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Organizacijos siela
Žvelgdami į lietuviškąjį gyvenimą, matome, kad daug ko rei

kia. Posėdžiuose, diskusijose, suvažiavimuose girdėti dažnai besi
kartojantys žodžiai “mums reikia...” Jie konstatuoja gyvą tiesą, 
paskatina susirinkusius galvoti, planuoti, priimti nutarimus. Po 
susirinkimo ar suvažiavimo atrodo viskas pagerės, nes pavesta or
ganizacijai vykdyti vieną ar kitą nutarimą. Deja, nuo tų organiza
cinių nutarimų gyvenimas nesikeičia. Kai ateina sekantis suvažia
vimas, vėl pasigirsta tie patys “mums reikia”. Atgyja kalbėtojai, 
planuotojai, siūlytojai, bet nepasirodo vykdytojai. Gražūs nutari
mai, net ir spaudoje paskelbti, iš puslapių nepajuda. Organizacija, 
rodos, pajėgi, turi visą tinklą skyrių, bet jie nejuda. Tai mašine
rija, kuriai kažko trūksta. Žiūrint iš šalies, viskas atrodo tvarkoje 
— yra valdybos, nariai, įvairūs pareigūnai, komisijos; vyksta posė
džiai, rašomi protokolai, ruošiami parengimai, planuojami suva
žiavimai. Bet kai pažiūri į rezultatus, pastebi menką derlių. Orga
nizacinė mašinerija sukasi, bet vežimas nejuda. Skelbiamos veik
los apyskaitos, sužymimi posėdžiai, susirinkimai..., bet visa tai 
kartojasi metai iš metų, tarytum tai būtų ėjimas ratu. Tikrai ver
tingų darbų pasirodo tik vienas kitas. Kyla tad klausimas: ko trūks
ta visai tai organizacinei mašinerijai, kur glūdi nesėkmės šaknys?

Vaizdas iš popiežiaus Pauliaus VI lankymosi Ugandoje. Prie jo stovi augštaugis vyskupas P. Mar
cinkus, toliau — polio ligoniai

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Verda rinkiminė kova

Pasaulio įvykiai
MASINES DEMONSTRACIJAS RINKIMINIAME V. VOKIE

TIJOS PARLAMENTO VAJUJE sukelia naujųjų nacių NPD par
tijos vado Adolfo von Thaddeno pasirodymas. Jį saugo šimtai poli
cininkų, panaudodami spygliuotų vielų užtvaras ir neperšaunamą 
stiklą. Demonstracijas daugiausia organizuoja kairiųjų pažiūrų stu
dentai, priklausantys vadinamajai užparlamentinės opozicijos gru
pei. Dortmunde jie sukėlė tokį triukšmą, kad A. von Thaddenas 
turėjo nutraukti net aštuoniais garsiakalbiais perduodamą rinki
minę kalbą. Kasselyje nežinomas asmuo peršovė du jaunuolius. 
Policija įtaria, jog nusikaltėlis greičiausiai yra NPD partijos žmo
gus, pasislėpęs tame pačiame name, kuriame A. von Thaddenas 
turėjo pokalbį su savo rėmėjais. Padarius kratą, ginklų nebuvo

★ ★ ★
Stebinčiam mūsų organizacinę veiklą matyti, kad perdėtai pa

sitikima pačiu organizacijos mechanizmu: įsteigei organizaciją ir 
užtenka. Ji viską padarys, visas problemas išspręs. Jei iškyla nauji 
poreikiai, planai, rūpesčiai, — pavedama valdybai, komisijai, ko
mitetui, ir viskas tvarkoje. Tai būdingas technologinio šimtmečio 
bruožas. To šimtmečio žmogui anoniminis mechanizmas yra pagrin
dinis dalykas. Visas jo gyvenimas ir darbas yra mechanizuotas, ne
išskiriant nė visuomeninės veiklos. Ir lietuviškąjį darbą turi atlikti 
anoniminis mechanizmas — organizacija, kuri savaime privalo 
riedėti, kaip ir kiekviena mašina. Bet tai iliuzija, kad ir labai mo
derni. Niekas savaime nerieda, juo labiau visuomeninė organiza
cija, kuri nėra joks automatas, valdomas mygtukų paspaudimu. 
Visuomeninė organizacija yra iš esmės asmenų telkinys, turis savo 
sielą, tą nematomą dvasinį variklį, kuris savo idealine energija gai
vina visą organizmą. Organizacija tampa negyva mašinerija, kai 
netenka savo sielos, savo idealo, savo ugnies ir jos nešėjų. Tada ji 
sukasi, kelia triukšmą, bet tuščiai. O tokių žmogiškų mašinerijų yra 
visur — lietuviškoje ir nelietuviškoje veikloje. Jau neviena orga
nizacija yra tapusi negyvu mechanizmu, besisukančiu tiktai iš 
inercijos.

★ ★ ★
Organizacijos sumechanėjimas bei nudvasėjimas prasideda 

tuomet, kai iš jos gretų išnyksta asmuo, įkvėpiąs visą žmonių tel
kinį — organizmą. Tada visi pajunta, kad nebėra užtvankos, kurios 
vanduo gaivino išsišakojusį organizacinį medį. Tai jaučiame ir lie
tuviškoje veikloje. Kur yra asmenų, savo sielomis maitinančių or
ganizaciją, ten veikla klesti. Ten netrūksta nei pagalbininkų, nei 
lėšų, nei darbų net . ir mažose apylinkėse. Bet kur tokių asmenų 
nėra, nieko nepadeda nei apylinkės didumas. Ten viskas merdi, 
nors netrūksta nei patriotų, nei inteligentų, nei sąmoningų tautie
čių. Taigi, veiklos pagrindas yra ne organizacinė mašinerija, bet 
asmuo. Jis yra spiritus movens. žinoma, organizacinė mašinerija 
taip pat reikalinga, tačiau ji yra antraeilis dalykas, priemonė. Gero
se rankose ji yra labai reikšminga, menkose — beprasmė. Dina
miško asmens (ar asmenų) rankose organizacija tampa gyvu orga
nizmu, pajėgiančiu atlikti didelius darbus. Dėlto ir mūsiškėje 
veikloje turėtume skatinti dinamiškuosius asmenis būti organiza
cinės veiklos siela, nesitraukti į savo kiautą, nors patirti nusivyli
mai ir verstų tai daryti. Netekimas įkvėpiančių asmenų padarys 
iš mūsų organizaciių negyvus mechanizmus, kurie gali ilgai gy
vuoti, veikti, bet nieko nepadaryti. Gyvenamasis momentas ska
tina visus žvelgti į organizacinį gyvenimą ne kaip mašinerijos ratą, 
o kaip lietuviškojo gyvastingumo apraišką, kylančią iš asmens 
gelmių. Pr. G.

KANADOS /VYKIA/

EKONOMINĖS PERSPEKTYVOJ
Kanados ekonomijos taryba 

metinėje apžvalgoje “Perspek
tyva 1975” skelbia, jog krašto 
ekonomija turi puikias augimo 
sąlygas, bet jas gali sugadinti 
vyriausybės paskelbti finansi
niai suvaržymai kovai su inflia
cija. Apžvalgoje atkreipiamas 
dėmesys į perdidelį bedarbių 
skaičių, kuris pastaruoju metu 
yra apie 4,5% visų dirbančių
jų. Kainų kilimas taipgi yra per
žengęs toleruotinas ribas. Iki 
1975 m. vartotojų išlaidos gali 
padidėti 50%, o pragyvenimo ly
gis — tik 35%. “Perspektyvoje 
1975” pramatoma auganti namų 
statybos krizė didžiuosiuose 
miestuose. Didžiausią grėsmą 
namų pabrangimas sudaro To
ronto gyventojams, kurie už tri
jų miegamųjų vienaaugštį jau 
tūri mokėti $5.000 daugiau už 
tokio namo vidutinę kainą viso
je Kanadoje.

Kanada pasirašė sutartį su 
Formoza už $35 milijonus par
duoti ir įrengti Huaitzupu vieto
vėje atominį reaktorių moksli
niams tyrimo reikalams. Formo
za turėjo pasižadėti, kad reak
torius nebus panaudotas karinei 
pramonei. Panašų atominį reak
torių kanadiečiai yra pastatę 

• Bombėjuje, Indijoje.
Kanadoje lankėsi Britanijos 

užsienio reikalų ministeris M. 
Stewart, kurį Otavoje, Toronte 
ir Montrealyje pasitiko demonst
rantai, smerkiantys ginklų tieki
mą Nigerijai pilietiniame kare 
prieš Biafrą. Otavoj surengto; 
spaudos konferencijoj M. Ste
wart pasisakė prieš Kanados įsi
pareigojimu mažinimą Atlanto 
Sąjungai. Jeigu taip pasielgtų 
ir kitos valstvbės. sovietams ne
būtu jokio reikalo pradėti nusi
ginklavimo derybas, nes Atlanto 
Sąjunga jau būtų išardyta.

Kvebeko liebralų partijai jos 

vadas J. Lesage įteikė oficialų 
atsistatydinimo raštą. Suvažiavi
mas naujam vadui išrinkti įvyks 
1970 m. sausio 16-17 d.d. Kvebe
ko mieste. J. Lesage Kvebeko 
liberalų vadu buvo išrinktas 
1958 m., provincijos premjeru 
buvo 1960-66 m.

Kanados sveikatos drauda On
tario provincijoje įsigalioja spa
lio 1 d. Į planą administratoriaus 
teisėmis įsijungusios privačios 
bendrovės tada savo nariams ne
galės mokėti daugiau kaip 90% 
Ontario Gydytojų Draugijos nu
statytos sumos už medicinos pa
galbą. Ontario sveikatos ministe
ris T. Wells žadėjo atkreipti dė
mėsi į problemas tų asmenų, ku
rie šiemet mokėjo daugiau ir tu
rėjo didesnę draudą. Konkrečiai 
yra nurodomas vienos nėščios 
moters atvejis. Jos turėta drau
da būtų padengusi su gydytoju 
sutartas $250 gimdymo išlaidas. 
Kadangi kūdikis gims po spalio 
1 d., nemaža dalį šios sumos 
dabar ji pati turės sumokėti, 
nors privati draudos bendrovė 
jau yra surinkusi didžiąją įmo
kų dalį. Tokiais atvejais valsty
binę Kanados drauda Ontario 
provincijoje tvarkanti OHSIP 
įstaiga gali padaryti atitinkamu 
išimčių. Įsijungimas į OHSIP 
bus nūostolineas ir 115.000 fe
deracinės valdžios tarnautoju 
Ontario provincijoje. Otava lig 
šiol jiems padengdavo puse 
draudos išlaidu, bet dabar šia 
lengvata sustabdo, nes pusę 
valstybinio plano išlaidu iš Ota
vos gaus Ontario vvriausybė. ši 
suma turėtu sumažinti sveikatos 
draudos imokas. bet Ontario 
premjeras J. Robarts ja nori pa
naudoti kitiems reikalams.

Maskvos fizikos nroblemu ins
tituto vadovas dr. P. Kapitza Al
bertos universitete Edmontone 
skaitė paskaita. Snaudos konfe- 

(Nukelta j 8 psl.)

Rugsėjo 28 d. V. Vokietijoj 
įvyas parlamento rinkimai. Sa
vo kandi-iatus išstatė krikščio
niškosios grupės — CDU ir 
CSU, socialdemokratai — SPD, 
liberalai — FDP, nacionalistai 
— NPD, komunistai, pasivadi
nę įvairiais vardais. Kol kas 
stipriausiai reiškiasi krikščio
nys demokratai ir socialdemo
kratai.

Vokiečių partijos
Didžiosios partijos yra vi

siem gerai žinomos, tad* jų ap
tarimas nereikalingas. Liberalų 
partija — FDP sukinėjasi tarp 
kr. demokratų ir socialdemo
kratų. Ji kritikuoja dabartinę 
koaliciją, stengiasi ją išardyti 
ir sudaryti vyriausybę su viena 
iš didžiųjų partijų. Veikia ir ra
dikalai — nacionaldemokratų 
partija — NPD ir komunistų 
— KPD. Pirmoji stovi kraštu
tinėje dešinėje, antroji — kai
rėje. Daug kalbama apie nacio
naldemokratų partiją — NPD. 
Sovietai jos nekenčia ir agituo
ja prieš V. Vokietiją, leidžian
čią a t g i m t i neonacionalizmui. 
Neglosto jos ir demokratiniai 
kraštai dėl to paties motyvo. Į 
V. Vokietijos parlamento rinki
mus NPD eina pirmą kartą. At
sižvelgiant į užsienio ir vidaus 
politiką, neatrodo, kad ji būtų 
pavojinga. Komunistai, prisi
dengę įvairių grupių vardais, ko
voja ypač prieš kr. grupes, kanc
lerį Kiesingerį, Straussą ir kt.

Rinkiminės programos
Krikščioniškos grupės savo 

programoje pasisako už Atlan
to Sąjungą, draugiškus santy
kius su JAV, Europos suvieniji
mą, sugyvenimą su visais kraš
tais, neišskiriant nė komunisti
nių, priešinimąsi Maskvos kės
lams. Jos siūlo atidėti pasirašy
mą atominės energijos sutarties, 
kol nepaaiškės sovietų pretenzi
jos i sutarties vykdymo kontro
lę. Ūkinėje srityje kr. grupės 
pasisako už asmeninę iniciaty
vą įmonėse, markės kurso išlai
kymą. Socialdemokratai pabrė
žia glaudesnį santykiavimą su 
komunistiniais kraštais, ypač 
Sov. Sąjungą, siūlo toli einančias 
nuolaidas, yra pasiruošę pasira
šyti atominės energijos sutarti. 
Ūkinėje srityie siūlo įvesdinti 
darbininkus bei tarnautojus į 
pramonės įmonių tvarkymą 
drauge su savininkais. Socialde
mokratai giria savo p a r ti e t i 
Schillerį. ūkio ministeri. Esą io 
dėka kraštas atkutęs ekonomiš
kai (kr. grupės tai neigia — 
kraštas jau buvo atkutęs prieš 
io atėjima valdžion!. Finansų sri- 
tvie socialdemokratai pasisako 
už markės kurso nakėlima.

Kataliku w<?kupai rinkimu 
proga paskelbė nare’ški"r'‘ ku
riame pasisakė prieš dešiniuo
sius ir kairiuosius radikalus, nes 
iie savo tikslu «^Ha net iėga. 
Esą reikia stk’i”ti tas jėgas 
kurios dirba taikai, teisingumui

J. KAIRYS

i." laisvei.
Maskvos trigrašis

Į Maskvą buvo nuvažiavę FDP 
vadai, o š.m. rugpjūčio antro
je pusėje — socialdemokratų. 
Kalbama, kad tar buvo padaryta 
ryšium su rinkimais. Kremlius 
yra labai suinteresuotas, kad rin
kimus laimėtų šios dvi partijos, 
rodančios jam savo, svyruojantį 
toną Maskvos užsimojimuose dėl 
R. Vokietijos. Partijų atstovai 
sako ten vykę išdėstyti Vokieti
jos nusistatymo, liečiančio abi
puses problemas.

Krikščioniškos grupės pasisa
kė prieš šiuos važiavimus. Pagal 
Straussą, važiavimą tebūtų gali
ma pateisinti tik tuo atveju, jei 
Kremlius būtų linkęs daryti nuo
laidų Vokietijos reikaluose. 
Ypač nereikėję važiuoti prieš 
rinkimus ir dar rusų įžygiavimo 
į Čekoslovakiją metinėse.

Į galą Kremlius kvietė atvyk
ti ir kanclerį Kiesingerį, bet šis 
prieš rinkimus atsisakė. Be to, 
V. Vokietijos kancleris Adenau- 
eris yra jau aplankęs Maskvą, o

Prievarta išvežtas iš parapijos
Didvyžių klebonas L. Kunevičius paimtas darbams

Š. m. liepos pabaigoj Didvy
žiuose buvo suimtas ir išvežtas 
klebonas Lionginas Kunevičius, 
vienas iš pasirašiusiųjų Maskvai 
prašymą, kad būtų leista priimti 
daugiau kandidatų į vienintelę 
kunigų seminariją Kaune. L. Ku
nevičius, 37 metų amžiaus, 
įšventintas kunigu 1958 m., bu
vo jau anksčiau trankomas kul
to komisaro Rugieniaus iš vie
tos į vietą. Po to, kai trys kuni
gai iš pasirašiusiųjų (Dumbliaus
kas, Tamkevičiuš "ir Zdebskis) 
buvo nubausti, visi kiti (pagal 
Vatikano žinias — 63, o kitomis 
žiniomis — daugiau) gavo įspėji
mus raštu. Kun. L. Kunevičius 
šį raštą perskaitė savo parapijie
čiams viešai iš sakyklos ir paaiš
kino priežastį-bei visą reikalą. 
Už tai jis buvo tardomas ir ver
čiamas pasirašyti, kad atsisako 
pareigu parapijoje, bet nepasi
rašė. Tada buvo įsakyta parapi
jos komitetui (komunistų paskir
tam) išvystyti akciją prieš kle
boną ir trukdyti pamaldas. Ko
mitetas buvo bejėgis, nes visi 
žmonės stojo kunigo pusėn. Pp 
to kun. L. Kunevičius buvo su
imtas ir slapta išvežtas. Parapi- 
ia ir artimieji gerą mėnesį ne
žinojo, kur jis yra, kol paaiškė
jo, jog jis pristatytas sunkiems 
kariuomenės darbams Vilniuje. 
Jis buvo tiesiog neatpažįstamai 
suvargęs ir purvinas.

Kun. L. Kunevičius vra ketvir
tas iš paskutiniųjų auku. Kuni
gai baudžiami sovietu sausimo 
Lietuvoje paval Maskvos įsaky
me. Tos pačios Maskvos snau- 
džiamas kompartijos sekretorius 
A. Sniečkus grasino kunigams 
š.m. pradžioje (Komunistas, nr.

dabar eilė pastarajai aplankyti 
*>o.mą. < •

uas laimės rinkimus?
Tai klausimas, kurį daug kas 

staro krašto viuuje ir užsieny. 
Klausėjai turi galvoje didžiuo
sius junginius — CDU su CSU ir 
socialdemokratus. Be to, krikš
čionys ir socialdemokratai kal
ba už laimėjimą tokios daugu
mos, kuri įgalintų valdyti. V. Vo
kietiją be koalicijos. Rinkimų re
zultatai daug priklausys ir nuo 
agitacijos, nes Vokiečių plačioji 
masė nemėgsta iš anksto sukti 
galvas viešaisiais reikalais. Agi
tacijos gausumu, Įvairumu ir 
apimtimi socialdemokratai pra
lenkia visus. Krikščioniškos gru
pės turi didelį patyrimą valsty
bės valdyme, užtektinai tinka
mų žmonių ir daug nusipelnė 
atstatydamos kraštą iš pokario 
griuvėsių. Visa to socialdemo
kratams dar trūksta. Šitas ap
linkybes žino rinkikai labai ge
rai ir be agitacijos.

FDP neatsisako taip pat nuo 
didesnių pretenzijų, nors neat
rodo, kad ji pataisytų savo dabar 
turimą padėtį parlamente.

2): “Mes negalime neatsižvelgti 
į tai, kad tam tikra dvasininki
jos dalis užmaskuotai kovoja 
prieš mus. Reikia ryžtingai at
remti kai kurių bažnytininkų 
mėginimas priešpastatyti tikin- 

’ čiuosius ateistams.”

Loiminga Vasario 16 gimnazijos 
antrokė, tapusi trečioke, džiau
giasi sovo laimėjimais moksle. 
Turbūt ji dar labiau džiaugsis 
tapusi šiais metais ketvirtoke

rasta. Policininkai iškrėtė ir pa < 
tį A. von Thaddeną. Socialistai 
ir krikščionys demokratai rinki
miniame vajuje daug laiko ski
ria A. von Thaddeno partijai 
pulti. Rinkėjams primenama, 
jog A. von Thaddeno naujųjų 
nacių įsileidimas į parlamentą 
mestų politinę dėmę V. Vokie
tijai visame pasaulyje. Tvoras, 
stulpus ir medžius puošia spaus
tuvėje atspausdinti šūkiai: “Už
tenka vieno Adolfo!” žodį į vo
kiečių tautą per radiją tarė prez. 
dr. G. Heinemannas, raginda
mas rinkėjus nebalsuoti už radi
kalus ir nacionalistus, nors pre
zidentas paprastai vengia kištis 
į politinius vaidus. Kas laimės 
rinkimus rugsėjo 28 d., belieka 
spėti, nes ir krikščionys demo
kratai, ir socialistai turi maž
daug lygias galimybes. A. von 
Thaddenui geriausiu atveju gali 
pavykti parlamentan pravesti 
nedidelį skaičių atstovų, jeigu 
jo partija surinks 5% įstatymu 
reikalaujamų balsų.

Maskvos televizija savo žiūro
vams parodė negarsinį dviejų 
minučių filmą apie A. Kosygino 
ir Cuenlai susitikimą Pekingo 
aerodrome. Komentatorius pa
brėžė, jog pokalbis buvo naudin
gas abiem pusėm. Atrodo, A. Ko
syginas pasiūlė pradėti derybas 
pasienio incidentams sumažinti. 
Atsakymas greičiausiai dar nėra 
gautas. Sovietų spauda sustab
dė antikinietišką polemiką, iš 
knygynų buvo pašalintos brošiū
ros ir knygos šia tema. Maskvoje 
kalbama, kad po abiejų premje
rų susitikimo nebuvo nė vieno 
pasienio incidento. Kinijos radi
jo stotys tebegroja populiariau
sią plokštelę — dainą “Sutriuš- 
kinkim naująjį carą”.

Egipto prez. G. A. Nasseris 
pasiskelbė susirgęs ir atidėjo 
rugsėjo 23 d. turėjusią įvykti ke
lionę į Sovietų Sąjungą. Iš pa
reigų buvo pašalintas G. A. Nas- 
serio revoliucijos laikų draugas, 
aviacijos karininkas Ali Sabry, 
du kartus buvęs Egipto premje
ru. Spauda spėlioja, jog sovietai 
šnekino A. Sabry nuversti G. A. 
Nasserį ir perimti prezidento pa
reigas. Į sąmokslą greičiausiai 
buvo įsivėlęs ir sovietų ambasa
dorius S. Vinogrodovas, nes G. 
A. Nasseris daro spaudimą 
Kremliui, kad jis būtų atšauktas 
Sovietų Sąjungon. Nesėkmės 
prie Suezo kanalo padiktavo nau
jus karo vadų pakeitimus. Ka
riuomenės štabo viršininku buvo 
paskirtas ligšiolinis žvalgybos 
vadas gen. mjr. A. I. Ali, o lai
vyno viršininką admirolą R. M. 
Žaki pakeitė brigados gen. M. 
F. Rahman.

Niujorke pradėjo darbą Jung
tinių Tautų XXIV visumos sesi
ja, pirmininke išsirinkusi Libe
rijos diplomatę Angie Brooks. 
Dėmesio centre buvo JAV prez. 
R. Niksono ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerio A. 
Gromyko kalbos. R. Niksonas 
prašė 126 tautų atstovus išvys
tyti diplomatinį spaudimą š. 
Vietnamui, kad dabartinės be
prasmės derybos Paryžiuje tap
tų taikos konferencija. R. Nikso
nas priminė sesijos dalyviams, 
kad amerikiečiai yra patenkinę 
daugelio kelta reikalavimą nu
traukti Š. Vietnamo bombarda
vimus. Reikalavimas užbaigti ka
rą dabar turi būti statomas Ha
nojui. A. Gromyko nusikaltėliu 
Vietnamo kare anšaukė J. A. V. 
vyriausybe, o Sovietu Sąjungą 
pristatė kaip geriausią skriau
džiamo Vietnamo drauda. Jis 
taiori atmetė orez. R. Niksono 
nasiūlyma sustabdyti ginklu tie
kimą arabų kraštams ir Izrae
liui. Pasak A. Gromvko šia te
ma bus galima šnekėti tik tada, 
kai Izraelis pasitrauks iš visu 
okupuotų žemiu. Jungtiniu Tau- 
tu generalinis sekr. U Thant siū
lė sekanti dešimtmetį padaryti 
tarptautinės įtampos mažinimo 
ir nusiginklavimo laikotarpiu.

Prez. R. Niksonas nutarė ati
traukti 35.000 amerikiečių karių 
iš P. Vietnamo. Taigi, iki* gruo
džio 15 d. į JAV bus sugrąžinta 
jau 60.000 karių, o P. Vietname 
jų liks nepilna" pusė milijono. 
Nauja prez. R. Niksono nuolai
da turi tikslą išjudinti bepras
miuose ginčuose ir pareiškimuo
se įstrigusias taikos derybas Pa
ryžiuje. Š. Vietnamo Ho Chi 
Minh mirtis jo įpėdiniams dabar 
duoda laisvas rankas. Deja, 
Maskva, Hanojus ir partizanai 
P. Vietname prez. R. Niksono 
pažadėtą karių atitraukimą suti
ko kaip naują propagandinį triu
ką, neturinti jokios didesnės 
reikšmės.

Čekoslovakijoje rugsėjo 15 d. 
pasibaigė prez L. Svobodos pa
skelbta amnestija pabėgėliams. 
Iki to laiko iš užsienio sugrįžę 
pabėgėliai nebus baudžiami. At
rodo, amnestija pasinaudojo la
bai mažas čekoslovakų skaičius. 
Užsienyje dabar yra apie 50.000 
čekų ir slovakų. Pabėgėlių gre
tas gah padidinti vasarą užsie
nin išvykę turistai. Londone po
litinio pabėgėlio teisių paprašė 
pik. Itn. V. Sikl, karo metais tar
navęs britų aviacijoje. Jo vado
vaujama čekoslovakų delegacija 
buvo atvykusi Į Londoną atžymė
ti Britanijos kovos metinių — 
pergalės prieš vokiečių aviaciją. 
Kompartijos centrinis komitetas 
gavo instrukcijas iš Maskvos pa
šalinti A. Dubceką, J. Smrkovs- 
kį, Č. Čisarą ir kitus liberaliuo
sius komunistų vadus. Instrukci
jas, tenka manyti, atvežė Mask
voje viešėjęs stalininkas J. Le
nartas, buvęs diktatoriaus A. No- 
votno premjeras. Maskvoje jis 
buvo susitikęs su K. Katuševu, 
kuri L. Brežnevas yra paskyręs 
savo ryšininku su užsienio kom
partijomis.

Kubos komunistų oficiozas 
“Granma” paskelbė, jog prez. O. 
Dorticos ir premjeras F. Castro 
pasirašė naują įstatymą, pagal 
kurį lėktuvų grobikai bus grą
žinami į jų kilmės kraštus. Iš
imtis bus daroma tik politiniams 
pabėgėliams. Nuo 1961 m. gink
luoti avantiūristai Kubon pri
vertė skristi net 77 lėktuvus, ku
rių 42 priklausė amerikiečių ori
nio susisiekimo bendrovėms. 
Toks kvailiojimas anksčiau ar 
vėliau gali baigtis didele nelai
me. Kaltė tada kristų Kubai, ku
ri lig šiol nesiėmė priemonių 
lėktuvų grobimams sustabdyti. 
Naujasis įstatymas turi tikslą at
grasinti nepageidaujamus turis
tus nuo nemokamos kelionės Ku
bon.

Atlanto Sąjungos kraštai ir Ja
ponija planuoja sumažinti nelei
džiamų Sovietų Sąjungon eks
portuoti gaminių sąrašą. Iš jo 
bus išbraukti elektroniniai skai
tytuvai, kaikurie reti metalai, 
chemijos ir naftos pramonės 
įrenginiai, preciziniai instrumen
tai. Lig šiol jie buvo laikomi 
strateginės reikšmės gaminiais. 
Eksporto suvaržymai nebus su
švelninti Albanijai ir Azijos že
myno komunistų kraštams.

