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Gyvastingi ir dabar

Didmiesčiai kenčia nuo oro užteršimo. Fotografo akis pagavo būdingą vaizdą. Nuotrauka V. Maco
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Tai buvo 1910 metais — prieš 60 metų. Pranas Dovydaitis, 
apie kurį buvo susispietusi jaunų studentų grupė, pirmame “Atei
ties” numeryje parašė straipsnį, kuriame iškėlė 3 pagrindinius 
klausimus ir juos išryškino, duodamas atsakymus. Tie klausimai 
buvo: 1. Kas mes esame? 2. Kokia yra aplinka, kurioje gyvename? 
3. Kokie yra mūsų uždaviniai ir siekimai? x

Atrodo gana keista, kad po 60 metų tie patys klausimai vėl 
gana dažnai iškyla ir jie lygiai taip pat tinka šiandien, kaip ir 
tada, prieš 60 metų.

Ateitininkų istoriją būtų galima suskirstyti į 3 laikotarpius: 
iki nepriklausomybės atgavimo, nepriklausomos Lietuvos laikus ir 
tremties laikotarpį. Kiekvieno laiko tarpsnio apibūdinimui būtų 
reikalinga ilgesnė studija, nes kiekvienas laikotaipis turtingas 
įvairiais įvykiais, žmonėmis, pergyvenimais ir krizėmis. Kas yra 
nuostabu, kad kiekvienu laikotarpiu ateitininkų sąjūdis buvo pil
nas gyvumo, jaunos dvasios ir jame vyravo jauni žmonės.

Dažnai tyla klausimas, kaip šitas sąjūdis per tiek metų išsi
laikė jaunas, patrauklus jaunimui ir nepaseno. Nepaseno nei idė
jos, nei principai. Pažiūrėjus į visą ateitininkų fizinį amžių, ma
tyti, kad irgi jaunimas vyrauja. Atrodo, 90% visų'šiandieninių 
ateitininkų yra jaunesni nei 50 metų. Gaila, kad nėra tikrų sta
tistinių žinių, tačiau yra faktas, kad šiuo metu pati gyviausia ir 
gausiausia yra moksleivių sąjunga. Atsakant į klausimą, kodėl są
jūdis išliko gyvas ir jaunas per 60 metų, peršasi vienas atsaky
mas. Ar gali pasenti šūkis “Visa atnaujinti Kristuje”? Esu tvir
tai įsitikinęs, kad ateitininkų kristocentriškumas yra visos orga
nizacijos stiprybė. Juk tai siekimas Gėrio, kuris įpareigoja savo
tiškai tvarkyti savo kasdieninį gyvenimą — pagal Kristaus moks
lą, pritaikyti kiekvieną veiksmą ir nustatyti savo pagrindinius 
tikslus. “Visa atnaujinti Kristuje” nėra kokia nors abstrakti frazė, 
bet realus kasdieninis, praktiškas gyvenimas. Tai atsakymas, ko
dėl mes esame dar jauni po 60 metų. Tokiais ir liksime.

Yra ir pesimistų. Būtų nenatūralu, jeigu jų nebūtų. Jie gal
voja (dažnai garsiai): gyvename tremtyje, nykstame kaip lietu
viai, jaunimas gana pasimetęs šių dienų krizėje, maišomi verty
bių masteliai, stoka entuziazmo ir pan. Teisingai dr. J. Girnius savo 
knygoje “Idealas ir laikas” sako: “Dabar daugiausia entuziazmo 
stoka skundžiasi kaip tik tie, kurie patys iš tikrųjų jo stokoja. 
Aimanos entuziazmą ne žadina, o slopina.”

Svarstant dabar Pr. Dovydaičio minėtus tris klausimus, labiau
sia tenka susikoncentruoti ties paskutiniuoju klausimu, būtent, 
kokie yra mūsų šio meto uždaviniai. Atsakymas į tą klausimą 
yra duotas dr. J. Girniaus veikale “Idealas ir laikas”. Tą knygą 
reikėtų ateitininkui ne tik perskaityti, bet ir turėti ją visą laiką 
matomoje vietoje ir kartas nuo karto vėl iš naujo atskirus skv- 
relius paskaityti. Bene pagrindinė to veikalo mintis yra žmogiš
kosios didybės pabrėžimas. Kol išlaikysime savo žmogiškąją koky
bę, tol nebus problemos nei su mūsų religiniu įsisąmoninimu, nei 
su lietuviškumu, nei su ateitinihkiškais idealais. Pagal dr. Girnių. 

. “žmogiškoji didybė galima visais laikais”. O ta žmogiškoji didvbė 
yra toks paurastas dalykas — kasdieninė ištikimybė. Atlikimas 
kiekvienos dienos uždavinių pilnai taip, kaip Kristus iš mūsų rei
kalauja.

Reikia tikėtis, kad ir ateitininkų kongrese, kuris Įvyks rug
sėjo 4-6 d.d. Čikagoje ta žmogiškoji'didybė bus pabrėžta. Prieš 
kongresą Dainavoje vyksta prieškongresinė stovykla, kuri prasi
deda rugsėjo 30 d. Prieškongresine stovyklą užpildys beveik jau
nimas: studentai ir vyresnieji moksleiviai. Pagrindinė tema bus — 
žvilgsnis į save.

Žvelgiant i šių dienų ateitininkiškąjį jaunimą liūdėti nėra ko. 
Masėje iškyla šviesūs pragiedruliai, stiprios bręstančios asmeny
bės, kurios perima vadovavima. Laikas bėga, tačiau džiugu, kad 
dažnai ateitininkai, pagal dr. Girnių, ne vejasi laika, o net jam 
vadovauja. Pamirškime aimanas ir drąsiai su pasitikėjimu ir vil
timi žiūrėkime į ateitį. V. Kolyčius
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Tikintieji, marksistai ir pokalbiai

KANADOS ĮVYKIAI

ŽUVO BUVĘS LATVIJOS MINISTERIS
Artūras Alfredas Valdmanis, 

61 metų amžiaus, rugpjūčio 11 
d. žuvo dviejų automobilių su
sidūrime Albertoje, netoli' Ed- 
montono. Velionis buvo talen
tingas ekonomistas, jauniausias 
nepriklausomos Latvijos minis
teris, nuo 1936 m. vadovavęs 
ekonomijos, finansų prekybos ir 
pramonės ministerijoms. Karo 
metais A. Valdmanis telkė lė
šas latvių pogrindžio veiklai, po
karyje buvo JAV ir Britanijos 
kariuomenės patarėju civiliniam 
reikalam Volaetijoje, tarptauti
nės pabėgėlių organizacijos IRO 
tarnautoju. Kanadoje jis išgar
sėjo 1959-54 m. kaip Newfound
land© premjero J. Smallwood fi
nansų ir pramonės architektas, 
sustiprinęs Kanados federacijon 
įsijungusios provincijos ekono
minius pagrindus. Tarnybą pra
dėjęs su $10.000 metine alga, 
jau tais pačiais metais gavo 
$25.000 atlyginimą, išrvškėjus 
jo neeiliniam talentui. Premje
ras J. Smallwood netgi buvo 
pradėjęs kalbėti, kad Newfound- 
landas turės pastatyti pamink
lą A. Valdmaniui už jo nuopel
nus šiai provincijai. Meteorine 
A. Valdmanio karjerą nutraukė 
netikėtas suėmimas 1954 me
tais. Teismas ji apkaltino $210 - 
000 kyšiu iš dviejų Newfound- 
lande veikusiu vokiečiu firmų ir 
nuteisė kalėti ketverius metus. 
Po dvejų metų ir trijų mėnesiu 
A. Valdmanis buvo išleistas iš 
kalėjimo. Jo byla susilaukė ne
mažo dėmesio didžioioie Kana
dos snaudoje. Laikraštininkai 
itarė. kad i kvšiu ėmimą buvo 
įsivėlęs ne tik A. Valdmanis, 
feet ir kiti Newfoundland© par
eigūnai kurie ii padarė atgai
los ožiu, ^naudos Puslapiuose 
buvo pranešimu, kad tuo metu, 
kai jis turėjo sėdėti kalėjime, 
žmonės jį yra matę meškerio

Šiemet nuo liepos 29 iki rug
pjūčio 2 d. Koenigsteino mies
te, netoli Frankfurto, V. Vokie
tijoj, jau 20 kartą įvyko kon
gresas “Kirche in Not” — “Var
go Bendrija”. Dalyvavo apie 400 
tikinčiųjų, atstovavusių 26 kraš
tams. Iš lietuvių dalyvavo vys
kupas A. Deksnys, dr. P. Karve
lis, prel. J. Aviža ir keli kuni-

KUN. DR. K. GULBINAS, OFM

jantį. Įtarimą kelia ir kita ap
linkybė. Atlikęs bausmę, A. 
Valdmanis paskelbė oficialų 
bankrotą, neįstengdamas sumcb 
keti Kanados federacinei vy
riausybei $118.000 pajamų mo
kesčio už 1951-53 metus. Šią su
mą būtų lengvai galėjęs padeng
ti minėtasis $210.000 kyšis. Iš 
Newfoundland© persikėlęs į Al
bertą, A. Valdmanis iki pat mir
ties dirbo Kalgaryje kaip priva
tus ekonominių reikalų patarė
jas. Velionis palaidotas Mont- 
realyje rugpjūčio 13 d.

Premjero Ed Schreyer socia
listinė Manitobos vyriausybė po 
sunkios kovos parlamente 29:27 
balsų santykiu pravedė naują 
automobilių draudos įstatymą, 
įsteigiantį provincinę draudos 
agentūrą. Vairuotojas, pirkda
mas automobilio metines regist
racijos plokštes, kartu gaus ir 
$50.000 draudą. Privačios bend
rovės galės parduoti draudą tik 
virš šios sumos. Jos dėjo dide
les pastangas nuversti premjero 
Ed Schreyer vyriausybei, netu
rinčiai veiksmingos .daugumos 
parlamente. Įstatymą ji pravedė 
tik buvusios liberalo L. Desjar
dins ir nepriklausomo atstovo G. 
Beard paramos dėka. L. Desjar
dins po balsavimo pranešė savo 
pasitraukimą iš parlamento dėl 
nuolatinių grasinimų telefonu 
jam ir jo šeimai. Premjero Ed 
Schreyer teigimu, draudos bend
roves jungiantis Kanados Drau
dos biuras akcijai prieš nauialj 
įstatymą yra išleidęs $100.000. 
Kaikurie privačios draudos nro- 
paguotojų atspausdinti atsišau
kimai turėjo reikšmingą priera
šą: “Made in US”. Matyt, Šią 
akciją rėmė ir JAV draudos 
bendrovės, turinčios skyrius Ka
nadoje. Į protestuotojų gretas tytas motociklininkų lenktynes, 
buvo Įjungta Manitobos Advo- Festivalio rengėjai, parduodami 
katu Sąjunga ir netgi Winnipe- (Nukelta f 7-tą p«l.)

Katalikai ir komunistai
Šį kartą kongresas nagrinėjo 

klausimą, ar broliškumas — t.y. 
broliškas pokalbis ir taikus su
gyvenimas su komunistais — 
yra tik iliuzija, ar turi realių 
galimybių. Įžanginiame referate 
prof. dr. L. Scheffczyk brolybės 
sąvokai davė teologinį pagrin
dą, bet nepagailėjo ir kritiškų 
pastabų. Apie brolybę negali bū
ti kalbos, jeigu ji bandoma įgy
vendinti tiesos sąskaitom Vaka
rų pasaulio krikščionys, perne
lyg jau besistengdami prisitaiky
ti prie dabartinio pasaulio rei
kalavimų, užmiršta, kad Kris
taus Evangelija visuomet liks 
sukelianti papiktinimą ir prieš
taravimą. Kančios kelią einan
čios Rytų pasaulio Bendrijos 
aiškiai rodo, kad neužtenka
go švietimo vadyba. Manitobos 
parlamente privačių draudos 
bendrovių atstovai laisvai nau
dojosi opozicinės konservatorių 
partijos būstine. Premjeras Ed 
Schreyer įstatymą įgyvendinti 
tikisi iki 1971 m. birželio 30 d. 
Jo planus betgi gali sugriauti L. 
Desjardins pasitraukimas iš par
lamento, papildomi rinkimai jo 
vietai, jeigu juos laimėtų kon
servatorių ar liberalų atstovas. 
Tokiu atveju opozicija jungtinė
mis jėgomis galėtų nuversti 
premjero Ed Schreyer vyriau
sybę.

Ontario gyventojų pasinikti- 
nimą sukėlė Strawberry Fields 
ilgaplaukiu jaunuolių muzikos 
festivalis Mosporte, kur norma
liai yra rengiamos automobilis
tų ir motociklininku lenktynės. 
Laukinio ritmo muzika ir 50.000 
JAV ir Kanados gauruotų jau
nuolių privertė atšaukti numa-

išryškino laisvojo Berlyno uni
versiteto asistentas dr. H. Gil- 
lessen. Kai tik kuriame minėto 
universiteto seminare komunis
tai studentai gauna viršų, nebe
kalba apie broliškumą, bet apie 
reikalą per prievartinę masių 
revoliuciją sugriauti Vakarų pa
saulio visuomenės santvarką ir 
įvesti proletariato diktatūrą. Tik 
marksizmo - leninizmo pasaulė
žiūrą jie laiko teisinga ir nori 
ją prievarta primesti visiems 
žmonėms. Viso pasaulio jauni
mui taip labai artimas maištavi
mas ir pasipriešinimas prieš 
profesūrą ir betkokį autoritetą 
esanti tik priemonė kuo dau
giau jaunimo patraukti į savo 
pusę. Kur tik komunistai stu
dentai įsivyrauja, ten staiga vi
si neramumai prapuola ir įveda
ma griežtesnė tvarka, negu 
anksčiau. Visuomenės pažiūrų 
susiskaldymas ir inteligentijos 
skepticizmas esąs didelis komu
nizmo talkininkas. Kaip labai 
komunistai ir kairieji mėgsta 
“demaskuoti” Vakarų pasaulio 
žygius, kaip antai karą Korėjo
je ar Vietname, taip jie be skru
pulų pateisina grobikiškus so
vietų darbus. Okupuodama Če
koslovakiją, Maskva pareiškė, 
kad “įstatymai ir teisės normos 
esančios pajungtos klasės kovos 
dėsniams, visuomenės išsivysty
mo dėsniams”. Tai tik dar vie
nas ryškus pavyzdys, kaip ko
munistai, paneigdami tvirtus ir 
pastovius dorovės dėsnius, yra 
neapskaičiuojami ir nepatikimi 
derybų partneriai, nes melas ir 
prievartinė jėga jiems ir šian
dien tebėra leistini, jei tik to 
reikalauja klasių kova. Kadangi 
komunizmas kovoja prieš pri
gimties teisę, todėl jis visur ve
da prie medžiaginio suskurdimo 
ir dvasinio nualinimo. Brolybę

Pasaulio įvykiai
VAKARŲ VOKIETIJOS KANCLERIS W. BRANDTAS IR SOVIETŲ 
Sąjungos premjeras A. Kosyginas pasirašė nepuolimo sutartį 
Kremliuje, stebint kompartijos vadui L. Brežnevui. Svarbiausias 
yra III šios sutarties paragrafas, pagal kurį abu kraštai įsiparei
goja pripažinti visų Europos valstybių dabartines sienas. Savo pa
rašu kancleris W. Brandtas atidavė Lenkijai vokiečių žemes į ry
tus nuo Oderio ir Neissės linijos, Sovietų Sąjungai — Karaliau
čiaus sritį, rytinę Lenkijos dalį, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Neju
čiomis prisimena 1939 m. vasarą pasirašyta Molotovo ir Ribbent- 
ropo sutartis, kuria Maskva ir Berlynas tada taip pat dalijosi 
svetimas žemes ir ruošėsi bendram smūgiui pries Lenkiją. W. 
Brandtas aiškina, kad naujoji sutartis nekliudys abiejų Vokietijų 
sujungimui, nors šiuo klausimu •----------------------------------------
jis tini tik žodinį sovietų vadų 
užtikrinimą. Vokiečių spaudos 
pranešimu, sutarties derybų me
tu sovietų pareigūnai atvirai pri
sipažino, kad jiems labiausiai 
rūpi prekyba ir techninių žinių 
gavimas iš V. Vokietijos, nes 
Sovietų Sąjunga technikos sri
tyje vis labiau atsilieka nuo J. 
A. V. Šią mintį patvirtina jau 
paskelbta V. Vokietijos ekono
mijos, mokslo ir švietimo minis- 
terių kelionė Maskvon sekantį 
mėnesį. Naujoji sutartis leis V. 
Vokietijai užmegzti diplomati
nius ir prekybinius ryšius su 
Lenkija bei kitais sovietų sate
litais, kurie taip pat laukia vo
kiečių finansinės paramos, nau
jų įrenginių savo pramonei. V. 
Vokietija gali turėti nemažos 
prekybinės naudos, bet politinių 
laimėjimų sunku tikėtis, nes So
vietų Sąjungos satelitų žings
nius saisto L. Brežnevo doktri
na, liūdnas Čekoslovakijos pa
vyzdys. Sovietų Sąjunga yra žy
miausia tarptautinių sutarčių 
laužytoja pasauly. Niekas šian
dien negali garantuoti, kad ir 
Kosygino — Brandto sutartis 
neatsidurs šiukšlių dėžėje, pasi
keitus nuotaikoms Kremliuje, 
šiuo metu ji yra labai paranki 
sovietams, nes Kremliaus va
dams duoda laisvas rankas gali
mam karui'su komunistine Kini
ja. Sutarties ratifikavimą W. 
Brandtas žada atidėti kuriam 
laikui, kol paaiškės sovietų nuo
laidos Vakarų sąjungininkams 
Berlyno klausimu sekantį mė
nesį numatytuose posėdžiuose.

KARO PALIAUBOS
Karo paliaubas Artimuosiuo

se Rytuose jau sudrumstė abi
pusiai kaltinimai. Izraelio kraš
to apsaugos ministeris M. Dayan 
•parlamente apkaltino egiptie
čius sovietinių priešlėktuvinių 
raketų baterijos perkėlimu į 
naują vietą, 12 mylių nuo Suezo 
kanalo. Jis reikalauja, kad JAV 
priverstų Egiptą atitraukti mi
nėtąją bateriją. Jordanija apkal
tino Izraelį paliaubų sulaužymu, 
kai lėktuvai net du kartus bom
bardavo Jordanijos teritoriją. 
Oficialiai buvo puolamos paliau
bų nepripažįstančių partizanų 
pozicijos, bet bombos palietė ir 
reguliarius karius. “Washington 
Post” dienraščio pranešimu, pa
liaubų laikymąsi stebi virš Sue
zo kanalo dideliam augšty skrai
dantys amerikiečių U-2 žvalgybi
niai lėktuvai. Lakūnų padaryto
se nuotraukose aiškiai matoma 
minėtoji raketų baterija, bet 
trūksta tos vietovės nuotraukų 
prieš karo paliaubas. Be jų ne
įmanoma įrodyti paliaubų pažei
dimo. Pačios derybos dar net ne
pradėtos. Jungtinių Tautų atsto
vas G. Jarring dar'nėra sutaręs 
su Egipto, Jordanijos ir Izraelio 
ambasadoriais derybų pobūdžio 
ir jų vietovės.

BOMBOS BELFASTE
Šiaurės Airijoje vis dažniau 

ima sproginėti bombos. Vyriau
sybės krizę sukėlė buvęs žemės 
ūkio ministeris H. West, nepa
tenkintas premjero J. Chiches- 
ter-Clark nuolaidomis katali
kams. Premjerą išgelbėjo Brita
nijos konservatorių aiškus įspė
jimas vykdyti pradėtas refor-

nio pavojaus sostinei tuo tarpu 
nėra. P. Vietnamas Mekongo 
upe išsigabeno paskutiniuosius 
vietnamiečius, kurių protėviai 
buvo įsikūrę Kambodijoje. To
kių repatriantų susidarė apie 
200.000. Premjero L. Nol ka
riuomenė juos buvo uždariusi j 
specialias stovyklas, bijodama 
galimos vietnamiečių paramos 
S. Vietnamo kariams ir partiza
nams. Tailandijos premjeras T. 
Kittikachorn pranešė, kad JAV 
sutiko finansuoti tailandiečių 
karius Kambodijoje. Dilemą Če
koslovakijai sudaro Kambodijos 
ambasados II sekr. I. Ghanty su 
keliais studentais įvykdytas am
basados pastato užgrobimas Pra
hoje. Jie neįleidžia ambasado
riaus M. Cairmarom ir reikalau
ja pripažinti princo N. Sihanu- 
ko egzilinę vyriausybę. Čekoslo
vakija, sekdama Sovietų Sąjun
gos pavyzdžiu, diplomatinius ry
šius palaiko su Kambodijos 
premjero L. Nol vyriausybe. 
Princo N. Sihanuko vyriausybę 
iš visų Europos komunistinių 
kraštų tepripažįsta Albanija, 
Rumunija ir Jugoslavija. Mask
vai, matyt, nepatinka princui N. 
Sihanukui teikiama komunisti
nės Kinijos parama.

TITO IR VATIKANASPq Jęętverių metų pusiau di- 
plomatinių santykių Vatikanas 
ir Jugoslavija nutarė apsikeisti 
ambasadoriais. Iš Vatikano' į 
Belgradą bus atsiųstas popie
žiaus nuncijus; o Vatikanan at
vyks komunistinės Jugoslavijos 
ambasadorius. Nesutarimai tarp 
Vatikano ir Jugoslavijos prasi
dėjo pokaryje, kai 1946 m. ko
munistai suėmė Zagrebo vysku
pą L. Stepinac. Popiežius Pijus 
XII suimtąjį vyskupą pakėlė i 
kardinolus, bet Tito neleido jam 
dėvėti kardinolo drabužių. Įsi
tempus santykiams tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jugoslavijos, Tito 
1951 m. pasiūlė išleisti kardino
lą L. Stepinac Italijon, jeigu jis 
nebandytų grįžti Jugoslavijon. 
Ši pasiūlymą popiežius Pijus 
XII atmetė, ir kardinolas L. Ste
pinac mirė 1960 m. kaip kalinys, 
izoliuotas nuo Jugoslavijos kata
likų. Diplomatinių santykių už
mezgimą greičiausiai padiktavo 
Jugoslavijos nrez. Tito šiemet 
numatoma kelionė Romon, susi
tikimas su popiežium Paulium 
VI. Jugoslavija draudžia religi
jos dėstymą mokyklose, bet lei
džia kunigams vaikus mokyti re
liginių tiesų parapijų salėse. Re
liginė laisvė yra žymiai didesnė 
nei Sovietų Sąjungoje. Taipgi 
daugiau laisvės duoda religijai 
komunistinė valdžia Rumunijoj, 
atėjus į vyriausybę Ceausescu, 
drįstančiam pasipriešinti net 
Kremliui.

CHOLEROS EPIDEMIJA
Sovietų Sąjungos ir Irano pa

sienyje pradėjo siausti chole
ros epidemija, paliesdama Ast
rachanės miestą Volgos žemupy
je, Odesą, Krymo Soči ir Jaltos 
kurortus. Su šiomis vietovėmis 
yra nutrauktas susisiekimas. 
Maskvos gyventojai raginami 
gerti virintą vandenį ir pieną, 
rūpestingai nuplauti visus vai
sius bei daržoves. Neoficialiomis

Evangelijos reikalavimus išvers
ti į mūsų laiko kalbą, bet reikia 
juos ir vykdyti. O tie reikalavi
mai kalba apie pasaulio atsiža
dėjimą, nesėkmės prisiėmimą, 
apie žuvimą ir mirtį šio pasaulio 
akyse. Kur tik brolybės vardu 
užtušuojami tikri skirtumai tarp 
religijų, konfesijų ir pasaulėžiū
rų, kur paviršutiniškai taikai ir 
tariamai geram sugyvenimui pa
aukojama tiesa, ten brolybė 
esanti ir liksianti iliuzija. Tokių 
ženklų netrūkstą ir kaikuriuo- 
se pokalbiuose krikščionių su 
marksistais. Tačiau vargiai įma
noma, kad įsitikinęs marksistas 
rimtai skaitytųsi su krikščioniu, 
jeigu pastarasis pats tvirtai ne
besilaiko tikėjimo tiesų.

