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Veikla rikiuojant
Vasaros kaitra, išviliojusi žmones iš miestų i atvirą gamtą, 

j poilsį, baigiasi. Grąžtą jaunimas iš stovyklų, ekskursijų, darbo
viečių į mokyklas, o senimas — į visuomeninę, politinę ir kultū
rinę veiklą. Didžiosiose lietuvių gyvenvietėse vėl atgis intensyvi 
veikla, o mažosios ir toliau tenkinsis kultūriniais trupiniais. Pra
dedant naują veiklos sezoną, verta pirmiausiai pažvelgti į mūsų 
veiklos kokybę. Gausiose lietuvių gyvenvietėse parengimų ne
trūksta — beveik kiekvieną savaitgalį būna jų ir tai ne po vieną. 
Kiekviena dar gyva organizacija stengiasi suruošti kokį nors va
karą, žadantį visokių pasismaginimų. Tiesa, neužmirštama ir kul
tūrinė programa, bet jinai tolydžio silpnėja, o su tuo — ir aplamai 
parengimų kokybė. Aišku, kai įvyksta daug parengimų, negalima 
tikėtis augštos kokybės, žmogus eina į parengimą ne dėlto, kad 
ten save praturtintų, rastų ką nors svaresnio, įdomesnio, bet kad 
paremtų pačią idėją, palaikytų rengėjų pastangas. Taigi, išeina, 
kad parengimai daugiau reikalingi patiems rengėjams nei atsi
lankančiai visuomenei. Šiuo metu ties tuo punktu vertėtų visiems 
stabtelti. Atėjo laikas mažinti parengimų skaičių ir didinti jų ko
kybę. Tada kiekvienas tautietis labiau vertins parengimus, uoliau 
juose dalyvaus ir sudarys stipresnį finansinį pagrindą kultūrinei 
programai.

★ ★ ★
Jei didelėse lietuvių gyvenvietėse vyrauja parengimų inflia

cija, tai mažose labai jaučiama jų stoka. Ten trūksta ir rengėjų, 
ir programos atlikėjų, ir lankytojų. O jeigu ir vyksta koks paren
gimas, nesutraukia net tų, kurie galėtų dalyvauti. Mat, visi žino 
iš anksto, kad ten nieko įdomesnio nebus, išskyrus draugišką išgė
rimą ... Taigi, susidaro tarsi užburtas ratas, kurį sunku pralaužti. 
Taip mažosios lietuvių kolonijos, ypač tos, kurios negali glaustis 
prie didžiųjų, skursta kultūriškai. Jose kasdien silpnėja lietuviš
kosios gijos/bendruomeninis ryšys. Gerai, jeigu kartas nuo karto 
pūsteli gaivesnis vėjas didžiųjų švenčių metu ir bent daugumą su
telkia bendram parengimui. Esame “Tž” nekartą kėlę reikalą di
diesiems neužmiršti mažųjų bendruomenių. Tiesa, iki šiol neatsi
rado pastovi iniciatyva, kuri būtų ryžusis veikti ta linkme, bet ban
dymų buvo. Pvz. šią vasarą Toronto skautų grupė, gavusi valdžios 
paramą, buvo nuvykusi stovyklauti su Vakarų Kanados lietuvių 
jaunimu į Winnipega. Girdėti, kad Hamiltono “Gyvataras”, kuris 
jau yra lankęsis Vakarų Kanadoje, planuoja ilgesne kelionę po ma
žąsias kolonijas. “Aušros” klubo krepšininkės prieš pora metų lan
kėsi Edmontone. Los Angeles šokėjai buvo nuvykę i Vankuveri. 
Tokie atsilankymai ten sukelia entuziazmą, atnaujina lietuvišką dva
sią. Ypač reikėtų dainininku ir šokėjų grupių, kurios pajėgtu išju
dinti mažųjų kolonijų tautiečius bei atgaivinti jų nuotaikas.

★ ★ ★
Siekiant kokybės bei racionalumo veikloje, atėjo laikas telk

ti energiją i pagrindines išeiviui o gyvenimo ^atramas. Išskirstymas 
energijos Į 70-80 organizacijų, aišku, yra neracionalus. Praktiškai 
daugelio jų veikla yra popierinė, reikalinga esminės revizijos. Jose 
plušantieji turėtų telktis į bendrą visuomenini frontą, kuriam at
stovauja Lietuvių Bendruomenė. Per ją visų energija teiktina pa
grindinėms lietuvybės atramoms išlaikyti: parapijoms, mokykloms, 
stovyklavietėms, spaudai, meno ansambliams, jaunimo organizaci
joms. Į talką turėtų ateiti fondai, ekonominės organizacijos. Turint 
tokią lietuvybės perspektyvą, galima ta linkme planuoti ir turimas 
jėgas rikiuoti. Mūsų gi silpnybė yra ta, kad sunkiai sugebame ri
kiuotis pagal siekiamo tikslo reikalavimus. Negalime sakyti, kad nė
ra jėgų. Jų yra, tik vienos jau pavargusios (kartais šalutinėje veiklo
je), kitos nusivylusios, trečios liežuviu užplaktos, ketvirtos savo 
versluose paskendusios. Pagaliau yra- ir entuziastų, kurie, rodos, 
niekad nepavargsta, ryžtingai traukia visuomeninį vežimą. Jų yra 
visose kolonijose, ypač didelėse. Sunkiausia problema — suteikti 
esamas pajėgas bendram žygiui. Lietuvis sunkiai rikiuojasi eilėn, 
ir dėlto rikiuotojams nelengva telkti išeivius bendram darbui pagal 
racionalumo ir ^venamojo meto reikalavimus. Visdėlto ir čia daug 
kas padaryta ir dar daug ką galima padaryti. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGA RUOŠIASI KARUI SU KOMUNISTINE 

KINIJA. Tokią išvadą padarė amerikiečiai žurnalistai, Vašingtone 
pietavę su Centrinės Žvalgybos Agentūros vadovu M. Helms. Žur
nalistus jis supažindino su jo įstaigą pasiekusiais gandais, kad 
Kremliaus vadai pokalbiuose su Rytų ir Vakarų kompartijų vadais 
yra prasitarę apie staigų sovietų aviacijos smūgį į komunistinės 
Kinijos atominius centrus — Lančovą, Paotavą ir Lop Norą. Ato
minių ginklų gamyklas sovietai galėtų nušluoti nuo žemės pavir
šiaus paprastomis bombomis, bet tokiu atveju Kinija tikriausiai 
reaguotų invazija į sovietinį Sibirą, kurio silpnoji pusė yra vienin
telė geležinkelio linija. Karo atveju ją lengvai galėtų pasiekti ki
niečiai partizanai ir nutraukti sovietų kariuomenės tiekimą. Gali
mas dalykas, gandus apie staigų •—-—————-----------
aviacijos smūgi Kinijai Kremlius sprogusi bomba. Partizanai, ma-

Gydytojų suvažiavimas
Pirmą kartą JAV-ių ir Kana

dos lietuviai gydytojai susirin
ko į septintąjį suvažiavimą Ka
nados žemėje.* Oficialiai imant, 
tai Pasaulio ir Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjungos suvažia
vimas (dalyvavo ir Australijos 
liet, gydytojų atstovas dr. J. 
Petrauskas), kurį rugpjūčio 30 d. 
Toronto Sutton Plaza viešbuty
je atidarė rengėjų vardu dr. A. 
Pacevičius, Kanados Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirmininkas. 
Taręs pasveikinimo žodį, pakvie
tė bendrosios sąjungos pirm. dr. 
H. Brazaitį įvadiniam žodžiui. 
Kalbėtojas, neseniai turėjęs sun
kią operaciją, tarė: “Likimo skir
ta dalia, Augščiausiojo valia ir 
medicinos mokslo pažangos dė
ka man tenka su jumis, mieli 
kolegos, šiandieną čia būti ir ofi
cialiai atidaryti šį septintąjį Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimą, pirmą kartą už 
JAV ribų..Priminęs mirusius 
gydytojus, pakvietė juos pagerb
ti tylos minute. Toliau jis ap
žvelgė gydytojų Įnašą į Lietuvos 
ir išeivijos gyvenimą bei orga
nizacinę veiklą.

Sveikinimai
Suvažiavimą sveikino visa ei

lė pareigūnų bei organizacijų 
atstovų. Gen*. konsulas J. žmui- 
džinas lakiu žodžiu išreiškė lin
kėjimus Lietuvos atstovo Va
šingtone J. Kajecko ir savo var
du. PLB pirm. St. Barzdukas kal
bėjo Pasaulio Liet. Bendruome
nės vardu, pabrėždamas, kad visi 
turime tilpti tautinėje bendruo
menėje. Be to, dėkojo gydyto
jams už darbą savoje visuome
nėje. L. Svėgždaitė, KLB Toron
to apyl. pirm., perdavė torontie- 
čių sveikinimus. Dar sveikino 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos vardu — inž. 
J. Danys, Amerikos Lietuvių 
Fondo — dr. G. Balukas, Kana

dos Liet. Fondo — dr. A. Pace
vičius, Kanados šaulių — St. Jo
kūbaitis, korporacija “Fraterni- 
tas Lituanica”. Raštu gauti 
sveikinimai — diplomatų šefo 
min. St. Lozoraičio, Lietuvos at
stovo Vašingtone J. Kajecko, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno, 
KLB pirm. dr. S. Čepo, dr. E. 
Draugelio iš Brazilijos.

Paskaitos ir vakarienė
Pirmąją paskaitą skaitė ar- 

chit. dr. A. Kulpavičius tema 
“Analogia artis Vitalis”. Paskai
ta buvo iliustruota skaidrėmis, 
kurių rodymas ėjo lygiagrečiai 
su paskaitos tekstu (rodė N. Kul- 
pavičienė). Parinktais vaizdais 
autorius jieškojo analogijos gam
toje, žmoguje, mene. Tai, kas 
gyvoje gamtoje ir žmoguje reiš
kiasi natūraliu būdu, — trans
formuotu, analoginiu būdu atsi
spindi Įvairiose meno šakose.

Simpoziumui medicinos temo
mis vadovavo dr. J. Valaitis. Pa
grindinė tema — “Kas naujo 
mokslinėje medicinoje?” Dr. M. 
Yčas iš Ročesterio dėstė apie 
naujoves genetikoje, dr. V. Pavi- 
lanis iš Montrealio — virologi- 
joj, dr. A. Butkus iš Klevelan- 
do — arteriosklerozėj, dr. J. Va
laitis — onkologijoj (auglių bei 
vėžio). Dr. V. Vaitkevičius, tu
rėjęs dalyvauti simpoziume, dėl 
ligos bei operacijos negalėjo at
vykti. Pranešimai buvo gerai pa
ruošti, bet pareikalavo gerokai 
laiko. Iš viso suvažiavime laiko 
problema nelengvai davėsi ap- 
valdoma. Kadangi suvažiavimas 
buvo pradėtas valandą vėliau, 
paskaitos užsitęsė, tai ir kita 
dienos programa vėlinosi. Sol. 
St. Baro koncertas ir vakarienė 
galėjo būti pradėta tiktai 9.30 v. 
v. Suvažiavimo atidaromajame 
posėdyje dalyvavo apie 90 gydy
tojų ir visa eilė svečių. Į kok-

(Nukelta j 7 psl.)

Į marčias išleidžiant. Šeimos metais "Grandinėlės" šokių programa pagausėjo vestuviniais šokiais. 
Nuotraukoje jaunoji (E. Razgaitytė — drabužiai Aid. Vaitonienės) savo pamergių ir pabrolių yra iš
kviečiama atsisveikinimo šokiui, kurio paskutiniais posmais jau abu jaunieji išlydimi naujam gyveni
mui. Iš kairės: D. Zylytė, Ž. Neimanaitė, J. Garka, E. Razgaitytė, P. Alšėnas, G. Neimanas. Pilnas 
"Grandinėlės" sceninių šokių spektaklis bus atliktas spalio 18 d. Filadelfijoje, o lapkričio 8, 9 d. d.— 
Hartforde ir Bostone. Sceninės programos metu gros grupės šokių kapela. Nuotr. J. Garlos

Jaunimas pradėjo, jaunimas užbaigė
Kanados Lietuvių Dienose dalyvavo arti 1500 • Jaunimo simpoziumai * Dailės parodos * Su

sipažinimo vakaras * Pamaldos • Koncertas ir iškilmingas aktas
Pirmieji, kurie atvyko į pen

kioliktąją Kanados Lietuvių Die
ną Hamiltone, buvo jaunimas. 
Rugpjūčio 29, penktadienio va
karo 7 v., prie Jaunimo Centro 
jau prasidėjo klegesys ir būria- 
vimasis. Dvi sekretorės vos spė
jo registruoti atvykstančius. O 
jų čia buvo atvažiavusių iš 
visur. Registracijos lape randi 
pvz. Vyt. Mickevičių, atvykusį 
iš tolimos Kanados pasvietės — 
Whitehorse, N.W.T.; iš Ameri
kos vietovių, kaip A. Kemežys 
— St. Louis* Ed. Mikalauskas — 
New Jersey, broliai Torai iš 
Pittsburgho ir iš kitur. Įsiregist
ravusių beveik visas šimtas.

Parodos atidarymas
Parapijos salėje 8 v.v. dail. 

H. žmuidzinienės meno parodos 
atidarymu oficialiai pradėtos 
Lietuvių Dienos. Čia Aid. Matu
lienė kviestinei publikai prista
tę parodos autorę, KLD komi
teto pirm. Alf. Juozapavičius ta
ria trumpą žodį, o mons. dr. J. 
Tadarauskas perkerpa kaspiną. 
Pakeliami punčo stiklai už paro
dos pasisekimą ir visi, naudoda
miesi pirmųjų privilegija, lei
džiasi apžiūrėti parodos, žiūrėti 
yra ko, nes dail. H. žmuidzinie- 
nė yra išstačiusi viso 34 pa
veikslus. Parodos atidaryme ma
tėsi svečių ir iš kitur: iš Mont
realio p.p* Smilgevičiai, iš To
ronto — KLB kultūros komisi
jos pirm. St. Kairys, Prisikėli
mo par. klebonas Tėvas Placi
das, OFM, p.p. Matulioniai, Gus- 
tainiai ir kt. Dalyvavo ir šiame 
kontinente iš Lietuvos Įsikūrusi 
dail. V. Pazukaitė.

Jaunimo vakaras
Parapijos salėje užsitęsus iš

kilmėms, G. Breichmanas, KLB 
krašto v-bos atstovas jaunimo 
reikalams, Jaunimo Centro salė
je atidaro savo suvažiavimą. Jis 
sveikina visus atvykusius Į Ka
nados Lietuvių Dienas, primin
damas, kad visiems prisidedant 
bus galima šį suvažiavimą pa
daryti labai įdomų ir ilgai prisi
mintiną. Jaunimą pasveikina ir 
KLD komiteto pirm. Alf. Juoza
pavičius. Suvažiavusieji pasida
lina rytojaus dienos diskusijų 
ir simpoziumo darbais ir, 9 v. sa
lėje pasirodžius orkestrui, pra

deda šokius. Čia irgi susipažini
mo vakaras su užkandžiais, bu
fetu, bet nieko svaiginančio. Jau
ni moka būti linksmi ir be to. 
šokių metu į salę Įžygiuoja iš 
Londono atvykę “Baltijos” šo
kėjai ir visų pasigėrėjimui aud
ringai atlieka keletą taut, šokių. 
Londoniečiai savo šokius atlieka 
ypatingu tempu, kaip ir L. Sagio 
“Grandinėlės” šokėjai. Gražu. 
Visiems patinka ir daug ploja 
šokėjams bei “Baltijos” vado
vams p. Chainauskams. Po to 
šoko, linksminosi jaunimas iki 
užbaigos.

Jaunimo diskusijos
šeštadienio rytą jaunimo da

lyvavimas ar tai dėl karšto oro, 
ar vakarykščio nuovargio buvo 
gana sumažėjęs. Dėlto ir pati 
programa buvo keičiama. Jaunų
jų meninių talentų paroda ofi
cialaus atidarymo neturėjo. Vi
si jų paveikslai buvo išstatyti 
Jaunimo Centro balkone. Iš vi
so kūrinių buvo 38 ir visi ėjo 
jų pamatyti. Dienos darbai pra
sidėjo diskusijomis. Pirmoji te
ma buvo “Lietuvių menas ir li
teratūra”. Diskusinę grupę su
darė: Algis Mažeika iš Montrea
lio, Dana Bliskienė iš Londono, 
Almis Kuolas iš Toronto ir Ona 
Bugailiškytė iš Hamiltono. Ka
dangi jaunųjų literatūrinis žino
jimas nebuvo* toks platus, kad 
galima būtų tęsti diskusijas, tai 
jos buvo nukreiptos į litua
nistines mokyklas, kurios susi
laukė gausios kritikos. Po to se
kė KLB krašto v-bos pirm. dr. 
S. Čepo paskaita. Paskaitinin
kas nurodė pagrindinius šalti
nius, kurie padeda mums išlikti 
lietuviais. Dar žodį tarė “N. Lie
tuvos” redaktorius dr. H. Nagys. 
Jis priminė, kad didesniam lie
tuvių literatūros ir aplamai spau
dos pažinimui reikalingas dides
nis lietuvių kalbos mokėjimas, 
pasiekiamas per lituanistines 
mokyklas ir institutus. Po už
kandžių visi rinkosi vėl diskutuo
ti antrosios temos: “Ansambliai 
ir tautinių šokių grupės”. Dis
kusinę grupę sudarė: Antanas 
Elvikis iš Hamiltono. Eugenijus 
Bliskis iš Londono. Silvija Mar- 
tinkutė iš Hamiltono, .Gidas 
Breichmanas iš Hamiltono ir Vi

da Paškevičiūtė iš Hamiltono, 
čia buvo gyvai diskutuojama an
samblių ir taut, šokių grupių 
nauda ir jų charakteris. Daugu
mas pasisakė prieš mūsų tauti
nių šokių formų ir tautinių dra
bužių keitimą ar moderninimą. 
Numatytos krepšinio ir stalo te
niso varžybos tarp Londono ir 
Hamiltono komandų neįvyko, 
tad po pietų pertraukos visi su
sirinko dar paskutiniam simpo
ziumui.

Simpoziumą “Jaunimo organi
zacijos” pravedė dr. Vaidotas 
Kvedaras, talkinamas Ed
mundo Dervaičio iš Hamiltono, 
Eugenijaus Girdausko iš Toron
to, Marytės Daniliūnaitės iš Lon
dono, Onos Bugailiškytės iš Ha
miltono ir Nijolės Beniušytės iš 
Hamiltono. Čia daugiausia buvo 
kalbama apie dvi jaunimo orga
nizacijas — ateitininkus ir skau
tus. Vieni užsispyrusiai laikėsi 
nuomonės, kad tam jaunimui, 
kuris nenori priklausyti jokiai 
organizacijai, būtų mūsų koloni
jose steigiami klubai, kur jie lie
tuviškoje aplinkoje galėtų pra
leisti laiką. Po to turėjo būti 
jaunųjų menininkų parodos eks
ponatų varžytinės, bet dėl mažo 
dalyvių skaičiaus neįvyko.

Po šokių — rimtis
Vakare “Wentworth Curling 

Club” salėje buvo visų Kanados 
Lietuvių Dienų dalyvių bendras 
susipažinimo vakaras, čia jau 
suėjo jaunimas ir senimas. Re
tai gali pamatyti tiek daug savo 
tautiečių vienoje vietoje. Bilie
tų iš viso buvo parduota 990. 
Prie Vyt. Babecko muzikos Liet. 
Dienų svečiai ligi vidurnakčio 
vaišinosi, šoko ir šnekučiavosi 
apie dabartinius ir senus laikus, 
nepaisydami karščio nevėsina
moje salėje.

Sekmadienį 12.30 v.p.p. St. 
Mary’s šventovėje buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos. Mišias 
celebravo vysk. V. Brizgys, asis
tuojamas vysk. K. Dobrovols
kio ir kun. V. Martinkaus. Pa
mokslą pasakė taip pat vysk. V. 
Brizgys. Per mišias giedojo Auš
ros Vartų parapijos choras, vad. 
A. Paulionio. Pastarasis pagie
dojo ir solo. Lietuviams evan- 

(Nukelta j 6-tą psl.) 

skleidžia, turėdamas tikslą dary
ti diplomatinį spaudimą, kad ki
niečių kompartijos vadas Mao 
būtų pakeistas nuosaikesniu as
meniu. “Pravda” neseniai pa
skelbė aštrų vedamąjį “Pekingo 
avantiūristinio kurso pavojai”, 
kaltinantį kiniečių vadus ruoši
mus! karui. Pasak “Pravdos”, 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos ka
ras dėl modernių ginklų dabar
tinės technologijos paliestų visą 
pasaulį. Atrodo, čia turimos gal
voje atominės bombos, kurių 
sprogimai užnuodytų atmosferą 
ir padarytų žalos visam žemės 
rutuliui. Kinijoj pastaruoju me
tu viešėję vakariečiai sakosi pa
stebėję daug karinių traukinių, 
riedančių šiaurės kryptimi. 
Hong Kongo uoste buvo sustab
dytas kinietiško cemento eks
portas, nes jo visi ištekliai da
bar naudojami karinių įsitvirti
nimų statybai Sibiro pasienyje.

Kremlius Lenino ordinu at
žymėjo čekoslovakų kompartijos 
vadą G. Husaką. Oficialiai ordi
nas jam buvo paskirtas kaip par
tizanų vadui slovakų sukilimo 
prieš vokiečius 25 metų sukak
ties proga, tačiau neoficialiai, be 
abejonės, buvo atžymėta kieta G. 
Husako laikysena prieš demonst
rantus sovietinės invazijos meti
nėse. Čekoslovakijos didvyrio 
medalį G. Husakui prisegė ir 
prez. L. Svoboda. Spauda ir ra
dijas vis aršiau ima kritikuoti 
buvusį kompartijos vadą A. Dub- 
čeką. Prieš jį pasisakė net ir jo 
buvęs premjeras O. Černikas, pa
smerkdamas A. Dubčeko nutari
mą nedalyvauti priešinvazinėje 
Sovietų Sąjungos ir jos penkių 
satelitų konferencijoje 1968 m. 
liepos 14 d. Varšuvoje. Nugąs
dinta nė kiek nesumažėjusio A. 
Dubčeko populiarumo, Maskva 
daro spaudimą G. Husakui teis
ti A. Dubčeką ir J. Smrkovskį 
už tėvynės išdavimą. Lig šiol 
šiuos du populiariausius refor
mų šalininkus įstengė apsaugo
ti prez. L. Svoboda. Kariuome
nės politrukas J. Hecko dienraš
tyje “Rude Pravo” nusiskundė, 
kad sovietinės invazijos pirmų
jų metinių demonstracijose su
žeisti kariai ir milicininkai nesu
silaukė tinkamo dėmesio Prahos 
ligoninėse. Gydytojai medicinos 
pagalbą pirmiausia teikė sužeis
tiems civiliams, demonstracijų 
dalyviams, kuriuos J. Hecko va
dina chuliganais. Metinių dieną 
Prahos restoranai atsisakė ap
tarnauti karius ir milicininkus.

Artimuosiuose Rytuose vyks
ta beveik nuolatiniai karo veiks
mai, kurstomi arabų partizanų 
ir Izraelio “atsilyginimo” poli
tikos. Arabų pasaulį sukrėtė ma
hometonų šventovės padegimas 
Jeruzalėje. Sakoma, kad toje vie
toje Izraelis nori atstatyti seną
ją Saliamono šventovę. Tokiu 
atveju mahometonų šventyklos 
padegimas būtų politinio pobū
džio, bet jį, pasak Izraelio, atli
ko turistas iš Australijos M. Ro
han, avių kirpėjas. Kaire 
Įvykusioje arabų kraštų užsienio 
reikalų ministerių konferencijo
je partizanų vadai reikalavo pa
skelbti šventąjį karą Izraeliui, 
sujungti arabų* kariuomenes ir 
jas patikėti vienam vadui, boi
kotuoti JAV, Britaniją ir V. Vo
kietiją už paramą Izraeliui. Kon
ferencijos dalyviai nutarė su
šaukti visu mahometonu kraštų 
vadų suvažiavimą lapkričio mėn*. 
Saudi Arabija ir Marokas ban
dys j šį suvažiavimą pakviesti 
nearabų kraštus — Iraną. Pakis
taną, Maleziją ir Indoneziją, ku
riuose žymų vaidmenį turi ma
hometonų religija. .Tu parama 
norima mobilizuoti karui prieš 
Izraelį. Du ginkluoti arabų par
tizanai — vyras ir mergina — 
privertė amerikiečių orinio su
sisiekimo TWA lėktuvą, skridu- 
sį iš Romos į Atėnus, nusileisti 
Sirijoje. Vos spėjus keleiviams 
išlipti iš lėktuvo, jo visą prie
šakį sunaikino pilotų kabinoje 

tyt, norėjo sulaikyti lėktuvu 
skridusius šešis Izraelio pilie
čius, bet Sirija juos paleido kar
tu su kitais keleiviais, išskyrus 
du vyrus, kuriuos galbūt bandys 
iškeisti į du Sirijos lakūnus, lai
komus Izraelio nelaisvėje.

Vokiečių žurnalas “Stem” pa
siskelbė gavęs nuotrauką JAV 
slaptų dokumentų apie atominio, 
cheminio ir biologinio karo pla
nus centrinėje ir rytinėje Euro
poje. Nuotrauką paštu atsiuntė 
nežinomas asmuo, kuris sakosi 
vykdąs nusižudžiusio vokiečių 
žvalgybos vado pavaduotojo gen. 
mjr. H. Wendlando pageidavimą 
šį dokumentą po jo mirties pa
skelbti spaudoje. “Stern” redak
cija dokumentus perdavė ameri
kiečiams, kurie patvirtina jų au
tentiškumą, bet nesutiko su siun
tėjo paaiškinimu, kad juos buvo 
pavogęs savižudys gen. mjr. H. 
Wendland. Dabar amerikiečių 
žvalgyba karštligiškai jieško nau
jo išdaviko, kuriuo gali būti 
augštas pareigūnas Pentagone ar 
amerikiečių štabe Stuttgarte.

Maskvos Vnukovo aerodrome 
sudužo “Aeroflot” keleivinis lėk
tuvas, kai pilotas bandė nusi
leisti su Įstrigusia važiuokle. 
Lėktuvas buvo atskridęs iš So
či kurorto Kryme. Žuvusių skai
čius tebėra nežinomas, nes tokiu 
dalykų sovietai neskelbia, kai 
žuvusiųjų tarpe nėra užsienie
čių. Iš Maskvos iškviesti ambu- 
lansai liudija, kad aukų buvo ne
mažas skaičus.

Švedų laivo “Citadel” Įgula 
113 mylių atstume nuo Nikarag
vos krantų išgelbėjo korėjieti 
jūrininką Č. N. Kim, jojanti ant 
didžiulio jūros vėžlio nugaros. 
Pasirodo, C. N. Kim buvo nukri
tęs į Ramiojo vandenyno bangas 
nuo Liberijos laivo “Federal Na- 
gara”. Kai jo jėgos jau buvo vi
siškai išsekusios, jam pavyko 
įsikibti i praplaukiantį vėžlį. Iš
sigelbėjimas iš tikrųjų buvo ste
buklingas, nes nardyti mėgstąs 
vėžlys su savo raiteliu nė karto 
nebuvo pasinėręs.

Lenkų vyriausybės laikraštis 
“Žycie Warszawy” pareikalavo 
uždrauti metinę maldininkų ke
lionę iš Varšuvos į čenstachavos 
Dievo Motinos šventovę Jasna 
Gora vietovėje. Maldininkų ke
lionėje, kuri šiemet buvo pradė
ta rugpjūčio 6 d. ir baigta rug
pjūčio 14 d., dalyvavo 6.000 as
menų, pėsčiomis įveikusių 137 
mylių nuotolį. Laikraštis kalti
na maldininkus neįtikėtinais nu
sikaltimais — jaunimo girtuok
liavimu ir muštynėmis. Atrodo, 
kompartiją privertė susirūpinti 
gausus jaunimo dalyvavimas šia
me religiniame žygyje.

Amerikiečių ambasadorius Ch. 
Yost Jungtinių Tautų visumos 
sesijai, kuri darbą pradės rug
sėjo 16 d., pasiūlys planą tikrai
siais šios organizacijos nariais 
nepriimti mažu valstybėlių, tu
rinčių mažiau kaip 100.000 gy
ventojų. Tokių liliputinių “vals
tybių” priskaitoma apie 50. Pit
cairn sala pvz. turi tik 100 gy
ventojų. Lygus balsas tokiems li
liputams visiškai paralyžuotų 
Jungtines Tautas. Mažosioms 
valstybėlėms siūloma suteikti 
Jungtinių Tautų bendrininko 
vardą. Prez. R. Niksonas i pen
kių JAV atstovų JT visumos se
sijai eiles įtraukė buvusią fil
mų aktorę Šhirley Temple, ku
ri buvo talentinga Hollywoodo 
žvaigždė vaikystės metais.

Svetlana Statinaitė parašė nau- 
& knygą “Tik vieneri metai”, 

ri bus išleista Niujorke ši ru
denį. Knygoje bus paskelbti jos 
vienerių metų įspūdžiai, prade
dant pabėgimu Indijoje ir bai
giant įsikūrimu Princeton mies
telyje, N.J. žiauriausio sovietų 
diktatoriaus dukra gyvena išsi
nuomotame name, pati gaminasi 
maistą ir atlieka apyvokos dar
bus. Ją globoja buvęs JAV am
basadorius G. R. Kennan.
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VIDINIO TUŠTUMO LIGA
DR J. GUTAS

Yra senas posakis, kad gamta 
tuštumos nemėgsta. Gamta sten
giasi tuščias vietas kuo nors už
pildyti — jei ne vienu, tai kitu 
elementu. Yra mokslininkų, ku
rie galvoja, kad ir begalinė visa
tos erdvė nėra visiška tuštuma 
— ji esanti užpildyta savotiška, 
labai lengvute medžiaga, kurios 
dėka yra galima dangaus kūnų 
radiacija — šviesos keliavimas 
begalinėmis erdvėmis.