Sovietų ekonominė delegacija 
Jakartoje pareikalavo iš Indone
zijos grąžinti $750 milijonų pa
skolą, kurią buvo gavęs iš parei
gų pašalintas prez. Sukamo. 
Skolos gražinimą prez. Suharto 
atidėliojo dėl ekonominių krašto 
problemų. Indonezija yra skolin
ga užsienio kraštams apie $2 bi
lijonus, bet šiuo metu jai kiek
vienas, centas yra reikalingas 
ekonominiam chaosui našalinti. 
Vašingtonas stengiasi Indonezi
jai padėti, o Maskva, matyt, ir 
šiandien nešąli dovanoti už ko
munistų skerdynes, kurių prie
žastimi buvo komunistu sukili
mas. turėjęs tikslą įvesti kom
partijos diktatūrą. Indonezijos 
vyriausybė iki šių metų pabai
gos sutiko paleisti iš kalėjimų 
29.000 komunistu. Iš viso jų 
buvo suimta apie 70.000.
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Kokie bus ateities kunigai?
Kelių žymių asmenų diskusijos V. Vokietijos televizijoj

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

Rugpjūčio 3 d. religinio tele
vizijos pusvalandžio dalyviai na
grinėjo Katalikų Bendrijos kuni
gą: kaip turėtų seminarijos jį 
paruošti ateičiai? štai to pusva
landžio santrauka:

1. Nesulaikomai nyksta (ir ge
rai) Tridento santarybos nusta
tytas kunigo tipas: uždaros kle
bonijos gyventojas, parapijiečius 
sutinkąs tik prie altoriaus ir ki
taip patarnaudamas dievnamy- 
je. Uždaras kunigas jau yra at
gyvena. Dabarties kunigai yra 
gerokai prisiderinę prie pasau
liečių ir tapę gal panašesniais į 
pasauliečius nei senojo luomi
nio tipo kunigus.

2. Kunigams gyvenant su pa
sauliečiais, reikia pasinerti jų 
problemose. O į tas problemas 
Įvesti turėtų seminarijos. Todėl 
senojo tipo seminarijos iš lėto 
persitvarko taip, kad jos savo 
studentus padaro ne tik teologi
jos specialistais, bet ir neretai 
pasaulietinių profesijų žinovais. 
Tokie yra laiko reikalavimai, nes 
ir pati parapija persitvarko. Jei 
seniau parapijos buvo gerokai 
sandarios, aiškiomis ribomis, tai 
šiandien parapija kaip uždaras 
vienetas užtinkama gal tik žemės 
ūkio rajonuose. Šiandien, kai į 
agrarines parapijas vis labiau 
plaukia fabrikų darbininkai, ne
atidėliotinai turi keistis sielova
dos metodai. Ankstyvesnis kai
mo ir ūkininkų klebonas turi 
persiorientuoti ir tapti darbinin
kų kunigu. Toki persiorientavi
mo lankstumą turi duoti semina
rijos. Seminaristai privalo šian
dien studijuoti ne vien teologi
ją, bet ir žurnalistiką, ekonomi
ką. pedagogiką ir pan.

3. Nūdienė seminarija yra at
vira tikinčių jaunuolių Įvairiems 
pašaukimams. Seminarija pri
ima ir išlaiko studentus, kurie 
nesirengia kunigystei. Kodėl? 
Todėl, kad visuomenėje bus ne
mažiau svarbūs Kristui ištikimi 
pasauliečiai, kurie sugebės savo 
profesijoje liudyti Kristų. Tokie 
Kristaus mokiniai, prusinti teolo
giškai pasauliečiai (vyrai ir mote
rys). bus ne tik kunigams talka, 
bet ir galės savarankiškai Įvesti 
Kristų i industrijos kvartalus.

4. Kol kas Vakarų Vokietijo
je ginčijamasi dėl praktinio ku
nigų paruošimo. Vieni siūlo iš 
pat pirmos dienos jauną studen- 
tą-klieriką panardinti sielovados 
darbe, kad jis “gyva oda” žino
tu kam ruošiasi ir kas jo laukia 
ateity. Kiti pataria klierikui su
sikaupti studijose, o praktinei 
sielovadai ruoštis vėliau,,studi
jas pertraukus. Vieni ir antri tu
ri savo pliusus, kurie, atrodo, 
realizuosis dviejų tipų semina
rijose. Pirmojo tipo seminaristai 
jau dabar asistuoja ligoninėse 
gydvtoiams ir prie ligoniu lovų 
sprendžia aštrius moralinės teo- 
loffiios atvejus — pvz. prailginti 
vaistais vistiek mirsiančio vėžio 
suėstojo gyvenimą ar ne?

5. Celibatas? Ar jis lemiamas 
Hiuvinvs. kad rėtėia kunigvs- 
tėn pašaukimai? Anaiptol. Evan

gelikų dvasininkai vedę, bet ir 
ten stoka kandidatų. Celibatas 
daugelio šventų rašytojų pus
lapiuose pervertintas, gavęs mis
tinės ir maginės jėgos, kai iš tik
ro jis tėra tik priemonė suinten
syvinti pasišventusio kunigo as
meninę auką žmonėms. Atrodo, 
kad ateityje bus palikta kuni
gams laisvė vesti ar nevesti. Bet 
gi ši galimybė dar perankstyva 
1970 metams.

6. V. Vokietijoje pagarsėjo 
maištaujantis jaunimas, trumpai 
vadinamas “neparlamentinė opo
zicija” (APO-Ausserparlamenta- 
rische Oposition). Ar tokia opo
zicija veikia seminarijose, ar 
klierikai Įtakoja profesorius? 
Taip. Daugelio seminarijų vado
vybės nelaukė, kol kils opozi
cija ir pačios su profesoriais pri
siderino prie seminaristų. Eilę 
seminarijų tvarko rektorius 
jau su klierikų atstovais ir 
žinia. Ar tai bloga? Ne, nes klie
rikai privalo Įprasti administra
cijoje ir knygvedyboje.

7. Kokio tipo kunigai bus atei
tyje: tvarkytojai, pedagogai, pa
rapijos valdininkai ar paprasti 
Kristaus tarnai Dievo visuome
nėje?

Dvasiškumas ir pareiga būti 
visad pasirengus patarnauti ki
tiems pasidarė sunkiai Įveikia
mais kliuviniais daugeliui mo
dernių jaunuolių kely Į kunigys
tę. Kas šią savibaisą nugalės, tas 
bus tinkamu ateičiai kunigu.

8. Vyskupas pasisako: 1970 
metų kunigas turės būti drąses
nis už praeities kunigus, kuriuos 
gerokai dengė socialinis kunigo 
prestižas. Senąjį sielovados prin
cipą: “kunigas vadovauja, tikin
tieji seka” turės pakeisti bend
radarbiavimas. Kunigui reikia 
drįsti specializuotis ir planuoti. 
Ateities* kunigo tikėjimas turės 
būti blaivus, pagristas, bet ir pa
maldus.

Katalikų kongresų vadovas: 
ateities kunigas turės būti vado
vas ir gerai pažįstąs galimybes 
visuomenėje. Kunigo vieta — ne 
visuomenės paraštėje. Nelauki
me iš kunigų specialistų, bet 
Dievo žodžio skelbėjų sielovado
je ir sakramentų teikėjų. Čia jie 
tesispecializuoja!

Vyresnioji gimnazijos mokyto
ja: būsimi kunigai privalės su
gebėti grupėmis darbuotis, pasi
dalindami darbą ir nasiskirsty- 
dami spiecialybėrrfis keliose pa- 
ranijose, ypač miestuose. Kuni
gas turės būti pasauliečiam prak
tišku tiltu tarp teologijos moks
lų ir eilinės jų kasdienybės. 
Pasauliečiai iš savo pusės te- 
pasistengia nepalikti kunigų jų 
pačiu vienumoje.

Ministeris: kunigai dabar yra 
praradę visuomenėje žymią savo 
luominio autoriteto dalį, kurią 
iie galės atsikovoti (ir turės) pla
čia žmoniškumo veikla valsty
bėle.

Taip iš lėto Įgauna busima
sis kunigas Vakaru Vokietijoje 
savo bruožus, kurie eilei tikin
čiųjų neiprasti, nauji. D.
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Patriotiškiausia ir labiausiai 
okupanto nekenčianti Pabaltijo 
tauta ir visoje sovietinėje impe
rijoje, jei vertinti pagal partiza
ninio judėjimo intensyvumą 
1944—1953 metais bei šiandie
nines nuotaikas, yra estų tauta. 
Ir estai komunistai, kad visiš
kai neatitrūktų nuo savo liau
dies, mažiausiai šunuodegauja 
rusiškajam okupantui.

Latvių laikysena
Labai bloga padėtis tautiniu 

požiūriu, palyginus su kitomis 
Pabaltijo šalimis, yra Latvijo
je. Rusifikacija sėkmingiausiai 
iš visų Pabaltijo šalių buvo įvyk
dyta Latvijoje. Okupantas Rygo
je Įžiūrėjo Pabaltijo širdį, įvyk
dė didžiausias deportacijas Sibi
ran. Latvių Rygoje šiandien yra 
mažiau nei trečdalis. Žmonės, 
kurie save užrašo gyventojų su
rašymo metu latviais, dažnai bū
na žydai, kalbantieji tik rusiško
jo okupanto kalba.

Kita sėkmingos Latvijos oku
pacijos priežastis—žymiai men
kesnis nei kitose Pabaltijo ša
lyse partizaninis judėjimas po
kario metais. Labai menkas par
tizaninis judėjimas Latvijoje po
kario metais buvo Daugavpilio 
srityje. Dėlto į Daugavpilio apy
linkes priplūdo gausybė rusų ko
lonistų, nebijančių partizanų 
keršto* nes jie žinojo, kad Lat
vijoje, ypač Daugavpilio apylin
kėse, partizaninis judėjimas bu
vo labai, labai nežymus.

Šitoks rusų kolonistų plūdi
mas Į Latviją žymiai sumažino 
tautinio išsivadavimo lūkesčius 
latvių tautoje. Tai atsispindi ir 
Latvijos komunistų partijos su
dėtyje bei sąmonėje. Jei paklau
si latvių komunistą (aišku, ne 
kompartijos narių susirinkime, 
bet privačioje aplinkoje), kodėl 
jis Įstojo kompartijon, atsakys:

— Aš, kaip N. montavimo val
dybos direktoriaus pavaduoto
jas, noriu turėti geresnes sąly
gas kovoti su kvailiais savo dar
be. Kad galėčiau kalbėti su kvai
lais partiečiais kaip lygus su ly
giu, Įstojau komunistų partijon.

Kaip matome, šis latvis ko

RAUDONOJI LYDIJA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Planai suimti
Švabas kurį laiką pagalvojęs 

atsakė:
— Jeigu taip, suimk Kalivodą 

ir visus čekus, kurie Įtariami 
bendradarbiaujant su priešu. 
Lagarde’o negalime suimti — ji 
reikia ištremti iš Čekoslovaki
jos. Duokite jam 24 valandas, 
kad išnyktų iš mūsų akių. Taip 
padarę apsaugosime ir savo 
agentę Lydi ją nuo Įtarimo arba 
bent jį sumažinsime.

Nė kiek nenustebęs atsakė 
Burda:

— Agentas GN 7, Petras 
Kuchvalecas, tapo dvigubo žai
dimo agentu. Kaip žinia, jis yra 
Prancūzijos pasiuntinybės tar
nautojas. Mes galime pakišti 
mintį prancūzams, jog Lagar- 
de’ą jis, ir tik jis vienas galėjo 
išduoti. Savaime aišku, prancū
zai tokį tarnautoją atleis, o mes 
kaip prancūzų šnipą suimsime.

— Gerai tai gerai, — murmė
jo švabas, — bet kas bus su 
drauge Lydija?

— Draugę Lydiją rytoj irgi su
imsime.

šios rūšies aptarimai, kurie 
lietė ir mane, man buvo kažko
dėl šlykštūs. Kalbos apie manęs 
suėmimą vėl grąžino mano at
siminimus Į netolimą praeitį, 
kai aš buvau tikrai suimta ir 
kankinta, šis nemalonumas liū
desiu aptemdė mano veidą. Tai 
pastebėjo Jaroslavas ir, mane 
ramindamas, linktelėjo galvą. 
Pagalvojau — kol jis bus, man 
nieko blogo neatsitiks. Saugu
miečiai dar aptarė kaikurias 
smulkmenas, ir Burda leido 
man vykti namo.

Antrą kartą suimta
Tiesa, šis mano suėmimas bu

vo tik vaidinimas. Pagal parašy
tą scenarijų, rytą įsiveržė į ma
no butą saugumiečiai (civiliais 
drabužiais) ir milicininkai. Jie 
padarė didelį triukšmą, ištempė 
mane lauk beveik pusnuogę — 
nesuspėjau nė naktinio chalato 
užsimesti. Daugybė žiūrovų ste
bėjo tą suėmimo sceną. Paskli
do gandas, jog suimta šnipė. 
Tikrumoje iš “kalėjimo” buvau 
išvežta į rusų įsteigtą šnipinė
jimo mokyklą. Vėliau paaiškėjo, 
jog mūsų tėra keturiolika mer
gaičių. Aš buvau penkiolikta, vi
sų jauniausia — 17 metų. Mo
kiausi fotografuoti, kopijuoti 
įvairius brėžinius, planus, pa
veikslus. Mokė sabotažo veiks
mų ir kaip reikia ginklą vartoti 
— šaudyti. Aiškino ir šnipų vais- 
tininkystę — apnuodijimuš, tik
rus ir laikinius. Viskam buvau 
gabi, greit susiorientuodavau ir 

munistas pateisina savo įstoji
mą komunistų partijon patogu
mų sumetimais. Tą faktą, kad 

. stoti kompartijon .vilioja dau
giausia praturtėjimas, retas ko
munistas išdrįsta net geram 
draugui pasakyti.

Taigi, iš Pabaltijo komunistų 
paklusniausi okupantui yra Lat
vijos komunistai, mažiausiai pa
klusnūs — Estijos komunistai. 
Lietuvos komunistai paklusnu
mo okupantui gradacijoje stovi 
vidury. Ir neapykanta rusiškie
siems okupantams lietuvių tar
pe išreikšta menkiau, negu estų 
tarpe, bet stipriau, negu tarp 
latvių. Tai patvirtins kiekvienas 
Maskvos rusas, pabuvojęs Pa
baltijy, jei neįtars, kad jį klau
sia užsienietis, galintis jo žo
džius perduoti spaudai ir jį pa
tį išduoti KGB.

Galimybės nepartiniams
Kalbant apie galimybes ga

biems žmonėms iškovoti augš- 
tesnę padėtį sovietinėje visuo
menėje, nestojant Į kompartiją, 
galima pasakyti, kad mokslo ir 
meno srityse tos galimybės ge
resnės, negu administracinėse 
tarnybose, kur su labai menko
mis žiniomis žmogus gali tapti 
įmonės direktorium, jei jį pa
laiko kompartija. Moksle ir me
ne, nors ir kaip šunuodegautum 
okupantui, jei visiškai neturi ga
bumų, partija neįstengs aprū
pinti moksliniu laipsniu. Ne
nuostabu, kad šiandien Estijos, 
Lietuvos ir iš dalies Latvijos 
universitetuose matome eilę 
mokslininkų ir dėstytojų ne 
kompartijos narių, žinoma, 
jiems pavyko užimti tas parei
gas su dideliu vargu ir žymiai di
desnių gabumų dėka nei oku
panto* statytiniai komunistai.

Išvados
Apžvelgę Sov. Sąjungos ir Pa

baltijo komunistus, pastebėjo
me, kad abiejais atvejais komu
nistų partijon stoja žmonės pra
turtėjimo sumetimais. Sovietų 
Sąjungoje ir okupuotuose Pa
baltijo kraštuose spaudoje tai 
vadinama “materialiniu suinte

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

išmokdavau. Tačiau slaptųjų ko
dų išaiškinimas, iššifravimas 
man sudarydavo daug galvosū
kio — aš buvau žemiau viduti-’ 
nio lygio šioje srityje. Kai tą 
mokyklą baigiau, žinojau visų 
pasiuntinybių namų vidų, išpla
navimą, kur kokie baldai stovė
jo, kur nedegama spinta ir pan. 
Turiu galvoj Prahos miestą. Man 
buvo žinoma kuriose vietose sve
timų valstybių pasiuntinybėse 
yra Įrengti mikrofonai ir kiti 
aparatai, be to, kaip galima į 
kokį namą nepastebėtai Įeiti ar 
išeiti. Buvo tokių namų, kuriuos 
jungė požeminiai tuneliai su 
Saugumo rūmų centrine. Mums 
buvo rodomos tikros nuotraukos 
ir tų namų išplanavimo fotoko
pijos. Buvo kalbėta ir Įtaigota, 
jog kiekviena užsienio valstybės 
pasiuntinybė — šnipinėjimo 
agentūra, kiekvienas užsienietis, 
kad ir nepasiuntinybės tarnau
tojas, yra šnipas. Viena saugu- 
mietė “profesorė” labai išsamiai 
aiškino visus seksualinius klau
simus. Esą jauna graži agentė 
galinti daugiau pasitarnauti So
vietų Sąjungai ir komunistų par
tijai negu šimtas generolų. To
kiu “mokslu” apginkluota ėjau 
į gyvenimą naujų uždavinių vyk
dyti. Prieš išvykstant iš mokyk
los. buvau pakviesta i mokyklos 
raštinę atsisveikinti su mokyk
los vedėju. Raštinėje sėdėjo žy
mus rusas.

Gaunu dovaną
Mokyklos vedėjas skubiai pa

davė man kėdę ir be jokių Įžan
gų pradėjo:

— Drauge Lydija, mes Tams
ta esame labai patenkinti. Da
bar Jūs turite daugybę galimy
bių atlikti savo pareigą socia
listinei tėvynei ir komunistų 
partijai. Pažinčių su svetimtau
čiais mezgimas jau pasibaigė. 
Dirbkite savo ir Sovietų Sąjun
gos garbei.

Paklusniai nulenkiau galvą. 
Jis dar pridūrė:

— Malonu man, drauge Ly
dija, Įteikti dovaną, kurią aš čia 
turiu.

Aš nustebau pamačiusi mažą 
kišeninį veidrodėlį su sidabro 
atbrailomis. Jis palankiai nusi
šypsojo, nes pamatė mano vei
de nustebimą. Ilgai nelaukęs 
paspaudė beveik mikroskopinį 
mygtukėlį, ir staiga veidrodėlio 
antroji pusė apsisuko į viršų. 
Ten buvo mano asmens pažymė
jimas su mano nuotrauka. Mažo 
formato, žalios spalvos pažymė
jime buvo išsnausdinta: MVD — 
Vidaus Reikalų Ministerija ir 
ženklas L 77. Nei vardo, nei pa
vardės nebuvo, nes L 77 visa tai 
atstojo Rusas man paaiškino: 

resuotumu”. šis terminas taiko
mas kalbant daugiausia apie pra
monės darbininkų, tarnautojų 
premijas ir 1.1. Kad žmonės sto
ja kompartijon vien tik trokšda
mi praturtėti, gauti geresnes pa
reigas, algas, butus, vietas savo 
kūdikiams vaikų lopšeliuose, ki
tais žodžiais tariant, vien dėl ma
terialinio suinteresuotumo, — 
apie tai, aišku, sovietinės spau
dos skiltyse nutylima, nes būtų 
labai neparanku išplepėti užsie
niečiams, ypač užsienio komunis
tams, tokius dalykus.

Nagrinėdami Rusijos komu
nistų partiją, padarėme išvadą, 
kad ji susideda iš labiausiai su- 
buržuazėjusios sąmonės (pratur
tėti trokštančios) žmonių klasės 
ir kad reikalinga totalitaristinei 
santvarkai palaikyti.

Socialfašistai
Apžvelgę Pabaltijos komunis

tus, sovietų kompartijos narius, 
matėme, kad jie turi panašiai su- 
buržuazėjusią sąmonę, bet 
jiems, be totalitaristinės sant
varkos palaikymo, užkrauta sa
vo krašto rusifikacijos pareiga, 
kurią jie ir vykdo, norėdami ar 
nenorėdami.

Prisiminkime pirmuosius ko
munizmo ideologus, kaip Saint 
Simon, Furje ir kt. Jų komuniz
mas neturėjo savy totalitaristi- 
nio elemento. Šiandieninės Bri
tanijos kompartijos programoje 
nekalbama apie proletariato dik
tatūros būtinumą, nes Britani
jos žmonės neapkenčia totalita
rizmo ne tik fašistinėje, bet ir 
komunistinėje jo formoje.

Totalitaristinė sovietų kom
partija labai skiriasi nuo Italijos 
ir Prancūzijos kompartijų savo 
politika.

Turint visa tai galvoje, kyla 
klausimas: ar galima suburžua- 
zėjusius sovietų imperialistinio 
totalitarizmo valios vykdytojus 
vadinti komunistais? Tiksliau
sia būtų juos vadinti socialfašis- 
tais—vardu, kuriuo kartais juos 
vadina Kinijos kompartija. Pa
staroji irgi negeresnė. Jai tinka 
lietuviškas priežodis: “Juokiasi 
puodas, kad katilas juodas.

— šio pažymėjimo negalima 
betkur ir betkada rodyti. Paro
dyti reikia tik ypatingai svarbiu 
momentu, pvz., jeigu jūs ką sek
tumėte ir įtartasis galėtų pa
bėgti. Tada reikia parodyti mi
licijos pareigūnui, kad sekamą 
asmenį suimtų.

Tą veidrodėlį atsargiai Įsidė
jau į savo rankinuką, o rusas 
pridūrė:

— Jums, drauge Lydija, valia 
žinoti, kad Vakarų valstybių už
sieniečiai vieni po visą kraštą ne
galės keliauti. Kiekvienas jų 
gaus mūsų išmokslintą palydovą 
ar palydovę. Oficialiai jie vadin
sis “vertėjais”. Jūsų pareiga bus 
tas palydoves-“vertėjas” savo 
keliu sekti. Jūs būsite tų paly
dovių vyresnioji draugė, jų pa
tarėja ir globėja. Jums reikės 
pranešti savo viršininkui apie 
visa, ką per savaitę pastebėjote. 
Taip pat pasistenkite, kad Jūsų 
tėvai nieko nežinotų apie jūsų 
svarbias pareigas.

Nauji uždaviniai
MVD parūpino man tikrai 

puikų butą Prahoje. Butas buvo 
dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos. Be minėtos praban
gos, mano žinioje buvo didelis 
salonas su baru, brangiais už
sieniniais gėrimais. Jame buvo 
pakabinti didžiuliai veidrodžiai.

— Tai liuksusas! — sušukau 
nejučiomis.

Oficialiai aš turėjau dirbti fil
mų bendrovei kaip aktorė, šios 
valstybinės filmų bendrovės re- 
žisorius vadinosi Perlmannu. Be 
to, turėjau dirbti “Centrotextil” 
bendrovei kaip modeliuotoja. 
Mano naujasis saugumietis — 
ryšininkas buvo jaunas, gal tik 
23 metų vyras, vardu Tonda. 
Pirmą kartą ji pamačiusi paju
tau pasišlykštėjimą ir paslėptą 
neaoykantą. Tas Tonda buvo 
mažiukas, bjauraus veido ir 
priminė vorą. Jo Įsakyta turėjau 
sekti šių dviejų įstaigų tarnau
tojas merginas. Jis įteikė storo
ką bylą. Skaitydama ir puslapius 
vartydama, pastebėjau, kad vi
sos tos merginos buvo augšto iš
silavinimo, kilusios iš gerų šei
mų. Jos visos buvo tiesiog gra
žuolės. Dabar jom buvo paves
ta vilioti užsieniečius, kitaip ta
riant, jos buvo priverstos tapti 
prostitutėmis. Mano pareiga bu
vo ias sekti ir apie jas praneši
nėti. Bet man visų labiausiai rū
pėjo, kas pranešinės apie mane. 
Juk tarybinėje santvarkoje be
veik nėra laisvų žmonių — visi 
yra sekami.

■Prisitaikant prie nauju parei
gų, atėjo pavasario saule pasi- 
nuošęs gegužis. Visuose laikraš
čiuose buvo plačiai aprašomi La-
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ONAI JANULYNIENEI

mirus, jos dukterims KAZEI, ADELEI ir 

sūnui JUOZUI Australijoje bei jų šei

moms reiškiame gilią užuojautą —
N. R. ir V. Trečiokai 

Ottawa, Ont.

Mylimai MOTINAI mirus, jos dukros — 
ADĄ JOSIUKIENĘ ir KAZIMIERĄ RICKU- 
VIENĘ su šeimomis sunkioje liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime —

E. J. Statkevičiai
West Lome, Ont.

Brangiai Mamytei ONAI JANULYNIENEI 

mirus, dukras KAZIMIERĄ RICKUVIENf, 

ADĄ JOSIUKIENĘ ir sūnų JUOZĄ JANU- 

LYNĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame 

skausmo valandoje —

Bronė ir Jonas Beržanskiai

Mylimai Mamytei

A t A i

ONAI JANULYNIENEI

mirus, mokslo draugę ADĄ JOSIUKIENE ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia —

Vita Lapaitienė

A t A

VLADUI STANAIČIUI

mirus, JONĄ STANAITĮ ir artimuosius nuošir-

[ džiai užjaučiame —

Stefa ir Marcelius Meškauskai

Sofija ir Jonas Tumosa

PADĖKĄ 1
A. A. Antanui Dobiui-Dobrovolskiui mirus, liūdesio 

dienomis sulaukėm daug užuojautos. Nuoširdžiai dėkoja
me: bičiuliams už gausiai užprašytas Mišias; karsto ne
šėjams; tautiečiams — už gausų velionies lankymą laido
tuvių namuose; draugam bei pažįstamiem — už pareikštas 
užuojautas; palydėjusiem i amžiną poilsio vietą.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T7T.

Š. m. sausio mėnesi nusiunčiau $114 pašto perlaidą į Norfolk, Bri
tanijoj už bures valčiai. įmonė pažadėjo pristatyti man bures birželio 
pabaigoj, bet iki šiol negavau. Atrodo, šį sezoną jau nebegalėsiu jo
mis pasinaudoti. A. C., Agincourt

Mes parašėm laišką minėtai įmonei Norfolke ir gavome telegra
mą už dviejų dienų. Jūsų burės buvo išsiųstos ir. šiuo metu jau turėtų 
pasiekti Jus. Jei bus geras oras, dar galėsite tomis burėmis pasinau
doti ir šį sezoną

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Reikšmingai gausus lietuvių būrys pirmą kartą is

torijoj susirinks Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti 
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų 
dalyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks atei
čiai specialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose

Neatidėliodami siųskite savo auką šiuo adresu: 
LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL,

2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629, USA

garde šnipinėjimo nusikaltimai. 
Kalivoda nuteistas mirties baus
me. Su juo kartu sušaudyti dar 
du vyrai. Kiti aštuoniolika, vyrų 
ir moterų, gavo 25 metus kalėji
mo. Visa ta nešvari istorija sun
kiai prislėgė mano sąžinę, jau
čiausi kalta. Stengdamasi savo

Žmona Adelė ir vaikai

veiksmus pateisinti, įsikalbėjau,' 
jog tai buvo mano pareiga. Ta 
pareiga vertė vykdyti naujus už
davinius — saugoti kaip akies 
lėlytę socialistinę valstybę nuo 
vidaus ir užsienio priešų pasikė
sinimų.

(Bus daugiau)



KO MES LAUKIAME?
Zigmui Paulioniui, mirusiam Londone, Ontario, atminti
Lietuviškoje išeivijos girioje 

lūžo ir dar vienas plačiašakis 
ąžuolas stipruolis. Gal todėl ir 
lūžo, kad buvo ąžuolo prigimties, 
kad nesilenkė nei saviesiems, 
nei juo labiau svetimiesiems vė
jams. Kas gi galėjo tikėti, kad 
tas vyras, kuris atrodė pirmaei
lės sveikatos, kuris mėtė šimtus 
svarų kaip degtukų dėžutes, — 
per tokį trumpą laiką bus mir
ties nugalėtas pačiame savo dar
bo pajėgume, vos 46 metų su
laukęs?! Kai jis pirmą sykį nu
vyko į KLB krašto valdybos su
važiavimą kaip Londono apylin
kės pirmininkas, vienas suvažia
vimo dalyvių, juo susižavėjęs, ši
taip išsireiškė: “Kas per vyras! 
Kiek ten energijos, kiek jėgos! 
Jūs duokite jam idėjų, žalią švie
są ir jis kiniečių sieną pereis...” 
Sugestiją padariusiam sakiau, 
kad jam nereikia duoti idėjų, 
nes jis pats jų turi daugiau, ne
gu betkas kitas...