Pašalinti iš partijos
Prof. dr. H. Ogiermann at

skleidė marksistinį religijos kri
tikos išsivystymą, šiandien įžval
gesni marksistai jau nebesilai
ką Markso tezės, kad religija ki
lusi iš apsivylusių žmonių fan
tazijos: girdi, jie nepasiekę eko
nominės gerovės žemėje ir dėl
to savo troškimų išsipildymą 
perkėlę į dangų. Tokie marksiz
mo teoretikai, kaip prancūzas 
Garaudy, lenkas Schaff, čekas 
Machovec ir kt. linkę manyti, 
kad religija nėra kilusi nei iš 
nepakenčiamų ekonominių, nei 
socialpolitinių sąlygų; religijos 
šaltiniai esą bendražmogiški 
kančios ir mirties, kaltės ir at
sakomybės pergyvenimai bei 
prasmės ir pilnutinio žmogišku
mo troškimas. Deja, atkreipė 
klausytoju dėmėsi paskaitinin
kas, visi šitie marksizmo teore
tikai esą iš partijos pašalinti, o 
ir tie patys niekad nebuvo keti
nę daiyti krikščionybei nuolai- „ ___ ________________ r_____
dų: apie pilna tikėiimo skelbi- kaip taikų ideologijų sambūvį mo, kurios betkokivms nuolai- priemonėmis,
mo laisvę, ypač naudojimąsi vie- dauguma komunistų laiko iliu- doms kelią pastoja unionistų
šomis susižinojimo priemonėmis zija. Bet iš kitos pusės neužten- partijos ekstremistai protestan-
ir cenzūros nanaikinima nebuvo ka aklo antikomunizmo. Komu- tai.
nė kalbos. Todėl religijos atžvil- nistų mokslo ir veikimo klaidos
giu komunistu nusistatymas lie- ’ vra tiesos karikatūra. Kas nori 
ka ir toliau kietas. Ir iš tos pu- komunizmui veiksmingai pasi-
ft?ommur»Tdąrėsmė nė es?"“’, *8 py- kiek sumažėjusi. tijos suvažiavimų dokumentų me nuo Kambodijos sostinės du aogščio. buvo pastatytas
Komunizmas tebėra agresyvus studijuoti Vatikano santarybos pbnom Penh centro. Kadangi į 1889 m. atžymėti tarptautinei

Kaip komunizmas ir šiandien nutanmus. parttjos liaupsinimą šią zoną yra infiltruotas nedide- pramonės parodai ir prancūzų
tebėra agresyvus ir pavojingas, Nukelta į 2-rą psl. ]js komunistų skaičius, tiesiogi- revoliucijos šimtmečiui.

mas, nes priešingu atveju Lon- žiniomis, cholera yra nasiekusi 
donas turės perimti Siaurės Ai- ir Volgogradą, buvusį Stalmgra-
rijos valdymą. Britų kariai ko- dą. Pasauline sveikatos organi- 
vai su maištaujančiais protestan- zacija Ženevoje nenumato cho 
tais ir katalikais pradėjo naudo- leros pavojaus Europai, nes šią 
ti gumines kulkas. Atrodo, bus Hga skleidžia ne žmonės, bet už- 
nejmanoma išsiversti be šiaurės terštas vanduo, kurį dabar leng- 
Airijos vyriausybės suspendavi- va. kontroliuoti sanitarinėmis

EIFELIO BOKŠTAS
Paryžiaus laikraščio “France 

Soir” pranešimu. Eifelio bokš-
KARAS KAMBODIJOJE

Kautynės su Š. Vietnamo ka- kad jį teks nugriauti ir pastatyti 
riais ir komunistais partizanais naują sekančių 50 metų laiko-
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Iš Maskvos ištremtą Toronto 
dienraščio “The Telegram” ko- 

A. Einfranką pa
rkeris žurnalistas 
fliers turėjo retą 

progą susipažinti su Sovietų Są
jungos keliais ir pakelėm. Jam 
buvo duotas leidimas sovietine 
“Volga” vykti Italijon per Kie-

Lenino amžiaus višta Kurske
Kanadiečio žurnalisto kelionė automobiliu Ukrainos 

skirtingos rūšies benzinu, svarstyklėmis sėdintis senukas.

Tikintieji, marksistai ir pokalbiai
Atkelta iš 1-mo psl. 

atsverti meile Bendrijai, o ne
pajudinamą ištikimybę marksiz- 
mui-leninizmui imti paskatų ne
pajudinamos ištikimybės Kris
tui ir Jo Vietininkui žemėje. 
Kas drąsiai išpažįsta tiesą ir lie
ka kantrus meilėje, tas ir šian
dien yra 
gė jaunas asistentas, palydėtas 
audringais klausytojų plojimais.

Laisvė Jugoslavijoj
Iš eilės pranešimų apie Bend

rijos ir tikėjimo padėtį komu
nistų valdomuose kraštuose pa
aiškėjo, kad dabar didžiausią 
laisvę tikintieji turi Jugoslavi
joje. Po to seka Rytų Vokietija, 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengri
ja. Apie padėtį Albanijoje, Bul
garijoje ir Rumunijoje atski
ro pranešimo nebuvo. Dak
tarė Teodorovičienė pada
rė pranešimą apie tikybinių 
bendrijų padėtį Sovietų Sąjun
goje, estas katalikų kunigas Vė
lo Salo — apie krikščionių gy
venimą Pabaltijy, ypač Estijoje. 
Palyginus pranešimus su padė
tim Pabaltijy, susidarė vaizdas, 
kad vad. liaudies respublikos 
yra išlaikiusios arba vėl išsiko
vojusios laisvių apie kurias Pa- 
baltijys kol kas negali nė sva- 
voti. Antai, Rytų Vokietijoj ir 
Lenkijoj kandidatų į seminari
jas skaičius neapribotas. Lenki
jos katalikai Liubline pajėgė iš
laikyti net savo universitetą. 
Nors katalikiškos jaunimo orga
nizacijos uždraustos, bet parapi
jos kunigai turi pilną teisę už 
mokyklos ribų mokyti vaikus ti
kybos ir dirbti su jaunimu. 
Vengrijoje, kad ir nedaug, bet 
dar išliko 8 katalikiškos gimna
zijos. Visų šitų kraštų katalikai 
turi galimybę išlaikyti katalikiš
ką spaudą ir išleisti religinio tu
rinio knygų, žinoma popierius 
ir spaustuves ir čia yra valdžios 
rankose bei partijos kontrolėje. 
Tačiau spaustuvių dažai ir po
pierius nelieka čia tik partie
čiams — ir tikintieji gali tomis, 
gėrybėmis pasinaudoti, neper
gyveną taip skaudžiai tuščio 
piktžodžiavimo apie “spaudos 
laisvę”j kaip tai yra Pabaltijy. 
Daugelis tikėjimo naikinimo 
reiškinių, kaip antai tėvų “pa- 
veikimaš per darbovietę” (grasi
nimas arba ir atleidimas iš dar
bo!) už tai, kad jie krikštija vai
kus, ragina juos eiti į bažnyčia 
ar net sakramentų, dabar labai 
praktikuojamas Pabaltijy net 
mokytojų, — liaudies respubli
kose" priklauso stalinizmo erai. 
Tiesa, stalinizmą vėl norima at
gaivinti, bet kol kas labiausiai 
tokios pastangos pasireiškė Slo
vakijoje.

žurnalisto mintys
Paskutinę kongreso dieną, 

sekmadienį, rumunų egzilų vys
kupas Chrisea celebravo ponti- 
fikalines Mišias Rytų apeigomis, 
o iš Olandijos atvykęs choras 
giedojo Bizantijos liturgijos 
himnus. Salėje paskaitą skaitė 
žymus V. Vokietijos publicistas

a, — bai-

O. B. Roegele. Bendrijos atsto
vus laisvajame pasaulyje jis 
perspėjo nesivaikyti viendienių 
madų, kad ir taip vadinamoje 
taikos tyrinėjimo srityje. Kaip 
teisės fakultetai ir teisminės 
medicinos bei kriminalistikos 
institutai per ištisą eilę dešimt
mečių nė kiek nesumažino nusi
kaltimų skaičiaus, taip ir taikos 
įgyvendinimui pasaulyje tikrai 
neužteksią vieno-kito instituto 
įsteigimo tam tikslui. Kad ir 
kaip reikalingas tikinčiųjų 
bendradarbiavimas ir šitoje sri
tyje, tačiau, jei Bendrija nori 
apsaugoti pasaulį nuo katastro
fų, tai turinti raginti tikinčiuo
sius daryti atgailą ir kovoti su 
geiduliais bei piktais palinki
mais, kurie esą tikroji ir giliau
sia karų priežastis. Kalbėdamas 
apie brolybę, paskaitininkas pa
reiškė,, kad perdėtų kalbų apie 
brolybę antroji medalio pusė 
esanti bet kokio autoriteto grio
vimas. Broliškumas priešpasta
tomas tėviškumui. Ir jeigu ka
da iš Bendrijos tėvai būsią išva
ryti, tai ji čia nebebusianti 
krikščioniška. Dabar nekartą 
galima esą girdėti priekaištą, 
esą katalikybė netolimoje praei
tyje perdaug pabrėžusi šeštąjį 
Dievo įsakymą. Bet gal jau greit 
pasigirs priekaištas mūsų die
noms, kad permažai buvo kalba
ma apie ketvirtą Dievo įsakymą: 
gerbk savo tėvą ir motiną! Ka
dangi ketvirtas Dievo įsakymas 
yra pirmesnis už šeštąjį ir iš ar
timo meilę liečiančiųjų pats pir
miausias, todėl ir artimos atei
ties priekaištas mūsų dienoms 
bus žymiai svaresnis. Viešas ir 
paslėptas autoriteto griovimas, 
kaip tai esą daroma perdaug pa
brėžiant broliškumą, nes tuo pa
čiu esąs nuvertinamas tėvišku
mas, — esąs didelis mūsų dienų 
skandalas Bendrijoje ir* visuo
menėje. Kitas skandalas laisva
jame pasaulyje esąs tas, kad be
veik nutylima krikščionių bend
rijų padėtis už geležinės uždan
gos* ir kad prie šito tylos są
mokslo savo pasyvumu daug 
prisideda ir katalikai. Paskaiti
ninkas prabėgom pasisakė ir po
litiniais klausimais. Ypač pabrė
žė visų tautų apsisprendimo tei
sę. Esą jokios sutartys negali 
prisidėti prie tikros taikos, jeigu 
jos ir didžiausių pasaulio galy
bių sudaromos be atsiklausimo . 
ir laisvo apsisprendimo faktinai 
paliestųjų tautų. Apsisprendimo 
teisė priklausanti prie pilnutinio 
žmogaus orumo, ir niekas nesąs 
įgaliotas tą teisę sumenkinti. Pa
vergtųjų tautų atstovai už šituos 
paskaitininko išvedžiojimus bu
vo itin dėkingi ir už tai nepagai
lėjo ilgų plojimų.

“Kirche in Not” — Vargo 
Bendrijos kongreso vyriausiojo 
organizatoriaus vyskupo Kinder- 
manno žodis ir iš Olandijos at
vykusio choro giesmės iškilmin
gai užbaigė 20-ąjį kongresą. Da
lyviai pakilia nuotaika pradėjo 
skirstytis namo, tikėdamiesi se
kančiais metais ir vėl susitikti.

plentu. Smulkų kelionės tvarka
raštį patvirtino išvažiavimo bei 
įvažiavimo vizas išdavusi Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterija. Ji taipgi už kanadiš- 
kus dolerius parūpino kuponus 
benzinui, nors šią paslaugą siū
lė ir “Inturisto” įstaiga. M. de 
Villiers šypteli, jog iš tų kupo
nų buvo daugiau juoko nei prak
tinės naudos. Išvažiuojant is So
vietų Sąjungos, visos benzino 
Sardavimo stotys reikalavo rub- 

ų, o grįžtant per Gudiją, galio
jo tik kuponai. Sovietinis biuro
kratizmas, matyt, nesugeba 
įvesti vienodų taisyklių visiems 
benzino pardavėjams.

Kelių sargai
M. de Villiers kelionę iš 

Maskvos į Kievą pradėjo tiesio
giniu plentu, bet juo tesuskubo 
nuvažiuoti apie 30 mylių. Prisis
tatęs milicininkas pareikalavo 
grįžti Maskvon ir į Kievą va
žiuoti Sevastopolio plentu. Ne
gelbėjo kanadiečio aiškinima
sis, kad jis nenori matyti Se
vastopolio, tik Kievą, kad jo 
kelionės tikslas yra ne Krymas, 
bet Italija. Visą kelionę vėl te
ko pradėti iš naujo. Kelių sar
gai yra įpareigoti sekti užsienie
čius. Jiems iš anksto būna pra
neštas automobilio numeris, nu
matytas atvykimo laikas į kiek
vieną neoficialios kontrolės 
punktą. Laiku nepasirodžius, 
imama jieškoti dingusio keliau
ninko. Pasak M. de Villiers, to- binimas augštosiose gotikos ka- 
kia tvarka kartais būna labai 
naudinga užsieniečiui, kai jis 
netyčia pasiklysta ar kai sugen
da automobilis tokioje vietovė- 
je> kur nė su žiburiu nesurasi 
garažo. Kvalifikuotą mechani
ką tada parūpina milicjos parei
gūnai. Milicininkai užsienietį 
vėl nukreipia į numatytą kelią.

Neįprasta savitarna
Benzino pardavimo stotyse 

įvesta griežta savitarna, čia 
dažniausiai yra keturios pompos

su skirtingos rūšies benzinu, svarstyklėmis sėdintis senukas, 
valdomos už langelio'sėdinčios Jo- darbas — už dvi kapeikas 
kasininkės. Keliautojas pats tu- sverti praeivius. Paėmęs iš ka
ri nuspręsti, kiek jam reikia nadiečio dvi kapeikas, jis ant 
benzino, ir jai įteikti atitinka- popieriaus gabaliuko, paseilin- 
mą kuponų skaičių. Tada ji sa- damas cheminį pieštuką, rūpes- 
vo būdelėje pasuka rankenėlę, " 
o benzino tanką automobilyje 
turi prisipildyti pats vairuoto
jas. Jeigu benzino buvo perma
žai nusipirkęs, vėl tenka grįžti 
pas kasininkę. Jeigu jo perdaug tų . Sąjunga samdo specialius 
buvo užsisakęs, tankan netilpęs žmones, kurių surinktos kapei

kos nepadengia jų algos. Kom
partijos propaganda giriasi, kad 
čia nėra nedarbo, bet iš tikrųjų 
nedarbo sąskaiton nueinama iki 
minėto kurjozo. Vakarų pasau
lyje mechanizacija laikoma gy
venimo pažanga, nes jos dėka 
atsiranda naujų darbų ir net 
darboviečių, o sovietai bijo to
kios pažangos.

Pro automobilio langą kana
dietis žurnalistas matė kolcho- 
zininkes, naščiais iš šulinio ne
šančias vandenį. Jų apranga 
jam priminė Petro Didžiojo lai
kotarpį, o mediniai pastatai tur
būt dar buvo suręsti neįžengia
mų miškų laikais. Nuo Petro 
Didžiojo dienų žemdirbių ne
pakeitė nei karai, nei pergalės, 
nei revoliucija.

Gyventojų nuoširdumas
Tarp Lvivo ir Užgorodo M. de 

Villiers pavėžino du kolchozi- 
ninkus. ‘ Išlaipinti gimtajame 
kaime, neturėdami kuo atsily
ginti kanadiečiui, jiedu pasiūlė 
puoduką šaltinio vandens. Jų 
teigimu, tas vanduo esąs labai 
sveikas, geriausias ir skaniau
sias visoje apylinkėje. Pakelėse 
pilna pavėžinti prašančių kelei
vių, nes jų neįstengia sutalpinti 
negausūs autobusai. “Volgos” 
automobilis yra turtingo sovietų 
piliečio ženklas. Į pravažiuojan
čią kanadiečio “Volgą” jie daž
niausiai žvelgdavo neapykantos 
pilnomis akimis. “Volgų” savi
ninkai nesustoja ir nepadeda ke
leiviams. Jiems reikia tenkin
tis pravažiuojančiais sunkveži
miais, kuriuose viešpatauja 
linksmesnė nuotaika, negu pasi
turinčiųjų “Volgose”. Beveik 
kiekviename sunkvežimyje bon- 
ka vodkos keliauja iš rankų į

likutis aplieja kelnes ir batus. 
Kadangi benzino pardavimo sto
tyse nėra matuoklio, kartais to
kią stotį randi tuščią, kai kasi
ninkė kelių metrų ilgumo lazde
le nesiteikia laiku patikrinti 
benzino atsargų. Kadangi benzi
no stotis skiria maždaug 50 my
lių nuotolis, nevisada gali pa
siekti sekančią su turimu ben
zino likučiu.

Nekenčia vokiečių
Kurske sutiktas 25 metų am

žiaus “Inturisto” pareigūnas ka
nadiečiui žurnalistui ilgai kal
bėjo apie II D. karo kautynes 
prie Kursko ir Oriolo. Iš jo žo
džių tryško sovietinės propagan
dos kurstoma baisi neapykanta 
vokiečiams. M. de Villiers nuo
mone, šis jaunuolis buvo aiški 
karo auka, kaip ir jame žuvę 
vyrai. Neapykanta ir karo garbi
nimas veda į naują karą. Per
galė sovietinio komunizmo va
dams taip yra apsukusi galvas, 
kad II D. karo garbei yra sta
tomi žmogiškas proporcijas pra
šokantys paminklai. Kai nori pa
matyti visą paminklą granite iš
kalto kario figūrą, reikia užvers
ti galvą į dangų. Kanadiečiui 
nejučiomis prisiminė Dievo gar-

tedrose Vakarų pasaulyje. To
kie paminklai dirbtinai pabrė
žia Sovietų Sąjungos galybę ir 
skatina naujiems žygiams. Nė 
viename jam neteko pastebėti 
kautynėse kritusių karių pavar
džių. Visa garbė atiduodama ne 
kariams, bet “matuškai” Rusi
jai ir, žinoma, sovietų kompar
tijai.

Nuostolingas darbas
Gražiame Kievo parke M. de 

Villiers dėmesį atkreipė su

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, tas nepravažiuos pro

kuri yra ant pat Atlanto vandenyno kranto ir turi visas 
sąlygas, apie kurias kiekvienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja. DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE:

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, North Palm, Florida t 
33403, U. S. A. arba skambinti telefonu (305) 844-3388.
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SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137RONCESV ALLES Ave- — Tel. 537 -1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

tingai užrašė svorį — 82,3 kilo
gramo. Vakaruose tokią opera
ciją atlieka automatinės svars
tyklės, pačios užrašydamos svo
rį ir išmesdamos kortelę. Sovie-

ir Gudijos plentais 
rankas, pakelės dangun kyla ar
monikos muzika ir daina. Sunk
vežimiuose visi dalinasi'tuo, ką 
turi.

Keliai ir viešbučiai
Prie Kievo kanadiečiui M. de 

Villiers teko važiuoti dar neuž
baigta autostrada, prie kurios 
buvo sutelktos moderniausios 
kelių tiesimo mašinos. Artėjant 
prie Sovietų Sąjungos ir Veng
rijos sienos, ilgas kelio ruožas 
buvo išplautas liūčių prieš ke
letą metų, bet remontuotojų nie
kur nesimatė. Minsko ir Mask
vos plente remonto darbai bu
vo atliekami be modernių ma
šinų — su kirka ir kastuvu.

Pravažiuojantieji užsieniečiai 
apnakvinami “Inturisto” vieš
bučiuose, maitinami geriausiose 
valgyklose, kurios nevisada pa
sižymi maisto kokybe. M. de Vil
liers ir šiandien dar nėra už
miršęs vienos tokios valgyklos 
Kurske. Vyriausias virėjas jam 
patarė neragauti tą dieną nevi
sai vykusiai paruoštos antienos 
ir pasirinkti vištieną. Kanadie
tis žurnalistas sakosi galįs pri
siekti, kad ta višta tikriausiai 
buvo išsiritusi iš kiaušinio tais 
pačiais metais, kai gimė Leni
nas, kurio šimtąjį gimtadienį 
šiemet švenčia sovietinė kom
partija.

Su ne “Inturisto” viešbučiu, 
skirtu eiliniams keleiviams, ka
nadiečiui M. de Villiers teko su
sipažinti Brest Litovske. Už $4 
vertės mažą kambarį sumokėjęs 
$25, jis turėjo miegoti sovietų 
duobėtus kelius primenančioje 
lovoje, turinčioje nešvarią pata
linę. Iš dviejų kambario lempų 
veikė tik viena, kambarin buvo 
įvestas tik šaltas vanduo. Nebu
vo nei muilo, nei rankšluosčio. 
Į tualetą koridoriaus gale M. de

Villiers nedrįso nė nosies įkišti 
— nemalonus kvapas buvo jau
čiamas visame koridoriuje. O 
visdėlto jam, kaip užsieniečiui 
buvo padaryta išimtis. Viešbu
čio priebutyje kiurksojo dešim
tys kambario negavusių ir netu
rinčių kur nakvoti vietinių ke
leivių. Jie mielai būta pasiten
kinę kieta lova, užmiršdami ne
egzistuojantį karštą vandenį, 
muilą ir rankšluostį.

Krata muitinėje
Sovietų Sąjungos ir Vengri

jos sieną M. de Villiers perva
žiavo Cop kontroliniame punk
te. Didžiausią problemą sudarė 
kanadiečio turimi rubliai, kurių 
sovietai neišleidžia užsienin, 
kad nepaaiškėtų visiškas jų be- 
vertiškumas. Muitinės tarnauto
jai atsisakė rublius iškeisti į už
sienio valiutą ir kanadietę žur
nalistą grąžino į artimiausią 
miestą, kur jam rublius teko pa
likti specialiai atidarytoj eina
mojo j sąskaitoj. Tų rublių jis ir 
šiandien dar nėra atgavęs Mask
voje.

Išsprendę rublių problemą, 
mutininkai pradėjo išsamią kra
tą. Jie ne tik išvertė visus daik
tus lagaminuose, bet ir, galima 
sakyti, pilna žodžio prasme iš
ardė visą “Volgą”, kiek ją įma
noma muitinėje išardyti, neuž
miršdami pažiūrėti ir po auto
mobilio apačia. Ypatingas dėme
sys buvo skirtas M. de Villiers 
užrašų knygutei. Vienas stropus 
Sovietų Sąjungos saugotojas 
netgi peiliu perskėlė knygutės 
viršelį. Išardytas ir ligi smulk
menų buvo ištirtas ir rutulinis 
pieštukas. i

Vengrijos muitininkai į baga
žą beveik nekreipė dėmesio. 
Austras tik norėjo žinoti, ar au
tomobilis turi draudą, o italas, 
donžuaniškai mirktelėjęs akimi 
M. de Villiers žmonai, mostelė
jo ranka tęsti kelionę, nesustab- 
dydamas automobilio. V. Kst.

AJA
BRONIUI Š I M K E V I Č I U I

' mirus, nuliūdime likusius: žmoną — mūsų mielą Drau
gijos sesę, ilgametę valdybos sekretorę ADELĘ, dukrą 
ELENUTĘ ir sūnų RIMANTĄ nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

ĮJ LAIMINGO LAKŪNO KOVOS J
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

kus mano priešas, pertraukęs 
kovą, stengėsi pabėgti, daryda
mas visokius vingius. Pagaliau 
mes įskridome į siaurą kalnų 
slėnį. Dabar ir aš netiek gau
džiau priešą, kiek sekiau skridi
mą pavojingoje vietoje. Vienoje 
vietoje slėnis staiga užsibaigė. 
.Mano priešas, norėdamas išveg- 
ti atsimušimo į uolą, padarė stai
gų posūkį, bet jo lėktuvo vienas 
sparnas siekė uolą, ir sparnas 
lūžo. Lėktuvas nukrito į slėnį. 
Aš tos nelaimės išvengiau. Po 
tokio skridimo ir mane išmušė 
prakaitas.

XIX
Birželio 1 d. 18 mūsų bombo

nešių iš Rabaul aerodromo, ly
dimi 11 naikintojų, išskrido į 
Moresby atlikti uždavinį. Prie jų 
prisijungėme ir mes ir Lae aero
dromo — 13 naikintojų. Nesiti
kėjome, kad mus puls priešo 
naikintojai, bet apsirikome. Ne
toli Moresby mus pasitiko 20 
priešo naikintojų. Oro kovoje jų 
numušėme 7, kurių vienas buvo 
mano laimikis. Bet jie padarė 
nuostolių ir mums., Ypač buvo 
sužalotas vienas mūsų bombone
šis, bet jis dar skrido. Kai grį
žome atgal, jis iš rikiuotės išsi
skyrė ir skrido krypuodamas. 
Mes, penki naikintojai, taip pat 
išsiskyrėme iš rikiuotės jo paly
dėti. Kai sugrįžome į Lae aerod
romą, jis padarė apie aerodro
mą du apskridimus ir tik tada 
leidosi. Leisdamasis sudaužė du 
naikintojus ir pats trūko pusiau.

Pasirodė, to bombonešio visa 
įgula — 7 lakūnai buvo nuken
tėję: du žuvę, o kiti sunkiai ar 
lengvai sužeisti. Bombonešio pi
lotas buvo sužeistas ir nustojęs 
sąmonės. Jo padėjėjas buvo žu
vęs. Bombonešį į Lae aerodro
mą vairavo vienas jo įgulos na
rys, kuris menkai mokėjo lėktu
vą vairuoti. Laimė, kad prieš nu
sileidimą sąmonę atgavo pilotas 
ir paėmė lėktuvą vairuoti nusi
leidžiant. Nors nusileido blogai, 
bet šiose sąlygose — gerai. Abu 
bombonešio šauliai buvo sužeis
ti, bet jie dar laikėsi įsikibę kul
kosvaidžių.

Birželio 3 d. mūsų naikintojai 
numušė tris priešo naikintojus. 
Pergalės Naujoje Gvinėjoje ro- 

bai nustebome, kai išgirdome 
duomenis apie mūsų Midway 
operacinio dalinio katastrofišką 
pralaimėjimą birželio 5 d. Tiesa, 
Japonijos imperatoriškasis šta
bas pranešė apie Midway opera
cinio dalinio laimėjimus, bet tie 
“laimėjimai” greitai paaiškėjo. 
Tame jūrų mūšyje mes nustojo
me 4 lėktuvnešių su 280 lėktuvų 
bei didžiuma tame mūšyje daly-

PARUOŠOJ. VAIČELIŪNAS
proporcingai skaitant, yra pada
riusi daugiau nuostolių priešo 
aviacijai, negu kitos Japonijos 
aviacijos grupės.

Kiekvieną dieną priešo bom
bonešiai puolė priešo aerodro
mą. Kartais juos lydėdavo nai
kintojai, o kartais jie atskrisda
vo vieni. Nuo gegužės 23 iki 
birželio 9 d. buvo numušta 20 
priešo lėktuvą, kurių 6 buvo ma
no laimikiai.

