
vena privalomą savo augimo ir latviu — jis jautriai pergyveno
brendimo krizę. Tradiciniai ka savo šiaurės ir pietų kaimyno
talikai kaltina Vatikano santary- vargus. Kad Pabaltijo' valstybes
bą, esą ji paskatinusi sąjauką vokiečių ir pasaulio spauda pri
darnioje Bendrijoje. Tai netie miršo ar sąmoningai ignoruoja,
sa: nerimas ir “pogrindinė kri kongreso žurnalistams priekaiš
tika” žymiai anksčiau stengėti tavo dr. P. Karvelis net ne
reformuoti bažnytinę rutiną.
“karveliškais” šūktelėjimais! Sa
lė plojo ir plojo.
Kongreso dalyviai meldėsi
5. Tautybės, net buvę priešai,
Vieną vakarą — visi už perse
nesialkūniavo,
netgi draugavo.
kiojamos Bendrijos tikinčiuo
sius, kitą vakarą — katalikų Gėrėjausi Utrechto olandais cho
vyskupas, evangelikų pastorius, ristais, kurie slaviškai giedojo
metodistų kunigas ir ortodoksų bizantines Mišias ir vėliau dai
archikunigas su savo konfesi navo ukrainiečių dainas.
Lietuvių grupė ir šiemet bu
niais tikinčiaisiais prie vieno ir
vo
skystoka. Kodėl? Vokietijoje
to pačio kryžiaus maldavo Kris
tų įdiegti visiems naujos katali nestinga įvairaus kalibro lietu
kų Bendrijos norą (į ją įeitų ir vių, bet ant šios tarptautinės
platformos pasirodė tik keli sta
buvusioji katalikų Bendrija).
tistai.
’
Vienas iš jų
Daugelis kraštų išstatė savo
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Du atvejai
•v Prieš atsakant į šį klausimą,.
verta .žvilgterti į dviejų inžinie
rių gyvenimą. Vienas jų, žemiau
nei vidutinių gabumų žmogus,
būdamas vidurinėje mokykloje
ir institute elgėsi panašiai, kaip
ir anksčiau mano minėtieji as
menys, kurių vienas tapo švie
timo skyriaus' viršininku, kitas
rajono vyr. gydytoju; skirtumas
buvo tik tas, kad inžinierius,
studijų metais institute nebuvo
užverbuotas KGB darbui. Liaup
sinti kompartiją jis išmoko dar
vidurinėje mokykloje mokyda
masis. Baigęs institutą ir padir
bėjęs pusantrų metų inžinierium-technologu, buvo pakeltas
vyr. inžinierium-technologu, o
dar po dvejų metų — cecho vir
šininku. Savo viduje jis išliko
baltietis, nesvetimas savo tautai.
Kartą savo ceche dirbantį rusą
darbo metu pamatė girtą ir se
kančią dieną pakišo jam popie
riaus lapą, kad rašytų pareiški
mą, jog atsisako iš darbo savo
noru. (Sovietų Sąjungoje ir oku
puotame Pabaltijyje norint at
leisti netinkamą arba nepageidauįamą darbininką, jei tokio
atleidimo nepalaiko kompartija
ar KGB, reikia atlikti eilę for
malumų, pvz. įmonės įsakymų
knygoje tam darbininkui reikia
įrašyti tris papeikimus ir t.t. Po
oficialaus iš darbo atleidimo su
atitinkamu Įrašu darbo knygutė
je toks darbininkas niekur į ge
rą ar vidutinišką darbą nebebus
priimtas. Taigi, nusikratyti nepa
geidaujamu asmeniu paprastai
reikalaujama, kad jis pats para
šytų pareiškimą, “prašantį” at
leisti jį iš darbo. Įrašas darbo
knygutėje “atleistas asmeniškai
nrašant” netrukdvs jam gauti
kitą darbą. Jei jis nenori ra
šyti tokio pareiškimo, jam pa
grasinama oficialiu atleidimu.)
Praėjus porai mėnesių minėta
sis cecho viršininkas panašiu bū
du atleido iš darbo sekantį rusą.
Tai pastebėjo KGB darbuotojas,
dirbąs fabrike. Jo pranešimas,

kaip paprastai, nuėjo į KGB, iš
KGB — miesto kompartijos sek
retoriui rusifikacijos reikalams
(dažniausiai tai II kompartijos
miesto komiteto sekretorius —
rusas) Pastarasis tokiais atvejais
paskambina Įmonės komunistų
partijos komiteto sekretoriui ir
pareikalauja “Įvesti tvarką”.
Įmonės kompartijos komiteto
sekretorius gali būti baltietis
(nevisuomet rusas ar surusėjęs
žydas), bet tai dažniausiai žmo
gus, neturįs jokios specialybės,
išskyrus partinį darbą. Šis žmo
gelis, bijodamas netekti savo
lengvo ir gerai apmokamo “dar
bo”, yra pasiruošęs betkokį
KGB ar savo partinių viršinin
kų įsakymą vykdyti. Jis pasi
kviečia cecho viršininką ir pri
mena, kad tas negalvotų esąs
koks nors genijus; esą kompar
tija jį išskyrė iš kitų, nes matė
jame sąmoningą komunistą. Ta
čiau, jei jis ir toliau nemokės
dirbti su kadrais (atseit atleidi
nės rusus iš darbo), tai partija
jį iš pareigų atleis kaip nemo
kantį auklėti kadrus ir dirbti su
jais.
Tarp tautos ir partijos
Kitas klausimas: ar daug to
kių baltiečių inžinierių komunistų išlieka tautai ištikimais žmo
nėmis?
Pirmiausia tikslas, dėl kurio
pvz. Politechnikos instituto ab
solventas Įstojo i partiją, gali
būti trumpai taip nusakytas: ma
terialinės gerovės troškimas,
(dvasios suburžuazėjimas), abe
jingumas tautos išlaisvinimo idė
joms. Vėliau, stebint korupciją
komunistų partijoje, partiečių
dvasinį smukimą, tautinę prie
spaudą, kurios Įrankiu jis pa
darytas, dirbant cecho viršinin
ku šiame žmogelyje pradeda at
busti stichinio protesto jausmas
prieš tautinę priespaudą. Tada
jis išmeta iš darbo kelis rusus,
kuriuos jo vietoje būdamas ki
tas žmogus nejaučiąs pasišlykš
tėjimo okupanto atsiųstais ko
lonistais, būtu laikės darbe. Bet
tai dar nereiškia, kad iš darbo
atleistieji rusai paliks Pabaltijį.
Buvusiose prieš keliasdešimt
metų laisvuose kraštuose gyveni
mo lygis tebėra augštesnis už
Rusijos. Todėl iš darbo išmestie
ji rusai mieliau dirba kad ir
menkesni darbą Pabaltijyje, bet
Rusijon negrįžta.
Matome, kad šiam baltiečiui
komunistui (cecho viršininkui)
tautinė sąmonė netobuloje for
moje atbudo, tačiau jo stichinio
protesto rezultatas dėl susikris

talizavusios sistemos buvo labai
menkas. Kompartijos — KGB
sąveiką reikia laikyti vienu iš
didžiausių sovietinio totalitariz
mo pasiekimų.
Kito inžinieriaus likimas
Vidurinėje mokykloje mokėsi
beveik išimtinai tik labai gerais
pažymiais. Ypatingą meilę jau
tė humanitariniams mokslams,
bet pastebėjo, kad okupantas vi
sus mokslus, ypač humanitari
nius, stengiasi išnaudoti rusifi
kacijos reikalams bei sovietinio
totalitarizmo propagandai, prikimšdamas, ypač istoriją ir lite
ratūrą visokių nesąmonių. Todėl
jis nusprendė studijuoti techni
ką, nes inžinieriams, kaip jis
galvojo, mažiau tenka gyvenime
liaupsinti okupantą nei istori
kams, literatams, žurnalistams.
Neįstojo jis ir komjauniman,
nors maždaug iki 1958 m. abitu
rientai, vidurinėje mokykloje neĮstoję komjauniman, rizikavo ne
pakliūti į augštojo mokslo Įstai
gas. Bet jis pasitikėjo savo ga
bumais, puikiai baigė vidurinę
mokyklą, labai gerais pažymiais
išlaikė stojamuosius egzaminus į
institutą. Priėmimo institutan
komisijai, kuri viena koja stovi
KGB įstaigoje, neliko nieko ki
to, kaip ji priimti, tikintis ilgai
niui patraukti jį savo pusėn.
KGB šiuo metu stengiasi nekelti
nepasitenkinimo ten. kur yra
Įmanoma jo išvengti ir, jei gali
ma, išnaudoti rusifikacijai bei
totalitarizmui nepalankiai nusi
stačiusių elementų veiklą savo
naudai. Savo laiku jam buvo pa
siūlyta institute pasilikti asisten
tu su sąlygą, jei Įstos komjau
niman. ŠĮ pasiūlymą jis atmetė.
Kas toliau?
Praėjo keletas metų besimo
kant institute. Sovietų Sąjungoj
ir okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose veikia instrukcijos, reika
laujančios, pabaigus institutą,
dirbti dvejus metus gamyboje
prieš Įstojant aspirantūron. (As
pirantūra Sovietų Sąjungoj ir
Pabaltijyje vadinamos doktora
to studijos). Instituto partijos
komitetas rekomendavo fakul
teto dekanui pasiūlyti šiam žmo
gui puikią karjerą: instituto va
dovybė, atsižvelgdama i jo ypa
tingus gabumus, rekomenduos
“ministerijai” priimti ji aspiran
tūron be dvejų metų darbo sta
žo jeigu jis Įstos i komunistų
partiją, tebebūdamas institute.
Absolventas šį pasiūlymą atme
tė, nes supranta, kad okupantas,
aspirantūrą baigus, jo priklau(Nukelta į 7 psl.)
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Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Naujas vyras
Susipažinau su Prancūzijos
pasiuntinybės vicekonsulu La
garde. Kartą po vakarienės vieš
butyje aš jį pasikviečiau pas sa
ve. Jis buvo džentelmenas ir
nepajudino manęs nė savo ma
žuoju piršteliu. Kitą dieną gėrė
me kartu arbatą. Jis buvo man
dagus, švelnus ir, atrodė, doras,
nes kai pasiūliau išgerti ko nors
stipresnio, jis mandagiai atsi
prašė ir atsisakė. Netikėtai, stai
giu judesiu atsisukęs i mane, už
klausė, ar aš nežinanti kokie pa
sikeitimai yra įvykę užsienių
prekybos ministerijoje? Atsa
kiau dar nieko nežinanti, bet gal
vėliau sužinosianti. “Jūs gal tu
rėsite išlaidų” — sumurmėjo jis
ir kažką įkišo man i rankinuką.
Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo
50 amerikinių dolerių?
Kitos dienos rytą paskambi
nau telefonu Jaroslavui ir papa
sakojau apie gautąjį kyšį. Apie
prekybos ministeriją jis man pa
aiškino: užsienių prekybos rei
kalų ministerio* pavaduotojas
dr Ėrich Loebel yra žydas, jau
suimtas. Laikraščiuose apie tai
dar nieko nepaskelbta, tad šią
žinią aš galinti Lagarde’ui be
baimės pasakyti.
Vakare ir pats Jaroslavas atė
jo pas mane. Jam knietėjo suži
noti visas smulkmenas iš mūsų
pasikalbėjimo su Lagarde. Teko
visą pranešimą atpilti raštu.
Man berašant, Jaroslavas nuvy
ko pas savo viršininką, odiniu
švarku vilkintį ciniką. Su juo ir
dar vienu uniformuotu saugu
miečiu pulkininko uniformoje
jis grįžo į mano butą. Kažką
svarbaus aptardami, kiek susiiaudinę, žingsniavo kambario ki
limu.
Man buvo įsakyta apsilankyti
pirmaklasėse Prahos kavinėse,
baruose, restoranuose. Svarbu
buvo sužinoti, ką žmonės, o ypač
žydai, kalba apie Loeblio suėmi
mą. šiuo metu reikia sužinoti vi
suomenės opiniją.
Be kitko, minėtas MVD pulki
ninkas padavė man sąrašą su de
šimties asmenų pavardėmis. Pa

vardes aš turėjau išmokti atmin
tinai. Buvo leista pranešti -jas
Lagardeui. kad ir šie žydai su
imti. Kai paklausiau, ar tie as
menys tikrai yra suimti, jie at
sakė:
— Savaime aišku, mes turi
me Lagarde’ui bent aptrupintos
tiesos gabalėlius duoti, kad jis
jūsų patarnavimą daugiau ver
tintų ir pasitikėtų, kad gauna
mų žinių šaltinis būtų vertingas
ir patikimas.
3.000 suimtų
Gyvenimas vėl sruveno savo
sena vaga. Tačiau man buvo ne
ramu — nerviškumas neleido
man užmigti. Ėmiau vartoti
miego tabletes. Apytikriai buvo
suimta 3.000 žmonių. Jų tarpe
buvo ir merginų, net man pažįs
tamų. Jaroslavas ramino mane.
Jis sakė, jog suimtųjų dauguma
yra nusikaltėliai, sukčiai, juodo
sios rinkos pirkliai ir socialisti
nės valstybės priešai, žodžiu, Į
juodus sąrašus surašytos buvu
sios kapitalistinės visuomenės
sąšlavos, šią akciją tarybinis
saugumas skatina, kad paraziti
nis, asocialus elementas pakliū
tų ten, kur jis priklauso — į
šiukšlyną. Tai atgyvenos. Vėliau
sužinojau iš patikimų šaltinių
tikrąjį suėmimų pagrindą. Tuo
metu uranijaus kasyklose labai
trūko darbo rankų. Tūkstančiai
žmonių buvo suimami ir verčia
mi nemokamai dirbti valstybei
tik todėl, kad Maskvai skubiai
prireikė nenumatytai dideli kie
kiai uranijaus.
Naujas uždavinys
Spalio mėnesio gale dirbau šį
bei tą žemės ūkio institute. Ne
tikėtai atvyko Jaroslavas ir at
gabeno Miglionio atsiustą gėlių
puokšte. Nustebau, kokiu būdu
jis galėjo sužinoti šią mano slė
pynę? Tai buvo svarbu man ži
noti. Tuo laiku mano darbo sri
tis pasikeitė — tapau kažkokia
visuomenės ooinijos insnektore
ar revizore. Turėjau nuolat lan
kytis visuose Prahos viešbu
čiuose bei restoranuose. Kiek
vieną savaitę turėjau rašyti lyg
dienoraštį — nuodugnų prane
šimą. Senąjį mano darbą —• pa

®

žintis ir užsieniečių šnipinėjimą
— kažkas kitas dirbo. Aišku,
mano vardu ... Aš tuo nebuvau
patenkinta.
Kartą į mano butą įvirto mir
tinai išvargęs Jaroslavas. Nė žo
džio netaręs jis išsitiesė mano
lovoje ir kaip negyvas išmiegoio gal 10 valandų. Pabudo kitą
dieną apie 2 v. p. p. Paruošiau
jam pietus. Nedaug kalbėjome.
Visdėlto jis buvo geras ir drau
giškas žmogus. Tain man atro
dė. Kartą jis man tyliai, tyliai,
prislopintu balsu pasakė. (Gar
siai — pakeltu balsu jis niekad
nekalbėjo, nešūkavo):
— Lydija, juk tu žinai, yra to
kiu dalyku, kurie Į oficialų pra
nešima rašyti netinka. Tu man
patinki.
Aš tik nulenkiau galvą, rody
dama savo sutikimą. Aišku, nie
kad negalėjau Jaroslavo lyginti
su jo abiem viršininkais, kurie
buvo bjaurūs arogantai ir šlykš
tūs cinikai — ne žmonės, bet
žvėrys. Vėliau, kiek palaukusi,
paklausiau ji. kodėl jis buvo taip
nusigėręs: seniau to neteko ma
tyti. Kuri laiką pagalvojęs, atsa
kė klausimu:
— Patinka tau Miglioni?
— Ne, aišku, kad ne!
— Bet tu visdėlto galėsi su
juo šį bei tą veikti, jeigu tavo
pareigos to reikalautų, ar ne?
Juk ir aš kaikuriuos dalykus at
lieku, kurių savyje šlykščiuosi.
Daugiau nieko neištraukiau iš
io. Po poros savaičių apsilan
kiau savo tėvų namuose. Daviau
savo motinai ninigų. Mačiau, jog
ji mane įtartinai apžvelgė, bet
netarė nė žodžio.
Miglioni
Grižus į Prahą, vėl teko ke
letą kartų susitikti su Miglioni.
Jis mane nervino savo įkyru
mu. — Buvo šlykščiai prieka
bus. Atrodė, kad jis savo pasiun
tinybėje nieko kito neveikė ir tik
gražias merginas medžiojo. Kar
tą jis mane pasikvietė net i sa
vo butą ir visaip mane bandė nu
girdyti. Tokiais atvejais aš var
todavau iš Jaroslavo gautas at
sparumo pilules. Išgėriau, bet ir
ši kart tai man padėjo išlaikyti
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Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, buvusio
mokinę ALDONĄ SESKUVIENĘ, jos vyrą LINĄ,
dukterį JŪRATE, sūnų ALGį ir artimuosius giliai
užjaučia —
Marija ir Antanas Ramūnai

Ottawa, Ont.

inž. A. MACIŪNUI mirus,

jo žmonai JOANAI ir dukrelei SILVIJAI reiškia
me gilią užuojautą —
Dr. Paulius Vytė su šeima

URŠULEI

MICKEVIČIŪTEI

JAV mirus, seserims — PETRONĖLEI POŠKIENEI

ir TERESEI GALINIENEI bei jų šeimoms, broliui "
VINCUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia —
Bronė Galinienė

Lietuvoje a a. DALUNGAUSKUI mirus,

jo dukrelei J. TRINKŪNIENEI-DALUNGAUSKAITEI
ir jos šeimai giliq užuojautą reiškia —
J. Rupkalvių šeima ir

J. Kvedarys

MALDOS IR AUKOS DIENA
Marijos gimimo šventės šili
nių proga — rugsėjo 8 d. lietu
viai yra pasiryžę ypatingai mels
tis persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje intencija. Ta proga lie
tuvių parapijos, organizacijos ir
pavieniai asmenys paskirai ir
sutelktinai atsimena savo bro
lius ir sesutes Kristuje.
Specialus maldos žygis —
šventoji kelionė organizuojama
rugsėjo 7, sekmadieni, i Vašing
toną — Amerikos katalikų šven
tovę, kur lietuvių gražioj koply
čioj bus pamaldos už persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią. Niujor
ko, New Jersey apylinkės lietu
vių parapijos rengia ekskursi
jas. Baltimorės lietuviai visuo
met jungiasi i bendrą maldą.
Būtu labai gera, kad ir iš toliau
tą dieną visi vyktų į lietuvių
šventovę. Toks didingas, gausus
ir vieningas lietuvių susibūri
mas parodytų lietuvių rūpesti
ir sielojimąsi savo tautos ir Baž

nyčios likimu Tėvynėje. Tiksli
maldų ir pamaldų tvarka bus
skelbiama spaudoje.
•Lietuvių parapijos rugsėjo 7
d. ar kitą artimesnį sekmadienį
raginamos rengti savo parapijo
se maldos ir aukos valandėles,
šv. Mišios, šventoji valanda,
procesija ir kitokios apeigos tu
rėtų būti rengiamos kiekvieno
je lietuvių parapijos bažnyčioje.
Reikia stengtis Įtraukti ne tik
lietuvius, bet ir kitataučius i
maldos ir aukos žygį už Dievą
ir tikėjimą. Tai būtų vienas
praktiškų, naudingų naujų para
pijų tarybų darbų.
Šios šventės proga raginami
lietuviai ir kiti paremti auko
mis persekiojamą Bažnyčią. Au
kas telkia parapijos, kurios per
siunčia Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai. Aukotojų dovanos
yra atleidžiamos nuo federacinės
valdžios mokesčiu.
LKRŠ valdyba

TOAUSK/TEPATARStMPADES/M
Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburiu” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio "The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais. Į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. .
Ar jūs negalėtumėte gauti autoritetingų šaltinių pareiškimą, ku
ris galų gale išsklaidytų abejones dėl pašto zonos numerių Toronte?
Mūsų firmai reikia atspausti adresus ant blankų ir vokų, bet mes neži
nome. kokius numerius turime naudoti. Girdėjome, jog planuotieji
triženkliai numeriai jau yra atšaukti, nes juos pakeis visai Kanadai
skirta penkiaženklė sistema. Laikraščiai pataria laikytis senosios paš
to zonų numeracijos, tačiau praktiškai korespondencijai jau naudoja
mos abi sistemos. Kas yra teisus? Negalvokite, kad esu visiškai žiopla,
bet tokioje Kanados pašto naujenybių, atšaukimų, planų keitimo jū
roje iš tikrųjų neįmanoma susigaudyti. R. G., Toronto 442 (Willowdale)
Problema verta dėmesio. Willowdale oficialiai yra metropolinio
Toronto dalis. Keliaudama drąsiai galite tvirtinti, kad esate iš To
ronto, bet pašto Įstaigos šią vietovę vis dar vadina Willowdale. Pagal
naująją sistemą pašto knygose Willowdale staiga tapo Toronto 442.
Dar daugiau komplikacijų žada North York burmistro James Service
nutarimas Willowdale vadinti North York 442. Norėdami gauti teisin
gą atsakymą, kreipėmės Į didžiausią Kanados pašto reikalų žinovą —
pašto ministers Eric Kierans Otavoje. Jo teigimu, triženklės sistemos
tolimesnis Įvedimas yra atidėtas. Susidaro įspūdis, jog jums geriau
būtų nekeisti pašto zonos numerio ant vokų, bet jeigu pakeitėte, nenusiminki — paštininkai korespondencija pristatys. Penkiaženklė sis
tema visai Kanadai Įtraukta į ateities planus. Taigi, ženkhis ir vėl
reikės ke:sti. Galbūt geriausias patarimas būtų palaukti, kol paga
liau Kanados vadovybė apsispręs ir padarys galutinį sprendimą, o tuo
tarpu naudokitės abiem sistemom, nes jos vienodai paspartina (arba
sulėtina) pašto darbą.

budrumą. Gi pats Miglioni tiek
nusigėrė, jog beveik kaip negy
vas knarkė ant sofos.
Įsitikinusi, kad Miglioni tikrai
be sąmonės, atsargiai ėmiau ati
darinėti jo rašomojo stalo stal
čius. Radau daug įvairių raštų.
Suprasti nieko negalėjau,'nes jie
visi buvo rašyti itališkai. Vieno
je byloje radau visą ryšulį vokų
su Romos mieste gyvenančių
žmonių adresais.
Pakartotinai išbandžiusi Mig
lionio miegą ir įsitikinusi, kad
jo nepažadintų nė sviedinių
sprogimai, paskambinau Jarosla
vui. Jo nebuvo. Man patarė vis
ką susikrovus atvykti prie Liudmilakirche. Mane lauks auto
mobilis.
Ak, toji šlykštynė, tas saugu
mo majoras, Jaroslavo viršinin
kas, dar su dviem saugumiečiais
jau sėdėjo automobily. Visu
greičiu automobilis nudūmė iki
saugumo rūmų.