Z. Paulionis gimė Suvalkų 
Kalvarijos parapijoje ir čia bai
gė pradžios mokyklą, o po to — 
Tėvų marijonų gimnaziją Mari
jampolėje. Studijavo agronomi
ją baltiečių universitete Vokie
tijoje. Nuo pat jaunų dienų reiš
kėsi skautų veikloje ir sporte. 
1948 m. atvykęs iš Vokietijos į 
Torontą, ėmėsi darbo ir daug 
prisidėjo prie skautų organiza
cijos atgaivinimo Kanadoje. Jis 
turėjo skautininko laipsni ir bu
vo antrasis Brolijos Kanados ra
jono vadeiva, 1951-1953 m. su
telkęs nemažai lėšų skautų žur
nalui. Rodnėje gyvenančio Pr. 
Enskaičio ir kt. leistas “Skautas” 
perėjo Toronte sudarytos redak

cinės komisijos žinion ir pasiva
dino “Skautų Aidu”. Taigi nuo 
trečio numerio sustiprėjusio or
gano vyriausias leidėjas buvo 
jau Kanados rajonas, vadovau
jamas s. Z. Paulionio. Vėliau jis 
išvyko į Delhi ir čia Įsteigė skau
tus, suorganizavo pirmą skautų 
stovyklą. Stengėsi įtraukti jau
nimą į sportą. Prieš porą metų 
persikėlęs į Londoną įsijungė i 
jo veiklą. Buvo išrinktas apylin
kės valdybon, kuri jam, kad ir 
šios vietos naujokui, patikėjo 
apyl. pirmininko pareigas. Jis 
rūpinosi ne tik apyl. v-bos rei
kalais, bet ir skautų, sportinin
kų bei aplamai jaunimo veikla. 
Tapęs pirmininku, jis pirmiau
sia siekė trijų tikslų: intensy
vios veiklos visose srityse, lie
tuvybės išlaikymo suaktualini
mo, kuo daugiausia į visas sritis 
įtraukiant jaunimą, ir pagaliau

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

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

padėti geriausiai. ]
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO- I ( 

METR.U IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

JI B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

— didesnių darbų, kurie impo
nuotų jaunimui, tarnautų Lietu
vos išlaisvinimui bei lietuvių re
prezentacijai. Pats didžiausias 
ir, galima sakyti, gražiausias čia 
parengimas, neskaitant etninių 
grupių festivalių, be abejonės 
buvo gegužės vienuoliktoji — 
baltiečių surengtas penkiasde
šimtmečio paminėjimas, kurio 
didžiausioji darbo našta atiteko 
kaip tik to parengimo pirminin
kui Z. Paulioniui. Ypač žymėti
nas jo suėjimas į artimesnius 
santykius su liberalų ir kitų 
partijų žymiaisiais veikėjais. Čia 
jis kiekvieną progą išnaudojo 
Lietuvos bylos ir aplamai lietu
vių reikalo populiarinimui. Kad 
ir per trumpą veiklos laikotarpį, 
jis visus nustebino savo nepa
prasta energija. Jis. visada pasi
rinkdavo tiesų, nors dažnai ne
dėkingą kelią į gerą tikslą ir jo 
siekdavo negailėdamas nei savo 
darbo, nei lėšų, nei sveikatos. 
Jis dirbo ne tik visuomenei ir 
tautai, bet ir savo mylimai šei
mai, stengdamasis ją viskuo ap
rūpinti ir jaunimą lietuviškoje 
dvasioje auklėti. Ypač brangin
tinomis man atrodė jo šios sa
vybės: nuostabi energija ir ne
eilinis gausumas lietuvių veik
lai naudingų idėjų; nepalaužia
mas lietuviškų įsitikinimų kon
servatorius, bet kartu ir vienas 
pažangiausių parenkant tam 
tikslui siekti priemones. Todėl 
jis rado kelią į jaunimo širdis, 
nenuvertindamas paties tikslo. 
Jei tektų parinkti keletą jam 
charakteringiausių, jo dažniau
siai vartojamų žodžių, primin
čiau šiuos: “Tai ko mes laukia
me?” Šią temą jis nuolat ir nuo
lat su manim diskutuodavo. Jo 
galvojimas buvo šitoks: “Geriau
sias darbui metas yra ne vėliau, 
bet dabar, kai senoji karta yra 
dar pajėgi ir turime dar šiek 
tiek jaunimo, mėginančio per
imti pasitraukiančiųjų pareigas. 
Vėliau sumažės ne tik darbinin
kų skaičius, bet ir jų pasišven
timas. Man visiškai neaišku, ko- 
dėl-mes to nesuprantame ir neiš
vystome veiklos ligi augščiausio 
laipsnio kol dar ne vėlu? Ko mes 
pešamės dėl smulkmenų, ko mes 
nesutariam: juk lietuvių reika
las yra bendras ir turi būti kiek
vienam iš mūsų brangus. Aš ma
tau tiek daug dirvonų, laukian
čiu darbininkų ... Svarbiausias 
problemas mes turime spręsti 
dabar, o ne tada, kai susilpnėsi- 
me.” Jis pradėjo nuo savęs, 
stengdamasis kuo daugiausia sri
čių išjudinti nuosavais pečiais. 
Jis pažino didžiųjų ir mažųjų 
apylinkių darbo sąlygas ir ne
karta vra išsitaręs, kad mažųjų 
apvlinkių darbuotojams atitenka 
daug sunkesnė ir nedėkingesnė 
darbo našta.

Mielas Zigmai, Tu neišnykai 
iš čia pėdsako nepalikęs. Tu 
dar ilgai gyvensi jaunosios kar
tos širdyse, kuriose ir toliau 
liepsnos Tavo užžiebta lietuviš
ka ugnelė. Nevienas jaunas ir 
suaugęs, išgirdęs aidą iš praei
ties, nekartą save ir draugus 
klaus: “Kodėl nedirbame? Ko 
laukiame?!” p g

Kairėje — Vasario 16 gimnazijos mokinės Aldona šaduikytė ir Živilė Vilčinskaitė vaidinimo metu; 
dešinėje — dvi gimnazistės su benediktine sesele

Akademikų stovykla “
J. PETRAŠKEVIČIUSŠiuo vienu iš Zodiako ženklų pa

vadinta stovykla įvyko š.m. rugpjū
čio 24 — rugsėjo 1 d. Tai neeilinė 
stovykla, nes buvo suorganizuota lie
tuvių akademinio skautinio jaunimo 
Korp! “Vytis” ir ASS-čių draugovės, 
kurie šiuo metu turi savo štabų bu
veinę Čikagoje. Iš čia jie judina 
akademinį skautinį jaunimą visoje 
Amerikoje. Vienos savaitės stovykla, 
jau pasidariusi tradicine, šiemet įvy
ko taip Scotville ir Custer, Michi
gan valstijoje, Rako ūkyje, oficialiai 
vadinamame “Camp Rakas”. Ten pat 
prieš metus įvyko didžioji Tautinė 
Stovykla, sutraukusi daugiau kaip 
1.500 lietuviškojo skautinio jaunimo.

Studijuojantis jaunimas
Akademikų stovyklos kasmet 

šiek tiek skiriasi. Ir šiemetinė 
“Akvarijaus” stovykla pasižymė
jo savo ekstravagancijomis" bei 
laiko dvasios iššauktais rafinuo
tumais. Studijuojantis jaunimas, 
atsinešęs iš augštųjų mokyklų, 
kolegijų ir universitetų savo gy
venimo būdo plonybes, garbina
mus herojus, idealus, papročius, 
nevisada Įstengia visa tai be kon
fliktų Įvilkti i skautiškus dra
bužius; susidaro tragiškos, ko
miškos, lyriškos ir daugiau ar 
mažiau eksplozinės situacijos, 
kurios vėliau vienu ar kitu bū
du išsisprendžia. Bet juo dau
giau tokių spontaniškų jaunys
tės pasireiškimų ir juo daugiau 
laimingų jų išsprendimų, juo 
Įdomesnė darosi pati stovykla.

Drausmės problema
“Akvarijaus” stovykloje kri

to Į akis jau gerokai skirtingas 
požiūris Į tvarką ir drausmę. Sto
vyklos dienotvarkės punktai, tra
faretiškai išspausdinti savaitės 
dienų programų lapuose, iška
bintuose “ant stulpo” viešai pa
siskaityti, praktiškai tapo dery
bų objektų tarp stovyklos va
dovybės, stovyklautojų, atskirų 
individų “su charakteriu” ir oro 
sąlygų. Dėlto, nors vėliavų pakė
limas ir nuleidimas su apeigo
mis Įvykdavo kiekvieną dieną, 
tačiau nė vieną kartą neįvyko 
tuo pačiu laiku. O dėl kėlimosi 
rytmečiais, .nors ir viena arba 
ir pora valandų vėliau, kasryt 
Įvykdavo kone stovyklos vado
vų konferencija: kaip stovyklą 
prikelti iš miego?

Svaigalų klausimas
Visuomet buvęs opus klausi

mas — svaigalų vartojimas šio
je stovykloje buvo laimingai iš
spręstas. Nežinia, ar tai stovyk
los viršininko užsispyrimas ne
toleruoti jokių svaigalų vartoji
mo, ar kitos aplinkybės nulėmė, 
tačiau Zodiako ženklo stovykla 
buvo bene viena pačių blaiviau
sių, nors iš pradžios toli gražu 
taip neatrodė. Reikia labai 
džiaugtis, kad ir šioje stovyklo
je “tarptautinė kalba” (tarp 
bernužėlių ir mergužėlių, arba 
skautiškai, tarp brolių ir sesių) 
buvo lietuviška, žinoma, prie 
laužų buvo atkurtos visos seniau
sios ir naujausios lietuviškai 

skautiško folkloro dainos ir iš
moktos dvi ar trys visai naujos.

Nuo 16 iki 40
“Akvarijaus” stovykloje nuo 

pirmos dienos stovyklavo 16 
akademikų, po lygiai merginų 
ir vyrukų; trys ketvirtadaliai — 
iš Čikagos, trejetas — iš Detroi
to ir viena sesė — iš Ann Ar
bor, Mich. Atvykę šeštadieni 
pastatė palapines ir pradėjo pro
gramų ciklą. Už poros dienų su
važiavo ir kiti stovyklautojai iš 
Čikagos, Klevelando, Bostono ir 
Sidney, Ohio, iš viso apie 40. 
Nors buvo numatyta bene dvi
gubai daugiau dalyvių, tačiau ir 
tų. kurie atsilankė, pilnai užte
ko, kad duotu stovyklai pilnai 
išplėtotos stovyklinės bendruo
menės bruožus.

Pareigos ir pareigūnai
“Akvarijaus” a k a d e minėje 

skautų stovykloje stovyklos vir
šininku buvo sen j. Bronius Žu
kauskas; vyrų komendantu senj. 
Vacys Garbonkus; merginų ko
mendante senj. Virginija Bobi- 
naitė ir registracijos vadove Jo- . 
lanta Raslavičiūtė. Virtuvės ve
dėjos pareigas laikinai ėjo Rita 
Baraitė (vėliau perėmė senj. Rū
ta Domarkaitė). Stovyklos virši
ninkas Br. Žukauskas parodė 
daug nuolaidumo vykdant pa
punkčiui valandinę dienos pro
gramą pagal darbotvarkę, tačiau 
parodė kietą ranką nepaisan
tiems stovyklinės drausmės. Ko
mendantas Garbonkus pasirodė 
su nemažais sugebėjimais orga
nizuojant dienos Įvykius. - Mer
gaičių komendante Bobinaitė 
Įrodė galinti būti “motiniška” 
savo globoje esančioms pavaldi
nėms, o Rūta Domarkaitė, pa
dedant Sauliui Strokui. parodė 
stovyklautojams savo kulinari
nius sugebėjimus.

Diskusinės temos
Stovykloje buvo išgvildentos 

kelios paskaitos. Vacys Garbon
kus, turis finansų magistro laips
nį, vaizdžiai papasakojo apie 
lakštų ir akcijų vaidmenį Ameri
kos finansinėje sistemoje; pata
rė perdaug nepasitikėti vad. 
Dow-Jones Averages, nes jie ne- 
beatspindi Amerikos ūkinių pa
sikeitimų. Iš Bostono atvykęs 
senj. Gintaras Karosas, kuris yra 
įsijungęs i amerikiečių politinį 
gyvenimą ir kandidatavo Į Mas
sachusetts atstovų rūmus, yra 
numatęs Įsteigti lietuvių infor
macijos skaitytuvo tarnybos 
centrą, kuris vienu atveju veik
tų ir kaip jaunų lietuvių vedy
bų įstaiga. Alvydas Vasaitis pa
pasakojo apie Lietuvių Operą ir 
klausinėjo nuomonių, kaip pra
tęsti operos gyvybę. Pagaliau 
savaitgalyje atvykusi Filisterių 
Sk. Sąj. sekr. senj. Ramune 
Kviklytė išdėstė naujuosius 
Liet. Skautų Sąjungos plėtimo
si Amerikoje planus ir naujos 
vadovybės sudarymo projektus.

Laužai šioje stovykloje buvo 
geresni, negu vidutiniai. Lauža
vietės “rampos” šviesoje geriau
siai pasirodė Mindaugas Griauz
dė, Vladas Žukauskas ir Saulius 
Strokas, visi čikagiškiai. Laužų 
pravedime daugiausiai katučių 
pelnė Eglė Aglinskaitė (čik.V 6 
dainų srityje — tolimas svečias 
iš Bostono, gitaristas ir akordeo
nistas Gintaras Karosas.

Be pamaldų
Apgailestauti tektų nebent 

vieną dalyką, kad kitos dienos 
sekmadienio priešpietyje sto
vyklautojų nebuvo susitelkta 
prie gamtinio ar kitokio alto- • 
riaus išklausyti šv. Mišių. Čika
gos akademikų skautų kapelio
nas Tėvas Jonas Kubilius, SJ, 
kuris kaip tik tuo laiku atosto
gines pareigas ėjo Calomoje, 
Michigan, seselių vienuolyne, 
esančiame pusiaukelėje tarp Či
kagos ir Rako stovyklos, pervė- 
lai gavo žinią iš stovyklinės va
dovybės; buvo įsipareigojęs ki
tur ir nebegalėjo ta sekmadienį 
į Rako stovyklavietę atvykti.

Akvarijus”
Kiekvienu atveju skautų vado
vybė neparodė didesnio susirū
pinimo tuo klausimu, ir tai jau 
minusas stovyklai, nes skautija 
religijai neturėtų būti abejinga.

Savaitgalyje “Akvarijaus” sto
vyklą aplankė visa eilė skautų 
vadų, kaip v. sktn. Tallat-Kelp- 
ša, v. sktn. Dainauskas, sktn. 
Statkus. Taip pat su savo šei
momis buvo atvykę dabartiniai 
Rako stovyklos kūrėjai, jos di
džiausi globėjai ir rūpintojai 
L:udas Ramanauskas ir Romas 
Račiūnas. Korp! Vytis korporan- 
tas Alvydas Vasaitis Įspūdingose 
nakties apeigose gavo spalvas ir 
iš junjorų buvo pakeltas i senjo
rus. Per visą stovyklos laiką oras 
buvo saulėtas ir gražus. Stovyk
la pasisekė.

NEKLUSNUMAS LIETUVIŲ TARPE
AL. GIMANTAS

Su nemažu dėmesiu ir susirū
pinimu sekame paskutinių kele- 
rių metų amerikinio gyvenimo 
reiškinius. Matome beveik kas
dieninį ir pakankamai ryškų au
toritetų niekinimą, o kaikada ir 
įstatymų nepaisymą. Viešai šai
pomasi, niekinamos per ilgą lai
ką nusistovėjusios normalaus gy
venimo normos, vedama sąmo
ninga ir apgalvota akcija prieš 
prieš betkoki autoritetą. Būtų 
gera ir gal net ramu, jei būtų 
galima tarti, kad visa tai mūsų 
neliečia — “kas mums darbo, te
sižino”. Tikrumoje taip nėra, 
nes ir mes, kaip tautinė grupė, 
sudarome mus supančios aplin
kos dalį. Reiškia, kas vyksta ap
link mus, liečia ir mus pačius.

*•* *•*

Kad ir žymiai mažesniu mas
tu, nepaklusnumo pavyzdžių ma
tome ir savųjų tarpe. Jie toly
džio vis didėja. Ir tai galima pa
stebėti visose lietuviškojo gyve
nimo srityse. Tiesa, pas mus dar 
niekas nebando degintis, lieps
nos pagalba naikinti vienus ar 
kitus pastatus, dokumentus, bet 
visokių kitokių nepaklusnumo 
prajovų rasime visą eilę. Paim
kime tik mūsų spaudą, suvažia
vimus, posėdžius. Kiek gi ten 
daug piktos (nevisada konstruk
tyvios) kritikos balsų, nepasiten
kinimo, protestų! čia nesvarsto
ma, ar tai geras ar blogas reiški
nys, bet kiekvienu atveju esa
ma nepaklusnumo bendrąja! li
nijai. Bene pats didžiausias, ^ryš
kiausias nepaklusnumo atvejis 
— santykių su sovietinama Lie
tuva ir ten likusiaisiais mūsų 
tautiečiais klausimas. Prisimin
kime pirmąsias mūsų veiksnių 
rezoliucijas tuo klausimu. Jos 
buvo gana kietos, nelanksčios, 
nedviprasmiškos, tiesios ir prin- 
ciningos. Bet, kaip jau gyvenime 
dažniausiai esti, nutarimai sau, 
o gyvenimas sau.

Kas daryti, kai tos abi pusės 
pradeda viena nuo kitos tolti? Te
galimas tik kompromisas. Pana
šiai atsitiko su tuo santykių klau
simu. Nežiūrint visų iškilmingų 
nutarimų, tautiečiai' palaipsniui 
individualiai pradėjo spręsti, kas 
gera ir kas ne tų visų santykių 
painiavoje, ir savavališkai elgtis. 
Laiškai, siuntiniai jau buvo se
nas dalykas. Atėjo ir baigia pra
eiti telefoniniai pasikalbėjimai, 
o jau nerasite nė vienų lietuviš
kų vestuvių, kurių metu nebūtų 
gauta sveikinimų iš tėvynės te
legrafu ar ir konkrečių dovanų. 
Buvo daug rezervuotų nuomonių 
dėl tarpusavio lankymosi, o, žiū
rėk, tas ryšys didėja, gilėja. Ei
lė mokslo pasaulio asmenų, įsi
prašę į sovietinamos Lietuvos 
vienas ar kitas mokslines insti
tucijas, naudojasi vienokia ar ki
tokia jų talka. Menininkai iš Lie
tuvos irgi nebėra naujiena. Ir 
visa tai vyksta priimtų rezoliuci
jų šešėlyje.

Gyvenimui riedant tolyn ir 
paliekant visas tas rezoliucijas, 
ką gi matome? Ogi. tos pačios 
rezoliucijos lyg ir pradedamos
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Jaunimas viršūnių pasitarime 
Lietuviškojo gyvenimo problemos pačių jaunųjų akimis
Rugsėjo 13 d. visuomenės vei

kėjai Taboro Farmoje gvildeno 
Bendruomenės problemas, spau
dos laikyseną, o rugsėjo 14, sek
madienį, po pamaldų susirinko 
iš daržinės padaryton salėn dia
logui su jaunimu. Pastarojo Čia 
nebuvo gausu, bet užteko sim- 
pozijumui, kuriam vadovavo 
PLB valdybos vicepirmininkė 
jaunimo reikalams M. Lenkaus
kienė. Jai talkino L. Švėgždaitė, 
S. Martinkutė, E. Bradūnaitė, 
kun. A. Saulaitis, SJ. Įvadiniame 
referate M. Lenkauskienė ap
žvelgė dabartinio jaunimo būk
lę, jo problemas, konstatavo 
veiklos metodų krizę, studentų 
pabirimą ir pabrėžė mintį, kad 
vyresniosios kartos pareiga kiek 
galint daugiau duoti jaunimui ir 
tik tada laukti rezultatų. L. 
Švėgždaitė iš Toronto savo pa
sisakyme konstatavo, kad jauni
mui išeivijos kultūra mažai rū
pi; tarp vyresniosios ir jaunosios 
kartos vyrauja įtampa, kuri bet
gi nėra didesnė nei kitur. Jauni
mo ryšiai su lietuviškąja visuo
mene yra emociniai, neryškūs— 
palengva turi tapti sąmoningais. 
Vyresniojoj kartoj pastebima 
baimė jaunosios kartos humani
tarų, ateinančių su skirtinga da
lykų interpretacija.

S. Martinkutė iš Hamiltono 
papasakojo apie jaunimo suva
žiavimą Kanados Lietuvių Die
nų proga Hamiltone. Pasak jos, 
jaunimas mažai reiškiasi viešu
moje, nes permenkai moka lie
tuvių kalbos, kuriai pagrindą 
duoti turėtų šeima ir mokykla. 
Reikia daugiau jaunųjų mokyto
jų. šokių bei dainų ansambliai 
neturėtų tenkintis vien šokiais, 
dainomis, bet ir siekti platesnio 
lietuvių kultūros pažinimo. Lie
tuvių ansambliams reikėtų dau
giau rodytis kitataučių visuome
nei. Bandymai ta linkme Hamil
tone buvo sėkmingi. Svarbiau- 

švelninti, perredaguoti, jau 
lengviau galima įžiūrėti leidžia
mas ar bent toleruojamas išim
tis, paragrafų žodžiai lyg ir švel
nėja, jau galima juos bandyti su
prasti dviprasmiškai, ir vis leng
viau pritaikyti sau asmeniškai 
norimą situaciją, ją Įsprausti i 
tų visų nutarimų rėmus. Reiškia, 
nepaklusnumas lyg ir laimėjo, 
kai nemaža dalis tautiečių suabe
jojo rezoliucijų praktišku pritai
kymu kasdienos gyvenimui.

★ * *
Patys didžiausi neklaužados 

buvo krepšininkų išvykos suma
nytojai. Tiesa, jie buvo barami, 
kaikada ir gerokai pakoliojami, 
bet ir tai jau pradeda po trupu
ti užsimiršti, o ir tie patys tau
tiečiai, kurie anomis dienomis 
labai jau karingai buvo nusitei
kę tų nepklusniųjų atžvilgiu, 
šiandien jau yra gerokai atvėsę 
ir nebetaip karštligiškai šoka 
tuos sportininkus ir jų rėmėjus 
smerkti. Paaiškėjo ir naujas Įvy
kis — tai stalo tenisininkų žai
dynės, kurių metu aktyviai reiš
kėsi ir visas pirmąsias vietas nu
sinešė svečias iš sovietinamos 
Lietuvos. Dalis spaudos tą faktą 
visai ignoravo, vengė minėti, ki
ta dalis informavo, kaip ir pri
dera laisvai spaudai, visai neban
dydama Įvykio pūsti ar didinti, 
čia jau irgi iškilo nepaklusnumo 
faktas. Kalbos (kolkas dar tik 
kalbos) po truputį garsėja apie 
galimą vilniškio vaikų pasižymė
jusio choro “Ąžuoliuko” gastro
les šiame kontinente arba net 
vaikų simfoninio orkestro atsi- 
kvietimą iš sostinės. Būsimi kon
certai, jei tokie tikrai įvyktų, bū
tų skirti ne vien mūsiškiams, bet 
amerikinei ir kanadinei audito
rijai. Ir čia juk būtų ne kas kita, 
kaip nepaklusnumas. Tokiems 
atvejams vargu ar rasime plyšių 
paskelbtose rezoliucijose. Kiek 
tas didėjantis nepaklusnumas vis 
drąsiau plis, skleisis mūsų tar
pe? Gal prieisime prie to* kad 
tarsime, jog mums iš viso nerei
kalingi autoritetai, veiksniai? 
Griauti juk kur kas lengviau, 
negu iš tų griuvėsių ką nors nau
jo sulipdyti.

Lietuvių vyrų kvintetas Rostatte, Vokietijoj

šia — įkvėpti jaunimą lietuviš
kam darbui.

Jaunimo lietuviškumas___
Įdomus buvo E. Braaūnaitės 

pranešimas apie mūsų mokslei
vių ir studentų lietuviškumą. Ji 
išsiuntinėjo 57 klausimų anketą 
500 jaunuolių 1966 m. Iš 160 at
sakiusių ji padarė procentines 
išvadas. Pvz. 78% dalyvauja Va
sario 16 minėjimuose, 82% lie
tuvių koncertuose, 77% lankė 
šeštad. mokyklą, 61% lankytų 
laisvą Lietuvą, 38% nori, kad 
Lietuvos laisvinimas eitų per 
jaunimo organizacijas ir t. t. 
Savo akademinio pobdžio darbą 
E. Bradūnaitė žadėjo paskelbti 
spaudoje. Be to, ji papasakojo 
apie savo 7 metų patirtį ateiti
ninkų stovyklose. Jose jaunieji 
moksleiviai esą puikūs stovyk
lautojai; bando suprasti save, 
pramokti daugiau lietuvių kal
bos. Jiems ypač reikalingas lie
tuvių - anglų k. žodynėlis. Silp
niausia esanti studentų veikla, 
nors rodo atgijimo ženklų.

Plėsti ryšius
Kun. A. Saulaitis, SJ., nese

niai grįžęs iš Europos su inž. A. 
Zaparacku, pasidalino savo pa
tirtimi, Įgyta dirbant su jauni
mu. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Čikagoje palikęs žy
mių pėdsakų jaunojoj kartoj. 
Europos jaunimas pilnas gyvas
tingumo, seka Amerikos lietuvių 
spaudą, pageidauja glaudesnių 
ryšių su š. Amerikos jaunimu, 
kviečia jį dalyvauti europinėse 
stovyklose. P. Amerikoje stovyk
lavimas tebėra naujas dalykas, 
trūksta vadovų. Stovyklų reikš
mė visur auga' Joms vadovauja 
jau užsieniuose gimusieji. Kun. 
A. Saulaitis, S J, siūlė plėsti jau
nimo pažintis pasaulio mastu, 
skatinti susirašinėjimą. Tebėra 
neišspręstas klausimas, kaip 
Įjungti šeštadieninę mokyklą 
baigusius i lietuviškąją veiklą.

Pasisakymai
Simpoziumo narių pasisaky

mus papildė ateitininkų moks
leivių ir studentų veikėjai, at- 
vykę'iš Dainavos stovyklavietės, 
kur buvo suvažiavę posėdžio. Vi
są naktį posėdžiavę Dainavoje, 
atskubėjo i jaunimo simpoziu
mą ir dalyvavo jo svarstymuose. 
P. Alšėnas iš Klevelando: atėjo 
nauja karta; reikia pagrindinės 
lietuvių jaunimo filosofijos ir 
praktinio jos vykdymo; gali kilti 
jaunimo renesansas su vyresnių
jų pagalba. G. Juozapavičiūtė iš 
Hamiltono: daugiau dėmesio jau
nimo spaudai; jaunimo renesan
sas galimas; pagirtinas dalykas 
jaunimo laikraštėliai; trūksta 
pasidalinimo idėjomis tarp jau
nimo organizacijų. V. Kliorys: 
trūksta pagalbos rašantiems lie
tuviškai; bandau skaityti dar iš 
Lietuvos atvežtą gramatiką. L. 
Gustainytė: jaunimas turi dau
giau entuziazmo dirbti, mokytis, 
bet trūksta talkos iš vyresniųjų. 
L. Nainytė iš Čikagos pasisakė 
prieš jaunimo girtavimą, ypač 
studentų suvažiavimų progomis; 
esą tai žemina lietuvių vardą. Ją 
parėmė ir vyresnieji kalbėtojai, 
nors kažkurie bandė tą reikalą 
švelninti. J. čeponkutė iš Toron
to priminė, kad girtavimas nėra 
geras dalykas, bet suvažiavimuo
se jaunimui reikia ir pasilinks
minti, susipažinti, apie vedybas 
pagalvoti, o tai neįvyksta per 
paskaitas... Kalbėjo dar visa 
eilė vyresniųjų, siūlydami savo 
sugestijas busimajam jaunimo 
kongresui.