Gal įspūdingiausias buvo- 
amerikiečių bombonešio -B-26 
(Marauder) numušimas. Jį pasi
gavau virš mūsų aerodromo. 
Mano puolimas buvo sėkmingas. 
Bombonešis jau ant jūros su
liepsnojo. Iš jo iššoko keturi la
kūnai ir nusileido su parašiu
tais. Jie norėjo pasinaudoti jų 
pačių išmesta gumine valtimi, 
deja," nebepasinaudojo — juos 
visus sudraskė rykliai, kurių te
nai galėjo būti apie 30—40. Kai 
mūsų laivelis nuplaukė prie jų 
valtelės, joje nerado nė vieno 
amerikiečio lakūno.

XVIII
Charakteringesnės oro kauty

nės su priešo naikintojais įvyko 
j 

naikintojų, vadovaujami kom*. 
Nakajimos, skridome į Moresby, 
iškildami net iki 30.000 pėdų 
augščio. Ir kaip nustebome, kai 
dar prieš tą vietovę tokiame pat 
augštyje mus pasitiko 10 priešo 
naikintojų P-39. Vieną jų tuojau 
puoliau, kiti “Zerai” — taip pat. 
Tokiame augštyje lėktuvas nėra 
pavaldus. Žinoma, tokios pat są
lygos yra ir priešui. Mūsų kovos 
metu, mums darant spiralę, 
man nusmuko deguonies apara
tas. Dėlto greitai nustojau sąmo- 

1 nės ir tokioje padėtyje — spira
lėje pradėjau žemėti. Atsigavau 
tik kokių 20.000 pėdų augštyje. 
Pasirodo, kad ir mano priešas 
tokioje padėtyje žemėjo. Ar dėl

lydėjo 8 bombonešius į Moresby. Dabar vėl prasidėjo mūsų kova. 
Dar nebuvome pasiekę priešo vi^nii mnmpntn tiiFAin np. 
aeradromo, kai 18 priešo naikin
tojų iš visų pusių puolė mus. Tai 
buvo pirmos sprendžiamos kau
tynės, kuriose aš kovojau. Grū- 
miausi sunkiai, bet nieko nelai
mėjau. Mūsiškiai numušė tris 
priešo naikintojus, neteko vieno 
bombonešio. Su tuo bombonešiu 
žuvo ir vienas lakūnas, kuris 
prieš kelias dienas, kai buvo nu- _
sileidęs mūsų aerodrome, juo- kovoje Įvyko be 'šūvių. Gegužės 
kais sakė norjs su bombonešiu 26 d 16 “Zerų” susitiko su 4 
ant priešo aerodromo išversti amerikiečių bobmoneŠiais B-17, 
oro kilpą. - kuriuos lydėjo 20 naikintoju.

XVI1 Mes skridome žemiau jų. Stai-
Mūsų naikintojų grupės ar- giu kilimu pasigavau vieną P-39 

šios kovos su priešo aviacija, ir į j| paleidau šūvių serija. Lėk-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
“Mirties šokis”
Mes sudarėme grandį iš trijų 

lėktuvų, skrisdami visai netoli 
vienas * kito. Parodžiau ženklą, 
kad padarysime tris kilpas. Jie 
atsakė rankos mostu. Visi trys 
kartu išvertėme tris oro kilpas. 
Jokio priešlėktuvinio šūvio, jo
kio priešo lėktuvo. Nišizawa pri
skridę prie manęs ir su šypsena 
parodė, kad dar padarytume tris 
kilpas. Pažiūrėjau į kairę. Ota 
linktelėjo galva. Neatsilaikiau 
pagundai. Nusileidome iki 6.000 
pėdų ir vėl kartu išvertėme tris 
oro kilpas.

Mes į savo aerodromą grįžo
me 20 minučių vėliau. Nuspren
dėme laikyti * paslaptį. Nieko 
apie tai niekam-nesakėme. Tik 
mes trys juokėmės iš savo “žy
gio”. Bet paslaptis išėjo aikštėn. 
Apie 9 v. vakaro mus pašaukė 
eskadrilės vadas Itn. Sašai. Mes 
žvilgterėjome vienas į kitą ir įė
jome į vado kabinetą. Vadas sto
vėjo prie savo stalo ir paraudu
siu veidu pasitiko mus: “Jūs, 
kvailiai, ką sugalvojote? Pažiū
rėkite į tai.” Rankoje jis laikė 
angliškai parašytą laišką, kurį 
prieš kelias minutes buvo išme-__ -on , m j- - -
tęs vienas įsibrovėlis lėktuvas iš ge&yzes 20 d. Tą dieną 15 musų 
Moresby aerodromo. Moresby 
aerodromo grupės vadas rašė, 
kad jie turėjo progos pasigėrėti 
mūsų trimis lėktuvais, kurie fi-

. gūravo virš Moresby aerodro
mo. Pageidavo, kad tie trys la
kūnai atskristų kitą dieną, kad 
juos būtų galima pagarbiau pri
imti ju paskutinės kelionės pro
ga.

Po šokio — mirtis -
Vadas mus griežtai įspėjo, 

kad panašių dalykų nedarytume 
virš priešo aerodromo. Tai buvo 
tik juokas — mirties šokis. Mes 
ir nepagalvojome, kad kitą die
ną virš Moresby tikrai turėsime 
mirties šokį.

Kitą dieną 7 mūsų naikintojai įos pačios priežasties,J nežinau.

Vienu momentu jis turėjo ne
blogą padėti ir į manė paleido 
šūvių seriją. Laimė, aš tų šūvių 
išvengiau, Bet kai man atsirado 
gera proga pagauti jį savo šūvių 
linijoje, patrankėlių šūviais per- _ ___________
skėliau jo lėktuvą pusiau. Šios dė mūsų pranašumą. Bet mes la- 
oro kautynės baigėsi menkais 
rezultatais. Dar vieną priešo lėk
tuvą numušė Ota.

Vienas mano laimėjimas oro

šios _ ___  . ____ ___ _______
esančia Moresby aerodrome, tru- tavas užsiliepsnojo.* Tada pra- vavusių lakūnų, neskaitant pa
ko tris mėnesius. Mūsų grupė, dėjau kovą su kita P-39. Netru- ties laivyno nuostolių. (B. d.)

AfA

Broniui $ i m
. mirus, jo žmoną, dukrą ir sūnų giliai užjaučiame —

V. A. Bartininkaičiai

AfA

Broniui Rimkevičiui
mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų bei kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Stefanija ir Juozas Vaitkevičiai

AfA 

MARIJAI DARŽINSKIENEI
mirus, dukrą MARYTĘ BESĄSPARIENĘ, jos šeimą bei 
kitus artimuosius giliai užjaučia —

S. J. Andruliai
J. K. Kakneričiai

Mielą REGINĄ ir NORĄ bei jų šeimas, MAMYTEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia —

Mylimai Mamytei

Aleksas ir Genė
Kužmarskiai

A. A. PETRONĖLEI ALONDERIENEI
Lietuvoje mirus, JUOZĄ, ANTANĄ, VITĄ, jų šeimas, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu —

St. Kukta

Patarimų tarnyba “TėoUkės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraičio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raitu į ”TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T2T.

368-
6813

KIAUSKITE
PATARSfM-PADESfM

Pasibaigus nuomos laikotarpiui, išsikrausčiau iš buto gegužės mė
nesį. Dabar savininkas pareiškė paimsiąs mano užstatą $48 grindims 
išlyginti. Kadangi jis nesirūpino grindų lyginimu per visą mano bu
vimo laikotarpi, tai dabar aš nematau reikalo mokėti už tą darbą.

P. D., Toronto 
r - - - >

Mes kreipėmės į savininką tuo reikalu ir gavome paaiškinimą, kad 
grindys yra labai blogame stovyje ir reikalingos taisymo — lyginimo. 
Jis tvirtina turįs teisę reikalauti iš Jūsų atlyginimo, bet sutiko pasi
tenkinti tiktai puse užstato, būtent, $24. Jums pasiųstas čekis.



3 pel ♦ Tėviškės Žiburiai ♦ 1970. VIII. 20 — Nr. 34 (1073) 

“Žemę pamilę - dangaus ilgėkimės” 
Šviesų augštaitį a. a. prof. Vitą Manelį prisimenant 

VL. RAMOJUS

Sovietai ir išeiviai informacijos srityje
AL. GIMANTAS

Prof. Vitas Manelis, buvęs 
Dotnuvos žemės Ūkio Akade
mijos prorektorius, vėliau Pa
baltijo universiteto Pinnenber- 
ge, Vokietijoje, kurį laiką ėjęs 
lietuvių skyriaus rektoriaus par
eigas, nuo širdies priepuolio mi
rė Čikagoje prieš 5 metus — 
1965. VIII. 2. Profesoriaus pa
laikai ilsisi lietuvių Sv. Kazi
miero kapinėse Čikagoje, o ant 
jo paminklo iškaltas įrašas: “Že
mę pamilę — dangaus ilgėki
mės”.

Prof. V. Manelis savo žemiš
koje kelionėje jėgas ir įgytą ži
niją ištisai paskyrė beveik že
mei, kad joje viešpatautų ge
rovė. 1927-31 m. besimokyda
mas Žemės Ūkio Akademijoje 
ypatingą dėmesį kreipė į žemės 
ūkio ekonomijos dalykus, kur 
ypač susidomėjo kooperacijos 
idėja. Anot dr. B. Povilaičio, 
čia nemažos įtakas gavo iš savo 
tuometinio profesoriaus kan. 
Fabijono Kemėšio. Diplomuoto 
agronomo ekonomisto laipsnį 
gavo 1932 m. Vėliau parašęs ir 
apgynęs disertaciją apie Pabal
tijo valstybių kooperačinęs pie
no perdirbimo bendroves, ten 
pat 1939 m. gavo agronomijos

Prof. Vitos Manelis
daktaro laipsnį. JAV, dirbdamas 
Čikagos universiteto administ
racijos skyriuje, papildomai stu
dijavo ir 1953 m. Įsigijo verslo 
administracijos magistro laips
nį. Daug straipsnių paskelbė 
Lietuvių Enciklopedijoje.
Tarnybinėje eigoje prof. V. 

Manelis 1933 m. buvo paskirtas 
vyr. asistentu prie ŽŪA bend
rosios ekonomikos katedros, o 
nuo 1935 m. pavestos dėstytojo 
pareigos. 1941 m. išrinktas do
centu ir paskirtas prorektoriaus 
pareigoms, kurias ėjo iki pasi
traukimo iš Lietuvos. Hambur

Santuokos ir ištuokos Lietuvoje
Šalia įvairių statistinių duo

menų, kurie mus pasiekia iš 
okup. Lietuvos, pasigedome sta
tistikos apie ištuokas. Galimas 
daiktas, sovietinio gyvenimo di- 
riguotojai nenorėjo pasirodyti, 
jog “liaudies” kraštuose tokios 
“buržujinės” apraiškos egzistuo
ja, ypač kai stengiamasi visus 
blogumus primesti “kapitalisti
nėms” šalims.

Apie ištuokas nieko nėra nė 
statistinių duomenų rinkinyje 
“Lietuvos TSR ekonomika ir 
kultūra (išl. 1967 m. Vilniuje), 
nors ten trumpai užsimenama 
apie santuokas; pvz. 1966 m. 
tūkstančiui gyventojų teko 9,2 
santuokų.

Tik “Nemuno” žurnalas, ku
ris neišleidžiamas užsienin ir 
tik jo pavieniai numeriai kar
tais pasiekia Ameriką, 1969 m. 
1 nr. atviriau prabilo. Tame žur
nale pateikiami duomenys ap
ima dvejų metų laikotarpį ir 
liečia tik Kauną. Iš jų paaiškė
ja, jog Kaune (ir pagal tai gali
ma spėti, visoje Lietuvoje) iš
tuokų procentas yra gana augš- 
tas. 1967 m. Kaune susituokė 
3326 poros, o ištuokų buvo 935. 
1968 m. buvo 3523 santuokos, o 
1049 skyrybos. Taigi šiek tiek 
daugiau kaip trims santuokom 
tenka viena ištuoka. Tačiau ten 
rašoma, jog daugiausia ištuokų 
būta 1966 m., kai trim naujai 
sukurtom šeimom teko viena iš
tuoka. Per paskutiniuosius me
tus ištuokų skaičius Lietuvoje' 
auga. Toks procesas paaiškina
mas labai paprastai: įstatymai 
suprastino ištuokų procedūrą, ir 
ėmė skirtis šeimos, kurios 
faktiškai jau anksčiau buvo iš
irusios.

Įdomu, jog pakartotinės san
tuokos irgi nėra vien tik ame
rikiečių praktikuojamos — jų 
užtenka ir Kaune. Tų, kurie 
“bando laimę” vedybose antrą 

ge gyvendamas daug energijos 
įdėjo organizuojant Pabaltijo 
universitetą; ėjo žemės ūkio fa
kulteto dekano, o vėliau lietuvių 
skyriaus rektoriaus pareigas iki 
išvykimo į JAV 1948 m.

Savo idėjinėmis pažiūromis 
profesorius buvo tvirtas ateiti
ninkas, visad pastebimas ateiti
ninkų gyvenime. Čikagoje kurį 
laiką vadovavo vieto§ ateitinin
kų sendraugių skyriui, o 1960- 
62 m. buvo Ateitininkų Sen
draugių S-gos cv pirmininkas. 
Dr. B. Povilaičio žodžiais, buvi
mas geru kataliku ir įsitikinusiu 
ateitininku Maneliui netrukdė 
bendrauti su kitaip galvojan
čiais. Tai natūraliai kilo iš jo. 
įsitikinimų, kad kiekvienas žmo
gus pirmiausia yra žmogus — 
Dievo kūrinys, o kitos skirtybės 
yra daugiau tik antrinės.

Todėl nenuostabu, kad Čika
gos lietuvių dienraštyje “Drau
ge” dar niekad nebuvo paskelb
ta tiek užuojautų, kiek po prof. 
V. Manelio mirties. Matant pro
fesorių gyvenime, ypač Čikago
je, niekur neteko pastebėti, kad 
jis stumtus! kur į priekį, į gar
bės tribūnas ar prezidiumus. Jis 
visad ir visur pasilikdavo eili
nis pilietis. Bet sviesūs profeso
riaus sielos atspindžiai, jo 15 
gražiausių metų, paskirtų lietu
vių studentijos auklėjimui Lie
tuvoje ir Vokietijoje, jį išskyrė 
iš pilkosios minios.

Neveltui mes dabar didžiuoja
mės lietuviais mokslininkais, ak
tyviai besireiškiančiais įvairiose 
mokslų srityse, visur ir visada 
besistengiančiais iškelti lietuvių 
vardą ir Lietuvos nelaimes. Ne
vienas tų mokslininkų augina 
gražias lietuviškas šeimas, vai
kus leidžia i lituanistines mo
kyklas, į lietuvių jaunimo orga
nizacijas, stovyklas, čia prisi
mintini ypač tie lietuviai profe
soriai, kurie Lietuvoje ir Vokie
tijoje sugebėjo studentijai įskie
pyti meilę tautinei ištikimybei. 
Tarp tų profesorių vardų iš isto
rijos neišdils ir Vitas Manelis. 
Kilęs iš Šimonių apylinkės 
Augštaitijoje, jis buvo tikrai 
neeilinis lietuvis patriotas ir 
jautria augštaitiška širdimi my
lėjo ir Lietuvą, ir brolį lietuvį.

Nežinau, kokį dvasinį pa
minklą prof. V. Maneliui pasta
tė ar pastatys buvę gausūs jo 
studentai, šią vasarą teko būti 
Čikagos lietuvių skautų Rako 
stovyklavietėje. Ten pamačiau 
skautijos pastatytą dvasinį pa
minklą neseniai Kanadoje mi
rusiam skautininkui prof. Ste
pui Kairiui — tas slėnys, kur V 
tautinės stovyklos metu stovyk
lavo Kanados lietuviai skautai, 
pavadintas prof. Kairio vardu. 
Gi Faustina Manelienė-Macke- 
vičienė su sūnumi savo vyrą ir 
tėvą įamžino aukomis įvairiems 
vienuolynams, $500 dol. auka 
parėmė dr. J. Girniaus knygos 
išleidimą, o 5-tųjų mirties meti
nių proga įteikė $100 auką “At
eities” žurnalui.

ar trečią kartą, Kaune per me
tus yra netoli tūkstančio. Tokių 
tarpe gana didelis nuošimtis yra 
moterų, nors, kaip žurnale rašo
ma, vyrams yra lengviau vand- 
ravoti — “kepurę ant pakaušio, 
buto raktus ant delno, ir nuo
takos — virtinėle”.

Pažiūrėkime į santuokas Kau
ne. Pvz. 1968 m. lapkričio 16 d. 
miesto metrikacijos skyrius už
registravo 86 santuokas. Tai yra 
vidutiniškas skaičus santuokų 
Kaune kasdien ir jį pralenkia 
tik prieššventinės dienos (ypač 
prieš N. Metus). Iš tų 86 nuota
kų 18 .metų buvo sulaukusi 1, 
19 m. — 3, 20 m. — 4, 21 m.
— 8, 22 m. — 6, 23 m. — 11. 10 
nuotakų buvo sulaukusios 27 
metų amžiaus. Jaunikių amžius 
irgi maždaug panašiai buvo su
siklostęs. Susipažinus su Kauno 
metrikacijos skyriaus archyvo 
duomenimis, aiškėja, jog lente
lės pabaigoje eina 70 m. amžiaus 
nuotaka, 1968 m. gale atšventu
si trečiąsias savo vestuves.

Tame pačiame žurnale nusi
skundžiama Kauno metrikacijos 
skyriaus ankštomis patalpomis 
bei kitais vargais. To skyriaus 
vedėjo pavaduotojas B. Sujeta 
pasakoja: “šimtas šešiasdešimt
— šimtas septyniasdešimt žmo
nių per savaitę, dokumentai, an
ketos, norai, ambicijos, priekaiš
tai... Nuvargsti. Be to, ankš
ta. Kai kurių rajonų metrikaci
jos skyriai erdvesni, talpesni ir 
puošnesni už mūsų. Santuokų 
rūmus Rotušėje atidarysim tik 
po penkmečio. Mums siūlė per
sikelti į Perkūno namus. Išraiš
kingas pastatas, savotiškas kolo
ritas, istorijos dvelksmas, bet 
stinga erdvės, jaukumo, na. ir 
patogumo. Tur būt. palauksime 
čia, tikėdami, jog šiandieniniai 
penkiolikamečiai galės atvesti 
savo nuotakas baltu Rotušės 
laiptų sidabriniais kilimais”.

E. Šulaitis

stovykloje. Ilsisi vadovai: D. Juozapavičiūtė,

v

Jaunučių ateitininkų būrelis Naujosios Wasagos 
Eug. Girdauskas, R. Ulbaitė

Anglosaksai-kitu valdovai
Neseniai didysis “Dhe Detroit 

News” laikraštis paskelbė ilgą 
rašinį apie to miesto lenkus, ku
rių priskaito apie pusę milijono. 
Tai sekanti po negrų didžiausio
ji miesto “mažuma”.

Atsigauna nutautėję
Laikraštis iškelia įdomų reiški

nį, esą trečioji lenkų karta, kuri 
yra daug labiau išsimokslinusi 
ir geriau medžiagiškai įsikūrusi, 
negu pirmoji, pradeda atlenkėti 
ir vis labiau domėtis bei didžiuo
tis savo lenkiška kilme. Tą reiš
kinį. galima pastebėti ir pas ki
tus’ neangliškos kilmės ameri
kiečius.

Atrodo, kad tam yra dvi pa
grindinės priežastys: šiaurės 
Amerikos anglosaksiškas ele
mentas labai praskydo prigužė
jus vis daugiau kitų tautų žmo
nių. Jų čia gimusieji vis labiau 
supranta, kad nėra reikalo vers
ti kailį ir imituoti anglosaksą, 
norint tapti tikru šio krašto pi
liečiu. Antra, patys anglosaksai 
vis labiau netenka pagarbos ir 
pasitikėjimo kitų tautų akyse.

Anglosaksai tebevyrauja
Nežiūrint to, anglosaksų kil

mės žmonės, nors jau ir likę ma
žumoje, tačiau vis dar sugeba ir 
JAV, ir Kanadoje išlaikyti pil
ną kontrolę bei- dominavimą ki
tų tautybių kilmės žmonių dėl 
tų tautybių neorganizuotume ir 
abejingumo.

Tokia padėtis nėra nei pilnai 
demokratiška, nei normali, nei 
pilnai teisinga. Turint galvoje 
angliško elemento autoriteto kri
timą, jų vadovavimas tarptauti
niuose ir tautybių santykiuose 
darosi vis labiau nevykęs.

Jie vyrauja abiejų kraštų po
litiniame gyvenime, administra
cijoje, teismuose, policijoje, fi
nansuose, pramonėje ir daug 
kur kitur pelningose ir kitus 
kontroliuojančiose vietose. Iš ki
tų tautybių tik žydai sugebėjo 
kaikurias pozicijas paveržti iš 
anglosaksų.

Vienas mūsų puikus tautietis, 
iškilęs į vienos JAV valstijos po
licijos viršininkus, nemėgdavo 
klausyti kalbų apie diskrimina
ciją ir sakydavo, kad savo pa
stangomis gali kiekvienas iškil
ti. Tačiau kartą, nuoširdžiau iš
sikalbėjęs, prisipažino, kad jo 
paskyrimas įvyko beveik atsi
tiktinai, nes jis tik vienas iš že
mesniųjų viršininkų buvo išli
kęs pilnai švarus. Sako: “Gal ir 
aš būčiau buvęs įveltas į jų šu
nybes, tačiau jie manęs kaip 
“poliako” prie tu dalyku nepri
leido”.

Vyraujančių nejautrumas
Tos nelygybės iš anglosaksų 

pusės ne tik negrai, bet ir daug 
kitų tautybių, rasių ar skirtingų 
religijų žmonių nuolat patiria^ 
Tie įtempimai — rasiniai ir vi
sokios rūšies diskriminacija 
JAV vyksta dėl anglosaksų kal
tės. Nuostabus yra anglosaksų 
nejautrumas, savęs augštinimas* 
išsiskyrimas ir noras pirmauti. 
Su kokiu atkaklumu jie stengia
si atsiriboti nuo negrų, kurie 
gal labiausiai yra angliški iš vi
sų krašto mažumų. Angliški ne

Kanados skaučių grupė prie savo vėliavų

ST. MAZLAITIS
tik savo buvusių ponų pavardė
mis, bet ir jų krauju. Antropolo- 
giškai ir biologiškai yra aiškiai 
nustatyta, kad Amerikos negrai 
yra pasidarę visiškai kitokie, ne
gu jų kilmės kraštuose Afriko
je. Istoriškai yra žinoma, kad 
labai daug jaunų negrių Ameri-< 
kos vergijoje būdavo apvaisina
mos jų šeimininkų ir prižiūrėto
jų prieš atiduodant jas vedy
boms. Yra tvirtinama, kad labai 
retas Amerikos negras nėra 
maišytas. Tokius mulatiškus vai
kus šeimininkas ir toliau laiky
davo vergais, kaip ir visus kitus.

Politiniai aiškintojai spaudoje 
rašo, kad darbiečiai pralaimėjo 
paskutiniuosius Anglijos rinki
mus daugiausia dėl Wilsono no
ro duoti lygias teises visoms ma
žumoms, atvežtoms ar atvyku
sioms darbams, kurių dirbti 
anglai nebenorėjo.

Savanaudiškumas
Anglai patys didžiuojasi, kad 

jie, daug vėliau atsiradę Kana
doje už prancūzus, sugebėjo pa
daryti tą kraštą anglišku, nes čia 
kūrėsi ir nesižvalgė sentimenta
liai atgal į tėvynę. Dėlto yra nai
vūs tie, kurie bando anglui kal
bėti apie .savo tėvynės praradi
mą ar reikalą ją’ atvaduoti.

Anglosaksiškas savanaudišku
mas ir manipuliavimas kitomis 
tautybėmis padėjo užbaigti II 
Didįjį karą su nelabai dideliu jų 
įsivėlimu ir, palyginti, nedide
liais nuostoliais. Tačiau kiti 
kraštai lengva širdimi buvo ati
duoti jų “pagalbininkui”. Kai 
pamatė, kad ir jiems pradėjo 
grėsti pavojus iš to išauginto 
“pagalbininko”, vaidina laisvo 
apsisprendimo gynėjus ir jiešo 
talkos. Tačiau daugelis jų dar ir 
dabar savo didybės ir galybės 
kiaute jaučiasi taip saugiai iš 
lauko ir iš vidaus, kad joltių pa
stangų ar aukos nėra linkę’ da
ryti. ’ -

Būdingas yra anglosaksų no
ras, save vaizduoti kultūros ir 
tvarkos nešėjais pasauliui. Net 
žurnalas “The Plain Truth” pa
skutiniame numeryje ilgai ir 
šviesiai aprašinėja Angliją kaip 
tvarkos saugotoją pasaulyje, ku
rios kilnias pareigas dabar per
imanti Amerika.

Iš tikro, daugelyje pasaulio - privilegijuotą rusų aristokrati- 
kraštų šiandien būtų geresnė ją.