Jeigu jau net negyvoji gamta 
nepakenčia tuštumos, juo labiau 
tuštuma yra pavojinga žmogui— 
visos kūrinijos viršūnei. Tik 
žmogaus tuštuma yra ne fizinė, 
bet dvasinė. Tai vidinio gyveni
mo vargingumas arba tuštumas.

Pastaruoju laiku vis dažniau 
psichiatrai ir gydytojai kalba 
apie naujos rūšies neurozę, va
dinamą “Vacuum-neuroze”, at
seit, nervų ligą.

Tuštumos neuroze gali žmogus 
susirgti kiekviename amžiaus 
laikotarpy. Vaikas, paauglys 
palyginti labai retai suserga šia 
liga, nors ir jų gyvenime pasitai
ko tam tikrų dvasinių sukrėti
mų. Net ir brendimo metai, kai 
bręstas jaunuolis, kamuojamas 
daugelio ir sunkių klausimų 
(kas esu, kam esu, kokia mano 
gyvenimo prasmė, kaip įsijung
siu į suaugusių pasaulį, ką ten 
darysiu?), pergyvena daug"sun
kumų, neaiškumų, šios ligos tik 
retais atvejais yra paliečiamas. 
Jo galva nėra tuščia, tik kamuo
jama daug neaiškumų, klausi
mų. šia liga suserga jaunuoliai 
pačiame gražiausiame amžiuje 
ir tai dažnai.

Dr. Viktoras Frankl, Vienos 
universiteto psichiatras, po ilgų 
tyrinėjimų ir pasikalbėjimų sū 
universitetus lankančiais ir ne
lankančiais jaunuoliais priėjo 
išvadą, kad 40% vokiečių, aust
rų ir šveicarų, jaunuolių serga 
arba persirgo tuštumos neuro
ze. Gi amerikiečių jaunimo dar 
didesnis nuošimtis serga šia eg
zistencinės tuštumos liga. Jų 
yra sergančių iki 80%. tik toji 
liga ne pas visus pasireiškia vie
nodai stipriai ar pavojingai.

Kuo pasireiškia ši liga?
Paliestas šios ligos jaunuolis 

neturi Įprasto šiam amžiui verž
lumo, stokoja augštesnių inte
resų. yra abejingas didžiosioms 
vertybėms ir yra linkęs į rezig
naciją. Dažnas iš jų sako: “Ir 
kam čia save varginti, juk tai 
neturi jokios prasmės”.

Čia įsidėmėtini S. Freudo, 
freudizmo srovės psichologijoj 
kūrėjo, žodžiai, kuriuos jis pa
rašė princesei Marijai Bonapar- 
tei: “Nuo to momento, kai žmo
gus suabejoja gyvenimo prasme 
ir verte, pasidaro ligonis.”

Kas tad apsaugo žmogų nuo 
dvasinio sugniužimo, nuo tuštu
mos neurozės? Labai trumpai 
galima atsakyti — gyvenimas, 
kuris turi prasmę ir vertę. Tik 
daiktui užtenka būti, žmogui 
reikia gyventi, ne vien būti. Tik 
tada asmuo žmogiškai gyvena. 

PADĖKA
Mirus mano mylimai žmonai

A. A. MARIJAI PETKŪNIENEI,
visiems, kurie mane ta proga užjautė ir pagelbėjo paruošti laidotu
ves, tariu nuoširdų ačiū. Dėkoju karsto nešėjams, dėkoju už suauko
tas šv. Mišias už velionę ir prisiųstas gražias gėles. Ypatingą padė
ka parapijos klebonui prel. J. Tadarauskui, kun. P. Ažubaliui ir kun. 
B. Pacevičiui. Jūsų visų parodyto nuoširdumo negalėsiu užmiršti.
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MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDĖS IR SOFAS 

Nemokama | namu* pristatymas.
KRAUTUVĖS:f Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Ave.— Tel. 537 * 1442 

f Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444 
Į Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.

kai jo gyvenimas yra prasmin
gas ir vertingas. Kas gyvenimui 
duoda prasmą ir vertę? Ne kas 
kitas, kaip didžiosios gyvenimo 
vertybės — religinės, dorinės, 
altruistinės, visuomeninės, hu
manistinės. Jei šitas vertybes 
žmogus priima, jų siekia, sten
giasi jas įjungti į savo buvimą, 
tada tomis vertybėmis jo paties 
gyvenimas darosi turtingesnis, 
turiningesnis, prasmingesnis.

Keletą dienų teko stebėti vie
name prie Erie ežero esančių 
paplūdimių taip vadinamų hipių 
gyvenimą. Tai buvo apie 20 m. 
jaunuoliai, apsileidę, nešvarūs, 
užsiauginę ilgiausius plaukus, 
brendą į vandenį su drabužiais. 
Tai buvo grynas tuščiavidurių 
žmonių pavyzdys. Jų vidinis 
tuštumas matėsi jiems būdingoj 
elgsenoj ir laikysenoj.

Kodėl daug sergančių?
Todėl, kad yra daug, labai 

daug jaunuolių, kurių vidinis gy
venimas yra visiškai tuščias. Jie 
dažnai nepažįsta, nepripažįsta-ir 
nesiekia didžiųjų gyvenimo ver
tybių. Jie neturi religinio ide
alo, nes negavo tinkamo religi
nio auklėjimo nei namuose, nei 
šeimoj, nei mokyklose, nei pa
rapijose. Jų nevilioja dorinio 
gyvenimo augštumos, nes dori
nis gyvenimas labai susijęs su 
gyvuoju tikėjimu, kurio jiems 
kaip tik stinga. Doriniu požiūriu 
yra nusmukę žemiau vidutiniš
kumo. Pasibaisėtinai plinta to
kių jaunuolių tarpe palaido gy
venimo ligos." Vis daugiau kūdi
kių gimsta neištekėjusių mergai
čių tarpe. Jų santuokos nepa
stovios — kas trečia baigiasi iš
siskyrimu.

Tokie tuščiaviduriai jaunuo
liai neturi nei altruistinių, nei 
visuomeninių, nei humanistinių 
idealų, siekimų. Be negatyvios 
kritikos dabartinei visuomenei, 
jie neturi nieko pozityvaus, tei
giamo pasiūlyti. Keikia Dėdę Ša
mą, niekina savąjį kraštą, ku
riame galėtų karališkai gyventi, 
jei tik tinkamai pasiruoštų gyve
nimui. Jie kerta šaką, ant ku
rios tinginiaudami sėdi ir jieš- 
kote jieško vergijos, diktatūros 
grandinių, kasdamiesi po savo 
valstybės pamatais.

Tuštumos neurozė juos slegia, 
todėl jieško išsigelbėjimo nar
kotikų svaiguly. -Valandėlės ap
svaigimas nepadaro jų laimin
gais. Po jos jie grimsta i dar 
didesnę depresiją.

Tuštumos neurotikams tinka 
žodžiai, kuriuos Viešpats per 
pranašą Jeremiją kitados kalbė
jo Izraelio tautai: “Jie paliko 
mane, gyvojo vandens šaltinį, ir 
išsikasė sau šulinių, kiaurų šu
linių, kurie negali laikvti savy
je vandens” (Jer. 2. 13). Netu
rėti Dievo širdvje, jokio kilnes
nio idealo, reiškia kentėti tuš
tumą ir troškuli. Tuštuma sle
gia. širdis trokšta nors trupu
tėlio laimės, bet jos negalima 
rasti nė lašelio beprasmiame ir 
betiksliame buvime.

Didieji pirk
Rugpjūčio 23 d. sukako 30 me

tų, kai nepriklausoma Lietuva 
tapo Sovietų Sąjungos ir naci
nės Vokietijos nusikalstamo san
dėrio auka. Abu agresingi Lie
tuvos kaimynai sutarė pasidaly
ti įtakos sferomis ir 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje suda
rė Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos nepuolimo sutartį. Pagal tą 
susitarimą, abidvi šalys įsiparei
gojo susilaikyti nuo betkurios 
agresyvios akcijos ir viena kitos 
puolimo, o jei kuri viena iš susi
tariančių šalių būtų užpulta tre
čios šalies, nei viena iš nepuo
limo sutartį pasirašiusių šalių 
negali teikti tai trečiajai šaliai, 
atseit, užpuolikei jokios para
mos. Ta nepuolimo sutartis su
daryta dešimčiai metų. Už Vo
kietijos vyriausybę pasirašė už
sienių reikalų min. Joachim von 
Ribbentrop, o Sovietų Sąjungos 
įgaliotas — sovietų užsienio rei
kalų min. Viačesla'v Michailovič 
Molotov. Todėl ta sutartis daž
nai vadinama Ribbentropo-Mo- 
lotovo paktu.

Slaptasis protokolas
Tai, rodos, nekalta sutartis, 

teliečianti dviejų šalių tarpusa
vio santykius. Tačiau sovietų ir 
nacių klasta iškyla aikštėn prie 
tos sutarties pridėtame griežtai 
slaptame protokole, kuriame nu
spręstas nepriklausomų Pabalti
jo valstybių, kartu ir Lietuvos, 
likimas. Tame protokole sako
ma: “1. Tuo atveju, jeigu įvyk
tų teritorinių ar politinių pasi
keitimų teritorijose, priklausan
čiose Pabaltijo valstybėms — 
Suomijai, Estijai, Latvijai, Lie
tuvai, šiaurinė Lietuvos siena 
bus Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos įtakos sferų riba... 2. Tuo 
atveju, jeigu įvyktų teritorinių 
ar politinių pasikeitimų teritCM 
rijoje, priklausančioje Lenkijos 
valstybei, riba tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos įtakos sferų 
bus maždaug Narevo, Vyslos ir 
Sand upių linija.”

Pagrindinis šio susitarimo tiks
las Vokietijai buvo užtikrinti So
vietų Sąjungos neutralumą gink
luoto konflikto su Lenkija at
veju.

RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai 

Išvertė ir paruošė spąifdai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš pr. numerio).

Privalau vykdyti
Suskambėjo telefonas. Pakė

lusi ragelį išgirdau Lagarde bal
są. Tai Prancūzijos pasiuntiny
bės vicekonsulas. Jis maloniai 
teikėsi pakviesti mane truputi 
pasivaišinti. Jis pažadino mano 
smalsumą, nes niekad nėra ban
dęs paliesti mane kaip moterį. 
Tarp kitko, pasikalbėjimo metu, 
jis lyg netyčia užklausė, ar man 
nėra žinomas katalikų kunigų 
likimas, ar daug jų yra suimta? 
Atrodė, kad Lagarde gerai in
formuotas. Grįžusi namo pada
riau raštišką pranešimą, kurio 
pagrindą sudarė Lagarde šiuo 
reikalu turimos žinios.

Vos suskubau tą pranešimą 
paruošti, į mano butą įvirto Ja
roslavas, Ježek ir MVD pulki
ninkas. Į mane žiūrėdami kal
bėjo: “Mes aptarėme gana svar
bų dalyką: bandyk suvilioti 
Miglionį”. Jie visi trys būtinai 
įtaigojo mane tik Italijos kultū
ros reikalų attache domėtis ir 
šia kryptimi veikti. Majoras Je- 
žekas šliužo šaltumu šią mintį 
irgi patvirtino. Patarimas man 
buvo Įsakymas.

— Ilgai nelauk. Pakvieski 
Miglionį pas save. Sudaryk, * 
drauge, seksualiniu požiūriu 
kompromituojančias situacijas. 
Tegu tuo metu veikia filmų apa
ratas ir magnetofonas. Dar šian
dien pakvieski ji, kad rytoj va
kare šis tas įvyktų.

Pinklės italui
Įsakymui paklusti privalėjau. 

Paskambinau. Miglioni buvo na
mie. Jis su džiaugsmu priėmė 
mano kvietimą. Padėjusi ragelį, 
pastebėjau Ježeko ir MVD pul
kininko slaptą šnibždesį. Pulki
ninkas man paaiškino:

— Mes nutarėme, jog jūsų po
kylyje dalyvaus dar viena jauna 
moteris. Smulkius nurodymus 
duos Jaroslavas. — Po to abu iš
ėjo iš mano buto.

Su palengvėjusia širdimi at
sikvėpiau. Žvilgterėjau klausia
mai į Jaroslavą.

— Kompanijonės vardas An
gelika, — tarė jis, — ji yra 24 
metų, moka vokiečių, čeku ir 
kitas" kalbas. II pasaulinio karo 
metu buvo patekusi vokiečių ka
riuomenės “uždaran salonan”. 
žodžiu, buvo karininku kekšė. 
Bet... viskas praeity. Pas tave 
ji ateis dar ši vakarą. Susioažin- 
site. Tik nuduok nieko nežinan
ti apie jos praeitį.

— Tačiau man buvo neaišku, 
kaip aš ją galėsiu suvesti su tuo 
italu, jeigu jis prie manęs kibs? 
— paklausiau.

— Be jokių sunkumų. Jūs

liai slaptai
Išvertus tos sutarties tekstą į 

paprastą kalbą, Suomija, Estija 
ir Latvija buvo įjungtos į So
vietų Sąjungos įtakos sferą, o 
Lietuva palikta Vokietijos inte
resų sferoje.

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokie
tija užpuolė Lenkiją. Įsiveržė 
Lenkijon ir sovietai.

Antras protokolas
Už keturių savaičių kapitulia

vus Varšuvai, Ribbentropas vėl 
nuvyko Maskvon, kur rugsėjo 28 
d. su Sovietų Sąjunga pasirašė 
jau kitą sutartį — Vokieti j os- 
Sovietų Sąjungos sienų ir drau
giškumo sutartį, kuria dalijama
si užimtos Lenkijos žemėmis. 
Rusai atsirėžė daugiau nei pusę 
Lenkijos teritorijos iki Būgo, už
ėmė ir Vilniaus kraštą. Vokie
čiai beveik pusę užimtos Lenki
jos įjungė į Vokietiją, o iš kitos 
dalies sudarė Generalinę Guber
niją su sostine Krokuvoje. Ir 
prie šios sutarties prijungtas 
slaptas protokolas, kuriuo pa
keistas dar gyvos, neutralios, ne
priklausomos Lietuvos likimas: 
Lietuva išimta iš Vokietijos įta
kos sferos ir atiduota Sovietų 
Sąjungos įtakos sferai. Protoko
le rašoma: “Slaptas papildomas 
protokolas, pasirašytas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., pakeičiamas ta 
prasme, kad Lietuvos valstybės 
teritorija įeina į Sovietų įtakos 
sferą ... Kai tik Sovietų Sąjun
gos vyriausybė imsis Lietuvos 
teritorijoje specialių priemonių 
apsaugoti savo interesams, da
bartinė Vokieti j os-Lietu vos sie
na, jos suprastinimo dėlei, bus 
pakeista ta prasme, kad Lietuvos 
teritorija, esanti į vakarus nuo 
linijos, tai yra Suvalkijos dalis 
maždaug iki Šešupės... teks 
Vokietijai.”

Ambasadoriaus telegrama
Tas begėdiškas dar nepriklau

somos Lietuvos valstybės atida
vimas Sovietų Sąjungos įtakos 
■sferai yra paliudytas ir Vokieti
jos ambasadoriaus Maskvoje gra
fo Schulenburgo telegramoje, 
pasiųstoje 1939 m. spalio 3’ d. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijai Berlyne. Telegramoje 
visai aiškiai pasakyta, jog Vo-

valgysite “Alcron” viešbuty ir 
tuo ’ metu visai “atsitiktinai” 
pro jūsų stalą eis Angelika. Jūs 
pasisveikinsite, kaip senos pa
žįstamos, o toliau viskas vyks 
savaime. Tu turėsi rūpintis, kad 
Miglioni daug gertų.

Jaroslavas vėl man davė ke
lias piliules, kurios gėrimo metu 
palaiko budrumą. Davė vieną 
ružavos spalvos, kurią turėsiu 
Įmaišyti Miglionio stiklelin.

— Tai daryk tik esant visiem 
pas tave. Piliulė greit ištirpsta. 
Nepastebės. Jis tuoj bus mirti
nai girtas. Nieko neatsimins net 
atsigavęs.

Apsidžiaugiau, kad man su 
tuo šlykščių vyru neteks artimai 
bendrauti. Miglioni buvo apie 60 
metų, tačiau elgėsi, lyg būtų 30 
metų vyras. Jaroslavas davė man 
dar vieną foto aparatą — esą 
reikės papildomai padaryti nuo
traukų. Jis mane Įspėjo pasisau
goti, kad nepatekčiau Į jokią 
filmų nuotrauką. Tikėjau, jog 
laime manęs neapleis ir šį kartą.

Alkoholis ir nuotraukos
Nerimavau. Lapkričio 13 d. 

vakare turi kažkas svarbaus 
Įvykti — man vis rūpėjo. Atėjo 
vakaras. Viskas vyko pagal pla
ną. Miglioni savo bute mūsų lau
kė. Ir kai Angelika atėjo, jis be
matant ja susidomėjo. Skaniai 
pavalgę, daug gėrėm ir visokius 
niekus plepėjom. Kai tik paju
tau, kad svaigsta galva, išgėriau 
piliulę. Pasijutau geriau. Po ku
rio laiko iš Miglioni buto persi
kėlėm i mano. Vėl gėrėm, siu- 
tom. Kai Miglioni buvo gerokai 
išgėręs, nepastebint jam, pa
skambinau į saugumo rūmus, 
kad esame mano bute. Buvo jau 
pirma valanda nakties. Man vir
šininkai pasakė, kad mano ži
nioje dar trys valandos: saugu
miečiai ateis į mano butą lygiai 
4 vai. ryto. Laikiau rankoje Ja
roslavo duotą piliulę, kurią tu
rėjo išgerti Miglioni. Laukiau 
tinkamos progos. Tą piliulę iš
tirpinusi degtinės stiklelyje pa
daviau ją linksmai juokdamasi 
dinlomatui Miglioni. Vos pusva
landžiui praėjus, Miglioni šėlo, 
siuto, ir ko jis neišdarė... Gė
da ir pagalvoti. Bet... tarnyba 
yra tarnyba. Prisiminiau, jog tu
riu padaryti kelias nuotraukas. 
Iš prausyklos pro durų plyšį pa
dariau kelias labai kompromi
tuojančiose pozose to diploma
to nuotraukas. Befotografuojant 
nušvisdavo visas kambarys, bet 
Miglioni visai to nepastebėjo. 

Išgabeno ant neštuvų
Ketvirtą valandą ryto staiga 

įsiveržė į butą septyni saugu* 
miečiai: Ježekas, Jaroslavas, tas

pasidalino 
kietijos susitarimas su Sovietų 
Sąjunga, liečiąs Lietuvą, buvęs 
sudarytas su mintimi, kad Lie
tuva būsianti inkorporuota į So
vietų Sąjungą. Taigi, tomis su
tartimis, ignoruodami suvereni
nes Pabaltijo valstybių teises, 
abudu didieji Lietuvos kaimynai 
įvykdė kriminalinį nusikaltimą. 
1939 m. spalio 10 d. Lietuva bu
vo priversta pasirašyti su Sovie
tų Sąjunga nepuolimo sutartį, 
pagal kurią Lietuvoj buvo įreng
tos rusų karinės bazės. Kad Lie
tuvos gyventojams susidarytų 
palankesnis įspūdis, rusai grąži
no Lietuvai Vilnių, žinodami, 
kad netrukus bus užimta ir visa 
Lietuva.

Pagaliau . . . doleriai
Nepaisydama pasižadėjimo re

spektuoti nepriklausomos Lietu
vos suverenumą, 1940 m. birže
lio 15 d. sovietinė armija okupa
vo Lietuvą. Kartu buvo užimta 
vokiečiams numatyto Suvalkų 
krašto dalis ir imta derėtis dėl 
atlyginimo už tą sritį... 1940 m. 
rugpjūčio 12 d. norėta, kad so
vietai per trejus metus išmokė
tų Vokietijai 3.860.000 aukso do
lerių, t.y. pusę tos sumos, kurią 
savo laiku JAV buvo sumokėju
sios carinei Rusijai už Aliaską. 
Vėliau, 1941 m. sausio 10 d., vo
kiečiai išsiderėjo iš sovietų dvi
gubai už tą Lietuvos kampelį — 
7.500.000 aukso dolerių arba 
31.500.000 Reicho markių ...

Jėga ir laisvė
Iš viso matome, kad tokiu ne

švariu susitarimu tapo okupuota 
taikinga, niekam negrasinanti 
lietuvių tauta. Maskva tebevaldo 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus karine jėga. Tačiau, kaip 
1815 m. Vienos kongrese yra pa
reiškęs Prancūzijos atstovas Tal
leyrand, ant durtuvų negalima 
ilgai sėdėti... Tą tiesą patvirti
na ir šių dienų Čekoslovakijos 
įvykiai. Sovietų" okupacija Lie
tuvoje, kaip ir kituose Europos 
kraštuose, neamžina. Lietuvių ir 
kitų pavergtų tautų valia, sąmo
ningumas ir ryžtas atlaikys so
vietinę vergiją, kol laisvės jėgos 
ją sugriaus ir atneš naujos auš
ros pradžią. J. Karamba 

pulkininkas ir dar kažkokie sve- 
• timi trys MVD karininkai. Jų 
tarpe vienas civilis. Šis paskubo
mis puolė prie gulinčio Miglio
ni, papurtė jį, pakėlė kaip mė
sos gabalą ir, numetęs į lovą, pa
mojo pulkininkui ranka. Man 
atrodė, kad Miglioni nebegyvas.

Aš gautąją piliulę sugirdžiau, 
manydama, kad ji reikalinga pa
žadinti jaunystės jėgoms. O kas 
dabar? Susijaudinau, žudike ne
norėjau būti. Tai pastebėjęs pul
kininkas, nusivedė mane virtu
vėn. o paskui atėjo ir Jarosla
vas. Draugiškai man paplojęs 
per petį, tarė pulkininkas:

— Lydi j a, būk be baimės, mes 
duosime jam vieną injekciją, 
kad kelyje nepabustų tas kiaulė 
Miglioni.

— Kelyje? Kur gi? — susijau
dinusi paklausiau. — Vis dar 
draugiškai atsakė pulkininkas:

— Mes jį kartu su Angelika 
nugabensime i “Ametyst” vieš
buti. Kai jis iŠ ryto pabus, nie
ko negalės atsiminti. Savaime 
aišku, Lydija, tu čia nieku dėta. 
Aišku?

Mūsų svečią italą vyrai padė
jo ant neštuvų, užklojo antklode 
ir išnešė kaip lavoną. O mano 
Angelika buvo visai nusigėrusi 
ir prikelta vos ant kojų galėjo 
pastovėti. Padėjo jai užsivilkti 
apsiaustą. Pulkininkas stipriai 
ją paėmė po ranka ir nuvedė 
laiptais apačion. Penkiasdešimt 
metrų atstume stovėjo ligoninės 
automobilis—ambulansas. Sku
biai ten buvo įkelta Angelika ir 
Miglioni ant neštuvų. Nuvažia
vo. Kiti savo automobiliuose 
juos sekė. Supratau, kad pulki
ninkas nemelavo. Ir aš viename 
automobilyje važiavau i “Ame
tyst” viešbuti, kuris turėjo blo
gą vardą, čia “žymieji” galėjo 
laisvai ūžti ir ištvirkauti. Nuo 
neštuvų nukėlė Miglioni ir pa
guldė kartu su Angelika viešbu
tyje. Mes, grįždami namo, su
stojome prie saugumo rūmų: iš
lipo gydytojas, tas civilis ir pul
kininkas. Atsisveikindamas pul
kininkas patylomis patarė:

— Lydija, jeigu kartais Mig
lioni išsipagiriojęs tave pašauk
tų telefonu, be jokios baimės pa
sakyk jam, kad pas tave vakare 
jis buvo labai trumpai, tik vie
ną ar dvi taureles ištuštino ir po 
kokios valandos iš tavo buto, 
kartu su Angelika kažkur iške
liavo. O kur — nežinai. Aišku, 
jis tuo tikės, nes jo atmintis ne
beveikė.

Po dviejų dienų
Po dviejų dienų Miglioni pa

skambino telefonu. Susitarėme 
nuvykti i žinomą restoraną pa
valgyti. Valgant jis atrodė keis-
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POVILUI GASPERUI mirus,
jo žmonai JADVYGAI, sūnums — RIMUI ir ALEK
SUI reiškiame gilią užuojautą —

Antanas ir Valė Motuzai Albinas ir Antosė Vanagai

A t A

ANTANUI DOBIUI - DOBROVOLSKIUI mirus, 
jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

S. M. Kojefiai

A t A- ' . |
POVILUI GASPERUI mirus, jo žmoną JADVY- I 

GĄ, sūnus — RIMĄ ir ALEKSANDRĄ bei gimi- j 

nes liūdesio valandoje giliai užjaučiame — |
KLB Sault Ste Marie t
apylinkės valdyba ir nariai |

"i 

Mielą P. POŠKIENE ir artimuosius, brangiai

SESUTEI mirus, giliai užjaučia —

VISI Į LIETUVIŠKAS MOKYKLAS!
1. šie metai yra Lietuvių Švietimo 

ir šeimos metai. Ką gi apylinkės val
dyba šioje srityje yra padariusi? Jei
gu ir nieko ypatingo, tai pats svar
biausias darbas dar prieš akis, bū
tent, šiems mokslo metams praside
dant ar ir jiems prasidėjus pasisteng
ti, kad visi lietuvių vaikai lankytų 
mūsų lituanistines mokyklas. Didžio
siose kolonijose gal teks tai atlikti 
daugiausia per parapijų klebonus bei 
vietos organizacijas, tačiau mažesnė
se kolonijose reikėtų ir asmeniškai 
šeimas lankant raginti tėvus leisti 
savo vaikus į mūsų mokyklas. Tai tu
rėtų būti svarbiausias šių metų mū
sų veiklos tikslas.

2. Kadangi dauguma mūsų vaikų 
jau nuo pat mažens daugiau išmoksta 
angliškai gatvėje, negu iš tėvų lietu
viškai ir kadangi į kanadiškus vaikų 
darželius vaikai pradedami siųsti jau 
nuo 4-5 metų amžiaus, — mūsų vaikų 
lietuvių kalbos mokymas labai nuken
čia. Reikia turėti galvoje, kad vaikas 
sparčiausiai žodžius išmoksta būda
mas 2-5 metų amžiaus. Todėl KLB 
švietimo komisija paskatino mūsų 
mokyklų vedėjus nuo šių mokslo me
tų Įvesti priešmokyklinį skyrių, ku
riame vaikai būtų mokomi nuo 4-5 
metų amžiaus. Šiam skyriui mokslo 
priemones nupirkti apsiėmė švieti
mo komisija savo lėšomis. Toronto 
mokykloje toks skyrius jau veikė

KANADOS OPERA
21 SEZONAS — RUGSĖJO 12 IKI SPALIO 11

“La forza del destino” (itališkai)
Rugsėjo 12, 17, 22, 27 (popietinis seansas), spalio 9, 11

uDie Fledermaus” (angliškai) 
rugsėjo 15, 19, 27, 30, 

spalio 2, 8, 11 (popietinis seansas)

“Elektra” (vokiškai) 
rugsėjo 20, 24. spalio 3

“Turandot” (itališkai) 
rugsėjo 23. 26, spalio 4. 6

Su orkestru The T

“Rigoletto” (itališkai) 
rugsėjo 25, 29, spalio 1,

4 (popiet, seansas), 7, 10 
oronto Symphony

VAKARAIS 8.15 v. — ŠEŠTADIENIAIS popietiniai seansai 2 v. p. p. 
PIRMADIENIAIS ir KETATRTADIENIAIS — $7.50, $6.00, $4.50, $3.50 
PENKTADIENIO ir ŠEŠTADIENIO vakarais — $8.00, $6.50, $5.00, $4.00 
ŠEŠTADIENIO POPIETINIAI SEANSAI — $6.50, $5.00, $4.00, $3.00

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” 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 arka “TŽ”.

Praėjusį birželį aš su žmona iš Kvebeko miesto važiavome CN 
traukiniu į Montrealį. Pagal tvarkaraštį, turėjome Montrealyje per
sėsti į popietinį Rapido traukinį, einantį į Torontą.. Deja, Kvebeko 
traukinys vėlavo, ir mes, atvykę Montrealin, radome Rapido traukinį 
išėjusį. Teko laukti sekančio traukinio ištisas 6 valandas ir padaryti 
ekstra išlaidų vakarienei. Man rodos, CN bendrovė turėtų atlyginti 
papildomas kelionės išlaidas.

CN bendrovė sutinka su Jūsų nuomone ir praneša, kad Jums ne
delsiant reikėjo kreiptis į vietinį keleivių reikalų tvarkytoją (passen
ger sales manager), kuris būtų išmokėjęs ekstra išlaidas. Galite dar 
ir dabar kreiptis bei gauti dalį kompensacijos bei CN apgailestavimą.

tai: pavargęs, veidas kaip numi
rėlio, nerviškas. Pavalgę, greit 
atsisveikinome. Jis atsisakė už
sukti pas mane į butą ir bent 
vieną taurelę išmesti.

♦ ♦ ♦
Po to už nuopelnus komunis

tinei valstybei ir partijai buvau 
pakelta komjaunimo sąjungos 
garbės nare. Prie mano krūti
nės buvo prisegtas didokas auk
sinis ženklas—pjautuvas su kū

Kriaučeliūnų šeima

praeitais mokslo metais. Prašome vi
sas Bendruomenės apylinkes daryti 
žygių, kad vaikai nuo 4-5 metų am
žiaus jau lankytų lituanistinės mo
kyklos priešmokyklinį skyrių. Pasi
mokyti, kaip jam vadovauti, moky
tojai gali atvykti į Toronto Maironio 
šeštad. mokyklos priešmokyklinį sky
rių. Kelionės išlaidas apsiima padeng. 
ti KLB švietimo komisija, jei apy
linkės valdyba nepajėgia.

3. Niekas nėra taip ilgai ir ištver
mingai išeivijoje pasiaukojęs lietu
viškam reikalui, kaip tas tylusis mo
kytojas, aukodamas savo poilsio lai
ką. PLB švietimo taryba yra paruo
šusi ilgesnį laiką dirbusiems moky
tojams atžymėti specialius padėkos 
lakštus: daugiau kaip 3 metus dir
busiems žalios spalvos, daugiau kaip 
20 metų — rudos. Greitu laiku tuos 
padėkos lakštus pasiųsime apylinkių 
valdyboms. Prašome kokio nors minė
jimo proga ar specialiai tai progai 
suruoštoje vakarienėje viešai jūsų 
apylinkės mokytojams juos įteikti. 
Būtų tikslo nesupratimas ir net pa
žeminimas juos tik šiaip asmeniškai 
išdalinant, kai dažnai ir mažai pasi
aukojusiems asmenims ruošiamos va
karienės. Paštu ir mes patys galė
tume juos išsiuntinėti.