Rašytojas Anatolijus Kairys, 
JAV Kultūros Fondo pirm., iš
dėstė savo planus organizuoti 
jaunimo teatrus visose lietuvių 
apylinkėse ir kvietė tuo planu 
susidomėti.

Baigiamąjį Bend ruomenės, 
spaudos ir radijo darbuotojų pa
sitarimo žodį tarė PLB pirm. St. 
Barzdukas, pabrėždamas mintį: 
santaika ugdo ir mažus dalykus, 
nesantaika griauna ir didelius. 
Jis padėkojo Taboro Farmos sa
vininkams A. ir V. Adamkams 
už globą (jie įteikė PLB valdybai 
$1.500 paramą, Br. Nainys JAV 
LB vardu — $500), p. Bačiūnie- 
nei ir visiems dalyviams. Nau
jieji savininkai ir p. Bačiūnienė 
rūpestingai globojo pasitarimo 
dalyvius visą savaitgali. Bv.



PROPAGANDINĖS DIENOS
Sovietinės kompartijos Maskvos 

miesto komiteto, “Žinijos” draugijos 
ir maskvinės Mokslų Akademijos ini
ciatyva rugsėjo 2-6 Maskvoje buvo 
atžymėtos Lietuvos mokslo dienos, 
skirtos Lenino šimtajam gimtadie
niui. Prieš tai duoklę Leninui Mask* 
voje jau buvo atidavę Uzbekistano, 
Moldavijos, Latvijos, Azerbaidžano ir 
Turkmėnijos mokslininkai. Lietuvių 
mokslininkų delegacijai, kurios eilė- 
$e buvo augštųjų mokyklų rektoriai, 
vadovavo kompartijos “mokslininkas” 
A. Barkauskas. Maskviečiams jis įtei
kė dail. S. Rozino paveikslą “Leni
nas Vilniuje”. Parodą “Lietuvos TSR 
mokslas šiandien” dominavo į lietu
vių kalbą išversti Lenino raštai, jo 
bendradarbių V. Kuibyševo, G. Ordžo- 
nikidzės, J. Sverdlovo, S. Kirovo, N. 
Krupskajos knygų vertimai, papildyti 
V. Kapsuko ir Z. Angariečio propa
gandiniais rašiniais ir netgi žemėla
pis su 19 pažymėtų vietų, kuriose bu
vo platinama “Iskra”. Pagrindinį žo
dį tarė A. Barkauskas. Tikriesiems 
mokslininkams teko tenkintis antra
eilio dėmesio susilaukusiais praneši
mais Maskvos didžiosiose įmonėse ir 
Įstaigose. Jie taipgi lankėsi prie 
Maskvos esančiame kosmonautų mies
telyje. Kosmonauto gen. mjr. G. Be- 
regovojaus teigimu, žygiui Į erdves 
čia ruošiami ir vaikinai iš Lietuvos, 
bet mokslininkams su jais neteko su
sitikti.

CENTRINIS PAŠTAS
Rugsėjo 4 d. pradėjo darbą pagal 

architektų brolių A. ir V. Nasvyčiu 
projektą iš pagrindų rekonstruoti Vii* 
niaus centrinio pašto rūmai. Centri
nės salės vienoje pusėje yra įrengtos 
stiklinės kabinos automatiniams tele
foniniams pasikalbėjimams su kitais 
miestais, kitoje pusėje išrikiuoti au
tomatai, keičiantys monetas, parduo
dantys vokus ir atvirutes. Sieną puo
šia beveik keturių metrų diametro 
laikrodis, švytintis kalendorius, infor
maciniai piešiniai. Antrame augšte 
yra gamybinė televizija ir radijo sto
tis, kurios dėka galima palaikyti nuo
latinį ryšį su pašto automobilių vai
ruotojais miesto gatvėse. Televizijos 
ekranuose matomos požeminės patal
pos, kuriose įsikūrė uždaras pašto 
automobilių kiemas. Daug operacijų 
naujuosiuose rūmuose yra mechani
zuota. Lankytojų laukia jaukus bufe- 
tas-kavinė ir skaitykla.

NAFTOS BEJIEŠKANT
Lietuvos naftos pajieškų ekspedi

cijos viršininkas Leonas Varnas rug
sėjo 6 d. “Tiesos” puslapiuose skel
bia: “Ankstyvesni tyrimai, sėkmingi 
pernykščiai gręžiniai patvirtino nuo
mone, kad Pabaltijo įdauboje gali
mi dideli pramoninės naftos telkiniai. 
Todėl šiemet žymiai išplėtėme naftos 
paieškas. Du nauji gręžimo bokštai 
iškilo Vilkyčiuose (Šilutės rajonas) 
ir Salantuose, netoli Kretingos. Iš- 
gręšime 20 kilometrų gręžinių. Apie 
darbų užmojį kalba tokie skaičiai: į 
vieną gręžinį “įkinkome” dviejų tūks
tančių arklio jėgos motorus. Džiugu 
pranešti, kad šių metų naftos paieš
kos naujuose plotuose buvo sėkmin
gos. Vilkyčiuose ir naujame plote 
Gargžduose surasta nafta. Gręžinių 
bandymai, kurie bus atlikti dar šie 
met. teikia vilčių. Sėkmingai naftos 
paieškos vyksta ir Salantų bei Lauku
vos plotuose ...”

ŠV. ROKO ATLAIDAI
A. Juškaitis “Valstiečių Laikraš

čio” rugsėjo 6 d. laidoje paskelbė 
kandžią informaciją apie šv. Roko 
atlaidus Rubikuose. Girdi, Mažeikių 
rajono Plinkšių žemės ūkio techni
kumo mokomojo ūkio direktorius E. 
žvirzdinas Rubikų skyriuje sekantį 
pirmadienį laukuose nerado nė gyvos 
dvasios. Nesimatė niekur ir skyriaus 
valdytojo A. Strikaičio. A. Juškaitis 
rašo: “Viskas paaiškėjo, užsukus į 
skyriaus kontorą. Joje mėtėsi ištuš
tinti buteliai, užkandos likučiai ir 
nuorūkų krūvos. Ir kaip jų nebus. 
Mat, Rubikuose atlaidai švenčiami 
buvo. Kontoroje iki paryčių buvo 
garbinamas ro/us patronas. O ir gar. 
bintojų netrūko. Pati Rubikų biblio
tekos vedėja O. Pučkorienė atlaidų 
paįvairinimui suruošė gegužinę. Tad 
per šventą Roką linksminosi ir mel
dėsi visi. O ir pirmadienį žmonės te
begyveno atlaidų nuotaika ...” Kad 
komunistai kontoroje gėrė į šv. Roko 
sveikatą, be abejonės, yra A. Juškai- 
čio išmistas, bet žmonės tradicinių šv. 
Roko atlaidų Rubikuose, matyt, dar 
nėra užmiršę, nepaisant ketvirtį

LONDON. ONT.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA kvie

čia visų lietuvių ir mišrių šeimų vai
kučius atvykti betkurį šeštadienį 10 
v.r. į parapijos salę, 1414 Dundas St. 
E., ir padidinti jau ir dabar gana 
didelį mokinių būrį. Galima užsira
šyti ir telefonu pas Gr. Petrauskie
ne 438-8983. Mokykla darbą jau pra
dėjo ir pamokos kol kas vyks para
pijos salėje šeštadieniais. Tikimasi 
gauti kurios nors mokyklos patal
pas. Mokyt. L. Eidimtas ryžosi likti 
vedėjo pareigose ir toliau, kol leis 
jo sveikata. Be vedėjo, šiemet dar pa
žadėjo mokytojauti E. Paulionienė ir 
L. Keraitė. Pastaroji pati neseniai 
pirma mokine baigė lituanistinę mo
kyklą, o dabar korespondentiniu bū
du studijuoja lituanistikos institute 
Čikagoje. Aštuntam skyriui mokyto- 
ja dar jieškoma. Dainų pažadėjo mo
kyti kun. B. Pacevičius, o taut, šo
kių — vienas iš p. Chainauskų, tal
kinamas Petrašiūnaičiu ir L. Kerai- 
tės. Pirmą sykį apylinkės istorijoje

Šimtmečio trukusios antireliginės 
propagandos.

JAUNIMO EKSKURSIJA
“Gimtojo Krašto” rugpjūčio 28 d. 

laidoje skelbiama: “Šiomis besibai
giančios vasaros dienomis Vilniuje 
vieši grupė Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto svečių iš 
Vokietijos Federatyvinės Respubli
kos. Tai Vytautas Brazaitis, Arturas 
Hermanas, Verneris Kiminus, Joha
nas Koketas, Arminas Lipšys, Algir
das Pacevičius, Volfgangas Terneris 
ir Feliksas Kungys...” Pasak 
“Komjaunimo Tiesos”, rugsėjo 1 d. 
ryšininkų komiteto surengtame su
sitikime su svečiais iš V. Vokietijos 
dalyvavo pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius, komiteto prezidiumo 
nariai M. Jackevičius ir A. Sinkevi
čius, užsienio reikalų “ministerės” 
L. Diržinskaitės-Piliušenkos pava
duotojas V. Zenkevičius, “Gimtojo 
Krašto” vyr. red. V. Remeris, jau
nimo spaudos ir radijo atstovai. Ligi 
to laiko svečiai jau buvo spėję susi
pažinti su Vilniumi, Druskininkais, 
Trakais ir Elektrėnais.

KOLCHOZININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Sovietų okupuotos Lietuvos kol

chozininkų II suvažiavimas įvyks 
Vilniuje spalio 28-29 d.d. šį nutari
mą padarė kompartijos I sekr. A. 
Sniečkaus vadovaujama rengėjų ko
misija. Kolchozams įsakyta rugsėjo 
mėnesi apsvarstyti pavyzdinių įstatų 
projektą ir išrinkti atstovus į rajoni
nius kolchozininkų pasitarimus, ku
riuose iki spalio 10 d. turi būti iš
rinkti delegatai į II respublikinį kol
chozininkų suvažiavimą. Tokiais bus 
laikomi asmenys, rajoniniuose pasi
tarimuose gavę nemažiau kaip pusę 
visų dalyvių balsų. Kolchozininkų su
važiavimo pagrindinis tikslas neskel
biamas. Jame 750 kolchozininkų ats
tovaus vienas delegatas.

“VAIRO” DVIRAČIAI
Į tarptautinę mugę Zagrebe, Jugo

slavijoje, paaugliams skirtųs naujo 
modelio dviračių pavyzdžius išsiuntė 
Šiaulių “Vairo” gamykla, šiauliečių 
dviračiai šiemet jau buvo išstatyti 
mugėse ir tarptautinėse parodose R. 
Vokietijoje, Rumunijoje, Šveicarijo
je, Brazilijoje, Kanadoje ir Tunizi- 
joje. Daugiau kaip 15.000 “Ereliukų” 
ir ‘Kregždučių” šiemet eksportuota 
į Bulgariją, Vengriją, š. Vietnamą ir 
Kubą.

VENGRIJOS TECHNIKA
Vilniaus Vingio parke chemijos ir 

laboratorijų įrengimų parodą surengė 
trys Vengrijos didžiausios firmos — 
“Chemokompleksas”, “Metrimpek- 
sas” ir “Lampartas”. Didžiąją ekspo
natų dalį sudarė kompleksinės labora
torijos chemijos tyrimams, universa
lūs autoklavai, kuriuos galima per
tvarkyti į destiliatorius, prietaisai 
cheminiam vandens apdorojimui, am
pulių markiravimo ir tablečių gamini
mo mašinos. Vengrų specialistai che
mijos pramonės simpoziume lietuvius 
supažindino su Vengrijoje pasiektais 
laimėjimais. Kaip tik tuo laiku Lietu
von atostogų buvo atvykęs ir vengrų 
centrinio komiteto I sekr. Janos Ka
daras su žmona. Lydimi A. Sniečkaus 
ir F. Strumilo, jiedu lankėsi Klaipė
doje, Nidoje, Juodkrantėje.

AUTOMATINIS TELEFONAS
“Tiesos” 213 nr. Alg. Stankaitis 

skundžiasi redaktoriams: “Juokas, 
kaip sako liaudis, dalykas sveikas. 
Bet turėti reikalų su telefonu Trakų 
rajone iš tiesų menki juokai. Paban
dyk paskambinti iš Aukštadvario že
mės ūkio technikumo ar Gruožinin- 
kų kolūkio į Trakus. Surenki gamy
binės valdybos kurio nors telefono 
numerį. Atsiliepia pirtis ar koks 
butas. Renki — antrą, trečią, ket
virtą kartą... Renki paprastai ir. 
kaip trakiečiai sako, “su palaukimu” 
— kai kiekvieną numerio skaičių su
ki labai lėtai ir pasukęs dar kiek 
palauki, o tik po to suki sekantį skai- 
čių. Bet ir šitai negelbsti. O jei ir 
p-<rs?ka susisiekti, — džiaugsmo ne
daug. Ragelyje toks ūžimas, toks 
zvimbimas, girdėti tiek daug ivairiau- 
si-i pasikalbėjimų, kad to žmogaus 
balsas, su kuriuo kalbi, vos girdisi. 
Ir šitaip jau ne vieneri metai. Ryši
ninkai vis žada automatinę stotį su
reguliuoti, bet tie pažadai, matyt, ir- 
gi juoko dėlei. O vis dėlto juokai 
menki. Ypač tiems, kuriems reikia 
šauktis greitosios pagalbos, ugniage
siu ar kitos paramos ...”

V. Kst.

tėvų komitetas sudarytas vien iš mo
terų: pirm. B. Eimantienės. sekr. Gr. 
Petrauskienės ir ižd. A. Pocienės.

Jaunimo diskusijos per Lietuvių 
Dieną Hamiltone aiškiai parodė, 
kad lituanistinė mokykla yra labai 
svarbus veiksnys, neretai lemiąs ir* 
tolimesnį jaunuolio apsisprendimą. Į 
tai turėtų atsižvelgti visi tėvai, tu
rintieji mokyklinio amžiaus vaikų.

L.L.S.K. “TAURO” vyrų komanda 
1969 m. laimėjo eilę draugiškų rung
tynių. žmonėms nuolat klausinėjant, 
prieš ką žaidė, kokiu santykiu laimė
jo ar pralaimėjo ir kodėl apie jas 
nebuvo skelbta Londono kronikoje, 
noriu štai ką paaiškinti: spaudos ei
lučių skaičius yra ribotas. Kadangi 
buvo svarbesnių rašytinų dalykų ir 
kadangi tai buvo tik draugiškos rung
tynės, apie jas ir buvo nutylėta. Ma
tydamas susidomėjimą jomis, mėgin
siu retkarčiais parašyti.

Prieš Hamiltono “Kovo” vyrus lai
mėta santykiu 77:56. Daugiausia taš-

Kanados rytų ir vakarų jaunimo stovyklos grupė su savo vadovais 
Winnipeg© lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje pamaldų metu

Nuotr. R. Fedun

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

VIENOS SAVAITĖS BŪVYJE mi
rė du muzikos gyvenime plačiai pa
sireiškę tautiečiai: Lietuvos operos 
solistas Aleksandras Kutkus ir kom
pozitorius Juozas Bertulis. A. Kut
kus mirė rugsėjo 6 d., sulaukęs 80 
metų amžiaus, J. Bertulis — rugsėjo 
13 d., išgyvenęs 76 metus. Norisi kiek 
plačiau apsistoti ties muz. J. Bertuliu, 
su kuriuo yra teke ir šios skilties 
autoriui nemažai bendrauti. Nežiūrint 
senyvo amžiaus, J. Bertulis buvo ne
paprastai judrus ir veiklus žmogus. 
Šalia savo nuolatinio darbo (iki pat 
mirties vargoninkavo Aušros Vartų 
par. bažnyčioje), jis rašė muzikos 
kūrinius, kurių daugumą savo lėšo
mis išleisdavo, mokė vaikus dainuoti, 
reiškėsi spaudoje, buvo Liet, žurna
listų Sąjungos narys. Su juo žurna
listų susirinkimuose daugiausia ir 
tekdavo susitikti. Velionis nemėgda
vo daug kalbėti, bet ką pasakydavo, 
buvo verta paklausyti. Paskutinį kar
tą velionį teko sutikti liepos pra
džioje dr. Ginčauskaitės ir dr. V. 
Palčiausko vestuvėse. Ten jis jauna
vedžiams pasakė kalbą, jaunajai įtei
kė muzikos kūrinį, buvo linksmas ir 
žvalus. Neatrodė, kad taip greitai iš
siskirs iš tautiečių tarpo, kurie velio
nį taip mėgo. Su visais jis mokėjo 
sugyventi, gerą žodį pasakyti. Pasi
ges jo jaunieji lietuviukai, kurie ne
teko lietuviškų dainų mokytojo. Ne
matysime muz. Bertulio kitų metų 
Čikagos jaunimo pavasarinėje dainų 
šventėje, kur jis anksčiau pasireikš
davo kaip vienas iš dirigentų.

ČIKAGOS LIETUVIAI, papūtus 
rudeniniams vėjams, jau greitai turės 
progą susilaukti didesniųjų parengi
mu. Vienas tokių bus spalio 11 d. 
Jaunimo Centre, kur įvyks sol. V. 
Kojelienės koncertas, šio koncerto 
metu bus įteikta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija už geriausią 1969 
m. knygą, šios premijos laimėtojas 
kan. Mykolas Vaitkus, jau sulaukęs 
85 m. amžiaus, pats žada į iškilmes 
atvykti. Kartu su šia premija bus 
įteikta ir kita — švietimo tarybos 
jaunimui veikalo konkurso laimėto
jai Danutei Brazytei-Bindokienei. — 
Spalio 12 d. toje pačioje salėje bus 
vaikų literatūros vakaras. Programo
je dalyvaus B. Pūkelevičiūtė, N. Jan- 
kutė-Užubalienė. sesuo Ona Mikailai- 
tė. A. Baronas, J. Minelga. šioje pro- 
gramoje taip nat pasirodys ir akt. Z. 
Kevelaitytė • Visockienė, A. Dikinis, 
sol. D. Kučėnienė, muz. F. Strolia, 
muz. M. Motekaitis ir A. Valeišaitės 
baleto studijos šokėjai. — Spalio 18 
d. Jaunimo Centre bus poeto Vytau
to Mačernio mirties 25 metų minėji
mas ir jo “Vizijų” kūrinio muzikinis 
pastatymas. Jį tvarko kompoz. Darius 
Lapinskas.

KUN. ALIGIMANTAS KEZYS, SJ. 
su savo meniškomis nuotraukomis 
plačiai reiškiasi lietuvių ir amerikie
čių visuomenėje. Nuo liepos 11 iki 
rugpjūčio 11 d. Stone-Brandel centre 
Čikagoje buvo surengta jo nuotraukų 
paroda. Visą rugsėjo mėnesį vyksta 

Violeta Akelaitytė ir dr. Algis 
Mikelėnas po sutuoktuvių

kų surinko: Barškėtis 16, Daniliū- 
nas, jr. 13 ir Navakas su Brikmaniu 
po 12. Po šių rungtynių neoficialiose 
— neplanuotose rungtynėse buvo 
leista pažaisti ir jauniams, šias rung
tynes dideliu skirtumu laimėjo Ha
miltonas. D. E.

ŠULAITIS
jo darbų paroda “First Federal Sa
vings of Chicago” galerijoje, Čikagos 
vidurmiestyje. čia kun. Kezys pirmą 
kartą viešumoje pasirodo su spalvoto
mis nuotraukomis. Apie 50 jo darbų 
buvo išstatyta Lietuvos vyčių seimo 
metu Newarke, N. J., rugpjūčio 21— 
25 d. Kun. Kezys turi pakvietimą da
lyvauti su savo foto darbais iš Ka- 
nizijaus kolegijos Buffalo, N.Y. 
paroda įvyks spalio mėn., kai ši 
legija minės 100 metų gyvavimo 
kaktį.

Ta 
ko- 
su-

pa-TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Madų 
rodą, rengiama N. Pradėtosios Mari
jos seserų kongregacijos rėmėjų, 
įvyks rugsėjo 27 ir 28 d. Jaunimo 
Centre. — Sol. Dalios Kučėnienės 
koncertą rengia L.D. Kunigaikštienės 
Birutės draugijos Čikagos skyrius 
spalio 4 d. Jaunimo Centre. — “Li
tuanikos” futbolininkai antrose ru
dens rato pirmenybių rungtynėse 
rugsėjo 14 d. sužaidė lygiomis — 1:1 
su “Croatians” komanda. — Jurgis 
Lesčinskas turbūt yra pats seniau
sias lietuvis Čikagoje. Jis neseniai 
minėjo savo 104-tą gimtadienį, šis 
mūsų tautietis dar gana tvirtas: ap
tvarko namus ir pats pasigamina 
maistą. — Lietuvių meno ansamblis 
“Dainava” savo naują darbo sezoną 
pradėjo rugsėjo 16 d. Repeticijos 
vyks kiekvieną antradienio vakarą 
Jaunimo Centre. Šis ansamblis se
kančiais metais minės savo 25 m. 
sukaktį, kurią norima atžymėti dide
lio masto programa.

Vytautas J. Rusas, baigęs Simon 
Frazer universitetą Vankuveryje 
bakalauro laipsniu. Jo specialy
bė — anglų kalba ir filosofija. 
Jis ketina gilinti studijas ir siek
ti magistro laipsnio

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
Šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p. 
l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta* 
dieniais “Talka” uždaryta.
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 $1,600,000.0(1.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

SUDBURY, Ont.
NORS INCO STREIKAS jau 10 sa

vaičių vargina^tautiečius materialiai, 
Kanados Lietuvių Dienoj Hamiltone 
dahvavo: St. Krivickas, P. P. Jute- 
liai, J. Kručas, D. Remeikytė, Z. Griš- 
konytė, D. Kusinskytė, B. J. Slan
kai, M. A. Pranskūnai, J. M. Glizic- 
kai, A. Milčįus, K. Rimas, A. Kusins- 
kis ir kt. Visi džiaugiasi susitikę iL 
gą laiką nematytus draugus, pažįs
tamus, dalyvavę pamaldose ir kon
certinėje programos dalyje. Jauni
mas turėjo irgi savo atskirą pasilinks
minimą ir paskaitas. Viskas vyko 
puikiai, tik gaila, kad susipažinimo 
vakare salės švietimas šlubavo, di
delė pusė salėje esančių svečių sėdė
jo beveik patamsy, susipažinimas ar 
susiradimas savo draugų bei pažįs
tamu buvo apsunkintas. Pirmieji 4 
paminėti dalyviai nuoširdžiai dėkoja: 
p.p. Prapuoleniams, Žilvičiams, Juce- 
vičiams, Pajerskams, E. Sudikui, 
Rakštienei už malonius priėmimus, 
kvietimus, susisiekimo priemones 
lankant LD parengimus. Lietuvių 
Dienoje dalyvavo iš JAV, Kanados ir 
kitų vietovių apie 2000 tautiečių, 
Įskaitant jaunimą, tik išskiriant apie 
100 lietuvių gydytojų, kurie tuo pa
čiu laiku buvo susirinkę Toronte. 
Garbė Hamiltono lietuviams tą iš
kilmingos Lietuvių Dienos vargą pa- 
kėlusiems. Lauksime HLD kitais me
tais kitur. J. Kručas

CALGARY, ALTA
BANFF VIETOVĖJE gyvena šei- 

ma, kuriai reikalinga lietuvė mote
ris, galinti mokyti vaikus lietuvių 
kalbos, kultūros ir tikybos. Šeimos 
tėvas yra buvęs inžinerijos profeso
rius. Yra trys vaikai; vyriausias — 
2,5 metų. Pageidaujama, kad mote
ris galėtų pastoviai gyventi šeimoje. 
Jai yra puikus butas, duodamos ge
ros sąlygos. Kreiptis į “T. Žiburių” 
administraciją.

HAMILTON, ONT.
JUOZAS GIEDRAITIS - GIEDRIS 

susituokė su Amalija V. M. Fron- 
čak rugsėjo 13 d. Aušros Vartų baž
nyčioje. Sutuoktuvių apeigas atliko 
mons. dr. J. Tadarauskas. Abu mo
kėsi šeštadieninėje mokykloje, daly
vavo lietuviškoje veikloje, tautinių 
šokių grupėje. Amalija, kaip “Gyva- 
taro” narė, dalyvavo išvykoje į Pran
cūziją, kur įvyko tarptautinis šokių 
festivalis. Jaunavedys yra pik. Juo
zo Giedraičio sūnus. Abiem linkime 
laimės vedybiniame gyvenime ir ti
kimės. kad jiedu ir toliau puoselės 
lietuviškas tradicijas. Br. Milašius

SVEČIAI IŠ BRITANIJOS. Pas 
Antaną Navicką, gyv. Enfield 36, lie
pos mėn. iš Britanijos atskrido jo 
tėvai J. M. Navickai, sesuo Bernade
ta su vyru Snobaičiu ir 2 metukų sū
neliu Andriuku. Buvo nesimatę virš 
17 metu. Susitikimas aerodrome bu
vo jaudinantis. Svečiai Kanadoje iš
buvo 6 savaites. Kanadoje ir JAV 
aplankė savo gimines, bičiulius ir pa
žįstamus, jų tarpe A. A. K. Lietuvi
ninkus Čikagoje. Rugpjūčio 26 d. 
A. Navicko gražiuose namuose sve
čiams buvo suruoštos išleistuvės. 
Dalyvavo didelis būrys artimųjų ir 
jaunimo — hamiltoniečių p. Navic
kų, Parėščių ir Mikalauskų vaikai. 
Svečiai buvo sužavėti jaunimu, kuris 
gražiai padainavo lietuviškų daine
lių ir tarpe savęs kalbėjo tik lietu
viškai. K. Lukoševičius

Advokatas 

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

32 James St. So., I
Royal Bank Building, 

• suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus . ..................... 5%
šėrus ___ 5,5%
už vienų metų terminuotus
indėlius - 7% %
Duodame:
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš  9%

If N IP U T RADIO &Riti Utį I TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028
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TTUV1AI PASAULYJE
J. A. Valstybės

DR. J. J. BIELSKIS, Lietuvos 
konsulas Los Angeles, šį rudenį mi
ni savo ir konsulato trisdešimtmetį. 
Šią sukaktį specialiu pobūviu Am
bassador viešbutyje spalio 26 d. at
žymės ALTos Los Angeles skyrius. 
Pobūviu kvięčiami užsienio valsty
bių konsulai ir spaudos atstovai.

ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS 
Vašingtone komitetas, užbaigdamas 
darbą, rugsėjo 10 d. posėdyje nuta
rė: aukotojų knygos originalą palik
ti šventovėje, o jos fotokopijas pa
rūpinti lietuvių ir nelietuvių archy
vams. Jeigu liktų lėšų, jos bus per
duotos Lietuvos kankinių koplyčiai 
Romoje. Koplyčios pašventinimo iš
kilmės dar neišplatintos plokštelės 
ir knygelės perduodamos Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai. Gautos 
lėšos bus šios institucijos nuosavy. 
bė. Dokumentai, korespondencija 
bei kita archyvinė medžiaga, susi
tarus su Tėvais jėzuitais Čikagoje, 
pavedama Lietuvių Archyvo globai, 
šventės spalvotus garsinius filmus 
lietuvių ir anglų kalbomis sutiko 
globoti vysk. V. Brizgys ir jo bend
radarbiai. Jeigu kas juos norėtų pa
rodyti susidariusiomis progomis, pra
šoma kreiptis į vysk. V. Brizgi ar Či
kagos šv. Kryžiaus ligoninės kape
lioną kun. A. Zakarauską. Komite
tas reiškia nuoširdžią padėką už sėk
mingai įvykdytą užmojį lietuvių pa
rapijų klebonams, kunigams, parapi
jiečiams, spaudai, radijo programoms 
bei visiems lietuviams.