PRANYS ALŠĖNAS

Kai važiuoju iš darbovietės 
pro Yorkvillę ir matau tenai 
jaunuolius, netvarkingus, apžė
lusius, apiplyšusius, man prisi
mena sentimentalizmo laikotar
pis, kurio vienu iš šulų — buvo 
anglas Richardsonas, 6 jo pase
kėjas—prancūzas Jean Jacques 
Rouseau (1712—1778), paskel
bęs šūkį: “Žmogus yra gimęs 
laisvas!” Esą, tik monarchai pa
vergę žmogaus laisvę, tik proto 
prasimanyta kultūra apkalusi 
žmogų taisyklėmis ir dėsniais, 
tuo sugadindama jo prigimtį. 
Kad žmogus būtų laimingas, tu

Lietuvoje — tokiu šūkiu vado
vaujasi sovietinė propaganda 
bandydama po truputį, bet nuo
lat pratinti pasaulį prie Pabal
tijo aneksijos fakto. Ji tai atlie
ka gana ramiu (mūsų jaunimas 
tartų “cool”) būdu, norėdama 
sudaryti įspūdį, kad tose buvu
siose nepriklausomose valsty
bėse šiandien viskas klesti, žydi, 
viskas normalu ir kasdieniška.

Štai, sovietinis anglų kalba 
leidžiamas savaitraštis “Soviet 
Weekly” Britanijoje labai daž
nai savo skiltyse prakalba apie tais čia padeda ir aplinkybės, 
Lietuvą. Kartais būna tik maža “ ■* 
žinutė, o kartais net ištisi iliust
ruoti straipsniai skiriami tam 
tikslui. Labai retai čia liaupsina
ma raudonoji santvarka, nes ži
noma, kad nevieną skaitytoją 
tuoj pat atgrasintų pigios propa
gandos sklidini rašiniai. Todėl 
tenkinamasi visai rimtais raši
niais apie lietuviškąjį mokslą, 
meną, literatūrą. Medžiaga pa
naudota taip, lyg kraštas visai 
nejaustų okupacinės prievartos.

Galima įžvelgti netgi pastan-
___ ___ gas lyg ir likti objektyviais. Pvz. ir mažumos lietuviški vardai, pavardės ar 
him v vietovardžiai rašomi gryna lietu

viška transkripcija. (Tai bene 
vienintelis geras sovietų atlie
kamas dalykas svetimųjų viešo
sios opinijos sluogsniuose). So
vietinių tikslų nepažįstąs skaity
tojas gali būti pagautas tų spąs
tų komplekse ir nesunkiai “pirk
ti” leidėjų peršamą, bet mas
kuotą žodi ir mintį. Ką gi, tu
rint neribotus išteklius, lėšas ir 
sovietinę įtaką nėra sunku įsi
skverbti į’pasaulio viešąją opi
niją, šiuo atveju, į britų skai
tančiųjų ir rytinės Europos pro
blemomis besidominčią publiką.

Išeivijai atsverti visą tą akci
ją yra itin sunku. Pirma, mes 
niekad neturėsime pakankamai

tvarka ir didesnė žmonių gero
vė, jei jie nebūtų buvę taip ilgai 
Anglijos pajungti ir išnaudoti. 
Teko arčiau pažinti Vankuvery
je gyvenantį Anglijos armijos 
viršilą. Jis savo ilgą karinę tar
nybą atliko Indijoje. Pasak jo, 
karinis dalinys, kuriame tarna
vo, buvo visą laiką mėtomas iš 
vienos vietos į kitą, nes reikėjo 
malšinti nuolatinius sukilimus. 
Anglosaksas pasidarė pasaulyje 
nebepopuliarus.

Jei kiti susiorganizuotų...
žiūrint į tuos dalykus iš es

mės, kyla mintis, pasaulyje bū
tų geresnė tvarka, jei JAV ir 
Kanados vadovybėje pradėtų vy
rauti žmonės iš neangliškų tautų 
mišinio. Tai būtų galima pada
ryti, jei tų tautybių organizuoti 
junginiai ’ pradėtų federacinį 
bendradarbiavimą ir apsijungi- 
mą politinei ir socialinei veiklai. 
Jie pajėgtų pravesti savus sena
torius, savus gubernatorius, pre
zidentus ir vietinius atstovus bei 
administratorius, perimtų ir 
keistų esamas politines partijas

Spaudoje matėsi žinių, kad 
lenkai pradėjo pokalbius su neg
rais ir kitais. Italai ir kitos tau
tybės suorganizavo savo civili
nių teisių gynimo vienetus. Ta
čiau svarbiausia būtų laimėti 
sau ir savo tėvynei prof. K. 
Pakšto siūlytą sutelkimą jėgos 
per mažumų susiorganizavimą į 
galingą federaciją.

Nors ir angliškai kalbanti, ta
čiau heangliskos kilmės ameri
kiečių vadovaujama Amerika 
pajėgių atsiplėšti nuo atgyven
tų angliškų papročių ir jų siste
mos, nuo karčių prisiminimų ir 
sudaryti kitas nuotaikas viduje 
ir pasaulyje.

Ir šio meto revoliucinis judė
jimas labai naudojasi angliškos 
demokratijos neveiksmingumu 
bei jų konservatyviu naivumu. 
Retas "jų numano, jei toji revo
liucija įvyktų, ji pirmoje eilėje 
atsigręžtų prieš vadovaujančius 
anglosaksus kitų tautybių ran
komis, kaip Rusijoje kad agre
syviausiai ėmėsi totorių kilmės 
Leninas, gruzinas Stalinas, žy
das Trockis, lenkas Dzeržinskis 
ir daugybė kitų, kilusių iš neru- 
siškų tautų ir kovojusių prieš 

ri grįžti į natūralumą, svarbiau
sia — atgal į gamtą. Ruseau idė
jos anuomet pasklido po visą 
Europą, ypač Vokietijoj. Kaiku- 
rie gamtos garbintojai tenai pra
dėję nebekirpti plaukų, nebe- 
skusti barzdų, nebesegti marški
nių apikakliii ir 1.1. Tokie “gam
tos* apaštalai” su banguojančiais 
plaukais ir nuogomis krūtinė
mis bastęsi po visą kraštą. Puo
šimos! ir gyvenimo būdas buvęs 
visiškai pakitėjęs; buvusi atmes
ta pudra, perukai, gorsetai, vis
kas suprastinta.-Gydytojai ėmę 
įspėjinėti apie madų pavojingu
mą sveikatai ir t. t.

“Tėviškės Aidų” pranešimu, 
vienas kunigas, jėzuitas, pasako
jęs, kad pas jį atėjęs hipis ir 
prašęs pašventinti “Rožinį”, kaž
kokių menkniekių virtinę, kurią 
jis nešiojęs ant savo kaklo. Kai 
kunigas paklausęs, ar tas 25 me
tų jaunuolis naudojąs tą “Roži
nį” maldai, tas atsakęs — ne. 
Taigi, kunigui pasidarė aišku, 
kad jaunuolio prašymas — ne
turi pagrindo. Hipis paaiškinęs, 
kad ta grandinė reiškia hipių or
ganizacinį susijungimą. Jis pa
siūlė ir kunigui prisidėti prie jų. 
Minėtas dvasiškis atsakė tikįs į 
Dievą ir Jam tarnaująs, neturįs 
barzdos ir beveik neturįs plau
kų, negalįs vartoti marijuanos 

kitokių narkotikų ir negalįs 
lankyti slaptų susirinkimų su 
narkotikų vartojimu, į kuriuos 
įtraukiamos ir jaunos mergaitės.

Pavergtųjų tautų parade Čikagoje. Iš kairės: K. Baltramaitis, gen. 
konsulas P. Daužvardis, p. Baltramaitienė

Montrealio lietuvių
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš

čio Vytauto Lietuvių Klubas 
Montrealyje buvo įsteigtas 1907 
m. Tai turbūt yra seniausia lie
tuvių organizacija Kanadoje. 
“Nepr. Lietuvos” 1208 nr. 
straipsnyje “Posūkis Vytauto 
Klube” bandoma aiškinti, kad 
pirmosios Klubo hipotekos lai
kytojai (trustees — patikėtiniai) 
atėję gelbėti bankrotuojančio 
Klubo perimdami jį už savo 
$170.000 paskolą.

Beskaitant tą straipsnį susi
daro įspūdis, kad jame reiškia
ma patikėtinių nuomonė. Jame 
gana gerai apibūdinti Klubo fi
nansiniai vargai, bet labai mažai 
tepasakyta apie šėrų kapitalo ir 
Klubo turėto nuosavo turto liki
mą. Lig šiol Klubo šeimininkais 
buvo 350 šėrininkų su apie $50. 
000 kapitalo ir apie $100.000 
vertės turtu — žeme bei pini
gais statybos pradžioje. Klubui

Hipiai visiškai nutraukia ry
šius su praeitimi, su nusistovė
jusia tvarka, su tradicijo
mis, su dorovės. nuostatais, ku
riuos — hipių tvirtinimu — 
žmonėms primetė tikėjimas, tai
gi— Bažnyčia. Nuodėmė jiems 
neegzistuojanti. Narkotikai yra 
jiems priemonė “persikelti į ki
tą pasaulį”. Kaikurie hipiai mini 
Kristų ir Evangeliją, tačiau savo 
pasaulėžiūroje didelį dėmesį 
skiria Budai, kuris moko reikšti 
panieką pasauliui ir materializ
mui. Gandhi laikomas įkvėpėju 
maištavimų ir demonstracijų 
prieš valdžią. Hipių dauguma sa
ve laiko idealistais - svajotojais, 
tačiau jų tarpe netrūksta nusi
kaltėlių, anarchistų, dezertyrų 
iš kariuomenės ir kt.

Hipiai sudaro demoralizuo
jančius elementus ir universite
tuose. Jie stumia į pražūtį mote
riškąjį jaunimą. Salia narkotikų 
ir alkoholio laisvo vartojimo jie 
skelbia lytinę laisvę. Su mažo
mis išimtimis, jie niekina tikėji
mą ir neapkenčią tikinčiųjų bei 
dvasiškijos.

Nūdien hipiai sudaro užsimas
kavusius bedievius. Jeigu atei
tyje jiems pavyktų patekti į val
džią, veiktų kaip tikėjimo, taigi, 
Bažnyčios priešai. Amerikoje to
kiu hipių yra.apie pusmilijonį.

Taigi, tokie šių laikų “senti- 
mentalistai” — Rouseau pasekė
jai. Jie, žengdami į ‘laisvę, gam
tą ir natūralumą”, žengia kartu 
ir į anarchiją.

reikalingų išteklių, antra, daug 
kas tremties veiksnių paruoštą 
medžiagą laiko nevisai patikima 
ar netikslia. Esą išeivių informa
cijos šaltiniai negali būti objek
tyvūs. Lyg sovietiniai informa
toriai (kadangi valstybiniai) tu
rėtų visus neklaidingumo ir tie
sos pradus ... Per eilę metų so
vietai jau turėjo progos įsitikin
ti, kad ten, kur jie pasirodo su 
nuoga propaganda, — nesiseka. 
Tokio pobūdžio akciją ir išei
viams kaikada netaip jau sun
ku atsverti ar demaskuoti. Kar- 

juo labiau, kad eilinėje propa
gandoje sovietiniai planuotojai 
nėra jau taip išradingi — daž
niausiai vartoja pasenusius, ne- 

. veiksmingus ir neįtikinamus 
metodus. Bet ta pati propagan
da, kuri paruošiama daugiau ar 
mažiau intelektualiniame lygy
je, prieš ją išeiviams kovoti jau 
yra sunkiau. Todėl ir nenuosta
bu, kad mūsų pralaimėjimai šio
je srityje nėra jau taip reti...

Blogiausia, kad mes esame 
pasiruošę pristatyt svetimiesiem 
tik išeivijos lietuvių laimėjimus 
(kurie, šiaip ar taip eina gyve
namųjų kraštų vardu ir jų nau
dai), o visa, kas tiesiogiai lie
čia Lietuvą ir lietuvių laimėji
mus kultūros baruose, yra palik
ta grynai sovietinei iniciatyvai. 
Ir taip Lietuvos lietuvių atlikti 
mokslo, meno, literatūros, spor
to laimėjimai tėvynėje ar užsie
nyje ateina per sovietinius ka
nalus. Šiandien tėra čia vienas 
nelengvai atsakomas klausimas: 
ar esame pajėgūs ir pasiruošę 
šioje plotmėje ką pakeisti? Jei 
ne, sovietai ir toliau laikys ini
ciatyvą savo rankose, savo pasi
rinktu laiku ir sau norimu ar pa
tinkamu būdu. Per eilę metų so
vietiniai informatoriai ras vis 
daugiau jais tikinčių...

klubo likvidacija?
paskolą sudėjo apie 100 asme
nų, kurie beveik visi yra .kartu 
ir šėrininkai.

Statybai ir inventoriui Klubas 
investavo virš $300.000. Tas tur
tas dabar perimamas patikėtinių 
už jų duotą Klubui $170.000 pa
skolą. šėrininkams siūloma, jei
gu jie nori gelbėti savo šėrus, 
dėti papildomai į patikėtinių ka
są po $500. Tokiu atveju prie tų 
$500 būtų priskaityti ir jų turė
ti šėrai, kurių maksimalihė su
ma vienam asmeniui buvo $150. 
Straipsnyje nieko nepasakyta 
apie tuos šėrininkus, kurie ne
galės ar nenorės įmokėti tų pa
pildomų $500. Minėtoji lengva
ta įmokantiems papildomus 
$500 betgi verčia manyti, kad 
jie nebegaus nė cento. Nepasa
kyta taipgi, kas atsitiktų su pi
nigų likučiu Klubą pardavus ir 
skolas apmokėjus. Ar ir jie nu
eitų į patikėtinių kasą?

Kadangi beveik visi patikėti
niai yra kartu ir Klubo šėrinin
kai, tai savo šėram išgelbėti ar 
neturėtų ir jie įmokėti po tuos 
papildomus $500? Atrodo, kad 
tai būtų visai logiška. Patikėti
niai savo paskola nieko nerizi
kuoja — už ją jie gavo ir gauna 
palūkanas, kai tuo tarpu šėrinin
kai jau šešerius metus negavo 
už serus jokių dividentų. Už
tat, jeigu jau susidarė padėtis, 
kad šėrus reikia galbėti papildo
mais įnašais, tai tuos įnašus tu
rėtų daryti visi šėrininkai be iš
imties, taigi ir patikėtiniai,

Minėtame straipsnyje visai 
neminima Klubo Pašalpinė 
Draugija, kuri jau seniai nebe- 
išsiverčia iš savo narių įnašų. 
Jos nuostolius kasmet padengda
vo Klubas. Kaip bus dabar? At
rodo, kad jos dienos taip pat su
skaitytos. Nieko nepasakyta ir 
apie Klubo formalinę padėtį — 
ar jis kaip organizacija likviduo
jasi ar dar lieka vegetuoti nete
kęs savo materialinio egzistenci
nio pagrindo Taigi, atrodo, kad 
dar neviskas iki galo apgalvota 
ir nuspręsta. Suprantama, padė
tis visiems yra sunki ir nėra 
lengva rasti tą “aukso vidurį”, 
kuris užtikrintų patikėtinių in
teresus ir kartu labai nenu
skriaustų buvusių šėrininkų, ta
čiau nuo išmintingo šių klausi

mas ir jo draugų skaičius.
!,• Klubietis
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ŠVENTĖS SVEČIAI
Jubilėjinė dainų šventė, skirta Le

nino šimtajam gimtadieniui ir Lie-
tuvos sovietinės okupacijos trisde
šimtmečiui, Vilniun sutraukė nemažą 
buri užsienio lietuvių. “Gimtasis 
Kraštas” liepos 30 <L laidoje infor
muoja: “šventės išvakarėse atvyko 
du žinomi pažangus Urugvajaus lie
tuviai — “Darbo” redaktorius Stasys 
Rasikas ir vienas Lietuvių centro va
dovų Jonas Stanulis. Jie tarytum už
baigė mūsų svečių, atvykusių į šven
tę sąrašą. O jis, tas sąrašas, šventės 
metu buvo tikrai Įspūdingas: šokių 
dieną Vilniuje susirinko apie šešias 
dešimtis vien svečių — užsienio lie
tuvių iš septynių valstybių, o, be to, 
ir didelis būrys tautiečių, atvykusių 
turistais. Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto pakviesti, iš 
JAV taip pat atvyko Estela Bogden 
(Bagdonienė), Mildred Friberg, Juo
zas Jankus, Ignas Kamarauskas su 
žmona, Petronėlė Malinauskienė, Jo
nas Peteckas, Vladas ir Marija Rai
los, Ignas ir Apolonija Urbonai, Al
dona Jakienė, Konstancija Miller, 
Prausis Džordan, Marcelija Vasiliaus
kienė, Nensi Gordon. Iš Argentinos 
atvažiavo vienas “Vagos” redaktorių 
Tadas Adomonis, o iš Belgijos — 
Jurgita Smolskytė. Tarp užsienio lie
tuvių, dalyvavusių šventės renginiuo
se, buvo ir “Vienybės” bendradarbis 
čikagiškis Edvardas Šulaitis, pažan
gus Kanados lietuvių veikėjas Stasys 
Repšys, žinomi pažangūs tautiečiai 
iš Niujorko Stefanija Sasna-Sasnaus- 
kienė ir Jonas Gužas bei daugelis kitų 
užsienio lietuvių. (...) Liepos 22 d. 
iš Vilniaus išvyko septyni tautiečiai 
iš JAV — Lietuvių meno sąjungos 
grupės nariai. Tarp jų buvo grupės 
vadovė ir organizatorė M. Stenslerie- 
nė. Su ja drauge išvyko M. Vitkienė, 
P. Vitkus, D. Čelkytė, T. Stočkienė, 
B. Mueller ir A. Lupševičienė. (...) 
Išvyko ir trejetas Škotijos lietuvių 
svečių — J. Mocevičius su dukra ir 
anūke. Jie i namus keliavo drauge su 
didele Škotijos lietuvių turistine gru
pe. Toje grupėje buvo dažni mūsų 
krašto svečiai Virbickai, atvykę su 
visa šeima, Miniotai, choro vadovas 
Dzidolikas ir kiti. Traukiniu išvyko 
Belgijos lietuvaitė B. Gailiūtė-Spies, 
viešnagės metu keletą kartų dalyva
vusi koncertuose. Ankstyvą sekma
dienio rytą buvo palydėtos M. Kava
liauskaitė - Cowl, D. Murelienė, O. 
Dykstra ir B. Ostepuk. (...) Antra
dieni atsisveikinome su I. Janutiene, 
A. Pakalniškiene, B. Ramoškaite- 
Mann, A. Anderson-žilinskaite, J. 
Grybu, R. Merkyte-Behmer, A. Dauk- 
šiu-Dupša, A. Young-Jeskevičiūtė, S. 
Vaineikių, J. Smalensku, K. Miller, 
A. Gabrėnu ir P. Puškorium, trečia
dieni išvyko Kanados lietuviai P. ir 
L. Kisieliai, amerikiečiai E. Bogden 
(Bagdonienė), F. Džordan, M. Vasi
liauskienė, M. Friberg, A. Jakienė ir 
N. Gordon. Visiems šiems svečiams 
komitetas surengė atsisveikinimo va
karienę ...”

DOVANA J. ŠVEDUI
Ilgesnei viešnagei Vilniun yra at

vykęs maršų kūrėjas ir Omahos lietu
vių choro “Rambynas” vadovas Bro
nius Jonušas iš JAV. Paklaustas, ar 
jau teko arčiau susipažinti su R. Bal
čiūno vadovaujamu vilniečių pučia
mųjų orkestru “Trimitas”, svečias 
“Literatūros ir Meno” atstovui atsa
kė: “Trimitą” pirmą karta girdėjau 
pernai, trumpai viešėdamas Lietuvo
je. Visai atsitiktinai atsukęs savo 
kambaryje, “Vilniaus” viešbutyje, ra
diją, išgirdau pučiamąjį orkestrą, ku
ris grojo labai švariai ir dailiai. Ta
da pirmą kartą sužinojau apie “Tri
mitą”. Esu ji girdėjęs iš Įrašų, deja, 
šiuo metu dar neteko jo klausytis, 
nes, kaip profesionalus kolektyvas 
konkurse jis nedalyvavo. Tačiau at
vežiau jam vieną savo naujausių kū
rinių — maršą, kurį dedikuoju ge
ram bičiuliui, kolegai — taip pat že
maičiui, kaip ir aš, Jonui švedui...”

NEVISI STUDIJUOS
Abiturientams trūksta vietų Lietu

vos augštosiose mokyklose. Tad liu
dija “Komjaunimo Tiesoj” liepos 26 
d. paskelbtas pasikalbėjimas su augš
tųjų mokyklų valdybos viršininko 
pavaduotoju R. Trimoniu ir A. Bud
rio pranešimas apie egzaminus Vil
niaus universitete to paties laikraščio 
rugpjūčio 4 d. laidoje. Abu jie kons
tatuoja, jog Į dieninius Lietuvos

augštųjų mokyklų skyrius šiemet bus 
priimta 7.200 pirmakursių, o norin
čių juose studijuoti yra daugiau kaip 
12.000. R. Trimonio teigimu, Vilniaus 
universiteto prekybos fakultetas pri-
ims tik 75 studentus, o prašymų jau 
yra gavęs 250. Ekonomikos fakulte
tas Į kiekvieną vietą turi po du kan
didatus. Panašias mintis dėsto ir A. 
Budrys: “Vilniaus universitete šian
dien prasidėjo stojamieji egzaminat 
Susikaupę veidai, truputį virpančios 
širdys. Užėjau į vieną auditoriją, kur 
būsimuosius pramonės planavimo 
specialybės studentus egzaminuoja 
docentas A. Bikelis ir asistentas A. 
Apynis. Norinčiųjų studijuoti 140, o 
priimama tik pusšimtis...” R. Tri- 
monis nusiskundžia fizikos ir mate
matikos nepopuliarumu. Šiam fakul
tetui sunku surasti reikiamą studen
tų skaičių ir Vilniaus universitete, ir 
Vilniaus pedagoginiame institute.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Vilniaus Vingio parke automobilių 

parodą surengė Lenkijos automobi
lių pramonės užsienio prekybos įmo
nė “Pol-mot”. Parodos direktoriaus 
N. Osipiuko pranešimu, šiemet Len
kijoj bus pagaminta 140.000 automo
bilių, kurie eksportuojami Į 30 kraš
tų. Automobilių pramonė Lenkijoje 
buvo įsteigta 1926-27 m. “Pol-mot” 
atstovas J. Malevskis pabrėžė, jog 
daugiausia automobilių eksportuoja
ma Į Sovietų Sąjungą. Nuo 1968 m. 
automobilių pardavimas sovietams 
yra padidėjęs daugiau kaip keturis 
kartus. Vingio parke buvo išstatyti 
lengvieji automobiliai “Varšuva”, 
“Lenkiškas fiatas”, mažieji autobu
sai, sunkvežimiai ir automobiliai-šal- 
dytuvai “Nysa”, didieji “Žūk” sunk
vežimiai ir priekabos. Lankytojai 
labiausiai domėjosi automobiliu-dirb- 
tuve “Star-66”, aprūpinta elektrine, 
keliamuoju kranu bei kitais įrengi
niais, kurių dėka automobilius, trak
torius ir žemės ūkio mašinas galima 
remontuoti lauke. Parodą aplankė 
apie 40.000 vilniečių. Jos eksponatus 
nupirko Įmonės ir organizacijos.

ŠVENTĖ PRIE MARIŲ
Tradicinė kauniečių šventė Įvyko 

prie Kauno marių. Oficialiai ji yra 
skiriama Kauno “išvadavamui” 1944 
m. vasarą, bet iš tikrųjų primena ne
priklausomoje Lietuvoje turėtas 
aviacijos šventes, kurios tada buvo 
rengiamos Kauno aerodrome. Trims 
lėktuvams praskraidinus vėliavą, 
prasidėjo parašiutininkų šuoliai — 
“Lašas”, “Suktukas”, “Triguba pira
midė”, “Gyvatėlė”, dalyvaujant bu
vusiam pasaulio rekordininkui G. 
Vaivadai, V. Paplauskienei, broliams 
Romui ir Andriui Rutkauskams. Gru
piniame šuolyje buvo 30 dalyvių. 
Augštojo pilotažo figūras sklandytu
vais atliko keturi kauniečiai, lėktu
vais — J. Kavaliauskas, P. Vinickas 
ir J. Bagdonas, skraidymo ir sklandy
mo sporto meistrai. Atvykęs marių 
valdovas Neptūnas Įsakė nuskandinti 
tris blogus kauniečius — chuliganą, 
brakonierių ir girtuokli. Aviacijos 
šventę papildė akademinio ir baida- 
rinio irklavimo varžybos. Sporto 
meistro Z. Juknos vadovaujama Pa
baltijo centro vyrų aštuonvietė ne
žymiai Įveikė Kauno jaunimo rink
tinę. Marių vandeniu skriejo Kauno 
radijo gamyklos vandens slidininkai.

ARTĖJA SUKAKTIS
Šiaulių “Gubernijos” alaus darykla 

ruošiasi minėti 300 metų sukakti. Pa
skutiniame penkmetyje alaus gamy
ba padidėjo 1,3 karto, bealkoholinių 
gėrimų — 2 kartus. Sukakčiai atžy
mėti ruočiama įmonės plėtimo pro
jektinė užduotis. Pastačius ir Įren
gus naujus alaus virimo, pilstymo bei 
kitus pagalbinius skyrius, metinė 
alaus gamyba padidės iki 4 milijonų 
dekalitrų, daugiau kaip du kartus.