Majoras vadinosi Ježek'. Jis
man nurodė kambarį, kur aš tu
rėjau jo palaukti, o pats su krū
va raštų kažkur dingo. Nepraė
jus nė penkiolikai minučių, jis
grįžo nešinas, tvarkingai sudė
tais italu pasiuntinybės raštais.
Mes skubiai grįžome į Miglioni
butą. Miglioni miegojo kaip už
muštas ir nė nesapnavo kas dė
josi jo kambary.
Kitą dieną tas šlykštynė Ježek
su Jaroslavu atskubėjo pas ma
ne. — Aš gavau net 20.000 kro
nų grynais ir plius drabužiams
pirkti pažymėjimą už 10.000 kro
nų. Ježek papasakojo, jog vaka
rykščio žygio dėka pavyko rasti
aiškiai įrodančius pėdsakus, jog
Vatikanas Prahoje buvo suorga
nizavęs neįtikėtinai stambią
šnipinėjimo organizaciją. Mig
lioni yra šios šnipinėjimo orga
nizacijos vadas ir atsakingas ry
šininkas tarp Vatikano ir Čeko
slovakijos kunigų. (Bus daugiau)
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Ką veiks jaunimas Lietuvių Dienoj?
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Kelios pastabos po laikraštį ir gyvenimą
BR. ZUMERIS
Šitoks klausimas iškilo per
skaičius “Tėviškės Žiburių” ve
damąjį š. m. 20 nr. Tarp kitų o vaikai — “all right” anglai.
dėmesio vertų minčių ten yra Tėvas prancūzas, motina lietu
pasakyta: “Ne tiek žemė turi vė, vaikai — prancūziukai “trės
būti jungtimi, kiek tautinė są bien”. Tėvas lietuvis, motina
monė”. Ir toliau: “ ... jeigu Lie senjora, o vaikai — net garbi
tuva šiandien būtų laisvas kraš niuoti italiano. Kaip nori, taip
tas, išeivija padarytų ją nauju durstyk, o lietuvybės nei kva
po! Taip gabiai mes mokame
Izraeliu.”
Kilnu gyventi dėl savos tau nutautėti, kad nei sudiev, Lie
tos, puoselėti jai gražias viltis, tuvėle, nespėjame pasakyti! Lai
bet ta nelemta tikrovė maišo mė dar kad tokių šeimynėlių
lyg purvina koja. Štai ir mes — pensininkas tėvukas kaikada to
su kokiom kilniom priesaikom kiems pat pensininkams patrio
pasitraukėme prieš porą desėt- tišką kalbą išdrožia. Tai vienin
kų metų iš tėvų žemės! Laisvo telė paguoda! Ana va, prieš
jo Vakarų pasaulio kraštuose kiek laiko lietuviškam susirinki
tikrai niekas prievarta mūsų me įsikarščiavęs patriotas iškil
tautinės sąmonės neslopina. Nie mingai pridūrė: “Aš savo duk
kam policija atėjusi į namus ne terį leisiu už gero svetimšalio,
uždraudė lietuviškai kalbėti, nie bet ne už blogo lietuvio”, ir ko
kam žandaras iš rankų neištrau ne mušdamasis į krūtinę šūkte
kė lietuviško žurnalo ar knyge lėjo: “Tai mano credo!” O ko
lės ir už tai nepasiuntė į baltų kią oatriotinę kalbą prieš tai jis
jų meškų kraštus. Tiktai nelem išpylė. Neklauskit! Ir į. laikraš
ta tikrovė iš mūsų šaiposi: “Ką tį kad parašo — užu širdies
gi atiminės! Daugeliui lietuviš stveria. Ambasadoriais savo tau
ka knyga ir laikraštis seniai jau tos, girdi, mes kiekvienas pri
ne tik iš rankų, bet ir iš erdvių valome būti: visi, alei vieno ...
Izraelitai —
butų į atliekamo popieriaus mai
.
šus išdulkėjo.” Po tokios opera
ne iš tokio molio
cijos kalbėti apie tautinę sąmo
Genezės knygoje sakoma, kad
nę būtų perdaug nekuklu.
pirmieji žmonės buvę nulipdyti
iš
molio. Tačiau lietuviškam mo
Vinys Į karstą
Sklaidau “Tėviškės žiburių” liui, atrodo, pritrūko rišančių
puslapius ir akys užkliūva už medžiagų ir už tai tremtyje pratrumputės žinutės: Hamburgo skydome lyg šlynas, vos tik sve
mieste lietuvaitė susituokė su timas lietutis pavilgė, štai Va
vokietuku Spitz, kita su Lem- sario 16 gimnazijos kuratorijos
brecht, trečioji susižiedavo su pirmininkas dir. V. Natkevičius
Pritsch, ketvirtoji su Kropt ir savo pranešime skundžiasi:
penktoji su Spengler. Tai tik “Gimnazijai beveik visai savo
vienas Hamburgas! O ar mėgi vaikų neduoda lietuviai inteli
note suskaičiuoti, kiek tokių ži gentai. Iš 99 mokinių tik vieno
nučių vienos savaitės laikotar tėvas akademikas... Gydytojų,
pyje pasirodo lietuviškuose laik daktarų ir kitokių, daugiausia
raščiuose, išeinančiuose įvairiuo susituokusių su svėtimtautėmisse kraštuose? Klaiki statistika svetimtaučiais, turime kelias de
didelei tautai, karsto lentgaliai šimtis, beveik visi jie save pri
— mažai. Visokiausių tautybių skiria prie naujųjų “bajoru” ir
pavardės — vyriškos ir moteriš savo vaikus teleidžia į svetimas
kos — mirga lyg sagos prie gais mokyklas ir nemano jų nė na
rininko milinės. Vos liežuvio ne- muose mokyti lietuviškai”.
Kas čia pasakyta, aiškintis ne
suskaldai beskaitydamas: ir pa
tenka.
Norisi tik liūdėti, nes su
prastos, ir su titulu — didžiau
sia mišrainė. Net ir mūsų tauti uždususią ar baigiančia uždusti
nėje diplomatijoje itališkos ku sąmone lietuviško Izraelio nepa
nigaikštytės sirenadas suokia, statysi. Šimtai pajėgių statyto
ypač kai lietuviško aukso procen jų, tarsi išdidūs albatrosai, lei
džiasi į plačiuosius vandenis,
tai byra...
nesiryždami nė sudiev pasakyti
Dar tik pora desėtkų su vir gimtajai pakrantei. Ta prasme
šum metų praslinko tremtyje, o “Tėviškės Žiburiuose” Ed. Šupažanga skųstis nereikia. Jau laitis pateikia būdingą žinutę:
turime šimtus iš tautinės sąmo “Lietuvius nejaukiai nuteikė,
nės išklydusių šeimų. Susirenka kad vysk. Marcinkus, kuris pusė
tokia šeimynėlė metinių švenčių tinai gerai kalba lietuviškai, ne
švęsti: angliškai, vokiškai, itališ siteikė nei pamokslo, nei Sutvir
kai, vengriškai ar dar kaip ki tinimo sakramento apeigų metu
taip marčios ir žentai burbuliuo- ' prabilti savo gimtąją kalba. Šv.
ja. Anūkai su lietuviškais senu Antano parapijai priklauso apie
kais pirštais badydamiesi pasi 80% lietuvių kilmės žmonių, o
kalba. Vaišėms pasibaigus ir
svečiams išsiskirsčius, senukas
pro tautinės sąmonės draiska
lus, moko savo senukę: “Sakiau,
motin, tau seniai -— kalbų mo
kykimės. O tu vis atžagariai...'
Su anūkais dabar susikalbėtu
me. Ką su ta lietuviška kalba?
Pati dabar matai — net aplink
stalą apvažiuoti negali...”
Istoriniai pavyzdžiai šneka,
kaip lietuviški Radvilos pasida
rė lenkais. Per Kenedienę prie
graiko milijonų prislinko. Net
Johnsonui lietuviško kraujo ai
rį žentu įtaisėme. O mums kas?
Absoliučiai nieko nebeliko. Net
apie tautinę sąmonę prie jų bent
kiek padoriau išsižioti nėra
kaip. O dabar — sproginėjančių
raketų dešimtmetyje — lopše
liuose besispardanti lietuvių pa
bėgėlių atžala žada daug gauses
nę pjūtį ne tik airiams, len
kams, vokiečiams, bet ir pran
cūzams, ispanams, italams, veng
rams, lenkams, rusams ir t. t.
Jau girdėti kažkur krykštaujan
tis indonezas. Kažkur užsimin
ta net apie lietuvišką abisiną.
Lietuviškas kraujas, kaip ban
guojantis vandenynas, užlieja
kone visų pasaulio tautų pa
krantes. Stalinas savo laiku Danutė Kudabaitė, pasižymėjusi
gen. St. Raštikiui tarsi panašią "Aukuro" aktorė, dalyvaus Ka
mįslę užminė — kad Lietuva pa nados Lietuvių Dienos meninėje
siektų tokios galybės kaip Vy programoje
tauto laikais. Deja, tas pasaulio
tautose cirkuliuojantis lietuviš
NORITE SUSIPAŽINTI SU
kasis kraujas nekrykštauja tau
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS ”?
tine sąmone. Nekrykštauja.
nors tu galą gauk! Mama lietu- ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
o vaidai tarsi nulieti fricai
NUMERIŲ NEMOKAMAI
Tėvas lietuvis, mama australe.
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pasidairius

LIETUVIŲ JAUNLMO SUVAŽIAVIMO HAMILTONE DARBOTV ARKE

parapijos mokykloje daugiau
kaip pusė yra naujųjų ateivių
vaikai.”
Ką gi daugiau gali pasakyti?
Ne svetimieji, o patys galvo
trūkčiais skubame į nutautėji
mą. Savas savam padedame nu
tautėti. Šiokia ar kitokia proga
traukiamės nuo gimtosios kal
bos, nepraleidžiant progos baks
telėti svetimu nuodėguliu į tau
tinės sąmonės žiburį. Nuo šitos
pagundos mus neapsaugoja nei
akademijos, nei mokslai, nei
laipsniai, nei dvasiški ar pasau
lietiški drabužiai.
Prieš šias eilutes rašančiojo
akis ant stalo du laiškai: vienas
iš Suvalkų miesto (dabartinės
Lenkijos ribose), o antras —
iš Tasmanijos salos, priklausan
čios Australijai. Iš Suvalkų mies
to rašo: “Dar taip neseniai Su
valkų miestas buvo kiaurai lie
tuviškas, o dabar viskas jau iš
blaškyta, nėra jokio bendro ka
mieno, kurio laikytųsi lietu
viai . . . Viskas keičiasi. Ir čia,
Suvalkuose, yra tokių lietuvių,
kurie visiškai nenori prisipažin
ti, kad esą lietuviško kraujo4’.
Tarsi susitaręs su anuo iš Su
valkų, kitoje žemės pusėje, tau
tietis iš Tasmanijos skundžiasi:
“O daug yra tokių, kurių ir su
žiburiu jieškodamas nerasi ir
nieko lietuviško neįsiūlysi, nes
su lietuvybe nieko bendro jau
neturi . . .”
Šiuo ir baigsime šias nekuk
lias pastabas iš gausių šimtinių
plačiai mūsų gyvenime išsikero
jusių. Iš kokio molio mes paga
minti, taip ir lieka neatsakyta.
O ar kada pajėgsime — bent į
žydus nusižiūrėję — sukurti lie
tuvišką Izraelį?
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7 v. v. — registracija Aušros Var
tų parapijos salėje, 58 Dundum St.
N., Hamilton, Ont. $2.00: penktadie
nio šokiai, krepšinio rungtynės, pie
tūs šeštadienį, vardų kortelės.
8.30 v. v. — suvažiavimo atidary
mas (komiteto pirm. Gedas P.
Breichmanas).
9 v. v. — 1 v. r. — susipažinimo
šokiai Jaunimo Centre; gros V. I. P.’s
orkestras, bus lengvi užkandžiai, ba
ras. Nealk. gėrimai; programą atliks
“Baltijos” tautinių šokių grupė iš
Londono, Ont. Nesiregistravusiems
įėjimas į šokius — $1.50.
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9.30 v. r. — jaunųjų dailininkų pa
rodos atidarymas Jaunimo Centro
balkone (Vida Čegytė); parodoje da
lyvauja: Petras Gužas, Saulius Jaškus, Jūratė Batūraitė, Romas Jukne
vičius, Aida Vekterytė, Vytas Styga,
Šarūnas Styga, Juozas Gataveckas.
Norintieji dalyvauti kreipiasi į Vi
dą čegytę, R. R. #1 Arva, Ont. Tel.
434-0870 Area Code 519.
10 v. r. — pagrindinė paskaita:
dr. Silvestras Čepas, Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm.
10.30 v. r. — I diskusinė grupė pa
rapijos salėje; dalyvauja — Algiman
tas Gverzdys, Joe Williams., Gabija
Juozapavičiūtė, sekretorė — Vida
Paškevičiūtė. II diskusinė grupė Jau
nimo Centre; dalyvauja: Dana Blis-

12.30 v. p. p. — pamaldos ST. Ma
ry’s bažnyčioje, Mulbery St., netoli
Armories.
5 v. p. p. — koncertas Westdale
Auditorium — kampas Longwood
Rd. ir Main St. Studentams įėjimas
$1.50.
9 v. v. — laužas pas dr. V. Kveda
rą; adresą galite gauti registracijoj.
Dainuosim, kepsim “šuniukus” ir už
baigsim jaunimo suvažiavimą.

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vakarų Vokietijos
Hamiltono lietuvaitė, savo šypsniu kviečianti dalyvauti penkiolik
toje Kanados Lietuvių Dienoje, ypač jaunimą. Jaunimo suvažiavi
mas prasidės Hamiltono parapijos salėj rugpjūčio 29, penktadienį,
Žiūr. programą

Kovoju už Lietuva drožiniais

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Birbynė", vadovaujamas D. Viskantienės, dalyvaus Lietu
vių Dienos meninėje programoje

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 31

Vokietijos lietuviukai stovyklom

SUKAKTUVINĖS IŠKILMĖS PRIEGLAUDOJE

Vechta — Šiaurės Vokietijos
apskrities miestas, kuriame prieš
10 metų Šv. Jadvygos prieglau
doje buvo Įkurdinta 30 lietuvių
senukų. Per tą laiką daug jų
išmirė. Mirusiųjų vietos buvo
papildomos kun. V. Šarkos pa
stangomis. Bet pagaliau ir jam,
po plačias apylinkes jieškančiam, pritrūko kandidatų. Šiuo
metu prieglaudoje gyvena 13 lie
tuvių senelių. Per dešimtmetį
mirė 32, išvyko privačiai gyven
ti 3.
Ta maža užsilikusi se
nelių grupė panoro paminėti
prieglauainio gyvenimo dešimt
meti ir 25 m. tremties sukaktį.
Su didele talka iš toliau per Pet
rines įvyko šventė, kurion be
vokiečių iš tolimų apylinkių su
važiavo apie 100 tautiečių. Mi
nėjimas buvo pradėtas koplyčio
je Mišiomis, kurias atnašavo
prel. H. Grafenhorst, asistuo
jant kun. V. Šarkai, kun. P.
Girčiui ir kun. Konstantinui Gul
binui. Prelatas pamoksle šiltai
paguodė, primindamas, kad lie
tuviai yra nacių-komunistų są
mokslo aukos. Koplyčioje pirmą,
sykį taip gražiai ir garsiai nu
skambėjo lietuviškos giesmės.
Prieglaudos seselė viršininkė
atvykusius augštuosius vokiečių
svečius ir lietuvius pavaišino pie
tumis ir net alučio nepagailėjo.
Iškilmingas aktas įvyko rūpes
tingai išpuoštoje salėje. St. Mo
tuzas atidarė minėjimą ir papra
šė kun. V. šarką tarti žodį bei
vadovauti minėjimui. Pastarasis
pasveikinęs vokiečius svečius ir
gausiai atsilankiusius tautiečius,
garbės prezidiuman pakvietė
prel. H. Grafenhorst, Vechtos
miesto atstovą H. Bee, Caritas
direktorių Vatermann, prieglau
dos viršininkę seselę Christetą,
kun. P. Girčių ir St. Motuzą. Il
goką kalbą vokiškai pasakė kun.
V. šarka. Perskaitytas Vechtos
miesto burmistro sveikinimas.
Buvusi šios prieglaudos seselė
viršininkė Gerundija iš tolimos
Bavarijos atsiuntė sveikinimus ir
13-kai lietuvių po rožę. Po Vech
tos miesto atstovo kalbos, mies
tui buvo įteiktas lietuvių vardu
drožinėtojo Stasio Motuzo kry
žius — simbolis pavergtos Lie
tuvos (sulinkęs žmogus neša so
vietini kryžių su pjautuvu, kū-

kienė, Almis Kuolas, Aldona Volungytė, sekretorė — Ona Bugailiškytė.
12 v. — pietūs Jaunimo Centre;
nesiregistravusiems pietūs — $1.50.
12.45 v. p. — draugiškos krepšinio
rungtynės Jaunimo Centre: Hamilto
no “Kovas” — Londono “Tauras”;
nesiregistravusiems įėjimas 50 et.
3 v. p. p. — III diskusinė grupė
Jaunimo Centre; dalyvauja: dr. Vai
dotas Kvedaras, Algis Puteris, Ma
rytė DaniUūnaitė, Edmundas Dervaitis, Nijolė Beniušytė, sekretorė—
Ona Bugailiškytė. — IV diskusinė •
grupė parapijos salėje; dalyvauja:
Eugenijus Bliskis, Antanas Elvikis,
Silvija Martinkutė, Gedas Breichmanas, sekretorė — Vida Paškevičiū
tė.
5 v. p. p. — jaunųjų dailininkų
darbų išpardavimas varžybose “Art
Auction” Jaunimo Centre.
7 v. v. — Lietuvių Dienos balius
Wentworth Curling Club; studen
tams įėjimas $1.50.

j u ir žvaigžde). Toks pat kryžius
buvo įteiktas Šv. Jadvygos prie
glaudai. Caritas direktorius svei
kindamas paminėjo, kad į Vech
tos prieglaudą ir kitų tautybių
senukai pretendavo, bet jis pa
sisakė už lietuvių atkėlimą, nes
jie Varelio prieglaudoje gražiai
užsirekomendavo. Kun. V. Šarka
įteikė po ilgo grojimo lietuvišką
plokštelę žymiesiems svečiams.
Po trumpos pertraukos pasi
rodė jauni menininkai. I. Schreder, sopranas, padainavo liau
dies dainų, palydint estei Lempke pianinu. Astra Šaltytė, sop
ranas, ir jos brolis Alfredas,
baritonas, padainavo liet, dainų,
pritariant gitarai. J. Jasiulaičio
kvartetas, pritariant akordeonui,
irgi gražiai padainavo. Užbaigai
Herb. Schreder, baritonas, pa
dainavo vokiškų šlagerių.
Prieš minėjimą du vokiečių
dienraščiai atspaude St. Motuzo
drožinių nuotraukas ir parašė
apie įvykstančią šventę. Po mi
nėjimo du dienraščiai ir vienas
religinis laikraštis įdėjo kryžiaus
įteikimo nuotraukas ir aprašė
minėjimą.
Šventės proga buvo suruošta
Stasio Matuzo drožinių paroda
su 80 eksponatų. Parodos me
tu iš plokštelių buvo perduoda
ma lietuviška muzika bei dainos.
St. Motuzas, prieš 12 ar 13 me
tų apsigyvenęs prieglaudoje,
pradėjo drožinėti ir pasiekė gra-

žių rezultatų — įvairiuose Vo
kietijos miestuose surengė 7 pa
rodas. Vokiečių spaudos atsilie
pimai palankūs. Kaikurie droži
niai buvo parodyti televizijoj
Savo darbeliais St. Motuzas labai
gražiai garsina Lietuvos vardą.
Teko matyti pas jį iš vokiečių
laikraščių didelį pluoštą straips
nių su jo darbelių nuotrauko
mis. St. Motuzas sako: ‘‘Kai ki
tokiu ginklu negaliu už Lietuvą
kariauti, tai nors pasmailintais
medžgaliukais kariauju”.
St. Motuzas praeitais metais
norėjo Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenei padovanoti 50 droži
nių, tuo atžymint 50 metų Lie
tuvos atsteigimo. tik su sąlyga,
kad drožiniai liktų krašto val
dybos priežiūroje. Bet kai val
dyba dėkodama paprašė sutiki
mo tam tikrais atvejais, kai at
silanko garbingi asmenys, leisti
vieną kitą drožinį padovanoti, St.
Motuzas nuo dovanojimo atsisa
kė. Nesant saugios vietos Vokie
ti i oj. rinkinį išsiuntė i JAV-bes
ALKA archyvui-muzėjui Putname. kurį rūpestingai tvarko prel.
Pr. Juras.
Dalyvis

PENKIOLIKTOJI KANADOS
LIETUVIŲ DIENA Įvyks Hamil
tone rugpjūčio 30 — 31 d. d.
Jaunimo suvažiavimas prasidės
rugpjūčio 29 d. vakare. Tikima
si gausaus jaunimo dalyvavimo.