PEDAGOGINIUS LITUANISTI
KOS KURSUS Klevelande organizuo
ja abi LB apylinkės. Jų tikslas — pa
ruošti mokytojus šeštadieninėms lie
tuvių mokykloms. Keturių semestrų 
rėmuose studentai bus mokomi lie
tuvių kalbos ir literatūros, supažin
dinami su lietuvių kultūra, esminiais 
liaudies meno ir dainos bruožais, Lie
tuvos istorija, geografija, dabartine 
tautos būkle. Antraisiais studijų me
tais pagrindinis dėmesys bus skiria
mas metodikai — teorijai ir prakti
nėms pamokoms šeštadieninėse Kle- 
velando mokyklose. Į kursus priima
mi lankytojai turi būti baigę augš- 
tesniąją lituanistinę mokyklą arba 
laikyti įstojamuosius egzaminus. Re
gistruotis pas LB apygardos švietimo 
vadovą J. Žilionį tel. 486-5275.

JONAS DIKINIS iš Vilniaus at
skrido aplankyti dukros šeimos. Sve
čias yra buvęs Dzimdzi-Drimdzi teatro 
narys, prieš 40 metų su A. Vanagai
čiu, J. Olšausku ir V. Dineika links
minęs JAV lietuvius.

Šveicariįa
“NEUE ZUERCHER ZEITUNG” 

dienraščio Maskvoje korespondentas, 
neseniai lankęsis Pabaltijyje, paskel
bė savo įspūdžius apie Taliną, Rygą, 
Vilnių ir bendro pobūdžio baigmines 
mintis atskiru straipsniu. Vilniuje 
šveicarą žavėjo senamiestis, naujosios 
statybos Žirmūnuose ir Lazdynuose, 
gyventojų apranga ir aplamai vaka
rietiško miesto vaizdas. Senamiesty
je yra griūvančių, balkiais surams
tytu namų, bet jau ruošiami restau
racijos planai. Reikšmingesni pasta
tai bus atnaujinti, beverčiai — nu
griauti. Dėl butų trūkumo pagrindi
nis dėmesys dabar skiriamas Žirmū
nams ir Lazdynams, šios naujosios 
gyvenvietės savuoju įvairumu pralen
kia Maskvą, nors architektams ope
ruoti tenka šabloniškais stambia
plokščiais pastatais. Žirmūnuose to
kių pastatų nrojekt’i pasirinkimas bu
vo ribotas, bet jį stengiamasi didinti 
Lazdvnuose, kopiant augščiau į dan
gų. Kokvbe pastatai negali pasigirti. 
Statybininkai tai gerai žino, tačiau 
šiuo metu kiekybė yra svarbesnė už 
kokybe, nes butų laukia tūkstančiai 
Vilniaus gyventojų, žurnalistui taip
gi teko lankytis meno parodose Ta
line, Rygoje is Vilniuje. Latvių dai
lininkai griežtai laikosi Kremliaus 
primesto socialistinio realizmo, kai 
tuo tarpu estų ir lietuvių kūryba ne-

ST. CATHARINES, ONT
pirmamečius studentus 

jie išlakstė. Dabar un-tui 
studentų. $5.000 paskirta 
studentams surasti. Mari-

STUDENTAI. Brock universitetas 
paspaudė 
taip, kad 
trūksta 
reklamai
jus Sctkus dėlto irgi atsidūrė Wind
sor© un te, kur studijuoja fizika-ma- 
tematiką. Ten mažiau šie mokslai 
apkrauti kitais dalykais.

LIGONIAI, Šiemet jų buvo daug 
ir gana rimtų. Dabar jau beveik visi 
grįžo po operacijų namo, įskaitant ir 
Joną Skeivelą.

VIENI ATOSTOGAS praleido ar
timose apylinkėse, kiti buvo nuvykę 
toli. F. S. Janušoniai atostogavo Ber- 
mudoje; grįžo daugiau panašus į 
juodukus, negu į panevėžiečius. Su
laukėm svečių iš kitur. Atostogavo 
pas seserį K Šukienę kun. Lechavi- 
čius iš Cicero, kun. Valiušaitis — 
pas pažįstamus. S. Setkus abiem ku
nigam nupiešė portretus. Pas M. S.

Kaip išlaikyti

Dirbtinius dantis
tvirčiau savo vietoje?

Ar tusų dirbtiniai dantys iwpyklna M ne
sudarą na malonumu slysdami, krisdami ar h»- 
dAdami ralfant, kalba**, jookia«tis’ Ufbars- 
tykita trvpvtj FASVHIfTH ant dirbtinį dan- 
tu pk>kit*l»if. FASTHUT laikys dirM- 

, 4 f,* - f, —f________

savo 
estų 
laik-

savo

siskiria nuo Vakarų pasaulio dailės. 
Parodose yra net ir abstraktinio me
no pavyzdžių, kuriuos smerkia ir ku
rių lig šiol nepripažįsta Maskva. Visų 
trijų miestų gyventojai nekenčia ru
sų atėjūnų, nėra užmiršę priversti
nio Baltijos respublikų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Pokalbiuose gero
kai atsargesni yra latviai, nes vil
niečiai ir taliniečiai, matyt, turi dau
giau laisvės. Rygoje užkalbintas pra
eivis pirmiausia gerai apsižvalgo, lyg 
bijodamas šnipų ir galimų pasekmių. 
Be to, latviai pokalbiuose su užsie
niečiais neskuba pabrėžti, kad jie yra 
latviai, o ne rusai. Tokia laikysena 
yra svetima lietuviams ir estams, ku
rie yra išsaugoję didesnį tautiškumą. 
Baltiečiai žino, kad nepriklausomybės 
atgavimas šiuo metu neįmanomas. 
Tokias išvadas jie susidarė, stebėda
mi įvykius Vengrijoje ir Čekoslova
kijoje. Tautinį savitumą jiems belie
ka išreikšti dailėje. Kremliaus va
dai, jausdami baltiečių opoziciją, to
leruoja nusikaltimus socialistiniam 
realizmui. Baltiečiams komunistams 
nemažiau už įsiteikimą Maskvai rūpi 
ir jų gimtojo krašto likimas. Tačiau 
atsiranda ir tokių, kurie sovietinėje 
spaudoje puola tautines apraiškas ir 
netgi kritikuoja vietinę kompartiją. 
Šveicaras žurnalistas pavyzdžiu patei
kia Lietuvos žydo G. Zimano, “Tie
sos” vyr. redaktoriaus, piktą straips
nį “Pravdos” puslapiuose, neminėda
mas jo pavardės ir einamų pareigų. 
Panašaus pobūdžio rašinį prieš 
tautą yra paskelbęs ir vienas 
partietis “Sovietskaja Rosija” 
raštyje.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI

parapijos šventę atžymėjo Mišiomis, 
pasiaukojimo atnaujinimu Nekalčiau
sios Marijos širdžiai. Parapijos sa
lėje paskaitą apie Marijos apsireiš
kimus ir jos šventoves skaitė žurna
listas Kazimieras Čibiras. Meninę pro
gramą atliko “Ąžuolyno” grupė, pa
šokusi keletą tautinių šokių. Vyt. Do
relio vadovaujamas mažųjų choras 
padainavo lietuviškų dainų. Koncer
tinę programą papildė mažosios so
listės Ana M. Gregori ir Ana L. Tra- 
kimaitė, padainavusios jų senelės Ur
šulės šleivienės išmokytų dainų, ir 
vyresniųjų tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras”. Jo vardu padėkos žodį 
tarė R. Pretkutė ir L. Kulys už fi
nansinę ir moralinę paramą kelionei 
į III tautinių šokių šventę Čikagoje. 
“Gintaro” steigėjai ir vadovei G. 
Stankevičienei jos įteikė iš Čikagos 
atvežtą šventės komiteto dovaną. 
Urugvajaus LK Moterų Draugija pa
vaišino visus parapijos šventės da
lyvius.

TAUTOS DIENOS MINĖJIMAS 
Montevideo lietuviams buvo sureng
tas rugsėjo 6 d. Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos salėje. Koloni
jos jaunimui atlikus meninę progra
mą, vakaras buvo užbaigtas vaišėmis 
ir šokiais.

EDVARDAS JUSYS lietuvių kolo
nijai padovanojo žemės sklvpą S. Jo
se de Carrasco vasarvietėje. Archi
tektas Luis A. Vaia dabar ruošia pla
nus Lietuvių Namams, kuriuose galės 
atostogauti Urugvajaus lietuviai.

MONTEVIDEO DIENRAŠČIAI “La 
Manana” ir “EI Diario” paskelbė 
keletą C. Verax (K. Čibiro) straips
nių apie gėdingąjį Hitlerio ir Stali
no sandėrį, jo tragiškas pasekmes 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBA daug 

nuoširdumo Australijos lietuviams 
parodžiusio PLB buvusio pirm. a.a. 
J. Bačiūno atminimą nutarė įamžin
ti jaunimui skiriamomis lituanisti
kos stipendijomis. Velionies ryšius su 
Australiios lietuviais išryškins spe
cialiai išleistas albumas.

ATOMINĖS ENERGIJOS labora
torijoje dirba keturi lietuviai — V. 
Deikus, V. Dūdaitis, Matulis ir V. 
Vilkaitis.

Setkus atostogavo dr. Baltrukėnas 
su šeima iš Čikagos ir kt.

M. S. ŠETKŲ VASARNAMYJE 
Niagaros Parko gale spa-io mėnesį 
numatomas JAV ir Kanados jaunųjų 
ateitininkų valdybų pasitarimas.

Kor.

EDMONTON, ALTA
POVILAS IR MARIJA GVDJUR. 

GI AI rugpjūčio 31d. atšventė 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. Į jų 
rezidenciją susirinko gausus būrys 
draugų bei bičiulių pasveikinti jų 
šia reikšminga proga. Ant vaišių sta
lo paties Povilo skoningai įrengtame 
rūsio kambaryje didžiulė gyvų gė
lių puokštė dar labiau kėlė šventiš
ką nuotaiką. Nuoširdų sveikinimo žo
dį tarė kun. Iz. Grigaitis, J. Pilipavi
čius ir P. Zaleskienė, kurie susirin
kusių vardu įteikė gražią dovaną. 
Linkėtina, kad mielus sukaktuvinin
kus, išauginusius gražią ir gausią šei
mą, Augščiausias ir toliau laimintų 
bei laikytų sveikus dar ilgus metus 
mūsų tarpe.

IS VAKARŲ KANADOS lietuvių 
jaunimo stovyklos, įvykusios rug
pjūčio 17—24 d. Manitoboje, grįžo 
Rūta Gudjurgytė ir Rita Pilipavičiū- 
tė. Abiems stovykla paliko nepamirš
tamą įspūdį. Jaunoji Rūta, su kuria 
šių eilučių autoriui teko kalbėtis, jau 
planuoja vykti kitų metų jaunimo 
stovyklon Kanados rytuose. J. P.



Alkanos vandenyno žuvėdros
Dailininko mąstymas Australijoj Ramiojo vandenyno pakrantėje 

LEONAS URBONAS
Diena šaltoka, vėjuota. Rytuo

se sunkūs, tamsiai mėlyni de
besys užgula okeaną. Ilgos, ne- 
ramios bangos rieda iš toli. Pa
sipuošia balta puta ir lenkty
niauja su debesimis; skuba pir
mos pasiekti Australijos žemę, 
lyžtelėti baltą smėlį ar atsi
trenkti į kietas uolas; nusižudy
ti; pavirsti lengva balzgana mig
la ir, neilgai pasidžiaugus gro
žybėm, mažais lašais sukristi į 
gęstančias putas. Ateina nauja 
sunki banga. Sušluoja, pagauna 
likučius ir vėl nusineša, paskan
dina melsvoj gilumoj.

Iš horizonto ištrūksta debesys. 
Atsiskiria. Saulė juos pūkais pa
verčia. Jie vejasi bangas. Nesu
stoja prie kranto, pamiršta jū
rą ir pasineša ten, kur Mėlynų
jų kalnų kontūrai juos pasigau
na. Pavakarys. Debesys bando 
kalnuose apsistoti ir laikas nuo 
laiko išleidžia nervingas, vin
giuotas žaibų šaknis. Vėjui tai 
nepatinka — jis veja, varo juos 
tolyn į kraštą dykumų atgaivin
ti. O kai iš toli sudunda griaus
tinis, paliudija, kad vėjas žai
bų šaknis nutraukė, ir debesiui 
poilsio nėra.

* 4= *
Šiandien ne savaitgalis — pa

prasta darbo diena, žmonių pa
jūry nedaug. Žiemos nešaltos 
čia, tiktai įkyrios. Staigiai, ne
tikėtai ateina lietūs ir veja vi
sus į namus.

Sezono nesilaiko meškerioto
jai, poetai ir menininkai. Vieni 
ateina prie jūros žuvies pasigau
ti, laiko praleisti, o kiti nori čia 
patys tapti mūzos pagauti.

Paraudusia nosim ir kojom 
ant šlapios uolos stovi žvejys. 
Neseniai jis žuvį ištraukė. Da
bar jis tikisi kitos. Ta buvo ne
didelė ir baisiai spurdėjo. Senu 
aprūdijusiu peiliu žvejys ją tuo
jau supjaustė, išdarė, o kruvi
nas liekanas surinkęs, atbula 
ranka vandens link pametėjo. 
Dar vandens nepasiekus, žuvėd
ros viską mikliai ore sugaudė. 
Žarną įsitvėrus, žuvėdra bandė 
nuryti, o kita vijosi, iš snapo 
griebė. Sulėkė daugiau jų ir pa
vėlavusios liūdnai klykė.*

3c
Ranką į šoną įsirėmęs, kiek 

toliau nuo augštos uolos stovė
jo poetas. Žvejys, pagauta žuvis 
ir žuvėdros jam neegzistavo. Jo 
ilgos kojos su uola suaugo, o 
akimis lekiojo tenai, kur sunkūs 
debesys vandenis žemyn spau
dė.

Ar jis yra poetas — aš neži
nau, tiktai spėlioju. Atvirai, liek
na ranka į platų švarką įsirė
męs, jis man priminė ąsotį, už
mirštą ant uolos.

Pagaliau, argi svarbu, kas 
jis? Atėjo jis čionai, kaip ir aš, 
vaizdais pasigėrėti. Galbūt jo 
jautri siela bangų būgnais dus
liai atsimuša į uolas, subyra ir. 
miglų pavidalu, lengvai pakyla 
į orą palekioti.

Taipogi jis galėtų būti meilės 
apviltas jaunuolis, atėjęs čia sa
vo sielvarto į ošiančias bangas 
išlieti. Tos ant uolų mirštančios 
bangos gal kviečia jį mirti kartu, 
sudužti, išnykti...

Kas gali žinoti, ar jis poetas? 
Gal būsimas savižudys, o gal 
vidurnakčio pamainos darbinin- 
kas?

Okeanas patraukia visus: tuos, 
kurie savo gyvenimą pastiprinti 
trokšta, ir tuos, kurie ji užbaig
ti rvžtasi

jui. Tikriausiai jis tuo ir nesi
rūpina, nemato, žuyų būriai po 
ta sūria jūros puta jam daugiau
sia rūpi. Didelės, mažos, lygios 
ir kuprotos, tokiom išpurpusiom, 
kvailom akim žuvys plaukia, pra
plaukia — neima kablelio. Gud
rios. Sumaniai paslėptas šakotas 
kablelis — turėtų griebti.

Spėlioj’u. Gali būti visai ki
taip: meškerė, žuvis -pamiršta. 
Neklaužados mintys vėl grįžta 
ten, iš kur jis pabėgti bando. Jos 
ginčijasi su darbovietės viršinin
ku, su žmona, kombinuoja nau
ją automobilį pirkti. Tą, kurį 
vakar lange matė. Užmirštą meš
kerę kvaila žuvis seniai jau 
tampo.

Poetas, žvejys ar pamainos 
darbininkas? Kas pasakys? Kuo 
skiriasi jieškotojas nuo bėglio? 
Ar žinau, kas aš esu? Nesiste
bėk! Aš nesu tikras, kad tu ži
nai.

❖ ❖ ❖
Aš, kaip ir jie, atėjau prie jū

ros savęs surasti. Man netoli — 
tiktai septynios mylios. Savęs 
jieškodami, tūkstančius keliau
ja. Šimtus dolerių išleidžia. Už 
ką? Nori save prie Niagaros 
krioklio matyti. Tenai, kaip ir 

. čia, vaizdų ir garsų ekstazėj 
žmogus j ieško savęs, savo vidi
nių vertybių.

klampoja šuntančias tropikų 
džiungles, barškina dantis augš- 
tų kalnų viršūnėse ar ašigalių 
sniego pusnyse.

Jieškodamas savęs ir savo ver
tę tikrindamas, žmogus, kaip po
pierinis pinigas bankuose, ne
pastoviose gyvenimo prestižo 
biržose lankosi. Neužtenka kar
to. Jis grįžta vėl ir vėl, teirau
jasi, džiaugiasi ar liūdi suradęs, 
kad jo vertė pasikeitė arba ta 
pati pasiliko.

Tiktai tokiu būdu dauguma 
žmonių šiandien pažįsta save. Ir 
ant mėnulio žmogus įieško sa
vęs.

Būtų nenuostabu, jei ir ta į 
ąsotį panaši statula ant uolos, 
tas jaunuolis, poetas, savo ver
te nusivylęs gyvenimo investuo
tojas atėjo čia paskutinių są
skaitų apsvarstyti, o gal ir su
vesti, užbaigti.

okeano, atsigauna ir padidėju
sį gyvenimo pulsą nusineša su 
savimi.

Okeanas spalvų garsų neturi. 
Neturi ir gyvybės. Atėjęs žmo
gus ją įžiebia savo ugnimi. At
sineša krepšį, pilną maisto ir 
gėralų, o sielą, pilną papuošalų, 
dangui ir jūrai dabinti. Grįžda
mas viską susirenka, nusineša.

Okeanas lieka vienas. Burti
ninkas be burtų, bespalvis, be
garsis. Kažkas žmogaus protui 
sunkiai apčiuopiamo. Jis ir be
širdis, be gailesčio; priima ly
giai visus — ir tuos, kurie atei
na čia su gyvenimu paskutinių 
sąskaitų suvesti. Už tai jis yra 
gražus ir baugus.* * *

Nuėjo poetas, žvejo nebesima
to. Žuvėdrų balsai pakrantėj ir 
jūroj išsisklaidė. Tik jų skundas 
ateina iš arti ir toli. Jos dejuo
ja, kad milijonams metų okea
nas užbūrė jas lekioti, jieškoti 
maisto ir niekada nepasisotinti.

Vakaras nurankiojo spalvas. 
Ant Mėlynųjų kalnų vėjas visas 
žaibų šaknis išrovė ir debesis i 
dykumas nustūmė.

Pakilau ir aš nuo kietos uo
los ir pasukau namų link. Man 
tik septynios mylios. Ne pės
čiam — automobiliu. Pakeliui 
vijosi mane okeanas ir nuolat 
klausė:“O kaip su galerija?”Kai 
paskutinis žiūrovas išeina ir sar
gas vartus uždaro, menas pasi
lieka ar žmonės ji išsineša? Aš 
žinau. O tu?

Scena iš Justino Marcinkevičiaus veikalo "Mindaugas" akademi
niame dramos teatre Vilniuje. Mindaugo vaidmenyje — Juozas 
Rygertas, Mortos — Regina Paliukaitytė

Simtametis Tu mas-F aižganlas
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Rausvais snapais ir kojom 
žuvėdros, susitraukusios netoli 
paraudusių meškeriotojo blauz
dų, tikriausiai laukia, tikisi — 
nevisos žuvys yra gudrios. Susi
gundys viena. Kris ant- uolos. 
Tas kruvinas peilis. Dalis žuvies 
eis į tą pintinę, o kita — joms, 
žuvėdroms.

Vis dar horizontais poetas 
skrajoja. Iškelta galva, stati, lie
sa nugara. Matyt, ne pabaigos, 
bet gyvenimo pilnatvės prašo. 
Atrodo, kad ten jis simfonijos 
klausosi. Jūros simfonijos, ar 
ne?

Orkestrą ir simfoniją jis pats 
atsinešė. Atsinešė su savimi ir 
vandenyną ir tuos debesis. Jis 
rado gamtą burtininkę. Su savo 
lazdele ji palietė akis, ausis, pa
glostė odą, plaukus, ir žmogaus 
siela sujudo, simfonijos ritmais 
pakilo. Ir, štai, stovi žmogus 
ant uolos savo sielos . muzikos 
ekstazės pagautas.

Man jau aišku kas jis. Tiktai 
neaišku ar jis žino ir jaučia, 
kam už tą džiaugsmą dėkoti tu
ri. Jieškoti Kūrėjo viduj ar te
nai debesyse?

Kaip ten bebūtų, jis, kaip ir 
aš, kaip šimtai kitų, ateina prie

(TĘSINYS Iš PRAĖJUSIO NR.) 

Putino nuomonė
Tokius žmones, kaip Tumas- 

Vaižgantas, geriausiai galima 
įvertinti tik gyvoje aplinkoje, 
gyvoje visuomeninėje veikloje. 
Betgi dabar jau sparčiai nyksta 
toji senesniosios mūsų kartos 
dalis, kuri gyveno jo laiku, jį 
stebėjo beveikianti, girdėjo be
kalbantį. Teko ir man jį stebėti, 
universitete jo paskaitų klausy
ti ir su juo susipažinti. Bet kad 
mano žodžiai nepasirodytų per
daug subjektyvūs, pacituosiu 
štai kitą liudininką. V. Myko
laitis-Putinas taip rašė apie Tu
mą-Vaižgantą: “... iki pat savo 
mirties jis stovėjo visos tautos 
akivaizdoj kaip moralinis auto
ritetas ir nieku nesuteptas gar
bės bei dorovės žmogus. Tur 
būt, nebuvo nė vieno lietuvio 
inteligento, kuris nepažino ka
nauninko Tumo arba bent ne
buvo daug ko apie jį girdėjęs. 
Gyvas ir judrus, jaunatvės en
tuziazmu degąs, baltas, žilaplau
kis. jis_ kur tik pasirodydavo, 
visų patraukdavo akį ir širdį. 
Jaunimas kanauninką Tumą lai
kė mėgiamiausiu savo svečiu. 
Įvairiausių pažiūrų žmonės jį ly
giai mielai matydavo savo tarpe. 
“Bedieviai” eidavo į Vytauto 
bažnyčią jo pamokslų klausyti. 
Visus traukdavo nepaprastas jo 
kalbos gyvumas, plastiškas. įti
kinąs vaizdingumas, įsijautimas, 
sąmojis. Iš jo asmens ir iš jo 
kalbos tryško gyva fantazija, 
optimizmas, energija” (“Naujo- 
ii lietuviu literatūra”. 1936. psl. 
382-383). *

Mėgstamas profesorius
Dar buvo Tumas-Vaižgantas 

ir mokslo.žmogus, literatūros is
torikas. Gerausiai pažinęs spau-

VINCAS MACIŪNAS
dos draudimo laikotarpį, kuria
me ir pats plunksna gausiai da
lyvavo, Tumas-Vaižgantas buvo 
pakviestas skaityti universitete 
paskaitų apie lietuvių raštiją, 
ypač draudimo periodo. Tiesa, 
nebuvo jis gilaus mokslo vyras, 
nes ir atitinkamo pasirengimo 
nebuvo turėjęs, nei augštųjų 
mokslų universitetuose ėjęs. 
Betgi Į savo naujas docento pa
reigas jis pažiūrėjo rimtai ir su 
jam būdingu sąžiningu darbš
tumu pasiruošdavo paskaitoms, 
o taip pat paskelbė visą eilę 
straipsnių ir atskirų knygelių 
apie gausius lietuvių rašytojus 
ir veikėjus. Nemaža jų dalis, jei 
ne Tumas-Vaižgantas,* būtų gal 
ir visai buvę pamiršti. Už dar
bus raštijos istorijos srityje Tu
mui-Vaižgantui mūsų universi
tetas suteikė garbės daktaro 
laipsni.

Reikia pasakyti, kad jo pas
kaitos buvo mėgstamos ir gausiai 
lankomos. Sausakimšai prisigrū
dusioje jo auditorijoje galima 
buvo pamatyti ne tik studentus 
literatus, kuriems jo paskaitos 
buvo pagal universiteto regulia- 
miną reikalingos, bet ir kitų sky
rių. net kitų fakultetų studen
tus. Jiems juk nesvarbūs, ar net 
ir neįdomūs buvo tie dažnai 
antraeiliai rašytojai ar veikėjai, 
apie kuriuos Tumas-Vaižgantas 
kalbėdavo savo paskaitose. Bet
gi jiems svarbus ir įdomus bu
vo pats paskaitininkas. Tai jo 
pasiklausyti jie ateidavo.

Giedros skleidėjas
“Pragiedruliai” — tai jo pa

grindinio veikalo antraštė. Pra
giedrulis — tai dangaus pragied
rėjimas, kai debesims prasiskirs- 
čius saulė tvoskia šviesių ir šil-

tų spindulių pluoštą. Toks pra
giedrulis mūsų visuomenėje bu
vo ir Tumas-Vaižgantas. Jis 
skleidė aplink save šviesą ir ši
limą. Todėl jis buvo taip kuone 
visuotinai mėgstamas, net ir my
limas. Kai jis 1933 metais mirė, 
liūdesys perbėgo per visą Lie
tuvą, o Kaunas surengė didžiu
les laidotuves savo populiariau
siam piliečiui. Daugeliui taip ir 
atrodė, kad su Tumu-Vaižgantu 
užgeso visuomenėje šviesus ži
burys, ir tapo joje kažkaip tam
siau, liūdniau.