KANADOS KOMUNISTAI
Liepos pabaigoje iš Leningardo 

Vilniun buvo atskridę penki Kanados 
kompartijos centrinio komiteto na
riai, vadovaujami sekretoriaus Bruce 
Magnuson. Svečius Vilniaus aerodro
me sutiko vilniškės kompartijos cent
rinio komiteto sekr. A. Barkauskas ir 
keletas kitų pareigūnų. Be Vilniaus, 
Kanados komunistai lankėsi Kaune, 
Druskininkuose, Pirčiupyje, Trakuo
se, Jonavos azotinių trąšų gamykloje. 
Pasak “Tiesos”, svečiai norėjo susi
pažinti su liaudies ūkio ir kultūros 
laimėjimais, partinio darbo patyri
mu. V. Kst.
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Hamiltono mažųjų lietuvaičių būrelis "Lithuettes’',. kuris dalyvauja įvairiuose pasirodymuose

CALGARY, ALTA
Liepos 1 d. Kalgario lietuviai tu

rėjo progos pamatyti puikiai atlik
tus “Gyvataro” lietuvių tautinius šo
kius. Vakare, 8 v., puikioje Lord 
Beaverbrook mokyklos salėje susi
rinko apie 200 žmonių. Daugiausia 
buvo lietuvių, bet taip pat buvo ir 
kanadiečių bei kitų tautybių svečių. 
Kalgario lietuviai šį pavasarį turėjo 
pasidžiaugti Vankuverio lietuvių tau
tinių šokių grupe “Atžalynas”, bet ši 
Hamiltono grupė pasirodė dar dau
giau sutvirtėjusi. Jos šokiai, dainos 
paliko neužmirštamą prisiminimą 
vietos lietuvių širdyse. Ypač buvo 
malonu matyti puikų lietuvių jauni-

mą, kurio čią Kalgaryje nėra. Prog
ramai pasibaigus, Aldona Dubaus- 
kaitė, apsirengusi tautiniais drabu
žiais, įteikė “Gyvataro” vadovei G. 
Breichmanienei rožių puokštę. “Gy
vataro” atvykimu ir koncerto išgarsi
nimu spaudoje per radiją ir televizi
ją rūpinosi komitetas: prof. K. Šal
kauskas, dr. Lideris, mokyt Krausas 
ir K. Dubauskas. Kalgario lietuviai 
nuoširdžiai dėkoja Hamiltono lietu
vių grupei už atvykimą ir vietos ko
mitetui už atliktą darbą, o taip pat ir 
visiems lietuviams, kurie dalyvavo ar 
rėmė šį parengimą.

LONDON
STIPENDIJŲ ATŽVILGIU šie me

tai buvo nepaprastai laimingi: iš tri
jų Londono jaunuolių, ligi šiol laimė
jusių Ontario Scholar vardą ir pro
vincijos valdžios stipendiją, du yra 
šiemet baigusieji lietuviai — Lydija 
Keraitė ir Vaidotas Jonynas. Ligi 
šiol tai buvo laimėjusi tik Marija 
Daniliūnaitė.

Lydija ir Vaidotas iš visų išsisky
rė savo gabumais, geru mokymusi 
nuo pat pirmųjų skyrių. Lydija bu
vo pirmoji mokinė nuo pirmo sky
riaus ligi universiteto! Tai labai re
tas atvejis, kad kiekviename skyriu
je išsilaikytų geriausia mokine. Ji 
peršoko skyrius, beveik kasmet gau
davo aukso medalį, premijas ir t.t 
Tryliktą skyrių baigė 87 vidurkiu. 
Ji labai aktyviai dalyvauja ir lietu
viškoje veikloje: yra šeštadieninės 
mokyklos mokytoja, Lituanistikos 
Instituto Čikagoje (korespondenciniu

Buvęs

būdu) pavyzdinga studentė, skautė, 
“Baltijos” ansamblio pranešėja ir tt. 
Jai viskam užtenka laiko.

Vaidotas baigė tryliktą skyrių 86 
vidurkiu. Jis mėgsta studijuoti, gi
lintis į problemas, skaityti knygas. 
Nekartą yra laimėjęs aukso medalį, 
premijas ir 11 Ir tryliktą skyrių 
abu baigė aukso medaliais. Abu ypa
tingai gerai išlaikė egzaminus į uni
versitetą — atsidūrė augščiausiame 
— šimtajame laipte, nes 99% visų 
egzaminus laikiusiųjų gavo žemes
nius pažymius, negu Lydija ir Vai
dotas. Abu, be paminėtos provinci
jos valdžios stipendijos, papildomai 
dar gavo universiteto stipendiją po 
$400. Abu šiemet numato pradėti stu
dijuoti gamtos idokslus Vakarų On
tario universitete ' Londone. Lydija 
domisi medicina, o Vaidotas — geolo
gija. Sveikiname ir linkime tokios 
pat sėkmės ir universitete! D. E.

moksleiviai Londo-V. Jonynas ir L. Keraitė — pasižymėję 
ne, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame užr
depozitus _________5%
šėrus ir sutaupąs  ____6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius   —7% %

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais“Talka” uždaryta._____

9.30 — 5 v.
930 — 5 v.
9.30 — 5 v.
9.30 — 5 v.

P.P. 
P-P- 
P^P- 
P-P-

aThienines paskolas iš —.10% 
nekiln. turto paskolas iš  . 9%
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Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai
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HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
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Nemokam* autoaikštė prie abieju krautuvių

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemo 
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” ūs. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.

Neringa, Vermont
ŠIMTAS DVIDEŠIMT STOVYK

LAUTOJŲ su tėvais, draugais, ir pa
žįstamais atidarė ateitininkų moks
leivių stovyklą Neringoj, Vermont, 
JAV, rugpjūčio 9 d. prie vėliavų 
stiebų. Stovyklautojai susirinko iš 
visų rytinių JAV pakraščių. Pagrin
dinis stovyklos organizatorius yra ry
tų apygardos komitetas, kuriam pir
mininkauja Juozas Rygelis. Stovyk
los komendantas yra Petras Vainius, 
ideologinių reikalų vedėjas — Vy
tautas Kliorys, spaudos viršininkė — 
c.v. narė Gabija Juozapavičiūtė, sto
vyklos kapelionas — kun. Šulcas. 
Jaunimo vadovai: vyr. mergaičių — 
c.v. narė Laima Gustainytė iš To
ronto, vyr. berniukų — Ramūnas 
Underys iš Čikagos, jaunučių vado
vė — Aldona Kairienė iš Rhode 
Island, vakarinių programų vedėja 
— Gitą Merkavičiūtė iš New Haven 
ir sporto vadovė — Regina Kryža- 
nauskaitė iš Toronto, c.v. narė. Kiek
vienas vadovas turi savo padėjėjus. 
Laima Gustainytė turi Eglę Juškaitę 
ir Suzaną Pauliukonytę; Ramūnui 
Underiui padeda Vytas Maciūnas ir 
Jonas Vainius; p.' Kairienės padėjė
jai yra Danutė Vaškelytė, Ramunė 
Buivytė, Algis Norvilą, ir Antanas 
Rygelis; Rimas Kasputis prisideda 
prie vakarinių programų; Reginai 
Kryžanauskaitei sporto srityje pade
da Antanas Dambriūnas; Monika 
Vainiūtė palengvina sės. Monikai 
meno srityje; Gabijos Juozapavičiū
tės talkininkė Onilė Vaitkutė. Sto
vyklautojai yra pasiskirstę maždaug 
o dešimt asmenų į dvyliką namelių. 
Atrodo, jiems tai patinka, nes įdo
mu viešėti pas draugą, kaimyną arba 
jį pavaišinti savo namelyje. Nuotai
ka linksma nors ir spėjo truputį 
palyt. Kartais girdėti kalbų apie dul
kes ir trūkumą vandens, bet juk 
čia tikra stovykla. Stovyklautojai ne
turi laiko nuobodžiauti. Jei stovyk
la bus pilna įspūdžių ir įvykių, pa
skaitų ir užsiėmimų iki galo, laiky 
sime stovyklą pasisekusia.

Stovyklautojas

EDMONTON, Alta.
PALAIDOTAS E. GEDGAUDAS. 

Liepos 29 d. savo bute staiga mirė 
Eduardas Gedgaudas, 46 metų am
žiaus, kilęs iš Kėdainių miesto. Pa
laidotas rugpjūčio 5 cL 107 Avė. ka
pinėse prie pat Dominion Bridge 
bendrovės, kurioj velionis dirbo 17 
metų. Eduardas paliko liūdinčius tė
vus ir dvi seseris Lietuvoj. Trečia 
sesuo yra mirus, bet jos duktė rašė 
dėdei laišką, kviesdama jį į vestu
ves, bet dėdė jos laiško nebegavo... 
A. a. E. Gedgaudas buvo ramaus bū
do lietuvis, kuris dažnai atsilankyda
vo į lietuviškus parengimus. Laido
tuvių apeigas atliko vietos kun. Iz. 
Grigaitis. Liūdni paliko artimi drau
gai ir Edmontono lietuvių koloni-
ja. Tebūnie lengva tau svetima že
mė- Mes tavęs, Eduardai, malda ir 
mintimis neužmiršime. A. D.

Advokatas 

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

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

I suite 614,

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTO- 
Ų SĄJUNGOS valdyba išleido ženk
lius, klijuojamus ant vokų. Jie pri- 
iena sovietų pavergtą Lietuvą su- 
ikintos lietuvaitės vaizdu ir įrašu: 
Lithuania is under colonial bonda- 
e of the USSR since W W II”. Nu- 
iešė P. Jurkus. Ženkleliai gaunami 
iuo adresu: Br. Radzivanas, MD, 84- 
S 110th SU Richmond Hill, N. Y. 
1418, USA.
NIUJORKO LIETUVIAI sušilau- 

ė jauno advokato Vlado Duobos, 
ernai baigusio studijas Wayne vais
tiniame universitete Detroite. Iš
likęs papildomus egzaminus, jis ga
ts teisę verstis advokato profesija 
r Niujorko valstijoje. Adv. V. Duo- 
a dirbs Niujorko federacinėje pre- 
ybos komisijoje, bet yra pasiruošęs 
adėti ir savo tautiečiams. Laisvalai- 
ius jis žada skirti lietuvių jaunimo 

organizaciniam darbui.
KLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO 

lituanistinės mokyklos tautinių šokių 
grupė “Šoktinis” atsisveikino su sa
vo vadovais Jolita Kavaliūnaite ir 
Mindaugu Leknicku. Pirmoji sekan
čiais mokslo metais dėstys prancūzų 
kalbą ir literatūrą Akron universite
te, antrasis žada siekti doktorato. Jų 
vadovaujamas “šoktinis” kasmet da
lyvaudavo tarptautiniuose festiva
liuose, spalvotose televizijos progra
mose, gastroliavo Kento ir Akrono 
universitetuose.

BALTIJOS RESPUBLIKŲ sovieti- 
nes okupacijos trisdešimtmečio pro
ga bendrą atsišaukimą paskelbė bal- 
tiečių karių veteranų organizacijos. 
Primindamos pasauliui Baltijos res
publikoms sovietų padarytą skriau
dą, jos reikalauja Sovietų Sąjungos 
kariuomenės dalinių ir administraci
nio aparato atsitraukimo iš Baltijos 
respublikų teritorijos, kreipiasi į 
žmonijos sąžinę, prašydamos para
mos laisvei atstatyti, užtikrina pasau
li, jog laisvę atgavusios Baltijos res
publikos vadovausis žmonijos pažan
gos, socialinio teisingumo ir tarptau 
tinio bendradarbiavimo politika? At
sišaukimą pasirašė: Estijos Išlaisvi
nimo Legijono vadas A. Bushman, 
Latvijos Dauguvos Vanagų pirm. V. 
A. Hazners, Lietuvių Veteranų Są
jungos Ramovė pirm. gen. prof. S. 
Dirmantas. .

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ber
niukų bendrabučio vedėjas kun. Jo
nas Šulcas šią vasarą dirba su lietu
vių jaunimu JAV ir Kanados stovyk
lose. šios viešnagės pagrindinis už
davinys — Vasario 16 gimnazijos po
puliarinimas, primenant jaunimui ir 
tėvams, kad vienintele laisvajame pa
saulyje lietuviška gimnazija gali pa
sinaudoti visų kraštų lietuviai. Įskai
tant visas išlaidas, vieno mokinio 
pragyvenimas Vasario 16 gimnazijo
je į mėnesį atsieitų apie $20. Priima
mi berniukai ir mergaitės nuo 11 me
tų amžiaus. Per 9 metus gimnazija 
paruošia abiturientus universitetams. 
Moksleiviai gali pasirinkti ir trum
pesni kursą, daugiau dėmesio skirda
mi pvz. svetimoms kalboms. Moky
damiesi V. Vokietijoje, jie turės pro
gą aplankyti kitus Europos kraštus, 
susipažinti su jų senąja kultūra bei 
tradicijomis. V. Vokietijoje išeitas 
mokslas yra pilnai pripažįstamas J. 
A. V. Baigusieji Vasario 16 gimnazi
ją neturės jokių kliūčių JAV univer
sitetuose. Platesnių informacijų gali
ma gauti pas Vasario 16 gimnazijos 
direktorių Vincą Natkevičių, Litau- 
ische Gymnasium, 684 Huettenfeld- 
Lampertheim, W. Germany. Infor
macijas taipgi teikia ir berniukų 
bendrabučio vedėjas kun. Jonas Šul
cas. Nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 
5 d. jam prašoma rašyti šiuo adresu: 
Rev. J. Šulcas, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ

ganizacijų veikloje dalyvaujančio 
jaunimo ryšius ir surengti specialų 
Argentinos lietuvių jaunimo suvažia
vimą. Posėdyje dalyvavo Buenos Ai
res “Aušros” choro atstovė N. Bur- 
baite, Lietuvių Centro atstovai O. 
Janušis ir L. Lemberts, “Rambyno” 
ansamblio vadovai H. Levanavičius ir 
L Simanauskienė, “Ateities” pirm. O. 
Levanavičius, Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje pirm. R. Stalioraitis, Ar
gentinos jaunimo pirm. J. Brazaitis, 
Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos pirm. A. Mičiūdas, 
“Laiko” red. kun. A. Steigvilas ir 
Aušros Vartų parapijos kleb. kun. J. 
Petraitis.

VIKTORAS LIMBĄ, žymusis dvi
ratininkas, laimėjo I vietą Buenos 
Aires įvykusiose dviratininkų lenk
tynėse. Buenos Aires spauda, apra
šiusi lietuvio pergalę, pranešė, kad 
jis yra įtrauktas į Argentinos rinkti
nę tarptautinėms dviratininkų lenk
tynėms rugpjūčio 6—19 d. d. Britani
joje.

Australija
TURIZMO REIKALAMS skirtas 

žurnalas “Airways” paskelbė straips
nį “Vilnius — Geležinio Vilko mies
tas”, iliustruotą penkiomis nuotrau
komis. Jame pateikiama Vilniaus 
įkūrimo legenda ir pluoštas istorinių 
faktų. Iš šio straipsnio skaitytojai su
žino, kad Lietuvą su jos sostine Vil
niumi yra okupavusi Sovietų Sąjun
ga, kad 1920-39 m. Vilnius buvo Len
kijos dalimi Straipsnyje taipgi pa
brėžiama, jog daug lenkų didikų yra 
lietuvių kilmės.

ADELAIDĖJE ĮVYKUSIAME 
SIMPOZIUME kultūrinių mainų 
klausimus su sovietų okupuota Lie
tuva nagrinėjo išsamiais referatais 
trys pranešėjai: Australijos Katali
kų Federacijos idėjų populiarintojas 
Pranas Pusdešris, LASo ideologijos 
reiškėjas Vaclovas Raginis ir LB vei
kėjas Bronius Straukas. Jie padarė 
išvadą, jog dabartinėse sąlygose kul
tūriniai mainai su Lietuva būtų nau
dingi tik okupantui, nes silpnintų lie
tuvių vienybę kovoje už Lietuvos 
laisvę. B. Straukas pritarė priva
čioms lietuvių jaunimo kelionėms į 
sovietų okupuotą Lietuvą, bet pasi
sakė prieš ekskursijas, kurias tiesio
giai ar netiesiogiai gali kontroliuoti 
okupantas. Simpoziume dalyvavęs 
VLIKo atstovas Australijai Juozas 
Lapšys perskaitė atitinkamus VLIKo 
ir ALTos pareiškimus bendravimo su 
Lietuva klausimu.

TEISININKŲ KOMISIJA Adelai
dėje paruošė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės statuto pakeitimus, 
kurie liečia šiuos pagrindinius punk
tus: į ALB primami ir mišrių šeimų 
nariai nelietuviai, pilnos teisės su
teikiamos 18 metu amžiaus jaunuo
liams, apylinkių valdybos renka
mos ne vieneriems, bet dvejiem me
tam, krašto valdybos būstinė gali bū
ti įvairiuose Australijos miestuose. 
Padaryti pakeitimai taipgi išryškina 
garbės teismo kompetenciją.

Britanija
MANCESTERIN SUVAŽIAVĘ Bri- 

tanijos lietuvių jaunimo atstovai 
Įsteigė jaunimo organizaciją, kuri sa
varankiškai veiks Britanijos Lietuvių 
Sąjungos rėmuose, turėdama skyrius 
atskirose lietuvių kolonijose, atsto
vus DBLS centro valdyboje ir tary
boje. Naujosios organizacijos pagrin
dinis tikslas — lietuviškojo jaunimo 
jungtis, visų renginių koordinacija, 
ruošimasis perimti Britanijos Lietu
vių Sąjungos vadovybę, kai pritrūks 
jėgų vyresniesiems. Laikini komite
tą sudarė: Daina Traškaitė iš Brad
ford©, R. Narnajuška iš Londono, Ni
jolė Kutkutė, Jonas Podvoiskis ir 
Bernadeta Snabaitienė iš Mančeste
rio, Petras Viržintas iš Nottingham© 
ir Petras Petkevičius iš Wolver- 
hamptono.

centro valdyba yra pasiryžusi sudary
ti narių kartoteką ir ją skaitytuvo 
pagalba palaikyti nepasenusią. Tuo 
reikalu ji yra išsiuntinėjusi laišką 
visiems ateitininkams, prašydama už
pildyti registracijos kortelę. Dauge
lio adresai netikslūs, o kitų visai nė
ra, todėl tie, kurie paštu tos kortelės 
nėra gavę, malonėkite atsiliepti šiuo 
adresu: Ateitininkų Sendraugių Są
junga. Box 1016, Langley Park, Ma
ryland 20787, USA.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGOS trimetinis 
suvažiavimas (vyks 1970 m. rugpjūčio 
15—16 d. d. Klevelande, Šv. Jurgio 
parapijos patalpose. Į suvažiavimo 
simpoziumą — “Krikščionis ir ko-
munistas kovoje už žmogų” maloniai 
kviečiami svečiai, ypač jaunoji kar
ta. Simpoziume dalyvaus Įvairių kar
tų, linkmių ir net kitą kontinentu 
žmonės. Kiekvienas simnoriumo daly
vis turės progos parengti savo nuo
monę. Simpoziumo pradžia — ieSta- 
dienį, rugpjūčio 15 d., 4 v. p. p. KDI 

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIU organi

zaciją ir spaudos tarybos delegacija, 
vadovaujama pirm. A. Mičiūdo, lan
kėsi pas Quilmes miesto burmistrą 
inž. Jorge Cichero ir (teikė prašymą 
pavadinti vieną šio miesto gatvių Lie
tuvos vardu. Burmistras pažadėjo 
lietuvių prašymą patenkinti. Lietu
vos gatvės jau yra Buenos Aires 
Avellanedoj, Berfsse, Rosario, Sar
miento. Sj sąrašą papildys Kordobos 
ir Onilmes miestai.

AVELLANEDOS AUftROS V AR
Neringos stovyklavietėje žaidimų metu. Vadovauja A. Astroitė (rato viduryje) ir V. Kliorys. Šią sto- TV parapijoje posėdHave lietuvių 
vyklovietę neseniai įsigijo N. Pradėtosios Marijos seselės. Nuotr. L. Tamošaičio jaunimo atstovai nutarė stiprinti or-

VTDĄ GASPERIENĖ jos nuotrau
ka ir netrumpu rašiniu atžymėjo 
Nottinghamo laikraštis “Guardian 
Journal”. Ji yra viena pagrindinių 
Britanijos lietuvių solisčių, dalyvau
janti minėjimuose bei kultūrinių 
renginių koncertinėse programose. 
V. Gasperienė, mezzo-sopranas, dai
navimą studijuoja Birminghamo mu
zikos mokykloje. Be lietuvių dainų, 
savo repertuare turi eilę Brahmso, 
Mahlerio, R. Strausso, B. Britteno 
kūrinių. “Guardian Journal” prime
na skaitytojams, kad tėvai ją, mažą 
vaiką, iš Lietuvos išsivežė prieš 25 
metus. Lietuviškos dainos V. Gaspe- 
rienę sugrąžina į gimtąjį kraštą, ku
rio jai beveik neteko pažinti. Jos
svajonė —dainuoti žymiuose Black
pool ir Cheltenham festivaliuose.

Italija
VATIKANE MIRĖ lietuvių bičiu

lis kardinolas Giuseppe Pizzardo, Va
tikano studijų kongregacijos prefek
tas, sulaukęs 92 metų amžiaus. Jo pa
stangų dėka buvo sutvarkytas Lietu
vos bažnytinės provincijos (steigimas, 
pasirašytas konkordatas. 1928 m. kar- 

«dinolas G. Pizzardo buvo apdovano
tas Gedimino ordinu. Velionis padėjo 
(steigti Sv. Kazimiero kolegiją ir bu
vo jos nuolatiniu globėju. Nuo 1947 
m. dalyvaudavo visuose Romos lietu
vių parengimuose bei minėjimuose, 
remdamas lietuviškuosius reikalus.

SALEZIEČIŲ STOVYKLAVIETĖ
JE Italijos Alpėse šiemet stovyklau
ja 57 lietuviai jaunuoliai — $1 mer
gaitė ir 28 berniukai, daugiausia iš 
V. Vokietijos. Stovyklautojų ir talki
ninkų gretoms taipgi priklauso 8 su
augusieji. (Nukelta j 7 psl)
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"Meilė dvidešimtame amžiuje
1. Meilės sampratos įvairumas

Petras Maldeikis, žymus pe
dagogas ir auklėjimo klausi
mais keleto vertingų knygų ir 

šioje knygoje “Meilė dvidešim
tajame amžiuje” sprendžia mei
lės problemą mūsų dienomis.

Jo knygos tikslas labai reikš
mingas. Mūsų laikų sumišimai 
ir pasikeitimai giliai paliečia 
žmogaus gyvenimą, meilės bei 

sams užleidžiamas pirmumas 
“prieš psichologinius ir dvasi
nius meilės atžvilgius” (11 p.). 
Šiems ne tik fiziologiniams, bet 
ypač psichologiniams, dvasi
niams bei kitiems meilės atžvil
giams iškelti ir duoti tikrą jos 
sampratą yra skirta ši knyga.

Autorius pirmame skyriuje 
jieško meilės esmės. Pradžioje 
tai atrodo paprastas ir lengvai 
išsprendžiamas klausimas, bet 
pradedant į jį gilintis, jis pama
žu pavirsta į tamsų labirintą, 
kur rimti tikros meilės sampra
tos jieškojimai paskęsta klyst
keliuose. Šioms klaidoms išveng
ti ir meilės esmei nustatyti rei
kia pažvelgti į paties autoriaus 
pažiūras. P. Maldeikis pripažįs
ta ne tik juslinį pažinimą ir me
džiaginę tikrovę, bet ir priima 
tik minčiai ir intuicijai prieina
mąjį transcendentinį pasaulį, 
kurio centre yra Dievas, žmo
gus yra sukurtas pagal Dievo 
panašumą. Autorius taip pat 
skiria seksą nuo meilės: “Kiek
vienas žmogus pergyvena mo
mentų, kad jis pasiilgsta meilės 
be sekso, lygiai kiekvienas su
pranta ir seksą, kuris gali būti 
visiškai be meilės” (137 p.). Čia 
autorius iškelia labai svarbų 
bruožą, kuris padeda jam meilės 
esmę surasti. Iš tikro, daug žmo
nių yra gimę iš tėvų, tarp kurių 
jokios meilės nėra buvę, žmo
nių giminei tęsti nėra reikalin
gas išskirtinis prisirišimas tik 
prie vieno asmens, kuris yra bū
dingas meilei. Nėra ir taip, kad 
juo didesnė meilė tarp tėvų, juo 
tobulesni vaikai. Labai gili ir 
didelė meilė, kaip rodo žinomi 
literatūros pavyzdžiai, būna kar
tais nelaiminga ir baigiasi tra
giškai. Kitais atvejais tokia mei
lė lieka be įpėdinių, kaip tai 
matyti iš Gogolio romano “Seno
vės dvarininkų meilė”. Meilės 
esmės tad reikia j ieškoti indivi
dualiai dvasinėje žmogaus pri
gimtyje — jo asmenyje.

P. Maldeikis ir eina šiuo ke
liu. Analitiškai ir kritiškai pa
tikrinęs Įvairius atsakymus Į 
klausimą, kas yra meilė, aut*> 
rius sustoja prie asmens ir mei
lėje randa tris žymes: “Mylinčio 
asmens giliausią įvertinimą, jam 
laimingumo geidimą ir kartu 
siekimą savo laimingumo” (18 
p.). Nors šios trys žymės yra bū
dingos meilės esmei, tačiau pa
gal tai, kas jo knygoje apie mei
lę pasakyta, jos esminės žymės 
išeitų tokios: mylėti kitą šalia 
savęs, su juo sutapti ir suteik
ti jam laimę.