Ne tik šiais šeimos ir švietimo
metais Vokietijos lietuvių vai
kai surenkami lietuviškam poil
siui ir lavinimuisi į vieną vietą.
Tai jau daugiau nei dešimtme
čio tradicija, puoselėta ilgą lai
ką katalikų sielovados, o nuo
pernai perimta LB krašto vaL
dybos. šiemet vaikų stovyklą
valdybos vardu suorganizavo jos
sekretorė., Ona Bartugevįčienė
jr., o jai vadovavo Alina Grinie
nė. Stovykla truko nuo liepos
20 iki rugpjčio 10. Ji vyko Ro
muvoje, Vasario 16 gimnazijos
patalpose. Stovyklavo 66 vaikai
iš įvairių Vokietijos vietovių. Jų
didesnė dalis (36 kilę iš tautiš
kai mišrių šeimų, tik dalis —
taip pat 36) suprato šiek tiek
lietuviškai, o dar mažiau galėjo
lietuviškai kalbėti. Tačiau jie
domėjosi lietuviškumu, uoliai
mokėsi lietuviškų dainų, jas su
pamėgimu dainavo, mokėsi eilė
raščių. tautinių šokių, stengėsi
kiek įmanydami kalbėti lietuviš
kai. Jokios prievartos čia ne
reikėjo. Su nemažesniu susido
mėjimu klausės pasakojimų iš
Lietuvos istorijos, jos geografi
jos ir aplamai daug klausinėjo
apie savo tėvų kraštą Lietuvą.
Net sekmadienio pamaldų me
tu pasitaikydavo, kad iš pamoks
lo išsivystydavo pokalbis. Die
na buvo pradedama ir baigiama
lietuviškos trispalvės pakėlimu
ar jos nuleidimu. Tautos him
nas ar malda suteikdavo nuotai
ką ir rimtį. Kadangi visą laiką
švietė saulutė, buvo daug mau
domas!, ekskursuojama ir žai
džiama. Čia labai akivaizdžiai
paaiškėjo, kaip reikalingas bū
tų Romuvoje maudymosi basei
nas. Geras buvo ir maitinimas,
kurį užtikrino BALFo parama
($500 — apie 2.000 DM), tėvų
įnašai (DM 2635) ir Vokietijos
vyriausybės parama.

Viena Alina Grinienė nebūtų
pajėgusi atlikti visų auklėjimo
bei mokymo, administravimo ir
ūkio darbų. Jai talkino ištisas 3
savaites Ingrida Helmer-Suokaitė su savo vyru, Kristina Sutkaitytė ir Ona Bartusevičienė. Dalį
laiko pagelbėjo Petras Nevulis,
Ričardas Palavinskas, dr. K. Če
ginskas, kun. Antanas Saulaitis,
SJ, inž. Algis Zaparackas ir eilė
kitų. Administravo Ona Bartu
sevičienė, ūkį tvarkė Antanas
Žolynas. Religinius pokalbius
vedė ir pamaldas laikė kunigai
Augustinas Rubikas, Jonas Dė
dinas, Bronius Liubinas, Anta
nas Saulaitis. Ką išmokę, vaiku
čiai parodydavo prie laužų gra
žiajame Romuvos parke. Ypač
įspūdingas buvo paskutinysis
laužas, šeštadienį, rugpjūčio 9.
Atvyko nemažai svečių, ypač tė
velių, pasižiūrėti savojo atžaly
no. Iš stovyklavusių vaikų iki
šiol 3 apsisprendė stoti į Vasa
rio 16 gimnaziją. Tikimasi, kad
bus ir daugiau prašymų. Reikia
pabrėžti, kad dalis vaikučių gim
nazijai dar perjauni, o dalis jau
peraugę pradedančio gimnazisto
metus. (Stovyklavo vaikai nuo 7
iki 15 metų). Stovyklos organiza
torės Onos Bartusevičienės žo
džiais tariant, ir ateityje vaikų
vasaros stovyklas reikėtų orga^
nizuoti Romuvoje, nes niekur ki
tur Vokietijoje neįmanoma su
kurti tokios savos-lietuviškos ap
linkos ir dvasios bei taip arti
mai pajusti Lietuvą.
Vokietijoje buvo surengta ir
kita vaikų vasaros stovykla Esslingene. Ją suorganizavo kraš
to valdybos įgaliotiniai prie
Šiaurinės Reino Vestfalijos vy
riausybės, kuri prisidėjo lėšo
mis, Ten dalyvavo apie 50 vai
kų. Stovyklai vadovavo p. Vil
činskai, Ona Boehm, Gintaras
Radionovas ir eilė kitų. ELI

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SIŪLAITIS

VASAROS MĖNESIAIS lietuviškų
parengimų badą sumažina Alvudo or
ganizacija, kuri kiekvieną šeštadie
nio vakarą Marquette Parke po at
viru dangumi rengia ^Šeštadieninius
vakarojimus. Tai pramogos jaunie
siems ir vyresniesiems' — kultūrin
gas laiko praleidimas gamtoje. Teko
stebėti vieną tokį vakarojimą rug
pjūčio 16 d. Jis buvo paįvairintas
Dariaus-Girėno minėjimu. Iš nuolati
nės vakarojimų vietos vaikai su pa
lydovais organizuotai ėjo prie Da
riaus-Girėno paminklo, nešė didžiu
les Amerikos ir Lietuvos vėliavas ir
kiekvienas atskirai — po mažutes vė
liavėles. Prie paminklo eilėraščių pa
skaitė “vaidila” — akt Al. Brinką;
buvo sugiedoti himnai ir “Marija, Ma
rija”. Trumpą paskaitėlę apie didvy
rius lakūnus paruošė nuolatinis Al
vudo parengimų paskaitininkas Povi
las Dirkis. Sugrįžę atgal Į vakaroji
mo vietą, dalyviai (apie 200) stipri
nosi gira ir užkandžiais. Sutemus ro
dė filmus J. Slabokas, talkinamas
vadovo dr. J. Adomavičiaus. Filmų
turinys — rusų tautiniai šokiai, pir
masis balionas, pakilęs j erdvę ir kt.
DR. JONAS VALAITIS ir jo ban
dymai buvo plačiai atžymėti “Chica
go Today” dienraštyje rugpjūčio 11
d. laidoje. Esą dr. Valaitis, vyriau
sias patologas Lutheran General li
goninėje Park Ridge, Ill., 1965 m. iš
JAV Vėžio Draugijos gavo $22,650
tyrimams, kaip rasti sėkmingiausią
būdą vėžio ligai susekti. Dr. Valai
tis ir du jo pagalbininkai savo ty
rimams panaudojo 4,078 asmenis, ku
rie savanoriškai prisidėjo prie šio
projekto vykdymo. Rastas būdas pa-

tinti plaučių vėžiu sergantį anks
čiau nei rentgeno spinduliais. Tyrimai
parodė, jog rūkantieji turi apie pen
kis kartus daugiau galimybių susirg
ti plaučių vėžiu, negu nerūkantieji.
Rašinys apie dr. Valaitį buvo iliust
ruotas ir jo nuotrauka. Dr. Valaitis
taip pat plačiai veikia ir lietuvių tar
pe. Jis yra žymus Santaros-Šviesos
darbuotojas ir ALTas veikėjas. Ne
seniai jis dalyvavo medicinos gydy
tojų suvažiavime Montrealyje.

ČIKAGOJE VEIKIA viena didžiau
sių išeivijoje augšt. lit. mokyklų, ku
ri kitais metais minės savo dvide
šimtmetį. Per šį laikotarpį yra iš
leidusi 18 laidų — 575 abiturientus.
Mokykla turi kvalifikuotus mokyto
jus. leidžia mokiniams vadovėlius,
metraščius, laikraštėlį. Pamokos vyks
ta gerose patalpose — Tėvų jėzuitų
vadovaujamame Jaunimo Centre. Į
šios mokyklos V klasę be egzaminų
priimami mokiniai, baigę lit. mokyk
los VIII skyrių. Nebaigusieji turi
laikyti stojamuosius egzaminus. Jie
bus rugsėjo 6 d. 10 v. r. Jaunimo
Centre. Mokyklos vadovybė kviečia
tėvus ir mokinius daugiau susidomė
ti šia mokykla.
• • •
“LITUANIKOS” FUTBOLININKAI,
kurie visa vasarą aktyviai rungty
niavo, rugpjūčio 17 d. savo aikštė
je — Marquette Parke žaidė drau
giškas rungtynes su vokiečių RFI
klubu. Po rezervinių komandų susi
tikimo. kuris baigėsi lietuvių perga
le 5:2, aikštėn išėjo pirmosios vie
nuolikės. Beveik visą žaidimo laiką
persvarą turėjo “Lituanika”, kuri
(Nukelta j 4-tą psl.)

Pogarsėjęs medžio drožinėtojos Stasys Motuzas prie savo kurini*
— lietuviško kryžiaus V. Vokietijoj Vechtos prieglaudoje. Tokį kry
žių jis padovanojo Vasario 16 gimnazijai, Vechtos miestui ir Sv.
Jadvygos senelių prieglaudai

4 psl. • Tėviškės Žiburiai

© PAVERGTOJE TFVYlUEJE
ŽIRGŲ LENKTYNĖS UTENOJ
Liepos 29 d. Utenoje, Rašės hipod
romo takuose, buvo surengtos respub
likinės žirgų lenktynės, kuriose daly
vavo beveik šimtas važiuotojų iš ke
turiolikos rajonų su savo bėriais, sar
čiais ir širmiais. Aukso medalius lai.
mėjo: jaunųjų mišrūnų dvejų metų
Tūbelis iš Zarasų rajo
no Jūžintų sovchozo su eržilu Zemliaku trejų metu grupėje — L. Varatinskas ir iš Utenos rajono Daugai
lų kolchozo su žirgu Viesulas, suau
gusia mišrūnų grupėje — Zarasų
miškų ūkio darbuotojas V. Mikalaus
kas su Bijūnu; grynaveislių dvejų
metų žirgų grupėje — Anulėnų
"ukH'makvs^ės ūkio darbininkas V.
Čivinskas su žirgu Ikaras, trejų me
tų grupėje — zarasiškis I. Kostigovas su sartąja Galiorka. Suaugusių
grynaveislių žirgų grupėje susitiko
lenktynių ant Sartų ežero laimėto
jai. Aukso medalis teko A. Žarnauskui iš Širvintų rajono Puškino kol
chozo ir. jo žirgui Aplombas. Koman
dines varžybas laimėjo zarasiškiai, iš
sikovoję tris pereinamuosius prizus
— “Ristūnų”, “Augštaičių” ir “žir
gų augintojų”. Rokiškiečiams teko
ketvirtasis — “Tradicinis” — pri
zas.
VIEŠĖJO KOMPOZ. B. JONUŠAS
“Gimtojo Krašto” pranešimu, Omahos choro “Rambynas” vadovas kompozitorius Bronius Jonušas iš JAV,
aplankęs Rygoje gyvenantį sūnų Ri
mantą, buvo užsukęs Vilniun, kur
svečiavosi ansamblių ir liaudies mu
zikos veterano prof. Jono švedo šei
moje. Svečias norėjo susitikti su
kompozitoriais prof. Konradu Kavecku ir prof. Baliu Dvarionu, bet tuo
metu jie buvo išvykę atostogų. “GK”
redakcijos narys Antanas Burda šio
savaitraščio puslapiuose paskelbė
platų pasikalbėjimą su B. Jonušu, at
skleidžianti jo ryšius su muzika ir pa
siektus laimėjimus.

IŠVYKO ŠOKĖJAI
Dalyvauti R. Vokietijos kurortuo
se rengiamose tarptautinėse šokių
varžybose buvo išsiųsta antrą vietą
Lietuvoje užimanti kauniečių pora
Vidas ir Dalia Kamaičiai.

J. JOKUBKOS SKUNDAS
Čikagoje
leidžiamo
komunistų
dienraščio “Vilnis” red. Jonas Jo
kubka lankėsi Vilniuje, Druskinin
kuose ir Augštadvaryje, susitiko su
kompartijos istorijos instituto direk
torium R. šarmaičiu, su “Tiesos”
vyr. redaktoriaus kėdėje sėdinčiu G.
Zimanu, propagandon Įkinkytu dr.
A. Margeriu ir kitais pažįstamais.
Apie jo viešnagę “Tiesos” 177 nr.
rašoma: Į Jungtines Valstijas pasta
raisiais metais atvyksta namaža žmo
nių iš Tarybų Lietuvos. Pasitaiko,
kad jie vieši pas gimines po mėnesi
ar net daugiau. Tačiau ne visi žino,
nusiskundė J. Jokubka, kur yra “Vil
nies” laikraščio redakcija, ir neap
lanko jos. Svečias pageidavo, kad
jų adresus išvykstantiems praneštų
turistinės organizacijos, palydinčios
juos Į JAV7...” J. Jokubka, atrodo,
nori įgyvendinti svečio per prievar
tą teoriją. Jeigu turistai ar pas gi
mines atvykę tautiečiai iš sovietų
okupuotos Lietuvos neatsilanko “Vil
nies” redakcijoje, tai dar nereiškia,
kad jie nežino adreso ar jo negalėtų
sužinoti. Galbūt jie neturi nė ma
žiausio noro aplankyti sovietini ko-

STREIKAS. Nuo š.m. liepos 10 d.

Sudburyje vyksta INCO darbininkų
streikas, kurs paliečia ir beveik vi
sus Sudburio lietuvius. Streikas vyks
ta labai ramiai. Kaip ilgai jis užtruks
— nežinia. Kai 1958 m. Sudburyje
taip pat Įvyko INCO darbininkų strei
kas. kilo toks triukšmas, kad jį gir
dėjo ir tolimos vietovės. Tada jis įne
šė sąmyšio ir į Sudburio lietuvių
bendruomenę. 1957 m. INCO savo
darbininkams atlyginimo nepakėlė
nei vienu centu ir dar per mėnesį

Vilniuje veikęs Kauno politechni
kos instituto skyrius nuo š. m. rug
pjūčio 1 d. pertvarkomas į savaran
kišką Vilniaus inžinerinį statybos ins
titutą. šis žingsnis bus atliktas per
porą ar trejetą metų, šiais mokslo
metais j Kauno politechnikos insti
tuto statybos specialybių dieninį ir
neakyvaizdinį skyrių Vilniuje nauji
studentai nebus priimami, bet bus
paliktas vakarinis skyrius. Į naująjį
institutą iš Kauno bus perkeltas ar
chitektų ruošimas, jame bus sutelk
tos statybos specialybės ir tos, ku
rios yra artimos šiai sričiai, kaip
pvz. transporto, statybos ir transpor Londono, Ontario, jaunimo ansamblis "Baltija" atliks naują meninę programą Kanados lietuvių
to ekonomikos, /suvirinimo ir kt. jaunimo suvažiavimo .susipažinimo vakare Hamiltono J. Centre rugpjūčio 29, penktadienį, 9 v. v.
Vilniaus studentų miestelyje jau pra
dėta mokomųjų pastatų statyba nau
jam institutui.
JAU ANTRAS KLIERIKAS iš Ši
luvos Marijos parapijos išvyksta į
NELEIDO KANADON
SKAUTŲ DVIDEŠIMTMETIS.
PADĖKA
Marytė Vyšniauskienė - Bukėnaitė Sv. Kazimiero kolegiją Romon. Prieš
porą
metų
išlydėjome
į
Romą
Joną
Šiais metais sueina 20 metų skautų
gimusi 1911 m. spalio 29 d., mirė
Nuoširdžiai dėkojame gerb. mons.
Utenos miesto ligoninėje š.m. liepos Cegį, kuris šiais metais pasiryžęs pa veiklai. Nuo 1949 m. daug jaunimo d r. J. Tadarauskui už atlaikytas šv.
21 d. Buvo ištremta Į Sibirą su pa- daryti filosofijos licensiatą Grego- perėjo per “Širvintos” ir “Nemuno” Mišias, palaiminimą bei sveikinimus
rianumo universitete ir tęsti teolo tuntus. Kaikurie dar ir dabar juose
augliais vaikais 1948 m. ir^per didemūsų 25 metų sidabrinio vedybinio
lį vargą grižo iš tremties 1959 m. su gijos studijas. Dabar išleidžiame Vik veikia, ši sukaktis bus atžymėta lap gyvenimo sukakties proga. Dėkojame
palaužta sveikata, reikėjo dirbti miš torą Navicką, kuris kaip ir Jonas kričio 15 — 16 d., talkinant rėmėjų vaikams, giminėms ir draugams už
kuose prie medžių kirtimo. Kai vai Čegis, aktyviai dalyvavo parapijos draugijai. Numatomas didelis jauni surengimą mums tokių gražių vaišių,
kai paaugo, dirbo miškuose, o moti ir kolonijos veiklos baruose. Jis bu mo vakaras Jaunimo Centre, iškil už gražias ir vertingas dovanas, gėles
na rūpinosi jų aptarnavimu — miš vo sąžiningas “Baltijos”-ansamblio mingos pamaldos ir abiejų tuntų su ir sveikinimus.
ke nebegalėjo dirbti, nes sveikata narys tiek chore, tiek tautiniuose šo eiga. Prašome atkreipti dėmesį į
Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū!
nebeleido. Kai grįžo į Lietuvą, buvo kiuose; giedojo bažnytiniam chore, sskautams skirtą datą. P.
Lionė ir Vladas Kybartai
įleista į savo gyvenamą namą, bet priklausė sporto klubui “Tauras”
kolchoze dirbti negalėjo dėl praras skautų brolijos vytis, talkino para
tos Sibire sveikatos. Dėlto buvo iš pijos lėšų telkime, vaidino, deklama
HAMILTON, ONT. Lietuvių Na- minio pajėgumo, kurio nė vienas ne
vyta kolchozo pirmininko. Jos vyras, vo minėjimuose, skaitė net paskai
tas
Motinos
Dienos
ir
Vasario
16
mų akc. b-vės valdyba, vykdydama sitikėjome. Čia betgi atsirado nauja iš
gyvenąs Kanadoj, dėjo daug pastan
gų atsikviesti i Kanadą, bet rusai ne proga. Jis pradėjo studijuoti huma visuotinio narių s-mo nutarimą, rug mūsų pačių kylanti problema — kaip
išleido. Negalėdama pasiekti Kana nitarinius mokslus vietos universite pjūčio pabaigoje išsiuntinėjo na LN b-vę išgelbėti nuo likvidacijos.
dos, ji glaudėsi prie vaikų, kol atsi te, bet mintys vis krypo Romos pu riams balsavimo lapelius, kuriuose Mat, labai staigiai iš mūsų nurašytos
sėn. Taigi, apsisprendimas ne stai nariai prašomi pasisakyti dėl toli į nuostolį asmeninės šimtinės iškilo
skyrė su šiuo pasauliu.
gus, bet puoselėtas keletą metų.
mesnio šios b-vės likimo: ar ją likvi prieš mus reali galimybė gauti apie
AUGANTIS PANEVĖŽYS
Viktoras, Elenos ir Stasio Navic duoti, ar ne. š. m. kovo 22 d. s-me $400. Kas šeimose turi po 5. 10. 20
Panevėžys dabar jau turi 71.800 gy kų sūnus gimė Anglijoje, Halifakso slaptame balsavime už likvidaciją pa ar ir daugiau akcijų, tiems jau susiventojų, 33 pramonės Įmonės, 7 vidu mieste. Prieš keliolika metų su sa sisakė 374 balsai, o už b-vės gyva darė stambi pinigų suma.
rines mokyklas, sporto mokyklą-inter vo mielais tėveliais atvyko į Kana vimą 277. LN b-vės įstatų §76 sako:
Šiuo metu LN b-vė turi 535 na
natą, vaikų sporto ir muzikos mokyk dą ir pastoviai apsigyveno Londono “Hamiltono LN akcinę bendrovę rius, kurie yra aktūvūs, nes jau at
las, politechnikumą, muzikos ir hidro- mieste, čia baigė katalikų gimnazi gali likviduoti % visų b-vės akcijų sirado asmeninis interesas. Todėl ir
melioracijos technikumus, Kauno po ją ir metus studijavo Western uni savininkų nutarimu”. Iš viso parduo
šis b-vės likvidacinis balsavimas pa
litechnikos instituto vakarini skyrių. versitete Londone. Šiluvos Marijos ta 1000 akcijų, tad norint b-vę lik rodys ir mūsų susipratimą. Ir sun
Penkiaaugščių namų Tulpių kvartalas parapija ir visi vienetai, kuriuose jis viduoti, reikia, kad už tai pabalsuo kiausiai sukurtus darbus labai leng
yra išaugęs prie plento i Šiaulius. aktyviai dalyvavo, su pasididžiavimu tų nemažiau 667 akcijų. Kadangi tai va išardyti, bet ar iš to mums bus
Naujas žemaičių kvartalas planuoja išlydi Viktorą Romon ir linki Dievo labai svarbus balsavimas, vykdomas daug naudos? Iš LN b-vės šermenų
mas Vilniaus plento pusėje tarp Vel palaimos naujose studijose. Suminėti paštu.
lengvai gautus pinigus daugumas
žio kelio, žemaičių, Staniūnų ir Beržų vienetai rugsėjo 6 d. rengia atsisvei
LN b-vė buvo pradėta organizuoti greit išleisime — vieni smagioms ke
gatvių. Per sekančius 3—4 metus čia kinimo vakarą parapijos salėje. Sek 1956 m. sausio 15 d., o valdžioje įre lionėms po pasaulį, kiti pasilinksmi
bus pastatyti 32 gyvenamieji namai, madieni. rugsėjo 7 d., 4.15 v. p.p. gistruotas ir gautas čarteris 1958 m. nimams, vienas kitas gal pasiųs siun
kurių trys turės 12 augštų, 1732 vie išlydėsime Viktorą iš Londono aerod vasario 21 d. Iki 1963 m. buvo deda tinį į Lietuvą, ir taip per eilę metų
tų vidurinė mokykla, du vaikų lopše- romo. Tikimės, jog Viktoro pavyz mos visos galimos pastangos išplatin sunkiai sucementuota ekonominė ląs
liai-darželiai po 260 vietų, bus Įreng dys paskatins ir kitų lietuviškų pa ti akcijas ir įsigyti Tautos Namus. telė išnyks. Jei šia mūsų lietuvišką
tas prekybinis-visuomeninis centras.
rapijų jaunuolius siekti Kristaus Akcijos buvo išparduotos, bet Liet. šluotą, sudėtą iš 535 virbų (narių)
idealo. K.B.P.
Namų dėl paskolos negavimo ir dėl laikysime surištą, nežinomoji atei
KARO PALIKIMAS
įvairiausių kitų priežasčių pastatyti tis mums gali atnešti visą eilę gali
Mažeikių rajono kolchozo “Lenino
nepavyko. Maža to, už planus susi mybių augti ekonomiškai, duoti
keliu” sunkvežimio vairuotojas Mi
darė apie S6000 nuostolio, kurį rei mums asmeninę naudą dividendais
lių kaimo keliuku grižo iš talkos
kėjo išlyginti. Visdėlto šis ekono ir akcijų vertės kilimu, o progai pa
šienpjoviams, šalia jo kabinoje sė
miškai sunkiausias ir kritiškiausias sitaikius — įsigyti vieną ar kitą tau
dėjo pavėžėti pasiprašę du giminai
laiko tarpas ne tik buvo apvaldytas, tinę nuosavybę, nepažeidžiant b-vės
čiai su mažamečiu vaiku. Vakaro ty
bet dargi per sekančius 5 metus b-vė ekonominio pajėgumo.
lą netikėtai perskrodė sprogimas,
St. Bakšys
buvo išauginta iki dabartinio ekonopusė sunkvežimio subyrėjo i šipulius,
o kita pusė buvo nusviesta apie 7
metrus nuo kelio. Pasirodo, toje vie
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
toje nuo II D. karo dienų tūnojo pa
kasta prieštankinė mina. Nelaimė
baigėsi laimingai — ir vairuotojas,
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
ir jo keleiviai liko gyvi.
V. Kst.
Mokame už:
Darbo valandos:

LONDON, ONT.