L. TAMOŠAUSKAS, pirm.
V. TASECKAS, sekr.

ju. Mane buvo apėmusi keista 
nuotaika. Mano sieloje buvo ne
ramu: ne, ne tik neramu — ten 
degė visas pragaras. Blaškiausi 
sąžinės balso kankinama. Aš dar 
neužmiršau, kad buvau tos “gar
bingos” komjaunimo sąjungos 
išmesta kaip liaudies priešas 
vos tik prieš vienerius metus. 
Keisti dalykai dedasi sovietinė
je Čekoslovakijoje — galvojau.

(Bus daugiau)



JIE VISI YRA VANAGAI
Vakaruose apsigyvenusio sovietų rašytojo A. Kuznecovo 

pareiškimai spaudai '
Laisvę Britanijoje pasirinkęs 

sovietų rašytojas Anatolijus 
Kuznecovas 40 metų amžiaus su
kaktį atžymėjo dvigubu tostu: 
pirmasis buvo skirtas iš viešo 
gyvenimo pasitraukusiam sovie
tinės cenzūros sužalotų kūrinių 
autoriui A. Kuznecovui* antrasis 
— darbą pradedančiam laisvojo 
pasaulio rašytojui A. Anatoliui. 
Savo kūrinius A. Kuznecovas da
bar pasirašinės A. Anatolio pa
varde. Į jo planus yra įtrauktas 
anglų kalbos kursas ir vieno ro
mano originalo paskelbimas ang
lų kalba, atitaisantis sovietinių 
cenzorių šiam kūriniui padarytą 
žalą.

Puolimai ir atsikirtimai
Pasikalbėjimuose su spaudos 

atstovais A. Kuznecovas pabrė
žė, kad Vakarų pasaulio žmo
nėms nėra lengva suprasti da
bartinį gyvenimą Sovietų Sąjun
goje. Amerikietis rašytojas W. 
Styron, pernai lankęsis anapus 
geležinės uždangos, pvz. prasi
tarė, jog A. Kuznecovo pabėgi
mas kvepia išdavyste, šiam ame
rikiečiui A. Kuznecovas pasiūlė 
vykti į Tūlą, pagyventi bent me
tus jo paliktame tuščiame bute 
ir tik tada skelbti savo išvadas. 
Lig šiol sovietinėje spaudoje A. 
Kuznecovą aštriausiai puolė jį 
Londonan pasiuntusio žurnalo 
“Junost” redaktorius Borisas 
Palevojus, mėgindamas įtaigoti, 
jog A. Kuznecovas išsižadėjo 
žmonos, sūnaus ir vienos nėščios 
moters, kurią buvo žadėjęs ves
ti. Pasak A. Kuznecovo, skau
džiausias atsiskyrimas buvęs su 
sūnumi, žmona jį palikusi jau 
prieš trejus metus" ir nuėjusi gy
venti su kitu rašytoju. B. Pale- 
vojaus minima kita moteris tik
riausiai esanti jo sekretorė, la
bai gera ir nuoširdi moteris, nie
ko nežinojusi apie planuojamą 
pabėgimą. Apie jos nėštumą A. 
Kuznecovas sakosi pirmą kartą 
išgirdęs iš B. Palevojaus, ku
riam, matyt, rūpėjo pagražinti 
vietinei rinkai skirtą propagan
dinį A. Kuznecovo nuvertinimą.

5 ir 95
A. Kuznecovo politiniai pa

reiškimai mums, lietuviams, yra 
gerai žinomi faktai, bet jie su- 
krės nevieną vakarietį, mėginu
sį puoselėti iliuzijas apie Sovie
tų Sąjungą. Invazijos į Čekoslo
vakiją metinėms skirtame raši
nyje Sovietų Sąjungą jis prista
to kaip galingiausią priespaudos 
valstybę pasaulyje, savo žinioje 
turinčią teismus, koncentracines 
stovyklas, mirties bausmę, kiek
vieną ginklą, pradedant revolve
riu ir baigiant vandenilio bom
ba. Jeigu 95% visų gyventojų 
sukiltų prieš šią sistemą, sukili
mą lengvai numalšintų likusie
ji 5% ginklo jėga, šioje milži
niškoje koncentracijos stovyklo
je didelį vaidmenį turi kompar- 
tipos ideologinis aparatas, kont- 
troliuojąs spaudą, radiją, televi
ziją ir netgi specialias stotis ži
nių laidoms iš užsienio trukdyti. 
Sovietų Sąjungos piliečiai pro
pagandine melo siena yra atskir
ti nuo pasaulio. Jiems kasdien 
kalama į galvą, , jog geriausias 
visame pasaulyje gyvenimas esąs 
Sovietų Sąjungoje.

Nėra “balandžių”
Tuščiomis pastangomis A. 

Kuznecovas laiko Vakarų politi
nių išminčių bandymą Krem-. 
liaus vadus" skirstyti į “vana
gus” ir “balandžius”, nes iš tik
rųjų jie visi yra “vanagai” — 
kietos linijos šalininkai. Atmetęs

Kun. J. Rioubūnas, Vasario 16 
gimnazijos kapelionas, po pa
mokų išeina iš gimnazijos, Šią 
vasarų nuvyko Italijon į Alpių 
kalnus ir ten liepos 27 d. žuvo. 
Jis buvo gimęs 1926 m., kunigu 
Įšventintas 1950 m. Teologijos 
mokslus ir kanonų teisę baigė 
Romoje licenciato laipsniais; 
priklausė Kaišiadorių vyskupijai

betkokią sukilimo prieš kompar
tiją mintį, A. Kuznecovas neti
ki ir į sovietinio komunizmo 
laipsnišką demokratėjimą. Gy
ventojai šio krašto politikoje ne
turi jokio vaidmens. Už juos 
sprendimus daro, palyginti, ne
didelė kompartijos vadų grupė, 
kurios įsakymus be jokio prieš
taravimo klusniai tvirtina augš- 
čiausiasis sovietas Maskvoje ir 
visi vietiniai sovietai. Geriausiu 
atveju gyventojai tikisi sulauk
ti pakankamai išsilavinusio, civi
lizuoto, žmogiško vado, bet to
kio asmens dabartinėje Krem
liaus didžiūnų grupėje nėra. Jei
gu toks ir būtų, vietoj jo gali 
greičiau iškilti naujas Stalino ir 
Berijos įpėdinis, kuris kraštą pa
skandins naujame terore.

Netiki komunizmu
A. Kuznecovo nuomone, 90% 

Sovietų Sąjungos piliečių netiki 
komunizmu, nes Rusija šiandien 
yra tapusi pasaulio istorijoje ne
girdėta savita imperialistine 
valstybe. Dangstymasis komu
nizmo skraiste išsaukia tik iro
nijos pilnas šypsenas žmonių vei
duose, bet jie nežino jokios ki
tos politinės sistemos. Niekas 
nenorėtų grįžti į kompartijos 
propagandos niekinamą kapita
lizmą. Belieka tik viltis, jog vis
ką gerojon pusėn gali pakreip
ti netikėtai iškilęs naujas vadas, 
parūpindamas sovietiniam ko
munizmui žmogišką veidą, kaip 
A. Dubčekas Čekoslovakijoje. 
Daug kas tiki, jog išeitį suras 
mokslas ir vis didesnę įtaką gau
nantys mokslininkai, kiti kas
dien gausėjančiais būriais vilties 
jieško religijoje.

Taikos vaidintojai
Sovietų Sąjungos piliečiai la

bai bijo III pasaulinio karo, šią 
baimę kompartijos propaganda 
panaudoja savo tikslams. A. Kuz
necovas jau anksčiau yra pabrė
žęs suktą invazijos į Čekoslova
kiją pateisinimą, pagal kurį so
vietų kariuomenė, užimdama šį 
kraštą, pastojusi kelią V. Vokie
tijos ruošiamam žygiui ir paša
linusi III pasaulinio karo grės
mę. Neturėdami jokių kitų in
formacijos šaltinių, eiliniai žmo
nės patiki tokiu absurdišku pa
siaiškinimu. Sovietų Sąjungos ir 
ruso kario prestižo kritimą jie 
priima kaip neišvengiamą auką 
ant taikos aukuro. Jiems Sovietų 
Sąjunga yra didysis taikos sar
gas. Daugiau išsilavinę ir geriau 
informuoti piliečiai šią propa
gandą sutinka skeptiškai. Jiems 
atrodo, kad Sovietų Sąjunga yra 
rimčiausias III pasaulinio karo 
provokuotojas, kai tuo tarpu 
JAV tik gina save ir Vakarų oa- 
saulį. Sovietinės politikos dėka 
šiandien Rusija iš visų pusių yra 
apsupta priešų, o draugų pasau
lyje turi labai nedaug.

Karas su Kinija?
A. Kuznecovas sakosi nesuti

kęs Sovietų Sąjungoje nė vieno 
žmogaus, kuris tikėtųsi sulaukti 
ko nors gero iš komunistinės Ki
nijos. Visiems yra aišku, kad 
silpnai ginkluota Kinija ne
įstengtų laimėti karo prieš So
vietų Sąjungą. Pergalė būtų so
vietų pusėje, bet visus gąsdina 
Kinijos gyventojų ir karių gausa, 
kuri tokiame kare pareikalautų 
nepaprastai daug aukų. Ryšiai 
tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos, 
A. Kuznecovo teigimu, yra labai 
šalti ir nedraugiški. Kremlius 
karo su Kinija nenori, bet jį, 
atrodo, yra pasiryžęs pradėti ki
niečių kompartijos vadas Mao. 
A. Kuznecovas tiki, jog prane
šimuose apie pasienio susikirti
mus sovietinė spauda skelbia tie
są, o meluoja incidentus provo
kuojantys kiniečiai. V. Kst.

Ar tikrai baisesni už rusus?
AL. GIMANTAS

Kai pažįstamas tautietis per
skaitė neseną “Mūsų Pajūrio” 
numeri, didžiai pasipiktino ten 
radęs straipsnio antraštę “Bai
sesni už rusus”, šie žodžiai bu
vo rašyti mažlietuvio ir skirti 
vokiečiams. Minėtas bičiulis ne
galėjo suprasti, kaip galima ly
ginti ar net žemiau už rusą sta
tyti vokieti. Pirmieji esą žemos 
kultūros, nežmoniški, o vokie
čiai — augštesnės kultūros, hu
maniškesni už rusus. Ką gi, 
kiekvienas Lietuvos gyventojas 
kuris turėjo progą pergyventi 
tiek rusiškąją, tiek ir vokiškąją 
okupaciją (šiuo atveju nekalbant 
apie šiuo metu trunkančią rusų 
okupaciją), pats yra susidaręs 
savąją nuomonę ir lyginimus. 
Tikriausiai bus tokių, kurie vo
kiškąją okupaciją laikys nema
žiau baisia už rusiškąją, nors 
greičiausia daugiau bus tokių 
tautiečių, kurie tvirtins, jog bai
sesnės už rusiškąją tikrai negali 
būti.

Mažlietuviai ir kiti
Turime suprasti mūsų mažlie- 

tuvius, klaipėdiečius ir lietuvius 
Rytprūsių gyventojus. Vokiečiai 
tikrai nebuvo jiems maloningi, 
nuolat juos persekiojo, draudė 
betkuriuos lietuviškus pasireiš
kimus, lietuviškus vietovardžius

Nežiūrint okupacijos, Lietuvoje būna ir linksmesnių momentų

Kaltina vyskupą už karininko darbus
Nuo š. m. liepos mėn. pradžios V. 

Vokietijoje daug rašoma ir kalbama 
apie Miuncheno-Preisingo arkivysku
pijos vyskupą pagalbininką Defreg
gerį. Pagrindą davė jo tardymas dėl 
žmonių žudymo karo metu.

Prieš karą apkaltintasis buvo stu
dentu, karo metu — karininku, ka
pitonu. Rusijoje, o vėliau Italijoje, 
vadovavo žinių skyriaus daliniui. Po 
karo buvęs kapitonas studijavo teo
logiją, 1949 m. įšventintas kunigu, 
1962 m. paskirtas Miuncheno — 
Preisingo arkivyskupijos generalvi
karu, 1968 m. — vyskupu pagalbi
ninku. Dabar — 53 m. amžiaus.

Apkaltinimas
Jau kuris laikas V. Vokietijo

je renkamos žinios apie hitleri
nės Vokietijos karo nusikaltė
lius, vienaip ar kitaip žudžiusius 
ar naikinusius žmones. Buvu
siam kapitonui Defreggeriui irgi 
buvo pradėta baudžiamoji byla. 
Surinkusi duomenis, prokuratū
ra nustatė, jog buvęs kapitonas 
Defreggeris tebūtų kaltinamas 
kaip bendrininkas žudant žmo
nes. Esą būdamas Italijoje su sa
vo būriu stovėjo mažame kalnų 
kaimelyje. Rytuose ir vakaruose 
prieš vokiečius veikė partizanai. 
Kovojant su jais daugiausia nu
kentėdavo tų vietovių gyvento
jai. Nesugavus tikrų kaltininkų, 
už vieną vokietį buvo nužudoma 
po kelis anos vietovės gyvento
jus. Pirmoje eilėje buvo žudomi 
ginklą nešioti galintieji vyrai. 
Italijos partizanai buvo užpuolę 
ir kapitono Defreggerio vado
vaujamą dalinį. Jie norėjo pa
grobti žinioms perdavinėti apa
ratūrą. Per ši užpuolimą žuvo 
keturi vokiečių kareiviai (te
nykščiai gyventojai tvirtina, kad 
tik vienas). Kaip buvo įprasta, 
turėjo būti atkeršyta ir už šį nu
žudymą — buvo įsakyta sušau
dyti visus tenykščius vyrus. Tai 
atlikti divizijos vadas pik. Boel- 
sen pavedė kpt. Defreggeriui. Ir 
taip 1944 m. liepos 7 d. buvo su
šaudyta 17 vyrų tarp 17 ir 65 m. 
amžiaus. Iš sugautųjų bei šau
dytų du tebegyvena dar ir da
bar. Būdami sužeisti, jie apsi
metė negyvais, o šaudymui pasi
baigus nušliaužė į šoną. Taip ir 
išvengė mirties. Buvo sudegintas 
beveik visas kaimas. Pats kpt. 
Defreggeris nevykdė šių žudy
mų, bandė jų išvengti ir priešin
tis divizijos vadui. Kai tos pa
stangos nepavyko, įsakymo vyk
dymą pavedė vienam savo leite
nantų.

Nusikaltimo nustatymas
Vysk. Defreggeris buvo apkal

tintas už bendrininkavimą žu
dant. Bet jo bendrininkavimas 
yra ne kaip žmogžudžio, turinčio 
palinkimą žudyti bei žudančio 

keitė vokiškais, mažlietuvių eli
tą, pasauliečius ir dvasininkus, 
persekiojo, kalino kacetuose, žu
dė, laikė policijos priežiūroje. 
Klaipėdos krašto lietuviai nega
li užmiršti tos pragaištingos na
cių veiklos Lietuvai priklausan
čioje krašto dalyje, kuri juk bu
vo aiškus kišimasis, rausimasis 
po Lietuvos valstybės pagrin
dais, siejąs atplėšti nuo jos 
Klaipėdos kraštą. O kur Lietu
vos gyventojų trėmimas į Sak
soniją prievartos darbams, jau
nimo gaudymas į kariuomenės 
ar darbo tarnybos eiles? Nega
lime užmiršti ir okupanto poel
gio, kai mūsų pačių krašte, mū
sų tėvynėje buvo visa eilė krau
tuvių, teatrų, kinų su iškaba 
“tik vokiečiams”. Mūsų pačių 
gėrybes piešdami, jie nustatė 
badmirinę maisto normą, lyg vo
kietis būtų turėjęs teisę geriau 
valgyti ir apsirengti... Taip, 
okupacija lieka okupacija, ar tai 
ruda ar raudona.

Danų ryžtingumas
Mes gerai žinome savosios 

tautos laikyseną vokiškosios 
okupacijos metais. Dabar, jau 
eilei metų praslinkus, pravartu 
pažvelgti, o gal ir palyginti, kaip 
kitos vokiečių okupuotos tautos 
praleido nacių viešpatavimo lai

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis Vokietijoj 

kokiais nors asmeniniais išskai
čiavimais — malonumo, pasipel- 
nijimo ir pan. V. Vokietijoje vei
kiąs baudž. statutas, pagal kurį 
yra baudžiami ir hitlerinės Vo
kietijos meto nusikaltėliai, va
dina pirmos rūšies žudymus 
“totšliagu”, o antros rūšies — 
“mordu”. Už “totšliagą” jis ski
ria nemažiau 5 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o už “mordą”— 
iki gyvos galvos. “Totšliago” nu
sikaltimas pasensta per 15 me
tų nuo jo padarymo dienos, o 
“mordo” — per 20 metų.

Buv. kpt. Defreggeris kaltina
mas “totšliagu”, kuris padarytas 
1944 m., t. y. prieš 25 metus. 
Dėlto jis laikomas jau pasenu
siu ir prokuratūra sustabdė šią 
bylą. Dabartinis vysk. Defreg
geris negali jau būti traukiamas 
teisman dėl savo darbų, padary
tų jam buvus kapitonu prieš 
daugiau nei 15 metų.

Kalba apkaltintasis
Pirmą kartą viešai šį dalyką 

iškėlė labai paplitęs žurnalas 
“Der Spiegei”. (Kadaise jis ge
rokai apmalė ir V. Vokietijos 
krikščionių demokratų žinomą 
politiką Straussą. Bet pastarasis 
nenusileido ir į galą šis žurna
las turėjo jam sumokėti 25.000 
markių atlyginimo). Jį pasekė ir 
kita spauda, o ypač pigioji. Pla
čiai išgarsintas reikalas privertė 
ir vyskupą pasisakyti viešai. Sa
vo š. m. liepos 14 d. laiške jis 
pareiškė, jog yra daręs visa, kad 
įsakymas nebūtų įvykdytas. Dėl 
paties įvykio jis kenčia visą lai
ką. Be to, visada galvojąs. ■ ar 
nebūtų buvę jam geriau, jei jis 
būtų’ rizikavęs savo asmeniu ir 
įsakymo toliau nebūtų perda
vęs? Neliesdamas teisinės pu
sės, jis pasiduoda tik Dievo teis
mui.

Pagal čia turimas žinias, vys
kupas Defreggeris yra prašęs ir 
Filetto kaimo gyventojus, kad 
jie dovanotų jam. Tenykštis vie
tininkas yra prašytojo pusė
je, bet komunistai rinko parašus 
už išdavimą jo Italijos teisingu
mo organams nubausti. Kiek te
ko nugirsti, pastarieji yra jau 
pareikalavę vokiečius išduoti. 
Bet, žinoma, vokiečiai neturėtų 
išduoti jį, nes pagal baudž. sta
tutą Vokietijos piliečiai teisiami 
savų teismų už nusikaltimus, pa
darytus už savo valstybės ribų.

Kardinolo Doepfenerio žodis
Spauda išprovokavo prabilti 

ir vietos kardinolą Doepfnerį, 
kuris kun. Defreggerį buvo pa
skyręs generalvikaru ir vėliau 
pasiūlęs jį padaryti vyskupu. 
Kardinolui priekaištaujama, kad 
jis, nepaisydamas Defreggerio 
praeities, pasiūlė jį į vyskupus. 
Š. m. liepos 20 d. savo laiške į 
kunigus ir parapijiečius, per
skaitytame bažnyčiose, kardino

kus. Paimkime danus. Turime 
prisipažinti, kad nelabai daug ži
nome apie tą prie Baltijos jūros 
prisiglaudusią tautą, artimesnių 
ryšių niekad neturėjome, nors 
beveik kaimynais esame. Visi 
Lietuvoje žino, kad Danija yra 
labai pažengęs kraštas savo ūki
ninkavime, gyvulininkystėje, 
pieno ūkyje. Po paskutinio karo 
pasaulyje Danija garsėjo savo 
labai jau liberaliais įstatymais, 
toleruojančiais viešą pornografi
ją knygose, žurnaluose, laikraš
čiuose, filmuose. Teko kalbėtis 
su vienu kitu lietuviu, kuriems 
pokario metais reikėjo gyventi 
Danijoje. Jų atsiliepimai apie 
kraštą ir žmones buvo tik pusė
tini, be didesnio entuziazmo. Bet 
to krašto žmonių elgesys ir nu
sistatymas okupanto atžvilgiu 
buvo neabejotinai ryžtingas. Jie 
nedviprasmiškai gynė ir užtarė 
persekiojamas mažumas — savo 
krašto piliečius. Kai naciai pra
dėjo žydų persekiojimą, visas 
kraštas sujudo žydams padėti. 
Kai vokiečiai pradėjo suimėti ir 
įkaitais imti danu patriotus, siū
lydami juos iškeisti į danų sle- tų kvalifikuojamas ir kaip 
piamus žydus, vienas danų mi- “mordas” bei byla būtų teismo 
nisteriu viešai pareiškė, esą ne- spręsta iš esmės, dėl tik ką nu
dera vieną daną iškeisti į kitą neto motyvo jis turėtų būti iš- 
daną! (Nukelta j 4-tą psl.) teisintas.

las sako, kad ano meto Defreg
gerio veiksmą jis tyręs pagal 
moralinius reikalavimus. Ar kal
tinamasis galėjęs tada atsisaky
ti nuo vykdymo įsakymo, tega
lįs tik Dievas nuspręsti.

Buvę kariai
Buv. kpt.' Defreggerio vado

vauto būrio išlikę kariai tvirti
na, kad jų vadas buvo antihitle- 
rininkas ir savo nusitatymą pa- 
rodydavęs net prieš visą būrį. 
Nedaug trūko, kad patektų net į 
karo teismą. Be to, jis buvęs 
praktikuojantis krikščionis ir 
krikščioniškai elgdavęsis ne vien 
su civiliais gyventojais Rusijoje, 
bet ir su karo belaisviais. Pagal 
juos, jei kpt. Defreggeris perda
vė toliau anąjį įsakymą, tai tik 
todėl, kad iš viršaus jis buvo 
taip spaudžiamas, jog kitaip ne
galėjęs pasielgti.

Balsai iš visuomenės
Iš visuomenės pasitaiko bal

sų, kaltinančių šio įvykio kėlė
jus ir laikančių juos sensacijų 
j ieškotojais. Pagal juos, tokie 
tingi galvoti, mėgsta vien teisti 
kitus. Primenama jiems, kad dėl 
tokių įvykių, kuriame yra įmai
šytas ir vyskupas, yra kalti visį, 
kurie padėjo Hitleriui paimti 
valdžią ir įsitvirtinti joje.

Kiti primena šio dalyko pro
paguotojams, kad karo atveju ir 
kitų tautų kariai yra padarę nu
sikaltimų prieš svetimuosius. 
Todėl kalba vien apie savuosius 
kenkianti vokiečių garbei, įžei
džiami vokiečiai kariai ir kiti 
karo dalyviai, atlikę jiems pa
vestą pareigą. Pagal juos, nie
kas nejaučia sąžinės graužimo 
už šaudymus kare, už .gynimąsi 
nuo partizanų, už įvykdymą ka
ro teismų sprendimų ir pan. Pa
galiau, pagal juos, karo metu 
kiekvieno vieneto vado pareiga 
esanti saugoti savo karių gyvy
bę. Todėl ir kiekviena priemo
nė apsigynimui esanti pateisin
tina.

Kodėl iškeltas viešumon?
Buv. kpt. Defreggerio pasiel

gimas Filetto kaime vokiečių 
praktikoje nėra pirmas ir pasku
tinis. Panašiai buvo daroma vi
sur, kur buvo vokiečių bei kur 
prieš juos veikė partizanai. Bet 
neteko girdėti, kad apie tokius 
ir panašius, nusikaltėlius būtų 
tiek daug viešai kalbama ir ra
šoma, kaip apie šį vyskupą. Rei
kia manyti, jog ir jo pavardė ne
būtų tiek daug linksniuojama 
arba visai nebūtų minima, jei jis 
nebūtų tapęs katalikų dvasiškiu 
ir dar vyskupu. Pastaroji aplin
kybė bene bus svarbiausia, kuri 
davė akstiną tam tikrai visuome
nės daliai šį įvykį iškelti viešai 
ir jį išreklamuoti. Yra supran
tamas ir jų tikslas. Pastarąjį jie 
iš dalies pasiekė. Nekritiškuo
sius jie nuteikė labai neigiamai 
ne kaip prieš buvusį kariškį, 
privalėjusį aklai paklusti įsaky
mams iš viršaus, bet kaip prieš 
esamą vyskupą. Net kataliku 
šviesuolių tarpe tenka pastebėti 
visaip galvojančių. Kaikurie jų 
buvo pradėję reikalauti, kad 
vyskupas atsisakytų. Nepataisė 
reikalo ir minėti laiškai kuni
gams ir parapijiečiams.

Teisinė pusė
Kaip minėta, buv. kpt. Defre

ggerio byla dėl pasenėjimo su
stabdyta. Teismui neteko spręs
ti jos iš esmės. Bet jei teismas 
būti ir sprendęs, jis būtų vysku
pą išteisinęs. Sekiau vokiečiu 
teismų sprendimus, darytus bei 
tebedaromus prieš kaltinamuo
sius, kurie patys žudė žmones 
hitlerinės Vokietijos metu arba 
dalyvavo juos žudant. Pastebė
jau, kad pirmoje eilėje baudžia
mi tik tokie, kurie už nepildy
mą įsakymų, duotų jiems iš vir
šaus. galėjo išvengti didelių 
bausmių, pvz. mirties bausmės^ 
Kad kpt. Defreggeris būtų karo 
teismo nubaustas mirties baus
me už ano įsakymo neįvykdymą, 
yra daugiau nei tikra. Todėl, jei 
jo pasielgimas aname kaime bū-
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Ne tik budėti, bet ir judėti
Svečio įspūdžiai iš praėjusios vasaros jaunimo stovyklų 

KAZYS BRIEDIS

Vasara ir stovyklos — tai lau
kiamas ir jaunimui neišskiria
mas įvykis. Kai skaitai spaudą, 
tolimesniam pašalaičiui susida
ro įspūdis, jog tų stovyklaviečių 
Toronte yra begalė: ateitinin
kų, vyčių, aušriečių, skautų, 
sportininkų ir t. t. Bet tikrumoj 
Toronto lietuviai turi tik tris 
stovyklavietes, kuriomis minė
tos grupės naudojasi už “ačiū” 
ar už mažą nuomą. Pastovios 
stovyklavietės yra: Springhurste 
(Šv. Jono parapijos), New Wasa- 
ga Beach (Prisikėlimo parapi
jos) ir Romuvos prie Fox ežero 
(skautų rajono). Į tas stovykla
vietes, kurių vertė vis auga, su
dėta daug "pinigo ir lietuviško 
prakaito, ką turbūt gali patvir
tinti Montrealio lietuviai, kurie 
savo vienintelės stovyklos dar 
vis nepajėgia pilnai įrengti.

Vaistai nuo “hipių”
Daug gražių atsiliepimų teko 

skaityti apie parapijines stovyk
las prie didžiojo Wasagos ežero. 
Tik gaila, kad jaunimo šiemet 
ten jau buvo mažiau, negu pra
ėjusią vasarą. Gal permažai pro
pagandos buvo pavaryta? Laikas 
tuo susidomėti, nes stovyklauto
jų skaičiaus mažėjimas yra lie
tuvybei pavojingas reiškinys. 
Gerai, kad raminantis vaizdas 
buvo Romuvos stovykloje, kur 
suvažiavo net apie 300 skautų ir 
skaučių, dalis net iš Detroito, 
Ročestėrio, Londono, Hamilto
no ir kitų vietovių.

Aš nesu skautas ir nuo jauni
mo seniai atitrūkęs, bet skautų 
organizaciją aš labai vertinu. 
Juk skautybės principai ir pas
tangos skiepyti gėrį visai žmo
nijai šiandien yra labiau reika
lingi, negu kada nors praeityje. 
Juo daugiau jaunimo skautų 
gretose, juo mažiau nusikaltėlių 
ir “hipių” bus miestų gatvėse" 
Lietuviai, kaip ir kiti buvusieji 
DP, šiuo atžvilgiu yra kiek ge
resnėje padėtyje, nes jie iš 
tremties atsivežė drausmingus 
skautų vienetus ir gražias tra
dicijas. Su jais turėjo skaitytis 
ir britiškai snobiška Kanados 
skautų vadovybė, kuri leido au
tonomiškai tvarkytis ir pažadė
jo brolišką globą. Kiek tos glo
bos ten būta, aš nežinau, bet 
mes visi matome, kaip gražiai 
lietuviai skautai yra susitvarkę.

Erdvu ir gražu
Štai, kad ir Romuvos stovyk

lavietė. Kuri org-ja, be stipraus 
užnugario, būtų drįsusi pirkti 50 
akrų miško brangiame vasarvie
čių rajone ir ten įrengti stilin
gą" stovyklavietę, kai pinigų už
teko vos nuosavybės dokumen
tams sudaryti? O mūsų skautai, 
su savo tėvų pagalba, tai padarė 
jau prieš 7 metus. Dabar kas va
sarą jie traukia prie Fox ežero. 
Vietos čia visiems užtenka: vil
kiukams, paukštytėms, skau
tams, skautėms, jūrų skautams, 
oro skautams, akademikams 
skautams ir gal dar kitokiems, 
anot vieno Čikagos lietuvio se
no klebono — “skautams ir 
skautienėms”.

Nenuilstamo (dar iš Lietuvos 
laikų) jūros skautų veikėjo Vla
do Rušo dėka ir aš šiemet turė
jau progos pamatyti romantiš
kąją Romuvą. Stovyklavietė yra 
apie 140 mylių į šiaurę nuo To
ronto ir pasiekiama 11-ju plen
tu. Prie Huntsville miestelio rei
kia sukti į kairę, o ten jau užra
šai rodo kelią į stovyklą. Van
dens sporto mėgėjai Romuvą ga
li pasiekti ir valtimis, bet tokių 
narsuolių yra mažai.