Žmoniškiausias žmogus
Šias savo mintis apie Tumą- 

Vaižgantą baigsiu prof. Vaclovo 
Biržiškos rašyto nekrologo žo
džiais: “Nei vienam mūsų di
džiųjų nabašninkų mūsų laikraš
čiuose nebuvo duota tiek vietos, 
kiek a. a. J. Tumui. Už kelioli
kos metų mūsų naujajai kartai, 
kuri tiesioginiai su juo nesusi- 
durdavo, teks stebėtis tais su
tartinais gilaus liūdesio balsais 
visos be išimties mūsų spaudos, 

nei vienas, net daug di
desnis už Ji mūsų rašytojas-be- 
letristas. mokslininkas, publicis
tas. politikas, kunigas nesusilau
kė ir nesusilauks tokios nuošir
džios pagarbos ir to gilaus liūde
sio jam mirus, kurios susilaukė 
Vaižgantas. Tą gali suprasti tik
tai tie, kas vienu laiku su Juomi 
gyveno, kurių tarpe Jisai gyve
no, o gyveno Jisai su visa Lie
tuva. Nepasiekdamas aukščiau
sių viršūnių intelektualinio dar
bo srityje; Vaižgantas vienu at
žvilgiu pralenkė visus savo vien- 
laikius, tuo palenkdamas juos vi
sus ir tuo virsdamas visos Lie- 
t—3 rvr1i—:u Vaižgantu. Jis bu
vo žmoniškiausias Lietuvos žmo
gus” (Bibliografijos Žinios, 1933, 
nr. 3).Ta “statula” man gal nedau-

Mindaugą literatūriniu perso
nažu pirmieji pasirinko lenkai. 
Jau senojo Vilniaus universiteto 
profesorius Euzebijus Slowackis 
parašė Mindaugo tragediją, su
vaidintą 1812 m. miesto teatre. 
Iš jos Styčinskis parašė apysa
ką apie Mindaugą. Garsiausią 
Mindaugo tragediją parašė Ju
lius Slowackis, labai žinomas 
lenkų rašytojas. V. Kudirka iš
vertė* ją į lietuvių kalbą eilėmis, 
kaip ji ir parašyta. Tragedija 
vaidinta lietuvių scenose ir kartą

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS "MINDAUGAS

Tikrovė literatūriniame apval kale
1. Istorija ir literatūra

Ilgais praeitais amžiais istori
ja neskirta nuo visos žodinės 
kūrybos. Betkokie pasakojimai 
apie gyvenimą žodžiu ar raštu 
buvo vis “istorija”. Jau pats žo
dis istorija, reiškiąs pasakojimą 
apie tai, kas atsitiko, rodo jo są
ryšį su žodine kūryba. Kadan
gi pasakojimuose vis neatskiria
mai rizgo praeitis su dabartimi 
ir pirmoji vis labiau prasikišda
vo, tai žodinė kūryba buvo iš 
esmės praeities įvykių vaizda
vimas. atseit tai, ką mes vadi
name istorija. Tokią istoriją 
mes turime parašytą jau paties 
“istorijos tėvo” Herodoto. Pana
šaus pobūdžio istorijos buvo grai
kų ir romėnų autorių ir vėlesnių 
viduramžių 'laikų metraštininkų 
ar kronikininkų. *

Tikras istorijos mokslas prasi
dėjo nuo renesanso laikų, kai 
imta skirti pasakojimus, atsiju- 
sius nuo tikrovės, prasimanytus, 
nuo ♦ikrų įvykių, šių dviejų rū
šių pi. sakojimai pradėti skirti ti
riant pirmiausia praeities lieka
nas. šaltiniais vadinamas. Pagal 
išdirbtą šaltinių kritikos metodą 
stengtasi susekti, kiek juose at
sispindi istorinė tikrovė. Ir tik 
pagal šaltinius patikrinta reali 
praeities tikrovė imta laikyti is- 

istorijos mokslui kaip 
tik ir skirtas uždavinys ją 
atvaizduoti. Tačiau ir tikrus gy-

J. JAKŠTAS

venimiškus įvykius pasakojanti 
istorija paliko visdėlto artima
me sąlytyje su žodine kūryba, 
kurią vadiname literatūra pla
čiausia to žodžio prasme. Tuo 
būdu turime literatūrinius kū
rinius — epą, poemą, dramą, 
novelę, romaną, kuriuose ir ga
li būti liečiama praeitis. Šie kū
riniai tik tuo skiriasi nuo tikrų 
istorinių, kad jų vaizduojami fak
tai gali būti ir nerealūs, tarnauti 
simboliais idėjoms bei tikslams 
ryškinti. J;e yra literatūriniai 
kūriniai st istorine tematika. 
Tad praeities faktai ir asmenys 
gali tapti istorijos mokslo ir lite
ratūros temomis. Literatūros kū
rinio objektu daugiau linkstama 
pasirinkti ryškios asmenybės, 
kurios ir istorijos mokslo veika
luose turi žymią vietą. Mūsų tau
tos praeitis davė žymių asmeny
bių. patraukusių ne tik istorikų, 
bet ir literatų dėmėsi. Viena jų 
yra Mindaugas.

2. Istorinis ir literatūrinis 
Mindaugas

Labai ryški Mindaugo asme
nybė, pasirodžiusi vos tik iškilu
sioje Lietuvos valstybėje, su juo 
susieti dramatiški įvykiai ir jo 
tragiška mirtis patraukė istori
ku ir literatu dėmesį. Jo asmuo 
traukė jau mūsų pirmuosius tau
tos žadintojus — aušrininkus,

nvz. jauną studentą J. Šliūpą. 
Pastarasis Maskvos lietuvių stu
dentų būrelyje 1880-1881 m. pa
siūlė nariams ruošti referatus iš 
Lietuvos praeities ir susirinki
me skaityti. Studentai, kiekvie
nas savais dalykais besirūpinąs, 
nelinko paklusti Šliūpo ragini
mui. Jie sakė jam pradėti. Šliū
pas sutiko ir pasišovė rašyti re
feratą apie Mindaugą. “Pakiuto- 
jęs Rumiancevo knygyne, para
šiau raštelį apie Lietuvos kara
lių Mindaugą arba Mindovę (ku
ris vėliau pateko į “Aušros” ka
lendorių), kuris tapė studentų 
susirinkime skaitytas ir ganėti
nai sukritikuotas. Tačiau kritika 
manęs nebaidė” (Mines apie ma
no prietikius prie “Aušros”, Var
pas, 3 nr., 1903).

Mindaugu domėjosi kiek ir dr. 
J. Basanavičius, išspausdinęs 
“Lietuvių tautoje” apie 1907 m. 
straipsnį “Karaliaus Mindaugo 
žymėspaudis” (kaip vėliau pasi
rodė, visai klaidingą).

Lietuvių istorijos mokslas ta
da dar buvo vystykluose ir todėl 
apie Mindaugą nepasirodė tikrų 
moksliškų monografijų. Spragą 
kiek užkimšo lenkai. Jų istorikas 

Latkowski davė pirmą su di
dele erudicija ir giliu moksliš
ku Įžvalgumu parašytą studiją 
apie Mindaugą, išspausdintą 
Krokuvos mokslo akademijos 
leidinyje 1892 m. Tai geriausias

ir iki šiol nepralenktas veikalas 
apie pirmą Lietuvos karalių.

Pusiau istoriškai, pusiau lite
ratūriškai parašytas veikaliukas 
“Mindaugas Lietuvos karalius” 
senų lietuvių bajorų romantiško
se tradicijose išaugusios autorės 
K. Skirmuntaitės. Yra ir lietu
viškas to veikaliuko vertimas.

Iš lietuvių pirmas mokslinę 
monografiją apie Mindaugą pa
rašė J. Totoraitis. Tai buvo jo 
disertacija Friburgo universi
tetui (“Die Litauer unter dem 
Koenige Mindowe bis zum Jahre (1923 m.) net valstybiniame 
1263”). Juo sekė ir A. Steponai
tis, bandęs disertaciją apie Min
daugą tame pačiame universite
te (Mindaugas ir Vakarai. Vo
kiečiu militarinių ordinų veik
la ir Mindaugo santykiai su Ro
ma, 1937). Apie Mindaugą, apie 
kristianizacijos pradžią jo lai
kais rašė disertaciją Vienos uni
versitete ir J. Stakauskas. Ją 
vėliau plėtė, papildydamas nau
jomis studijomis ir sudarė veika
lą “Lietuva ir Vakarų Europa 
XIII a.”. 1934. Rodos, paskutinė 
disertacija anie Mindaugą pri
klauso kun. A. Juškai “Le rela- 
zione del re Mindaugas con la 
chiesa cattolica”, 1948.

Aplamai. Mindaugui skiriama 
nemaža vietos ir bendruose Lie
tuvos istorijos veikaluose, yoač 
dėstant valstybės nradžia. Pvz. 
žinomame V. T. Pašutos veikale 
“Obrazovanie Litovskago gosu- 
darstva” Mindaugo vardas daž
nai minimas, nors pagal jo isto
rijos samprata oaskirų asmenų 
veiklai neteikiama didesnės 
reikšmės.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
JAV LB centro valdybos pirm. inž. 
B. Nainio iniciatyva buvo surengta 
iš konferencijos Vašingtone į Kali
forniją grįžtančio Marso tyrinėtojo 
dr. Arvydo Kliorės paskaita. Prele
gentas paskaitos dalyvius supažindi
no su amerikiečių “Mariner” erdvė
laivių atsiųstais duomenimis ir atei
ties planais. Marso atmosfera esanti 
10 kartų skystesnė už žemės atmos
ferą, temperatūra —150 laipsnių F. 
Ašigaliuose pastebėtas sausas ledas, 
bet lig šiol nesurasta organinių mo
lekulių, liudijančių gyvybės pradus. 
Pasak dr. A. Kliorės, galimybė gy
vybei Marse yra labai menka — gal 
tik 1:1000. 1971 m. pro Marsą vėl 
praskris instrumentais aprūpinti 
amerikiečių erdvėlaiviai, o 1973 m. 
bus bandoma instrumentus nuleisti 
ant Marso paviršiaus. Paskaitą dr. 
A. Kliorė iliustravo erdvėlaivių “Ma
riner” atsiųstomis Marso nuotrauko
mis.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
XI sezonas Bostone buvo pradėtas 
ALT Sąjungas namuose rugsėjo 20- 
21 d.d. surengta montrealiečio dail. 
Prano Baltuonio šaknų skulptūrų pa
roda.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
skelbtas konkursas baigiasi š.m. spa
lio 31 d. Taisyklės jau buvo paskelb
tos. Konkurso vadovas — Algirdas 
Grigaitis, 2081 Plainfield Drive, Des 
Plaines, Ill. 60018, USA.

DR. TOMAS REMEIKIS iš Euro
pos grįžo į Čikagą. Vasaros atostogų 
metu jis rinko medžiagą naujausių 
laikų Lietuvos politinei istorijai. Ro
moje jį globojo prel. L. Tulaba ir 
prel. Z. Ignatavičius; savo archyvu 
leido pasinaudoti diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis. Dr. T. Remeikis taip
gi lankėsi Baltiečių Tyrimo Insti
tute Bonnoje, V. Vokietijoje, kur tu
rėjo progos susitikti su prof. Z. 
Ivinskiu ir V. Banaičiu. Paryžiuje 
tarėsi su dail. ž. Mikšiu ir P. Klimu.

DAIL. PETRAS LUKAS, neseniai 
grįžęs iš Indijos, savo darbų parodą 
surengė Los Angeles. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Jis yra laimė
jęs 1930 m. Kaune surengtoje žemės 
ūkio ir pramonės parodoje aukso me
dali ir 1.000 litų premiją, sidabro 
medali gavęs 1937 m. įvykusioje 
tarptautinėje parodoje Paryžiuje už 
liaudies meno eksponatus. Pastaruo- italų kompozicijas L. Perosi “O sac- 
ju metu P. Lukas kuria lietuviškas 
koplytėles ir liaudies kryžius. Jo aš- 
tuonių pėdų augščio lietuvišką kop
lytėlę Los Angeles parodoje Įsigijo 
daugkartinio “Draugo” romano kon. 
kurso laureato J. Gliaudos šeima.

MUZ. JUOZAS BERTULIS rugsė
jo 13 d. mirė Čikagoje. Velionis 
buvo gimęs 1893 m. Joniškyje. Bai
gęs Šiaulių gimnaziją, mokėsi Klai
pėdos muzikos mokykloje, kompozi
cijos studijas gilino Vokietijoje. 
1928-38 m. jam teko būti šios mokyk
los mokytoju, inspektorium ir vice
direktorium. Iš jo kūrinių minėtini: 
simfonija “Pavasaris”, operetė “Abe
jotinas asmuo”, “Missa Requiem”, ei
lė baletų, kompozicijtj fortepijonui, 
smuikui, dainų ir giesmių. Pastarai
siais metais buvo pradėjęs ištisą dai
nų ciklą, kuri pats atspausdavo šapi- 
rografu. Kūrybini darbą nutraukė a. 
a. J. Bertulį birželio mėn. ištikęs da
linis paralyžius.

JONAS MEKAS, filmų kritikas ir 
avangardinio filmo kūrėjas, parašė 
straipsnį • “Why Do People Like 
Morbid ■ Movies?” Jį atspausdino 
“The New York Times” š. 
pjūčio 3 d. laidoje. Jame 
pasisako prieš žiauriuosius 
filmus, kuriuos ypač perša 
masis pogrindžio filmų sąjūdis. Tai 
esą liguisto pobūdžio filmai. Jis pats 
esąs kilęs iš Lietuvos ir jo ūkinin- 
kiška galva negalinti suprasti, kaip 
žmohės gali mėgti tokius filmus. J. 
Mekas taipgi pasisako prieš Holly
wood© ir europinių filmų banalumą 
ir iškelia avangardinį filmą, kuris 
atskleidžia gilesnį bei subtilesnį gy
venimą bei parodo įprastus dalykus 
gilesnėje prasmėje. Savo mintį jis 
paryškina keliais pavyzdžiais. Prie 
straipsnio pridėta J. Meko nuotrau
ka.

BLAISE PASCAL veikalą “Pen- 
sėes” (“Mintys”) į lietuvių kalbą iš
vertė ir baigia spaudai ruošti M. Ma
tukas. Prancūzų filosofas B. Pascal, 
remdamasis Šv. Raštu, šv. Augusti
nu, Montaigne veikalais, atskleidžia 
didesnius krikščionybės reikalavi
mus, žmogaus sielos polėkius, kurie 
ir šiandien tebėra aktualūs.

STEFANIJOS ROKIENĖS antroji 
Sibiro tremties atsiminimų knyga 
“Grįžimas gyveniman” jau renkama 
Klevelando “Vilties” spaustuvėje. 
Abi knygas — “Vergijos kryžkelių©- 
se” ir “Grįžimas gyveniman” planuo
jama sujungti ir išleisti anglų kalba.

ALOYZAS BARONAS Čikagoje 
atidavė spaudai pustrečio šimto pus
lapių novelių rinkinį “Išdžiūvusi lan-

istorinio 
metmeni- 
kaikurias 
ir vysty-

pri- 
kul- .

am-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. A. SALYS, Vilniuje rinkęs 

medžiagą istoriniam lietuvių kalbos 
žodynui, paskutini susitikimą turėjo 
su rašytojais, kalbininkais ir spau
dos darbuotojais Vilniaus rašytojų 
klube. Svečią iš JAV susitikimo da
lyviams pristatė akademikas K. Kor
sakas ir “Gimtojo Krašto” vyr. red. 
poetas V. Reimeris. Supažindinęs 
klausytojus su “Trumpo 
lietuvių kalbos žodyno” 
mis, prof. A. Salys palietė 
lietuvių kalbos tyrinėjimo
mosi problemas, atsakinėjo į klausi
mus. Viešnagę Vilniuje jis laiko sėk
minga, nes buvo šiltai sutiktas, 
imtas, supažindintas su Vilniaus 
tūros ir mokslo centrais.

PETRO STAUSKO, neseniai
žiaus penkiasdešimtmetį atžymėjusio 
kauniečio akvarelisto ir tapytojo, ju- 
bilėjinė apie 70 drobių ir akvarelių 
paroda atidaryta Vilniaus parodų rū
muose. Eksponatai buvo atvežti iš 
Kaune vykusios parodos.

PENKIAS DIENAS VILNIUJ kon
certavo K. Mayer vadovaujamas est
radinis orkestras “Schwarz-weiss” iš 
Rytų Vokietijos.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
naująjį sezoną pradėjo gatsrolėmis 
Vilniuje. Rusų dramos teatro sceno
je klaipėdiečiai suvaidino tris veika
lus — Justino Marcinkevičiaus isto
rinę poemą “Mindaugas”, poetinę 
kompoziciją “Krintančios žvaigždės” 
ir estų dramaturgo E. Raneto pjesę 
“Kriminalinis tango”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE koncertą surengė Adolfo Kro- 
gerto vadovaujamo vyrų choro “Var
pas” 28 dainininkų kamerinė grupė, 
laimėjusi dvi pirmąsias vietas tarp
tautiniuose konkursuose Areco mies
te, Italijoje. Pirmojoje koncerto da
lyje skambėjo V. Budrevičiaus “Gim
tasis kraštas”, J. Švedo “Baltosios 
gėlės”, R. Žigaičio “Nulenkime gal
vas”, E. Balsio ir S. Šimkaus dai
nos, G. Verdi operos “Rigoletto” 
chorinė ištrauka “Tyliai, tyliai”, to 
paties kompozitoriaus “Nabuko” ope
ros vergų choras ir eilė kitų kūrinių. 
Antroji programos dalis buvo skirta 
abiem konkursam paruoštam reper
tuarui. Vilniečiai' turėjo progą išgirs
ti Areco mieste “Varpo” dainuotas

turėjo kartoti 
konkursų lau- 
publikai Areco 
dainą taip pat

m, rug- 
autorius 
ir sekso 

vadina-

teatre.
Atrodo, ne be Slowackio kūri

nio įtakos sukurta ir Krėvės tra
gedija “Mindaugo mirtis”. Pvz. 
visai pagal Slowackj duotas Dau
manto žmonai, Mindaugo miru
sios žmonos Mortos seseriai. Al
donos vardas. Vardas rašytojų 
išrastas, nes šaltiniuose jis ne^ 
minimas, šiaip politiniai santy
kiai maždaug pagal istorinius 
duomenis pavaizduoti. Mindau
gas — Lietuvos kūrėjas, žemai
čiai. io ordinui pavesti, kovoja 
už laisvę, krvžiuočiai — Lietuvos 
priešai besikėsiną ją pasigrobti, ta visuomenės dėmesį. Kaip iš

Išeivijoj Mindaugą pasirinko Vilniaus rašo, jos išspausdintas 
visas tiražas 10.000 tiesiog iš ba
zės išgrobstytas. Per ištisus mė
nesius vaidinta valstybės teatre, 
nepardavinėjant viešai bilietu, 
nes jie per įstaigas būdavo iš
parduodami. Prie kasos vis ka
bojo skelbimas, kad visi bilietai 
išnarduoti.

Nepaprasta pasisekimą turin
ti drama, parašyta su istoriniu 
pagrindu, yra verta ir istorinio 
pažvelgimo. (Bus daugiau)

siužetu rašytojas J. Kralikaus- 
kas net dviem romanam — “Tit
nago ugnis” ir “Mindaugo nu
žudymas” (abu premijuoti). Min
daugo laikams skirta ir V. Alan
to aoysaka “Šventaragis”.

Literatūrinių mindauginių kū
rinių eilei priklauso ir praeitais 
metais Vilniuje išleista Justino 
Marcinkevičiaus drama—poema 
“Mindaugas”. Drama — tikra 
sensacija, pažadinusi nepapras-

rum convivium”, G. Radole “Mentre 
la bella Daine”, J. Naujalio dainą 
“Ant kalno karklai”, J. Tallat-Kelp- 
šos — “čiūto”. A. Račiūno — “Oi. 
tu sakai”, B. Vasiliausko — “Oi, tu 
dalele mano”, specialiai konkursams 
sukurtą V. Laurušo poemą “Nakties 
balsai” ir V. Montvilos trejinę su
tartinę “Sodauto”. Koncertas buvo 
baigtas J. Naujalio ir J. Juzeliūno 
daina “Lietuva brangi”, kurią “Var
pas” net du sykius 
baigminiame abiejų 
reatų koncerte italų 
mieste. Vilniuje šią
teko atlikti dar kartą virš progra
mos.

LIETUVIŲ SKULPTŪROS PARO
DA rugsėjo 10 d. atidaryta Estijos 
sostinės Talino gėlių paviljone. Ka
dangi ji yra susieta su estų gėlių pa
roda. daugiausia buvo atrinkti kame
rinio pobūdžio darbai — portretai, 
mažesnių formų kompozicijos ir me
daliai. Vyresniems skulptoriams at
stovauja velionies J. Mikėno “Jau
noji pianistė”, “Kolūkietė”, R. An
tinio “Dūdorius”. “Skausmas”. K. 
Švažo M. K. Čiurlionio portretas. N. 
Petrulio šaržai. B. Vyšniausko. J. Mo- 
zūraitės-Klemkienės, A. Ambraziūno 
bei kitų dailininkų darbai; jaunie
siems — R. Kazlausko, N. Gaigalai
tės, E. Radauskaitės, S. šarapovo, V. 
Vildžiūno, K. Kisielio ir šiauliečio 
K. Kasperavičiaus skulptūros. Šioje 
grupėje stipriausias yra R. Kazlaus
kas, išstatęs kūrinius “Galva” (tera
kota), “Vėjuje” (medis) ir “Linų ro
vėja” (marmoras). Abi parodas api
pavidalino vilnietis architektas F. Sa- 
mukas.

KINO MĖGĖJŲ DRAUGIJA netru
kus išleis antrą pieštą filmą “Ežio 
namai”, kurio scenarijum buvo pa
naudota M. Vainilaičio poemėlė vai
kams. Filmą režisavo J. Sakalauskas, 
muziką sukūrė P. Dikčius, 12.000 pie
šinių — dail. L. Grabauskas. Pirmo
ji piešta kino juosta vaikams buvo 
Z. Tarakevičiaus “Vilkas ir siuvėjas”.

SOL. KAZYS GUTAUSKAS atžy 
mėjo 60 metų amžiaus sukaktį. Ope
ras dainininko kelią pradėjęs G. Ver
di operos “Rigoletto” Mantuvos ku- 
nigaikščio vaidmeniu 1940 m., jį už
baigė 1965 m. suvaidindamas 200-ąjį 
kartą Faustą to paties pavadinimo 
Ch. Gounod operoje. Sukaktuvinin
kas dabar yra vadinamas dramatiniu 
tenoru, nors savo karjeros pradžio
je jis buvo lyrinis tenoras. Persilau
žimą į dramatizmą liudija Radameso 
vaidmuo G. Verdi “Aidoje”. K. Gu
tausko repertuare yra G. Verdi “Tra
viatos” Alfredas, Ch. Gounod “Ro
meo ir Džiuljetos” Romeo, G. Bizet 
“Carmen” 
“Madame 
“Toscos” 
Rudolfas,
Godunovo” Suiskis, R. Leoncavallo 
"Pajacų” Canio, J. Karnavičiaus 
“Gražinos” Liutauras, E. d’Alberto 
"Pakalnėje” Pedro. Pagrindinius te
noro vaidmenis sukaktuvinikui yra 
tekę atlikti pokario metais sukurto
se lietuvių kompozitorių operose — 
A Račiūno “Marytėje”, V. Klovos 
“Vaivoje”, “Pilėnuose”, B. Dvario
no “Dalioje”. V. Kst.

Don Choze, G. Puccini 
Butterfly” Pinkertonas. 

Kavaradosis. “Bohemos” 
M. Musorgskio “Boriso



PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Nuo 1969 m. spalio m. 1 iKASOS VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30 -7
Antr. 10 -1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Sešt. 9-12

MOKA:
už term, indėlius 2 metam ------- _7% %
už term, indėlius 1 metam----------- „6% %
už depozitus-čekių s-tas------ --------- 5% %
už šėrus (1968 išmokėta)------------- 5% %

IMA:
už asmenines paskolas____ __ ____ 9%
už nekiln. turto paskolas_________J8% %

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi 
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna Čekių sistema padeda 
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių 
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.______________ *

PROGRESS f
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
BLOOR — JANE, gražių plytų, naujai išdekoruotas> 8 kambariai pepr | 
du augštus, vandeniu-alyva šildomas. Didelis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Įmokėti $8.000. Skola iš 8^ % išmokėtina per 10 
metų. . . . _ „ ■
SUNNYSIDE RAJONAS, arti susisiekimo ir krautuvių, originalus 12 
kambarių dvibutis-duplex. Dideli kambariai, galimybė Įrengti butą rū
syje, 3 garažai, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $15.000.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 gražūs kambariai per du augštus, moderni 
virtuvė. Didelis sklypas, garažas su plačiu šoniniu pravažiavimu., Įmo
kėti apie $15.000; skola išmokėtina per 9 metus.
BLOOR — HIGH PARK, netoli požeminio susisiekimo ir parko, rupių 
plytų, atskiras, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės, 
2 prausyklos, ekstra kambarys rūsyje, garažas su geru privažiavimu, 
įmokėti apie $20.000.
INDIAN RD. — HIGH PARK BLVD., mūrinis, 6 atskiri butai po vieną 
miegamąjį. Parduodamas su visais baldais. Didelės* nuomos pajamos, 
įmokėti $25.000.

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
WINDERMERE — BLOOR, $27.500, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), vandeniu šildomas, netoli Bloor gatvės.
VAISMEDŽIŲ ŪKIS, $14.000 pilna kaina, 5 akrų ūkis, 3 kambarių na
mukas, miestelio vanduo, netoli St. Catharines.
SWANSEA, $25.900, atskiras, 5 kambariai, užbaigtas rūsys, privatus 
įvažiavimas, prijungtas garažas. Įmokėti apie $6.000.
SWANSEA, $42.000, dviejų šeimų, 5 kambariai pirmame augšte, vande
niu apšildomas, privatus įvažiavimas, reikalingas didelis įmokėjimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, $34.900, 9 kambariai per 2 augštus, 2 vir
tuvės ir prausyklos, garažas, vienas mortgičius.

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- 
augštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.
14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės su trobe
siais. Prašo $25.000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys

LE1-1161, namų 783-21"'

Ateitininkų žinios
“All systems go” — Toronto ateiti- 

ninkiško jaunimo veikla prasidėjo su 
praėjusiu sekmadieniu. Moksleiviai ir 
studentai dalyvavo organizuotai 10 v. 
Mišiose, 'kurių metu gražų, jaunimui 
pritaikytą pamokslą pasakė Toronto 
ateitininkų dvasios vadas kun. A. 
Prakapas, OFM. Mišių metu giedo
jo jaunimas, pritariant gitarai. Tuoj 
po Mišių įvyko studentų susirinki
mas, 2 v. — visų jaunučių ir jaunes
niųjų susirinkimai ir 5 v. — vyr. 
moksleivių susirinkimas, kuris buvo 
pats geriausias — 82 moksleiviai.

Studentų ateitininkų valdybon iš
rinkti: J. Vaškevičius, A. Stankus, A. 
Danaitytė, B. Dilkutė ir R. Urbo
naitė.

Vyr. moksleivių kuopos valdybą su
daro: Romas Puteris, Rita Razgai- 
tytė, Rasa Bukšaitytė, Ramona Gir- 
dauskaitė, Rūta Juzukonytė ir Pau
lius Kolyčius. Pirmininku išrinktas 
Romas Puteris, o kiti pareigomis dar 
nėra pasiskirstę. Kuopos globėjai: K. 
MangUcas ir seselė Igne.

Jaunučių ir jaunesniųjų globėjai: 
1-4 skyrių mergaičių — B. Čepaitienė 
ir D. Černiauskaitė, 5 sk. merg. — 
R. Kolyčiūtė ir R. Juzukonytė, 6 sk. 
merg. Ramona Girdauskaitė ir G. 
Urbonaitė, 7 ir 8 sk. merg. — sese
lė Cecilija, R Ulbaitė ir I. Jone- 
liūnaitė. Berniukų: 1-4 sk. — V. Da- 
lindienė ir V. Vaičiūnas, 5-6 sk. Eug. 
Girdauskas ir R. Puteris, 7-8 sk. Alg. 
Čepas ir A. Kuolas.

Visų Toronto ateitininkų ir tėvų iš
vyka — sekmadienį, rugsėjo 28, Glen 
Haffy parke (conservation area), 40 
mylių nuo Toronto. Kviečiama vykti 
kuo daugiausia tėvų, nes bus smagu 
visiems. Autobusu kelionė ten ir at
gal — $2. Užsiregistruoti pas Eug.

IMPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Europos akademinių valčių irkla

vimo pirmenybės įvyko Klagenfurte, 
Austrijoj. Kaunietė Genovaitė Šida- 
gytė vienvietės valties varžybose lai
mėjo I vietą.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Vilniuje vėl gerai bėgo R. Aukštuo
lis; 200 m. bėgime pakartojo Lietu
vos rekordą — 21,6 sek.

Sov. Sąjungos moksleivių lengvo
sios atletikos pirmenybėse Leninka- 
ne kaunietis L. Vaitkevičius berniu
kų grupėje toliausiai nusviedė jietį 
ir laimėjo I vietą.

Mišios ateitininkų vasaros stovykloje N. Wasagoj — atnašauja 
kun. Ambrozijas Prakapas, OFM
Girdauską. Sekmadienį visi dalyvau
jame 9 v. pamaldose ir tuoj po Mi
šių autobusu išvažiuosime nuo Pri
sikėlimo bažnyčios. Vykstantiems au
tomobiliais — važiuoti į šiaurę pro 
Malton aerodromą; pravažiavus Cale
don East miestelį, dešinėje kelio pu
sėje bus užrašyta Glen Haffy con
servation area. Tai visų ateitininkų 
ir jų tėvų išvykos vieta. Dalyvau
kime visi.

Tėvai, kurie norėtų savo vaikus 
įjungti ateitininkų organizacijon, gali 
gauti informacijų pas V. Kolyčių tel. 
534-5586. Geriausia vaikus įjungti 
nuo mažens, nuo pat pirmųjų mo
kyklos skyrių. Organizacijoje jie su
siranda draugų, išmoksta bendrauti 
ir lavinasi kitose srityse. Organiza
cijos tikslas — būti pagalbininke 
tėvams.