Meilės esmei pirmiausia bū
dinga iš savęs išeiti, mylėti ką 
nors kitą šalia savęs. Autorius 
sako: “Pagal tai meilės esminė 
dalis yra emocingai intuityvus 
kito asmens giliausios vertybės 
atpažinimas” (19 p.). Antroji es
minė žymė yra sutapti su tuo, 
ką mylime: “Linkimas save do
vanoti mylimam asmeniui rodo, 
kad meilė yra linkimas į di
džiausią vienybę su tuo, ką' my
lime” (23 p.). Ir pagaliau trečio
ji esminė meilės žymė — no
ras kitą padaryti laimingu: “Ne
suinteresuotų ir tik kitam lai
mingumo siekiančią meilę mes 
galime laikyti kilnia ir tobula. 
Tai meilės esmė ir kur šių trijų 
žymių nėra, ten yra ne meilės, 
bet kitos žmonių santykiavimo 
rūšys”.

2. Meilė — žmogiškosios 
egzistencijos dalis

Visatoje vyksta nuolatinis ju
dėjimas, kuris yra Dievo kūry
bos išraiška. Krikščioniškoji 
meilė yra šios dieviškosios kūry
bos apraiška ir atspindys žmo
guje. Todėl ji visuotinė, apima 
visus žmones ir visus kūrinius ir 
pasidaro žmogiškosios egzisten-

Mokomės lietuviškų giesmių Vasario 16 gimnazijoj

. BALTINIS

cijos dalis.
Dabar matome įvairias meilės 

rūšis ir įvairius jos išsivystymo 
laipsnius. Autorius kalba apie 
dvasinę ir seksualinę meilę: 
“Dvasine meile suprantama to
kia meilė, kur kitas asmuo yra 
mylimas dėl jo dvasinio pobū
džio ypatybių, jame atpažjstant 
jo dvasines vertybes” (32 p.). 
Mes klaidingai suprastume mei- 

šingybe ir ją paneigtume. Auto
rius pabrėžia dvasinės ir seksua
linės meilės skirtingumą, ta
čiau jos nelaiko seksualinio in
stinkto išraiška, bet tokia meile, 
į kurią įeina ir mylimo asmens 
vertinimas ir noras sutapti su 
juo ir seksualine prasme (34 p.).

Iš dvasinės ir seksualinės mei
lės sampratos autorius prieina 
prie meilės objekto įvairumo. 
Teisingai pabrėžia, kad Dievo 
meilė jau priklauso religinei ir 
metafizinei plotmei. Teologai 
kalba, kad Dievas sukūrė pasau
lį iš meilės, nes Dievas yra mei
lė, o meilės esminė žymė yra 
mylėti ką nors šalia savęs, todėl 
Dievas kuria pasaulį, kad turė
tų ką mylėti.

Kalbėdamas apie artimo mei
lę, autorius paliečia savimeilę 
ir savęs meilę, pabrėžia, kad sa
vęs meilė yra visų kitų meilių 
pagrindas (52 p.).

Kalbėdamas apie tėvų meilę, 
autorius iškelia jų skirtingumą: 
“Motinos meilė yra savęs pratę
simas kūdikyje, kitos meilės ne
turi tokio pagrindo” (53 p.). Tė
vo meilė savo kūrikiui skirtin
ga nuo motinos meilės ir tėvas 
nepergyvena biologinio ryšio su 
vaiku. Iš tėvų ir vaikų meilės 
kyla brolių ir seserų meilėj ku
ri skirtinga nuo draugų meilės 
(59 p.). Erotinė meilė yra savęs 
papildymas priešingos lyties 
dvasiniais pradais, kurie reiškia 
asmenybės tobulėjimą (61 p.).

3. Reikalas mylėti ir būti 
mylimu

Kadangi meilė yra žmogaus 
egzistencijos dalis, tai kiekvie
nas žmogus nori ką nors mylėti 
ir pats būti mylimas. Be meilės 
žmogus negali egzistuoti. Nemy
limas vaikas miršta (66 p.). Nie
kada žmogus negali taip džiaug
tis kitu žmogumi, kaip jį mylė
damas (79 p.). Kad taip būtų, 
meilė turi būti abipusiška, nors 
dažnai ji yra vienapusiška ir tra
giška (73 P.). ■ * - -

Autorius sustoja prie meilės 
išsivystymo Vakarų kultūroje. 
Jau Senajame Įstatyme meilė 
Dievui ryški (76 p.). Graikų mei
lė buvo atsieta nuo moralės, bet 
sujungta su grožio idėja (79 p.). 
Platonas jau skiria dvasinę ir 
kūninę meilę. Krikščionybė, 
kaip meilės religija, sukūrė gi
lią meilę ir ja pagrindė visus 
žmonių santykius (83 p.). Ypač 
čia žymi riterių meilė, reiškiama 
jų romanuose.

Aštuonioliktajame amžiuje 
technikos įtakoje meilė labai 
pakito ir daug kur ji buvo pa
keista pornografija. Romantinės 
meilės vietą užėmė seksas be 
meilės. Prie' to prisidėjo Freu- 
das, tvirtindamas, kad meilė yra 
tik sekso pakilninimas. Iš šios 
pažiūros atsirado dabartinis mū
sų dienų seksualinis apsėdimas. 
Jis savo pradžią turi socializme 
ir komunizme, visuose feminiz
mo pertempimuose ir laisvės 
princijo neribotame pritaikyme 
visoms gyvenimo sritims (97 
p.). Amerikos jaunimas pradeda 
draugauti dar meilei nesubren- 
dus ir tai prisideda prie meilės 
sunykimo.

Autorius labai ryškiai iškelia 
seksualinės meilės pavojus. Sek
sualinė meilė sujungia kūnus ir 
išskiria sielas, padaro jas vieną 
kitai svetimas. Seksas yra rasės 
jėga prieš asmenybę, bendroji 
jėga prieš individą (140 p.). Am
žina meilė prisiekiama, bet nie
kas nebando prisiekti amžino 
seksualinio patraukimo (142 p.). 
Meilės ir sekso nesuderinimas 
veda į šeimos konfliktus ir visas 
šių laikų blogybes.

Toliau autorius kalba apie 
meilės ir draugystės skirtingu
mą, pabrėždamas, kad vvrai 

draugauja kaip individas su i 
dividu, o moteris į draugiškun 
suveda bendras moteriškas Iii 
mas (159 p.). Meilės kliūtys k 
la iš paties žmogaus, ir jos yr 
egoizmas, išdidumas, pasisel 
mo ir turto garbinimas, motei

nų vienybė, atremtos į abipus* 
meilę (192 p.). Tačiau meilė yr; 
dviejų žmonių reikalas, o vedy 
bos — institucinis viešas akta 
su tam tikromis pareigomis i 
reikalavimais visuomenei (19! 
p.). Po vedybų meilė ne tik per 
gyvena naują fazę, bet dažnai i 
krizę (197 p.). Krizė kyla iš skir 
tingų vyro ir moters savybių 
vyras nori būti gerbiamu ir gar 
tingu, moteris — mylėti ir būt 
mylima (211 p.). Moterys sieki 
saugumo, vyrai — laisvės; je 
žmona jo nevaržo, ją labiau my 
Ii (212 p.).

4. Knygos vertė ir išvados
Kaip matyti iš to, kas čia pa 

sakyta, P. Maldeikio knyga ap 
ima klausimus, kurių visų nega 
Įima apibūdinti recenzijoje. To 
dėl iškėlėme tik tuos, kuri* 
mums atrodė svarbiausi. Dauge 
lį labai įdomių įžvalgų teko pra 
leisti, nes knyga labai turtingi 
jomis. Nemažiau svarbu ir tai, 
kad jo mintis preciziška, visa
pusiška, objektyvi, iškelianti ir 
priešingas pažiūras. Prie dau
gelio knygoje iškeltų klausimų 
reikėtų sustoti ir duoti plates
nius paaiškinimus.

Autorius, kalbėdamas apie 
meilę ir mirtį, sako, kad meilė 
nugali mirtį, pratęsdama savo 
gyvenimą vaikuose ir praturtin
dama savo asmenybę amžinomis 
vertybėmis. Tačiau žmogus turi 
išsilaisvinti iš savo vienašališ
kumo: tikrasis žmogus savo as
menybės pilnatvėje negali būti 
tiktai vyras ąr moteris; jis turi 
apjungti savyje abu principu 
— vyriškumo ir moteriškumo. 
Meilės uždavinys ir prasmė tad 
būtų žmogiškosios asmenybės 
vienybės ir pilnumo atnaujini
mas, kitais žodžiais — pilnos as
menybės sukūrimas. Iš to tad 
kyla nemirtingumo ilgesys. Bet Lietuvos nepriklausomybę. Apie 
savęs pergyvenimas įpėdiniuose 
yra tik nemirtingumo surogatas. 
Jei yra suvokiamas pilnos asme
nybės idealas, žmogus trokšta 
tikro nemirtingumo susijungi
me su mylimąja būtimi, su ku
ria kartu jis sukuria savo asme
nybės pilnatvę. Pirm biologiško
jo ir teisėto susijungimo “tei
sėtoje moterystėje” reikia vie
nybės Dievuję,. kuri veda į ne
mirtingumą.

Autorius kalba apie egoizmą 
kaip meilės kliūtį. Tačiau egoiz
mo pagrindinis blogis nėra tas, 
kad žmogus pats sau priskiria vi
sas vertybes, bet tai, kad jis ki
tiems jas paneigia, kad jis ma
no esąs viskas, o kitas niekas. 
Meilė panaikina tą sieną, kuri 
skiria vieną žmogų nuo kito, 
Įžvelgia jo vertingumą ir tuo 
būdu nugali egoizmą.

Kaip matyti iš šių pavyzdžių, 
knyga savo trumpu visų meilės 
klausimų nagrinėjimu verčia 
mus galvoti, išsiaiškinti kaiku- 
riuos klausimus, skatina kelti 
naujus klausimus. Dėlto ji yra 
aktuali visiems: vyrams ir mo
terims, tėvams ir vaikams, kuni
gams, mokytojams ir visuome
nės veikėjams, nes joje sutelktu 
būdu yra apžvelgtos visos mei
lės problemos, liečiančios mūsų 
konkretų gyvenimą, nurodyti 
būdai meilei suprasti, jai ugdy
ti; yra iškelti pavojai, kurie jai 
gresia mūsų laikais, ir keliai 
tiems pavojams nugalėti bei tik
rajai meilei išlaikyti visoje as
meninio, visuomeninio ir religi
nio gyvenimo plotmėje.

Petras Maldeikis, MEILĖ DVI
DEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Či
kaga 1970 m., 273 psl., kaina $5. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, 4545 West 63rd St, Chica
go, Ill. 60629, USA.

metuAteitininkų kongreso 
Čikagoje rugsėjo 5 d. geriau
sioje Čikagos salėje įvyksta sim
foninis lietuviškos muzikos kon
certas. Diriguoja prof. Vytautas 
Marijošius, buvęs valstybinės 
operos dirigentas Lietuvoj, gro
ja simfoninis Čikagos orkestras. 
Girdėsime šiame krašte pirmą 
kartą Čiurlionio simfoninę poe
mą “Jūrą”, Vlado Jakubėno 
“Miško šventę”. Pagerbiant 
Beethoveno gimimo sukaktį, bus 
atliktas jo koncertas Nr. I C Ma
jor op. 15 ir ištraukos iš operos 
“Fidelio”. Pakviesti solistai: Da
nutė Stankaitytė, Stasys Baras, 
Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis 
ir pianistas Antanas Smetona, 
šia proga klausytojams bus įdo
mu prisiminti, kad M. K. Čiur
lionis gimė 1875 m. Varėnoje, 
bet savo kūdikystę ir vaiko die
nas praleido Druskininkuose, 
kur keliolika metų vėliau gimė 
žydų kilmės Jacques Lipchitz, 
dabar jau pasaulinio garso pa
siekęs skulptorius, šiltai atsime
nąs Čiurlionį ir laikąs jį tikru 
genijum. Čiurlionis, be abejo
nės, yra daugiau tapytojas nei 
kompozitorius. Visdėlto, jis yra 
sukūręs muzikos veikalų, kurie

Ir dabartinės Lenkijos žemėse gyveną lietuviai puoselėja tautinius 
šokius. Nuotraukoje — Vroclavo (Breslau) lietuvių tautinių šokių 
grupė "Vilnelė” . .

Lituanistinės temos suvažiavime
L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime 1-6 dienomis Toronte 

svarbi vieta skirta lituanistikai
Prie lituanistinių darbų orga

niškai šliejasi ir meno bei ar
chitektūros sekcija, vadovauja
ma archit. dr. A. Kulpos-Kulpa- 
vičiaus. Jis pats yra paruošęs 
ilgesnę studiją apie lietuvių, 
bažnyčių architektūros savybes 
ir tos studijos rezultatus pateiks 
Akademijos suvažiavime. Jo te
ma “Proporcija lietuvių bažny
čių statyboje”. Apie išeivijos lie
tuvių architektūrą kalbės archit. 
A. Kerelis iš Čikagos. Lietuvių 
dailei atstovaus dail. T. Valius 
ir dail. L. Urbonas. Pirmasis 
kalbės apie P. Afrikoj gyvenusį. 
dailininką Praną Domšaitį ir jo 
kūrybą; antrasis — apie psicho
logines apraiškas moderniajame 
mūsų mene, apie bandymus iš
reikšti žmogaus gelmes. Visos 
šios sekcijos paskaitos bus iliust
ruojamos skaidrėmis. Inf.

Aštuntajame L. K. Mokslo 
Akademijos suvažiavime daug 
reikšmės skirta lituanistikai, 
kuri ypač pasireikš istorijos, li
teratūros bei kalbotyros sekci
jose. Istorijos sekcijos vadovas 
dr. J. Jakštas su savo bendra
darbiais parinko temas, derinda
miesi prie pagrindinės suvažia
vimo temos, skiriančios visą dė
mėsi tautai.

Dr. J. Jakštas kalbės apie Lie
tuvos “Aušros” laikotarpio isto
riografiją, kartu paliesdamas 
tautini atgimimą, nuvedusį į 

svetimybių antplūdi Lietuvoje 
18 š. kalbės kun. prof. St. Yla, 
neseniai parašęs stambų veikalą 
apie Šiluvą, kuris davė progos 
pažvelgti i visą Lietuvos to meto 
istoriją. Jaunas istorikas R. J. 
Misiūnas gvildens temą “Algir
do tikėjimas”.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija bus bene gausiausia pa
skaitomis. Sekcijos vadovas 
prof. dr. A. Klimas šiam suva
žiavimui pasirinko temą “Teori
nė kalbotyra ir lietuviai kalbi
ninkai”. Joje autorius atskleis 
toje srityje padarytą pažangą ir 
trūkumus, šveicaras prof. A. 
Sennas, dėstęs Kaune ir Filadel
fijoj, parašęs visą eilę mokslinių 
darbų ir gerai pažįstąs lietuvius, 
kalbės tema “Lietuvos sukrikš- 
čioninimas kalbotyros ir folklo
ro šviesoje.” Prof. dr. W. Smals- 
tieg savo temos dar nėra prane
šęs, bet žadėjo suvažiavime da
lyvauti. Prof. dr. R. Šilbajoris 
savo paskaitoje nagrinės “Done
laičio ‘Metų’ struktūrą”. Rašyto
jas A. Vaičiulaitis atskleis nau
jų duomenų apie prancūzų rašy
toją Stendhalį, dalyvavusį Na
poleono žygiuose ir buvusį Lie
tuvoje. Šis rašytojas buvo vie
nas svarbiausių psichologinio 
naujųjų laikų romano pagrindė
jų. Pagaliau poetas J. Aistis, 
mokąs gyvai ir taikliai rašyti 
apie žymiuosius žmones ir laiką, 
suvažiavimo užbaigos posėdyje 
kalbės apie Tumą Vaižgantą. 
Tuo bus atžymėtas jo šimtasis 
gimtadienis. Visuose Akademi
jos suvažiavimuose būdavo iškel
ta kuri nors lietuvių kultūros as
menybė. šį kartą suvažiavimo 
dėmesys bus skirtas judriajam 
kunigui, rašytojui, dėstytojui, 
veikėjui, kuriam tauta buvo ne
pamainoma širdies tikrovė.

“Miško šventė
užima reikšmingą ir pastovią 
vietą mūsų muzikos istorijoje. 
1904 m. pradėjęs, 1907 m. bai
gė simfoninę poemą “Jūrą”, ku
rią daugumas kritikų laiko jo 
žymiausiu kūriniu. Poema buvo 
atlikta jau nepriklausomoj Lie
tuvoj, daugeliui metų praslinkus 
po kompozitoriaus mirties, ku
riam likimo nebuvo lemta išgirs
ti ją atliekant. “Jūra” yra ne
paprastai spalvingas kūrinys, 
turtingos instrumentacijos, su
komponuotas dideliam orkest
rui. Reikalaujamų instrumentų 
gausa ir įvairumas leido Čiurlio
niui išreikšti savitą gamtos jaus
mą ir besikeičiančią jūros nuo
taiką, nuo bangų žaidimo atsi- 
mušant į smėlėtą krantą ramią 
saulėtą dieną iki galingos aud- 

INŽ. E. DANILIONAS, baigęs š. m. 
Vakaru Ontario Londone, Ont, uni
versitetą. Gimė 1946 m. V. Vokieti
joje. Baigęs šv. Martyno kat pr. mo
kyklą Londone, Ont, įstojo i Tėvu 
pranciškonu šv. Antano lietuviškąją 
gimnaziją Kennebunkporte, kurią po 
ketvertų metų baigė bronzos meda
lio. Grįžęs Kanadon, užbaigė tryliktą 
skyrių ir 1966 m. rudenį įstojo į 
Vakarų Ontario universitetą, pasi
rinkdamas mechanikos inžinieriaus 
specialybę. Po ketvertų metų šį pa
vasarį sėkmingai baigė. Būdamas lie
tuvių gimnazijoje pamilo gamtą su 
įvairia vietos gyvūnija ir sportą. Da
lyvavo stipriojoj gimnazijos krepši
nio komandoj “Nevėžis”, skautų ir 

ros. kitose organizacijose. Londone —
Kito kūrinio “Miško šventė” vienas iš L. L. Sporto klubo “Tau- 

autorius yra kompozitorius via- ras” Steigėjų, jaunių, o vėliau vyrų, 
komandos kapitonas. Be to, treniravo 
pažangiąją inžinerijos fakulteto krep
šinio komandą, tarpfakultetinėse pir
menybėse 1970 m. laimėjusia pirmą 
vietą. Ugi susižeidimo žaidė univer
siteto antrojoj komandoj. Kurį lai
ką dalyvavo tautinių šokių grupė
je. Pailsėjęs numato toliau studi-

das Jakubėnas, gyvenąs Čikagoj. 
Gimęs Biržuose, studijavęs Kau
ne, Rygoj ir Berlyne, kūrybiš
kai subrendęs nepriklausomoj 
Lietuvoj. Jis yra žinomas kaip 
kompozitorius, pedagogas, ir 
muzikos kritikas. Yra kūręs sim
foniniam orkestrui, styginiam,
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Atsiųsta paminėti
Lietuvos Pajūris nr. 1 ir 2, 1970 

m. Redakcija ir administracija — 
5260 — 10th Avė., Rousemont, 
Montreal 405, P. Q. Canada. Leidėjas 
— Kanados Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijų valdyba. Vyr. red. 
A. Lymantas. Išeina keturis kartus 
j metus. Prenumerata — S2 metams, 
garbės prenumerata — $5.

Aidai. 1970 m. birželis, 6 nr. Re
daktorius — dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St. Boston, Mass. 02122. Ad
ministracija: 680 Bushwick Ave.. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Pasaulio Lietuvis. 1970 m. birže
lis 11/47 nr. Leidžia Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba.
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PROF. DR. ANTANO MACEINOS 
naujasis veikalas “Bažnyčia ir pasau
lis”, dedikuotas ateitininkijai jos še
šiasdešimtmečio proga, jau yra su
rinktas Čikagoje, “Draugo” spaustu
vėje. Knyga turi penkis" skyrius: 
‘Priešingybių proverža Bažnyčioje”, 
“Bažnyčios šiandienėjimas”, “Bažny
čios demokratėjimas”, “Bažnyčios 
tautėjimas” ir “Bažnyčios vieta pa
saulyje”. Autorius pateikia religinio 
gyvenimo kaitos kritinį skerspjūvį 
po Vatikano II santarybos. “Bažny
čios ir pasaulio” leidėjas — Europos 
Lietuvių Sielovada, žymi dalis šios 
knygos buvo spausdinta “Tėviškės 
Žiburiuose” straipsnių serijoj “Baž
nyčios tragiką”.

LILIJĄ ŠUKYTE, Niujorko Metro
politan operos solistė, sėkmingai 
reiškiasi V. Vokietijos muzikiniame 
gyvenime. Miuncheno operos teatras 
jau nufilmavo V. A_ Mocarto operą 
“Cosi fan tutte”, kurioje ji atliko 
Fiordiligi vaidmenį. Filmas bus pa
naudotas televizijos laidoms. L. Šu
kytei šį vaidmenį taipgi teko atlikti 
ir V. Berlyno operos teatre, kur ji 
šį rudenį dainuos Violetą G. Verdi 
operoje “La Traviata”. Miuncheno 
operoje L. Šukytė taip pat turėjo 
progą atlikti Mimi vaidmenį G. Puc
cini “Bohemoje” ir Grovienės vaid
menį R. Strausso operoje “Capric- 
cio”. Lietuvaitė dainininkė rudenį 
grįžta į Metropolitan opera.

MINDAUGO MAČIULIO, jauno či- 
kagiečio pianisto, modernią kompo
ziciją atliko Northwestern universite
to vasaros muzikos mokyklos studen
tų ansamblis. Ji yra sukurta smuikui, 
prancūzų ragui, fleitai, dviem klar
netam ir dainininkei su garso efek
tais magnetofono juostoje. Pats M. 
Mačiulis šiame koncerte susilaukė 
audringu plojimų už talentingą J. S. 
Bacho “Partitos nr. 2” išpildymą.

ATSPAUSDINTAS NAUJAS O. 
Nendrės romanas “Antroji banga” 
gaunamas pas knygų platintojus ir 
“Draugo” administracijoje. Kaina 
$3.50.

TARPTAUTINĖJE DAILĖS PA
RODOJE Santiago mieste, Čilėje, JA 
Valstybėms atstovaus dail. Romas 
Viesulas su penkiais savo kūriniais. 
Parodon kviečiami ne dailininkai, 
bet valstybės, kurios pačios pasiren
ka dailininkus bei jų kūrinius. At
ranką dariusi National Collection of 
Fine Arts įstaiga Vašingtone dail. R. 
Viesulą įtraukė į savo atstovų dešim
tuką. Dail. R. Viesulas taipgi buvo 
pakviestas dalyvauti kas antri metai 
rengiamoj vaizdinio meno parodoj 
Venecijoje, JAV paviljone.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS Čikagoje jieško 1937 m. Klaipė
doje išleistos kun. dr. V. Bartuškos 
knygos “Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus kelias”. Galintieji šį leidinį 
padovanoti ar bent paskolinti prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

DAINUOJANTI ŽYMANTŲ ŠEI
MA rugpjūčio 10 d. 10.30 — 11.30 v. 
ryto dalyvavo Čikagos WGN televizi
jos Jim Conway programoje.

SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽ- 
DYS, Londono lietuvis, yra isstatęs 
keletą savo darbų Osakos pasaulinės 
parodos Britanijos paviljone, ku
riam jis yra sukūręs pagrindinę 
skulptūrą prieš parodos atidarymą 
paskelbtame konkurse.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjuje Čikagoje lietuvių mo
terų siuvinių ir audinių parodą lie
pos 22 — rugpjūčio 16 d. d. surengė 
Marija Kriaučiūnienė ir Paulina Vai- 
taitienė.

ČIKAGOS UNIVERSITETO Berg
man galerijoje surengtoje meninės 
fotografijos parodoje “Camera and 
the City” dalyvavo du lietuviai foto
menininkai — Jonas Dovydėnas ir 
Uosis Juodvalkis. Žurnalas “Chica
go” birželio laidoje keturis puslapius 
paskyrė Jono Dovydėno nuotraukom 
ir žodiniam reportažui, vaizduojan
čiam antenos stiebų montavimą bai
giamame statyti augščiausiame Čika
gos dangoraižyje “Hankock”. Spalvo
tomis ir nespalvotomis nuotraukomis 
jis atskleidžia šio darbo detales Či
kagos padangėje ir darbininkų nuo
taikas.

DAIL. K. ŽOROMSKIS, turįs nuo
latinę studiją Niujorke, vasarai per
sikėlė į Kennebunkport, Maine, kur 
buvusiuose lietuvių gimnazijos rū
muose įsirengė laikinę studiją ir tę
sia kūrybinius darbus.

PROF. K. PAKŠTO MONOGRAFI
JA, paruošta prof. J. Ereto, jau yra 
surinkta. Knyga turės 370 psl., bet 
dėl spaustuvininkų streikų greičiau
siai nebus išspausdinta iki ateitinin
kų jubilėjinio kongreso Čikagoje.

ESTIJOS GENERALINIS KONSU
LAS E. Jaakson parašė ir išleisdino 
informacinę brošiūrą anglų kalba 
“Soviet Russian Imperialism”. Ja su
sidomėjo žydų savaitraštis “Ameri
can Examiner” ir š.m. liepos 23 d. 
laidoje jo bendradarbis D. Horowitz 
parašė ilgoka straipsnį apie Balti
jos kraštus. Esą sovietai laiko Izrae
lį užpuoliku, o patys užmiršta, kad 
yra Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų kraštų užpuolikai..