S HAMILTON

AR SUNAIKINSIME, KAS SUKURTA?

KOOPERATYVAS “TALKA”

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS

32 Jcmes St. So.,
Royal Bank Building,

suite 61 4,
tel. 522-3781
Hamilton, Ontario

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KITTEMS KETURMĖNESINJ
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINĖ PRENU
MERATA $5. ADRESAS:
P. O. BOX 9318, CHICAGO,
ILL. 60690, USA.

centro valdybos pirm. inž. Vla
dos Venckus Įteikia PLB švieti
mo tarybos garbės diplomą mo
kytojui ir jaunimo stovyklų or
ganizatoriui kun,. Antanui Perkumui, kurio 60 metų amžiaus
sukaktis buvo atžymėta suvažia
vimo metu

J. A. Valstybės

NAUJAS INSTITUTAS

numušė po S70. pervesdama darbi
ninkus į 4 darbo dienas savaitėje. Šį
kartą INCO duoda valandinį pakėli
mą apie dolerį per trejus metus.
Ar tas pakėlimas pakankamas —
klausimas? Streikui 1858 m. vado
vavo prokomunistinė Mine Mill, o
dabar — prokomunistinė Steel Wor
kers unija. Tos abi unijos susijun
gė. Buvę Mine Mill unijos vadovai
dabar turi augštas pareigas Steel
Workers unijos vadovybėje. J.J.
JUOZAS VAIČELIŪNAS yra pa
siuntęs į okupuotą Lietuvą siuntinių
daugiau kaip už $12.000 artimiesiems
Lietuvoj sušelpti. Paskutiniu laiku
pasiuntė siuntinių už $700 buvusiai
savo parapijos bažnyčiai ir kitiems
pažįstamiems kunigams padėti.
Sudburiškis
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® UETUYIAI PASAULYJE

munizmą garbinantį laikraštį ir jo
redaktorių, kurio vadovu Vilniuje
buvo lietuviškąjį nacionalizmą “Pravdoje” iškeikęs nelietuvis G. Zima
nas. Komunistų jie yra pakankamai
matę ir Lietuvoje. Iš priverstinių
svečių J. Jokubka naudos neturės.

SUDBURY, ONT

♦

Viktoras Navickas
SKAUTAI sėkmingai stovyklavo
Romuvos stovyklavietėje ir jau grį
žo namo. Iš viso jų — 30 asmenų:
po 15 berniukų ir mergaičių. Skau
tai stovyklavo viename rajone, o
skautės, globojamoi v. sk. s. si. B.
Eimantienės, kitame. Londono skau
tai su keletu hamiltoniečių sudarė
“Šventaragio” draugovę. Jai vadova
vo londoniškis psl. Saulius Dragūnevičius. Draugovę globojo ps. A. Ei
mantas. Ji pasižymėjo gera drausme
ir aktyvumu. Jie surengė pusdienio
žygį ir įdomią naktinę dešimties my
lių išvyką laiveliais-baidarėmis. Jie
laimėjo ir miško žaidimą. Apie londoniškius skautų korespondentas “T.
Ž.” šitaip atsiliepė: “Pažymėtini Lon
dono skautai, laimėję miško žaidimo
gairelę”. Linkime ir ateityje taip ge
rai pasirodyti.
MOKYTOJŲ SAVAITĖJE, įvyku
sioje rugpjūčio 17-24 d. Dainavos sto
vyklavietėje prie Detroito, dalyvavo
nuolatinis šeštadieninės mokyklos ve
dėjas Leonardas Eimantas ir čia gi
musi Lydija Keraitė, 16 m. amž. Lydija laisvai, be akcento kalba lietu
viškai ir ryžtasi mokytojauti. Nese
niai ji pati buvo tos mokyklos pirmo
ji mokinė, o dabar — Lituanistikos
Instituto Čikagoje studentė (korespondenciniu būdu). D. E.
KLEBONĄ KUN. B. PACEVIČIŲ,
be kiek ilgiau čia viešėjusio primi
cianto kun. M. Jarašiūno, šią vasarą
aplankė mons. dr. J. Tadarauskas,
kun. L. Januška ir kun. J. Gaudzė.
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet įvai
riomis progomis Londone lankėsi
kun. dr. J. Ųutauskas.
S. SAKYS po sėkmingos operaci
jos Viktorijos ligoninėje baigia sveik
ti ir jau ruošiasi grįžti namo. Linki
me sustiprėti.

pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.p. depozitus
5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėnis
5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p.
6y2^
ketvirtadienis 9.30 — 5 v. p.p. terminuotus indėlius
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
Duodame:
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.n.
10%
I iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta asmenines paskolas iš
9%
dieniais “Talka” uždaryta.
nekiln. turto paskolas iš
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.

PHILIPS

Italija

STEREO PATEFONŲ IŠPARDAVIMAS
Nuo $229.00
DIDELIS PASIRINKIMAS

iiiiiriiT
Kltlun I

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
W1 *3400 ANCASTER, ONT.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS, rengiamas ALTos, Įvyks rugpjū
čio 30-31 d.d. Detroite, Statler Hil
ton viešbutyje. Programon yra įtrauk
tos paskaitos: V. Vaitiekūno — “Da
bartinė lietuvių tautos padėtis”, A.
Devenienės — “Lietuvių padėtis išei
vijoje”, A. Kasulaičio — “Lietuvos
laisvinimo darbo sėkmės ir nesėk
mės”. Dr. K. Šidlausko moderuojarname simpoziume “Ateities uždavi
niai laisvinimo darbe” dalyvaus J.
Daugėla, kun. V. Zakarauskas ir J.
Jasaitis. Pokylio metu yra numatytas
amerikiečio politiko žodis, solistų
Daivos Mongirdaitės, Algirdo Brazio
ir Galinos Gobienės vadovaujamos
tautinių šokių grupės “Šilainė” kon.
certas.
LIETUVOS ATSTOVAS VAŠING
TONE J. Rajeckas rugpjūčio 13 d.
dalyvavo mėnulį pasiekusių astronau
tų pagerbime Los Angeles mieste.
Pagerbimas buvo suruoštas JAV pre
zidento R. Niksono. Dalyvavo apie
1500 kviestinių asmenų.
VYT. ALANTAS, rašytojas ir Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos pirm., per
sikėlė į naują gyvenvietę. Adresas:
8897 Robindale, Redford, Michigan
48239, USA.
PRO MARSĄ PRASKRIDUSIŲ ame
rikiečių “Mariner VI” ir “Mariner
VII” atsiųstus duomenis tyrusių
mokslininkų gretoms priklausė ir lie
tuvis dr. Arvydas Kliorė. “The New
York Times” cituoja jo pareiškimą,
kad Marso pietinis ašigalis esąs pa
dengtas sausuoju ledu, t. y. sušalusiu
anglies dvideginiu.
DR. V. DAMBRAVA, “Amerikos
Balso” pareigūnas Vašingtone, Miun
chene, Saigone ir Bolivijoje, buvo
pakeltas į konsulo laipsnį ir paskir
tas JAV informacijos tarnybos va
dovu Monterey mieste, Meksikoje.
RAMINTA RASLAVIČIŪTĖ, Ur
banos universitete prancūzų kalbos
studijas baigusi čikagiečio “United
Airlines” pareigūno Levo ir “Drau
go” darbuotojos Reginos Raslavičių
dukra, gavo Prancūzijos švietimo mi
nisterijos kvietimą vienerius metus
dėstyti anglų kalbą Rouen licėjuje.
LIETUVIŲ AEROKLUBAS ČIKA
GOJE įsigijo lėktuvą “Cessna 150”
su radiju ir aklo skridimo prietai
sais. Jis bus panaudotas lakūnų ruo
šimui ir tobulinimui. Skraidymų va
dovas sudaro norinčių išmokti skrai
dyti narių grupę, kuria rūpinsis kva
lifikuotas
instruktorius.
Lėktuvo
krikštynų vakaras bus surengtas rug
sėjo 20 d. Pakšto salėje.
SVEČIAI IŠ OKUPUOTOS LIETU
VOS. Pas brolius Čikagoje ir Binghamtone vieši vilnietis kompoz. Po
vilas Tamuliūnas, neseniai atžymėjęs
amžiaus penkiasdešimtmetį. Vilniun
jis grįš rugsėjo pradžioj. Union Pier
“Gintaro” vasarvietėje lankėsi pas
gimines Čikagon atvykęs vilnietis
dail. Henrikas Žemaitis. Atostogas
čia praleido kauniečiai Rima Arma
lienė ir Aleksandras Pūkštys. Klevelando Šv. Jurgio lietuvių katalikų
parapijoje vieši kun. Stasys Lidys,
Vilniaus Aušros Vartų parapijos vi
karas. Kauno II vidurinės mokyklos
buvusi dėstytoja Bronė Bagdonienė,
pensininkė, pas brolį Čikagon atvy
kusi prieš šešis mėnesius, Kaunan
grįš spalio 20 d. Pas brolį John Ba
ker, Britanijos kariuomenės II D. ka
ro veteraną, Niujorkan yra atvykęs
iš Intos anglies kasyklų Sibire Vy
tautas Grupkaitis. V. Kazlauskienė jį
buvo atvedusi A. Bimbos redaguojamon “Laisvėn”. Šia proga “Laisvė”
anie svečią rašo: “O jo istorija la
bai įdomi. Tai buvo sunkūs pokario
laikai. 1948 metais jis buvo suimtas
ir išsiųstas į šiaurę (Sibirą), į Intos
anglies kasyklas, kai jis buvo tik 18
metų jaunuolis-gimnazistas. Jis buvo
kaltinamas draugavimu su buržuazi
niais nacionalistais. Iš karto buvę
gan sunku toli nuo gimtojo krašto.
O, žinoma, darbas kasykloj irgi ne
lengvas. Bet jis nenusiminė ir nenu
leido ranku...” Tai turbūt pirmas
toks atviras A. Bimbos prasitarima^
apie sovietų vykdytus lietuvių trėmi
mus į Sibirą, kuriuos lig šiol jis lai
kydavo tik “buržuazinių nacionalis
te” išsigalvota propaganda.
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VYSK. ANTANAS DEKSNYS. ru?pjūvio 2 d. atvykęs Romon, aplankė
lietuviu bičiuli, sakramentu kongre
gacijos prefektą kardinolą A. Samore,
vyskupų kongregacijos prefektą kar
dinolą Confalonieri. lietuvių rei
kalams skirtą vyskupų kongregacijos
atstovą mons. Zagon. Jo palydovu
Vatikano įstaigose buvo preL L. Tulaba. Rugpjūčio 6 <L vysk. A. Deksny, lydimas mons. A. Dobrovolskio, su
penkiais vyskupais ir Sardinijos kar
dinolu turėjo audienciją pas popie
žių Paulių VI. Jis taipgi buvo užsukęs
pas lietuvius saleziečius, besikurian
čius Frascati vietovėje. Po oficialių
vizitų vysk. A. Deksnys išvyks j V.
Vokietiją, kur pirmiausia užmegs ry
šius su vadovais tų vyskupijų, korių
ribose gyvena lietuviai. Vėliau jis, at
rodo, lankys kitus Europos kraštus,
kur yra įsikūrusios lietuvių kolonijos.

Australija
MUZ. KAZYS KAVALIAUSKAS
rugpjūčio 8 4. mirė Sidnėjuje. Velio
nis Lietuvoje buvo gimnazijos moky
tojas, aktyviai dalyvavęs muzikinėje
veikloje Pagėgiuose ir Marijampolė,
je. Vokietijoje vadovavo Uchtės sto

vyklos chorui, kol 1957 m. įsikūrė Sid
nėjuje ir iki mirties buvo Sidnėjaus
lietuvių choro “Daina” vadovu. Kartu
dirbo ALB krašto kultūros taryboje,
daug energijos skirdamas dainų šven
tėms Australijoje.
KRAŠTO KULTŪROS TARYBA š.
m. gruodžio 27-31 d.d. Melburne ren
gia kultūros kongresą. Jo reikalais
vedami kultūrininkų pasitarimai vi
sose Australijos lietuvių kolonijose.

Brazilija
JUOZAS MATELIONIS, Brazilijos
LB iždininkas ir Šv. Juozapo vyrų ,
brolijos pirmininkas, staiga atsiskyrė
su šiuo pasauliu Sao Paulo mieste,
kur lietuviai prieš trejetą mėnesių iškilmingai buvo atžymėję jo amžiaus
šešiasdešimtmetį. Velionis buvo dide
lis patriotas, plačiai ir šakotai reiš
kęsis lietuviškoje veikloje kaip or
ganizatorius ir finansuotojas. Su bro
liais Jurgiu ir jau mirusiu Serapinu
prie lietuvių bažnyčios buvo pasta
tęs lietuvišką kryžių. Su keliais drau
gais savo pinigais įsteigė spaustuvę,
rinkdavo prenumeratas “Mūsų Lietu- *
vai“ ir finansuodavo jos išleidimą.
A. a. J. Matelionis organizuodavo ge
gužines, išvykas, remdavo LB chorą,
įvedė paprotį kasmet rengti spau
dos balių. Rugpjūčio 10 d. įvykusia
me spaudos baliuje jis pasidžiaugė,
kad tiek daug rėmėjų susirinko, pa- sveikino visus dalyvius ir čia pat ne
tikėtai užgeso amžinai. Pokario me
tais velionis yra daug padėjęs pabė
gėliams Vokietijoje, pakviesdamas
juos į Braziliją, parūpindamas butą
ir darbą savoje įmonėje. A. L.

Vokietija
KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS. Liepos 21-25 d. Vestfalijos Minnsteryje
įvyko Unio Apostolica kunigų sąjun.
gos suvažiavimas. Dalyvavo virš 300
kunigų iš keliolikos tautų. Stiprios
delegacijos atvyko iš Italijos, Pran
cūzijos ir Austrijos. Lietuviams at
stovavo kun. D. Kenstavičius ir kun.
K. Gulbinas. Paskaitose ir diskusijo
se buvo gvildenama tema: dvasinis
kunigo gyvenimas šiandien. Oficialio
ji suvažiavimo dalis baigėsi 200 ku
nigų koncelebracija ir dvasininkų
kongregacijos prefekto kardinolo
amerikiečio J. J. Wright lotynišku
pamokslu. Penktadienį dauguma su
važiavimo dalyvių visą dieną truku
sioje ekskursijoje turėjo progos pa
matyti seniausias ir naujausias že
mutinio Rheino krašto bažnyčias bei
aplankyti garsią to krašto Marijos
šventovę Kevelaer.
KAUNO “RASA” NEATVYKKO.
Jau eilė metų vokiečių šlezvigo kraš
te Neustadt’o miestelis vasaromis
kviečia Europos tautas pasišokti.
Kasmet čia suvažiuoja margaspalviai
prancūzai, šveicarai, italai, jugosla
vai ir eilė kitų tautų — apie 20 pa
rodyti savo tautinių drabužių ir šo
kių. šios tarptautinės savaitės (In
ternationale Trachtenwoche) organi
zatoriai žvilgtelėjo šiemet į rytus ir
pakvietė iš Sov. Sąjungos ritmo me
nininkų. Programa skelbė, kad So
vietų Sąjungai atstovaus Kauno me
ninis ansamblis “Rasa”. Daugelis
hamburgiečių lietuvių iš anksto try
nė delnus ploti. Laukė jų šiaurės Vo.
kietijos lietuviai, skaičiavo dienas ir
valandas, < kada tarptautinėje šokių
scenoje sužvilgės kaunietės ir kau
niečiai. Sugužėjo europinės grupės,
o kauniečių nėr ir nėr. Pagaliau atė
jo telegrama: ‘Turime svarbesnių
Įsipareigojimų, atvykti negalime”. Ir
neatvyko. “Rasą” įpareigojo “patė
vis” namų ruošai...
N. Laukutis

Venecuela
PLUOŠTĄ ŽINIŲ apie Venecuelos
lietuvius pateikė “Drauge” paskelb
tas pasikalbėjimas su JAV viešėjusiu
Jurgiu Bieliūnu, “Casa Europa” im
porto firmos savininku. Buvo laikas,
kai Venecuelos lietuviai turėjo savo
žurnalus ir laikraščius “Tėvų Kelias”.
“Venecuelos Lietuvis”. “Atsargiai”,
“Skautų Aidai”, bet dabar jų jau ne
bėra, nes daug lietuviu emigravo i
JAV, o likusieji yra išsisklaidę Ve
necuelos miestuose ir miesteliuose. J.
Bieliūno teigimu, Venecuelos lietu
viai b'"tų dėkingi, ieigu ju<K aplanky
tų rvmesnia^i JAV lietuvių visuomeninmkai. ra^’ toiai. muzikai, daininin
kai. sportininkai. Tokie pavieniai ar
grupiniai apsilankymai padėtų atgai
vinti blėstančią lietuvybę. Dėl meni
ninkų gastrolių J. Bieliūnas pabrėžia:
“Kai siunčiate menininkus, siųskite
geriausius. Mes vieni patys nepajėgia
me pripildyti reprezentacinių salių,
bet esame pajėgūs jas užpildyti savo
draugais venecueliečiais. Pas mus
lankosi daug garsių užsienio meninin
kų, mūsiškiai turi būti pajėgūs var
žytis su jais ...” Toliau J. Bieliūnas
pasakoja: “Kova už laisvę vedama LB
vardu. Bendruomenės vadovybėje ri
botas skaičius žmonių. Dabartinis VL
B. pirmininkas yra inž. V. Venckus,
energingas, pasišventęs ir dosnus pa
triotas. Man LB teko vadovauti 8 me
tus. Dabar esu VLIKo ir Tautos Fon
do atstovybes įgaliotinis. Kun. A.
Perkumas veikliai reiškiasi ir religi
nėje, ir tautinėje pastoracijoje. Dar
bu ir aukomis lietuvišką veiklą remia
prekybininkai L ir H. Gavorskai, dr.
J. Klovaitė, mok. SL Jankauskas, agr.
Z. Garšva, L. Žalnierifinaitė, V. ir M.
Balfatavičiai, L. ir V. Tamašaaskai, ■
Zavatskai, J. Dirvdis, S. Ir J. Viltra
kiai, Vainiūnai, neseniai iš Kaliforni
jos grtte Knkanauzos, V. Bacevičins,
dr. Vabalas ir kiti lietuviai.”
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Kuršaičiai - mažlietuvių žodyno leidėjai

Atsiųsta paminėti
Moteris nr. 3. gegužis-birželis. Lie
tuvių moterų žurnalas, leidžiamas Ka
nados Lietuvių Katalikių Moterų
Draugijos, 1011 College St.. Toronto
173. Ont.. Canada.
Laiškai Lietuviams nr. 7, liepa-rug
pjūtis. Religinės ir tautinės kultūros
mėnesinis žurnalas, leidžiamas Tėvų
jėzuitų, 2345 W. 56th St, Chicago,
Hl. 60636, USA.
Akiračiai nr. 5(9). gegužis. Atviro
žodžio mėnraštis. Metinė prenumera
ta JAV — $5. kituose ’ kraštuose —
$6. Adresas: 6821 So. Maplewood
Ave.. Chicago, Ill. 60629. USA.
Skautų Aidas nr. 4, balandis. Admi
nistratoriaus adresas: Kazys Šimėnas,
<15 Alban St. Dorchester, Mass. 02124,
USA.
Technikos žodis nr. 2(114). Inži
nierių ir architektų žurnalas, leidžia
mas ALIAS Čikagos skyriaus techni
kinės spaudos skyrius. Administraci
jos adresas: A. Pargauskas. 6643 So.
Francisco Ave., Chicago, Ill. 60629.
USA.
LOS ANGELES LB JAUNIMO ANSAMBLIO DVIDEŠIMTMETIS. Re
dakcinės komisijos paruoštas leidinys
sukakčiai atžymėti. Viršelį sukūrė
jaunoji grafikė Rasutė Arbaitė. Pus
lapiai nenumeruoti, leidėjo adresas
nenažymėtas.
šeimos prizmė. R. Sakalaitės reda
guotas ateitininkų stovyklos Wasago
je laikraštėlis.