Iš vienos Romuvos pusės šva
rus ežero vanduo, iš antroros — 
kalvotas lapuočių miškas. Pietų 
pusėje yra 3 nameliai skautėms^ 
šiaurės pusėje — 3 nameliai 
skautams. Viduryje yra didelis 
centrinis pastatas—menė, kurio
je jaunimas valgo, mokosi, dai
nuoja ir meldžiasi. Visų pastatų 
stilius primena senąją Zapyškio 
bažnyčią. Nežiūrint miško izo
liacijos, stovyklavietė turi van
dentiekį, kanalizaciją, elektrą, 

Taip keliavom į Monitobos jaunimo vasaros stovyklą: "į stovyklą 
nuvažiuosim, daug dainelių padainuosim". Nuotr. R. Fedun

telefoną ir net puikią lietuvišką 
pirtį, kuria padieniui naudojasi 
berniukai ir mergaitės.

Stovyklaujama palapinėse
Yra vėliavų aikštė ir svečių 

“rezervatas” su daug vietos au
tomobiliams ir palapinėms. Pa
tys skautai, pagal seną tradici
ją, daugiausia gyvena palapinė
se, net ir jų keliaujantis kape
lionas kun. Št. Kulbis. Nors pa
lapinės išsidėsčiusios miške, 
bet tėvai gali būti ramūs, nes 
jaunimo priežiūra yra labai rū
pestinga, o į mergaičių stovyk
lą berniukams visiškai "uždraus
ta įeiti. Taip pat rūpestingai 
(iš dviejų bokštų) užtikrinamas 
besimaudančiųjų ir irkluojančių 
saugumas. Stovyklavietė turi 
apie tuziną irklinių ir motorinių 
valčių, kuriomis laisvai ir no
riai "naudojasi stovyklautojai, 
bet tos “flotilijos” viršininkas— 
jūrų skautininkas Gorys — žiū
ri, kad nė vienas neišplauktų be 
saugumo liemenės ir be patyru
sių irkluotojų.

Tik trys savaitės
Lietuviai skautai šia stovykla

viete naudojasi tik tris savaites, 
o kitas tris savaites ji su visais 
indais ir įrengimais, išnuomoja
ma kanadietėms vienuolėms, ku
rios ten apgyvendina globos ir 
gamtos reikalingus Toronto vai
kus. ši nuoma yra didelė para
ma stovyklavietės išlaikymui. 
Maistas lietuvių stovykloje yra 
labai geras, motiniškai paruošia
mas savanorių ponių septintu
ko, ten plušančio be jokio atly
ginimo. Stovykla turi ir savo gy
dytoją, kurio pareigas jau eilę 
metų eina skautų globėjas ir 
veikėjas dr. J. Yčas.

Skautiška programa
Didžiausias stovyklos “šūrum- 

burum” buvo rugpjūčio 2 d., nes 
tada buvo sporto šventė ir jūros 
diena. Buvo svečių net iš Čika
gos, o bendras "stovyklautojų 
skaičius tą savaitgalį siekė apie 
350 žmonių.

Šiltu “iki pasimatymo” žodžiu 
Romuvos stovyklą rugpjūčio 9 
d. uždarė Kanados liet, skautų 
vadas K. Batūra ir skaučių vadė 
L. Gvildienė. Paskutinę savaitę 
stovyklos viršininku buvo v. s. 
Stanionis, kuris uždarymo išva
karėse surengė puikų laužą su 
laipsnių pakėlimais, dovanų 
įteikimais, padėkomis bendra
darbiams ir šeimininkėms. Su
sidarė įspūdis, kad daugiausia 
laurų sugraibstė Detroito skau
tai, vadovaujami jau žilo, bet ne
senstančio skautybės entuziasto 
C. Arnužio. Iki pusiaunakčio 
skambėjo lietuviškos dainos prie 
muzika ir humoru “kurstomo” 
laužo, kurį artistiškai ir talen
tingai pravedė s. J. Karasiejus.

Stovyklos visiems!
Čia parašiau trumpus įspū

džius, kokius man, kaip svečiui, 
paliko Romuvos stovykla. Ko
kius įspūdžius ji paliko mūsų 
jaunimui, to nė klausti nereikia^ 
nes pats mačiau išvažiuojančių
jų ašaras.

Gaila tų lietuvių jaunuolių, 
kurie šią vasarą nepasinaudojo 
nei Wasagos, nei Romuvos sto
vyklavietėmis. Tėvai, parapijos, 
mokyklos ir visa Lietuvių Bend
ruomenė turėtų daryti viską, kad 
nė vienas jaunuolis-lė neliktų už 
stovyklos ribų. Stovyklos stipri
na jaunimo charakterį, moralę, 
sveikatą ir lietuvybę. Kokiu nors 
apklausinėjimo būdu reikia išsi
aiškinti nestovyklavimo priežas
tis ir bendromis jėgomis tas 
kliūtis nugalėti. Reikia ne tik 
budėti, bet ir judėti, kad atei
nančią vasarą mūsų stovyklose 
krykštautų ne kokie 500, bet vi
sas 1000 mūsų jaunimo.

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS KETURMĖNESINĮ 
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINĖ PRENU

MERATA $5. ADRESAS:
P. O. BOX 9318, CHICAGO, 
ILL. 60690, USA.



PAVERGTOJE TTVYffiJE
NUBAUSTI KUNIGAI
Iš papildomų šaltinių gautos žinios 

patvirtino, kad okupacinė sovietų val
džia nubaudė keletą kunigų, pasira
šiusių prašymą Kremliui. Jame buvo 
prašoma daugiau laisvės kunigų se
minarijai Kaune. Nubausti Valakbū- 
džio klebonas kun. Juozas Zdebskis 
ir Vilkaviškio vikaras Sigitas Tam* 
kevičius — jiems atimti “darbo lei
dimai”, t.y. uždrausta eiti kunigų pa
reigas. Garliavos klebonas kun. Pet
ras Dumbliauskas buvo tardomas, bet 
kol kas paliktas vietoje. Nubaustųjų 
tarpe minimi — Didvyžių klebonas 
Lionginas Kunevičius ir Skarulių kle
bonas Antanas Jokūbauskas. Jiems 
taipgi atimti “darbo leidimai”. Anks- 
tyvesnėje informacijoje tarp nubaus
tųjų buvo minimas kun. Pr. Tamule
vičius, bet, atrodo, jo pavardė buvo 
sumaišyta su kun. Tamkevičiaus pa
varde.

MIŠKU GAISRAI
Pastaruoju metu spaudos pusla

piuose gausu pranešimų apie miškų 
gaisrus. Degė Rumšiškių giria, miš
kas prie Strėvos, užsiliepsnojusi žo
lė buvo ir Kauno senajame Ąžuoly
ne. Miškų kultūrų ir miško apsaugos 
valdybos vyr. inž. D. Petrausko pra
nešimu. Vilniaus, Trakų ir Druski
ninkų miškų darbuotojai rudeniop 
kasdien turi užgesinti 2-3, o kartais 
net ir 5 gaisrus. Beveik visų gaisrų 
pagrindinė priežastis — sukurtas lau
žas, numestas degtukas ar papiro
sas. “Švyturio” žurnalas 11 nr. pa
skelbtame pasikalbėjime su miškų 
ūkio ir miško pramonės ministeriu A. 
Matulioniu konstatuoja, jog pernai 
Lietuvoj buvo net 568 miško gaisrai. 
Paklaustas, ar turistams bei poilsiau
tojams sudarytos lengvesnės sąlygos 
pasiekti miškus nepadidins gaisru 
skaičiaus, A. Matulionis atsakė: “Ga
li būti ir taip, bet, antra vertus, to
kių miškų zonos bus atidžiau prižiū
rimos, jas saugos budėtojai, kurie, iš
vydę dūmus, paskelbs aliarmą. To
kiuose miškuose bent jau greičiau už
slopinsime ugnį, jei išvengti jos ne
galime . . . Mūsų įstatymai pernelyg 
švelnūs. Reikėtų griežtai bausti už 
kiekvieną ne vietoj sukurtą laužą. 
Kai giria užsiliepsnoja, dažniausiai 
jau nebėra ko bausti!..” A. Matu
lionio duomenimis, miškų Lietuva 
dabar turi tik 25% bendros teritori
jos, o Latvijoje ir Estijoje jų yra 
30%. žemdirbystei netinkami paupiai 
kalvos ir skardžiai užsodinami mede
liais ir pavedami globoti kolchozams. 
Tuo būdu miškus tikimasi papildyti 
27.000 ha. Pagrindiniai sodinimo dar
bai miškuose šiemet buvo vykdomi 
Kretingos, Plungės ir Mažeikių rajo
nuose, kur daug žalos padarė užper
nai praūžęs uraganas.

NAUJI VADOVĖLIAI
“Šviesos” leidyklos direktoriaus Bro

niaus Saulio paskelbtais duomeni
mis, šiems mokslo metams bus parū- ' 
pinti 144 vadovėliai daugiau kaip 3 
milijonų egzempliorių bendru tiražu. 
Naujų leidinių tarpe B. Saulis mini 
J. Jurginio ir V. Merkio paruoštą 
“Lietuvos TSR istorijos vadovėlį”, A. 
Gaigalaitės ir R. Žepkaitės “Lietu
vos TSR istoriją”, muzikologo J. 
Gaudrimo redaguotą “Muzikos vado
vėlį”. Prie daugelio vadovėlių yra 
pridedama “Knyga mokytojams” su 
metodiniais atskirų dalykų nurody
mais, medžiagos išplanavimu ir pa
mokos planu. Lietuvių, rusų ir Vaka
rų Europos skaitiniams atstovauja 
serija “Mokinio biblioteka”. Priešmo
kyklinio amžiaus vaikams skiriama 
iliustruota chrestomatija “Mūsų ma
žiesiems”, su eismo saugumo taisyk
lėmis supažindinanti knygelė “Atsar 
giai, mašinos!”

ŠERNŲ MEDŽIOKLĖS
Šią vasarą nemaža žalos kolchozų 

ir sovchozų pasėliams yra padarę šer
nai. Organizuojamos medžioklės kar
tais baigiasi labai liūdnai, kai me

Sauli SL Marie, Ont.
A. A. POVILAS GASPERAS, 60 

m. amž., po ilgos ligos rugpjūčio 21 
d. iškeliavo amžinybėn, palydėtas gi
minių ir visų kolonijos tautiečių. Po
vilas buvo taurus žmogus ir susipra
tęs lietuvis; aktyviai dalyvavo mūsų 
kolonijos veikloje; buvo ilgametis 
Tautos Fondo įgaliotinis, be to, yra 
buvęs apylinkės valdybos pirminin
ku ir šiaip ėjęs įvairias pareigas vie
tos Lietuvių Bendruomenėje. Be Po
vilo neapsiėjo nė vienas Bendruo
menės parengimas. Jis buvo myli
mas bei gerbiamas visų tautiečių. 
Laidotuvių namuose jo karstas sken
do gėlėse, nuolat buvo lankomas tau
tiečių ir kitataučių, šeštadienio ry
tą, rugp. 23 d., iškilmingai palaido
tas vietos katalikų kapinėse. Be šei
mos, laidotuvėse dalyvavo ir kiti 
velionies artimieji: dėdė — ats. pik. 

PADĖKA
AJL POVILUI GASPERUI

mirus, liūdesio dienomis sulaukėm daug užuojautos. 
Nuoširdžiai dėkojame: bičiuliams už gausiai užprašytas Mišias; kars
to nešėjams; tautiečiams — už gausų velionies lankymą laidotuvių 
namuose; draugam bei pažįstamiem — už pareikštas užuojautas; 
palydėjusiem į amžiną poilsio vietą.

Didžiausia padėka tenka lankiusiems velionį ligoninėje sunkios 
ligos metu.

Visiem nuoširdžiai dėkingi:
žmona Jadvyga, sūnūs — Rimas ir Aleksandras

Mielas mano gyvenimo drauge, Tu mane taip staigiai palikai — 
nespėjai nė sudiev pasakyti. Mano gilus širdies skausmas Tavęs nie
kad neužmirš.

džiotojai užmiršta saugumo taisykles. 
Skaudi nelaimė įvyko šakių rajono 
Voniškių kolchozo šernų pamėgta
me lauke. Užuot įsirengę bokštelius, 
medžiotojai pasislėpė krūmokšniuose, 
įdubose ir už akmenų. Kolchozo pirm. 
Stasys Leminskas, išgirdęs kriuksė
jimą primenančius garsus, pasisiūlė 
šernus atvaryti arčiau medžiotojų. 
Šernų jam nepavyko surasti, bet jį 
patį nakties tamsoje šernu palaikė 
Lietuvos žemės ūkio technikos Sa
kių skyriaus darbuotojas J. Grėbli- 
kas. Už S. Leminsko nušovimą dabar 
jam teks atsakyti teisme.

SVEČIAI IŠ DANUOS
Palangoje atostogavo su žmona iš 

Maskvos užsukęs Danijos kompartijos 
vadas Knudas Jaspersenas. Jis taip
gi turėjo progos susipažinti su Klai
pėdos uostu, Kauno pramonės įmonė
mis. Vilsiuje K. Jaspersenas turėjo 
ilgesnį pokalbį su A. Sniečkum, A. 
Barkausku, R. Songaila bei kitais vii. 
niškės kompartijos vadais. Didžioji 
pokalbio dalis, atrodo, buvo skirta ry
šių gerinimui tarp abiejų komparti
jų, nes lietuviai komunistai labai no
rėtų apsilankyti Danijoje. Spaudai 
padarytuose pareiškimuose K. Jas
persenas griežtai laikosi propagandi
nės Kremliaus linijos: “Mes — kai
mynai, nes gyvename Baltijos pakran
tėse. Ir mus turi dar labiau suartin
ti ir vienyti bendri tikslai ir pastan
gos kovoje prieš tarptautinį impe
rializmą, prieš Vakarų Vokietijos mi- 
litarizmą ir revanšizmą, už taiką visa
me pasaulyje.” Su tokiom maskvinėm 
pasakaitėm danų kompartija niekada 
neturės didesnės reikšmės Danijos 
gyvenime. * .

SUDEGĖ “JŪRA”
Palangoje, J. Basanavičiaus gat

vėje, sudegė kelis dešimtmečius išti
kimai tarnavęs restoranas “Jūra”. 
Naktį kilęs gaisras buvo pastebėtas 
pervėlai — iš medinio pastato liko 
tik įgriuvęs stogas, suanglėjusios sie
nos ir langai be stiklų. Gaisro prie
žastimi greičiausiai buvo nesutvarky
ti elektros laidai. Gaisrininkams pa
vyko išsaugoti vasarą nenaudojamą 
restorano drabužinę ir aplinkinius pa
status. Gaisro išvakarėse “Jūra” buvo 
pilna vasarotojų.

LAZDYNŲ “RIEŠUTAS”
Naujajame Vilniaus Lazdynų rajo

ne atidaryta savitarnos principu vei
kianti universali parduotuvė “Riešu
tas”. Klientus aptarnauja apie 100 
pardavėjų, neseniai baigusių preky
bos mokyklą. Visos jos yra komjau
nimo arba jaunimo atstovės. Parduo
tuvės vedėju paskirtas S. Vainelovi- 
čius. “Riešutui” žadama parūpinti di
deles prekių atsargas, pradedant 
gastronomija, bakalėja ir baigiant ga
lanterijos bei žemės ūkio gaminiais. 
Prekes prie savo prekystalių iš anks
to turi susisvarstyti ir supakuoti par
davėjos, kai tuo tarpu normaliai šį 
darbą turėtų atlikti gamyklos. Kon
kurencijos neturinčioje valstybinėje 
sistemoje gamyklų vadovai nesirū
pina paslauga pirkėjams ir pardavė
joms.

RŪMAI TURGAVIETĖJE
Kapsuku pavadintos Marijampolės 

senoji turgavietė susilaukė naujų pa
statų. Kadaise čia būdavo dideli tur
gūs, bet dabar turgavietė jau yra iš
kelta i kitą vietą. Susidariusi tuštu
ma, apsupta vienaaugščiais mediniais 
pastatais, buvo pavadinta K. Požėlos 
aikšte. Architektės Aldonos Kače- 
rauskaitės pranešimu, dominuojantį 
akcentą sudarys jau suprojektuotas 
viešbučio ir universalinės parduotu
vės pastatas, kurio trečdalį užims de
vynių augštų viešbučio bokštas. Aikš
tę planuojama užstatyti visuomeni- 
niais-prekybiniais pastatais, numatyta 
vieta administraciniam pastatui. Tarp 
naujųjų rūmų iškilsiąs ir tematinis 
paminklas. Prekybine magistrale taps 
Gedimino gatvė. V. Kst.

Ernestas čiurlys su žmona iš Conn., 
ju sūnus Kęstutis ir dukra Birutė 
Zabulienė-čiurlytė iš Niujorko, pus
seserė Janina Simutienė (gen. kon
sulo' A. Simučio žmona) ir visi ko
lonijos lietuviai. Povilo, kaip Tau
tos Fondo įgaliotinio, atminimui jo 
vardu Tautos Fondui aukojo jo gi
minės: Lietuvos gen. konsulas Niu
jorke Anicetas Simutis ir Ponia 
$25.00, Elena čiurlienė iš Bruklino 
JAV $10.00, Elena ir Willy Barnet 
$10.00. Visi kolonijos tautiečiai reiš
kia gilią užuojautą žmonai Jadvygai, 
sūnums — Rimui ir Aleksui. Suteik, 
Viešpatie, amžiną ramybę Povilui 
Gasperui, tauriam Lietuvos sūnui, 
kuris visa siela ilgėjosi tėvynės lais
vės ir dirbo tautos gerovei. Tebūnie 
tau, Povilai, lengva mūsų antrosios 
tėvynės Kanados žemelė. A. V.

Niagaros krioklys Amerikos pusėje šiais metais "nusausintas" ir rūpinamasi jo krantais, kurie, 
per 12.000 metų apgriuvo. Nuotraukoje — pik. Amos Wright, inžinierių dalinio vadovas, tiria 
priemones pagražinti ir sustiprinti krantams The Globe a. Mail

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

NESENIAI BUVO RODOMI keli 
filmai, kuriuose pirmaujančias roles 
vaidino Kanadoje gimusi, lietuvių kil
mės aktorė Joana Šimkutė (Shim- 
kus). Ši aktorė garsėja ne tik vien 
savo pasirodymais filmuose, bet ir 
privačiu gyvenimu. Kai ji pradėjo in
tymią draugystę su negru aktoriumi 
Sidney Poitier, nemažai vietos pra
dėjo skirti amerikiečių spauda.

Apie ją filmų metraštis “Silver 
Screen” įdėjo platų straipsnį, pava
dintą “Sidney Poitier to Marry Blon
de Co-Star Joanna Shimkus?”. čia 
rašoma, kad Šimkutės draugystė su 
Poitier prasidėjo, kai jiedu pradėjo 
vaidinti filme “The Lost Man”. Tuo
met ji buvo susižadėjusi su rež. John 
Heyman, kuris ilgai buvo draugavęs 
su negre aktore Diahann Carroll. Vi
sų dėmesys nukrypo į Šimkutės-Poi- 
tier romansą, kai šis, išsinuomojęs di
džiulę jachtą, kartu į kelionę aplin
kui Karibų salas pasiėmė lietuvių kil
mės aktorę. Dabar jiedu dažnai ma
tomi kartu, ir spauda mini, esą, jei
gu suskambės jų vestuvių varpai, tai 
nebus staigmena. Pažymėtina, jog 
Poitier yra vienas žymiausių negrų 
aktorių Amerikoje, susikrovęs nema
žai turto. Neseniai jis yra sudaręs 
nepriklausomą filmų bendrovę kar
tu su kitais dviem pasižymėjusiais 
vaidybos pasaulyje žmonėmis — Paul

S HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS šešta 

dieninės mokyklos mokytojai Ant. 
Mikšienė, Br. Juozapavičienė ir K. 
Mileris buvo išvykę savaitei į Daina
vos stovyklą, kur buvo suruošta stu
dijų savaitė.

M. ir V. KAZLAUSKAI suruošė 
grįžtančiai į Lietuvą p. Kazlausko se
seriai išleistuves. G. Indriulaitienė 
buvo atvykusi čia su šešių mėnesių 
viza aplankyti savo brolių, kurių vie
nas gyvena Hamiltone, o kitas Niu
jorke. Savo vizą pratęsus dar 3 . mė
nesius, ji apvažinėjo Kanadą ir daug 
matė Amerikos. Dabar grįžta į oku
puotą Lietuvą, kur yra palikę jos du 
sūnūs ir viena dukra.

M. ir D. JONIKAI nupirko iš J. 
Didžbalių maisto krautuvę “1006 
Groceteria”, kuri yra Cannon gatvėje 
netoli Gage g-vės. Si krautuvė yra 
toliau nuo didžiųjų bendrovių mais
to krautuvių ir buvę savininkai ge
rai vertėsi.

A. A. MARIJA PETKCNIENĖ 
rugpjūčio 19 d. buvo palaidotas Port 
Credit lietuvių kapinėse. Mirė stai-

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO 

KOOPERATYVAS “TALKA” 
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Mokame už;
depozitus ... _________ 5%
šėrus __ _  „5,5%
už vienų metų terminuotus

indėlius  ____________ 7% %
Duodame:
asmenines paskolas iš___ .. 10%
nekiln. turto paskolas Iš ... 9%

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

n 83400 ANCASTER, ONT.

Newman ir Barbara Streisand.• • •
ČIKAGIEČIAI LALMĖJO pirmą

sias vietas Š. Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybėse rugpjūčio 23-24 d. 
Klevelande. Pirmąją vietą čia užėmė 
ankstesniųjų tokių pat varžybų nu
galėtojas Povilas Tautvaišas, kuris iš 
5 galimų surinko 4.5 taško (sužaidė 
vienas lygiąsias su kitu čikagiečiu — 
P. Šalkausku). Antroje vietoje su 
3.5 taško liko Čikagos šachmatinin
kų vadovas VI. Karpuška. Pirmeny
bėse žaidė dar du čikagiečiai — K. 
Jankauskas ir A. Zujus, taip pat bu
vęs čikagietis, dabar gyvenantis San 
Francisco mieste — V. Bikulčius. Iš 
viso pirmenybėse pasirodė tik 9 žai
dėjai; nebuvo abiejų žymiųjų Kana
dos lietuvių šachmatininkų — P. Vai
tonio ir Ig. žalio. Taip pat nesimatė 
ir nemažai pajėgių šachmatininkų iš 
Niujorko, Bostono ir kitų vietovių. 
Gaila, kad nevisi jaučia pareigą da
lyvauti taip retai rengiamose lietu
vių varžybose. 
• • •

LIETUVIŲ FUTBOLO KLUBAS 
“LITUANIKA” rugpjūčio 24 d. tu
rėjo žaisti pirmąsias rudens rato pir
menybių rungtynes, tačiau pakeitus 
pirmenybių tvarkaraštį, futbolinin
kai sužaidė draugiškas rungtynes su 
meksikiečių “Tanners”, priklausau- 

ga nuo širdies priepuolio šeštadienio 
rytą nuvežta į Henderson ligoninę. 
Gedulingas Mišias už mirusią atna
šavo mons. J. Tadarauskas, kun. P. 
Ažubalis ir kun. B. Pacevičius. Ve
lionė buvo raseiniškė, nuo Šimkai
čių. Antrą kartą bolševikams atei
nant, su savo vyru pasitraukė iš Lie
tuvos, gyveno Vokietijoj ir po karo 
3 metus Danijoj. 1948 m. atvyko į 
Kanadą ir visą laiką gyveno Hamil
tone. Paliko nuliūdime savo vyrą, 
gimines ir draugus, kurių Marija tu
rėjo nemažai. K. M.

——————j 
Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

- suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario Hamilton, Ontario

čia “m a j o r” divizijai. Prasidėjus 
rungtynėms, meksikiečiai perėmė ini
ciatyvą ir įmušė 2 įvarčius. Atrodė, 
jų pergalė užtikrinta. Tačiau jauna
sis Antanas Dovydaitis gražiu šūviu 
įmušė vieną, o M. Mikalauskas iš 
baudinio — kitą įvartį. Viktoras Pikš- 
rys iš prasiveržimo padarė net 3:2 
lietuvių naudai. Kiek vėliau laimė nu
sišypsojo ir meksikiečiams — jie, 
po vieno susigrūdimo prie lietuvių 
vartų, padarė 3:3. Rungtynės įvyko 
Marquette Parko aikštėje. Jas ste
bėjo apie 300 žmonių.• • •

ČIKAGOJE KASMET rengiami di
desni lietuvių suvažiavimai — kultū
ros ar jaunimo kongresai, dainų ar 
tautinių šokių šventės, didžiųjų or
ganizacijų seimai ir panašiai, šiemet 
dar nieko nebuvo, tačiau vienas di
desniųjų įvykių — tai pirmasis lie
tuvių mokslininkų išeivijoje suvažia
vimas, ruošiamas lapkričio 26-30 d. 
Suvažiavimo techniškais reikalais rū
pinasi JAV Liet. Bendruomenės cent
ro valdyba, o programą organizuoja 
dr. A. Avižienis ir dr. A. Kliorė. Su
važiavimo metu bus kelios populia
rios mokslinėmis temomis paskaitos 
lietuvių visuomenei bei mokslinio 
pobūdžio posėdžių. Kaip jau įprasta, 
bus ir pramogų, jų tarpe ir balius. 
Suvažiavimo metu planuojama įsteig
ti Pasaulio Lietuvių Mokslo Drau
giją, kuri veiktų LB rėmuose. Ji ap
jungtų po visą pasaulį išsiblaškiu
sius jaunuosius lietuvius mokslo vy
rus, kurių nemaža yra, tačiau jų dau
guma lietuviškame veikime nesireiš- 
kia. Toks junginys galėtų juos išlai
kyti lietuvių tarpe, o taip pat jie ga
lėtų būti naudingi lietuvių visuo
menei, kuri turėtų progą susipažin
ti su savo tautiečių darbais, apie ku
riuos dabar tegalima patirti iš ame
rikiečių specialios spaudos.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Dr. Sta
sys Naikelis, senosios kartos gydyto
jas, mirė sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Atvyko į šį kraštą jaunas, baigė moks
lus ir plačiai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. — čikagietis V. Artmonas 
viešėjo Argentinoje, daugiausia lai
ko praleisdamas Buenos Aires mies
te. — St. Balzekas, automobilių pre
kybos savininkas ir lietuvių muzė- 
jaus vedėjas, su šeima lankėsi Euro
poje. — Didelis būrys čikagiečiu bu
vo nuvykęs į Lietuvos vyčių organi
zacijos 56-jį seimą rugpjūčio 21-24 d. 
Newarke. — Seniausia lietuvių smuk
lė Čikagoje yra Bridgeporto lietu
vių kolonijoje. Ji buvo atidaryta 
prieš 80 metų: įsteigė Laurynas Ažu- 
kas, o dabar tvarko jo sūnus Juo
zas Ažukas.

Delhi - Tilisonburg
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Delhi-Till- 
sonburgo apylinkės lietuviams, prisi- 
dėjusiems prie surengimo mums po
vestuvinės staigmenos ir įteikusiems 
gražias dovanas. Ypač dėkingi esame 
šeimininkėms p. Stradomskienei ir p. 
Ąžuolienei už triūsą ir vargą tą po
būvį organizuojant. Taip pat nuošir
dus ačiū p. Stradomskiui ir p. Povi- 
laitienei už gražiai pasakytas kalbas.

Feliksas ir Liucija Gurkliai

AR TIKRAI BAISESNI UŽ 
RUSUS?

, Atkelta iš 3-čio psl.)
Karaliaus laikysena
Vokiečiai Įsakė Danijos kara

liui Kristijonui išleisti potvarkį, 
kuriuo visi krašto žydai Įparei
gojami ant rankovių dėvėti gel
tonos spalvos raiščius. Karalius 
kreipėsi Į savo tautą, kviesda
mas visus danus dėvėti geltoną 
raištį ir viešai pareiškė: “Aš bū
siu pats pirmasis užsidėti tą 
raištį ir jį laikysiu augščiausiu 
Danijos atžymėjimo ordinu!” Ir 
visi danai tuomet suprato, kad 
laisvė ir privilegijos okupacijos 
metais turi būti nedalomos: ar
ba visiems, arba niekam. Danų 
tautos visuotinė pareiga buvo 
globoti ir teikti paramą visiems 
savo piliečiams.

Ryšium su tuo galima paste
bėti, kad Danija yra bene vie
nintelis kraštas pasaulyje, kuris 
oficialiai jau 57 metai iš eilės 
švenčia Jungtinių Valstybių ne
priklausomybės šventę liepos 4 
d. Apie 40.000 danų susirinko 
vienoje vietoje, o šimtai tūks
tančių sekė iškilmes televizijos 
ekrane. Be abejonės, danai lai
mėjo amerikiečių visuomenėje 
daug simpatijų ne vien tik tais 
minėjimais, bet ir savuoju elge
siu bei drausme vokiškosios oku
pacijos metais.
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DEMONSTRACIJĄ prie Jungtinių 
Tautų rūmų Niujorke rengia United 
Baltic Appeal — baltiečių organiza
cija ryšium su 30 metų sukaktimi 
Molotovo—Ribbentropo sutarties, ku
ria buvo sunaikinta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybe. De
monstracija įvyks rugsėjo 20 d. nuo 
2 iki 5 v.p.p. Dag Hammarskjold Pla
za. Tą dieną bus atidaryta JT nau
ja sesija. Baltiečiams tai gera proga 
parodyti pasauliui savo protestą prieš 
pavergėjus. Visos lietuvių organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis ir plakatais. Smulkesnių in
formacijų teirautis — United Baltic 
Appeal, 2789 Schurz Ave., Bronx, N. 
Y. 10465, teL (212) 828-2237.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO DARŽE
LIO Klevelande 40 metų sukaktis bus 
atžymėta rugsėjo 7 d., 10.30 v.r., pa
maldomis Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, trumpa programa pačiame dar
želyje, pietumis naujos parapijos sa- 
Įėję, kultūrine ir koncertine dalimi. 
Darželyje yra paminklai dr. J. Basa
navičiui, dr. V. Kudirkai, Gedimino 
stulpai ir kunigaikštienės Birutės at
minimui skirtas fontanas. Projektas 
buvo gautas iš Kaune gyvenusio prof. 
Dubeneckio. Dr. J. Basanavičiaus ir 
dr. V. Kudirkos biustai taipgi buvo 
gauti iš nepriklausomos Lietuvos, o 
Maironio biustą sukūrė Toronte gyve 
nanti skulptorė Elena Dociuvienė. 
Šiuo kultūriniu paminklu Klevelan
de rūpinasi LK Darželio Sąjungos 
valdyba, kurią dabar sudaro pirm. K. 
S. Karpius, vicepirm. J. Sadauskas, 
sekr. Mary Trainauskas (Trainaus- 
kienė?), ižd. V. Braziulis ir P. Glu- 
godienė.