žaidė Ed. Astrauskas 76. Dėl sekan
čių vietų teko peržaisti; II vietą lai
mėjo A Sergantis 80, III — V. Ast
rauskas 80, IV — V. Siminkevičius 
80. Vyrų grupėje gerai žaidė R. Stri
maitis, kuris užbaigė su 81. Jaunių 
grupės laimėtojas irgi buvo nustaty
tas po peržaidimų. Čia I v. laimėjo 
D. Astrauskas 92, II — A. Siminke
vičius 92, III — A. Stauskas 105. 
Žaidime su išlyginamaisiais smūgiais 
I v. laimėjo R. Strimaitis 65, II — 
J. Žukas 66, III — A. Supronas 68. 
Su tiek pat smūgių užbaigė R. Vait
kevičius ir Al. Kuolas. Buvo skirtos

Skautų veikla
• Spalio 5, sekmadienį, “Šatrijos” 

ir “Rambyno” tuntai iškylaus p. G. 
S. Kuzmų miške, pradėdami naujo 
žiemos sezono veiklą. Tėvai yra pra
šomi šio sekmadienio popietę rezer
vuoti numatytai iškylai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadovybės sudarė tokį žiemos sezo
no bendrų didžiųjų sueigų tvarkaraš
tį: spalio 5 — iškyla, gruodžio 21 — 
Kūčios ir Kalėdų eglutė, vasario 8 — 
Vasario 16 pamaldos ir sueiga, kovo 
1 — Kaziuko mugė, gegužės 3 — 
šv. Jurgio sueiga ir skautorama. Be 
to, tėvų komitetas skelbia savo pa
rengimus: lapkričio 8 — bazarą ir šo
kius, balandžio 4 — šokius su pro
grama/ Tuntų dr-vės savo sueigų ar 
švenčių tvarkaraštį susidaro atskirai.

• Spalio 11-12 d. Hamiltone šau
kiamas Kanados skautų-vyčių, vyr. 
skaučių ir vadovų-vių sąskrydis. Jį 
šaukia rajono vadeivos ir kviečia vi
sus bei visas dalyvauti. Prašoma tun- 
tininkus-kes pranešti į sąskrydį vyks
tančių skaičių iki spalio 1 d. šiuo 
adresu: s. D. Gutauskienė, 187 Bold 
St., Hamilton 10, Ont. Č. S.

rungtynių nugalėtojas — vytiečiai. 
Jie laimėjo rungtynes 692:711 pasek
me ir A. Sergančio pereinamąją do
vaną. Vyčio konmadoje žaidė: Ser
gautis 80, Siminkevičius 80, Žukas 
87, Supronas 87, Juozaitis 89, V. Bal
sys 89, Stauskas 90 ir Stepaitis 90. 
Su tiek pat smūgių užbaigė ir M. Ig
natavičius. Aušros komandoje žaidė: 
Ed. Astrauskas 76, V. Astrauskas 80, 
Strimaitis 81, Simanavičius 80, Al.

GOLFO PIRMENYBĖS
Rugsėjo 21 d. Hornby Towers gol

fo aikštyne įvyko metinės Kanados 
lietuvių sporto apygardos golfo pir
menybės. Vyrų grupėje geriausiai

dovanos ir už taikliausią žaidimą. 
Trumpame atstume arčiausiai skylės 
primetė V. Vaitkevičius, o iš toliau V. 
Siminkevičius. Šiose rungtynėse taip 
pat paaiškėjo galutinis komandinių

Kas 
geriausia 
stiklelyje?

ACADIAN
PUIKŪS KANADOS GĖRALAI

ROMAS — Acadian 
“SEVEN SEAS” - baltas 
šviesus, tamsus
KANADISKA DEGTINĖ — 
Acadian “SIGNATURE”

DŽINAS — Acadian
“DE LUXE”

VODKA — Acadian
“DE LUXE”

pirmoje vietojeAcadian visuomet 
žinantiems gėrę skonį

(taip pat pirmoji Ontario LC.B.O.krautuvių sąrašuose)

ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AKOM IR RARDUOVAM T V. k HIR 

STATOM IR TAROM T V. ANTENAS

1613 Dundas St W. 9av. R. Svasialia
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CHOLMn
R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404
TIKTAI $100 ĮMOKĖTI, 6 kambarių atskiras, mūrinis namas, van
deniu-alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu.
JANE — ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina $26.900.
BLOOR ST. WEST, apie $7.000 įmokėti puikus Kalifornijos stiliaus 

6 kambarių vienaaugštis, didžiulis salonas su atviru židiniu, yra vie
ta pianinui, virtuvė, kur gali visa šeima susėsti, vaikščioti po namą 
basi, nes turi naujovišką grindų šildymą; platus sklypas su krūmais 
bei vaismedžiais; garažas su įdomiu privačiu įvažiavimu; neaugšta 
kaina dėl skubaus pardavimo.
TRIBUTIS, apie $12.000 įmokėti, 10 metų senumo, vieta keturiem 
automobiliam pastatyti, beveik $5.000 metinių pajamų.
JANE — BABY POINT, maždaug $8.000 įmokėti, geras, stiprus 7 
kambarių atskiras namas, kvadratinio plano; garažas; lieka viena 
atvira skola; rami aplinka, netoli krautuvių bei susisiekimo.
9 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, virš $13.000 me
tinių pajamų, balkonai, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įva
žiavimu; lieka viena skola; vakarų rajone.
HIGH PARK — BLOOR, $10.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras na
mas, nepertoli nuo požeminio traukinio, 5 kambariai pirmame augš
te, ideali nuomojimui vieta.
2000 AKRŲ ŽEMĖS su privačiu 80 akrų ežeru; tiktai $60 už akrą, 
įdomus pirkinys.

PR. KERBERIS NAMŲ TEL LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454

LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų, 
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais nejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais 
prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI TEL 364-6625
kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei Įvairia kaina. 
Virš 200 pardavėjų.

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

Kuolas 91, Danaitis 100 ir Kėkštas 
103. Pirmenybėse dalyvavo 33 golfi- 
ninkai. Jas sklandžiai tvarkė apygar
dos vadovas K. Lukošius. Šiais metais 
.dar numatoma suruošti bendras se
zono uždarymo rungtynes. A. S.

Toronto golfininkai praeitos savai
tės pasitarime apsvarstė ateinančių 
metų veiklą. Jau gautas St. George 
golfo aikštynas ateinančioms 1970 m. 
tarpmiestinėms ir ŠALFASS pirme
nybėms.

Toronto LSK Vyčio atvirose golfo 
pirmenybėse taikliausiai sviedinuką 
ant žaliosios permetė V. Astrauskas 
ir R. Šimkus. V. Astrauskas arčiau
siai skylės primetė vienu smūgiu ir 
R. Šimkus iš tolimo atstumo dviem 
smūgiais.

Tarptautinė irklavimo federacija 
nutarė pasaulio vyrų irklavimo pir
menybes surengti 1970 m. Kanadoje.

Belfaste Įvyko atrankinės pasaulio 
pirmenybių futbolo rungtynės tarp 
šiaurės Airijos ir Sovietų Sąjungos. 
Rungtynės baigėsi 0:0. Stadijonas, 
kuriame vyko rungtynės, buvo sau
gomas kariuomenės.
AUŠROS ŽINIOS

Šį sekmadieni, 12.30 v., parodų sa
lėje įvyks metinis-visuotinis Aušros 
klubo susirinkimas. Darbotvarkėje: 
pirmininko ir kitų valdybos narių 
pranešimai; naujojo globėjo pristaty
mas; T. Pauliaus atsisveikinimo žo
dis; šio sezono veiklos planai; val
dybos rinkimai ir kiti einamieji rei
kalai. Visi klubo nariai, narių tėve
liai ir rėmėjai prašomi dalyvauti.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
tės numatomos pradėti ateinančią 
savaitę.

LONDONO TAURAS
Kodėl nežaidė Hamiltone? Dar ge

gužės pradžioje buvo nugirsta, kad 
Hamiltonas numato Londoną kviesti 
Lietuvių Dienos krepšinio rungty
nėms. Buvo tikėtasi, kad po gegužės 
25 d. rungtynių klubas bus pakvies
tas, tačiau viltys nepasiteisino. Kai 
buvo sužinota, kad Hamiltonas pa
kvietė Montrealio Taurą, mūsų jau
nimas išsiskirstė vasaros atostogoms 
ir rudens darbams. Pagaliau apie rug
pjūčio vidurį klubas buvo užklaustas, 
ar galėtų žaisti. Atsakyta, kad pir
miausia reikia patikrinti, kiek Londo
ne dar yra vyrų komandos žaidėjų. 
Po keleto dienų į Hamiltono laišką 
atsakyta, jog yra tik 2-3 žaidėjai ir 
kad neįmanoma žaisti; siūlyta suda-w 
ryti jungtinę komandą po 2-3 žaidė
jus iš Aušros, Vyčio ir L. Tauro. Po 
to neteko girdėti, kad kas nors būtų 
daroma. Spaudoje paskelbta dar ne
gavus atsakymo, ar Londonas galės 
žaisti, bet kodėl vietoje nebuvo pa
skelbta, kad Londonas atsakė neigia
mai, — ir šiandien neaišku. Vieni 
Tauro žaidėjai buvo JAV ar skynė 
tabaką, kiti net Europoje; buvo per- 
vėlu organizuoti. Jei būtų žinota pa
vasarį, kol žaidėjai nebuvo išvažinė
je, rungtynės tikrai būtų įvykusios. 
Klubo pirmininkas patikino, esą nė
ra buvę atsitikimo, kad klubas ne
būtų pranešęs, kad nebegali atvykti. 
Buvo vienas atvejis, kad pažadas liko 
atšauktas, šiaip visada nuvykstamą, 
nežiūrint oro sąlygų. Tačiau šiuo at
veju nebuvo nė pažadėta. D. E.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5!4% už depozitus 
534% už šėrus 
6%% už 2 m. term. dep. I 

Kapitalas virš trijų su

PARAMA
IMA 

7]/2% už asm. paskolas 
7’/ž% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni 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. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

BLOOR — DURIE, plytų, atskiras 7 kambarių per 2 augštus namas, 
šiltu vandeniu apšildomas, šoninis įvažiavimas, garažas, moderni virtu
vė ir prausykla. Nuosavybė be skolų. Prašo $33.900.
RONCESVALLES — HIGH PARK, 9 dideli ir šviesūs kambariai, at
skiras plytų namas, nauja šildymo krosnis, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 
dvigubas garažas. Prašo $32.900.
COLLEGE — LANSDOWNE, $5.000 įmokėti, plytinis 6 kambarių ir 
poilsio kambarys, privatus įvažiavimas, garažas, nauja šildymo krosnis, 
prašo $20.900.
MARTIN GROVE — RICHIEW, vienaaugštis (bungalow), plytų, at
skiras (back split), 8 kambarių, įrengtas poilsio kambarys, pristatytas 
garažas, 2 virtuvės. Prašo $36.900.
YONGE STREET NORTH, $4.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių per 
du augštus plytų namas, moderni krosnis, sklypas 104’ x 165’. Pra
šo $15.000.

10S2 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 — mortgižių.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALY. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams Ir tlgian 

Tel. 362-5777.

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

• httirfot Remy taicymeim
• Lentos, fancrOf ttoęoįvtf ctewQti mtdžloęot

V11 Ir

• tImib statybos If



© SriAITTIOJAI PASISAKO
masis VUKo pirm., didelis patrio-

Namų tel. 277-0814Tel. 251-4864

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

kelkime viešumon tas didžiąsias so
vietinės Rusijos (ir kartu rusų) nuo-

Stepono Kairio atminimas. A. a. S. 
Kairys — ryški asmenybė: buvęs 
technikos fakulteto profesorius, de-

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
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Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A.e,t,BAS ALFA RADIO & TV
PAanUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

i

SV. KAZIMIERAS LIETUVAI
Rugsėjo 4 d. “Tėviškės žiburių'* 

36 nr. B. Zumeris rašė apie nesusi
gaudymu Vatikane, remdamasis tuo, 
kad naujajame Romos kalendoriuje 
Lietuvos globėjas šv. Kazimieras per
keltas j Lenkiją. Sv. Apeigų kongre
gacijos liturginiame žurnale “Noti- 
tiae” liepos — rugpjūčio mėn. 7 nr. 
(p. 303), kurį turiu prieš akis, deda
mas “Romos kalendoriun” įsibrovu
sių klaidų atitaisymas, šalia dešim
ties kitų, ten skaitome ir šitą: “p. 
151 po JUGOSLAVIJA įrašytina:

kuojamą kolonizmą, visų laikų žiau
riausią vergiją, dešimtimis milijonų 
nekaltų žmonių naikinimą, pagrindi- 
niausių žmogaus laisvių ir teisių ne
paisymą ir t. t.

■ Leonardas Valiukas

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Av/., 

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

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.

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

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.

Maisto 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
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vat ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

penktadieniais nuo 9 vai. ryto

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

Savininkai A. ir S. KALUZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai 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

KANADOS PLIAS IR LIETUVIŲ 
FONDAS

Praėjusį pavasarį Otavoje įvyko 
Kanadoje gyvenančių lietuvių inži- 

LITHUANIA Kazimieras LEN-- nierių ir architektų suvažiavimas. 
PLIAS — Pasaulio Lietuvių Inžinie- 
rių-Architektų Sąjunga. Atskiros vie
tovės, kaip Torontas, Montrealis, Ota
va, turi skyrius. Veiklai koordinuoti 
atskiri kraštai sudaro regijonines va
dovybes. Šis suvažiavimas sudarė vi
sai Kanadai tokią vadovybę. Pirmoji 
garbė atiteko Toronto lietuviams in
žinieriams ir architektams.

Minimasis suvažiavimas yra žymiai 
pavėluotas. Džiugina tiktai mūsų 
priežodis “geriau vėliau, negu nie
kad”. Kasmet mūsų kiautas lietuviš
kiems reikalams storėja. PLIAS or
ganizacija, nors grynai profesinė sa
vo struktūra, nariais, tačiau didžiai 
visuomeninė Lietuvių B-nės apimty
je. Inžinierius ir architektas savo 
esmėje yra kūrėjas. Jo kasdieninis 
darbas — savotiška kūryba. Tai ryš
kiai matėsi ir mokslinių darbų pa
rodoje, kuri įvyko suvažiavimo me
tu. Profesiniu požiūriu mes esame 
pajėgūs, tačiau pažiūrėkime ar pa
kankamas mūsų įnašas yra Lietuvių 
B-nės gyvenime? Neseniai inž. P. Le- 
lis “Techinkos Žody” davė šiek tiek 
statistikos. Kanadoje yra per 150 
lietuvių inžinierių ir architektų. Ka
nados Lietuvių Fonde tokių narių 
esame tik 25 su nepilnu $5000 įnašu.

Tiesa, “inž.”, ar “archit.” priedė
lis dažnai rašomas prie pavardžių as
menų, kurie sudaro daugelio lietuviš
kų organizacijų vadovybes. Bet ar 
toks įnašas jau yra pakankamas? 
Mūsų PLIAS suvažiavimą sveikinęs 
inž. A. Paškevičius Lietuvių Fondo 
vardu .tarp kitko palinkėjo, kad Ka
nados PLIAS vaidmuo Lietuvių Fon
do veikloje būtų nemažesnis, kaip 
gydytojų JAV Lietuvių Fonde. Rei
kia tikėtis, kad dabartinė Kanados 
PLIAS vadovybė Toronte atkreips 
i tai dėmesį.

Detaliau kalbant, štai keletas pa
siūlymų. 1. Lauktina, kad 
PLIAS netrukus paskelbs 
narių įnašų vajų ir Įstos į 
Fondą su stamboku Įnašu;
gins skyrius Įamžinti garbingų V. D. 
un-to profesorių — inžinierių atmini
mą, Įrašant jų vardus į L. Fondą.

Pirmąjį tokį įnašą yra atlikusi 
grupė Otavos "ifiahierių (iniciato
rius — inž. A. Paškevičius), prisidė
jus inžinieriams Lėliui ir Dragašiui 
iš Toronto: buvo Įamžintas prof. inž.

KIJA Stanislovas, Jadvyga, Jonas 
Kantietis”. Taigi, be klaidų atspaus
dintame naujajame Romos kalendo
riuje šv. Kazimieras priskirtas Lie
tuvai, o prie Lenkijos jo vardas vi
sai neminimas.

Mons. Vytautas Balčiūnas
JAUNIMO NUTAUTĖJIMAS

“Nuliūdęs tėvas” šio laikraščio 
pasisakymų skyriuje surado Niagara 
Falls jaunimo vargų priežastį leng
vai ir paprasta: visa, kas buvo pa
statyta per 20 metų, Papartis vienu 
mostu nušlavė. Kas tas Papartis? Tai 
vienas žmogelis, taip pasirašęs po 
savo korespondencija apie Jonines. 
Ką į visą tai Papartis, koks jo pasi
teisinimas? Joks. Papartis čia visai 
nesvarbu, nes jis nieko nereiškia, 
kaip nereiškia lašas jūroje. -Svarbu, 
kaip sustabdyti lietuviško jaunimo 
nutautėjimą, jau senokai besireiš
kiantį. Priežastys to nutautėjimo yra 
aiškiai žinomos. Apie jas spaudoje 

, rašoma jau seniai. Tie vaikai, kurie 
dalyvavo organizacijoje, išliko lie
tuviai, o tie, kurie nedalyvavo, be
veik be išimties nutautėjo. Ar tik
rai taip yra, galima įsitikinti pa
ėmus šeimų sąrašą.

Reikia dar karta paimti į rankas tą 
sąrašą ir bent vieną kartą pagalvoti, 
ką iš jo dar galima išgelbėti lietuvy
bei. Reikia padėti į šalį visus žaidi
mus ir imti rimtai mokyti vaikus 
bent “Tėve mūsų” lietuviškai. Apie 
rimtą darbą vokiečiai sako: “Die 
Arbeit macht das Leben suess”—dar
bas pasaldina gyvenimą. Ne tik pa
saldina, bet ir nuliūdusius palinks
mina. Papartis

NACIAI BUVO ŽIAURŪS, BET 
RUSAI DAR BAISESNI!

“TŽ” rugsėjo 4 d. nr. yra Al. Gi- 
manto straipsniukas “Ar tikrai bai
sesni už rusus?” Autorius išvardina 
visą eilę nacių nuodėmių, bet beveik 
nieko neužsimena apie kelis kartus 
didesnį komunistų rusų nuodėmių 
skaičių. Nacinė Vokietija, nacizmas 
ir naciai — praeities reikalas. Visos 
nacių nuodėmės pakankamai yra iš
ryškintos ir pasauliui žinomos. Lais
vajame pasaulyje yra susidaręs įs
pūdis, kad sovietiniai ar komunisti
niai rusai gal ir nėra jau tokie žiau
rūs, kaip naciai. Pamirškime nacius.

narys, partijos vadas, ministeris.
Turime ir daugiau mirusių, Kana

dos Lietuvių Fonde dar neįamžintų, 
kaip Stp. Kolupaila, Šimoliūnas, 
Graurogkas ir kiti. Visi jie atidavė 
savąsias jėgas nepriklausomos Lie
tuvos ugdymui ir stiprinimui, ypač 
paruošiant jaunąją inžinierių-archi- 
tektų kartą, kurios žymi dalis jau 
senimas. Turime atlikti pareigą anų 
atžvilgiu.

Jie pasirinko tremtį — išeiviją, 
kaip ir mes, tačiau būdami fiziškai 
nepajėgūs mirė beveik visi didžia
me varge. Geriausias paminklas — 
jų vardo įamžinimas.

Turime taip pat Kanados sostinė
je Otavoje ir PLIAS centro valdybą. 
Jos nors ir laikinis buvimas Kana
doje turėtų palikti pėdsakus Lietu
vių Fonde. O kaip būtų prasminga, 
jei visi įvairių PLIAS padalinių va
dovybių nariai laikytų sau garbe bū
ti Lietuvių Fondo nariais. Tuo net 
PLIAS centro v-ba negali didžiuotis.

Inž. Albinas Vilniškis

BUFFALO, N.Y.
LIETUVIO PARODA. Rugsėjo 12 

d. dienraštis “Buffalo Evening 
News”, aprašydamas Canisius Colle
ge 100 metų sukaktį, praneša, kad ta 
proga jėzuitų kolegija rengia savo 
studentams, profesūrai ir visuomenei 
didelę kultūrinę programą “huge cul
ture party”, kuri truks nuo spalio 
pradžios iki ateinančių metų gegu
žės pabaigos. Pirmasis šios didelės 
kultūrinės programos parengimas yra 
lietuvio kunigo Algimanto Kezior SJ, 
foto paroda, kuri bus išstatyta kole
gijos bibliotekoj ir atidaryta publi
kai spalio 1 d. Kolegijos pareigūnų 
tvirtinimu, ši paroda truks visą mė
nesį. Vakarinės Niujorko dalies ir 
artimųjų Kanados apylinkių lietu
viams tai gera proga susipažinti su 
pagarsėjusio mūsų foto menininko 
nuotraukomis. R. M.

Sovietinėj mokyUoj
Augštas kompartijos pareigū

nas atvyko į mokyklą ir ėmė 
klausinėti mokinius:

— Saša, pasakyk, kokie yra 
didžiausi trys sovietų liaudies 
priešai?

— Pirmas — Stalinas, ant
ras — Chruščiovas.

— O trečias?
Saša valandėlę pagalvojo ir 

tarė:
— Draugas Brežnevas.
— Atrodo, matai penkerius 

metus priekin.
Alkoholikas ir gydytojas

— Tamstai galutinai reikia 
skirtis su gėrimu. Kiekviena 
bonka alaus, kiekvienas stiklelis 
degtinės — tai nauja vinis į jū
sų karstą.

*— Gydytojau, argi svarbu, 
kiek karste bus vinių?

Technikos institute
Išdalinęs technikos instituto 

diplomus, komisaras pasišaukė 
pirmą studentą ir tarė:

— Atsižvelgiant į jūsų pui
kius akademinius laimėjimus, 
esate paskirtas į geriausią tyri
mo institutą Maskvoje. Sveiki
nu.

— Ačiū jums, garbė myli
mam vadui Brežnevui!

Panašiai buvo ir su kitais pir
maujančiais. Pagaliau komisaras 
iššaukė baigusi menkiausiais pa
žymiais ir tarė:

— Mano pareiga jums pra
nešti, kad, atsižvelgiant i jūsų

s Rytų Sibire.
Ačiū jums, garbė Brežne

vui, šlovė Sovietų Sąjungai ir 
garbė Amerikai!

— Kodėl Amerikai? — pa
klausė nustebęs pareigūnas.

— Už tai, kad ji atpirko 
Aliaską; man būtų reikėję dar 
toliau dangintis.

Kas esu?
Pas gydytoją Maskvoje atei

na moteris ir pasakoja:
— Rytą šoku iš lovos susivė

lusi kaip avis, bėgu į darbą al
kana kaip vilkas, kabinuosi j 
autobusą kaip beždžionė, beva
žiuojant išsikolioju su visais 
kaip kalė, išlekiu iš autobuso 
kaip apgnaibyta višta, dirbu vi
są dieną kaip arklys, po darbo 
lakstau po krautuves kaip me
džioklinis šuo, apsikraunu vis
kuo kaip kupranugaris, šliaužiu 
namo kaip vėžlys, namie virda
ma pietus rėkiu ant vaikų kaip 
tigrė, vyras parėjęs namo klau
sia: “Nu kaip, katyt, pietūs ga
tavi?” Daktare, kas gi aš esu? — 
Gydytojas atsakė:

— Tu esi tarybinė moteris. 
Drabužiai

Moterų drabužiai kasdien eina 
trumpyn ir mažyn, o jų kainos 
— augštyn ir augštyn.

Arnold Glasgow:
Kaikurios mergaitės “mini” 

sijonėliams neturi gerų kojų, bet 
turi gerus nervus.

Parinko Pr. Alš.

Kanados 
pavienių 
Lietuvių 
2. Para-

• Amerikietis lakūnas Tom
my Walker sėkmingai išbandė 
dviejų niujorkiečių idėją nelai
mės ištiktą lėktuvą nuleisti že
mėn parašiutu. Ore susprogdi
nęs mažo lėktuvo sparnus, T. 
Walker atidarė lėktuvo parašiu
tą, bet pats visdėlto iššoko iš 
lėktuvo su atskiru parašiutu, 
matyt, nevisiškai pasitikėdamas 
naujuoju išradimu. Lėktuvas be 
didesnio sukrėtimo nusileido La
kehurst, N.J., karo laivyno ba
zėje. Manoma, jog keli specia
lūs parašiutai galėtų nuleisti že
mėn didžiuosius keleivinius lėk
tuvus su jų Įgula ir keleiviais. 
Neatrodo, kad šie bandymai bū
tų tęsiami, nes lėktuvus nelai
mės dažniausiai ištinka kylant 
ar leidžiantis, kai parašiutams 
išsiskleisti permažas augštis.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas sn ilga praktika
1000 College St,,. LE. 1-3074. Sav. P. Uzbsh

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
Bloor AtltOFlfrfi Gflrflflfi BROCK AVE. (tarp Dun- uiuur AAururire «qrage das ir college). Tet 531-1305

D R. E. ZUBRIENE

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

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION
SHORTCUT

Vaizdas geresnis

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

ir aparatas patvaresnis
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

į

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

Hamiltone skyrius:
293 OHowo St. H., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

Čia gousfte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
tidelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

PARCELS TO EUROPA hunuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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)

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.L Automobilių vilkikas (towing). Į 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) į w T| K B ■ Tf 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti ' ■
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum 
bin" ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
143 Westminster Ave., Toronto 

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

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė j
2264 DUNDAS St W.

(International Auto Body! 

Towers — Loblaw’s kiemas

Dundas gatvės-

NO PRINTED CIRCUIT

ALL SEASONS

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą 
televiziją ar Hi-Fi gerai 

pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE 

S... A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJA
1796 Bloor St. W. (prie Keele)

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

_ 421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: i5^03 537-1708 namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTES
DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queenswoyi 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus page* 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
, Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

BALTIC MOVERS
VISU RŪSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visu rūšių automobiliu išorės 
(body) taisvmas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuot**

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-X22K arba WA 4-1M1

NAUJAS SKYRIUS:
295 RONCESVALLES Are., Tel. 536-1373 

Atidaryta: kasdien 9—6 vai.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

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 AVĖ 

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telelona- 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p< 

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

LLUNSKY,R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921- 3924

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
* ' L

Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
TRAVEL AGENCY AL DUDA

323 Lakeshore Rd Telefonas 769-4131 arba 769-4612

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede
Savininkas

• teikia patarimus planuojantiems keliones

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines



f pel * Tėviškės Žibartai * 1969. IX. 25 — Nr. 39 (1026)

TORONTO"*
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio vėl bus 

12 v. pamaldos. Tuo būdu sekma
dieniais pamaldos laikomos 10, IĮ ir 
12 v.

— Praėjusi sekmadienį užbaigtas 
vasaros sezonas Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės koplyčioje. Padėkos sa
vaitgalį dar kartą bus stovyklavie
tėje vakarinės pamaldos.

—- šį sekmadienį visų pamaldų me
tu bus daroma antroji rinkliava po
piežiaus šalpos reikalams.

— Jaunimo choras renkasi šį sek
madienį 10 v. pamaldoms. Parapijos 
jaunimas 7-14 metų amžiaus kviečia
mas įsijungti į chorą. Jam vadovaus 
sol. V. Verikaitis ir stud. J. Govė- 
das.

— Parapijos choro vadovas muz. 
S. Gailevičius prašo susirinkti visus 
choristus šį sekmadienį į 11 vai. pa
maldas prie vargonų.

-- Parapijiečiai lankomi bažnyčios 
rajone, susisiekiant su šeimomis te
lefonu.

— Šį šeštadienį 9.30 v.r. gedulin
gos pamaldas už a.a. Joną Juodį vie- 
nerių metų mirties sukakties proga. 
Sekmadienį 11 v. Mišios už a.a. Celi
ną ščepanavičienę, 12 v. — už a.a. 
Leoną Čuplinską.