gomis ir lėšomis. Vienuolika lie
tuvių čia turėjo galimybės tobu
linti savo lietuvių kalbos žinoji
mą ir pasirengti bažnytinei arba
valstybinei tarnybai. Kiekvienas
jų gaudavo po 100 talerių stipen
diją. šio seminaro pastangomis
Aleksandras Kuršaitis išleido
lietuvių kalbos elementarinę
gramatiką, lietuviškus skaity
mus, studiją apie lietuvių kalbos
tarmes, lietuvių pasakėčių ir 1.1.
Tie darbai daugiausia buvo ski
riami Lietuvių Literatūros Drau
gijai (Litauišche Literarische
Gesellschaft), kurios sekretorius
. jis buvo nuo 1888 metų. Kuršai
čio laikais Tilžės apylinkės ūki
ninkai beveik visi kalbėjo lietu
viškai. Ir pačiame Tilžės mieste
dar buvo daug lietuviškai kal
bančių gyventojų. Kuršaičių gi
minės gyveno daugiausia apie
Nemuno deltą ir aplink Klaipė
dą. Sprendžiant iš pavardžių,
Kuršaičių protėviai yra kilę iš
Klaipėdos apylinkės. Žodyno
pratarmėje sakoma, kad Kuršai
čiai kilę iš kuršių.
1898 m. Aleksandras Kuršaitis
tapo Lietuvių Literatūros Drau
gijos Tilžėje pirmininku. Jis juo
buvo iki šios draugijos likvidavi
mo 1925 m. Draugija buvo cent
ras visų tų, kurie domėjosi lietu
vių kalba ir tautosaka. Gausūs
tos draugijos darbai apie lietuvių
kalbą ir tautosaką buvo spausdi
nami leidykloje Winter, Heidel
berge.
1906 m. Aleksandras Kuršaitis
važiavo, apsikrovęs lietuviškais
audiniais ir dirbiniais, į Dresdeno meno parodą, iš kurios atsive
žė Mažosios Lietuvos lietuviams
laimėtą premiją ir jų naminio
meno pripažinimą.
Lietuvių Literatūros Draugijai
remiant, Aleksandras Kuršaitis,
puoselėdamas lietuviškąjį meną,
pastatydino Tilžės Jakobsruhes
earke garsųjį Lietuvišką Namą,
uris vėliau buvo lietuviškų pa
pročių bei audinių muzėjumi.
Pastarasis stovėjo nepaliestas iki
1945 m. pavasario. Daugiau žinių
apie jį neliko.
Nežiūrint II pasaulinio karo
liūdnos pabaigos Vokietijai, Ma
žosios Lietuvos gyventojams lie
tuviams lietuviškai - vokiško žo
dyno praplėtimo ir išleidimo
darbas nesustojo. Jį tęsė trečioji
Kuršaičių karta—Amimas Kur-,
šaitis, -padedamas dviejų indogermanistikos profesorių ir po
nios Herta Krick. Tai buvo dide
lis pasiryžimas ir darbas studi
juoti kalbą Mažosios Lietuvos
gyventojų, kurie paskutinio karo
metu buvo iš savo gimtojo kraš
to išvaryti. Be to, lėšų telki
mas veikalui atspausdinti suda
rė nemažai sunkumų. Viską įver
tinant, reikia pareikšti Arnimui
Kuršaičiui lietuvių tautos padė
ką už tai, kad jis, gyvendamas
tolimoje Vakarų Vokietijoje, ne
atitrūko nuo Kuršaičių šeimos
tradicijos.
Aleksandro Kuršaičio žodynas
rėmėsi abiem Friedricho Kuršai
čio žodynais — lietuviškai-vokišku ir vokiškai-lietuvišku. Alek
sandras Kuršaitis sujungė abu
■žodynu į vieną, kuris dabar suda
ro tam tikrą vienetą^ lietuvių
leksikografijoje.
Turėjau progos į minimą žo
dyną pažvelgti. Atrodo, kad ja
me yra surinktas visas Mažosios
Lietuvos lietuvių kalbos turtas iš
visų to krašto apylinkių — šiau
rės, pietų, rytų ir vakarų. Reikia
stebėtis daugybe žodžių ir sąvo
kų turtingumu. Jame randame
tiek daug anksčiau vartotų išsi
reiškimų, kurių mes klaipėdie
čiai šiaurėje nuo Nemuno nebevartojame ir kaikurių net nepa
žįstame. Mano nuomone, veika
las įgalins ir Didžiosios Lietuvos
tautiečius praturtinti savo kal
bos žinojimą.
Veikalas turi ir didelės politi
nės reikšmės. Jis akivaizdžiai pa
rodo. kad lietuvių kalba vadina
moj Mažojoj Lietuvoj egzistavo
iš pat seniausių laikų ir kad ji
daug šimtmečių savarankiškai
vystėsi. Jis aiškiai atmeta įprastą
vokiečių politinių rašeivių aiški
nimą. kad lietuviai čia senovėje
negyvenę, bet persikėlę Ordino
laikais.
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Vokietijoje atspausdintas
Aleksandro Kuršaičio lietuviškai
-vokiškas žodynas (pirmas to
mas). Redakcinė kolegija: Wil
helm Wissmann, Miuncheno uni
versiteto indogermanų katedros
ordinarinis profesorius, Ehrich
Hofmann, Kielio universiteto in
dogermanų katedros ordinarinis
profesorius (emeritas), bendra
darbiaujant Arnimui Kuršaičiui
ir Hertai Krick. Išleido Wandenhoek und Ruprecht, 1968, Goet
tingen, 736 psl. Prie šio žodyno
sudarymo dirbo trys Kuršaičių
šeimos generacijos. Jų pirmasis
— Aleksandras Kuršaitis. Jo tė
vas buvo pradžios mokyklos mo
kytojas ir kantorius. Kelis metus
mokytojavo Kretingoje, kur
1857 m. spalio 2 d. gimė Alek
sandras Teodoras Kuršaitis. Jis
buvo pakrikštytas Mažojoj Lietu
voj neįprastu Aleksandro vardu,
turbūt iš pagarbos carui Alek
sandrui II-jam. Aleksandras
Kuršaitis mirė 1944 m. rugpjū
čio 17 d. Kiefersfelde, Bavarijo
je. Ten ir palaidotas.
Kuršaičių šeimoje buvo kalba
ma vokiškai ir lietuviškai. Alek
sandras buvo dar mažiukas, kai
jo tėvas mirė. Mažąjį Aleksandrą
priglaudė jo dėdė Liudvikas
Kuršaitis, mokytojas Priekulėje,
Klaipėdos apskrityje, čia Alek
sandras lankė pradinę mokyklą.
Jo kitas dėdė prof. Friedrichas
Kuršaitis, pastebėjęs didelius
vaiko gabumus, Aleksandrą pa
ėmė į Karaliaučių, kol baigs stu
dijas.
Jaunasis Aleksandras mokėsi
Friedrichs-Kolleg gimnazijoje,
kurioje anksčiau mokėsi ir filo
sofas E. Kantas. Gavęs brandos
atestatą, Aleksandras studijavo
Karaliaučiaus universitete vokie
čių, graikų, lietuvių ir lotynų
kalbas. Lietuvių kalba lydėjo
jaunąjį Aleksandrą nuo pat jau
nystės dienų, tačiau tik prof.
Friedricho Kuršaičio šeimoje, o
vėliau universiteto lietuvių kal
bos seminaruose jis suprato tos
kalbos didelę vertę, šis jo studi
jų kelias buvo geras akademinis
pasirengimas dideliam darbui,
būtent, lietuviškai - vokiškam žo
dynui.
Friedrichas Kuršaitis sudarė
pradžią lietuviškai-vokiškam žo
dynui, išleistam 1883 m. Šio žo
dyno pratarmėje pirmą kartą
yra minimas ir Aleksandro Kur
šaičio vardas. Žodyno sudaryto
jui Fridrichui Kuršaičiui dėl se
natvės sunegalavus, jaunam
Aleksandrui buvo pavesta skai
tyti korektūras.
Aleksandro Kuršaičio didžiuo
ju įkvėpėju lietuvių kalbos
mokslo srityje buvo jo dėdė ir
auklėtojas Dr. h. c. Friedrichas
Kuršaitis, Karaliaučiaus univer
siteto lietuvių kalbos seminaro
vedėjas, prūsų lietuvių kariuo
menės ir Karaliaučiaus apylin
kės lietuvių parapijos klebonas
* 1841 m. jis buvo paskirtas Kara
liaučiaus universiteto lietuvių
kalbos seminaro vedėju). Jo
pirmtakūnas buvo pirmasis Kris
tijono Donelaičio veikalo leidė
jas prof. Rėza Karaliaučiuje.
Friedrichas Kuršaitis savo jau
nystėje buvo prof. Rėzos moki
nys. Prof. F. Kuršaičio gausūs
mokslo darbai lituanistikos sri
tyje ilgoką laiką užėmė jiems
prideramą vietą lyginamajame
kalbų moksle.
F. Kuršaitis gimė 1806 m. ba
landžio 24 d. Noragėlių kaime,
Mažojoj Lietuvoj, mirė 1884 m.
Kranco kurorte, Sambijoje.
Pirmoio lietuviškai - vokiško
žodyno korektūros skaitymo me
tu jaunasis Aleksandras Kuršai
tis mokytojavo Tilžės gimnazijo
je. Joje jis vadovavo ir lietuvių
kalbos seminarui, kuris buvo
Įsteigtas
Prūsijos karaliaus
Fridricho Wilhelmo III pastan-
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Plačiai išsiskleidęs gėlės žiedas, paviliojęs fotografo akį

Aisčio “Milfordo gatvės elegijos”
VYTAUTAS A. JONYNAS

(TĘSINYS B PRAĖJUSIO NR.)

Knyga nėra be trūkumų. Kar
tais autorius pasiklysta atsimi
nimuose (pvz. 1940 m. suirutės
Prancūzijoj), kurie nutraukia jo
minties siūlą. Kartais jis be rei
kalo įveda į amerikinę gatvelę
mitologinį Donžuaną tik tam,
kad įpultų į banaloką samprota
vimą apie “sexexplosion” ir ko
mercinio exhibicionizmo pavo
jus. Bet visumoj plati autoriaus
erudicija, prancūziškosios kul
tūros poveikis į stilių ir minties
precizija išgelbsti Aistį nuo nuo
bodaus postringavimo, kuriuo
pasižymi skystaseiliai mūsų
publicistai. Kažkas siūlė skaity
ti “Elegijas” ramų vasaros va
karą. Knygoj iš tiesų esama ra
maus poetiškumo, bet tai nėra
verandos kėdėj besisupančio
žmogaus “alkanos” (ar pagie
žos broliams prisotintos) min
tys. Tai provokuojanti pritarti
ar nesutikti, svarbiausia, galvo
ti, knyga.
Epiloge, kuris mano manymu
laikytinas naiviausia ir kartu be
viltiškiausia knygos dalim, auto
rius sako:
Man šie svarstymai yra daugeliu
atžvilgių graudūs ir liūdni. Liūdni
dėlto, kad matau, jog jie bus priimti
vien tiktai kaip šmaikštūs feljeto
nai.

Aisčio nuogąstavimas, deja,
pagrįstas. Kas toji auditorija
(jei atmesti pačią svarbiausią,
kuriai ši knyga skiriama — Lie
tuvoj gyvenančius)? Aistis įdo
miai ir teisingai iškelia faktą,
kad paprasta iš pažiūros sąvoka,
kaip tėvynės meilė, gali reikšti
visa eilę skirtingų dalykų (p. 52
—54). Nebūtina sutikti su vi
som Aisčio mintim, bet kaikurių
jų negalima laikyti piktžodžia
vimais. Pvz.:
Partijos yra varžovės, ne partne
rės, ir jos viena kita rūpinasi tiktai
tada, kada iš to mato sau naudą, tai
yra, kai jos priverstos tai daryti.
Valdininkai rajus, kaip hienos. Jų
nasrai, anot tos pasakos, nei kuolu
neužkemšami, nei ratu neužsukami.
Gogolis iš jn šaipėsi, ir visai be rei
kalo, nes biurokratai nė maž ne
juokingi. Jie gajūs, gyvastingi. Kant
riai čiulpia valstybės syvus iki arba
pat’s nukrinta, arba, iščiulpus iš
valstybės paskutiniuosius syvus, ši
pastaroji, nepakeldama jų krūvio
pargriūva.
Visa bėda, kad lietuvė dažnai tū
no savo namu užkrosnyj ir vis5
energiją išeikvoja besigrumdama su
savo vyru, o tas vėl, pačios išvestas
iš pusiausvyros, visą savo apmaudą
ir irzlumą išlieja visuomeninėje
veikloje.

Su sarkazmu atsiliepęs apie
miasčionis, valdininkus, Aistis

nepagaili humoro, kalbėdamas
apie kitus mandarinus — karininkiją. Linksmai apsakęs Miles
Gloriosus memuarus, jis rašo:
Didelei tautai ar imperijai labai
svarbu turėti paradams ir pažibai ka
riuomenės luomą. Mažai tautai rei
kia kario - piliečio, paprasto ir uo
laus, reikale narsaus ir patvaraus
tautiečio.

tojų, Aistį kankina Prūsijos sim
bolis ir jis sako:
Mirtis yra tada prasminga ir gra
ži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui
skirta. Kada tauta prieina tokią lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tauta
turėtų pasirinkti gyvenimą, ne mirti.

Nėra tai nuomonė, kuri bus
visiems priimtina, bet Aisčio
knygoj apstu netikėtumų. Pvz.:
Reikia reabilituoti Beriją, kuris

Aisčio simpatijos linksta sa kovojo už mažumų teises. Jis dėl to
vaime į tuos, kurie dirba ramų, ir už tai buvo apšmeižtas ir nužudy
tylų ir kūrybingą darbą. Vienoj tas.
vietoj jis nedviprasmiškai pasi
Arba:
sako:
Atspara, pasėkmingiausia atspa
ra, yra Kultūrkampfas. Kam tai ne
aišku, teįsižiūri į okupantų pastan
gas pirmon galvon pažaboti tautinę
kultūrą ... Jie žino, kur tautos stip
rybė ir skydas.

Kiek efektyvesnio ir ištvermingesnio atsparumo bus parodę žemaičiai,
bet, žinoma, dėlto, kad turėjo — kar
tais daugiau, kartais mažiau patikimą
— užnugarį, turiu galvoje likusią
Lietuvą.

Visa tai verčia Aistį giliai su
Labai nelauktas Aisčio siūly
abejoti išeivijos sveikatingumu: mas rasti naują lietuvišką požiū
Bet kultūrai kaip tiktai lietuvis rį į garbę ir gėdą (p. 50). Vis tai
daugiau negu abejingas. Jis be jos bandymai skatinti lietuvius į
labai gražiai apsieina, jis jos nepa pragmatizmą. Bet poetas nere
sigenda. Dėl kultūros sielotis ir net tai užmiršta ką sakęs, užmiršta
jai kiek paaukoti lietuviui yra sve savo prielaidas ir logiką, kai pa
tima ir net visai nežinoma. Tas, ku sišauna smerkti paskirus asme
ris nusiperka retkarčiais knygų ar nis. Nežiūrint to, kaikuriom jo
kietai nuderėtą paveikslą, jaučiasi mintim linkėtina išaugti į mitą.
Galbūt iš viso “Milfordo gatvės
kultūrą puoselėjęs ir išlaikęs ...
elegijos” turėtų būti knyga, apie
Šviesuolių tamsumas yra pats tam kurią būtų daug kalbama ir ma
siausias, ne iš jo nėra išsivadavimo. žai rašoma. Iš ligšiolinių redak
Tai bendruomenės irimo, niekšėjimo torių pasisakymų spaudoj gali
ir neviltingo nuopuolio ženklas. Svei ma išskaityti nuogąstavimą, kad
ka bendruomenė turi tokius tamsuo pasipils laiškai (nebūtinai gud
lius tuč tuojau išspjauti iš savo tar rūs) redakcijai. Vieno norėtųsi
po, nes tai yra bendruomenės maro linkėti tokiu atveju, būtent, kad
ir raupsų bacilos, kurios gali suėsti rašantieji gerai Įsiskaitytų šiuos
sveiką kūną ...
Aisčio žodžius:
Esmėje Aisčio idealas yra ka
Pagal lietuvio švenčiausius įsitiki
rys — pilietis — kultūrininkas, nimus: viena saulė danguje, ir vie
realistas, kuriam pavyzdžio ten nas aš žemėje, ir kitam aš, jei jis,
ka dairytis Čekoslovakijoj. Tai žinoma, yra lietuvis, šiam pasaulėly
priverčia Aistį naujai persvars je vietos nėra ir negali būti.
tyti partizaninį judėjimą, prieš
Jonas Aistis,
MILFORDO
taraujant sau pačiam. Anksčiau
GATVĖS ELEGIJOS. “Nidos”
teigęs, kad partizanų judėjimas
knygų klubo leidinys nr. 70 (1
yra tautos viltis, jos nepriklau
Ladbroke Gardens, London. W
somybės laidas, Aistis rūpestin
II. Gt. Britain). Kaina S3.00, psi
gai peržvelgia statistiką. Pana
200.
šiai, kaip daugelį lietuvių rašy

--- .------ —----------—.
M ar gis Dru g Store
JOHN V. MARGIS. P hm .B

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

Į

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 DEVYNBRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS' MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
TEL. LE. 5-1944.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

Ontario tautinių grupių loikraštininkų ekskursijoj.- ’ Iš dešinės:
Ontario provincijos turizmo ministerijos atstovas A. Vonne, "Lat
vija — Amerika" korespondentas R. Noritis

J1B
vartojo 16 savaičių
pusę metų
vienus metas
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

j
J

KUN. MYKOLUI VAITKUI už at
siminimų knygas paskirta Lietuvių
Rašytojų Draugijos premija bus įteik
ta spalio 11 d. Čikagos Jaunimo Cent
re, kur taipgi premiją atsiims ir jau
nimo literatūros konkurso laureatė
Danutė Brazytė. Koncertinei progra
mai pakviesta sol. V. Kojelienė.
DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS,
Xavier universiteto JAV psichologi
jos katedros vedėjas, liepos 20-25 d.d.
Paduvoje, Italijoje, įvykusiame V
tarptautiniame katalikų medicinospsichologijos kongrese buvo išrinktas
šios mokslininkų draugijos preziden
tu. Jam teks paruošti programą šeš
tajam suvažiavimui, kuris įvyks 1972
m. vasarą Salzburge, Austrijoje. Šią
katalikų tarptautinę mokslininkų or
ganizaciją, globojamą kardinolo Gio
vanni Urbani, Venecijos patriarcho
ir italų vyskupų konferencijos pir
mininko. sudaro medicinos daktarai,
psichologai ir teologai. Penktajame
suvažiavime dalyvavo 284 atstovai iš
22 Pietų ir šiaurės Amerikos, Azijos,
Afrikos ir Europos kraštų.
NETRUKUS IŠ SPAUDOS IŠEIS
VLIKo paruoštas informacinis leidi
nėlis “Lithuania, How Much We
Know About Her” su iliustracijomis
ir Lietuvos žemėlapiu. Jau dabar ga
lima užsisakyti reikiamą egzempliorių
skaičių, kurių kiekvienas su persiun
timo ir spausdinimo išlaidomis kai
nuos tik 10 centų. Kreiptis šiuo ad
resu: VLIKas, 29 West 57 St., 10 FL,
New York, N.Y. 10019, USA.
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VUI labai reikalingi Putino kūriniai:
dviejų dalių romanas “Krizė” ir mis
terija “Nuvainikuotoji vaidilutė” (vė
liau ji buvo pavadinta “Vaidilutė mo
tina”), atspausdinta “Židinyje” ar
“Ateityje”. Kas turėtų minėtą roma
ną ir tą žurnalą, kuriame buvo at
spausdinta misterija, labai prašomi
padovanoti arba paskolinti nukopij avimui. Siųsti šiuo adresu: Pasaulio
Lietuvių Archyvas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.
VLADO RAMOJAUS dokumentinės
knygos apie partizanus “Kritusieji už
laisvę” II tomas jau spausdinamas
Čikagoje. Šis “Į Laisvę” fondo lei
dinys skaitytojus pasieks vasaros pa
baigoje. Knygą iliustravo dail. Pra
nas Lapė. Autorius renka medžiagą
trečiam partizaninių kovų tomui.
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBE vals
tybinį meno rinkinį papildė šią va
sarą įsigytu dail. Leono Urbono kū
riniu, kurį pasirinko speciali pataria
moji taryba.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTO valdyba Čikagoje pirmi
ninkės pareigoms pakvietė tautinių
šokių puoselėtoją Jadvygą Matulai
tienę iš Niujorko, III tautinių šokių
šventės programos vadovę. Priešatostoginiame posėdyje nutarta suorga
nizuoti tautinių šokių mokytojų kur
sus. tautinių drabužių parodą su ati
tinkama paskaita Čikagoje ir pradė
ti naujų šokių ruošimą IV tautinių
šokių šventei.
DU PARYŽIAUS LIETUVIAI dai
liniukai šią vasarą surengė savo dar
bų parodas Italijos Lecco mieste, ne
toli Milano, muzikos, teatro ir me
no festivalyje. Grafiko žibunto Mik
šio paroda buvo liepos 14-23 d.d..
skulptoriaus Antano Mončio — lie
pos 21-30 d.d.
DR. ALDO MIGUEL ŠLEPEČIO
pirmąjį poezijos rinkinį ispanų kal
ba “Criptografo de rosas” (“Rožių
kriptografas”) Argentinos sostinėje
Buenos Aires išleido dvisavaitraščio
“Argentinos Lietuvių Balsas” leidyk
la “La Voz”. Jaunasis gydytojas, ku
rio mokslinių raštų yra įvairių tau
tų žurnaluose, poezijos debiutui pa
sirinko 38 filosofinės minties eilė
raščius.
SĖKMINGĄ PARODĄ Adelaidėje
surengė Australijoj gyvenanti skulp
torė Jieva Pocienė. Penki meno kri
tikai jos darbus pavadino geriausiais,
kokius lig šiol yra tekę matyti adelaidiškiams. Parodos metu parduota
beveik pusė išstatytų kūrinių — 13
skulptūrų.
“SŪDUVOS” LEIDYKL/l Los An
geles, Kalifornijoje, išleido diplo
muoto teisininko Prano šulo knygą
“Kaip sudaromi testamentai”, kurią
yra peržiūrėję amerikiečiai teisėjai
Frank Monchun, Alfonse Wells, vo
kietis teisėjas Paul Boehm, advoka
tai Charles P. Kai, Julius Smetona
ir Elena Armonienė. Skaitytojus ji
supažindina su testamentų nuosta
tais JAV, V. Vokietijoje, anglosaksų
kraštuose ir sovietų okupuotoj Lie
tuvoj. Pateikiami net ir testamentų
pavyzdžiai anglų kalba, supažindina
ma su JAV federaciniais ir valstijų
palikimo mokesčiais. Si knyga lietu
viams padės sutvarkyti savo paliki
mus, kad jie nepatektų į valdžios ar
nepageidaujamų asmenų rankas.
NIUJORKO IR BOSTONO LB
VALDYBOS pakvietė gastrolių Čika
gos lietuvių operą su naujuoju kompoz. J. Gaidelio ir poeto S. Santva
ra kūriniu “Dana”, šiuo metu apskai
čiuojamos išlaidos. Jeigu sąlygos leis,
bostoniečiai ir niujorkiečiai su muz.
Aleksandro Kučiūno diriguojama
“Dana” turės progos susipažinti se
kančių metų gegužės mėn. *
L. K. MOKSLO AKADEMIJA tę
šia leidimą Metraščių, kuriuose
spausdina gana stambias įvairių au
torių ir sričių studijas. Neseniai iš
ėjo iš spaudos IV tomas, 624 psl,
jau paruošti V, VI ir VII tomai.
Spausdinami Romoje. Redaguoja —
kun. prof. A. Liuima. SJ.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PALANGOJE, GRAFO TIŠKEVI
ČIAUS DARŽINĖJE, 1899 m. rugpjū
čio 8 d. buvo suvaidintas pirmasis
lietuviškas spektaklis — A. Vilkutaičio - Keturakio komedija “Amerika
pirtyje”. Šio įvykio 70 metų sukak
ties proga Palangos gyventojai, va
sarotojai ir svečiai teatralai darži
nės vietoje, prie dabartinės skulp
tūros “Jūratė ir Kastytis”, atidengė
paminklinį ąžuolo stulpą. Minėjimas
buvo surengtas vidurinės mokyklos
salėje, kur dalyviams žodį apie lietuvikąjį teatrą tarė teatrologas A.
Vengrys, apie lietuvių literatūros ir
meno kelią — rašytojas V. SirijosGira. Pirmojo spektaklio dalyvių G.
Petkevičaitės-Bitės ir L. Vaineikio at
siminimų ištraukas skaitė Klaipėdos
dramos teatro aktoriai G. Vaitiekaitytė ir H. Andriulionis. Koncertinę
programą atliko kompoz. prof. B.
Dvarionas, Vilniaus operos sol. E.
Saulevičiūtė, Vilniaus dramos aktorė
S. Nosevičiūtė, operos veteranas sol.
A. Kučingis ir pagyvenusių palangie
čių tautinių šokių grupė. Minėjimas
buvo baigtas “Amerikos pirtyje”
spektakliu, kurį šį kartą buvo paruo
šęs Palangos kultūros namų dramos
kolektyvas.
LIAUDIES MEISTRŲ KERAMIKŲ
dvi savaites trukęs seminaras įvyko
merkiniečio M. Miliausko keramikos
dirbtuve paverstoje troboje. Be mer
kiniečių iniciatorių P. Giedros, S.
Maršalos ir M. Miliausko, seminare
dalyvavo alytietė J. Baranauskienė,
kapsukiečiai (marijampoliečiai) J.
Rutkauskaitė ir A. Ostrovskis, ute
niškis A. Valiušis, vilnietė A. Stungrienė, klaipėdietė A. Jonušienė, dusetiškis B. Petkevičius, jurbarkietis
V. Narušaitis, kauniečiai P. Kalvai
tis ir M. Grigaliūnas. Jie yra juodo
sios keramikos atstovai, kurie savo
darbus žiedžia iš molio ir išdegina
senoviniu būdu — paprastoje duo
bėje, kaip kadaise darydavo protė
viai. Seminaras buvo baigtas pamiš
kėje ant vežimo surengta ąsočių,
juodpuodžių, švilpynių, žaislų, vazų,
žvakidžių, lauknešėlių ir šašlikinių
paroda. Jos eksponatai buvo sukurti
seminaro metu, išskyrus kauniečiu
atsivežtus glazūruotus dirbinius.
ESTRADINĖS MUZIKOS KON
CERTUS Vilniaus statybininkų kul
tūros rūmuose surengė iš Erfurto at
vykęs vokiečių namų statybos' kom
binato instrumentinis-vokalinis kvar
tetas “Orion” ir iš Rygos grįžęs vil
niečių statybininkų ansamblis, laimė
jęs laureatų diplomą sovietų statybi
nių organizacijų muzikos ir dainos
festivalyje. Svečiai iš Erfurto atliko
vokiečių, anglų kompozitorių estradi
nes dainas ir instrumentines pjeses,
o su lietuvių kompozitorių populia
riomis estradinėmis dainomis koncer
tų dalyvius supažindino vilniečių an
samblio solistai Dalia Kubiliūtė. Ra
sa Kernagytė ir Stasys Liubkevičius.
MOKSLŲ AKADEMIJOJE paskai
tas apie medžio fiziologijos ir žymė
tųjų atomų panaudojimą augalams
tirti skaitė Vilniuje viešėję kanadie
čiai profesoriai iš Ontario — botani
ke E. Gertner ir fiziologas A. Frazeris (pavardės pateikiamos lietuviška
rašyba). Jų klausėsi miškų mokslinio
tyrimo ir botanikos institutų, žem
dirbystės instituto Vokės skyriaus ir
Vilniaus universiteto darbuotojai.
LENINGRADO RUSŲ MUZĖJUJE
surengtoj II tarprespublikinėj akva
relės parodoj dalyvauja 264 dailinin
kai su 689 darbais. Lietuviams atsto
vauja 20 akvarelių, sukurtų I Bud
rio, P. Stausko, K. Abramavičiaus.
L. Tuleikio. č. Kontrimo, A. Savic
ko, P. Poručio ir N. Alperto. Iš Le
ningrado paroda bus perkelta į Kievą, Tbilisį ir Maskvą.
TRAKŲ PILIES MUZĖJUJE ati
daryta nauja paroda lankytojus su
pažindina su Trakų apylinkių žmonių
gyvenimu, drabužiais, darbo ir me
džioklės įrankiais nuo XVIII š. pa
baigos iki XX š. pradžios.
H. PERELSTEINO vadovaujamas
Vilniaus berniukų choras “Ąžuoliu
kas” tris vasaros stovyklos savaites
panaudojo repėticijoms, besiruošda
mas dalyvauti IV tarptautiniame
Vroclavo kantatų ir oratorijų festi
valyje Lenkijoje. Laurų pušyne, pu
siaukelėje tarp Vilniaus ir Nemen
činės, skambėjo festivaliui repetuoja
ma E. Balsio oratorija V. Palčins
kaitės tekstu “Nelieskite mėlyno
gaublio”, M. K. Čiurlionio “Sanctus”
ir britų kompozitoriaus B. Britten
Mišios D-dur. Su “Ąžuoliuko” choru
Lenkijon vyks iš Sverdlovsko Lietu
von susigrąžintas Vilniaus operas
bosas V. Kuprys atlikti V. Jurgučio
poemos V. Šimkaus tekstu “Karei
vio laiškai”. Chorinius • orkestrinius
kūrinius festivalyje diriguos Vilniaus
filharmonijos simfoninio orkestro
vyr. dirigentas J. Domarkas.
ŠIMTO NUOTRAUKŲ PARODĄ
“Meksikos motyvai” Maskvoje suren.
gė žurnalistas Mykolas Liubeckis.
MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARO
laipsnius Vilniuje gavo docentas Salezijus Pavilonis, Vilniaus universi
teto anatomijos katedros vedėjas,
medicinos fakulteto dekanas, ir Al
fonsas Matulis, Vilniaus eksperimen
tinės ir klinikinės medicinos moks
linio instituto reumatokardiologinio
skyriaus vedėjas. S. Pavilonio diser
tacija nagrinėjo kaikuriuos vaikų ir
paauglių brendimo klausimus, A. Ma
tulio disertacijos tema buvo “Laten
tinio reumato paplitimas, diagnosti
ka ir gydymas”.
V. Kst.