VETERINARIJOS DR. S. JAN
KAUSKAS, Lietuvos veterinarijos 
akademijos steigėjas ir rektorius, 
veterinarijos departamento ilgametis 
direktorius rašo atsiminimų knygą 
“Veterinarinė medicina nepriklauso
moj Lietuvoj9*.

. į , -f

OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
R. TAMUČIO VADOVAUJAMAS 

Kauno žemės ūkio statybos projekta
vimo instituto ansamblis “Rasa” lie
pos pabaigoje dalyvavo m tarptauti
niame liaudies muzikos festivalyje 
Middlesbrough mieste, Britanijoje. 
Už liaudies dainų atlikimą “Rasai” 
buvo pripažinta II vieta, už liaudies 
muzikos instrumentų meistriškumą 
— m vieta. Konkurse dalyvavo an
sambliai iŠ 27 pasaulio valstybių. Su 
“Rasa” Britanijoje viešėjo ir chore
ografas Juozas Lingys.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJAUS 
požemiuose atidaryta senosios Vil
niaus rotušės istorijos paroda. Da
bartinio dailės muzėjaus pastate bu
vusios rotušės požemiai lankytojus 
nukelia į XV šimtmetį. Juose yra 
buvęs Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės iždas ir ginklų sandėliai. Res
tauruotuose senosios rotušės rūsiuo
se dailiosios keramikos raidą nuo se
niausių iki dabartinių laikų atsklei
džia gausus koklių rinkinys. Senie
siems Vilniaus meistrams atstovauja 
geležiniai vartai ir saviti , žibintai.

PELIKSAS ŠINKŪNAS, geogra
fas, mokyklinių geografijos vadovė
lių autorius, liepos 30 d. mirė Vil
niuje. Velionis buvo gimęs 1891 m. 
Kupiškio rajono Iciūnų kaime, mo
kytojų kursus baigęs Maskvoje ir ten 
studijavęs istorijos bei visuomeni
nius mokslus. Pirmąjį A. Vireliūno 
pradėtą ruošti, bet dėl mirties ne
užbaigtą geografijos vadovėlį “Kraš
to mokslo vadovėlis” P. Šinkūnas 
išleido 1926 m. Kaune, užbaigdamas 
savo bičiulio darbą. Šis vadovėlis, 
nuolat P. Šinkūno tobulinamas, buvo 
naudojamas Lietuvos mokyklose iki 
sovietinės okupacijas pradžios. P. 
Šinkūnas taipgi buvo išleidęs mokyk
linį geografinį atlasą. Pokario lai
kotarpyje jis dėstė geografiją Vii 
niaus universitete ir Vilniaus peda
goginiame institute. Jo plunksnai 
priklauso dvi stambios knygos — 
“Arktika ir jos užkariavimas”, “Va
dovas mokyklos geografinei aplinkai 
tirti”, “Didžiosios kelionės ir atra
dimai”. Išėjęs pensijon 1960 m., ve
lionis iki pat mirties rašė geografi
jos istorijos vadovėlį augštosioms 
mokykloms, bet jo nesuskubo už
baigti.

MOLDAVIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
šventėje Kišiniove Lietuvai atstova
vo Vlado Ūsovo vadovaujamas Klai
pėdos kultūros rūmų pavyzdinis liau
dies šokių ansamblis “Žilvinas”. Ki
šiniove surengtame II visasąjunginia
me festivalyje “Žilvinas” šoko “Blez
dingėlę”, “Rugelius”, “Lenciūgėlį”, 
“Kalvelį”, “Dzūkų kadrilį”, “Pakelt- 
kojį”, “Aštuonytį” bei eilę kitų šo
kių. “Žilvino” šokėjams talkino jų 
liaudies instrumentų orkestras ir dai
nininkių trijulė.

Iš LENKIJOS GRĮŽO Krokuvoje ir 
Varšuvoje viešėjusi lietuvių grafikų 
grupė. Tarptautinėje plakato parodo
je Varšuvoje dalyvavo V. Kaušinis, 
A. Gurskas, J. Galkus, T. Lekienė 
ir K. Gvalda, o Krokuvos tarptauti
nėje grafikos parodoje estampus bu
vo išstačius! A. Skirutytė, S. Krasaus
kas ir V. Kalinauskas. Išvykoje da
lyvavo 33 lietuviai grafikai, turėję 
progą susipažinti su Lenkijos meno 
paminklais, muzėjais, parodomis ir 
lenkų dailininkų naujausiais darbais.

LIETUVIŠKŲ VALGIŲ ETNO
GRAFINIS konkursas buvo užbaigtas 
geriausių šeimininkių švente Vil-s^ 
niaus profsąjungų kultūros rūmuo
se. Prienų atstovės surengė rugia
pjūtės pavakarius, vilkaviškietės — 
bulviakasio vakarienę, joniškietės — 
linaminio talkos užkandžius. Žiūro
vus viliojo šakiečių marčiapiečių sta
las, molėtiškių vestuvinė puota, uk
mergiečių stalas “Buvo gera gaspa- 
dinė”, plungietės medicinos sesers 
L. Gužienės renginys “žemaitiška . 
večernia”, telšiečių iš istorijos gel
mių dabartin perkeltas kumečio sta
las. Etnografinį vaizdelį su savo pa
gamintomis velnių ir raganų kaukė
mis atliko liaudies meistras A. Puš- 
korius. Dekoracijoms buvo panaudo
ti senoviniai namų apyvokos daik
tai. Vertintojų komisija laimėtojo
mis paskelbė visas šeimininkes, da
lyvavusias baigminėje konkurso 
šventėje. Lietuviškų valgių etnogra
finį konkursą visuose Lietuvos ra
jonuose surengė Lietuvos vartotojų 
kooperatyvų sąjunga ir Vilniuje lei
džiamas žurnalas “švyturys”. Kon
kurse dalyvavo apie 5.000 šeiminin
kių su beveik 13.000 įvairių patieka
lų, kurių 100 jau yra įtrauktas į var
totojų kooperacijos visuomeninio 
maitinimo įstaigų valgiaraščius, jų 
tarpe eilė senųjų šiupinių, kastinių, 
pakišuolių, kakorų su kopūstais.

VILNIAUS DAILĖS SALONE ati
daryta dail. Alfonso Suliausko pasta
rųjų penkerių metų akvarelės, paste
lės ir kalinėto metalo darbų paroda. 
Parodos temos — Lietuvos senovė, 
liaudies legendos ir padavimai, por
tretai, Dzūkijos peizažai. A. šu- 
liauskas yra Druskininkų meno ga
minių įmonės vyr. dailininkas.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS per 
klausai buvo pateikti du nauji kū
riniai. Kompoz. A. Rekašiaus šešių 
dalių simfoninius “Aliritmus” atliko 
Vilniaus filharmonijos simfoninis or
kestras, kompoz. V. Juozapaičio vo- 
kalinę-choreografinę siuitą “Gegužė
lė raiboji” — L. Gadliausko vado
vaujamas Kauno politechnikos insti
tuto studentų liaudies ansamblis 
“Nemunas”. Libretas — A. Ragevi
čienės, žodžiai — S. žlibino. V. KsL
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REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
HANOVER — HWY 4. Tik 4 mylios nuo gražaus miestelio, 6 kam
barių mūrinis vienaaugštis ir 1% akro žemės. Prašoma kaina $17.000 
su maždaug $7-8000 įmokėjimo. Namas be skolų.

; BLOOR — CLENDENAN. Netoli parko, krautuvių ir požeminio su
sisiekimo, gražus 9 kamb. atskiras mūrinis. 4 kambariai pirmame 
augšte, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu. 
Įmokėti $10.000, lengvos išmokėjimo sąlygos.
BLOOR — ALHAMBRA AVE. 9 dideli kambariai, mūrinis, atskiras, 
moderniai įrengtos virtuvės ir rūsys. Arti susisiekimo ir krautuvių, 
įmokėti $10.000.
BLOOR — RUNNYMEDE. Prie Bloor gatvės dvi krautuvės ir du 
butai. Ideali prekybai vieta, geras investavimas. Reikalingas dides
nis įmokėjimas, prašo $60.000.
ANNETTE — RUNNYMEDE. Tik keletos metų senumo, gražių 
plytų, modernios statybos, 8 kambariai per du augštus. Skoningai 
įrengtas rūsys. Garažas ir privatus įvažiavimas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Tei. 534-9286 — namą: 537-2869

JIEŠKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ?

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 
Fairview Moll, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams.

Bloor Autorite Garage ?,’p6
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

Cawthra Meats and Delicatessen
3635 CAWimKA Rd. (kampas Cawthra Rd. ir Burnhamthorpe Rd.)

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• šviežia mėsa, • Lietuviški ir • Skanėstai 

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūrinis 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $35.900.

- J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Ateiti

PrieŠkongresinės stovyklos tikslas 
ne tik giliau pažinti savo organiza
cijos idėjas, bet ir tų idėjų šviesoj 
apžvelgti šių laikų ir šios gyvena
mos vietos keliamas problemas, pa- 
jieškoti ir konkrečių uždavinių, kad 
tos idėjos neliktų gražiai, bei tuš
čiai skambančiom frazėm. Dėlto sto
vykla organizuojama dviem kryptim: 
paskaitų ir laisvų diskusijų bei po
kalbių forma. Visa eilė paskaitinin
kų jau davė savo sutikimą: kun. G. 
Kijauskas, SJ, dr. V. Vygantas, dr. 
A. Sužiedėlis, kun. K. Trimakas, SJ, 
kun. dr. A. Paskųs. Stovyklos vado
vu bus Vincas Kolyčius, stov. ko
mendantu

Edmontono lietuviai vaišina savo svečius — "Gyvataro" šokėjus 
po įspūdingo koncerto. Viena šokėjų įrašo savo autografą mažy
tei edmontietei

talkins Sigutė Kavaliūnaitė, mote
rų vadovė, ir Pranas Baltakis, vyrų 
vadovas. Muzikinė dalis bus patyru
siose B. Prapuolenio ir Aldonos Ry-

P E T R O N E L E I ALONDERIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnums — JUOZUI, VITALIUI ir 

ANTANUI, jų žmonoms bei kitiems giminėms liūdesio 
valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą —-

A. B. Vilkus J

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tradicinės metinės plaukymo rung
tynės tarp Lietuvos plaukikų ir 
Gdansko įvyko Gdynėje. Rungtynes 
bendroje sumoje laimėjo Lietuva 
155:83.

Estijoje įvyko technikos mokyk
lų stalo teniso pirmenybės, kuriose 
A. Giedraitytė laimėjo visas pirmas 
vietas. Lietuvos mergaičių koman
da taip pat laimėjo pirmą vietą. Lie
tuvos komandoje žaidė: A. Giedrai
tytė, R. Giedraitytė ir A. Valaitytė.

Krepšinio pirmenybėse Kaimo Žal
giris įveikė trečią kartą Leningra
do Spartaką 72:70. Tačiau ši pergalė 
nebuvo reikšminga — Žalgiris ne
pakilo iš 4-tos vietos.

Sov. Sąjungos — JAV lengvosios 
atletikos rungtynėse dalyvavo ir keli- 
Lietuvos atstovai. N. Sabaitė 800 m. 
bėgime buvo antra 2:05,9. Laimėjo 
amerikietė S. Tusen 2:05,6. R. Bitė 
3000 kliūtiniame bėgime buvo tre
čias. Jo laikas 8:36,0.

Stalo tenisininkė D. Semaškaitė iš
vyko į Angliją, kur dalyvaus Europos 
jaunių stalo teniso pirmenybėse.

Pabaltijo futbolo turnyrą šiais me
tais laimėjo Lietuva, įveikusi Esti
ją 1:0 ir Latviją 3:1.

SPORTAS VISUR
Lietuvos irkluotojai buvo pajė

giausi Rusijos irklavimo pirmenybė
se — jie parsivežė trečdalį visų lai
mėjimų. Svarbiausius laimėjimus pa
siekė G. šidagytė ir Vyt, Butkus, 
kurie laimėjo vienviečių lenktynes.

Lenkijos bėgikė Teresė Sukniewicz 
pakartojo pasaulio moterų rekordą 
200 m. kliūtiniame bėgime. Šį rekor
dą ji dabar dalijasi su Australijos 
Pam Kiebom. Rekordinis laikas — 
25,8 sek.

Nakajima nuplaukė iš Prancūzijos 
į Angliją per 10 vai. 45 min. Tai 
pirmas japonas, perplaukęs šį ka
nalą.

Suomijos ’•— Prancūzijos lengvo
sios atletikos rungtynėse 10.000 m. 
gerai bėgo suomis* J. Vaitianen. Jo 
laikas — 28:19,6 yra naujas Suomi
jos rekordas ir geriausia šių metų 
pasaulio pasekmė.

Izraelio tinklininkai norėjo daly
vauti Europos meisterių taurės tink
linio pirmenybėse, tačiau Sov. Są
jungai ir kitoms šalims užprotesta
vus, tinklinio federacija Izraelio į 
šias pirmenybes nepriėmė.

Europoje vyksta jaunių krepšinio 
pirmenybės, šiais metais jose nema
tysime lietuviškų pavardžių.

SPORTAS KLEVELANDE
Klevelando žaibo lengvaatletė Ri-

i l im b i ■ i" —

ta čyvaitė vis gerina mūsų rekor
dus lengvojoj atletikoj. Neseniai Kle- 
velande įvykusiose lengvosios atleti
kos pirmenybėse šuolyje į tolį ji nu
šoko 18 pėdų — 5.48 m. Tai naujas 
S. Amerikos lietuvių rekordas. Se
nasis buvo 17-6 pėdų, pasiektas jos 
pačios. R. Čyvaitė, dalyvaudama Kle
velando apylinkės mokyklų lengv. 
atletikos pirmenybėse, laimėjo 3 pir
mas vietas ir buvo pripažinta iški
liausia šių pirmenybių dalyve, šuo
lyje į tolį ji nušoko 16-11%; 50 jd. 
kliūtinį bėgimą ji nubėgo per 7.4 
sek. (naujas pirm, rekordas) ir 440 
jd. ji nubėgo per 65,5 sek. (naujas 
pirm, rekord.).

Liepos 2 d. buvo suruoštos leng
vosios atletikos rungtynės tarp Kle
velando Žaibo ir Blue Ribbon mer
gaičių komandų. Rungtynes laimėjo
L. S. K. Žaibas 158:125. Rungtynės 
vyko 4 klasėse pradedant nuo 8 iki 
18 metų. Šiose rungtynėse gerai pa
sirodė Žaibo atstovės Rūta Mažely- 
tė, Kristina Račiūnaitė 10-11 m.; Ilo
na čiuberkytė, Daiva Marcinkevičiū
tė, Laima Švarcaitė, Jūrate Banio
nytė ir Žaibui priklausanti latvaitė 
Mara Ausenbachs 12-13 m.; Eglė 
Giedraitytė, Kristina Jankutė, Juli
ja Staškūnaitė, K. Vaivadaitė, Ramu
nė Banionytė ir Danutė Miškinytė 
(virš 13 m.).

VYČIO GOLFININKAMS
S. m. rugpjūčio 5-6 d. Georgetown 

golfo aikštyne įvyksta metinės SAL 
FASS-gos golfo pirmenybės, šešta
dienį bus individualinės pirmenybės 
1 v.p.p.; sekmadienį, 12 v., — tarp
miestinės. Individualinės pirmeny 
bės bus pravestos vyrų, jaunių (1950 
m.) ir jaunučių (1956 m.) grupėse, 
šeštadienį po varžybų Georgetown 
klubo patalpose bus bendra vakarie
nė, kurioje kviečiami visi dalyvauti. 
Pirmenybių dalyviai ir jei būtų šei
mos narių, galės naudotis golfo klu
bo baseinu, pirtimi ir kitais pato
gumais. Tai kainuos 50 et

Visi LSK Vytis golfininkai prašo
mi pranešti'A. Supronui arba J. Bal
siui apie dalyvavimą šiose primeny- 
bėse. Paskutinė registracijos data 
Aušros Klubo golfo pirmenybėse — 
rugpjūčio 22 d. Glen Eagles aikš
tyne. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Atviras Aušros kl. golfo turnyras 

įvyks rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 12 
v., Glen Eagle golfo lauke. Pereitų 
metų nugalėtojai buvo A. Sergautis, 
o su išlyginamaisiais smūgiais —
M. Ignatavičius. Kviečiame visus To
ronto ir apylinkių golfininkus da
lyvauti.

Ateitininkų kongresui baigiantis, 
sekmadienį, rugsėjo 6 d., 8 vai. va
karo, yra rengiami šokiai jaunimui 
ir visiems tiems, kurie po banke
to dar nenorės skirstytis, kad galė
tų valandėlę pabendrauti su savo 
bičiuliais. Šokiai bus banketo patal
pose, South Shore Country Club sa
lėje, gros De Paul Universiteto stu
dentų orkestras. Bilietų kaina 2 dol., 
jie gaunami registracijoje arba prie 
įėjimo. Banketo dalyviai įeina ne
mokamai.

Skautų veikla
• Šios vasaros stovyklos metu 

Romuvoje pirmą kartą buvo sureng
tos mažojo kalibro sportinio šaudy
mo varžybos. Vadovavo L. Šaulių 
Sąjungos sporto vadovas, buvęs ak
tyvus skautas Anglijoje Vyt. Ketur
akis. Susidomėjimas buvo didelis. 
Tarp draugovių varžybas laimėjo To
ronto jūros skautų Žilvino laivas ir 
gavo pereinamąją taurę, kurią pado
vanojo Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa. Laimėjo I vietą Detroito Kęs
tučio dr-vės psklt. K. Karvelis, II — 
Toronto Dariaus-Girėno dr-vės psklt. 
P. Tarvydas, III — Toronto Mindau
go dr-vės sk. V. Mačiulis. Visi trys 
apdovanoti aukso, sidabro ir bronzos 
ženkleliais. Savo taiklumą turėjo 
progos išmėginti ir sesės. Buvo iš
šauta 2500 šovinių, kuriuos padova
nojo brolis Keturakis. Jis taip pat pa
dovanojo Romuvai vieną mažojo ka
libro šautuvą. Nuoširdus skautiškas 
ačiū už dovanas Toronto VI. Pūtvio 
kuopai ir V. Keturakiui už instrukta
vimą ir šaudymo varžybų pravedi- 
mą. Tikėkime, kad šitas gražus ir 
drausmingas sportas, turint pereina
mąją taurę, bus tęsiamas būsimose 
stovyklose. K. B.

• LSS garbės teismo nariui a.a. 
v. s. St. Kairiui mirus, buvo pa
kviestas pirmasis kandidatas s. dr. 
A. Plateris ir susirašinėjimo būdu 
pravestas tvarkomasis posėdis, kurio 
metu pareigomis pasiskirstyta se
kančiai: v.s. C. Senkevičius — pirm., 
s. dr. A. Plateris — sekr., v.s. Br. 
Kviklys — narys.

• Pasibaigus sėkmingai aštunta
jai stovyklai, pradedamas vėl skautiš
kas ruošimasis ateinančių metų sto
vyklai. Žiemos veiklos sueigose eina
mi programos teoriniai dalykai, ruo
šiamasi egzaminams, atliekami kiti 
būtini darbai. Su mokslo metų pra
džia priimami nauji kandidatai į 
jaun. skautus-tes nuo 7 m. amžiaus 
ir į skautus-tes nuo 11 m. Kviečiame 
tėvus įrašyti savo vaikus į skautų- 
čių draugoves. Tebūna visi lietuviu
kai organizuoti! č. S.

TORONTO MUZIKINIAI KONCERTAI 
1970 METAIS

TORONTO MIESTO TARYBA PER PARKŲ IR PRAMOGŲ SKYRIŲ, DRAUGE SU TORON
TO MUZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMA MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONĖS FONDO IR "TO
RONTO DAILY STAR", SU MALONUMU PRANEŠA SEKANČIAS PROGRAMAS:

RUGPJŪČIO 23 — 30 SAVAITEI

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 23
2.30 v. p. p. High Park

2.30 v. p. p. Kew Gardens
I
5.30 v. p. p. High Park
2.00 v. p. p. Nathan Phillips Square

H. M. C. S. York orkestras; 
svečias — Rėmo Marinucci
B. H. Clarke Concert Band orkestras; 
svečias — Bozha Grahovic 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
411 eskadrono R.C.A.F. orkestras 
muzikinis Kanados veidrodis

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 25
8.30 v v. . Withrow Park kedriliaos šokiai — Bob Scott ir |o orkestras

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 26
12.15 v. p. p. Nathan Phillips Square Angus MacKinnon programa "Kelias j salas"

8.30 v. v. Eglinton Park šokiai po žvaigždėtu dangumi Eddy Graf

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 27
7.30 v. v. Forest Hill

Memorial Park Džiazo programa — Pat Riccio
8.00 v. v. Nathan Phillips Square Johnny Lombardi programa

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 30
2.30 v. p. p. High Park Kanados karališkojo pulko orkestras;

viešnia Kothie McBain
2.30 v. p. p. Kew Gardens 48-jo pulko škotų orkestras

48-ja pulko pučiamųjų ir būgnų orkestras
540 v. p. p. High Perk vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

BLOOR — ALHAMBRA, dvibutis, atskiras plytų namas per du augš
tus. Dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Garažas. Apie $10.000 
įmokėti, likusi skola iš 7% %.
BABY POINT, atskiras rupių plytų namas puikiame stovyje, už
baigtas rūsys su baru, dvi prausyklos, dvi modernios virtuvės, kili
mai, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $10.000 įmokėti ir viena 
skola.

gėlytės rankose. Vakarine programa 
rūpinasi Laima Nainytė ir Vytautas 
Kliorys, stovyklos administraciją 
tvarko Algis Juzukonis iš Toronto. 
Be jų, dar visa eilė studentų ir moks
leivių, o taip pat ir MAS ir SAS val
dybos nariai bus veiklūs stovyklos 
talkininkai. Tai Rimas Juzaitis, Ga
bija Juozapavičiūtė, Birutė Balčiū
naitė. O visą tą įvairų ir labai su
dėtingą darbą koordinuoja Povilas 
žumbakis.

HIGH PARK AVE — BLOOR, dėmesio profesijonalai! Puikus, di
džiulis 11 kambarių atskiras namas, buvęs gydytojo kabinetas, ne
pamainoma vieta, aplinkui didžiuliai apartamentai, požeminis trau
kinys, apie $15.000 įmokėti ir viena skola.
JANE — ANNETTE, apie $4-5.000 įmokėti, atskiras mūrinis vienos 
šeimos namas, privatus įvažiavimas, prašoma kaina tik $24.900.
QUEBEC AVE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras namas, vandeniu - alyva šildomas, kvadratinis planas, modernios 
virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, skubus pardavimas.
KENNEDY PARK RD. — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, puikus 8 
didelių kambarių per du augštus atskiras namas, didžiulis balkonas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, puiki vieta, tuojau galima užimti

S TRIBUTIS (tripleksas), prašoma kaina $36.000 su 
maždaug $10.000 įmokėjimo, atskiras, vos keliolikos metų senumo.

Al. Garbenis, ahba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ f^AKA/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA IMA

5Pi % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nno 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL 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

DUNDAS — DUPONT, $4.000 įmokėti, 6 dideli ir šviesus kambariai, 
2 modernios virtuvės, moderni krosnis, rūsys — tinkamas ekstra kam
bariams ar poilsio kambariui; 8 metam skola; prašoma $22.900.
$15.000 ĮMOKĖTI, 4 šeimų atskiras apartamentinis namas, plytinis, 
vandeniu šildomas, apie 18 metų senumo; viena skola; 2 poilsio kam
bariai gali būti perdirbti į ekstra butą. Savininkas turi parduoti, nes 
statosi sau kitą namą.
COLLEGE — DUFFERIN, $10.000 įmokėti, plytinis atskiras namas, 
vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 10 kambarių, garažas, vie
na skola.
YONGE — LAWRENCE, $8.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 kambarių 
namas, tinka dviem šeimoms, 2 virtuvės, 2 prausyklos, vandeniu šildo
mas, poilsio kambarys, šoninis įvažiavimas, garažas.
MIMICO, $4.000 įmokėti, plytinis vienaaugštis (bungalow), vandeniu 
šildomas, viena skola; prašoma $17.900.

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

Tusime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

Kondidotos j skoutus Robertas 
Dūda mokosi ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 

YONGE MEMORIALS LTD. 
2019 YONGE ST„ Toronto 7 (tarp DavisviUe ir Eglinton)

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, paikus lietaviški projektai

PABĖGO GRAŽUOLĖ
Čekoslovakijos grožio karalai

tė Kristina Hanzalova, 20 metų 
amžiaus filmų aktorė, grįždama 
iš pasaulio gražuolės rinkimu 
Miami Beach, pasiprašė politi
nės globos V. Vokietijoje. Gra
žuolės rinkimuose ji buvo pate
kusi į 15 gražiausių pasaulio 
merginas. Panašių pabėgėlių iš 
Čekoslovakijos vis gausėja, ypač 
ryšium su Dubčeko pasmerki
mu. Užsienio čekoslovakai seka 
dabartinius įvykius ir yra pasi
ruošę padėti.

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

U± 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.

83 SIX POINT RD. Q pietas nuo Bloor iš Islington gatvės)
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“JŪRA" IR 
“MIŠKO ŠVENTt”

reikalo jiems nepriminė.

A. ČIŽIKAS TEL. 531-6165
ALFA RADIO & TV

Parduodame ir taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu
vus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di
deli pasirinkimų lietuviškų muzikos plokštelių. 
672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE M U IT O :
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nosį-
mašinos, siuvamosios mašinos, }Att jvairllĮ prekin ir maisto 
televizijos ir radijo priimtuvai, “ į * J 
šaldytuvai ir Lt ’ dolenneje krautuvėje.