A.a. Pranas Kupčiūnas, 65 me
tų amžiaus, staigiai mirė nuo šir
dies smūgio naktį iš rugsėjo 20 
i 21 d. Neseniai buvo grįžęs iš 
ligoninės, jautėsi žymiai geriau, 
bet pasikartojęs širdies sunega
lavimas pakirto jo gyvybę. Kilęs 
nuo Alytaus; paliko testamentą, 
kurį vykdo St. Jokūbaitis. Ve
lionis pašarvotas Turner a. Por
ter laidot. namuose. Laidojamas 
šį trečiadienį, 9 v.r., iš Prisikė
limo bažnyčios lietuvių kapinėse.

Iš okupuotos Lietuvos lankė
si Montrealy, Kanados vakaruo
se ir Toronte A. Plioplys ir A. 
Būdvytis. Pirmasis yra šilko 
įmonės direktorius Kaune, ant
rasis — žemės ūkio akademijos 
direktorius.

A.A. JONO JUODŽIO-JUODZEVIČIAUS 
ir jo MOTINOS metinių mirties prisiminimas — 
— šv. Mišios įvyks š.m. rugsėjo 27, šeštadienį, 
9.30 v.r. Šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Prašome bičiulius ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose, kurias užprašė žmona ir sūnus. Ačiū.

Juozas Žiurinskas rugsėjo 20 
d. Prisikėlimo par. salėje suren
gė savo bičiuliams bei pažįsta
miems priėmimą savo 60 m. am
žiaus proga. Dalyvavo apie 150 
tautiečių. Sukakties proga pasa
kyta daug sveikinimo kalbų ir 
įteikta dovana — televizijos pri
imtuvas.

Į Toronto burmistrus, be jau 
minėto adv. W. Archer, kandi
datuoja dabartinis burmistras 
Dennison, kontrolierė adv. M. 
Campbell ir galbūt parlamento 
narys Caccia.

Br. Zumeris, “TŽ” bendradar
bis, gyvenąs Australijoj, yra pa
rašęs feljetonų knygą “Sakykim, 
vyrai, taip nebuvo”. Ji jau su
rinkta “Žiburių” spaustuvėje; 
leidžia ir savo ofsetiniu presu 
spausdina “Rūtos” leidyklos sa
vininkas Hamiltone Pr. Enskai- 
tis. Numato baigti spausdinimą 
apie Kalėdas.

Kun. dr. J. Gutauskas parašė 
Delhi lietuvių parapijos dešimt
mečio istoriją. Rankraštis — 76 
mašinraščio puslapiai. Numaty
ta panaudoti gana daug nuotrau
kų iš parapijos gyvenimo. Leidi- 

• nys renkamas “žiburių” spaus
tuvėje Toronte.

Taksių kainos Toronto mies
te pakeltos 10%. Šį pakėlimą 
miesto vykdomasis komitetas 
patvirtino. Važiuojantiems pvz. 
3 mylias pakilo nuo $1.40 iki 
$1.55, bet važiuojantiems tik vie
ną mylią atpigo nuo 85 et. iki 
80 et. Pagal naujas taisykles, 
pradinė kaina yra 50 et., t.y. už 
pirmą pusę mylios, o už kiekvie
ną tolimesnį mylio ketvirtadalį 
— po 10 et.

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS 
ŠIŲ METU ŠVIEŽIAS 

nepasterizuotas 
medus 

KORIAIS AR INDUOSE. 
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4. Ont

BARONESSA
BEAUTY SALON

: 2265 BLOOR ST. W.
— (kampas Bloor-Durie gatvių)

** A * » I* * A o <*

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Pranui Kupčiūnui, 

velionies šeimą bei artimuosius Lie
tuvoje ir čia giliai užjaučiame. Ve
lionis palaidotas rugsėjo 24 d.

— Šeštadienį, 8 v.r., Mišios už a.a. 
Florijoną ir Danielių Vaičiūnus, užpr. 
p. Vaičiūnienės; šį sekmad., 10 v. — 
už a.a. Pr. Dovidaitį, užpr. p. Dovi- 
daičių; 11.15 v. — už a.a. Alf. Gi
niotu, užpr. par. rinkliavų tvarkytojų 
p.p. Mockaus, Petrulio, Puterio ir 
Stuikio.

— Nuo šio sekmadienio bažnyčio
je vėl bus Mišios 12.15 v.

— Sekmadienių 10 v. Mišios ski
riamos jaunimui bei jų tėvams ir 
yra perpildytos. Kitus maloniai pra
šome pasirinkti Mišias kitomis valan
domis. Mišios dabar laikomos 8, 9, 
10, 11.15 ir 12.15 v.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. muzikos stu
dijoje. Kviečiame senuosius ir nau
jus choristus. Studentų choro repeti
cija — trečiadienį, 7 v.v. Senieji, o 
taip pat ir nauji choristai nuo 16 m. 
amžiaus kviečiami pradėti ruoštis ke
liems nemažiems pasirodymams. Vai
kų choras šį sekmadienį prieš 10 v. 
Mišias renkasi prie vargonų. Laukia
mi visi chorui anksčiau priklausę ir 
nauji choristai, berniukai ir mergai
tės, nuo 8 m. amžiaus.

— Lituanistinis seminaras — šį 
penktadienį, 7 v.v., parapijos namuo
se. Baigę šeštad. mokyklos 10 skyrių 
ir seminarą lankę pr. metais kviečia
mi užsiregistruoti.

— Kitą savaitę lankomos šeimos: 
Fuller Ave., Golden Ave., Grange 
Ave., Herman Ave., Howland Ave., 
Lynd Ave., Parkway Ave., Silver 
Ave., Triller Ave.

— Lankydamas savo buvusius pa
rapijiečius iš stovyklų Vokietijoje lai
kų, keletą dienų parapijoje buvo ap
sistojęs kun. F. Kirelis iš Čikagos.

— Pensininkų laisvavakaris — spa
lio 8, trečiadienį, 6.30 v.v., parodų 
salėje.

— Sveikiname jaunavedžius Bru
no J. Schneider ir Mariją Bubel.

Kanados Lietuvių K a t a 1 i kų 
Centro organizacinis komitetas 
išsiuntinėjo pranešimą parapi
joms, organizacijoms, instituci
joms apie rengiamą suvažiavimą 
lapkričio 1 ir 2 dienomis To
ronto Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Parapijos kviečiamos 
siųsti atšovus — vieną nuo 100 
parapijiečių, taip pat organizaci
jų atstovus. Su pranešimu iš
siuntinėtas statuto projektas ir 
darbotvarkė. Pagrindiniu paskai
tininku pakviestas kun. prof. St. 
Yla. Jo paskaitos tema: “Kata
likiškoji veikla į naują kelią”. 
Pamaldas laikys ir pamokslą pa
sakys vysk. V. Brizgys.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to Kooperatyvo valdyba nutarė 
pakelti palūkanas už santaupas 
ir paskolas nuo spalio 1 d.: 1. už 
terminius indėliu 2 m. 7Į4%, 2. 
už termininius indėlius 1 metam 
6%%, 3. už depozitus-čekių s-tas 
5V2%, 4. už asmenines paskolas 
9%, 5. už asmenines paskolas- 
mortgičius 8V^%. Valdyba šį nu
tarimą padarė atsižvelgdama į 
palūkanų pakilimą už paskolas ir 
indėlius pinigų rinkoje. Šiuo me
tu už paskolas kitos finansinės 
įstaigos ima 12% ir daugiau. 
Palūkanos už paskolas buvo pa
keltos ne pelnui padaryti, bet 
mokėti taupytojams augštesnius 
nuošimčius. Už mortgičių pasko
las bus skaičiuojami sutartyje 
įrašyti nuošimčiai, bet ne dau
giau 8Vfe%. Termininiai indėliai 
priimami ne mažesni kaip $500 
vieneriem ir dvejiem metam, 
šiuos indėlius taupytojas galės 
išimti ir prieš terminą. Ir tuo 
atveju bus mokamos palūkanos 
kaip už depozitų-čekių sąskaitas.

valgykla
1330 DUNDAS ST. W, 

TORONTO 3. 
Tel. LE 3-6045

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

' NAUJI SAVININKAI

V. k V. IVANAUSKAI

1
<

TEL 762-4252 
Sav. Alė Kerberienė 

d* a* a a a

Kanados ateitininkų jaunimo stovykloje: mergaitės su žvakėmis 
pamaldų metu Nuotr. M. Borusienės

Vienuolės seserys — Augusta 
ir Rita iš Putnamo, aplankiusios 
savo vienuolyną Montrealyje, 
viešėjo ir Toronte. Sesuo Augus
ta rūpinasi ekonominiais kon
gregacijos reikalais, o sesuo Ri- . ti vaikus gerai lietuviškai skai
tą, vadovavusi vienuolynui To
ronte, paskirta senelių prieglau
dos Villa Maria vyresniąja 
Thompsone. Toronte ji sėkmin
gai tvarkė vienuolyno ir vaikų 
darželio reikalus, kuriuos nuo 
šio rudens perdavė naujai vyres- 
niajai-seselei Ignei Marijošiūtei. 
Ir šiemet vienuolynas Toronte 
turės 5 seseris. Sesuo Celina 
(Kriaučiūnaitė), ilgokai dirbusi 
Montrealyje ir Toronte, šiuo me
tu serga ir reikalinga slaugymo. 
Ji patalpinta Matulaičio poilsio 
namų ligonių skyriuje. Taipgi 
serga sesuo Benigna (Birutė 
Račkauskaitė) Abi ligonės yra 
gimusios JAV-se.

“Laisvosios Lietuvos” laikraš
čio, spausdinamo Čikagoje, suda
rytoji romano konkurso komisija 
rugsėjo 17 d. posėdžiavo pas ko
misijos pirmininką gen. konsulą 
J. žmuidziną. Posėdyje dalyva
vo, be paties pirmininko, kun. 
dr. J. Gutauskas, Vyt. Tamulai- 
tis, R. Kralikauskienė, Stp. Ja- 
kubickas. Posėdyje buvo svars
tomi gauti keli romanų rank
raščiai. Kadangi dar nevisi ko
misijos nariai buvo perskaitę 
rankraščius, sprendimas atidėtas 
kitam posėdžiui. Manoma, kad 
netrukus komisijos nariai pada
rys vienokį ar kitokį sprendimą.

KANADOS ĮVYKIAI

rencijoje jis teigė, jog atominės 
elektros jėgainės tuo tarpu nėra 
reikalingos, kol Sovietų Sąjun
ga ir Amerikos kontinentas plū
duriuoja ant gausių naftos šal
tinių. Elektros gamybai pirmiau
sia bus naudojami naftos ištek
liai.

Kanadoje viešėjo Nigerio 
prez. Hamanio Diorio vadovau
jama delegacija. Otavoje buvo 
pasirašyta $2.500.000 pagalbos 
sutartis. Kanada įsipareigojo 
$615.000 skirti Mariamos kole
gijos padidinimui Nigerio sosti
nėje Niamey, $1,2 milijono — 
žemės turtų pajieškoms ir $530.- 
000 — gamyklų ir laboratorijų 
Įrenginiams.

Dr. D. ANDRULiONIS
DANTŲ GYDYTOJA

Naujas adresas: 
2020 Bathurst St.
(kampas Eglinton)

Tel. 782-7722
Pagal susitarimą

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

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7981 
Namų telefonas AM 1-0527.

Į

-

YOUTH CRAFT GARMENT CO. Ltd.
moteriškų apsiaustų ir eilučių 

lietuvio savininko

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

Lietuviams duodama didelė nuolaida

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos vedėjas J. Andru
lis naujų mokslo metų proga pa
reiškė, kad mokykla ir toliau 
stengsis, kiek galėdama, išmoky- 

tyti. Bus panaudojami ne tik va
dovėliai, bet ir vaikii laikraštė
liai, jų skyriai laikraščiuose. Mo
kykla taipgi stengsis išmokyti 
savo mokinius lietuviškai rašy
ti, panaudojant skyrių laikraštė
lius. Bus mokoma vadovauti po
sėdžiams, rašyti protokolus ir 
laiškus. Lietuvių kalbos grama
tika bus mokoma iš specialių 
pratimų. Taisyklės išplauks iš 
gyvos kalbos ir sakinių. Bus ven
giama sauso kalimo geografinių, 
istorinių smulkmenų ir siekiama 
perteikti žinias diskusijų ir klau
simų forma. Dainos, taut, šokiai, 
vaidyba irgi įjungti programon. 
Į pagalbą ateis ir pedagogas 
A. Rinkūnas. Jis paruoš specia
lius klausimų lapelius pagal nau
ją metodą ir tuo pagyvins patį 
mokymą. Iš mokyklos vadovy
bės pusės viskas padaryta, kad 
lituanistiniai dalykai vaikams 
būtų perteikiami kiek galint gy
viau, įdomiau. Belieka tėvams 
atlikti savo pareigą — siųsti vai
kus į šeštadieninę mokyklą. Nė 
vie'-ias lietuvių vaikas neturėtų 
būti nuskriaustas — paliktas be 
lietuviškos mokyklos. Bendromis 
jėgomis galima dar dau? pada
ryti. Padaryta jau graži pra
džia. Tikimės visų tėvų ir orga
nizacijų talkos.

Nuoširdžiai dėkojame už mums pa
darytą staigmeną 20 metų vedybų 
proga šv. Jorio Kr. par. salėje.

Dėkojame: šv. Jono Kr. par. kle
bonui kun. P. Ažubaliui, kun. J. 
Staškevičiui, Prisikėlimo par. klebo
nui Tėv. Placidui, OFM, Tev. Ra- 
faeliui, OFM, atstovavusiam KLB To
ronto apylinkės valdybai, p. V. Mor
kūnui, atstovavusiam skautus, p. P. 
Reginai — buvusiems mokslo drau
gams, mūsų tėvams A. V. Kazlaus
kams ir dukrai Marytei už tartus 
sveikinimo žodžius bei linkėjimus; p. 
B. Sapliui už pobūvio pravedimą ir 
sveikinimą visų dalyvių vardu; p.p. 
D. A. Zakarevičiams už puikią muzi
ką. Ypatinga padėka rengėjams: mū
sų sesei Gražinai ir Petrui Staus
kams, buvusiai pamergei Margaritai 
ir Justinai Zubrickams, P. B. Sap- 
liams, J. K. Žuliams; G. V. Balei- 
šoms, V.V. Siminkevičiams, R. V. Sta
bams, A. D. Siminkevičiams ir B. V. 
Končiams.

Ačiū draugams bei bičiuliams už 
atsilankymą ir puikias dovanas, taip
gi tiems, kurie prisidėjo, bet gaila, 
kad negalėjo dalyvauti: V. Z. Ance- 
vičiams, B. J. Akelaičiams, R. V. 
Akelaičiams, A. A. Biskewich, L. B. 
Brakams, J. E. Butkams, G. K. Bud- 
reckams, D. A. Baziliauskams, S. A. 
čeponiams, A. V. Dubickams, V. P. 
Dunderams, L. Dargienei, J. Empa- 
kerienei, A. Firavičiui, A. P. Gė
riams. J. A. Gačioniams, A. O. Jaki- 
mavičiams, M. Jokubynienei, dr. A. 
G. Juškėnams, J. R. Kymantams, J. S. 
Kairiams, S. Kuzmickui, S. V. Liui- 
moms, H. J. Lasiams, E. A. Loren
cams, L. P. Lapinskams, V. L. Mor
kūnams, V. Montvilai, D. M. Nor- 
kams, N. J. Pilipavičiams, C. B. 
Pakštams, A. V. Poškaičiams, J. P. 
Reginoms, A. K. Rusinams, V. P. Sei- 
bučiams, J. V. Skrebutėnams, L. A. 
Stulginskams, P. J. Sablinskams. A. 
Sarūnienei, V. štreitui, K. M. Šilei
koms, A. A. Totoraičiams, V. Timo- 
šenko, M. A. Vasiliauskams, M. V. 
Vaitkevičiams, G. A. Valiūnams, S. 
A. Viskontams, dr. J. Yčui, A. L. 
Ziemanis; jaunimui: R. Ancevičiū- 
tei, A. Akelaičiui, E. Baleišai, I. 
Končiūtei, R. Siminkevičiūtei ir P. 
Šarūnui.

Dar kartą dėkojame visiems. Jūsų 
parodytas nuoširdumas suteikė mums 
daug džiaugsmo ir paliks ilgam bran
giu atsiminimu.

Laima ir Petras Butėnai

Uždaros rekolekcijos mote
rims rengiamos spalio 3, 4, 5 
dienomis. Kviečiamos visos To
ronto ir apylinkių moterys bei 
mergaitės jose dalyvauti. Jos bus 
Queen of Apostles Retreat 
House, 1617 Blyth Rd., Port 
Credit, Ont. Rekolekcijas vesti 
sutiko Tėvų jėzuitų provincijo
las Tėv. G. Kijauskas, S.J. Re
gistruotis ir informacijų teirau
tis pas V. Ottienę 531-0954, A. 
Kuolienę RO 9-7051 ir I. Žemai
tienę 249-1047. Pasinaudokime 
šia reta proga atitrūkti nuo kas
dienybės. Rengėjos

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita įvyks spalio 4, šeš
tadienį, 7.30 v. v. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Dr. A. Matu
lis iš Green Bay, Wise., kalbės 
tema: “Drama ir proza dabarti
nėje Vokietijoje”. Dr. A. Matulis 
dėsto Wisconsino universitete 
Green Bay vokiečių kalbą ir li
teratūrą. Praeitais mokslo me
tais jis (associated professor) 
dėstė Purdue universitete ir va
dovavo moderniųjų kalbų sky
riui. Jis studijavo Vokietijoje ir 
JAV. Akademinius laipsnius yra 
gavęs šiuose universitetuose: 
Tuebingene 1948-49, Detroite 
(Institute of Technology) 1954- 
55, Wayne State University Det
roite 1955-57, Michigan Univer
sity Detroite 1959-61 ir 1961-63. 
Dr. A. Matulis yra parašęs moks
linių veikalų, kaip “Lietuvių kul
tūra moderniojoj vokiečių pro
zoj” (Viena, R. Spies, 1966); ra
šęs “Aiduose” ir “Lituanus” žur
naluose. Jis yra rengęs simpoziu
mus, kalbėjęs televizijoje, radijo 
programose įvairiomis mokslinė
mis temomis; buvęs paskaitinin
ku įvairioms lietuvių ir ameri
kiečių organizacijoms, mokyk
loms, studentams ir t.t. Toronto 
visuomenė bei akademikai pra
šomi gausiai dalyvauti paskaito
je. Valdyba

Toronto vengrai rengia try
liktąsias sukilimo metines spa
lio 19, sekmadienį, 2.30 v. p.p., 
Harbord Collegiate Institute, 
286 Harbord St. Rengėjai kvie
čia dalyvauti ir lietuvius.

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

Priešgaisrinės apsaugos savai
tė skelbiama spalio 5-11. Ta pro
ga atkreipiamas gyventojų dė
mesys į galimus gaisro pavojus 
ir skatinama patikrinti priešgais
rinius įrenginius. Padidintos 
propagandos dėka gaisrų skai
čius per pastarąjį dešimtmetį 
sumažėjo 25%, o virtuvių gais
rai — 31%.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už mums su

ruoštą staigmeną — namo Įkurtuves 
ir už taip gražią dovaną: A. V. Bu- 
teikiams, A. A. Laurinaičiui, Pr Lac- 
kiui, P. J. Mockevičiams iš Hamil
tono, P. V. Mikuckiams, VI. Sasnaus
kui ir J. M. P. Šiūliams, A. J. Pet
rauskams, S. K. Pivoriams, O. S. 
Stunguriams, Danai šerelis, J. Pau- 
likaičiui, A. J. Visockiams, E. Wo- 
loch, N. J. Zakarams ir Tėvui Rafae- 
liui, OFM (už namo pašventinimą). 
Jūsų visų parodytas draugiškumas ir 
dovana rodo Jūsų visų gerą širdį.

Jums nuoširdžiai dėkingi —
Vaclovas ir Adelė Karauskai

PARDUODAMI nepasiūti tautiniai 
drabužiai (karūnėlė padaryta) ir gin
tariniai karoliai. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 239-7660.

PARDUODAMI agrastų ir aviečių 
krūmai; 2 Churchill Ave., Toronto 3, 
Ont.

PARDUODAMI nauji, pasiūti tauti
niai drabužiai. Tel. 762-9301.
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.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė — antrame augšte, su bal
dais. Tel. 762-6144.

100 AKRŲ ŽEMĖS arti 10 kelio. 
Apie 75 akrai — dirbama, likusi da
lis — pieva ir mažas upelis. Prašo 
18.000, apie $7.000 įmokėti.

150’ x SOtF SKLYPAS (virš l”ak- 
ro) į šiaurės vakarus nuo Boltono. 
Nepaprastai graži vieta — kalvos ir 
šaltinis, tinkamas natūraliam maudy
mosi baseinui. $10.000 — pusę Įmo
kėti.

7 AKRAI ŽEMĖS pačiame Stayner 
miestely. $22.000 — prašoma kaina. 
Ateity galima bus dalyti j sklypus. 
Smulkesnių informacijų teirautis — 
St Dargis tel. 481-6560 arba 231-6560,

FRANK BARAUSKAS
REAL ESTATE BROKER.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 53M724.

» MONTREAI?^
Mūsų Kredito Unijos nariui 

A t A
ANTANUI RACIONUI 

mirus, jo žmonai ANTANINAI ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montreolio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito0 valdyba

Aušros Vartų par. žinios
— Abiejų lietuviškų Montrealio 

parapijų tautiečiai bendrai lankė 
Montrealio kapines. Buvo einami 
Kryžiaus keliai, meldžiamasi už mi
rusius ir pamokslas.

— Kunigai pradės lankyti-kalėdo- 
ti savo parapijiečius. Bus lankomi 
visi tautiečiai, nežiūrint religinių ar 
politinių įsitikinimų.

— Montrealio studentai ateitinin
kai rugsėjo 27-28 dienomis organi
zuoja studijų savaitgalį prie Lac Syl- 
vere ežero, Baltijos stovyklavietėje. 
Norinčius dalyvauti pašnekesiuose, 
diskusijose ir pasilinksminime kvie
čiame kreiptis į R. Išganaitį, tel. 
674-7038.

— Švč. Marijos, Rožinio Karalie
nės, šventė — spalio 7 d. Gyvojo 
Rožinio Draugijos narės šios šven
tės proga bendrą savo narių šv. Ko
muniją turės sekmadienį, spalio 5 d. 
10 v. Po šių Mišių narės rinksis vai
šėms.

TORONTO, ONT.
Kanados lenkų bendruomenė, 

pasivadinusi kongresu, labai iš
kilmingai paminėjo savo 25 me
tų veiklos sukaktį. Iškilmės To
ronte truko 3 dienas — rugs. 12- 
14. Jų centre buvo svečias iš 
Lenkijos — Krokuvos arkivys
kupas kardinolas Karolis Woj
tyla. Pirmasis priėmimas buvo 
surengtas penktadienį lenkų ve
teranų 346 dalinio. Dalyvavo 
250 asmenų. Kardinolas visus 
asmeniškai pasveikino ir pasa
kė kalbą apie tėvynės meilę, ku
rios sąvoką tiksliai aptaręs len
kas Wlodkowic. Vėliau jo idėja 
buvusi priimta visoj Europoj, 
šeštadienį įvyko banketas Roy
al York viešbutyje. Dalyvavo 
700 asmenų. Garbės svečių tarpe 
buvo: apašt. delegatas E. Clari- 
zio, Toronto arkiv. Ph. Pocock, 
burmistras W. Dennison, Kana
dos premjero atstovas — Do
nald Macdonald, Ontario prem 
jero atstovas — min. R. Welch 
ir kt. Kardinolas Wojtyla kalbė
jo lenkiškai, angliškai ir itališ
kai. Sekmadienį kardinolas su 
keliolika kunigų atnašavo konce- 
lebracines Mišias Kolizėjaus pa
state, parodų aikštėje. Dalyvavo 
9000 lenkų. Kardinolo pamoks
lo tema buvo “Kryžius”. Iš To
ronto kardinolas išvyko į St. 
Catharines, Buffalo ir Čikagą.

Kun. F. Kireilis ir kun. P. Pat- 
laba iš Čikagos keletą dienų vie
šėjo Toronte ir aplankė lietuvių 
religines bei kultūrines institu
cijas.

R. Paulionis išvyko gilinti me
no studijų į Čikagą. Kartu su juo 
išvyko ir jo žmona mokjloja 
Giedrė Paulionienė-Rinkūnaitė.

Judita Paplauskaitė atskrido 
iš Suvalkų trikampio ir apsigy
veno pas seserį J. Bacevičienę 
Toronte.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 

S-to$ "Lite" nr. 752D

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:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš 9 %
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 St., sekmadieniais nuo 1030 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 Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik, 
6 vai. ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

— Pradedant naują darbo laiko
tarpį, parapijos klebonas pakvietė 
choristus vakarienei. Šia proga jis 
viešai išreiškė padėką parapijos cho
ro vadovui A. Kebliu!, seniūnui H. 
Celtoriui, dirigentei Mme. M. Roch ir 
kiekvienam choristui už darbą ir nuo
latinį aukojimąsi. Labai kviečiame ir 
kitus tautiečius, vyrus, moteris ir 
mergaites, prisijungti prie šio gra
žaus muzikinio vieneto.

— Keleto parapijiečių iniciatyva 
organizuojama kėglių (bowling) gru
pė, kuri bus parapijos globoje? Žai
dimų vieta yra Mercier Shopping 
Center, Lafleur ir St Clement gat
vių kampe, žaidimai bus trečiadie
niais nuo 9 iki 11 v.v. Nario mokes
tis — $2.50. 'Informacijų teirautis 
pas J. Stulginską 363-0706 arba V. 
Givį 768-7135. *

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje surinkta S178.39.

Skelbtas šeštadieninės mokyk 
los dvidešimtmečio balius įvyks 
ne rugsėjo 27 d., o spalio 18 d.

Lietuvių muzika radijo pro
gramoje. Radio-Canada leidiny
je “Ici Radio-Canada” 1969 m. 
3 nr. skelbiama programa, ku
rion įjungta ir lietuvių muzika. 
Oficialus programos pavadini
mas — “Musique des nations”, 
jos vadovai — Pierre Rainville 
ir Alain Stankė (Aloyzas Stan
kevičius). Programa pradedama 
rugsėjo 27, šeštadienį, 16.30 v. 
ir bus transliuojama kas šešta
dienį iki lapkričio pabaigos. Pir
moji transliacija skirta vokiečių 
muzikai, antroji — graikų, tre
čioji — indiečių ir pakistaniečių, 
ketvirtoji — rumunų, penktoji 
— lietuvių, šeštoji — afrikie
čių, septintoji — vengrų, aštun
toji — suomių, devintoji — uk
rainiečių. Lietuvių programa bus 
transliuojama spalio 25, šešta
dienį, 16.30, banga 690. Paaiški
nimus pokalbio forma teiks A. 
Stankė ir dr H. Nagys. Progra
mos įvade rašoma: “Musique des 
nations šeštadienį, 16.30 v., 
kviečia kaikurių kraštų, muzikos 
specialistus atvykti pokalbiui su 
programos iniciatorium Alain 
Stankė ir pateikti būdingas sa
vo krašto melodijas. Ypač pa
geidaujama dainų, tačiau inst
rumentinė muzika taip pat lau
kiama.” Tai jau nepirmas A. 
Stankės laimėjimas šioje srity
je. Svarbu, kad lietuvių visuo
menė į tai atkreiptų dėmesį ir 
radijo programos vadovybei pa
rašytų daug padėkos laiškų. Ad
resuoti: Radio-Canada. 1425 Dor
chester, Montreal, P.Q

“Litas” dabar moka už termi
nuotus vienų metų indėlius 
7.25% ir už dviejų arba trejų 
metų indėlius — 7.75%. Išėmi
mas leidžiamas, tačiau tokiu at
veju nebegaunama pilnų palū
kanų.

MOKA Už:
Einamąsias s-tas_____ ___  5.0%
Serus (numatyta)5.5% 
Term. ind. 1 metams____  7.25%
Term. ind. 2 metams____ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėru sumos.