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
pirm. Bronius Nainys primena LB 
nutarimą 1969 Lietuvių Švietimo ir 
Šeimos Metų rugsėjo mėnesį skirti 
moksleivių lituanistinėms mokykloms 
vajui, kad į mokyklas būtų sutelkti 
visi jų dar nelankantys lietuvių vai 
kai. Pagrindinis vajaus tikslas yra 
suregistruoti tokius vaikus, ištirti 
kliūtis ir sudaryti mokyklų lankymui 
tinkamas sąlygas. Iniciatyvos turi 
imtis ne tik LB apylinkių valdybos, 
bet ir lietuvių visuomenė, mūsų spau
da, nes jaunimo grąžinimas į lietu
vių tautos eiles yra visų pareiga.

VASAROS SEMESTRO lituanisti. 
kos kursus Fordham universitete šie
met lankė 22 studentai. Kursai buvo 
suskirstyti į tris dalis: lietuvių kalba 
pradedantiesiems, lietuvių kalba ir 
literatūra pažengusiesiems, lyginamo
ji baltų kalbotyra. Pradedančiuosius 
mokė prof. V. Vasys ir Rima Salytė, 
pažengusiųjų grupei vadovavo V. či- 
žiūnas, baltų kalbotyros paskaitas 
skaitė prof. A. Salys ir prof. A. Sen
nas. Nemažą įnašą yra padarę sve
čiai lektoriai: prof. dr. A. šlepetytė- 
Jančienė kursų lankytojus supažindi
no su lietuvių tautosaka, dr. V. Gi
džiūnas, OFM, ir dr. A. Budreckis — 
su Lietuvos istorija, dr. K. Ostraus
kas — su dabartiniais rašytojais Lie
tuvoje, A. Saulaitis, SJ, aptarė meto
dus, kurių dėka jaunoji karta galė
tų susidomėti lietuvių kalba, papro
čiais ir kultūra.

KUN. H. J. ŠULCAS, SDB, iš Ro 
mos atvyko į JAV padėkoti Tėvų sa
leziečių rėmėjams ir supažindinti 
juos su Romoje steigiamu tautiniu 
jaunimo centru.

M. SAJUS-SAJAUSKAS, Fordo au
tomobilių gamyklos laboratorijos vyr. 
technikas, buvo atžymėtas S2.918 
premija už patobulintus metodus spe
cialios plastikinės medžiagos gamy
bos procese. 1962 metais jis buvo ga
vęs S1.230 premiją. Naujai sukurtą 
M. Sajaus-Sajausko formulę Fordas 
ruošiasi užpatentuoti.

Italija
KUN. JONAS RIAUBŪNAS, Vasario 

16 gimnazijos kapelionas, tragiškai 
žuvo Aostos slėnio Alpėse, netoli sa
leziečių vasarvietės. Išėjęs pasivaikš
čioti liepos 27 d., paskutinį kartą bu
vo pastebėtas virš vasarvietės esan
čiame Torgnon miestelyje, kur tei-

LONDON ONT
SKAUTĖS irgi grįžo iš Romuvos 

stovyklos, sėkmingai ten stovyklavu
sios. Vyresnio amžiaus mergaitės ten 
sudarė vienetą kartu su Hamiltono 
skautėmis. Vyresnės skautės įžodį 
davė V. Petrašiūnaitė. n skautės — 
L. Navickaitė, R. Genčiūtė ir V. Va
laitytė. Paukštytės (jauniausios sto
vyklautojos) buvo tik iš Londono ir 
jos sudarė atskirą “Lakštingalų” 
skiltį, vadovaujamą V. Valaitytės. 
Vyresniąsias ir jaunesniąsias mergai
tes globojo v. sk. v. si. B. Eimantie- 
nė. Skautės susilaukė pagyrimų už 
pavyzdingumą. D. E.

Fort William- 
Port Arthur, Ont 
LIETUVIU PROJEKTUI įrengti 

tarptautiniame parke aukojo $100: 
Toronto lietuvių bankelis “Parama”; 
$30: S. Paketuras (surinko pagal au
kų lapą); po $25: Boris Kaulickas, 
Jonas Mockus; $20: Juozas Erslavas; 
po $10: dr. B. Matulionis, JAV, Al
binas Andriušis, F. B. Bagdonai, Th. 
Bagdonas (White River Esso ir už
kandinės savininkas); po $5: Elena 
Krasauskienė, JAV, Antanas Maliu
kevičius, JAV, dr. Jurgis Sadauskas, 
JAV, dr. Jonas Sadauskas, JAV; $15: 
Alicija Rūgytė (surinko Čikagoje). 
Aukotojams ir rinkėjams nuoširdžiau
sia padėka. Kiekvienas paaukotas do
leris yra svarbi parama projektui 
įvykdyti. Apylinkės valdyba 

ravosi kelio į nedidelį kanaliuką, te
kantį per kalnų pušyną. Atrodo, ar
tėjant vakarui ir atėjus laikui grįžti, 
bus pasukęs per uolas ir nukritęs į 
tarpeklį. Alpinistams, apylinkės gy
ventojams ir policijai su šunimis jo 
palaikų dar nepavyko surasti. Konce- 
lebracines Mišias už velionį rugpjū
čio 17 d. Antney St. Andre bažnyčio
je atlaikė vietinis klebonas, kun. Pr. 
Gavėnas, kun. St. Šileika, kun. P. 
Urbaitis ir salezietis iš Koelno kun. 
Rhode. Bažnyčia buvo pilna vasaro
tojų, kurių tarpe buvo visa 70 asme
nų saleziečių stovykla, Italijos LB 
pirm. mons. V. Mincevičius ir Romos 
radijo lietuviškos valandėlės vedėjas 
dr. J. Gailius. Užuojautą raštu pareiš
kė kardinolas A. Samore. Palaikų 
jieškojimo darbai tęsiami.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI išsi- 

kovojo leidimą vieną gatvę Avella- 
nedoje pavadinti Lituania vardu. 
Krikštynų iškilmės įvyks rugsėjo 14 
d. Jos bus pradėtos vyskupo celeb- 
ruojąmomis Mišiomis lietuvių bažny
čioje. Po pamaldų Lituania gatvėje 
bus atidengta bronzinė lenta ir 
surengti pietūs lietuvių parapijos sa
lėje. Iškilmėje dalyvaus Avellanedos, 
Lanus, Lomas de Zamora intendentai 
ir du vyskupai.

PIANISTAS A. KUPREVIČIUS, fi
nansuojamas PLB valdybos, spalio 6- 
10 d.d. atvyks j Buenos Aires sureng
ti keleto koncertų P. Amerikoje. Rū
pintis koncertų ir salių reikalais Bue
nos Aires lietuviai sudarė specialų 
komitetą.

HENRIKAS RYMA-RYMAVIČIUS 
La Platos valstybiniame teatre reži
savo G. Verdi operos “Rigoletto” pa
statymą. Dainavo vietiniai daininin
kai ir kaikurie Colon teatro atstovai. 
Žiūrovai lietuviui režisoriui kėlė 
ovacijas. Opera taipgi bus suvaidin
ta Bahia Blanca vietovėje. Rež. H. 
Ryma-Rymavičius profesoriauja Bue
nos Aires dramos studijoje, jo tėvas 
yra šv. Cecilijos choro vadovas.

GENĖ GALAVECKAITĖ iš Vil
niaus atvyko į Buenos Aires aplan
kyti tėvo Alberto V. Galavecko. Jos 
čia laukė skaudi staigmena — sovie
tinės vizos gavimo reikalui užtrukus 
ilgesnį laiką, tėvas mirė, nesulaukęs 
dukros. Viešnia iš Vilniaus tegalėjo 
aplankyti gimines — p.p. Rudenų ir 
Hgevičių šeimas.

Britanija
LIETUVIŲ SKAUTŲ XX stovyklo- 

je dalyvavo 36 skautai iš V. Vokie
tijos, kur pernai bendromis jėgomis 
buvo atžymėtas lietuviškosios skau- 
tybės auksinis jubilėjus. Stovykla tu
rėjo dvi pastovykles: s. Gilmos Zin- 
kienės vadovaujamą skaučių “Lietu
vą” ir skautų “Sodybą”, kurios virši
ninku buvo s. Bronius Zinkus. Jiems 
talkino v. s. v. si. Elena Zaveckie- 
nė, Irma Dilbaitė, v. s. v. si. Jani
na Traškienė, v. s. v. si. Laimutė Ver- 
šelienė, si. Marijus Dresleris, s. v. si. 
Stasys Kasparas. Į s. Jaro Alkio pra
vedamų laužų programą aktyviai įsi
jungė svečiai iš JAV — s. kun; An
tanas Saulaitis, SJ. ir s. inž. Algis 
Zaparackas.

XIX TARPTAUTINIAME PSICHO 
LOGŲ kongrese Londone buvo apie 
2.000 dalyvių iš viso pasaulio. Sovie
tinėje 40 asmenų delegacijoje buvo 
du lietuviai — Vilniaus universiteto 
pedagogikos katedros vedėjas docen
tas Alfonsas Gučas ir Vilniaus peda
goginio instituto psichologijos kated
ros docentas Algirdas Penkauskas. 
A. Gučas skaitė su E. Rimkute pa
ruoštą pranešimą “Vizualinio jieško
jimo psichologinės analizės klausi
mu”.

DR. ANTANAS RUKŠA, klasikinių 
kailių specialistas ir jų literatūros 
vertėjas, iš Augsburgo buvo atvykęs 
į Londoną, kur susilažino su lietuvių 
gyvenimu ir Britanijos sostinės įdo
mybėmis. V. Vokietijoje jis rašo 
stambesnius darbus apie švietimą ne
priklausomoje Lietuvoje ir lietuvių 
kovas su lenkais.

OAKVILLE. Ont.
DAUGIAUSIA PAJAMŲ gauna 

Oakvillės gyventojai. Taip rodo 1967 
m. statistika. Pagal ją. 1967 m. Oak- 
villėje buvo 19.084 mokesčių mokė
tojai, kurių metinių mokes
čiu vidurkis — $6.927. Jų sumokėtu 
pajamų mokesčių vidurkis — $1.067. 
Mokesčių statistika rodo, kad 1967 m. 
mokestinius pareiškimus užpildė 4.- 
643.587 kanadiečiai. Jų pajamų vidur
kis buvo $5.637, o mokesčių vidurkis 
— $685. Can. Scene

WELLAND, ONT.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO. 

JŲ KLUBO “Lituanica” vasaros prizi
nis meškeriojimas praėjo sėkmingai, 
nežiūrint atidėliojimo dėl kaimyninės 
kolonijos parengimo, žuvavime akty
viai pasirodė vyrai ir moterys. Pri
zus laimėjo: už pirmą sugautą žuvį 
Br. Luomanas, už daugiausia sugau
tų žuvų — Joana Baliukienė ir už 
didžiausią žuvį — A. čepukas, kuriam 
per eilę metų sekasi gaudyti didžiau
sias žuvis, žuvavimui sėkmingai va
dovavo Br. Luomanas. Valdyba įteikė 
laimėjusiems prizas. Po žuvavimo 
ant kranto buvo užkandžiauta ir pa
sidalinta aktualiais visuomeniniais ir 
klubo reikalais. Teko patirti, kad 
klubas ruošia N. Metų sutikimą, ku
rį aptars artimoje ateityje visuotinis 
nariu susirinkimas. Jau dabar pla
nuojama, kad busimasis parengimas 
butų įdomus ir sėkmingas. J.



Tiršta paskaitomis savaite
Sėkminga lietuvių mokytojų studijinė vasaros stovykla Dainavoje
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gi KIIIllillfir VEIKLOJE
Rugpjūčio 17 d. į Dainavą su

važiavo vienai savaitei virš šim-
to mūsų lituanistinių mokyklų 
mokytojų iš JAV ir Kanados. 
Buvo vienas atstovas ir iš Bri
tanijos — R. Kinka, dabar vie
šintis JAV. Jis papasakojo ir pa
demonstravo, kaip jis Anglijoje 
visiškai lietuviškai nekalbančius 
lietuviukus išmoko lietuvių kal
bos.

Sekmadienio vakarą studijų 
savaitę atidarė JAV švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas. 
Garbės prezidiume buvo prof. 
A. Sennas, PLB pirm. St. Barz- 
dukas, JAV LB pirm. inž. J. Nai-

Irena Repšienė-Dvilaitytė, šį pa
vasarį baigusi Findlay, Ohio, 
universitetą gamtos mokslų ba
kalauro laipsniu (Bachelor of 
Science). Ji yra gimusi Vokieti
joj. Toronte baigė šeštadieninę 
mokyklą, Loretto gimnaziją ir 
mokytojų kolegiją. Akademines 
studijas pradėjo Toronto univer
sitete, baigė — Findlay, Ohio, 
universitete. Šiuo metu ruošiasi 
mokytojos darbui JAV-se—lan
ko specialų papildomą kursą

Individualinis ar kolektyvinis 
mokymas?

Individualinis mokymas na
mie ar kolektyvinis mokymas 
klasėje? Kuris geresnis? Kuria 
kryptimi einant galima pasiekti 
geresnio asmenybės išugdymo ir 
naudingesnio žinių perteikimo? 
Atsakymo į tuos klausimus jau 
ilgus šimtmečius jieško pedago
gikos istorija. Individualinio mo
kymo šalininkai (pradedant nuo 
graikų Sokrato) mano, kad pavie
nio mokinio asmeninis santykia
vimas su mokytoju yra geriau
sias asmenybės ugdymo laidas, 
nes mokytojas tuo būdu gali ge
riausiai prisitaikyti prie mokinio 
dvasinės raidos. Dėlto ištisus 
šimtmečius turtingieji savo vai
kų neleisdavo i kolektyvines vie
šąsias mokyklas, jų vietoje sam
dydami privačius mokytojus. Mo
kyklos su daugeliu vaikų buvo 
skiriamos tik masei — “plebė
jams”. Kraštus valdantieji kara
liai, aristokratai ir netgi Bažny
čia remdavo viešąsias mokyklas 
dar ir tuo motyvu, kad tai buvo 
gera priemonė reguliuoti priau
gančiųjų masių galvosenai, nes 
valdantieji paprastai buvo ir 
viešųjų mokyklų programos su- 
statytojai. Ilgainiui šis motyvas 
pasidarė lemiantis ir viešąsias 
mokyklas padarė panašias į grai
kų mitologijos kalvio Prokrusto 
geležinę lovą. Kaip žinome, šis 
mitologinis “teisėjas” guldyda
vo visus praeivius į tą lovą. Jei 
guldomasis būdavo perilgas, nu
pjaudavo dalį kaulų, jei per 
trumpas, kūną pailgindavo, plak
damas kūju. Šiaip ar taip, iš 
Prokrusto lovos visi išeidavę ly
gaus ūgio. Tokia vaikų dvasinio 
lyginimo filosofija vyravo mo
kyklose daugelį šimtmečių. Yra 
namažai panašių mokyklų ir 
šiandien, šiam tipui, deja/pri
klauso nemaža dalis ir mūsų lie
tuviškųjų mokyklų.

Tekundividualiiiio, tiek kolek
tyvinio mokymo sistemoms nu
ėjus į kraštutinumus, palengva 
stiprėjo kita srovė, kviečianti 
atidaryti mokyklos langus ir du
ris j gamtą. Gamtoje ar realia
me kasdieniame gyvenime žmo
gus negali būti nei vien užsida
ręs individualistas, nei vien be
spalvis pilkos masės narelis. To
kia gyvenimiška turinti būti ir 
mokykla, kurioje vaikas turi ras
ti progos individualiai plėtotis, 
kartu neatitrūkdamas ir nuo da
lyvavimo kolektyviniame gyveni
me. Teoriškai tai reiškė, kad 
švietėjai turėjo rasti sintezę tarp 
individualinio ir kolektyvinio 
mokymo. Ilgai tokios sintezės 
jieškota. Manoma, kad ji bent iš 
dalies yra rasta modernioje be- 
skyrio mokymo sistemoje.

Žvilgsnis praeitin
Beskyrė sistema nirmiau pra

dėjo reikštis praktiškai. Tai įvy
ko vietovėse, kur į “mokyklą” 
galėjo susirinkti pas vieną mo
kytoją vos keli vaikai, įvairaus

K. MILERIS

nys, PLB švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas, Kanados LB švie
timo komisijos pirm. L. Tamo
šauskas, dr. A. Damušis, rašyt. 
Al. Baronas, R. Kinka ir sės. Lo
reta. Tą vakarą prof. A. Sen
nas skaitė pirmąją paskaitą “Lie
tuvių kalbos proistorė”. Kitomis 
dienomis paskaitas skaitė prof, 
dr. J. Pikūnas, kalbininkas L. 
Dambriūnas, PLB pirm. S* 
Barzdukas, rašyt. Al. Baronas 
ir kt.

Darbingos dienos
Visų septynių dienų dieno

tvarkė prasidėdavo su 7 v. r. 
rytmetine mankšta, Mišiomis, 
vėliavos pakėlimu, pusryčiais. 
Po to — paskaitos diskusijos ir 
pagaliau 11' v.v. poilsis. Paskai
tų buvo daug: du paskaitininkai 
prieš pietus ir du po pietų. Be 
to, vakare 8 v. dar būdavo “Lais
voji tribūna”, kur dienos metu 
iškelti klausimai dar buvo disku
tuojami. Laisvo laiko praktiškai 
likdavo tik 3 valandos, kurias 
suvažiavę studijų dalyviai galė
jo praleisti prie" Spyglio ežero. 
Kad buvo perkrauta programa, 
prisipažįsta ir studijų savaitės 
rengėjai, pažadėdami kitais me
tais nebesiūlyti tokios užsiėmi
mais perkrautos programos. Sa
vaitei pasibaigus, visų buvo jau
čiamas nuovargis, nors čia žmo
nės buvo suvažiavę savo atosto
gom gautu laiku, skirtu poilsiui.

Daug jaunimo
Šiais metais trečioje lituanis

tinių mokyklų mokytojų studi
jų savaitėje buvo beveik pusė 
jaunimo. Tai jaunosios kartos 
mokytojai, Čikagos lituanistinio 
instiuto studentai ir kitoks lie
tuvių jaunimas, kuris domisi mo
kytojo darbu liet, šeštadieninė
se mokyklose. Jų išlaikymą ap
mokėjo Amerikos Lietuvių Fon
das, paskirdamas $1.200. Jų da
lyvavimas teikė stovyklai gyvu
mo ir kartais nenorimo triukš
mo. Daugumas jų tikrai buvo 
Įsijungę į darbą, aktyviai sekė 
paskaitas, dalyvavo ir vadovavo 
diskusijoms. Jų lietuvių kalbos 

Lietuviškoji mokykla i nauja kelią
Beskyrė sistema kaip individualinio ir kolektyvinio mokymo sintezė 

A. RINKŪNASišsilavinimo. Mokytojas savaime 
turėjo dirbti su kiekvienu vai
ku individualiai daugelyje sri
čių, tačiau visdėlto jie visi su
darė kolektyvinę klasę, kartu 
žaidžiančią, dainuojančią, pra
leidžiančią laisvalaikį. Amerikie
tiškoji Kiddle and Šchem “The 
Cyclopaedia of Education” 1877 
metų laidoje mini tokias besky- 
res mokyklas Amerikos vakaruo
se. Mums tokios mokyklos nėra 
naujiena. Jas žinome iš pereito 
šimtmečio Lietuvos — caro oku
pacijos laikų. Jų turime pasau
lyje ir dabar, gal išskiriant JAV. 
bet neišskiriant Kanados, kur to
limose vietovėse veikia bent ke
lios šio tipo “mokyklos” — be- 
skvrės iš reikalo.

Teoretinius ir praktinius šio 
principo mokyklos su daugeliu 
vaikų pagrindus davė garsioji 
M. Montessori, sukurdama jos 
vardu žinomą vaikų darželių sis
temą. Pradžios bei augštesniajai 
mokyklai šią idėją plėtojo ir tai
kė amerikietė H. Parkhurst, dir
busi Dalton, Mass., mieste. Nuo 
to H. Parkhurst sistema dažnai 
vadinama Dalton planu.

Garsusis Amerikos pedagogas 
J. Dewey, vyravęs šio krašto pe
dagoginiame gyvenime kelis de
šimtmečius, yra aiškiai pasisakęs 
prieš skyrinę sistemą, įrodinė
damas, kad mokykla turi ugdy
ti individus, atsižvelgdama į mo
kinio individualinius polinkius. 
Tikrasis beskyrės sistemos įve
dimas į JAV pradžios mokyklą 
prasidėjo nuo 1942 m., kai Mil
waukee pradžios mokyklų “pir
mokai” buvo sujungti į beskyrį 
vienetą. Pirmoji JAV gimnazi
ja, perėjusi į beskyrę sistemą 
1957 m., buvo Melbourne High 
School Floridoje. Apie tą laiką 
pradėjo atsirasti beskyrių mo
kyklų ir Kanadoje, pirmoje ei
lėje vakarų provincijose, šiuo 
metu, kaip praneša dr. Mc 
Loughin žurnale “Phi Delta 
Kappa”, JAV-se beskyrių mo
kyklų nuošimtis svyruoja atski
rose valstijose nuo 5.5% iki 
30%.

Beskyrės sistemos pagrindas
Beskyrė sistema remiasi vaiko 

psichologijos dėsniais, a. Vaikas 
nėra neišsivystęs bei nesubren
dęs suaugėlis. Savo amžiaus ri
bose jis yra išbaigtas individas, 
kuris toliau plėtoja savo fizines, 
erotines, socialines, estetines 
bei jausmines galias individua
liniais būdais, b. Minėtoji plėto
tė vyksta nenutrūkstamai (pvz. 
nesustoja mokslo metams pasi
baigus) ir kiekvienam vaikui 
skirtingu tempu, c. Vaikas, kaip 
ir kurio kito amžiaus žmogus, tu
ri teisę pergyventi ne tik nepa
sisekimus, bet ir laimėjimus. 
Nuolatinis mokinio laikymas ne

mokėjimas, bent čia suvažiavu
sių, labai geras ir, jei mes esame 
pratę savo kolonijose girdėti lie
tuvišką studentiją tarpusavy kal
bant angliškai, tai čia suvažia
vusią senąją kartą stebino ir 
džiugino jų tarpusavio lietuviški 
pašnekesiai. Jie bandė įtikinti 
vyresniuosius, kuriems čia buvo 
duotas išpopuliarėjęs “viduram
žių” vardas, kad jie nenueitų 
pertoli su savo reikalavimais ir 
nebandytų jų padaryti savo ko
pijomis. Lietuviškumas irgi turi 
derintis prie gyvenamo laiko for
mos.

Įdomesni momentai
Septynios studijų dienos turė

jo ir įdomių momentų. Prisimin
tinos yra partizanų Mišios, kur 
vakare išsirikiavusi ilgiausia 
procesija žmonių su žvakėmis ir 
degančiais fakelais giedodami 
ėjo prie lietuviško kryžiaus, o 
po to miško takais į kalną, kur 
kun. J. Staškevičius ir kun. Šul
cas atnašavo Mišias už kritusius 
mūsų lietuvius partizanus. Įdo
mus buvo literatūros vakaras, 
kur ta proga čia atvykusi akto
rė Z. Kevelaitytė - Visockienė 
meniškai perdavė ištraukas iš 
Maironio “Raseinių Magdės”. 
Po to jaunimas davė savo žanro 
dramos dalykėlį, pavadintą “Iš 
tamsos į šviesą”, su deklamaci
jom, skaitymais, padedant švie
sų ir garsų efektams. Studijų sa
vaitgaly buvo suruoštas laužas 
su humoristiniais pasirodymais, 
vaikučių inscenizuota “Gulbės 
giesme”, laužo laikraštėlio skai
tymu ir kun. J. Staškevičiaus 
ant greitųjų sukurta “opera”, 
kurios partijas turėjo dainuoti 
stovyklos vadovai. Ligi vėlumos 
prie degančio laužo skambėjo 
lietuviška daina ir drumstė mie
gančio Spyglio ežero ramybę.

Beskyrė sistema
Kiekvienu metu mokytojų 

studijų savaitė pasirenka vieną 
ypatingą aktualiją, šiemet toji 
ypatinga tema buvo “Beskyrė 
sistema”. Ją referavo mokyt. A. 
Rinkūnas, pirmas susidomėjęs 
ta sistema ir pasiūlęs įvesti li
tuanistinėse mūsų mokyklose.

pasisekimuose griauna visą mo
kymosi tikslą, d. Vaikai turi tam 
tikrų bendrų interesų, ypač savo 
amžiaus grupėje. Reikia duoti 
mokinams laiko tuos interesus 
kolektyviai išgyventi. (Mūsų at
veju šie interesai turėtų būti pa
naudoti sutelkimui mokinių į 
vaiku lietuviškąją bendruome
nę).

Planuojant vaiko mokymo bei 
auklėjimo darbą pagal minėtuo
sius psichologinius dėsnius, ten
ka remtis šiais pagrindais: a. 
Mokyklinio darbo eigoje centras 
yra ne programa, ne mokytojas, 
net vaikas. Kraštutiniai šio prin
cipo taikytojai yra nuėję tiek 
toli, kad yra linkę leisti moki
niui pasirinkti mokomuosius da
lykus. Sakysime, jei pradžios 
mokyklos mokinys nenori moky
tis aritmetikos, tai tegul ir ne
simoko. Mes to nesiūlome, norė
dami minimą principą suprasti 
taip, kad pateikiamoji medžiaga 
turi mokiniui tikti: būti įdomi ir 
suprantama,' kad jis ją pajėgtų 
sąmoningai ir noriai įsisavinti, 
b. Kadangi vaiko interesai ir pa
jėgumas atskirose srityse nėra 
vienodi, leidžiama mokiniui 
kiekviename dalyke eiti pagal 
savo individualinį tempą. Pavyz
džiui, vaikas yra gabus istori
jai, o negabus kalbai. Tuo at
veju istorijos jis gali mokytis su 
pvz. šeštos grupės vaikais, o kal
bos — su pvz. trečios grupės 
vaikais. Iš to išeitų, kad tame 
pačiame klasės kambaryje iš 
karto dirbtų įvairios dalykinės 
vaikų grupės, kad vaikas galė
tų būti keliamas iš grupės į gru
pę pagal pasiektus rezultatus; 
gali atsitikti, jog kaikuriems da
lykams mokinys turės pereiti į 
kitą kambarį. Pagaliau tenka 
prileisti, kad savo mėgstamų ar 
visų dalykų kursą jis išeis grei
čiau už kitus ir tuo būdu for
malinį mokymąsi baigs anksčiau 
nustatyto laiko (sakysime, per 
6 metus, vietoje 8). Lietuviška
jai mokyklai visdėlto nereko
menduotume kaikurių mokinių 
išleisti iš mokyklos anksčiau. Jei 
vaikas nustatytą kursą išėjo 
greičiau, tai jis savo likusį lai
ką turėtų nukreipti į tobulini- 
mąsi savo* mėgiamame dalyke ar 
į, sakytume, lietuvių vaikų 
bendruomenės veiklą.

Iš to seka išnykimas mokinių 
paskirstymo į tradicinius sky
rius. Jų vietoje įvedamas pa
skirstymas i dalykinius ciklus ir 
grupes. Kiekvienoje grupėje 
mokinys dirba savarankiškai pa
gal jam tinkamą tempą. Išnyks
ta “palikimas antriems me
tams”, nes išnyksta ir tradicinė 
mokslo metų pabaiga — ji tam
pa natūralia grupės darbo per

Vasarą kartu žaidėm, o dabar eisim į šeštadieninę mokyklą
Nors apie tai buvo rašyta daug 
ir spaudoje, bet mokytojams tai 
buvo kažkas naujo, įdomaus — 
dalykas, dėl kurio dar reikia 
apsižiūrėti. Jis tą naująjį besky- 
rį metodą suruoštame seminare 
pademonstravo ir praktiškai, 
bet daugumos pritarimo visvien 
nesulaukė. Gal taip yra su kiek
viena nauja idėja. Įdomu, kad ir 
jaunuosius mokytojus šitas me
todas nelabai paveikė, kaip ir 
dalį senųjų. Opozicijos argu
mentai buvo: nukentės bendras 
auklėjimas, mažiau bus naudo
jama žodinė kalba, nepasitar
naus silpnesniam mokiniui, at
silikus, bus priežastis mesti mo
kyklą, ta didelė mokinio laisvė 
gali tapti nuoboduliu, nuvesti į 
individualumą. Jei tas pasiūly
mas būtų buvęs pateiktas balsa
vimui, tai daugumos būtų buvęs 
atmestas. Buvo prieita išvada, 
kad beskyrė sistema, kaip nau
jybė, verta dėmesio ir mūsų mo
kyklose. Kiek mokytojų pajėgu
mas leidžia, turėtų bandyti pa
laipsniui ją įsivesti.

Kanadiečiai dalyviai
Šiais metais daugiausia Kana

dos lietuvių mokytojų buvo nu
vykę į Dainavą. Tris dienas čia 
turėjome A. Rinkūną, su kuriuo 
buvo atvykęs ir aktyviai į moky
tojų studijų savaitę įsijungęs 
mūšų švietimo komisijos pirm. 
L. Tamošauskas. Iš Toronto su 
savo šeima dalyvavo Maironio 
šeštad. mokyklos vedėjas J.

trauka poilsiui. Išnyksta tradi
ciniai pažymiai. Jų vietoje pa
liekamas pagyrimas ar papeiki
mas ne už egzamino rezultatą,1 
bet už pastangas rezultatb sie
kiant, už gerėjimo tempą.