Ateitininkų žinios

REALTOR

2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4,900 įmoketi, 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 namus 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.

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN.
$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus
{važiavimas, 2 mūriniai garažai,
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.

NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR.
alyva; viena atvira skola 10 metų.
M.000 įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas ears-: nio. Viršutinį butų 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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

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

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
šešt 9-12

Sekm. 9.30-1

MOKA:
— 5’/4%
už depozitus
už Šerus
1968 m. išmokėta
5% %
už 2 metų terminuotus
indėlius 63/4%

IMA:
už asmenines paskolas
už mortgičius

7Y1%
7Yi%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ
$2.090 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.
>
;

’
'

Tel. 534-9286

ISLINGTON — QUEENSWAY, gražus rupių plytų 6 kambarių viena
augštis (bungalow). Pilnai įrengtas rūsys, puikus privatus Įvažiavimas,
įmokėti $8.000 ir viena atvira skola išsimokėjimui.
JANE — BLOOR, 7 gražūs kambariai per du augštus, atskiras, geras
mūras, vandeniu-alyva šildomas, naujai išdekoruotas. Įmokėti apie
$8-10,000, skola išmokama per 10 metų.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, netoli Prisikėlimo parapijos, mūrinis,
atskiras, 7 dideli kambariai per du augštus, moderni virtuvė ir 2 kam
bariai rūsyje. Namas naujai atremontuotas, galima tuojau užimti. Šo
ninis įvažiavimas, garažas. Įmokėti apie $12.000.
SPRINGHURST BEACH — WASAGA, naujas motelis, benzino stotis
ir restoranas. Geras mūrinis pastatas prie didelės ir judrios kryžkelės, ištisus metus veikiantis pelningas verslas. Didelis sklypas, ideali
vieta. Parduoda dėl nelaimės šeimoje. Įmokėti apie $15.000. Tikrai
geras ir nebrangus pirkinys
ROYAL YORK — KINGSWAY, specialios statybos originalus dvibutis
(duplex), 10 moderniai Įrengtų kambarių, užbaigtas rūsys, sklypas
60 x 110. įmokėti apie $20.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

“Ateitis” yra visų ateitininkų žur
nalas, kurį skaito daug ir neateitininku. Nors žurnalas skiriamas jau
nimui, bet jį mielai skaito ir suau
gusieji. Gana daug torontiškių dar
nėra atsilyginę už šių metų prenu
meratą. Toronte “Ateities” atstovu
yra A. Bumbulis, per kurį visas sko
las “Ateičiai” ir prašome sumokė
ti. ‘Jam prenumeratų rinkime pade
da Romas Puteris. Paskubėkime at
silyginti!
Studentų ateitininkų stovyklon,
kuri įvyksta šią savaitę prie Lake
Ariel, Pensilvanijoje, yra išvykę ke
letas studentų iš Toronto. Toronto
studentai ateitininkai jau pradeda
planuoti ateinančių metų veiklą. Stu
dentų skaičius yra žymiai padidė
jęs.
Globėjų posėdis numatomas arti
Tariasi ateitininkų stovyklos Wasagoje vadovai Alg. Stankus, miausioje ateityje, prasidėjus moks
Joana Kuraitė ir Jurgis Juodėnas
lo metams. Kadangi veikla yra sėk
mingiausia mažesniais būreliais, tai
šiais metais planuojama tokių būre
lių sudaryti daugiau.
Kuopos valdybos rinkimams artė
jant kandidatai, kurie numato kan
ir
šiais
metais
bus
surengtos
valsty

didatuoti valdybon, prašomi .pradė
SPORTAS LIETUVOJE
binės parodos metu. Pirmenybės pra ti ruoštis.
Vilniuje viešėjo Teherano futboli sidės šį ketvirtadienį 10 v. ryto ir
žygis “Ateičiai” Wasagos s to vykninkai, kurie čia žaidė draugiškas bus vykdomos penktadienį ir šešta los metu laukia dar daug skolininkų,
rungtynes su vietine Žalgirio ko dienį. Šios pirmenybės visuomet bū kurie neatsiuntė savo surinktų ar
manda. Laimėjo žalgiriečiai 3:1.
davo sėkmingos Vyčio stalo tenisi dar nesurinktų pinigų. Skolą siųsti
Sov. Sąjungos ginkluotų pajėgų ninkams, ypač moterų klasėje. Pra iki rugsėjo 10 d. šiuo adresu: V.
lengv. atletikos varžybose gerai pasi eitų metų moterų meisterė E. Saba Kolyčius, 86 Glenholme Avė., To
rodė V. Dudinas. Jis laimėjo 3.000 liauskaitė bandys apginti" savo meis- ronto 170, Ont.
m. kliūtinį bėgimą per 8:32,8 sek. terystę. Jos didžiausia varžovė bus
Trūksta tik vienos sekundės iki A. V. Nešukaitytė, kuri šią meisterystę
Skautų veikla .
Aleksejūno Lietuvos rekordo.
yra laimėjusi 3 kartus. Be to, jose
• Mokslo metams prasidedant, vėl
Profsąjungų stalo teniso pirmeny jau dalyvaus 4 Nešukaičiai — Jonas,
priimami nauji nariai į skautų-čių
bėse Asta Giedraitytė padarė didelę Violeta, Flora ir 8 metų Glorija (pa
dr-ves. Kviečiame tėvus įrašyti savo
staigmeną: trijų kėlinių 21:18; 15: sirodys pirmą kartą). Visiems sta vaikus į Lietuvių Skautų Sąjunga.
21 ir 22:20 kovoje nugalėjo pasaulio lo tenisininkams linkime geros sėk
Platesnių informacijų teikia tuntimeisterę rusę S. Grinberg.
mės.
ninkai — mergaitėms s. L. Gvildienė,
G. Kerniūtė Kanados žaidynėse
M. Pakalnytė žaidė Sov. Sąjungos
75 Bow Valley Dr., Scarboro, Ont,
mergaičių krepšinio komandoje, ku ICO m. plaukime nugara laimėjo V tel. AT 2-5995; berniukams ps. dr.
ri dalyvavo Europos pirmenybėse vietą. A. S.
A. Dailydė, 55 Colbeck St., Toronto
Koelne ir laimėjo pirmą vietą. Šios
9, tel. 766-4412. Organizuotas jauni
AUŠROS ŽINIOS
komandos trenerė yra G. SvidersAušros sporto klubo atviras rudens mas yra geresnis jaunimas.
kaitė.
• Septintosios Romuvos stovyklos
turnyras praėjo labai geroje nuotai
skaučių
vadovybė ir rankdarbių ve
SPORTAS VISUR
koje. Dalyvavo 37 golfo mėgėjai: aušGeriausias pasaulio plaukikas šiuo riečių — 16, vytiečių — 14 ir 7 sve dėja s. L. Sendžikienė dėkoja Sisco
metu yra amerikietis Mark Spitz. Po čiai. Bendras golfininkų lygis gero firmai už audimo lenteles.
• Lietuvių Skautų Sąjungos vado
nepasisekimų Meksikos olimpijados kai pakilęs: iš 37 dalyvavusių 29
jis vėl atsigavo ir skina pergales. sužaidė žemiau 100. Jaunas (17 m.) vybės rinkimai ir kartu korespondenTarptautinėse plaukymo rungtynėse Antanas Sergautis jau pasiekė pro cinis vadovų-vių suvažiavimas jau
Santa Klaroje jis pakartojo 3 re fesionalinį lygį — sužaidė 72 smū čia pat. Vykdomi paruošiamieji dar
kordus. Jis taip pat buvo sėkmin giais ir laimėjo Aušros klubo perei bai, tarybos nariai balsuoja pateik
giausias plaukikas Izraelio Makabia- namąją taurę. Antrą vietą laimėjo tus projektus. Visų vadovų-vių parei
doje. Meksikos olimpiadoje iš lauk svečias iš Detroito — liet, rinktinės ga įsijungti į korespondencinį suva
tų 5-6 aukso medalių jis laimėjo — krepšininkas p. Čekauskas 78 smū žiavimą ir jame aktyviai dalyvauti.
• Iš jaunimo stovyklos Winipegiais, trečią v. — Astrauskas 79 s.
2 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos.
ge
rugpjūčio 26 d. grįžo 16 Toron
Birutė Macijauskaitė-I. Petrowski Su lengvatoms (forais) I v. laimėjo to .skautų-čių.
Kanados žaidynėse (Canada Games) Markus Ignatavičius, 65 (19), II —
• Skautai vyčiai per Kanados ra
Halifakse 100 m. bėgime laimėjo III Rimas Strimaitis 68 (18), III — P. jono vadeivą s. K. Batūrą yra gavę
Siminkevičius 70 (12). Pretendentų į
vietą.
trečią vietą buvo dar 3, sužaidė ly latvių sk. vyčių kvietimą dalyvauti jų
VYČIO ŽINIOS
giai po 70 s.: Aug. Kuolas, Sigitas stovykloje prie Kingstono rugpjūčio
Golfininkai gerai pasirodė atviro Kazlauskas ir Herbertas Stepaitis. 30-31 d. Kvietimas priimtas.
• Raginame dalyvauti skautus-tes
se Aušros klubo pirmenybėse — lai Jaunių klasėje I v. laimėjo be leng
mėjo pirmąsias tarpklubines varžy vatų Ant. Siminkevičius 95 s., II — Kanados Lietuvių Dienoje šį savait
bas. Komandoje žaidė: A. Sergantis Sergautis 102 s., ir III — Stauskas galį Hamiltone, ypač jaunimui skir
toje programoje, č. S.
72. V. Siminkevičius 82, M. Ignata 129.
Komandinėse varžybose (po 8 iš
vičius 84, P. Stauskas 87, A. Klimas
Viktoras Matutis, ilgesnį laiką
87. H. Stepaitis 90, A. Eižinas 90, kiekvieno klubo) pirmąjį ratą laimė
gyvenęs Vankuvery, Kalgary ir.
V. Balsys 91. Sekantis tarpklubinis jo Vytis 696 smūgiais. Aušra — 724
kitose Vakarų vietovėse, atvyko
susitikimas įvyks sporto apygardos s. Sekantis ratas bus pravestas per
i rytus, kur žada dalyvauti Lie
pirmenybių metu. Šiais metais tiki Vyčio atvirą turnyrą rugsėjo 13 d.
tuvių
Dienoje ir po to ilgesniam
Aušros turnyras buvo pravestas
masi surengti 3 susitikimus.
Stalo teniso Kanados pirmenybės Glen Eagle golfo lauke. A. Kuolas. laikui pasilikti kuriame nors ry

Bb SPORTAS

BMV rekomendacija

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

BMV automobiliai su moderniais motorais ir tvirtos konstukcijos rėmais teikia didesnį saugumą. Visdėlto yra pa
tartina pasiteirauti, prieš perkant, ką turi varžovai, nes tik
tai įsitikinę klientai būna patenkinti pirkėjai.

Aptarnavimas — visoje Kanadoje. Žemos kainos — prade
dant nuo $3.375.000 (ekstra automatinis). Užsakymai Euro
poje gyvenantiems taip pat priimami.

Bavarian Motor Works
Tikras malonumas vairuoti BMV
NORTH-WEST MOTORS LTD.
2321 KEEL ST. TEL. 244-1978

BEACH AUTO ELECTRIC
2285 QUEEN ST. TEL. 694-5361

WARD BROS

Extra Realty Ltd.

KENNEDY RD. — AELEN AVE
UNIONSVILLE, ONT. TEL. 297-2400

1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 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, vieaugštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIU Vi BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės siu trobe
siais. Prašo $25.000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2W*

The BMW 1600 and 2002

CLEAR-VISION T.V.-HiTAKOM IR PARDUODAM T.V. le HiFI
STATOM IR TAISOM T.V. ANTINAS.

1613 Dundas St W.
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R. CHOLKAN
--- ______________ - & CO. LIMITED

CHOLKRII
-___

REALTOR
527 BLOOR ST. W
532-4404

JANE — BABY POINT, apie $5000 įmokėti, 6 kambarių mūriais
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 — KLPLING, $10.000 įmokėti, gražus 5 kambarių vienaaugštis, 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
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA
IMA
7Y2% už asm. paskolas
5!4% už depozitus
7Yi% už mortgičius
534% už šėrus
6%% už 2 m. term. dep. i
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

PARAMA

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatyta norma — 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 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min.
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

tinės Kanados mieste. Savo pa
žįstamiems Vankuveryje, Kalga
ry ir kitur jis siunčia per “T.
Žiburius” nuoširdžius sveikini
mus bei linkėjimus. Atsilankęs
“Tž” redakcijoj jis pratęsė savo
prenumeratą ir paaukojo laik
raščiui $14.
Inž. Jonas Ščiukas iš Waterburio viešėjo Toronte, aplankė
savo bičiulius bei pažįstamus ir
užsisakė “T. Žiburius”.

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, S4.500 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 kamkambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens
šildymas.

Pasaulio įvykiai

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

Atkelta iš 1-mo psl.
REAL ESTATE
Kanados, Ontario <r Toronto Real Estate Boards narys.

6 psl. • Tėviškės Žiburiai •

Viesulo ir vandens nusiaubtoms
vietovėms gresia epidemijų pa-,
vojus.
V. Vokietijos federacinio par
lamento rinkimuose pirmą kartą
dalyvaus A. von Thaddeno nau
jųjų nacių NPD partija. Rinki
miniame vajuje ji susilaukia ašt
rių demonstracijų. Saarbrueckene' demonstrantai’ nutildė A. von
Thaddeną, Įjungę garsiakalbių
sistemon Hitlerio kalbos plokš:
telę. Flensburge A. von Thadde
no laukė daugiau demonstrantų,
negu jo partijos rėmėjų. Jis sa
kosi nežinąs, kiek jo partijoje
yra buvusių nacių, ir netgi tvir
tina, kad gerokai didesnis buvu
sių nacių skaičius šiandien yra
W* Brandto socialdemokratų ei
lėse.
P. Afrikoje suimtą sovietų šni
pą J. N. Loginovą V. Vokietija
iškeitė i dešimtį savo agentų, pa
tekusių į sovietų rankas, šiuos
mainus vokiečiams pasiūlė sovie
tai. P. Afrikos kalėjime J. N.
Loginovas buvo praleidęs porą
metų. Sakoma, jog jis P. Afri
kos saugumiečiams demaskavo
daugelį užsienio kraštuose dir
bančių sovietų agentų. P. Afri
kos vyriausybė, matyt, nenorėjo
rengti viešo teismo ir J. N. Lo
ginovą atidavė vokiečiams.
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius ruošiasi peržiūrėti karo tai
sykles. Sekantį mėnesį Istanbule, Turkijoje, šaukiama konfe
rencija. Jos dalyviams bus pasiū
lyta uždrausti napalmą ir grei
tąsias raketas, nes šie ginklai ka
ruose bereikalingai padidina ka
rių kančias. Karo taisyklės buvo
priimtos 1907 m. Hagos konfe
rencijoje, kai dar nebuvo nei
atominiu bombų, nei lėktuvu,
karo metu padarančiu didžiausią
žalą.

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982
York dole Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai Išsimokėjimas 5-riems metams Ir «*1kn

TeL 362-5777.
-..... --

-

—

r
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KANADOS ĮVYJCLAĮ

"RUSAI, EIKITE Į PRAGARĄ!"
BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS {STAIGA

Čekoslovakijos sovietinės oku
pacijos pirmąsias metines Kana
doje gyvenantys čekai ir slova
kai atžymėjo įspūdinga demonst
racija Otavos gatvėse. Didžiausią
įspūdį sostinės gyventojams pa
darė nešamas plakatas “Čeko
slovakija vėl surakinta grandi
nėmis” ir paskui jį žygiuojanti
moteris surištomis rankomis.
Prie parlamento rūmų čekoslovakų vadai prašė premjero pa
reigas einantį užsienio reikalų
ministerį M. Sharp sumažinti iki
minimumo Kanados ryšius su
Sovietų Sąjunga, reikalauti
Jungtinėse Tautose sovietu ka
riuomenės atitraukimo iš Čeko
slovakijos. Nuo parlamento rū
mų dalis demonstrantų nuėjo

Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

,t„„u ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave.,
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
Tel. 536-1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Ket ir penkt. 9—9 vai.

Tyli kova Baltijos kraštuose
(Atkelta iš 2-ro psl.)