“Vaikas ateina i mokyklą”, — 
sako vienas beskyrės mokyklos 
mokytojas, — “su žvaigždžių 
šviesa akyse ir klausimu galvo
je, bet mitologinio kalvio Prok
rusto sistemos geležinė lova ga
li lengvai tą žvaigždžių šviesą 
akyse užgesinti ir klausimą gal
voje išblėsinti — sužaloti vaiką 
visam amžiui.” Lietuviškuoju at
veju dar blogiau — Prokrusto 
lovos sistema gali visam laikui 
atgrasinti mūsų prieauglį nuo 
lietuvybės.

Beskyrės sistemos praktika
Dabar praktiškai įeikime į 

vieną angliškąją beskyrę mokyk
lą ir susipažinkime su jos dar
bu bei problemomis.

Programa arba norimo išeiti 
kurso nustatymas yra pirmoji 
problema. Kaip jau minėjau, ne
pritariame perdidelei mokinio 
laisvei pačiam visą programą 
pasirenkant, todėl mūsų pavyz
džiui pasirinktoji angliškoji mo
kykla yra iš tų, kuri turi pro
graminius huoštatus. Tai yra 
pradžios mokykla, kurioje vidu
tinio gabumo mokinys išbus aš
tuonerius metus. Tokiu atveju 
programa nustato išeinamuosius 
dalykus ir tų dalykų pačios pa
grindinės medžiagos pasikirsty- 
mą į tris ciklus: pradinį (pri
mary) vidurinį (junior) ir vyres
niųjų (intermediate). Tai ir vis
kas, kas ateina iš “valdžios”. 
Tolimesnis programos paskirs
tymas, kiek to reikia, atlieka
mas pačių mokytojų, prisitai
kant prie vietos sąlygų ir moki
nių pajėgumo bei interesų. Pa
žymėtina, kad šiuo atveju moky
tojai turi labai daug laisvės: 
gali programinius dalykus pra
plėsti ar sumažinti, imtis vieno
kios ar kitokios nuoseklumo ei
gos (sakysime, geografijoje — 
kurią sritį pirma imti; istorijoje 
— kurį valdovą pirma imti ar 
iš viso neliesti).

Mokytojų klausimas yra ant
roji problema. Beskyrė sistema 
pastato mokytoją į visai kito
kią padėtį. Jis čia nėra pagrin
dinis naujos medžiagos šaltinis: 
vaikai raginami patys susirasti 
naujus faktus bibliotekoje (re
ference room). Mokytojas yra 
tik “pagalba varguose” — pa
deda tiems, kurie patys nebepa
jėgia eiti pirmyn. Tai padaro 
mokytojo darbą žymiai sunkes
ni, nes daug lengviau iš vaka
re pasiruošus naują dalyką pa
sakoti tylinčiai klasei, negu at
sakinėti į įvairius netikėtus 
klausimus bei padėti raustis bib

Andrulis, mokyt. A. Kuolienė, 
mokyt. A. Vaičiūnas, mokyt. V. 
Taseckas, sės. Loreta, E. Draud- 
vilienė. Stovyklos kajpelionu bu
vo kun. J. Staškevičius. Iš Ha
miltono dalyvavo mokyt. Ant. 
Mikšienė, mokyt. S. Juozapavi
čienė, G. Kažemėkienė ir moky
tojas K. Mileris. Ir šiais metais 
Londono liet, šeštad. mokyklos 
ved. L. Eimantas nepraleido 
mokytojų studijų savaitės. Iš 
Windsoro buvo atvykus jauna 
mokytoja ir liet, šeštad. mokyk
los vedėja J. Kuraitė. Turėjo
me ir kanadietiško jaunimo; iš 
Toronto: R. Birgelytė, B. Paliu
lytė, V. Vaičiūnas, iš Londono 
— L. Keraitė. Kanados liet, mo
kytojai aktyviai dalyvavo studi
jų dienose kaip moderatoriai: L. 
Eimantas, A. Kuolienė, A. Vai
čiūnas ir K. Mileris. L. Eiman
tas išleido laikraštėlį “Laužo 
liepsna” ir A. Vaičiūnas įdomiai 
pravedė studijų užbaigos laužą. 
Per užbaigimo iškilmes Kana
dos didžiausios lituanistinės mo
kyklos vedėjas J. Andrulis pa
dėkojo studijų savaitės vadovy
bei už malonų mūsų priėmimą 
ir pasidžiaugė, kad kitais metais 
ketvirtoji liet, mokyklų moky
tojų studijų savaitė jau bus pa
vadinta “Amerikos ir Kanados 
lietuvių mokyklų mokytojų stu
dijų savaite”. Taip prabėgo ne
lengvos, bet turiningos stovyk
los dienos, prisidėjusios prie mo
kytojų pažangos.

liotekoje ir tuo pačiu metu pri
žiūrėti visos grupės discipliną. 
Teisingai sakoma, kad beskyrės 
sistemos turi imtis tik tie moky
tojai, kurie turi entuziazmo dirb
ti kitaip, turi pionieriškos dva
sios. Žinau profesinių mokyto
jų, kurie išėjo į pensiją anks
čiau tik dėlto, kad beskyrė sis
tema buvo įvesta į jų mokyklą.

Mokslo priemonės šioje siste
moje turi labai didelės reikš
mės. Jei tradicinėje mokykloje 
pagrindinis mokslo priemonių 
tikslas buvo tik palengvinti mo
kymosi procesą, tai beskyrėje 
sistemoje be tinkamų mokslo 
priemonių nėra ko nė pradėti. 
Kai sakome “tinkamos” priemo
nės, tai turime galvoje tokias, 
kuriomis pasinaudodamas vidu
tinio gabumo vaikas didelę mo
kymosi darbo dalį galėtų atlik
ti' pats, be tiesioginės mokytojo 
pagalbos. Tai įgalina mokytoją 
skirti daugiau laiko tiems, kurie 
patys savarankiškai dirbdami vis 
“sukliūva”. Paprasčiausia be
skyrės sistemos mokslo priemo
nė yra uždavininių kortelių rin
kiniai. Tose prityrusių metodi
ninkų pagamintose kortelėse 
yra nuosekliai surašyti klausi
mai, po 3-4 kiekvienoje korte
lėje, o taip pat praktiškieji nu
rodymai, padedantieji rasti at
sakymus į klausimus. Pasiėmęs 
vieną kortelę, mokinys eina į 
“šaltinių centrą” (reference 
room) — biblioteką atsakymų 
jieškoti. Kortelės sugrupuotos 
pagal dalykus, ciklus ir grupes 
(tam naudojamas spalvotas po
pierius). Mokinys, dirbdamas 
savo tempu, t.y. atsakydamas į 
kortelių klausimus, pats išeina 
atitinkamos grupės ar ciklo kur
są ir gali būti keliamas į augš- 
tesnę grupę ar ciklą, neatsižvel
giant į metų laiką ar kitus drau
gus. Šaltinių centre, mūsiškai 
sakytume bibliotekoje, mokinys 
randa įvairiausių priemonių. Ša
lia knygų, žurnalų bei kitokios 
spausdintos medžiagos, čia yra 
skaidrės, mokomieji filmai, įvai
rūs paveikslai, modeliai, magne
tofoninės juostos, patefono 
plokštelės, plastikiniai piešinių, 
brėžinių bei žemėlapių transpa
rantai ir, žinoma, jiems visiems 
panaudoti priemonės — kame
ros, prožektoriai, magnetofonai, 
patefonai bei kitokį aparatai, ku
riuos pats mokinys moka savo 
kortelės reikalui susirasti ir pa
naudoti. Tuo būdu ne klasės 
kambarys, o biblioteka lieka oa- 
grindine mokymosi patalpa. Kad 
šioji patalpa galėtų tinkamai at
likti savo paskirtį,'vaikščiojimo 
sumažinimui naujosios mokyk
los jau statomos cirkuliarinės 
formos, su biblioteka centre; 
visų klasių durys atsidaro į bib
lioteką. žinoma, patalpa yra vie
no augšto arba antrame augšte 
yra atskiras mokyklos ciklas su 
savo atskiru šaltiniu centru.

(Bus daugiau)

SOL. ZUZANOS VALADKAITĖS, 
mezzo-soprano, koncertą Buenos Ai
res lietuviai rengia spalio 20 d. Re
liginės Kultūros Instituto didžiojoje 
auditorijoje, kur pirmą kartą Bue
nos Aires yra koncertavusi sol. A. 
Stempužienė. Argentinoje gimusi lie
tuvaitė dainavimą studijuoja pas 
prof. A. Wolken, dainas ir operų ari
jas paruošia buvusios sol. Lidii Laks 
globoje. Koncerto akompaniatorium 
pakviestas Colon teatro pianistas Ho
racio Rogner. Koncerto rengimu rū
pinas: P.O.Ožinskai,V.B.Survilai, St.
J. čolnai, muz. I. Andrijauskas, red.
K. Norkus, B. V. Daratėnai,~dr. J. 
Simanauskas, A V. Misiūnai, L L. 
Stankevičiai, M. J. Zavickai ir J. Jen
nas. Sol. Z. Valadkaitė yra dalyva
vusi PLB jaunimo kongrese, koncer
tavusi Venecueloje, Brazilijoje, Urug
vajuje. Ji taipgi yra nuolatinė Ar
gentinos lietuvių muzikinių parengi
mų dalyvė, prasiskynusi kelią į tele
vizijos ir radijo programas.

DAIL. ILONOS PETERIENfcS ta- 
pybos darbų parodą Klevelande, 
Čiurlionio ansamblio namuose, rug
sėjo 6—7 d. d. rengia “Tėvynės gar
sų” radijo programa savo veiklos 
dvidešimtmečiu! atžymėti. Los An
geles gyvenanti jaunosios kartos 
dailininkė meną yra studijavusi Los 
Angeles kolegijoje, Berkeley uni
versitete, meno mokslų bakalauratą 
įsigijusi Kalifornijos universitete. 
Jos kūriniams būdingas temų įvairu
mas, spalvingumas, giedra nuotaika, 
polinkis į abstraktizmą. Čiurlionio 
ansamblio namuose bus išstatyti 28 
tapybos darbai.

LF BIČIULIŲ STUDIJŲ SAVAI
TE Dainavoje buvo baigta koncertu, 
kurio programą atliko kolaratūrinis 
sopranas Dalia Noreikaitė-Kučėnie- 
nė, rašytojas Aloyzas Baronas ir 
skaitovė Jadvyga Damušienė. Piani
nu palydima kompoz. Dariaus La
pinsko, sol. D. Kučėnienė padainavo 
C. Saint-Saens, G. Gudauskienės, V. 
Kuprevičiaus, K. Eckert dainų, G. 
Verdi, V. A. Mocarto ir P. Lunos 
operų arijų. A. Barono eiliuota hu- 
moristika palietė poetus K. Bradū- 
ną, B. Brazdžionį, studijų savaitę bei 
jos dalyvius, bet daugiausia dėmesio 
susilaukė mėnulio užkariavimui skir
tas eilėraštis “Mėnulio romantikai 
dingus”. J. Damušienė skaitė frag
mentą iš A. Barono “Sodo už hori
zonto”. Programos vadovu buvo dr. 
Vyt. Majauskas.

PLATŲ RAŠINĮ APIE O. V. MI
LAŠIŲ Paryžiaus žurnale “Paris 
Match” paskelbė Milašiaus bičiulių 
draugijos narys Mare Kunstle, supa
žindindamas skaitytojus su poeto 
biografija ir kūryba. M. Kunstle 
taipgi pabrėžia, kad O. V. Milašiui 
po I D. karo yra tekę būti nepriklau
somos Lietuvos atstovu Paryžiuje. 
Maloni staigmena paryžiečiams bir
želio pradžioje buvo rež. Christian 
Pailhe prie senosios Saint Severin 
bažnyčios pastatyta O. V. Milašiaus 
misterija “Miguel Manara”, kuri bu
vo suvaidinta net 10 kartų.

TARPTAUTINĖJE JAUNŲJŲ 
DAILININKŲ parodoje Tokijo mies
te, Japonijoje, Australijai atstovavo 
12 dailininkų kūrybą, jų tarpe po 
vieną tapybos kūrinį buvo išstatyta 
lietuvių dailininkų Henriko Šalkaus
ko ir Evos Kubbos.

PROF. ANTANAS KLIMAS iš Ro- 
česterio universiteto rugsėjo 7 — 
12 d. d. Vienoje, Austrijoje, įvyks- 
tančiame X tarptautiniame onomas
tikos (vardotyros) kongrese padarys 
mokslinį pranešimą. Prieš šį kongre
są jis dalyvavo Europos Kalbotyros 
Draugijos suvažiavime, skaitė paskai
tą “Kalbotyra ir politika” amerikie
čių anglistikos dėstytojų vasaros se
minare, kuris buvo surengtas Niu
jorko valstybinio universiteto Brock
port kolegijoje. ,

B E NI G N A MARČIUKAITYTĖ, 
Briuselyje, Belgijoje, dirbanti lietu
vaitė, vasaros atostogų metu Ispani
joje televizijos serijos “Combat” va
dovo aktoriaus Vic Morrow buvo pa
kviesta vaidinti šiai programai ruo
šiamame filme. Jos tėvai dr. Anta
nas ir Liucija Marčiukaičiai gyvena 
Gillespie, Ill. B. Marčiukaitytė su 
garbės pažymėjimu yra baigusi Gil
lespie augštesniąją mokyklą, studija
vusi Bostone, kurį laiką buvusi sena
toriaus P. Douglas sekretore Vašing
tone.

BALTIEČIŲ KONCERTAS Aust
ralijos sostinės Kanberos teatre 
įvyks rugsėjo 13 d. Programą atliks 
Kanberos lietuvių ir latvių chorai ir 
latvių tautinių šokių grupė.

KUN. MYKOLAS VAITKUS, Lie- 
tuvių Rašytojų Draugijos laureatas, 
paklaustas, kokias penkių lietuvių 
rašytojų knygas pasiimtų, jeigu tek
tų važiuoti į negyvenamą salą, 
“Draugo” kultūriniame priede atsa
kė: J. Aisčio “Seserį buitį”, L. And- 
riekaus poeziją, J. Gliaudos “Orą 
pro nobis”, V. Ramono “Kryžius” ir 
A. Vaičiulaičio “Pasakojimus”.

PREL. PR. JURO iniciatyva ir lė
šomis Putnam. Conn., įsteigtas Ame
rikos lietuvių kultūros archyvas “Al
ka” savo patalpose yra sutelkęs gana 
daug lietuviškų knygų, laikraščių ir 
žurnalų komplektų. Lituanistine me
džiaga galės naudotis kiekvienas lie
tuvis kultūrininkas. Tvarkymo darbą, 
kuris tebėra nebaigtas, žiemos mėne
siais atliko iš Romos viešintis istori
kas kun. R, Krasauskas. “Alką” ap
lankęs Lietuvos generalinis konsulas 
Niujorke Anicetas šimutis archyvo 
eksponatus papildė lietuvių laikraš
čių ir žurnalų rinkiniais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ANTANINA LEIMONTAITĖ-STE 

PONAVIČIENĖ, dramos aktorė, po 
ilgos ir sunkios ligos rugpjūčio 13 d. 
mirė Vilniuje. Velionė buvo gimusi 
1906 m. Rygoje. Darbą Kauno dra
mas teatre pradėjo 1930 m., jį tęsė 
Šiauliuose, bet daugiausia dėmesio 
vertų vaidmenų sukūrė Vilniaus dra
mos teatre 1940-62 m. Pensininkės 
dienas skyrė meninio žodžio vaka
rams, populiarino K. Donelaičio kū
rybą Maskvoje ir Leningrade, vilnie
čiams surengė vieno žmogaus spek
taklį — J. Šmulio “Pulkininko naš
lę”. Iki pat mirties stengėsi plėsti 
savo repertuarą naujais lietuvių ra
šytojų kūriniais. Mintinai mokėjo ne 
tik daug eilėraščių bei jų ciklų, bet 
ištisas noveles ir prozos kūrinių iš
traukas.

“LITERATŪRA IR MENAS” rug
pjūčio 16 d. laidoj paskelbė Niujor
ke gyvenančio Petro Tarulio (Juozo 
Petrėno) amerikietišką apysaką “Si
dabrinis lietus”, perspaustą iš mūsų 
periodikos. P. Tarulį redakcija skai
tytojams pristato kaip “Keturių vė
jų” atstovą, 1927 m. išleidusį futu
ristinės beletristikos rinkinį “Mėly
nos kelnės”, 1948 m. — apsakymų 
rinkinį “žirgeliai padebesiais” ir 
1966 m. — romaną “Vilniaus rūbas”.

MOKSLŲ AKADEMIJOS lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tauto
sakininkai, vadovaujami N. Vėliaus, 
dvi savaites rinko tautosaką Mažei
kių ir Skuodo rajonuose, talkina
mi universiteto studentų. Gausiausią 
ekspedicijos lobį sudarė apie 600 už
rašytų pasakojamosios tautosakos kū
rinių — stebuklinių pasakų, mitolo
ginių sakmių, padavimų. Daugiausia 
įrašų parūpino Juozas Tarvainis ir 
Barbora Petruitienė iš Sedos, Anta
nas Šleinys iš Kruopių. Dainuojamo
ji tautosaka nėra tokia gausi, kaip 
Dzūkijoje, bet visdėlto Stefa Pladu- 
kienė iš Geldučių rinkėjams padai
navo apie 230 dainų. Kitų daininin
kių repertuaras buvo gerokai mažes
nis — apie 50 dainų. Iš viso dainų 
surinkta apie 900, smulkiosios tau 
tosakos (priežodžių, mįslių, gamtos 
garsų pamėgdžiojimų) — apie 700 
vienetų. Šioje grupėje pirmavo Ro
zalija Perminienė iš Paparčių ir Ro
zalija Kreišmanienė iš šarnelės kai
mų.

LIETUVIŲ GRAFIKAI Rostocke, 
R. Vokietijoje, surengtoje tarptauti
nėje parodoje atstovavo A. Skiruty- 
tės ir A. Ambraziūno darbai. A. Ski- 
rutytės raižinio reprodukcija buvo 
panaudota atviruko formos parodos 
bilietui. Paroda rengiama kas antri 
metai Baltijos kraštų “taikos savai
tės” proga.

VILNIAUS UNIVERSITETE pra
eitais mokslo metais paskaitas skai
tė prancūzų kalbos specialistas Mau
rice Toussaint. Sorbonos universite
to auklėtinis ir narys, lietuvio kal
bininko prof. dr. A. J. Greimo mo
kinys. Pagrindinį dėmesį jis skyrė 
prancūzų filojogijai. literatūros ir 
meno istorijos apžvalgai nuo rene
sanso iki dabartinių laikų, realizmo 
ir romantizmo problemom, analitinės 
neurolingvistikos teorijai, kurios pra
dininku yra laikomas jo buvęs mo
kytojas Gustave Guillaume. Svečias 
M. Toussaint taipgi lankė operos 
spektaklius, dailės parodas, koncer
tus paveikslų galerija paverstoj Vil
niaus katedroj. Didelį įspūdį jam pa
darė Vilniaus barokas, senųjų pa
stabi stogai ir Vilniaus universite
tas.

ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS apie 
pirmąjį lietuvišką vaidinimą Palam 
goję yra saugomas Vilniaus teatro ir 
muzikos muzėjuje. Gražina Aleksienė 
septyniasdešimtmečio proga “Tiesos” 
rugpjūčio 8 d. laidoj paskelbė šio 
spektaklio jauniausio dalyvio S. Kui
zino pasakojimą: “Pirmiausia metėsi 
į akis gana augalotas, liesas, ilgais 
plaukais, didele barzda (su kuria, de
ja, prieš spektaklį jam teko atsi
sveikinti), labai rimtas pažiūrėti 
studentas ir jau nebejauna, nedide
lio ūgio, nors ir negražuolė, bet tu
rinti savyje kažką patraukiančio žmo
gaus širdį moteris. Studento veide 
buvo žymus kažkoks nuovargis, o mo
teris, matyt, buvo tuom susirūpinusi 
ir klausinėjo studentą apie jo svei
katą. Maniau, kad tai studento mo
tina ar vyresnioji sesuo. Bet pasiro
do, kad tai būta Povilo Višinskio ir 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės. Čia pat 
buvo daktarai Janušis ir Žalnieruky- 
nas, tuomet dar studentai A. Janu
laitis ir V. Mongirdas, Juškevičaitės 
ir Jakševičaitė (Venclauskienė), Lie
pojos gimnazistas Gabalis ir man jau 
anksčiau pažįstamas daktaras L. Vai
neikis. Pasirodė, kad vaidmenys vi
siems jau buvo paskirstyti. Vakuojan
tis liko tik piemenuko vaidmuo. G. 
Petkevičaitė paklausė, ar nesutikčiau 
aš suvaidinti piemenuką. Ką gi ga
lėjau atsisakyti. (..,) Pagaliau vaid- , 
menis išmokome. Atėjo ir seniai lau
kiama paties spektaklio diena. Bet 
ir tą dieną nebuvome įsitikinę, kad 
spektaklis tikrai galės įvykti, nes dar 
iš ryto pasklido gandų, jog polic
meisteris Nikitinskis dėl kažkurių 
priežasčių spektaklio nebeleisiąs ... 
Taigi, neatsižvelgdami nė į ką, pa
skirtą valandą susirinkome “teatre”. 
Maloniai nustebino daugybė jau iŠ 

„anksto besiveržiančios į spektaklį
publikos.”

KAUNIEČIO K. NAUDŽIAUS es- 
perantų kalbon išverstas K. Donelai
čio “Metų” poemos “Pavasario links
mybes” išspausdino Rotterdame, 
Olandijoje, leidžiamas žurnalas “Es
peranto”. V. Kst.



MANN MARTEL.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4,900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WFSTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas 
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000 
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui,

WINDERMERE — BLOOR,
18.000 Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas. 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

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

Ateitininkų jaunučių vadovas Eugenijus Girdauskas stovykloje

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.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
ISLINGTON — QUEENSWAY, gražus rupių plytų 6 kambarių viena- i 
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 '1 
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,
ROYAL YORK — KINGSWAY, specialios statybos originalus dvibutis 
(duplex), 10 moderniai įrengtų kambarių, užbaigtas rūsys, sklypas 
60 x 110. Įmokėti apie $20.000.
RONCESVALLES - GRENADIER RD., mūrinis namas su krautuve, tin
kamas betkokiam verslui, priedo 5 kambarių butas. Gera vieta preky
bai, namas be skolų. Vertas dėmesio pirkinys. Įmokėti apie $15.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados,-Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
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

Extra Realty Ltd.
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, vie- 
augštiš (bangalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės s*i trobe
siais. Prašo $25.000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

Toronto Real Estate Boards narys.
. «.E 1-1161, namų 783-210'

Atkelta iš 1-mo psl. 
gelikams 2 v.p.p. pamaldas šv. 
Trejybės bažnyčioje laikė kun. 
A. Žilinskas.

Oficialioji dalis
Gana punktualiai Lietuvių 

Dienų rengėjų komiteto pirm. 
A. Juozapavičius pradėjo iškil
mingą aktą - koncertą Westdale 
Collegiate salėje. Nuaidėjus Ka
nados himno garsams, pirminin
kas pasakė atidaromąją kalbą, 
pabrėždamas, kad ši diena yra 
kartu ir lietuvių protesto diena 
prieš Lietuvos okupaciją ir rei
kalavimas ją baigti. Tyla bei at
sistojimu buvo pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę. Tuo metu 
aktorė D. Kudabaitė ekspresin- 
gai paskaitė Putino eilėrašti 
“Mirusiems”. Hamiltono bur
mistras Vic Copps lietuviškai 
kreipėsi, tardamas “ponios ir po
nai’’, kartu pastebėdamas, kad 
lietuviai Hamiltone esanti taip 
svarbi grupė, kad net burmist
ras turi kalbėti lietuviškai... 
Jis linkėjo laisvės Lietuvai ir sa
vo kalbą baigė žodžiais “God 
bless Lithuania”. Susirinkusius 
sveikino gen. konsulas J. Žmui- 
dzinas ir PLB pirm. St. Barzdu- 
kas. Pastarasis pažymėjo, kad 
Kanados lietuviai yra gerai su
siorganizavę, vieningi ir savo 
Lietuvių Dienomis gali būti pa
vyzdžiu kitų kraštų tautiečiams. 
Pagrindinę kalbą, užtrukusią 10 
minučių, pasakė “NL” red. dr. 
H. Nagys. Jautriu poetišku žo
džiu jis priminė lietuviškąją šei
mą kaip tvirtą pilį, į kurią atsi
remia ir tautinis išsilaikymas, ir 
laisvės kova. Pastaroji turinti 
būti globalinė — kovodami už 
kiekvieno žmogaus laisvę, kovo
jame ir už savają.

Žodį Lietuvai — jaunimo dek
laraciją angliškai paskaitė D. 
Kudabaitė. Rezoliucijas paverg
tos Lietuvos reikalu perskaitė K. 
Baronas. Jos buvo priimtos plo
jimu ir bus persiųstos — Kana
dos min. pirm. P. E. Trudeau ir 
JT gen. sekr. U Thant.

Koncertas
Oficialioji dalis užėmė tik apie 

pusvalandį ir neįprastoj šilimoj 
prakaituojančių gausių dalyvių 
nenuvargino. Jie entuziastingai 
sutiko koncerto programos atli
kėjus, ypač Metropolitan operos 
sol. L. Šukytę, kuri Hamiltone 
pradėjo pirmuosius žingsnius 
muzikoje bei dainoje. Ir iš tik
rųjų, klausytojų ji neapvylė. Su 
dideliu menišku subtilumu ji 
atliko bene 12 kūrinių — Mo
carto, Tallat-Kelpšos, Gruodžio, 
Jakubėno, Karnavičiaus, Pucci
ni, Gounod. Bandė publika išplo
ti daugiau, bet dusinantis karš
tis, matyt, nebeleido. Akompana
vo Metropolitan operos muzikas 
Millard Altman.

Po pertraukos atskiroje pro
gramos dalyje pasirodė Hamil
tono “Gyvataras” ir Toronto 
“Birbynė”. Lyg ir įvadą jų pa
sirodymams sudarė V. Mačernio 
eilėraštis “Laukuose saulė de
ga”, kurį jautriai, su draminiu 
akcentu, paskaitė D. Kudabaitė. 
Gaila tik, kad jai nebuvo pasta
tytas mikrofonas — jos meniško 
skaitymo negalėjo girdėti di
džioji klausytojų dalis. Po jos 
dirigentė D. Viskontienė su sa
vo jaunimo choru “Birbynė” ma
loniai nuteikė klausytojus popu
liariomis liaudies dainomis. G. 
Breichmanienės vadovaujamas 
“Gyvataras” džiugino visus la-

Proga pagerbti Lietuvos 
kankinius

NEPASIKARTOS!
Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti j 
Lietuvos vardą ir jos kan- ’ 
kinių atminimą lietuviška 
koplyčia Šv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio 
darbo dalininku jau ne

daug laiko beliko.
Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankiniu koplyčios 

kūrėjų eilėse.
Aukas stųsH:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND,

2701, W. 68th St Chicago, 
Ill. 60629.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Federacijos vadovybė 

Šiais metais jau penktą kartą susi
renka posėdžio. Dviejų dienų posė
dis įvyks rugsėjo 13-14 d.d. Daina
vos stovykloje. Šis posėdis yra ski
riamas praktiškai visos ateitininki- 
jos reikalų ir problemų nagrinėji
mui bei sprendimams. Bus valdybos 
narių ir sąjungų pirmininkų bei re
ferentų pranešimai, 1970 m. kong
reso programas svarstymas ir sekan
čių metų veiklos kalendoriaus suda
rymas. Ateitininkų veikėjai yra pra
šomi raštu išreikšti savo sumany
mus ir pageidavimus AF vadui arba 
generaliniams sekretoriui (dr. R. 
Kriaučiūnas, 1816 Teeumseh River 
Drive, Lansing, Michigan 48906) iki 
nurodytos posėdžio datos. JP

Skautų veikla
užsiėmimo metu

Jaunimas pradėjo, jaunimas užbaigė
bai darniai atliekamais tauti
niais šokiais. Dauguma jų buvo 
nauji, mūsų publikai mažai ma
tyti. Jauni šokėjai ir šokėjos at
liko juos grakščiai, suderintai, 
greitu tempu. Ritmingai pynėsi 
figūros viena po kitos, akordeo
nu palydint jaunajam Deksniui. 
“Birbynei” akompanavo J. Go- 
vėdas. Užbaigai abi grupės — 
dainininkai ir šokėjai susijungė 
bendrai programai. (Žiūrovams 
sunkino sekti jų gražų pasi
rodymą nebuvimas smulkesnės 
programos; pranešėjo irgi ne
buvo).

Užbaigos žodį tarė KLB pirm, 
dr. S. Čepas, kuris visiems iš
reiškė padėką už taip sėkmingai 
pavykusias Lietuvių Dienas. Pa
galiau visų sugiedotas Lietuvos 
himnas užbaigė iškilmes. Sušilę 
žiūrovai, kurių salėje buvo apie 
1000, skirstėsi namo, o hamilto- 
niečiai, LD rengėjai, širdyje ta
rė: “Ačiū Dievui, kad pasibai
gė!“

LD rengėjų komitetas Jauni
mo Centre dar suruošė svečiams 
ir vietiniams darbuotojams pri
ėmimą. Jo metu pirm. A. Juoza
pavičius rengėjų vardu padėko
jo visiems už talką, o iškiliajai 
viešniai sol. L. šukytei įteikė 
dovaną — ornamentuotą albu
mą.

Penkioliktoji Lietuvių Diena 
jau praeityje, prasideda rūpes
čiai šešioliktosios. K. M. G.

• Priimami vaikai į skautų drau
goves: jaun. skautų-čių — 7 metų 
amžiaus, skautų-čių — 11 m. Infor
macijas teikia “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntininkai: js. L. Gvildienė 
tel. AT 2-5995, ps. dr. A. Dailydė 
tel. 766-4412.

• Septintojoj Romuvos stovykloj 
skaučių pastovyklėj pažangumo, šva
rumo ir pavyzdingumo varžybas lai
mėjo “Gabijos” tunto skautės iš Det
roito. Viešnios čia parodė sektiną pa
vyzdį. Už tvarkingumą daugiausia 
taškų surinko Toronto “Mirgos” dr- 
vė. Pavyzdingiausia skaute išrinkta 
“Dainos” dr-vės torontietė Eglė Jo
naitytė.

e Stovykloje jūrų skaučių įžodį 
davė D. Torčilaitė, D. Imprasaitė, D. 
žaldokaitė ir D. Tamašauskaitė. Vy
resnių skaučių įžodį davė si. I. Sta- 
nionytė ir si. I. Baltaduonytė; gin- 
tarių — vair. D. Žūlytė, S. Augai- 
tytnė ir D. Kazlauskaitė. Sveikina
me! č. S.

• Atlanto rajono skautų ir skau
čių stovykla “Trakai”, įsikūrusi prie 
gražaus ežerėlio Spencer, Mass., nuo
širdžiai sveikina lietuviškąją visuo
menę šio savo gražaus sulėkimo pro
ga ir dėkoja savo brangiems tėve
liams ir visiems draugams, kurių pa
stangų ir aukų dėka mes turime 
progos pasidžiaugti gražiąja gamta, 
pabendrauti su savo vienamžiais ir 
pasiruošti ateičiai geriau bei sėkmin
giau tarnauti Dievui, Tėvynei ir ar
timui. Budime!

v.s. Petras Molis,
“Trakų” stovyklos viršininkas 
ps. Danutė Marcinkevičiūtė, 
stovyklos sekretorė

SPORTAS
L. šeinytė Maskvoje profsąjungų 

plaukimo pirmenybėse laimėjo pir
mą vietą. 200 m. krūtine ji nuplau
kė per 2:39,4 sek. Tai kartu ir nau
jas Lietuvos rekordas.

Žalgirio vyru aštuonvietė tose pa
čiose pirmenybėse taip pat laimėjo 
pirmą vietą. Jie dabar atstovaus Sov. 
Sąjungai Europos pirmenybėse.

Profsąjungų pirmenybėse pirmas 
vietas bokso varžybose laimėjo: Juo
zas Juocevičius vidutiniame svoryje 
ir Vytautas Bingelis pussunkiame 
svoryje, A. Zurza ir J. Kibąs laimė
jo trečias vietas.

Kaune gyvenantis Vladimiras Du
dinas Kieve įvykusiose lengv. atle
tikos pirmenybėse pasiekė naują pa
saulio rekordą. 3000 m. nuotolį su 
kliūtimis jis nubėgo per 8:22,2 sek. 
Senasis rekordas priklausė suomiui 
J. Kuha ir buvo 2 sek. mažesnis.

Vilnietė V. Burkauskaitė išvyko į 
Budapeštą, kur atstovaus Sov. Są
jungai Europos taurės varžybose. V. 
Burkauskaitės specialybė — plauki
mas krūtine. Profsąjungų varžybose 
Maskvoje ji laimėjo trečią vietą.

SPORTAS VISUR
Pasaulio studentų šachmatų pir

menybes laimėjo Sov. Sąjunga, su
rinkusi 27 taškus. Antroje vietoje li
ko Jugoslavija su 21,5 taško ir tre
čioje — Bulgarija su 19,5 taško.

Londone {vykusiose lengvosios at
letikos rungtynėse olimpiados dešimt- 
kovės nugalėtojas amerikietis V. Too
mey pasiekė naują penkiakovos pa
saulio rekordą — surinko 4123 taš
kus.

Amerikos atvirose pirmenybėse vo
kietis H. Fasnacht pasiekė naują pa
saulio rekordą 400 m. laisvo stiliaus 
plaukime. Šį nuotolį jis nuplaukė per 
4:04,0 sek. Senasis rekordas buvo 
4:06,5 ir priklausė kanadiečiui R. 
Huton. H. F. studijuoja JAV uni
versitete.

Meksikos olimpiados nugalėtojas 
vokietis R. Mattes pagerino pasaulio 
rekordą 100 m. plaukime nugara — 
nuplaukė per 57,8 sek.

Po metų pertraukos JAV futbolo 

Unitas. Jo vadovaujama Baltimorės 
Colts komanda nugalėjo Buffalo Bills 
komandą 20:7 pasekme.

Rumunija padarė didelę staigme
ną Davis taurės lauko teniso var
žybose, nugalėdama pajėgią Angli
jos komandą 3:2. Lemiamose 
rungtynėse Rumunija susitiks su 
JAV. Rumunijos laimėjimas yra 
pirmasis Rylų Europos tautų tarpe.

AUŠROS ŽINIOS
II-ja Aušros krepšinio stovykla— 

kursais pasinaudojo 26 Aušros ir Ha
miltono Kovo krepšininkai. Sėkmin
gai vadovavo Pranas Miniotas, talki
namas R. Tamulionio. Stovyklos ad
ministracija rūpinosi T. Paulius, VI. 
Simonaitis ir Al. Nausėdas; ūkio rei
kalus tvarkė A. Baltrušaitis, O. Drą- 
sutienė, M. Karasiejienė, V. Plučai- 
tė ir V. Karnalavičiūtė.

Kanados baltiečių lauko teniso pir
menybėse O. Rautinš sėkmingai ap
gynė jau eilę metų turimą čempijo- 
natą, baigmėje nugalėjęs estą Ki- 
wislids 6:1 ir 6:4. Vyrų dvejeto čem- 
pijonatas taip pat atiteko lietuviams: 
O. Rautinš ir Paltarokas baigmėje 
nugalėjo Muzniek brolius 6:2 ir 6:3.

Kanados stalo teniso komandinėse 
pirmenybėse Paulius Klevinas, žai
dęs Ontario berniukų rinktinėje, iš
sikovojo II v.

š. Amerikos baltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybės prieauglio kla
sėms, 15 — 9 m. amžiaus, įvyks rug
sėjo 13 d. Scarboro. Pirmenybes pra
ves estai. Visi Aušros lengvaatlečiai, 
kurie norės dalyvauti, privalo lan
kyti treniruotes, kurios vyksta pir
madieniais ir trečiadieniais nuo 7 
v.v. Parkdale gimnazijos stadijone.

Septintą kartą iš eilės Britų 
Kolumbijos parlamento rinki
mus laimėjo premjero W. A. C. 
Benetto socialinio kredito par
tija. Nors daug kas tikėjosi stip
rios NDP socialistų opozicijos, 
kreditistai savo atstovų skaičių 
parlamente padidino iki 39. Pa
pildomas penkias vietas jiems 
užleido socialistai ir vieną libe
ralai.aikštėje vėl pasirodė Jonas Jonaitis-
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REALTOR
527 BLOOR ST. W. 

532-4404
BABY POINT, apie $8.000 įmokėti, viena atvira skola 10 metų; 
7 kambarių kvadratinio plano atskiras namas, vandeniu-alyva šil
domas; puiki vieta prie gero susisiekimo ir krautuvių.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras 
namas, 5 kamb. I-me augšte; puiki nuomavimui vieta, arti požemi
nio traukinio stoties, virš $3.000 metinių pajamų, savininkui butas.
BERESFORD — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, gražus, didelis kiemas su vaismedžiais, minutė nuo Bloor 
gatvės. Viena atvira skola 10-čiai metų. Iš pirmų rankų, reikalingas 
mažo remonto viduje. Skubus pardavimas.
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

IMA
TYz% už asm. paskolas 
7Y2% už mortgičius

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ A
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5!4% už depozitus 
534% už šėrus 
634% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki 35.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau 32.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustas iki $5 000
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

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

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

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

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

OILS LTD.

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau 

Tel. 362-5777.

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN. 
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU Už KELIŲ MINUČIŲ — paėmė 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkute-

GAUNAMI VAISTINĖSE 

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimu, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina h* neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bothont St., Toronto 4, Ont. Canada
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BALIO MASKELIŪNO į^3į^\
DRAUDOS ĮSTAIGA X^J&~/
Tel. 2514864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA - LUA NARYS

© SKAITYTOJAI PASISAKO GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 1-mo psL buvo

Pavyzdingas kalinys Mėsos inspektorius...
Lėktuvas nusileido džiunglių

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS ♦ DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
TeL 531-6165

’ Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

Tel. 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

KeL ir penkt. 9—9 vaL

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

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

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

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

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

nius iki 19% svarų 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 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALUZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia | 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363
«:

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė., 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432"
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (mod conservative formal)

•v
1

780 Queen St. W.
prie Gore Vale  —1
Tel EM 4PHOTO STU

\RT J r I1 ——“vS
__ —-—Meniškos

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo 

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

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

PARCELS TO JEUROPt

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

BLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum 
bins ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

A.P. GARAGE
A. PASKEV1C1VS 

laikinai persikėlė f
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas
Įvažiavimas tiesiai IS

Dnndas gatvės-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

NESUSIGAUDYMAS VATIKANE
Romoje leidžiama italų kalba “El

ta” kritikuoja naująjį liturginį kalen
dorių. Tame kalendoriuje šv. Kazi
mieras priskirtas Lenkijai, nors 1958 
m. Vatikano pašto ženkle šv. Kazimie
ras nurodytas Lietuvos globėju. Šalia 
šv. Kazimiero ir šv. Juozapatas atsidū
rė Rusijoje. Žiūrėdami į šiuos naujus 
paskirstymus, mes, lietuviai, tegalime 
tik pasakyti, kad rusai ištrėmė šim
tus tūkstančių mūsų tautiečių į vergų 
stovyklas Sibire, o Vatikanas “ištrė
mė” į svetimus kraštus mūsų šven
tuosius. Kažin kas sekantis bus atim
tas iš mūsų tautas, nes po šventųjų 
ištrėmimo jau, atrodo, iš tikrųjų ne
bėra ko daugiau ir beatimti.

Jeigu šiandien, stebėdami Vatikano 
ėjimus, kartas nuo karto pastebime 
iš šalies nesuprantamas apraiškas, tai 
jau tokiam aiškiam dalyke kaip šv. 
Kazimiero, paties Vatikano pripažin
to Lietuvos globėjo, perkėlimas ka
lendoriuje į Lenkiją, rodo paprastą 
nesusigaudymą eiliniuose dalykuose 
arba, kaip Belgijos kardinolas Sue- 
nens neseniai pareiškė, pasimetimą 
sustingusiame biurokratizme.

Šia proga prisimintina ir kita se
niai besitęsianti skriauda lietuvių tau
tai. Viena ar kita proga ir iš Vatika
no pasigirsta balsų, kad Lietuva yra 
katalikybės avanpostas Europos šiau
rėje, giliai religingas ir katalikiškas 
kraštas, Marijos žemė ir t. t. Tačiau 
ligi šio laiko Lietuva neturi savo kar
dinolo. Kodėl? Ar todėl, kad yra pa
vergta? Ar už tai, kad neturi didelės 
armijas? Ar už tai, kad neskaičiuoja
ma dešimtimis milijonų? Ir vienas, ir 
kitas klausimas atpuola pažvelgus į 
tikrovę. Stebint italus pačioje Italijo
je ir jų masę tremtyje, atvirai galima 
pasakyti, kad jie yra nė kiek nereli- 
gingesni už lietuvius, o tuo tarpu šian
dien yra apie 40 italų kardinolų. Ma
tome, kad ir mažesni katalikų skai
čiumi kraštai ir net labai jauni, paly
ginus su lietuviais, šiandien turi savo 
kardinolus. Vienuose iš tų kraštų ka
talikų skaičius neviršija lietuvių skai
čiaus, o kitur tėra nežymi persvara. 
Tie kraštai turi savo kardinolus, o 
tuo tarpu lietuviai — ne.

Kodėl lietuviai, sena katalikiška 
tauta, šiuo atžvilgiu išskiriama iš ki
tų tarpo? Gal mes neturime dvasiš
kių, vertų kardinolo garbės. Jų buvo 
praeityje, yra ir dabar. Mano giliu įsi
tikinimu, a. a. arkiv. T. Matulionis, 
iškentęs dvigubą tremtį, kalėjimus,
kankinimus, tikrai buvo nemažiau ruoti savo 
vertas kardinolo vardo už tą, kuris 
visą amžių praleidžia dirbdamas ad
ministracinį darbą Vatikane. Kuo 
daugiau italų tauta nusipelniusi ka
talikybei, kad šiandien kardinolus 
skaičiuoja dešimtimis, o už kataliky
bę tiek nukentėjusi ir šiandien kry
žiuojama lietuvių tauta neturi nė vie
no? šitų dalykų aš, kaip pasaulietis, 
suprasti nemoku. Atrodo, kad ir šie 
dalykai matuojami ne tautos apsi
sprendimu, o grynai milijoniniais 
skaičiais ar tam tikrais geografinės 
padėties matais: prie centro žmonės 
šventesni. o toliau — ne. nors lietu
viška liaudies išmintis sako: “arti baž
nyčia. toli Dievas”.

Įvykdytos šventųjų deportacijos iš 
Lietuvos ir lietuvio kardinolo klausi
mo akivaizdoje taip ir lieka nykus 
vaizdas prieš akis: mes esame skriau
džiami ne tik grobuoniškų kaimynų, 
teriojami nuožmaus ateizmo, bet ir 
nesulaukiame lygių teisių net ir iš 
ten. iš kur tikrai, atrodo, nuoskaudų 
neturėtų ateiti. B. Zumeris

IŠPŪSTI RAŠYMAI
Papartis “TŽ” nr. 30 kalba apie di

džiąją statybą-jaunimą. Papartis 
Niagaros pusiasalyje gyvena jau il
gus metus. Jis turėtų žinoti, kad šia
me pusiasalyje buvo telkiama didžio
ji statyba — jaunimas per dvidešimt 
metų, tik žymiai vėliau buvo stato
mos koplyčios ir paminklai. Tėvų 
pranciškonų dėka buvo suorganizuo
ti chorai — didžiųjų ir mažųjų, veikė 
tautinių šokių grupės, vadovaujamos 
p. Ulbinienės, p. Jakubonio, J. ir S. 
Zubrickienių, dramos rateliai; daug 
kartų labai gražiai pasirodė tautų 
festivaliuose, buvo surengtas didin
gas jaunimo kongresas. Skautų “Žal
girio” vietininkija, vadovaujama 
energingų vadų, kaip P. Balso, M. 
Gverzdienės, B. Simonaičio, klestėjo 
veikla ir skaičiumi. Savo laiku buvo 
net trys šeštadieninės mokyklos Nia
garos pusiasalyje. Tėvai pranciško
nai. gyvendami gana sunkiose sąly
gose, nenuilstamai darbavosi, rūpi
nosi jaunimu. Buvo ruošiamos šven
tės, konkursai su stambiomis premi
jomis, pramogos, kalėdinės eglutės 
su gausiomis dovanomis. Netgi tauti
niai drabužiai buvo nupirkti. Vargu 
ar kur kitur tokias sąlygas turėjo, 
taip gražiai žydėjo jaunimas. Sto
vyklose, tiek skautų Romuvoje, tiek 
Tėvų pranciškonų Wasagoje, pasta
tyti nameliai, kurie pareikalavo daug 
lėšų. Džiaugėsi visi tėvai gražiu ir 
gyvu veikimu. Tik staiga viskas pa
sikeitė, lyg juodas debesėlis apgau
bė Niagaros pusiasalį. Papartis, su-

rengęs sėkmingas Jonines ir gavęs 
nemažai pelno, pabudo ir susirūpino 
jaunimu. Kas tą jaunimo veiklą su
griovė? Jau aštuntas mėnuo kaip 
pliekia ilgiausius straipsnius spaudo
je. Ta pragaištinga kritika, nuolatinis 
plūdimas kunigo, gyrimasis studentų 
organizavimu, lituanistiniais kursais, 
stebuklingu šeštadieninės mokyklos 
užbaigimu, yra išpūsti dalykai. Kas 
buvo per daugelį metų statyta, Pa
partis vienu mostelėjimu nušlavė.

Nuliūdęs tėvas
STOVYKLA PRO SENŲJŲ AKINIUS

Sugrįžus iš Elmwood ateitininkų 
stovyklos, verta pasidalinti įspūdžiais 
ir su tais, kurie ten nebuvo, bet gal 
nuvažiuos ateityje.

Kaikurie iš pareigūnų, ypač vado
vės, galbūt daugiau pavargo nei pa
ilsėjo, bet joms bent iš dalies atly
gino už vargą linksmi stovyklautojų 
veidai ir pašaliečių teigiamai įver
tintos iškilmių programos.

Skundžiasi jaunimas, kad spaudoj 
nėra patarimų, artėjant stovyklavi
mo sezonui, tik po to jų apsčiai duo
dama. Galbūt reiktų šiaip išsiaiškin
ti: vyresniems nesunku prisiminti 
kas nutarta daryti sekančią vasarą, 
bet jauniems “išgaruoja” tie patari
mai labai greitai.

Šiemet, gaila, neapsiėjome be ne
laimės. Visdėlto niekas negalėtų 
skųstis, kad sužeistieji (kurie sugrį
žo stovyklon) ar šiaip susirgusieji 
nebuvo prižiūrėti. Kaikurios moti
nos dar įsitikinusios, kad vistiek nie
kas kitas negali geriau vaikų aprū
pinti, kaip jos pačios. Reiktų tuo su
abejoti. Vaikai, gyvendami ir su tė
vais, kartais susižeidžia ar šiaip su
serga, bet tada nealiarmuojama. Ne
laimei, ištikus, jieškome kaltininkų, 
o jei laimė — sakome tai likimo do
vana. Stovyklaudami net ir perso
nalo nariai kartais susloguoja, tad 
ir vaikams natūralu susirgti. Galbūt 
daugiausia suserga nuo prisipirktų 
“priedų” krautuvėje. Neduokite per
daug pinigų — tada suvalgys viską, 
kas paduota ant stalo.

Patirta, kad griežti vadovai jauni
mui nevisada patinka. Tie patys ne
klaužados dažnai būna ir jaunųjų 
mergaičių “žavėtojai”, o rytais 
mėgsta nusimuliuoti bent pusvalan
dį miego. Visa tai apsunkina vadovy
bę. Kita dalis jaunųjų pasižymi Įky
rumu, mėgsta “įžnybti” šalia pasitai
kiusiam lėtesniajam ir pademonst- 

gudrumą”. Tai gal nor
malu vaikui, bet atrodo nevisai 
krikščioniška, kad motinos ne tik 
nesudraudžia. o dar paskatina sa
vuosius. Nors mes pratę . kalbėti, 
kad visi lietuviai esame lygūs, bent 
stovykloje, bet labiau pasiturinčių 
tėvų vaikai jaučiasi didesni ir tai 
drąsiai pabrėžia. Nesuprantama ap
raiška — kodėl pavyzdingų ir mo
kytų tėvų vaikai dažnai nėra tokie 
inteligentiški kaip eilinių piliečių? 
Atrodo, kad šita auklėjimo pusė tur
tingesniems tėvams turėtų daugiau 
rūpėti, negu stovyklai. Tada tikrai 
pavyktų sudaryti “vienos šeimos" 
ratelį ar “mažąją Lietuvą", kaip šie
met buvo mėginama vadintis.

Toronto kolonijoj. peržiūrėjus 
rūsius ir sandėlius, galbūt atsirastų 
bent pora virimo-kepimo plytų, ge
resnių kaip stovyklavietėje esančios. 
Juk savininkai naujoms virtuvėms 
perka modernias plytas, tik gal ne
prisirengia jau nereikalingą daiktą 
perduoti stovyklavietei. Reiktų su
prastinti ir maisto gaminimą, bet 
kas žino kaip? Išstovėti šeiminin
kėms 14 vai. ant kojų — atrodo per
daug. Dar reiktų talkininkų pagra
žinti stovyklavietės sklypui. Tada ir 
išlepinto skonio tėvai sutiktų atvežti 
tenai savo jaunimą. Kiek daug tau
tiečių praleidžia savaitgalius miesto 
aludėse plaudami savaitės dulkes. 
Jei Wasagos stovyklavietėje patal
kintų. tikrai gerą darbą padarytų, o 
“dulkes” gal net švariau ir sveikiau 
nuplautų melsvose ežero bangose.

Nežiūrint visų sunkumų, reikia pa
sidžiaugti, kad daug gerų darbų at
likta. Dvasiškoji pagalba labai išto
bulėjo, net jau ir pusberniai (kurie 
buvo vadinami “vyrais”) neverčiami 
meldėsi, ypač mėgdavo priimti Ko
muniją abiem pavidalais. Medicinos 
pagalba galbūt buvo geresnė, negu 
betkada. Tai jautėsi ir iš vaikų kal
bų bei įteiktų seselei dovanų už 
paslaugas. Ūkio vadovybė ne tik ge
ra tvarka žavėjo, bet ir savo išvaiz
da.

Mūsų Tėvų pranciškonų stovykla
vietė Wasagoje yra nepamainoma 
lietuvybės ir poilsio vieta. Patys tė
vai kas vasarą pastebime, kad vai
kai grįžta tautiškai, dvasiškai ir fi
ziškai sustiprėję ir bent keletą mė
nesių gyvena naujai įgytais įspū
džiais. Atrodo, stovyklos tikslas pa
siektas. Toki įspūdžiai susidarė man 
žiūrint pro virtuvės aprasojusį lan
gą. Gal gi ir nesu viską teisingai pa
stebėjusi.

Iki pasimatymo sekančią vasarą!
N. K.

ALL SEASONS
Visq rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius antamauto Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
Tel. WA 1-3226 arba WA 4-1001

323 Lakeshore Rd

ijos suimtas 700 kar- 
teilį ir vakarienę susirinko apie tų, ejime pi ido 5000 die- 
300 asmenų. Jų tarpe buvo daug nų už girtuo’ 
svečių iš Toronto ir kitur. Visi 'da nesipriešindavo suimamas, 
gėrėjosi sol. St. Baro dainavi
mu, palydimu akompaniatorės 
D. Viskontienės. Gaila tik, kad 
laiko stoka neleido solistui pla
čiau išsitiesti. Po vakarienės gy
dytojai ir svečiai ilgai šnekučia
vosi. Daug buvo tokių, kurie ne
simatė po keliolika metų.

Dr. J. Purino paskaita
Rugpjūčio 31 d., 2 v.p.p., bu

vo dr. J. Puzino paskaita — 
“Medicina Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštijoje”. Joje buvo pa
teiktas medicinos mokslo vysty
masis Lietuvoje. Įdomu, kad iš 
archeologinių kasinėjimų maty
ti, jog galvos* operacijos (pragrę- 
žimas galvos kaulų — trepana- 
cija) Lietuvoje buvo daromos II 
š., o geležiniai chirurginiai inst
rumentai jau buvo vartojami I 
š. Mediciniška pagalba vaistažo
lėmis, burtais, užkalbinėjimais ir 
t.t. buvo teikiama žynių, krivių, 
bei paprastų žmonių. Lietuviai 
galbūt ir sveikatos dievaitį Au- 
šautą turėjo, į kurį kreipdavosi 
pagalbos ligoje.

Pirmieji gydytojai kunigaikš
čių dvaruose buvo svetimšaliai. 
Lietuvių gydytojų pradėjo atsi
rasti 16 š. 1584 m', buvo išspaus
dinta Lietuvoje pirmoji medici
niška knyga. 1518 m.' Įsteigta 
pirmoji ligoninė Vilniuje. 18 š. 
Lietuvoje buvo 194 ligoninės. 
Vilniuje 18 š. Įsteigtas medicinos 
fakultetas.

Organizacinis posėdis
Po trumpos pertraukos Įvyko 

organizacinis posėdis ir naujos 
valdybos rinkimai. Posėdžiui pir
mininkavo dr. H. Brazaitis, sek
retoriavo — dr. A. Lukienė ir 
dr. V. Majauskas. Dr. H. Bra
zaitis, trumpai apžvelgė seno
sios valdybos veiklą, kuri yra 
nutarusi išleisti “Lietuvos medi
cinos istoriją”. Vyriausiu redak
toriumi pakviestas dr. J. Puzinas 
ir dauguma paruošiamųjų darbų 
jau atlikta.

Toliau sekė valdybos iždinin
ko bei paskirų vietovių delega
tų pranešimai. Dr. M. Budrienė, 
Lietuvių Gydytojų Biuletenio 
redaktorė, pateikė šio periodi
nio leidinio apyskaitą. Finansi
nių sunkumų susidaro, nes biu
letenis yra siuntinė jams gydyto
jams visame pasaulyje. Kaikurie 
už tai nevisada atsilygina. Ta
čiau dr. M. Budrienė yra nuo
monės, kad biuletenį reikia siųs
ti visiems gydjĮojams, nes moks
linius straipsnius lietuvių kalba 
paskaityti visiems pravartu, o 
jaunesniesiems, svetur mediciną 
baigusiems, tikrai būtina.

Į Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos valdy
bą išrinkti: dr. V. Paprockas — 
pirmininkas, dr. B. Radzivanas 
— sekretorius bei iždininkas (vi
si trys iš Niujorko), dr. E. Rin
gus. Illinois. II vicepirminin
kas. dr. J. Yčas. Kanada. III 
vicepirm. Nariai direktoriai: dr. 
V. Damijonaitis, N.Y.. dr. J. Va
laitis. Illnois. dr. B. Matulionis, 
New England, dr. L. Petrauskas, 
Australija, dr. O. Gustainienė. 
Kanada, dr V. Ramanauskas, 
Ohio, dr. P. šepetys. Michigan. 
Revizijos komisija: dr. S. Pet
rauskas. N .Y., dr. I. Giedrikie- 
nė. N.Y.. dr. B. Jankauskas, N. 
Y. Garbės teismas: dr. J. Meš
kauskas, dr. J. Baliūnas, dr. M. 
Miškinienė.

Sekantis Pasaulio ir Amerikos 
Liet. Gydytojų Sąjungos suva
žiavimas Įvyks 1971 m. rugpjū
čio 30-31 d. Niujorke.

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų insthutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau 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 
5r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Rio Dyne galima gauti tepa 
U boi lazdelės formose ‘Treparation 
H” vardu Prašykite visose vaistinė- 
sa Pinigai bus gražinti, jei nebūsi-

TRAVEL AGENCY
East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sntvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros Išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

sas per savo gyvenimo 52 metus aerodrome žmogėdrų srityje, pa-

teisme' prisipažindavo kaltas, o 
išklausęs teismo sprendimą, 
mandagiai dėkodavo teisėjams. 
Kalėjime jis buvo tikras admi
nistracijos pasididžiavimas. Ka
liniai jį labai mėgo, nes jis buvo 
darbštus ir draugiškas. Kai jis 
mirė, į laidotuves buvo atsiųsta 
daug vainikų. Tarp jų buvo ir 
policijos vainikas.

Kuklumas
Kartą keliavo du vienuoliai — 

jėzuitas ir pranciškonas. Kadan
gi buvo penktadienis (dar prieš 
pasninkų panaikinimą), tai jiedu 
miestelio valgykloje užsisakė žu
vies. Padavėja ant vieno padėk
lo atnešė dvi žuvis — didelę ir 
mažą. Jėzuitas pirmas įsidėjo į 
savo lėkštelę didžiąją žuvį ir pra
dėjo valgyti. Pranciškonas tarė:

— Aš visdėlto taip nepadary
čiau. Mano kuklumas neleistų...

— Ko neleistų kuklumas? — 
susidomėjo jėzuitas.

— Neimčiau didžiosios žuvies, 
— atsakė pranciškonas.

— Tai kokią imtum? — už
klausė jėzuitas.

— Imčiau mažesniąją ...
— Taigi ir paėmei mažesnią

ją. Tai ko dar nori? — atšovė 
jėzuitas.

nierių ir vėl nuskrido į kitą pa
skyrimo vietą. Misijonierius, ne
matydamas nieko, kas jį 
tų, atsisėdo ant medžio 
Pagaliau atsirado viena juoda 
žmogysta, apėjo apie jį, ranko
mis palietė jį. Vienuolis, pusiau 
nudžiugęs ir pusiau nustebęs, 
paklausė:

— Ar tai jūs atėjot manęs pa
sitikti?

— Ne, aš esu vietinis mėsos 
inspektorius...

Skelbimas
Motina susirūpino — dukte

riai jau 28 metai amžiaus, o ji 
dar nesusirado vyro. Nutarė pa
skelbti laikraštyje. Skelbime ji 
įrašė: “Reto gražumo jauna tur
tų paveldėtoja nori susirašinėti 
sii nerūpestingu džentelmenu, 
mėgstančiu pasitrankyti.” Pra
ėjo dvi dienos po skelbimo iš
spausdinimo. Susirūpinusi moti
na klausia dukterį:

— Na, ar daug atsiliepimų?
— Tik vienas, — atsako duk

tė.
— Kas parašė?
— Negaliu sakyti.
— Kaip negali sakyti? —už

sispyrė. — Aš gi tą reikalą su
galvojau!

— Gerai, pasakysiu, — atsa
kė duktė. — Tėtė atsiliepė...

Parinko Pr. Alš.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1000 College Sh, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzball*

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 
BIftAF 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-DIOUF XUrOrlTw kjarage dasirConegO.TeL 531-1305

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTS
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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: ^7-1708namų 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
DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 ■ 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(I rytus nuo Dufferin 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 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

OKULISTAS

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

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

LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O J)., M.S.C

470 College St Toronto

TeL 921 * 3924
, Darbo valandos 9.30 vx.—6 v.v,

DM priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DUDA

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

Komercinio, privatous turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.
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$v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Springhurste, Gerojo Ganytojo 

stovyklavietėje, pamaldos šį sekma
dienį bus įprasta tvarka: 10 ir 11 v.

— Sis penktadienis — rugsėjo mė
nesio pirmasis. Pamaldos vakare 
7.30 v.

— Maldininkų kelionė į Midlandą
— sekmadienį, rugsėjo 14. Norintie
ji vykti autobusu prašomi užsiregist
ruoti klebonijoje.

— Praėjusį šeštadienį Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje baigėsi šios 
vasaros stovyklos.

— Sv. Mišios par. bažnyčioje šį 
sekmadienį — 10 v. už a.a. Juozą 
Stankų, Springhurste 11 v. — Dobi
lų šeimos intencija.