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:
įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padanI gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai. transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti'
nius iki 19% svaru gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• 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 1 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p. j.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 • 3098
Savininkai A. ir S. KALUZA

LIETUVIAI STALIAU
mloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
|
su gaminių kokybe ir kainomis
i
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 į

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. Į
K. Striaupis

Res. tel. LE 6-5363

I

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
(Tarp granadier rd. ir neepawa avė)

Tel, 531-1432

$*&&&

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

1
KM ■ ■ I
■

J

; Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
,

Pogrindinė įstoigo: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Homiltone skyrius:
293 Cttowo St. N., Hamilton, Ont.

kebliausias konstruktavimo pro
blemas, nuimant iš dalies ir nuo
somybę komunistų partijai savęs sunkiųjų technikos pro
stengsis išnaudoti rusifikacijos blemų sprendimo naštą. Be to,
reikalams per instituto katedrą. — KGB instrukcijos reikalauja
Pvz. jis galės reikalauti metalų šitokio “nesusipratusio” elemen
atsparumo ar metalų technol<> to nekelti augštesnėn tarnybon.
gijos paskaitų metu paminėti Tokia jau okupanto valia: augšstudentams, kad jiems tuos da čiau sėdėdamas šis vaikinas gali
lykus studijuoti galimybę sutei okupanto vykdomai rusifikacijai
kė tik didžioji rusų tauta (“vy daugiau pakenkti.
resnieji broliai”) ir komunistų
Karjera ir sąžinė
partija (“darbo žmonių išvaduo
toja”). Be to, okupantas, girda
Praeina metai, antri. Prabėga
masis juo kaip gabiu jaunu. ir penkeri metai. Mūsų konstruk
mokslininku, augštos kultūros torius palaipsniui Įgyja visapu
bei moralės žmogum, visur nu sišką patyrimą darbe. Kelis me
rodinės, kad jis — komunistas ir tus vėliau už ji baigę institutą
panaudos kompartijos liaupsini ir dirbantieji tame pačiame biu
mo tikslams: žiūrėkit, kokie pa re inžinieriai pakelti vyresniai
vyzdingi žmonės komunistai!
siais inžnieras, o mūsų atsparu
žemiausioj pakopoj
sis pilietis lieka tose pačiose
Taigi, šis savo tautai neabejin menkai apmokamose pareigose.
gas, didžių gabumų-žmogus ins Visas konstruktorių biuras klau
titutą baigia gaudamas paskyri sinėja kartais patylomis, kartais
mą dirbti tik inžinieriaus-konst- atvirai, bet dažniau patylomis jo
ruktoriaus darbą. (Sovietu Są patarimo, kaip šią ar kitą pro
jungoj ir Pabaltijyje augstųjų blemą išspręst. Mūsų jau tris
mokyklų absolventai privalo dešimtmeti sulaukęs vaikinas vi
mažiausia 3 metus dirbti ten, siems atsako, nes tai jam seniai,
kur juos pasiuntė absolventų seniai girdėtos ir visapusiškai
skirstymo komisija, remdamasi apgalvotos problemos.
Buto jis taip ir negavo, treč
Valstybinės Plano Komisijos nu
rodymais). Konstruktorių biuro dalį algos išleidžia buto nuomai
viršininkas iš karto pastebi jo apmokėti, nors tokiose pat sąly
neeilinius gabumus, bet kartu gose, kaip jis. gyvenusieji, bet
pamato, kad šis jaunas žmogus vėliau už jj baigę instiutą konst
gabus ne tik technikai, kad jis ruktorių biuro bendradarbiai
orientuojasi ir visuomeninių jau seniai gavo dviejų kambarių
mokslų srityje, suvokia morali butus.
nę pareigą ir yra neabejingas
Biuro viršininką sąžinės liku
savo tautai, šias savo savybes čiai truputi graužia — jis norėtų
jaunasis inžinierius-konstrukto- užtarti šį vaikiną butų skirstymo
rius panaudoja pašiepti rusifi- komisijoj, bet išsigąsta: o kas
katorių užmačiams ir komparti bus. jei kas nors praneš antra
jos narių ištvirkimui užmaskuo jam kompartijos sekretoriui ru
ta forma.
sui apie- jo rekomendaciją?
Biuro viršininkas yra baltieO mūsų konstruktoriaus žmo
tis, mylėjęs savo tautą, bet. bū na? Ji puikiai supranta kokį to
damas nesavarankiškos galvose talitarizmo prakeikimą užsitrau
nos žmogus, pasidavė Įkalbinėji kė jos vyras, nenusilenkęs prieš
mams žmonos, trokštančios so okupantą. Kaikurios draugės ją
vietinės okupacijos metais taip supranta, užjaučia, pagiria jos
pat pasiturinčiai pagyventi kaip vyro geležinę valią. Kitos gi pa
ir nepriklausomybės laika's. Jis tarinėja paveikti vyrą, kad “su
Įstojo i komunistų partiją ir siprastų”. nustotu koneveikes
uoliai vykdo visas kompartijos okupantą ir Įstotų komunistų
bei KGB instrukcijas. Šis konst narti.ion. O jeigu jis nesusipran
ruktorių biuro viršininkas jauno ta. tai. girdi.' reikėtų mesti vyrą
jo kompartiją pašiepiančio inži ir (ieškoti tokio, kuris labiau rū
nieriaus atžvilgiu padaro svar pinasi šeimos ir savo žmonos ge
bią išvadą: patikėti jam pačias rove.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitnpas, tepimas, padangos,
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). Į
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) į w TI
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti *
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos, nors šis žygis nebuvo įtrauk
tas į demonstracijos planus, nes
policija buvo gavusi įsakymą ne
prileisti demonstrantų prie am
basados pastato, šį kartą polici
ninkai buvo demonstrantų pu
sėje — įsakymo jie nesilaikė,
tik žiūrėjo, kad ambasadai ne
būtų padaryta didesnės žalos. Į
pastato sienas atsidaužė de
monstrantų metami pomidorai,
vienas kitas akmuo ir bonka, ta
čiau langai nebuvo išdaužyti,
kaip pvz. įvyko Švedijos sostinė
je Stockholme. Pastate užsiba
rikadavę ambasados tarnautojai
girdėjo demonstrantų šūkius:
“Hitleris ir Brežnevas!”, “Gesta
po!”, “Dubčekas!” Ambasados

Tel. 549-200S

Čia gausite tekstilės gaminiu* pigiausiomis kainomis;

\ Atkelta iš 3-čio psl.l
gė 1:0 savo naudai. Po pertraukos
pasekmė buvo padidinta iki 3:0 (vie
ną įvartį įsimušė patys vokiečiai, o
kitą pridėjo M. Mikalauskas). E.
Skistimas neįmušė baudinio, keli ki
ti praleido kokias penkias mirtinas
progas. “Lituanika” žaidė neblogai,
ypatingai džiugino komandos jaunie
ji, kurie vis daro pažangą ir gerai
Įsijungia į komandą.
Tą pačią dieną įvyko Čikagos jau
nių rinktinių rungtynės. Jose atrink
ti ger busieji žaidėjai į visos Ameri
kos futbolo mokyklą, įvykstančią
rugpjūčio 24-30 d. St. Louis mieste.
Į keturių Čikagos atstovų tarpą pa
teko ir “Lituanikos” narys R. Bartašius.
Čikagos lietuvių golfo klubas rengia š. Amerikos liet, golfo pirmeny
bes ir tarpmiestines komandines varfybas rugpjūčio 30-31 d. Cog-Hills
Country klube. Registruoja J. Ba
ris.

miero kapinių atlietuvinimo reika
lu. Dalyvavo A. Regis. L. Giedrai
tienė, dr. K. Bobelis, J. Laurinaitis
ir B. Brazdžionis. Šios programos ve
dėjas T. Siutas, kuris po automobi
lio nelaimės kelias savaites išgulėjo
ligoninėje, vėl grįžo prie savo dar
bo. — Pianistės Julijos Rajauskaitės
rečitalį rengia lietuvių moterų fede
racijos Čikagos klubas rugsėjo 20 d.
Jaunimo Centre. Tai bus pirmasis di
desnis rudens sezono parengimas Či
kagoje. — Dr. Arvydą Kliore, kuris
anksčiau gyveno Čikagoje, o jo tėvai
dar ir dabar gyvena Cicero liet, ko
lonijoje, citavo “The New York
Times” rugpjūčio 3 d. laidoje, šis
jaunas lietuvis mokslininkas yra ži
nomas Marso tyrinėtojas, dirbantis
Jet Propulsion laboratorijoje Kali
fornijoje. — Čikagos Lietuvių Oneros
lėšų telkimo komitetas rengia pietusšokius rugsėjo 14 d. “Golden Age”
restorane. Norima sukelti lėšų apmo
kėti nuostoliams po “Danos” operos
premjeros ir pradėti pasiruošimą
• • •
TRUMPAI
ČIKAGOS. “Lietu naujai operai — Verdi “Likimo ga
viai televizijoje” programoje rugpjū lia”, kuri yra numatyta kitų metų
čio 10 d. įvyko diskusijos §v. Kaži- pavasariui.

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
PARCELS TO EUROPE

*cunuo$ 9OV9 giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsi*.
i—i
-jgj £2

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plombeais. atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
143 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
A. PASKEVKIUS

30 Dewson St., Toronto, Ont.

LE. 5-9130
(International Auto Body)
Towers — Loblaw’s kiemas
Įvažiavimas tiesiai iš
Dundas gatvės-

d ENTRE

, Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 -1403

laikinai persikėlė į
2264 DUNDAS St W.

Owners

Visu rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas
Ltetavins antamanla Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
TH. WA 14211 arba WA 4-1941

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanero, stogams dengti medžiagos
« Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

tvorą papuošė sovietams nema
lonūs plakatai su įrašais: “Rusai,
eikite į pradarą!”, “Kovokim
prieš raudonąjį fašizmą!”, “Lauk
rusus!”
Dėl pabrangusio pragyvenimo
Kanados vyriausybė nuo 1969
m. sausio 1 d. padidins pensijas
ir joms daromas įmokas. Pagrin
dinė senatvės pensija bus padi
dinta iki $79.58 mėnesiui, pen
sijos papildas — iki $31.83. Tai
gi, šalutinių pajamų neturintys
pensininkai tada gaus po $111.41
į mėnesį. Darbdavių ir darbinin
kų metinės įmokos Kanados pen
sijos planui padidinamos $1.80
iki 84.60. Pensijos bus mokamos
visiems kanadiečiams, sulauku
siems 65 metų amžiaus.
Čekoslovakija nori pirkti iš
Kanados $50 milijonų vertės
atominę elektros jėgainę, šiuo
reikalu vedamos derybos su Ka
nadoje viešinčiu Čekoslovakijos
prekybos komisaru V. Matecka,
atvykusiu aplankyti Čekoslova
kijos paviljono Toronto CNE pa
rodoje.
Premjeras P. E. Trudeau pra
dėjo dvi savaites truksiančias
atostogas, kurias jis praleis plau
kiodamas “Adanac” jachta Vi
duržemio jūroje. Otavoje jo lau
kia naujas susikirtimas su val
džios Įstaigų tarnautojais. P. E.
Trudeau užsaldyto biudžeto ir
tarnautojų skaičiaus sumažinimo
kovoje su infliacija nenori pripa
žinti unijos. Laiškanešių unijos
atstovų suvažiavime Kalgaryje
jis buvo pavadintas “kruvinu
diktatorium”. Laiškanešiai žada
siekti geroko algų padidinimo ir
savaitinių darbo Valandų suma
žinimo iki 35. Sutartis su 25.000
pašto tarnautojų pasibaigs rug
sėjo pabaigoje. Derybos buvo
pradėtos rugpjūčio 25 d. Pradi
niuose reikalavimuose unija ne
paskelbė, kokio algų padidinimo
ji siekia, duodama laisvas ran
kas vyriausybei.. Naujoje sutar
tyje betgi reikalaus geresnių
darbo sąlygų ir 35 valandų dar
bo savaitės. Ontario valdžios tar
nautojų unija premjero P. E.
Trudeau suvaržymus taip pat pa
vadino nerealiais. Apie 40.000
narių turinti unija žada siekti
atlyginimų sulyginimo su pra
monės darbininkais ir privačių
Įstaigų tarnautojais. Su valdžios
įstaigose dirbančiais gydytojais,
dantų gydytojais ir matemati
kais Otava pasirašė pavėluotą
trejų metų sutarti, atlyginimus
nuo 1967 m. liepos 1 d. iki 1970
m. liepos 1 d. padidindama'
19.5%.
Kvebeko premjeras J. Bertrandas siekia sunormalinti Ka
nados santykius su Prancūzija.
Spaudos konferencijoje jis pa
reiškė, jog naujajam Prancūzi
jos prezidentui G. Pompidou
tuojau po rinkimu Kvebeko
tarpvyriausybinių reikalų ministeris C. Morin perdavė Kvebeko
prašymą neignoruoti Kanados
federacinės vyriausybės. Šiuo
žingsniu norima atitaisyti buvu
sio prez. De Gaulle “Vive le
Quebec libre" šūkiu 1967 m. pa
darytą žalą. Pasak J. Bertrando. Kvebekui yra būtini draugiš
ki ryšiai su Prancūzija, bet jie
neturi drumsti Paryžiaus ir Ota
vos santykių. Viešėdamas Capaux-Meuies miestelyje. J. Bertrandas paskelbė kovą visiems ra
dikalams, revoliucionieriams ir
barzdočiams. Jis žadėio imtis
griežtų priemonių prieš bombų
gamintojus, nes šiai nedidelei
grupei priklauso demokratinius
principus atmete svajotojai. Sa
vo protestui reikšti jie turi vi
sišką spaudos ir žodžio laisve
Kvebeke. Bombų sproginėjimai
Montrealyje. Kvebeko mieste ir
kitose provincijos vietovėse yra
Castro stiliaus revoliucininkų jo
kia logika nepateisinamas nusi
kaltimas.
t

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.
v Visais tyrimo atvejais švelnėjant
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.
Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toKi nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms
•r sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dvne galima gauti teoa
!o bei lazdoms formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Pas gydytoją
Pacientė pilte apipila gydyto
ją savo nusiskundimais. Gydyto
jas padeda į šalį stetoskopą ir
sako:
— O dabar prašau iškišti lie
žuvį ir laikyti jį iškištą tol, kol
parašysiu receptą.

ŠYPSENOS
Rekolekcijos
Po rekolekcijų klebonas susi
tinka savo parapijietį ir klausia:
— Na, kaip? Kaip praleidot
rekolekcijų savaitę?
— Lankiau aš tas konferen
cijas, meldžiausi ir klausiau re
kolekcijų vadovo pamokymų,
bet... nieko geresnio.
— Kaip tai? — klausia klebo
nas.
'
— Misijonierius savo pamoks
luose vis ragino tapti nauju žmo
gumi. Aš taip ir padariau. Bet...
— Kas “bet”?
— Kad ir tas naujasis žmogus
geria nė kiek nemažiau kaip se
nasis . . .
Du momentai
Yra du momentai žmogaus gy
venimą, kai jis neprivalėtų spe
kuliuoti: vienas — kai jis neiš
sigali, kitas — kai išgali. .
(Mark Twain)
Sankcija
Advokatas klientui:
— Kalbėjausi su jūsų buvusia
žmona. Saugokitės! Ji man tvir
tai pareiškė: jeigu punktualiai
negaus alimentų — sugrįš pas
jus.

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rerervacijų, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Palyginimas
— Žmona ir sąžinė man tas
pat: kol geriu už svetimus —
tyli, kai uz savus — graužia.
Naujas žaisliukas
Vienas JAV-bių žaislų pramo
nininkas rengiasi’ išleisti politi
nę lėlę — tokią, kuri kalbės, bet
nieko nepasakys.
Nelaimė
— Vyrai, nelaimė. Traktorius
Į prūdą Įvažiavo.
— Nuskendo?
— Nuskendo.
— O traktorininkas?
— Nežinau. Į viršų tik tuščios
bonkos iškilo . . .
Nevisi iš karto
Pamokos metu klasėje moki
niai neklauso, ką mokytojas aiš
kina. Pagaliau mokytojas, pri
trūkęs kantrybės, sušunka:
— Atrodo, kad šioje klasėje
yra keletas kvailių, kurie savo
kalbėjimu trukdo visos klasės
darbą. Nuo šios minutės kalbė
ti galės tik po vieną. Visiems
nutilus, vienas nedrąsus balsas
prabilo:
— Jūs pirmas, ponas mokyto
jau!
Parinko Pr. Alš.

J

iSALES 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. Uzbalift

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

Bloor AufrorifrS GorOflP
uiuurMuiuriru
vsarage

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE
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

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.
Tplpfnnai537-1708
Telefonai. įstaigos 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.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

DR. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir college). Tei. 531-1305
NOTARAS

D R. E. Z U BRIENS

GYDYTOJA

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.

Priima pacientus paga’
susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

DR. P, MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nno 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL p<pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

M.LUNSKY.O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

TeL 921-3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Atsakymas
šeimininkė klausia savo svečią
mokslininką, neseniai grįžusį iš
poliarinės ekspedicijos:
— Prašau, pasakykite, ko jūs
labiausiai pasigedote, būdami
šiaurės ašigalyje?
— Pagundų...

AL DŪDA

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

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas
Finansavimas

Bonds

Mortgage garantijos.

.

I i
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Šv. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Sveikiname Kanados Lietuvių
Dienos dalyvius Hamiltone, linkime
geriausios sėkmės gausaus tautiečių
dalyvavimo iš plačiosios Kanados vie
tovių.
— Iškilmingai palaidotas a.a. An
tanas Margis iš Sv. Jono Kr. bažny
čios lietuvių kapinėse. Užuojauta velionies žmonai, sūnui ir visiems gi
minėms. Garbingo velionies sielojimasis lietuviškaisiais reikalais tebu
si prisimenamas ilgus metus.
— Springhurste, Gerojo Ganytojo
stovyklavietėje šį sekmadienį pamal
dos — 10 ir 11 v.r.
— Springhurste, parapijos stovyk
lavietėje, antrą savaitę stovyklauja
sportininkai.
— Kun. J. Staškevičius šią savai
tę kapelionauja Dainavoje ateitinin
kų stovykloje.
— Šį sekmadienį 11 vaL pamaldo
se prisimenamas a.a. Leonas Karbūnas.

— Nuoširdūs sveikinimai ir lin
kėjimai Liet. Dieną ruošiančiai KLB
Hamiltono apylinkei ir visai koloni
jai. Visur raginame gausiai dalyvau
ti įdomioje ir plačioje programoje.
Iškilmingos Mišios — sekmadienį,
12.30 v. švenč. Marijos bažnyčioje,
56 Mulbery St.
— Žuvus a. a. Antanui Dobiui —
Dobrovolskiui, didžio skausmo valan
doje giliai užjaučiame žmoną, vai
kučius, brolius-seseris ir artimuosius;
mirus a.a. Antanui Margiui, nuošir
džiai užjaučiame žmoną, sūnų ir ar
timuosius; nuoširdi užuojauta p. Ginčauskienei ir jos šeimai, mirus jos
sesutei a.a. Aldonai Kesperaitei.
— Sį penktadienį, 7.30 v. Mišios
už a.a. A. Kasperaitę, užpr. p. GinČauskų; Šeštad., 8.30 v. — už a.a. p.
šeškuvienės mamytę, užpr. kaip užuo
jauta jos šeimai V. Matulaičio.
— Nuo rugsėjo pradžios Prisikėli
mo bažnyčioje pakeičiama Mišių
tvarka; sekmadieniais Mišių laikas
paliekamas tas pats — 8, 9, 10 ir
11.15 vai.; nuo pirmadienio iki penk
tadienio imtinai jos bus tik 8 v. ry
to, o šeštadieniais — tik 9 v. Šio
kiadienių Mišios bus koncelebruotos
— keli kunigai Mišias aukos kartu
prie didž. altoriaus. Kiekvienas kunikas jas aukos skirtinga intencija.
Pirmaisiais mėnesio penktadieniais,
be to, Mišios bus ir 7.30 v. vak. Iš
pažinčių klausoma penktadieniais ir
šeštadienių rytais pusvalandį
prieš Mišias. Kuriems šis pertvarky
tas laikas nebus patogus, atskirai su
sitarus, Mišios bus aukojamos ir ki
tu, tikintiesiems patogesniu, laiku.
Tos Mišios, kurios iki šiol priimtos,
bus aukojamos tokiu laiku, kokiu
buvo susitarta. Tikime, kad ši nau
ja tvarka tikinčiuosius paskatins Mi
šiose gausiau dalyvauti, ypač šešta
dieniais, atvežus vaikus Į šeštad. mo
kyklą.
— T. Paulius kapelionauja sporti
ninkų stovykloje Wasagoje; grįš šį
šeštadienį. Kun. B. Jurkšas grįš rug
sėjo vidury.
— Tradicinė maldininkų kelionė į
Midlando šventovę bus rugsėjo 14,
sekmadienį. Susidarius pakankamam
skaičiui norinčių vykti autobusu, jis
bus nusamdytas. Prašome pradėti re
gistruotis parapijų raštinėse.
— Pakrikštytas Stasio ir Eugenijos
Ginčauskų sūnus Edvardas Stasys;
Albino ir Uršulės Kartavičių dukre
lė Valytė Marija. Sveikinimai!

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa rugpjūčio 17, sekmadienį, su
ruošė gegužinę-iškylą “Sunshine
Parke” — p. Stonkų ūkyje- neto
li Hamiltono. Suvažiavo nemažas
skaičius šauliu iš Toronto, Ha
miltono, medžiotojai su šeimo
mis ir svečiais. Buvo linksmai
praleistas laikas prie lietuviškos
šokių muzikos, A. Lajuko tvarkomos. Vaikučiai turėjo progos pa
sijodinėti ant mažų arkliukų, pa
sisupti sūpynėse ir paplaukyti
vandens baseine. Suaugę ir jau
nimas turėjo progos pasireikšti
šaudyme, vadovaujant kuopos
šaudymo vadovui V. Keturakiui.
Šaudyme vyravo ir prizus laimė
jo (vyrų ir moterų) daugiausia
jaunimas. Šaudoma buvo 22 ka
libro šautuvais iš Įvairių padė
čių. šaudyme iš laisvos padėties
I v. ir Toronto š. kuopos prizą
laimėjo Pr. Girdvainis, snj. Iš
trijų padėčių I v. laimėjo Aug.
Sičiūnas, II — Al. Girdvainis,
jn., III — G. Daugėla. Moterų
šaudyme I v. laimėjo Jūratė Ba
ranauskaitė, II — p. Juškevi
čienė, III — I. Navickienė. Kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis prista
tė svečius dalyviams, išdalino
prizus laimėtojams, pravedė lo
teriją. Vertingiausias laimikis
buvo sesių šaulių iš Hamiltono
— p. p. šukaitiehės ir Petkevi
čienės, būtent, tortas su šaulių
ženklu. Jis padėkojo išvykos ren
gėjams ir dalyviams. P. G.
Mokytojai iš Toronto ir kitų
Kanados vietovių gausiai daly
vavo mokytojų stovykloje Dai
navoje. Apie stovyklą pažadėtas
platesnis aprašymas.
Kanados parodoje Toronte E.
Burke Draugijos iniciatyva buvo
Įrengtas baltiečių skyrius. Trūks
ta lietuvių moterų, kurios ga
lėtų ten kuri laiką budėti. Jei
kas galėtų, prašoma paskambin
ti telefonu LE 1-3120 nuo 7—9
v. ryto.
Šeima, gyvenanti Banff, Al
bertoje, jieško lietuvės moters,
kuri sutiktų apsigyventi joje,
- prižiūrėti tris vaikučius ir mo
kyti juos lietuvių kalbos, kultū
ros, religijos, šeimos tėvas yra
lietuvis, buvęs inžinerijos profe
sorius; motina — nelietuvė, bet
abu nori auklėti vaikus lietuviš
kai. Vaikų amžius: 2,5 metų, 1,5
metų (abu berniukai), 1 mėne
sio (mergaitė). Šeima turi nuo
savą namą ir daug vietos šeimi
ninkei. Banff yra labai gražioje
vietoje — ją ypač mėgsta vasa
rotojai. Dėl sąlygų kreiptis per
“TŽ” administraciją.
Fleet Electric Co. Ltd.

(

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežfrnio 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

Lietuviška baidų
dirbtuvė

ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus

923-7194.

Stasys Kairys iš Hawk Junc
tion susituokė Toronte su Dia
ne Yeamen. Į sutuoktuves iš Či
kagos buvo atvykę B. A. Parysai, Z. A. Žilinskai ir A. Šlivinskienė.
“Canada 200” trimėnesinis lei
dinys anglų ir prancūzų kalbo
mis pradėtas leisti valstybės se
kretoriato pilietybės skyriaus.
Jo specialusis numeris skirtas
1968 m. veiklai pavaizduoti,
ypač meninių vienetų kelionėms.
Labai žymi vieta paskirta Ha
miltono “Gyvatarui” — net du
didoko formato puslapiai. Juose
atžymėta “Gyvataro” kelionė Į
Prancūziją, kur įvyko tarptauti
nis šokių festivalis. Be to, Įdėta
per visą puslapi graži “Gyvata
ro” šokėjų nuotrauka, vaizduo
janti momentą iš Sadutės šokio.

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namų telefonas AM 1-0537.

Sav. A. Čeponis

Parduodamas

nepasterizuotas
medus
Skambinti tel. 534*0563
30 Dewson St,
Toronto 4. Ont

jos seserims A. STONKUVIENEI ir ADAI
ARŪNIENEI bei kitiems giminėms reiškia
nuoširdžios užuojautos —

J. ir E. Čuplinskcri

A. ir J. Matulioniui

A.a. Antanas Margis, 83 metų
amžiaus, mirė rugpjūčio 20 d.
Buvo pašarvotas Turner a. Por
ter laidotuvių namuose, kur jį
lankė gausūs* bičiuliai iš seno
sios ir naujosios ateivijos. Pa
laidotas rugpjūčio 25 d. iš Šv.
Jono Kr. par. bažnyčios lietuvių
kapinėse, dalyvaujant gausiam
būriui tautiečių. Pamaldas atlai
kė ir atitinkamą žodį tarė kun.
B. Ažubalis. Velionis yra gimęs
Garliavos valse., Garbavos E Kanadon atvyko 1927 m. Anksčiau
jis kuri laiką gyveno Anglijoj
ir JAV-se. Kanadoje gyvenda
mas dalyvavo visuomeninėje
veikloje, rėmė lietuvišką spau
dą ir sielojosi pavergtos Lietu
vos reikalais. Velionis paliko
liūdinčią žmoną, sūnų vaistinin
ką, gimines — Lietuvoje, JAVse ir Montrealy. Pažymėtina, kad
laidotuvėse dalyvavo apie 150 as
menų, jų tarpe kun. Bagdonas.
A.a. Antanas Dobis-Dobrovolskis, 50 m. amžiaus, nuskendo
Cecebe ežere prie Burgfalls,
Ont., rugpjūčio 23 d., 8 v.v.. Ten
su šeima ir K. Žuliu buvo išvy
kęs savaitgalio poilsiui. Velionie’s du paaugliai sūnūs išplau
kė motorine valtimi į ežerą ir
pritrūko benzino. Tai pastebė
jęs tėvas su K. Žuliu, parūpinę
benzino, kita mažesne motorine
valtimi plaukė pirmosios link.
Kartu su jais buvo vienas sū
nus. Beplaukiant, staiga Anta
nas Dobis pasviro ir visu svoriu
įvirto į vandenį, kartu apversda
mas valtį. K. Žulys suskubo iš
gelbėti vaiką, bet tėvo ištraukti
nebepajėgė. Spėjama, kad velio
nį ištiko širdies smūgis. Velio
nis yra gimęs Sasnavos par.,
Marijampolės apskr. Pašarvotas
Turner a. Porter laidotuvių na
muose. Laidojamas šį ketvirta
dienį, rugpjūčio 28 d., 10 v.r.,
iš Prisikėlimo bažnyčios lietu
vių kapinėse. Dar nežinoma, ar
mons. Dobrovolskis iš Romos ga
lės dalyvauti laidotuvėse.
Pr. Stripinio 75 metų amžiaus
sukaktis paminėta žento dr. A.
Valadkos vasarnamyje prie Sim
coe ežero rugpjūčio 23 d. Da
lyvavo gausus būrys artimųjų.

“The Globe and Mail” muzi
kinis kritikas John Kraglund
rugpjūčio 19 d. laidoje plačiai
rašo, apie solistę Liliją Šukytę,
labai sėkmingai gastroliavusią
Miuncheno operoje (žiūr. “TŽ”
34 nr. kultūrinę kroniką). Jis ci
tuoja vokiečių kritikų entuzias
tingus atsiliepimus ir priduria,
kad Miuncheno operos scenoje
pasirodo daug pirmaeilių Euro
pos dainininkų. Baigdamas, J.
Kraglund pastebi, esą galbūt lai
kas Kanados operai pakviesti
sol. L. šukytę vienam sezonui
Rašinyje jis taipgi primena, kad
solistė Kanadoje žinoma iš ke
lių jos vaidmenų Mocarto ope
rose.
“Heavy Construction News”
rugpjūčio 11 d. laidoje paskel
bė ilgoką rašinį “New methods
speed rise of two tallest apart
ments”. Jame rašoma apie nau
jus statybos metodus, pasparti
nančius dangoraižių statybą. Jo
je esą pirmauja George Goldlist
firma, statanti už' $20 milijonų
43 augštų dvilypius dangoraižius
Leoside Towers Thorneliff Park
vietovėje. Jie bus baigti 1970 m.
ir bus augščiausi apartamentiniai dangoraižiai visame krašte.
Rašinyje pabrėžiama,, kad tos
firmos ramstis yra “Lithuanian
engineer - builder and project
manager Victor Liuima”. Esą jis
pagrįstai didžiuojasi savo darbu
ir statybininkų ekipa, kuri nau
doja pažangiausią techniką. Pas
taroji gana plačiai aprašyta ir
Įdėta visa eilė iliustracijų, jų
tarpe ir inž. V. Liuimos nuo
trauka. Rašinyje taipgi pažymė
ta eilė statybos pareigūnų. Jų
tarpe yra St. Telšinskas. Tai pa
sigėrėtinas tautiečio laimėjimas.
Springhurst vasarvietėje ran
govas Viktoras Korsakas jau ke
liolika metų stato vasarnamius,
namus ir kt. Jis yra įsigijęs ne
toli lietuvių Gerojo Ganytojo
stovyklavietes lentpjūvę ir sta
tybos medžiagų sandėlį “Victor
builder supply”. Ten pat turi ir
geležies (hardware) krautuvę.
Lietuviams duoda 5-—10% nuo
laidos. Adresas — 420, Stayner,
Ont.

PAD ĖKA
Mano mylimam vyrui ir tėveliui

AtA
POVILUI BELAISIUI
atsiskyrus iš mūsų tarpo, susilaukiau nuoširdžios užuojautos ir taip
reikalingos pagalbos. Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. P. Ažubaliui
už atlaikytas šv. Mišias, tartą žodį, ir palydėjimą į amžino poilsio
vietą; tėvui Ambrozijui, OFM, už lankymą laidotuvių namuose,
sol. V. Verikaičiui už giedojimą gedulingų pamaldų metu. Ypatinga
padėka priklauso Antanui Čeponiui už visus laidotuvių rūpesčius.
Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems už lankymą
laidotuvių namuose, už gražias gėles, šv. Mišias, palydėjimą į amži
ną poilsio vietą — šv. Jono lietuvių kapines. Didelė padėka drau
gams, kurie nešė karstą. Maloniai dėkoju mieloms draugėms už
suruoštas laidotuvių vaišes. Nuoširdžiausia padėka Toronto šaulių
kuopai ir pirmininkui S. Jokūbaičiui už tartą žodį. Labiausiai dė
koju už piniginę paramą ir už visą parodytą ir dar teberodomą nuo
širdumą.
Monika Belaišienė Ir vaikai

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

Sekmadienį, rugpjūčio 31
48 škotų pulko karinis
2.30 v.p.p. High Park
orkestras
48 škotų pučiamųjų
ir būgnų orkestras
2.30 v.p.p. Kew Gardens 411 aviacijos rezervinio
eskadrono orkestras
Svečiai — Okulani Hawaiian
grupė
Vargonų rečitalis — Ronnie
5.30 v.p.p. High Park
Padgett

1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
TeL LE 3-6045

KORIAIS AR INDUOSE.

AtA M. KIZLAITIENEI,

RUGPJŪČIO 31 — RUGSĖJO 6 SAVAITEI

ATLANTIC
valgykla

ĮVAIRIAIS kiekiais
Siu METŲ ŠVIEŽIAS

Mirus Lietuvoje

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. k V. IVANAUSKAI

UŽSAKYKITE TIK PER

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną Ir naktį.
•

-V—---- ▼

•

Kadangi pirmadienis, rugsėjo 1-ji, yra ne

darbo diena miesto tarnautojams, tą dieną at

"V

BARONESSA

matos nebus išvežamos.
Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį,

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W.
(kampos Bloor-Durie gatvių}.

o antradienio — trečiadienį.

TEL. 762-4252 J

Sav. Alė Kerberienė

Aušros Vartų par. žinios
— Kanados Lietuvių Katalikų
Centro Organizacinis Komitetas ruo-'
šia Kanados lietuvių katalikų atstovų
suvažiavimą Toronte š.m. spalio 4-5
d. Atstovų laukia iš lietuvių parapi
jų, vienuolynų, organizacijų ir kitų
lietuvių vienetų. Parapijos organiza
cijų valdybas ir pavienius asmenis,
norinčius dalyvauti šiame suvažiavi
me, kviečiame susitarti su parapijos
klebonu.
— Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos organizacija skelbia maldos ir
aukos valandėlę už persekiojamus ti
kinčiuosius Lietuvoje. Rugsėjo 8 d.
yra Svč. Marijos gimimo šventė ir
kartu Lietuvių Tautos šventė. Tą
dieną mūsų parapijos bažnyčioje bus
laikomos specialios vakarinės pamal
dos 7.30 v. Mūsų parapijoje jau buvo
daryta rinkliava šiems reikalams; ant
rosios rinkliavos nebus. Jei kas dar
norėtų ir pinigine parama prisidėti
prie kenčiančiųjų palengvinimo, ga
lite pasiųsti auką LKRŠ centrui. Vi
sus tautiečius kviečiame tautos šven
tės proga gausiau atsilankyti į pa
maldas.
— Parapijas klebonas išvyko rug
pjūčio 25 d. į Saint Jerome atlikti
savo metinių aštuonių dienų rekolek
cijų.
— N. P. M. seserys jau pradėjo
naujuosius mokslo metus savo veda
majame vaikų darželyje. Jos taip pat
rūpinasi ir priešdarželinio amžiaus
vaikučių priežiūra. Registruokite pas
NPM seseris, 1450 rue de Seve, Mont
real 205, P.Q. Daugiau informacijų
, gausite paskambinę tel. 766-9397.
— Parapijos komiteto posėdis nu
matomas antradienį, rugsėjo 9 d.,
7.30 v.v. klebonijoje.
— Prašome pranešti parapijos kle
bonui apie sergančius asmenis. Ne
kartą jau yra atsitikę, kad pervėlai
tenugirstame, ar ir visai nesužinome
apie ligonius. Klaidinga būtų laikytis
praėjusiame šimtmetyje pasklidusios
neteisingos nuomonės, esą kunigas
šauktinas tik mirštantiems.
— Šiais metais parapijiečių lanky
mą — kalėdojimą pradėsime kiek
anksčiau. Tikslias datas pranešime
biuletenyje.
— Gavome šių aukų: V. Kačergius
paaukojo $44, X. Y. — $5.
— Užpraėjusi sekmadieni bažny
čioje surinkta $138.57.

Mokslo metai planuojami pra
dėti rugsėjo 13, šeštadienį, 9 v.
ryto. Visi, tiek pradžios mokyk
los Aušros Vartų ar Rosemonto,
tiek lituanistinių kursų mokiniai
renkasi į bendras patalpas 301
Blvd. Maisoneuve East — Ecole
St. Jacques.
Mokykla yra prie St. Denis ir
Blvd. Maisoneuve gatvių sankry
žos ir prie pat centrinės BerriDemontmagny metro stoties.
Važiuojant Metro iš betkurios
miesto dalies, privažiavus BerriDemontmagny stotį, išlipti. Išei
nama į St. Denis gatvę. Toliau
pereiti per Blvd. Maisoneuve ir
DR. J. URBAITIS išvyko atosto sekantis pastatas į vakarus jau
yra nr. 301 — mokykla. Perėji
gų nuo 9 rugpjūčio iki 9 rugsėjo.
mas per Blvd. Maisoneuve yra
šviesų
kontroliuojamas. Važiuo
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros jantiems automobiliu žinotina,
bei praktiškos medicinos kursą B. kad Blvd. Maisoneuve yra vie
NAUJALIS vėl reguliariai priima nos krypties iš rytų į vakarus.
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, Automobilius pastatyti galima
460 RONCESVALLES AVĖ., TO- ant šalutinių Sanguinet ir Eme
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos ry gatvių.
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H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

šių: 1 parengiamąjam skyriui, 6
pradžios mokyklai (kiekvienam
tytiems galimumams.
Kreipiamės į tėvus prašydami
leisti savo vaikus į lietuvišką
mokyklą. Prašome atvesti visus:
jaunus, kurie tiks į parengiamąjį
skyrių, paaugusius, kurie mo
kyklos nelankė, tuos, kurie lan
kė, bet sustojo, silpniau lietu
viškai kalbančius. Bus darbo vi
siems.
Kreipiamės į visą Montrealio
visuomenę, prašydami įvertinti
lietuviškos mokyklos d i d e 1
žingsnį savarankiškumo krypti
mi.
Šiais metais sukako 20 metų
nuo lietuviškos šeštadieninės
mokyklos įsteigimo Montrealy.
Šiai sukakčiai paminėti bus iš
kilmingas aktas, meninė progra
ma ir balius rugsėjo 27 d. Auš
ros Vartų par. salėje.
Tėvu komitetas
“Baltijos” stovyklavietė šiais
metais padarė didelį šuolį į prie
kį. šią vasarą buvo visu trečda
liu padidinta aikštė, įrengta
krepšinio aikštelė, iškasti grio
viai sniego ir lietaus vandeniui
surinkti kalno papėdėje ir prie
aikštės, nužvyruoti takai į nak
vynių namukus ir į maudyklas,
iškirsta daug medžių, išvalyti
sklypai prie ežero, pastatytas
puikus plaustas maudykloms,
įsigyti šaldytuvai, padarytos sto
vyklautojų indams spintelės ir
t.t. Žymi šių darbų dalis buvo
atlikta talkos būdu. Buvo suor
ganizuotos nėt keturios talkos.
Iš vyresniųjų aktyviausi talki
ninkai buvo — R. Otto, P. Mont
vila, M. Krauza, J. Dalmantas,
J. šeidys, J. Piečaitis, V. Piečaitis, A. Kličius, J. Ladyga, P. Kličius, G. Adomonis, V. Skaisgi
ris, P. Styra, D. Jurkus, J. Bur
ba, P; Brikis, W. Genteman, A.
Morkūnienė, V. Biliūnienė, G.
Rudinskienė ir visa eilė kitų, pa
sidarbavusių stovyklos atidary
mo dieną. Iš jaunųjų talkininkų
ypatingai pasižymėjo Tomas
Montvila, Algis Pocauskas, Ri
mas ir Vida žitkauskai, Roma
Naruševičiūtė, Rūta Danaitytė,
Rimas ir Linas Piečaičiai ir ki
ti. Visiems talkininkams didelis
dėkui. P. Rudinskas
“Žmogus ir jo pasaulis” pa
rodoje sovietinis paviljonas ne
pasižymi patrauklumu. Jame iš
statyta daugybė vaiku piešinių ir ,
kitokių meno darbelių. Kasdien
rodomi įvairūs propagandiniai
filmai. Paviljone dirba ir vienas
lietuvis Ipolitas Adomaitis.
Montrealis šiemet susilaukė
gerokai daugiau turistų nei 1968
m., o paroda “žmogus ir jo pa
saulis” lankytojų iš JAV. Nuo
š. m. sausio iki birželio Montrealyje įvyko net 105 suvažiavi
mai, kurių 10 turėjo maždaug po
2.800 atstovų. Padidėjęs svečių
skaičius montrealiečiams prime
na geruosius Kanados šimtmečio
metus ir “Expo 67”.
Montrealio miestas 1968-69 fi
nansiniais metais savo biudžete
turėjo $2.440.672 perteklių. Pa
jamų buvo $394.179.991., išlaidu
— $391.739.319.

nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.
100 AKRŲ ŪKIS su pastatais prie
10 kelio arti Shelburne miestelio. Sa
vininkas labai suinteresuotas parduo
ti. Prašoma kaina $28.000. Vieno hi
poteka 10 metų. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti St. Dargiui tel.
481-6560 arba įst 231-6226, Frank Barauskas Real Estate Broker.

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

P.

ADAMONIS

Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ant
rame augšte su garažu ar be jo Bloor
— Dufferin rajone. Patogus susisie
kimas, arti krautuvių. Skambinti tel.
536-3456 po 5 v.p.p.

Tel. OFF.: 722-3545
' RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S tos "Lite" nr. 752D

FOTOGRAFUOJU KRIKŠTYNAS
VESTUVES ir einu fotografuoti į
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui, tel. 536-7798.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 535-4724.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B.
727-3120

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

TELEFONAS 727-3120

NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

| I T * C 1J
LI 1 AV
DUODA PASKOLAS:

DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prokapos
Sales Manager
namų
741-9065 tel. 767-9088
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kioliktoji Kanados Lietuvių Die
na. Jaunimui paruošta speciali
programa — susipažinimo vaka
ras, simpoziumai ir pan. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti, ypač
jaunimą. Lietuvių Dienos pro
grama — 1 psl., jaunimo suva
žiavimo — 3 psl. Taip pat šį sa
vaitgalį Toronte, Sutton Plaza
viešbutyje, įvyksta Pasaulio ir
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas. Plačiau
žiūr. 1 psl. Detroite, Statler vieš
butyje, šį, savaitgalį įvyksta AL
Tos rengiamas Amerikos lietu
vių kongresas. Būrelis Toronto
švėkšniškių šį savaitgalį daly
vaus Švėkšnos gimnazijos 25 m.
sukakties paminėjime Čikagoje.
Dail. H. Žmuidzinienės tapy
bos kūrinių paroda įvyks Hamil
tono Aušros Vartų parapijos sa
lėje (58 Dundurh St. N.) nuo
Js.m. rugpjūčio 30 — 31 d. Iškil
mingas parodos atidarymas —
rugpjūčio 29, penktadienį, 8 v.
vakaro. Atidaromąjį žodį tars
vysk. V. Brizgys. Parodos lan
kymo laikas: šeštadienį nuo 10
v. r. iki 4 v. p.p., sekmadienį
nuo 10 v.r. iki 12 v. Rengėjai
— Kanados Lietuvių Dienos ko
mitetas.
Medžiotojų klubo “Tauras”
nariai, norintieji dalyvauti Lie
tuvių Dienos proga tarpklubinėse šaudymo pirmenybėse Hamil
tone, prašomi visi registruotis
pas šaudymo sekcijos vadovą A.
Andrulį ir sekretorių K. Budrevičių. Valdyba
Nationbuilders ’69 — tradici
nis etninių grupių spektaklis
Kanados parodoje įvyks rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d. 8.15
v.v.. Grandstand scenoje. Pa
grindinė tema — šokiai, dainos
ir muzika apie mėnulį. Progra
moje dalyvaus ir grupės iš Ang
lijos ir Australijos, taipgi bul
garų grupė Lesa iš Milwaukee,
JAV. Iš Kanados programoje
dalyvauja šios grupės: indėnai,
bulgarai, kiniečiai, anglai, estai,
filipiniečiai, prancūzai, vokie
čiai, graikai, japonai, lenkai, slo
vakai, ukrainiečiai, velšai. Spek
taklio direktorius — L. Kossar,
rengėjas — Toronto etninio me
no taryba. Bilietai — $1 ir $2.
Gaunami prie įėjimo ir 49 Wel
lington St. E. Tel. 363-1835. —
Kitais metais šiame tradiciniame
spektaklyje lietuviams atstovau
davo “Gyvataras”. šiemet pro
gramoje jo nematyti galbūt dėl
to, kad turi dalyvauti Lietuvių
Dienoje Hamiltone.
St. Dargis dalyvavo ateitinin
kų sendraugių ir Lietuvių Fron
to Bičiulių stovyklose, kurios
įvyko Dainavoje. Abi stovyklos
buvo gausios ir turiningos ypač
paskaitomis. Gaila, kad torontiš
kių ten labai mažai kas daly
vavo.
Padaryta operacija Marijai
Besąsparienei Šv. Juozapo ligo
ninėje, Juozui Siminkevičiui —
šv. Mykolo ligoninėje.

Asmenines iš
Nekiln. turto iš

271-5758

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUEn TEL. 766-582”
------------------------------------------- —
MOKA UŽ:

9 %
_____ 9 %

įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Einamąsias s-tas_____ __ * 5.0%
Serus (numatyta)_______ 5.5%
Term. ind. 1 metams. ........ 7.25%
Term. ind. 2metams____ 7.75%
Term. ind. 3metams_ _7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki i
$2.000 šėrų sumos.
i

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.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 tk.
6 vai. ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d iki rugsėjo 15 d
ir per visus ilguosius savaitgalius.