“Parama”, kredito koopera
tyvas, pradedant rugsėjo mėne
siu, atidarytas ir šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p.p.

Tautinių grupių spektaklis. Ka
nados parodos amfiteatre rugpj. 
30, 31 ir rugsėjo 1 įvyko tradi
cinis tautinių grupių spektaklis
— “Nationbuilders ‘69”. Ji ste
bėjo tūkstančiai žiūrovų, sveiki
no augšti valdžios pareigūnai ir 
aprašė Toronto dienraščiai, šių 
metų spektaklio tema — mėnu
lis, o scenos dekoracijų — erdvė, 
žemė, mėnulis ir paslaptingos 
šviesos. Rugpjūčio 31 d. progra
mą pradėjo škotų orkestras ir 
šokėjai1 iškilmingu paradu. To
liau pasirodė “Moon Maidens”, 
esčių gimnasčių grupė “Kalev”. 
Jų grupėje buvo 80 dalyvių,, ku
rios puikiai atliko ritminį šokį 
visų tautų liaudies motyvais. In
dėnų ritualinis šokis “Mėnulio 
legenda” buvo ilgiausia progra
mos dalis. Po jų sekė: lenkai, 
japonai, bulgarai*, graikai, kve- 
bekiečių oktetas “Minority”, uk
rainiečiai, kiniečiai, filipiniečiai. 
Žiūrovams geriausiai patiko es- 
taičių “Kalev”, pirmą kartą pasi
rodęs bulgarų ansamblis “Lesa” 
iš JAV, profesiniai šokėjai ir dai
nininkai “Kubanės kazokai”, uk
rainiečių “Kalyna” ir pabaigoj 
pasirodęs kelių tautų jaunimo 
choras. Tik trankūs slavų šokiai 
nesiderino su programos tema. 
Spektaklio vedėju buvo L. Kos- 
sar, o programos nepamainoma 
muzikinė palyda — E. McLin- 
tock 60 asmenų orkestras. Lie
tuviai žiūrovai norėjo pamatyti 
ir saviškius tame spalvingame 
tautinio meno spektaklyje, bet 
šį kartą jie nedalyvavo. B.

“The Globe a. Mail” meno 
kritikas John Kraglund rugsėjo 
1 d. laidoje parašė platų ver
tinimą tautinių grupių spektak
lio “Nationbuilders ’69” Kana
dos parodoje. Pasak jo, visa pro
grama buvusi mišrainė — “mi
xed bag”. Esą buvo puikių mo
mentų, bet dar daugiau — apvi
liančių. Šalia profesinio lygio 
grupių netrūkę mėgėjiškų, kurių 
pasirodymą menkinęs neparuoš
tas orkestras. Taipgi vietomis 
kenkęs netinkamas garsiakalbio 
nustatymas. Esą daugiausia nuo 
netinkamos orkestro palydos nu
kentėjo lenkai, graikai, filipi-• 
niečiai. Nevisi laikėsi bend
rosios mėnulio temos; pvz. es
čių “Kalev” grupės tema esą pri
minė daugiau saulėtekį nei mė
nulį. Programai pagerinti, pasak 
J. Kraglundo, esą reikėtų: ge
riau pasiruošusio orkestro, 
spausdintų programų ir malo
nesnio pranešėjo.

O. Adomavičienė vasaros ato
stogas praleido Vakarų Indijoj
— Jamaikos saloje.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros
| įrengimo darbus 
J 923-7194. Sov. A. Čeponis

Parduodamas
ĮVAIRIAIS kiekiais 
šių metų šviežias 

nepasterizuotas 
medus 

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4. Ont

BARONESSA
BEAUTY SALON

J 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 J
(kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė ‘

h A A A A
<

: YOUTH CRAFT GARMENT CO. Ltd.
' moteriškų apsiaustų ir eilučių

■

j lietuvio savininko

I siuvykla

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

— Mirus sesutei a.a. U. Mickevi
čiūtei, T. Galinienę ir P. Poškuvie- 
nę nuoširdžiai užjaučiame.

— šį sekmadienį, 11.15 v. Mišios 
už a.a. Kaz. Juodviršį jo 6-jų mir
ties metinių proga; užprašė p. Juod- 
viršienė. Rugs. 8 d., pirmad., 7.30 v. 
— už a.a. J. Akstiną, jo 5-jų mir
ties metinių proga; užpr. p. Tamulio- 
niai.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios — 8 v. r. ir 7.30 
v.v. Išpažintys — pusvalandį prieš 
Mišias. Ligoniai sakramentais aprūpi
nami iš anksto susitarus.

— Šį sekmadienį — mėnesinė rink
liava par. skoloms sumažinti.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmad. po paskutinių Mišių. Mišios 
kongregacijos int. — 9 v.

— Parapijoje lankėsi mons. K. 
Dobrovolskis iš Romos, kun. Liubins- 
kas iš Erie, Pa., ir Tėv. Augustinas 
Simanavičius, OFM, iš Kennenbunk- 
port, Me.

— Šį savaitgalį Tėv. Placidas iš
vyksta į Niujorką dalyvauti liet, 
pranciškonų vadovybės posėdžiuose.

— Norį Midlandan rugsėjo 14 d. 
vykti autobusu prašomi nedelsiant 
registruotis parapijos raštinėje.

— Mokslo pradžia šeštadieninėje 
mokykloje — rugsėjo 13 d. Lituanis
tinis seminaras prasidės rugsėjo ant
roje pusėje. Pamokos vyks Prisikė
limo par. namuose.

— Susituokė Fulton A. Rorgeron 
ir Dalia Jaškevičiūtė.

KLB tarybos suvažiavimas 
numatomas Toronte spalio 18 d.

“T. Žiburių” dvidešimtmečio 
minėjimas —* koncertas ir ban
ketas įvyks š.m. lapkričio 30 d. 
Prisikėlimo salėje.

Mons. K. Dobrovolskis iš Ro
mos buvo atskridęs į savo brolio 
a.a. Antano laidotuves, dalyvavo 
Lietuvių Dienoje Hamiltone ir 
rugsėjo 1 d. per Niujorką lėktu
vu grįžo į Romą. Ten, netoli 
miesto, jis vadovauja šv. Kazi
miero kolegijos ūkiui, kur šiuo 
metu atostogauja keletas lietu
vių auklėtinių. .

Sesuo Igne Marijošiūtė paskir
ta N. Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolyno vyresniąja Toronte. 
Buvusi vyresnioji sesuo Rita pa
skirta poilsio namų vyresniąja 
Putname. Į Torontą atvyks nau
jos seserys — Aoolinara ir Ce
cilija, išvyko skėrys — Rita ir 
Celina.

Vaikų darželis, vadovaujamas 
lietuvaičių vienuolių, priima 
naujus mokinius nuo rugsėjo 2 
d. Adresas: 57 Sylvan Ave., To
ronto 4, tel. LE 4-5773.

Sol. Stasys Baras iš Čikagos 
lietuvių gydytoju suvažiavime 
Sutton Plaza viešbutyje Toron
te atliko koncertinę programą. 
Lapkričio pabaigoj koncertuos 
Bostone ir po to išvyks Austra
lijon, kur atliks visą eilę koncer
tų lietuvių gyvenvietėse ir tele
vizijoj. Ten išbus apie mėnesį 
laiko. Viešėdamas Toronte, so
listas turėjo progos dalyvauti ir 
sol. L. šukytės koncerte Hamil
tone Lietuvių Dienų proga.

Prof. Rimantas Repšys, stu
dijavęs Toronto universitete ma
tematiką, dėsto Findlay, Ohio, 
universitete. Gyvendamas To
ronte jis aktyviai dalyvavo lie
tuvių studentų veikloje. Baigęs 
studijas ir vedęs Ireną Dvilaity- 
tę, grįžo į JAV-es, kur gyvena 
ir jo tėvai. Atostogų proga abu 
su žmona lankėsi Toronte.

Dr. Br. Radzivanas Niujorke 
buvo vienas pirmųjų “Tž” rėmė
jų steigimosi metais. Gydytojų 
suvažiavimo proga, lydimas savo 
bičiulio Pr. Alšėno, aplankė “T. 
ž.” redakciją, atnaujino prenu
meratą ir nusipirko leidinį “Li
thuanians in Canada”. Jis yra 
išrinktas į Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos val
dybą sekretoriumi-iždininku. Be 
to, jis aktyviai dalyvauja visoje- 
je eilėje lietuvių organizacijų.

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

KANADOS /VYKIAI

PADEGĖ AMBASADOS RŪMUS
Kanados ambasadą Austrijos 

sostinėje Vienoje Molotovo kok
teiliais padegė vengrų kilmės 
Kanados pilietis Colman Losonc- 
zy. Gaisro metu žuvo du austrai 
ambasados pareigūnai, 23 buvo 
sužeisti. Imigracijos ministeri
jos duomenimis, C. Losconzy Ka- 
nadon imigravo 1951 m., piliety
bę gavo 1957 m. Galimas daly
kas, Montrealyje jis užmezgė ry
šį su separatistais, nes buvo ras
tas Kanados vyriausybei skirtas 
laiškas, angliškąją Kanadą vadi
nąs tironija, linksniuojąs Kvebe
ko separatistų mėgstamus šūkius 
prancūzų kalba. C. Losconczy 
1967 m. buvo nuvykęs Austri- 
jon ir bandė atsisakyti Kanados 
pilietybės. Kaip neturintį darbo 
ir pajamų, policija jį grąžino Ka- 
nadon. Montrealyje jis buvo su
imtas su kitais separatistais 1968 
m. Šv. Jono Kr. dieną įvykusio
se demonstracijose prieš naują
jį premjerą P. E. Trudeau, bet 
teismo buvo išteisintas ir vėl iš
vyko Austrijon. Padegęs Kana
dos ambasadą Vienoje, jis pats 
prisistatė policijai ne tik neap
gailestaudamas įvykdyto nusi
kaltimo, bet dargi gailėdamasis, 
kad Kanadai permažai buvę pa
daryta žalos. Akla neapykanta 
Kanadai liudija, kad C. Losconc
zy yra psichinis ligonis. Kadan
gi šioje nelaimėje buvo sužeis
tas tik vienas kanadietis, o visi 
nukentėjusieji buvo austrai, už
sienio reikalų ministeris M. 
Sharp pareiškė nereikalausiąs 
perduoti nusikaltėlį Kanadai. Jį 
teis Austrijos teismas. Gaisras 
visiškai sunaikino prekybos rei
kalams skirtą ambasados dalį. 
Mažiau nukentėjo užsienio rei
kalų ambasados skyrius, kuria
me ambasadorius J. McCordick 
tikisi galėsiąs tęsti darbą.

Premjero P. E. Trudeau pro
paguojamas diplomatinių ryšių 
užmezgimas su komunistine Ki
nija susidūrė su nenumatytais 
sunkumais. Stockholme vedamo
se derybose kiniečiai reikalauja, 
kad Kanados vyriausybė ne tik 
nutrauktų diplomatinius santy
kius su Formoza, bet šią salą 
pripažintų oficialia Kinijos teri
torija. Kinija taipgi nori iš anks
to gauti pažadą, kad Kanada 
rems jos įstojimą į Jungtines 
Tautas. Tokių reikalavimų Pe- 
kingas nestatė nei Londonui, 
nei Paryžiui, kai buvo vedamos 
derybos su Britanija ir Prancū
zija. Tai yra savotiškas Kanados 
pažeminimas. Susidaro įspūdis, 
jog malonę daro ne Kanada, pa
siūliusi diplomatinius ryšius, o 
Kinija Kanadai, sutikdama pri
imti pasiūlymą.

Naują įtampą tarp Otavos ir 
Kvebeko žada šios provincijos 
švietimo ministerio J. G. Cardi
nal įsakymas sekančiais mokslo 
metais prie visų mokyklų iškel
ti provincijos vėliavą stiebo vir
šūnėje, o po ja, jeigu norima, 
pakabinti Kanados vėliavą. Pa
gal Otavos protokolą, stiebo vir
šūnė priklauso valstybinei Ka
nados vėliavai. J. G. Cardinal 
lig šiol nėra davęs atsakymo 

PRISTATOME

JUOZĄ GRYBĄ, 
lietuvį, mūsų atstovų 

LAKE SIMCOE ir 

GEORGIAN BAY apylinkėje

Informacijų apie vasarnamius, ūkius, slidinėjimo vietoves 
ir kitas užmiesčių nuosavybes prašome teirautis pas 

JUOZĄ GRYBĄ mūsų tiesiogine Toronto 
telefono linija 364-6625.

366 ADELAIDE ST. W. Tel. 364-5257 arba 364-5258 

Lietuviams duodama didelė nuolaida

Montrealio St. Leonard mokyk
los mokinių tėvams, reikalavu
siems šalia prancūzų dėstyti ir 
anglų kalbą. Pernai jis buvo pa
naikinęs anglų kalbos dėstymą.

Kvebeko liberalų partijos va
das J. Lesage pareiškė pasitrau
kiąs iš vado pareigų ir pasiūlė 
šaukti partijos suvažiavimą nau
jam vadui išrinkti. Šį žingsnį jį 
privertė padaryti vadais norin
čių tapti Kvebeko provincinio 
parlamento narių C. Wagner ir 
J. P. Lafebvre Opozicija, o taip
gi ir federacinio ministerio J. 
Marchand paskelbta kandidatū
ra į vadus. Atrodo, į šį reikalą 
yra įsivėlęs premjeras P. E. Tru
deau, kuris J. Lesage nori pa
keisti savo geru draugu J. Mar
chand, tikėdamasis susilaukti di
desnės Kvebeko liberalų para
mos.

Kanados ginkluotųjų jėgų va
das gen. J. V. Allard rugsėjo 15 
d. išeina pensijon. Jį pakeis gen. 
Itn. F. Sharp. Spaudos konferen
cijoje gen. J. V. Allard pasisa
kė prieš premjero P. E. Trudeau 
suplanuotą kariuomenės sumaži
nimą iki 80.000 vyrų. Toks žings
nis gali būti laikinio pobūdžio, 
kol jį diktuoja krašto ekonomi
nės problemos. Gen. J. V. Allard 
teigimu, didėjantis Kanados bal
sas tarptautiniuose reikaluose, 
užkrauna ir didesnius įsiparei
gojimus, kuriuos įvykdyti su 
80.000 vyrų kariuomene būtų la
bai sunku. Jis taipgi pasisakė 
prieš atominių ginklų pašalini
mą, nes Kanados aviacija ir ar
tilerija yra pritaikyta atomi
niams ginklams. Kol nebus pa
siektas visuotinis nusiginklavi
mas, Vakarų pasaulio apsauga 
turi remtis atominiais ginklais, 
nes jų'dėka išvengiama pasauli
nio karo.

Saskačevano provincijoje lan
kėsi Japonijos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas N. Uši- 
ba. Premjeras R. Thatcher jam 
pasiūlė keistis Kanados kviečiais 
ir japonų gaminiais. Už Japoni- 
jon išvežamus kviečius Saskače
vano provincija įsivežtų tos pa
čios vertės japoniškų gaminių. 
Tokia idėja yra priimtina abiem 
pusėm, bet reikia aptarti detales 
ir paruošti planą. N. Ušiba pra
našavo, kad ateityje japonų fir
mos savo pramonės įmones pra
dės statyti Kanadoje* kur yra ža
liavų šaltiniai. Jų gaminiai bus 
eksportuojami Į Japoniją bei ki
tus pasaulio kraštus. Pramonei 
Japonijoje jau trūksta vietos, 
kai tuo tarpu Kanadoje jos yra 
su kaupu.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

Toronto Maironio Šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
dės ............
v.r.,

13 d., 9 
Cecilijos 

mokyklos patalpose (Evelyn ir 
Annette gatvių sankryža). Moki
niai bus paleisti namo 11 v. Ki
tais šeštadieniais pamokos—nuo 
9 v.r. iki 12.30 v.p.p.. Į mokyk
lą priimami vaikai nuo 4 metų 
amžiaus. Tėvai ypač skatinami

ti į mokyklą. Kaip pernai, taip 
ir šiemet bus 4 metų amžiaus 
vaikų darželio klasė ir 5 metų 
parengiamasis skyrius. Taip pat 
bus registruojami vaikai į pir
mąjį skyrių.

Pernai lankę mokyklą moki
niai renkasi į savo senas buvu
sias klases, naujieji bus regist
ruojami I-jo augšto koridoriuje. 
Kad darbas vyktų tvarkingai, tė
vai maloniai prašomi jau pir
mąjį šeštadienį visus vaikus at
siųsti į mokyklą. Vedėjas

Kelionė į Midlando kankinių 
šventovę bus rugsėjo 14, sekma
dienį. Specialios Mišios lietu
viams su lietuvišku pamokslu — 
2 v. p.p. bažnyčioje. Išpažinčių 
bus klausoma prieš ir per Mišias. 
Jei bus pakankamas skaičius no
rinčių vykti autobusu, jis bus pa
samdytas. Kaina — $4, o jauni
mui — $2. Prašome registruotis 
parapijų raštinėse.

T. Placidas, Kat. Fed. pirm.
Toronto medžiotojų iržūklau- 

tojų klubas “Tauras” spalio 6-7 
d. ruošia savo ūkyje didelę iš
kylą su šaudymo ir žūklavimo 
rungtynėmis. Už geriausią šau
dymą ir didžiausią pagautą žuvį 
skiriamos vertingos premijos. 
Naujas klubo pastatas-būstinė 
jau baigtas ir vietos yra pakan
kamai ne tik apsistoti, bet ir 
pernakvoti, jeigu atsivešite sa
vo patalynes. Kas nori praleisti 
savaitgalį gražioje Kanados šiau
rėje ir išmėginti laimę žuvinga
me ežere, geresnės vietovės ne
ras. Tinka ir jaunimui, ir suau
gusiems. Laivelius galima nu
leisti prie pat būstinės. Klubas 
kviečia narius ir visus lietuvius 
dalyvauti varžybose ir apžiūrė
ti, "kas dar nebuvo, klubo ūkį. 
Varžybos prasideda spalio 6 d. 
iš ryto ir baigiasi 7 d. Norin
tieji gauti daugiau informacijų įteikti_A. šeškuviehei, 18 Gren- 
tesikreipia į klubo sekretorių K. 
Budrevičių tel. 535-9755 po 6 
v.v. arba į* klubo ūkio vedėją p. 
Tamošaitį* Laukiame visų klubo 
ūkyje. Valdyba

A. a. Antanas Margis, apie ku
rio mirtį ir laidotuves rašėm “T. 
Ž.” 35 nr., savo testamente dalį 
palikimo paskyrė visuomeni
niams reikalams, jų tarpe ir “T. 
Žiburiams” $70. Savaitraščio lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja p. Mar
gienei, kuri tą palikimą-auką jau 
įteikė. Šis velionies mostas rodo 
jo rūpinimąsi lietuviška spauda. 
Pusę savo amžiaus jis išgyveno 
išeivijoj ir visą laiką talkino lie
tuvių spaudai savo parama. Nuo 
pat “TŽ” įsisteigimo jis buvo jų 
skaitytojas ir rėmėjas.

Kun. V. Martiniais, BALFo 
pirmininkas ir Providence, R.I., 
lietuvių parapijos klebonas, da
lyvavo Kanados Lietuvių Dieno
je Hamiltone ir ta proga aplan
kė savo bičiulius Toronte. Būda
mas “Tž” redakcijoj, jis pain
formavo apie BALFo veiklą J. 
A. V-se ir išreiškė pageidavimą, 
kad Kanados lietuviai glaudžiau 
bendradarbiautų su BALFu ir 
rodytų daugiau inciatyvos šalpos 
darbe. Esą reikia lietuvių šalpą 
labiau centralizuoti, kad tuo bū
du būtų išvengta neracionalaus 
šalpos paskirstymo ir net išnau
dojimo iš nesąžiningū asmenų 
pusės. BALFo centras esą turi 
paruoštą personalą, reikalų ve
dėją ir kartoteką, kuri padeda 
kontroliuoti šalpą.

Elena Pikelienė, A. Laurinai
čio sesuo, iš Raseinių nuo liepos 
1 d. vieši Toronte ir ruošiasi ap
lankyti savo gimines JAV-se. Jos 
viza galioja 6 mėnesiam.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligoniu priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

DR. J. URBAITIS sugrįžta iš atos
togų ir kabinetą atidaro rugsėjo 9 d.

PARDUODAMAS APYSENIS NA
MAS ant labai gražaus sklypo, 50 pė
dų pločio, gerame rajone, New To
ronto prie Good Year fabriko. Ra
šyti: J. Staškus, 79 Front St., Sud
bury, Ont

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė vienam asmeniui II augšte 
arti Prisikėlimo bažnyčios. Skam
binti tel. 535-8798.

NEBRANGUS ORKESTRAS (trijų 
asmenų) šeimyniniams parengi- 
mams ir keturių asmenų įvairiems 
parengimams.

Tel. 767-7084, A Zaremba.

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

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 535-4724.
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dės tiems, kurie neturi automo
bilio, o vieni vaikai dėl atstumo 
ar blogo oro nedrįsdavo važiuo
ti autobusais. Patartina vieną 
kartą supažindinti vaikus su 
centrine Metro stotimi, kaip iš 
jos išeiti ir kaip vėliau į reikia
mą traukinį nueiti. Važiuojan
tieji iš toliau savo vaikus gali 
palikti ir paimti iš linijų pasku
tinių stočių: Frontenac, Lon- 
geuil, Atwater, Hemi-Bourassa. 
Prašome leisti savo vaikus į lie
tuvišką mokyklą tikram jų gy
venimo praturtinimui ir savo 
džiaugsmui. Pagrindinės svarbos 
reikalas yra — turėti kuo dau
giau vaikų mokykloje. Tada ir 
visi kiti reikalai bus lengviau 
sprendžiami. Tėvų komitetas

Vandentiekio vajus. “Balti
jos” stovyklavietei būtina įsigy
ti didesnę vandens pom^ą, pa
statyti jai namuką prie sulinio 
ir privesti specialų elektros lai
dą. Visa tai kainuotų apie $700. 
Vasaros stovyklos metu Juozas 
Piečaitis ėmėsi iniciatyvos rink
ti aukas vandentiekio reikalui. Je 
sumanymas susilaukė gero pasi
sekimo. Iš stovyklauti vaikus 
suvežusių tėvų buvo surinkta 
$417. “Baltijos” vandentiekio 
fondo sąskaita “Lite” yra 
D 984 A.

Lig šiol vandentiekiui įrengti au
kojo $50: dr. J. Mališka; po $25: V. 
Rupšys, R. Bukauskas, L. šimonėlis; 
$15: dr. V. Giriūnienė; po $10: J. 
Naruševičius, K. Vilčinskas (Otava), 
A. Ptašinskas, J. Danys- (Otava), P. 
Styra, P. Brikis, W. Genteman, B. 
Lukoševičienė, S. Baršauskas, P. Lu
koševičius, E. Dainius, J. Bernotas. 
A. Mankus, P. Girdžius, J. Vizgirda 
(Čikaga), R. Jurkus ir J. Kibirkštis; 
po $5: V. Piečaitis, J. Žitkus, P. Ada- 
monis, J. Išganaitis, R. Kličius, J. 
Burba, V. Sabalys, I. Mališka, A. Jo
nelis, A. Danaitis, O. Malcienė, A. 
Rusinas, J. Vasiliauskas, J. Kisielius, 
K. Ratavičius (Delhi, Ont.), V. Skais
giris, P. Baradinskas, P. Zubas ir 
A. Gečius: po $2: D. Jurkus, V. Mu
rauskas, B. Staškevičius, J. Vizgir
da (Čikaga).

Be to. pagal pasižadėjimus 
bendriesiems “Baltijos” reika
lams įmokėjo: J. Klimas $20, J. 
Zabieiiauskas $10, V. Kerbelis 
$10, A. Kudžma $5, B. Abromo- 
nis $5. Visiems didelis dėkui.

P. Rudinskas. 
“Baltijos” komiteto pirmininkas 

“Lito” balansas per vasaros 
mėnesius mažai tepasikeitė. 
Svarbesnės aktyvo pozicijos: lie
pos pabaigoje (skliausteliuose 
praeitais metais tuo pačiu me
tu) kasa banke — $92,649 
($75,801), išduotos paskolos — 
$2,245,104 ($2,062,186), verty
biniai popieriai — $145,786 
($92,269). Svarbesnės pasyvo po
zicijos: terminuoti indėliai — 
$494,110 ($171,860), Šerai — $1,- 
277,546 ($1,402,244), einamosios 
sąskaitos $604,045 ($588,584), 
atsargos fondai — $51,708 ($36.- 
870). Šių metų pelnas — $73,- 
414 ($60*987). “Litas” šiuo metu 
moka iki 7.75% už terminuotus 
indėlius, 5.5% už šėrus su ne
mokama gyvybės drauda ir 5% 
už einamąsias sąskaitas su ne
mokamais čekių patarnavimais.

Montrealio loterijoje $100.000 
laimėjo federacinio žemės ūkio 
departamento mėsos inspekto- 

tuosius Kanados dvasininkus, - rius Gerald Levac. 1968 m. ba- 
burmistrus. Lenkų kolonijos vi- ' 
sur rengia labai iškilmingus pri
ėmimus, pamaldas, paradus. To
ronte numatytos pamaldos paro
dos aikštės kolizėjaus pastate. 
Kardinolas atskrido į Montrealį 
rugpjūčio 29 d., lydimas vysku
po S. Wesoly, kapeliono kun. 
F. Macharski ir sekretoriaus 
kun. S. Dziwisz. Montrealy kar
dinolas buvo iškilmingai sutik
tas ir laikomas vietos arkivys
kupo svečiu.

Aušros Vartų par. žinios
— Ruošiasi tuoktis Alvira J. Gu- 

daitė su Sean O’Rourke Gahan.
— Rugsėjo 5 yra pirmasis mėne

sio penktadienis, skiriamas švč. Jė
zaus Širdies garbei. Šventoji valan
da — 6.30 v.v. ir Mišios — 7.30 v.v.

— Rugsėjo 8 d. Tautos, šventė; 
bus specialias pamaldos 7.30 v.v.

— Rugsėjo 13 d. 9 vai prasideda 
šeštadieninės mokyklos ir kursai. 
Visi renkasi 301 Blvd. Maisoneuve 
East.

šeštadieninei mokyklai patal
pų parūpinimas prie gero susi
siekimo įgalins daugiau tėvų 
leisti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Iš betkurios miesto da
lies įsėdę į požeminį traukinį at- 
sirasite centrinėje Berri — De- 
montmagny stotyje. Čia išlipę 
rasite ir mokyklą. Todėl tiki
mės, kad ši nauja galimybė pa-

TORONTO, ONT.
Yra kuo susirūpinti. Toronto 

burmistras W. Dennison, kalbė
damas tautinių grupių spektak
ly “Nationbuilder ’69”, tarp 
kitko pareiškė, kad 1972 m. To
ronte įvyks tarptautinis tautybių 
festivalis. Laikas susirūpinti lie^ 
tuvių dalyvavimu. Šiemet lietu
viai Kanados parodos “Nation
builders ’69” spektaklyje neda
lyvavo, nors Toronte yra ir šo
kėjų, ir dainininkų. Ar nebus 
panaši padėtis ir 1972 m.? Nei 
“Varpo”, nei šokėjų grupės veik
los jau kuris laikas* nebegirdėti. 
Reikėtų susirūpinti meninių vie
netų atgaivinimu bei sustiprini
mu.*

L. Švėgždaitė, KLB Toronto 
apylinkės pirmininkė, praėjusį 
pavasarį Toronto un-te baigusi 
humanitarinius mokslus baka
lauro laipsniu, pradėjo studijuo
ti teisę Osgood Hall.

Lietuvių tautodailės ekspona
tai, surinkti Toronte ir kitose 
Ontario vietovėse, yra tvarkomi 
ir paruošiami Kanados valstybi
niam muzėjui. Dar nesuskubę 
atvežti eksponatų prašomi juos 

view Blvd.. N. arba palikti Pri
sikėlimo par. raštinėje.

Br. Marijošius su Ponia, ištisą 
mėnesį viešėję okupuotoje Lie
tuvoje, grįžo į Torontą. Taipgi 
grįžo Br. Prakapienė iš Suvalkų 
trikampio, kur viešėjo savo gim
tinėje 6 savaites ir turėjo progos 
aplankyti Vilnių bei kitas vieto
ves.

Inž. A. Ketvirtis, “Fenco” fir
mos vyriausias elektros inžinie
rius ir firmos inžinerijos reikalų 
vedėjas, rugsėjo 6 d. išskrenda 
Italijon i Veneciją dalyvauti 
tarptautinėje apšvietimo konfe
rencijoje kaip Kanados atsto
vas. Vėliau jis vyks į Daniją pa
tobulintų medžiagų kelių staty
bai reikalais. Be to, firmos rei
kalais jis lankysis ir Britanijoj.

Lenkų kardinolas Karolis Woj
tyla, reziduojąs Krokuvoje, at
vyko Kanadon. Jį pakvietė len
kų bendruomenė-kongresas savo 
veiklos 25 metų sukakties pro
ga. Kardinolas lankys didžiąsias 
lenkų gyvenvietes — Montrealį, 
Otavą, Kalgarį, Edmontoną, Win
nipeg, Torontą, St. Catharines, 
Hamiltoną, Londoną, Buffalo. 
Numatyti priėmimai pas augš-

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.LB

“LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-582?

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ___________ 9 *k
Nekiln. turto iš _______  9 %
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%) 

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v^ 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, teL 722-3545. Dieną — penktadieniai* nuo 1 Db 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

landžio mėn. pradėta loterija, 
oficialiai vadinama savanoriška 
$2 parama Montrealio iždui, tu
ri tikslą pašalinti miestui gre
siantį $28 milijonų deficitą. Lai
mėjimams skiriama sidabru iš
mokamų $180.000. Ateity Mont- 
realiui gali tekti atsisakyti savo 
loterijos, nes gali būti įvesta 
provincinė loterija. Provincijos 
vyriausybė tokiu atveju Mont- 
realiui sutiktų parūpinti atitin
kamą kompensaciją.

MOKA Už: .
Einamąsias, s-tas
Serus (numatyta)5J% 
Term. ind. 1 metams...... . 7J5%
Term. ind. 2 metams_____ 7.75%
Term. ind. 3 metams j.___ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