Norint' pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 19% svarą gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki 7 vai vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

. kad jis iškeltų pavergtų tautų reika
lą J. Tautose. Jis tai padarė. Kiek 
vėliau iš jo sekretoriato gavome net 
oficialų raštą su tos kalbos tekstu. 
Taip pat esame prašę ir kitą minis- 
terį pirm. — L. Pearsoną, kad pa
darytų atitinkamų žygių Maskvoje 
išskirtom šeimom sujungti. Sis irgi 
ėmėsi iniciatyvos — gauta šiokių to
kių palengvinimų. Teko pastebėti 
angliškoje spaudoje, kad šį rude
nį min. pirm. P. E. Trudeau vyks 
į Maskvą. Ar nebūtų gerai, jei lie
tuviai, latviai, estai, o ypač ukrai
niečiai, kreiptųsi į ministerį p-ką su 
prašymu padaryti intervenciją Mask
voje, jog mums būtų leista Lietuvo
je, o kitiems savo kraštuose pasisve
čiuoti ne 5 dienas ir tik Vilniuje, o 
kelias savaites ir įvairiose vietose po 
visą kraštą? Taip pat reikėtų nuro
dyti, kad bolševikai mus, išeivius, ir 
šį kraštą apgrobia siuntinius siun
čiant Pvz. už vieną dolerį yra gau
namos net 6 nailono skarutės, o 
muito reikia mokėti 1 dol. ir 8 cen
tus už kiekvieną vienetą. Juk mes 
turime teisę prašyti savo valdžios 
užtarimo.

Mes laikome lietuvišką spaudą mū
sų reikalų barometru, dėlto manome, 
kad jos pareiga ir yra laiku iškelti-

* priminti svarbesnius įvykius.. Tuo bū
du atitinkami pareigūnai neturės pro
gos pasiteisinti, kad niekas to ar kito

a Lukas smuikui, violončelei ir fortepi- 
jonui. Tačiau labiausiai turbūt 

“GYVATARO IŠVYKA vra žinomos io dainos, dažnai

• '7

gyventi

Orleano mergelė 
mokinio motinai: 
vaikas vis labiau

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

Savininkai A. ir S. K A L C Z A

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

216G DUNDAS Street West • Tek LE 2-2289
AKO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St. W. Sa v. R. S vaši a lis

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

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

Čia gausfte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.PARCELS TOJ-UROPt

PATERSON, N. J.
NAUJA AKTYVI LIETUVIŲ ŠEl 

MA. š.m. rugpjūčio 1 d. Patersono 
Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje bu
vo palaiminta Mildos Grušaitės ir 
Kęstučio čižiūno santuoka. M. Gru
šaitė, matematiko Prano ir mokyto
jos Marytės Grušų duktė, atvyko iš, 
Lietuvos su motina 1960 m., po 
Chruščiovo vizito JAV-se. Ji baigė 
JAV perkybinę administraciją baka
lauro laipsniu. Dabar dirba savo spe
cialybėje. Visą laiką aktyviai daly
vavo ir dalyvauja ateitininkų orga
nizacijoje, buvo JAV lietuvių bend
ruomenės Los Angeles skyriaus val
dyboje, rašė “Drauge”, “Darbinin
ke”, “Ateityje”. K. Cižiūnas, pedago
gų Vaclovo ir Reginos Čižiūnų sū
nus, baigė JAV universitetą istori
jos magistro laipsniu ir ruošiasi dak
taro laipsniui. Dirba Pavergtų Euro
pos Tautų Seimo įstaigoje spaudos 
reikalų skyriuje. Jis atstovauja Vil
niaus krašto lietuvių sąjungai Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, ak
tyviai veikia ateitininkų organizaci
joje ir Patersono lietuvių parapijos 
komitete. Buvo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Patersono apylinkės pir
mininku. Vestuvių vaišėse, kurios 
buvo Florham Park Inn gražiame 
restorane, dalyvavo gausus būrys gi
minių bei šeimų draugų iš visų JAV 
pakraščių tarp Ramiojo ir Atlanto 
vandenynų, Kanados ir net viena 
viešnia iš Lietuvos. Vaišės buvo 
užbaigtos gražiuose naujuose p. Gru
šų namuose. Geriausi linkėjimai jau
najai lietuviškai šeimai ir toliau bū
ti aktyviais tautos darbininkais.

Vitalius M.

St. Catharines, Ont*
TAUTOS ŠVENTĖS paminėjimas 

šiais metais įvyks rugsėjo 12 d. slo
vakų salėje (Page ir Welland gatvių 
kampas). Pradžia 6.30 v.v. Paskaitą 
skaitys svečias Kostas Glūkas iš Nia
gara Falls, N.Y. Programą atliks mū
sų pačių atžalynas. Po meninės da
lies seks pasilinksminimas, grojant 
geram orkestrui. Ruošiama turtinga 
loterija. Veiks geras ir pilnas bufe
tas. Gautas pelnas eis tautos šven
tės paminėjimo išlaidoms padengti. 
Maloniai kviečiama dalyvauti lietu
vius ir toli ir arti ir tuo padėti svar
bius lietuviškus paminėjimus pada
ryti ne -tik naudingais, bet ir sėk
mingais. Apylinkės valdyba

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

lempos Ir batarejos. .Prityręs specialistas su ilga praktika 

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

/\ CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS. 
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt 
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

a
Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 

MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas

Pirmiausiai norėčiau padėkoti “T. 
Ž.” KLB Edmontono apylinkės var
du už paramą atsikviečiant “Gyvata- 
rą” į Edmontoną. “Gyvataro” išvyka 
mums padarė nepaprastą įspūdį, ku
ris liks kaip gražiausias prisimini
mas. Lietuvos vardo pagarsinime 
“Gyvataras” atliko didelį darbą ir damas šią siuitą, kompozitorius
tai labai puikiai. Kitataučių komen- iš dalies panaudojo anksčiau
tarai įvairūs. Vienas geriausių atsi- Lietuvoj pradėtą kurti baletą 
liepimų buvo šis: “Dabar aš supran- “Vaivos juostą”, šiame koncer
tu kodėl lietuviai myli savo kraštą te bus dvi ištraukos iŠ Šio kūri- 
— jie sugebėjo perduoti augančiai 
kartai tokį gražų ir įdomų tautinį 
lobyną. Tuo ir mes, vietiniai kana
diečiai praturtėjom. Toji Lietuva yra 
nepaprastas kraštas, o jo žmonės ver
ti pagarbos.” '

atliekamos įvairiuose koncertuo- 
entė" yra siuita or- 
šyta 1951-1953 m. 

_>4 m. vasarą Kepas 
mėnesį' ji buvo pagrota Čikagos 
vasarinių koncertų metu Grant 
Parko simfoninio orkestro. Kur-

se. “Miško i 
kestrui, pa: 
Čikagoje. 1

vi
pas dėdę kitoje valstijoje. Po
rai savaičių nepraėjus, tėvai 
gauna iš dėdės skubią telegra
mą, kurioje pranešama: “Grąži
nu jums vrlt_ "-------alką. Atsiųskite man 
geriau žemės drebėjimą.”

o jis man gana nachališkai at
rėžė: “Ne ai!”

— Žinote,'ponas mokytojau, 
jis yra padauža, bet nemeluoja. 
Jis tikrai “Orleano Mergelės” 
neparašė!

A. Dudaravičius
NUŠVIESTI KELIĄ

Dar kartą tenka pasveikint “TŽ” 
— šį kartą už Al. Gimanto straipsnį 
“Ryškėjantis kartų skirtumas”, “TŽ” 
1970. VII. 2. Tokia išmintinga pu
siausvyra, kokią vaizduoja minėtas 
straipsnis, būtinai reikalinga ne tik 
lietuvių, bet ir bendrai žmonių tar
pe. Žurnalisto garbingiausias uždavi
nys — nuolatos šviest kelią ateitin. 
Mano nuomone, “T. Ž.” lietuviškoj 
spaudoj tą vaidmenį atlieka. Veskit 
mus ir toliau!

Kun. Kazimieras Pugavičius 
“TAIKOS” ŽENKLAS — RAGANOS 

KOJA
Protestantų kunigas Michael 

Wurmbrand, ilgai kalintas Rumuni
joj, dabar gyvenąs JAV, rašo: “Ko
munistų taikos simbolis buvo jau ge
rai žinomas viduriniuose amžiuose. 
Tada jis buvo vadinamas raganos ko
ja ir buvo bendru velnio simboliu su 
apverstu ir sulaužytu kryžiaus ženk
lu.” Komunistai deda visas pastan
gas žmonių galvosenai pakeisti ir su
naikinti tuos, kurie komunizmui prie
šinasi. Čia komunistų nėra daug, bet 
jie labai organizuotai veikia ir nori 
sudaryti bendrą nuomonę, kad visi 
yra komunistų pusėje. Visiems yra 
žinomas šis “taikos” ženklas. Daug 
kas jį nešioja, galvodamas apie pa
saulio taiką, ir visai nežino, kad tai 
yra antikristo apverstas ir aplaužy
tas kryžius.

Komunistai džiaugėsi, kai “Time” 
žurnalas 1968 m. birželio 7 laidoje 
atspaude viršelyje vieno baigusio 
universitetą studento fotografiją, ku
ris nešiojo sulaužyto kryžiaus ženk
lą. Dabar komunistai yra pagaminę 
šių ženklų ant įvairiausių gaminių ir 
atskirai ant grandinėlių. Daugelyje 
krautuvių šie ženklai pardavinėja
mi atvirai kaip prieškrikščioniški 
simboliai. Taip pat daug jaunuolių, 
kurie nežino, ką tie ženklai reiškia, 
perka juos ir tuo prisideda prie ko
munistų propogandos skleidimo. Jei 
nešiojame kokį nors simbolį ant savo 
drabužių, gerai žinokime, ką tas 
simbolis reiškia ir kam atstovauja.

V. M.
DAINA Iš PUNSKO

Esu gavusi Suvalkų trikampyje, 
ypač Punsko apylinkėje, dainuojamų 
lietuviškų dainų. Siunčiu vieną jų su
sipažinti.

Rusai ir degtinė
Rusas skaitytojas parašė laiš

ką į “Komsomolskają Pravdą”, 
skatindamas uždrausti alkoholio 
pardavinėjimą visoje Sovietų 
Sąjungoje. Laikraštis dėl to pa
sisakymo gavo tūkstančius laiš
kų. Daugumas skaitytojų buvo 
labai pasipiktinę, bet pikčiausi 
anoniminiai laiškai buvo nu
siųsti tiesiog to laiško autoriui. 
Viename laiške iš Tūlos buvo 
rašoma: “Tavo kvailas laiškas 
mane labai papiktino. Visa mū
sų galybė remiasi alkoholio pa
jamomis. Rusas visad mielai nu
geria”.

Laikas ir prezidentavimas
— Kims lietuvis ilgiausiai iš

buvo prezidentu?
— Povilas Dargis.

• Patyriau, kad žmonės, ne
turį ydų, mažai teturi ir dory
bių. (A. Linkolnas)

Prancūzas ir škotas
— Koks skirtumas yra tarp 

prancūzo ir škoto?
— Kai prancūzui nuplinka 

galva, išleidžia daug lėšų pirk
damas plaukams atauginti vais
tus, o kai škotas nuplinka, par
duoda šukas ir šepetį...

Kirvis
Kolūkietė (III Svirnų parduo

tuvėje): Gal kirvių turite?
Pardavėja: O kam jums jie?
Kolūkietė: Jūsų parduodamai 

duonai atkirsti.
(“Valstiečių laikraštis”) 

Skirtumas
Koks skirtumas tarp kabare

to dainininko ir šuns? — Pra
dėjus švilpti šuo ateina, o dai
nininkas nueina.

♦ ♦ *

• Egoistas yra geras žmogus 
ta prasme, kad jis nekalba apie 
kitus, o tik apie save.

Parinko Pr. Alš.

per

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių

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

Dabar BkvDyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se; Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Lietuva
Lietuva, mano šiaurės pašvaiste, 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu? 
Ir verks našlaitės girios, 
Ir ąžuolai linguos, 
Ir žemė tartum mirus 
Paskęs vargų varguos. 
Ei, valio trispalvė supas, 
Grožiui galo nematyt. 
Tvinsta laimė, kyla ūpas, 
Kas pajėgs tai sulaikyt! 
Ten kur Neris, Nemunas 
Raitosi, vingiuoja, 
O senoji Baltija 
Gintarus sijoja. 
Visi vaikai dainuoja — 
Tėvynė bus laisva, 
Augštai teplevėsuoja 
Trispalvė vėliava. ..........
Aš esu lietuvis, 
Lietuvos sūnus, 
Aš žinau garbingus 
Jos laikus senus.

nio. Pirmoji yra lyrinio pobū
džio lėta — andante sustenuto, 
antroji — finalas visai naujai 
parašytas, gyvo tempo, šviesios 
nuotaikos, ypač į pabaigą.

Dirigentas Vytautas Mariio- 
šius, talentingas ir turįs didžiu
lį patyrimą, valstybinėje opero
je Kaune ir Vilniuje dirigavęs 
daugiau kaip 20 operų, eilę sim
foninių koncertų Lietuvoj ir 
Latvijoje, Berlyne ir Drezdene, 
šiuo metu yra muzikos profeso
rius Hartfordo universitete. 
Praėjusį pavasarį dirigavo Čika
goje Lietuvių Operai.

LIETUVIAI 
PASAULYJE 
(Atkelta iš 4-to psl.)

POPIEŽIUS PAULIUS VI
Vatikano valstybės sekretoriatą Fras
cati įsikuriantiems lietuviams sale
ziečiams suteikė $7.800 paramą. Lie
tuvių koplyčios šventinimo proga 
$1.560 auką saleziečiai gavo iš'lietu
vių bičiulio kardinolo A. Samore.

Vokietija
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

suvažiavimas įvyko liepos 25 d. Stut- 
tgarto katalikų akademijos rūmuose. 
Jame dalyvavo 21 narys ir vysk. A. 
Deksnys. Naujon valdybon išrinkti: 
A. Grinienė, dr. J. Norkaitis, kun. P. 
Celiešius, kun. A. Bunga ir šiemet 
studijas universitete baigusi dr. R. 
Sakalauskaitė. Padaryti pranešimai 
išryškino labai nedėkingas veiklos są
lygas, nes ateitininkai sendraugiai 
yra išsisklaidę įvairiuose V. Vokieti
jos miestuose. Metiniai suvažiavimai 
įmanomi tik švenčių ar studijų savai
tės progomis. Dėl šios priežasties nu
tarta mažesnėse vietovėse daryti 
bendrus sendraugių, studentų ir 
moksleivių ateitininkų susirinkimus. 
Suvažiavimo dalyviai prašys vysk. A. 
Deksnį paskirti kapelioną Ateitinin
kų Studentų Sąjungai. Vokietijos 
ateitininkų atstovais jubilėjiniame 
kongrese Čikagoje išrinkti dr. J. Nor
kaitis ir kun. H. Šulcas. Jiems duotas 
įgaliojimas iškelti Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos pavadinimo pakei
timo klausimą. Suvažiavimo dalyviai 
žodį “sendraugis” norėtų pakeisti ki
tu, nes jis nubaido daug studijas bai
gusio jaunimo, primindamas žodžius 
“senbernis” ir “senmergė”. Naujoji 
ateitininkų sendraugių valdyba Įsipa
reigojo surengti metinę ateitininkų 
šventę sekančių Velykų laikotarpy
je. Sielovados problemoms studijuo
ti bus surengtas bendras pasauliečių 
ir kunigų suvažiavimas, kurio data 
dar nenustatyta. Specialia rezoliuci
ja suvažiavimo dalyviai pažadėjo vi
sų ateitininkų paramą Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio statybai.

Urugvajus
MONTEVIDEO DIENRAŠTIS “La 

Manana” paskelbė C. Verax (K. Či
biro) Lietuvos sovietinės okupacijos 
trisdešimtmečiui skirtą straipsni 
“Trisdešimt tautžudystės metų”, de
maskuojanti Sovietų Sąjungos kolo- 
nizmą. Tas pats dienraštis skaityto
jams pateikė ir kitą panašios temos 
K. Čibiro rašinį, o “El Pais” — jo 
straipsnį “Baltijos tautų tragedija”. 
K. Čibiras P. Amerikos spaudą pui
kiai informuoja apie Lietuvą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

(g |MI |. IIIIIIHI *

Br. P.

česnakas (garlic) yra natūralūs krau- 
jg valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
nmaikina.**ADAMS GARLIC PEAR LES** 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųjų bei stiprinamųjų 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje* Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu* 
rėsi. šios česnako kapsulės neto* 
nei kvapo, nei skonio.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

KANADOS ĮVYKIAI

bilietus po $15 asmeniui, nepa
sirūpino pakankama sveikatos 
apsauga. Ontario vyriausybei 
padarė apie $130.000 išlaidų jos 
ten nusiųsta kilnojamoji ligoni
nė su medicinos personalu ir 
300 policininkų tvarkai palai
kyti. Šį nuostolį, atrodo, turės 
padengti Ontario mokesčių mo
kėtojai. Laikraščių puslapiai 
buvo pilni nuogų jaunuolių nuo
traukų. Ligonines užplūdo ap
svaigę narkomanai, nes narko
tikai buvo viešai pardavinėja
mi festivalio vietovėje. Polici
ninkai festivalio vietovėn nedrį
so kojos įkelti, bijodami 50.000 
jaunuolių maišto. Po festivalio 
buvo suimta tik keliolika narko
tikų pardavėjų, kurių veidus įsi
dėmėjo festivalyje dalyvavę de
tektyvai civiliniais drabužiais. 
Premjeras J. Robarts pažadėjo 
naują įstatymą,kuris apribos to
kių festivaliu dydį ir pareika
laus užstato is rengėjų.

Į Vankuverio uostą atplauku
sį "pirmąjį kom. Kinijos 18.800 
tonų transportlaivį sutiko apie 
500 Kanados kiniečių su Mao 
propagandinių minčių raudoną
ja knygute rankose. Pekingo

spauda sutikėjus padidino iki 
1.000 ir panaudojo savo propa
gandos tikslams. Laivą kapito
nas leidžia apžiūrėti kanadie
čiams ir juos vaišina kinietišku 
vaisvandenių. Šis Kinijoje pasta
tytas laivas iš Vankuverio Į Šan
chajų gabens kviečius ir nikelį.

Kanada atmetė Sovietų Są
jungos reikalavimą uždrausti 
baltųjų ledjūrio lokių medžiok
lę. Sovietų nuomone, lokiai yra 

, klajokliai žvėrys, nepaisantys 
valstybių sienų. Yellowknife 
miestelyje įvykusioje federaci
nėje ir provincinėje gamtos ap
saugos konferencijoje buvo kon
statuotas lokių pastovumas, at
metant sovietinę klajonių idėją. 
Medžioklės negalima uždrausti, 
nes lokiai yra tapę eskimų gy
venimo neatskiriama dalimi. Lo
kius nuo išnykimo apsaugos me
džioklės kontrolė, kasmet nusta
toma norma. Pvz. šiemet Šiau- 
rės-vakarų teritorijoj yra leista 
nušauti 418 lokių. Visiškai už
draudus medžioklę, lokių tiek 
privistų, kad ateityje jie turėtų 
pradėti kovą su žmonėmis dėl 
vietos Kanadoje. Tai neviliojan- 
ti galimybė.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St W., Islington, Ontario 
231-2661 231-6226

NOTARAS

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

' Telefonai: 537-1'08
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.

DR. E. ZUBRĮEN8
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Automatinis elektra valymas. Šutai*

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

pietą.
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.

Dėl priėmimo skambinti telefoną

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus

STIKLINIUOSE INDUOSE 
AR KORIUOSE Iš

Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563

• teikia patarimus planuojantiems keliones
BALTIC MOVERS

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 
BALDAI IR KT.

Vežamas turtas pilnai apdraustas • agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja strikviečiaat gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Savininkas V. BAČtNAS
• parūpina bilietus keHatdantiema autotasals,

769-4612
2231 Bloor Street W.



TORONTO',
Sv. Jono Kr, par. žinios
— Rugpjūčio 13 d. iš parapijos 

bažnyčios palaidota a.a. Marija Dar- 
žinskienė. Velionės artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje, “Vyčio” sporto klu
bo krepšininkų stovykla pradėjo 
ketvirtą savaitę. Ji truks iki rug
pjūčio 30 d.

— Lietuvių kapinėse Lietuvos kan
kinių garbei koplyčios ornamentiniai 
vartai, pagal daiL T. Valiaus projek
tą, baigiami. Sį didelį darbą kruopš
čiai atlieka dail. J. Bakis savo stu
dijoje.

— Už a.a. Juliją Mozūrienę, nese
niai mirusią Lietuvoje, rugpjūčio 12 
d. par. bažnyčioje atlaikytos gedu
lingos pamaldos. Velionės artimie
siems, gyvenantiems Toronte, nuo
širdi užuojauta.

— Kun. J. Staškevičius išvyko ato
stogų į JAV.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamaldo
se prisimenamas a.a. Antanas Mar
gis mirties metinių proga.

Tradicinė metinė maldininkų 
kelionė į Midlandą šiais metais 
įvyks rugsėjo 13, sekmadienį. 
Tradicinės pamaldos lietuvių 
grupei įvyks kankinių bažnyčio
je lietuvių kalba. Po trumpos 
pertraukos bus Kryžiaus keliai 
lauke. Neturintiems susisieki
mo priemonių bus autobusas.

A.a. Marija Daržinskienė mi
rė rugpjūčio 11 d. Humber Me
morial ligoninėje Westone. Ve
lionė kilusi nuo Plungės. Ilgą 
laiką gyveno Anglijoje, kur yra 
dalis jos vaikų. Paskutiniuoju 
laiku buvo persikėlusi į Toron
tą, kur gyvena jos 4 dukros ir 
sūnus. Palaidota iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse. Ve
lionė turėjo 8 vaikus, kurių 6 
gyvena įvairiose vietovėse. Ve 
lionė turėjo 72 m. amžiaus, buvo 
giliai tikinti krikščionė.

Elementorius, JAV LB švieti- 
timo tarybos rūpesčiu E. Ruz
gienės parengtas ir Z. Sodeikie- 
nės iliustruotas, saleziečių spaus
tuvėje Romoje jau atspausdin
tas ir liepos gale išsiųstas į To
rontą. Gaunamas pas Kanados 
LB švietimo komisijos pirminin
ką L. Tamošauską, 236 Dover- 
court Road, Toronto 3, Ontario, 
telef. (416J-531-4469.

Atitaisymas. “Tž” 33 nr. 1 psl. pa
raše po kliše turėjo būti ne E. Bra- 
dūnaitės pavardė, bet M. Saulaitytės; 
kun. žalalio inicialai turėjo būti ne 
VL, bet KL Šv. Jono Kr. par. kroni
koje turėjo būti Mišios už a.a. p. Ja- 
račiūnienės tėvelį, mirusį Lietuvoje.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaBes Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

58 AKRAI ŽEMĖS ant Dundalk 
miestelio ir Proton valsčiaus ribos. 
15.000 įmokėti, viena hipoteka. Kitoj 
gatvės pusėj statomi nauji namai. 
Dėl apžiūrėjimo skambinti St. Dar
gini, 231-6226 arba 231-2661, Frank 
Barauskas, Realtor.

NEBRANGUS ORKESTRAS, ma
žesnės ar didesnės sudėties, įvai
riems parengimams. Tel. 767-7084, 
A. Zaremba.

JIEŠKO VIENO ARBA DVIEJU 
patikimų, ramių žmonių vilos pri
žiūrėjimui Lake Simcoe, Ont. Dar
bas — per ištisus metus. Atlygini
mas už jį gražus, atskiras butas ne
toli autobuso stoties. Pageidautinas 
prityręs daržininkas. Gera proga pen
sininkams. Suinteresuoti prašomi 
skambinti tek 363-8241 arba vaka
rais 4764716, Keswick, Ont. (collect).

MOTERIS, 40 metų amžiaus, atva
žiavus iš kito miesto, jieško to pa
ties amžiaus rimto vyro mieste ar 
ūkyje vedyboms. Rašyti “Marytei”, 
“Tėviškės žiburių” administracijai, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
baldais arti Bloor ir Keele St. po
žeminio traukinio. Galima naudotis 
virtuve. Adresas: 126 Glenlake Avė., 
Toronto 9. Skambinti betkuriuo lai
ku. TeL 766-3886.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE market
335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— šeštadienį, 9 v. Mišios už a. a. 

V. Girdauską, užpr. p. Gudauskienės; 
9.30 v. — už a.a. A. Margį, užpr. p. 
Margienės; sekmad. 8 v. — už a.a. 
A. Dobį, užpr. p. Žulių; 9 v. — už 
a.a. A. Dobį užpr. velionies šeimos; 
10 v. — už a-a. E. Mulevičienę, užpr. 
p. Molio; 11.15 v. — už a.a. K. Ja
kubauską, užpr. Prisik. par. choro 
kaip užuojauta choristei p. J. šarū- 
nienei, Lietuvoje mirus jos tėveliui.

— Mirus a.a. B. Šimkevičiui, ve
lionies šeimą nuoširdžiai užjaučia
me.

— Iš Romos gautomis žiniomis, pa
skirta nauja lietuvių pranciškonų va
dovybė: provincijolas — T. Jurgis 
Gailiušis, OFM; provincijos patarė
jai — T. Leonardas Andriekus, OFM, 
T. Placidas Barius, OFM, T. Paulius 
Baltakis, OFM ir T. Eugenijus Jur
gutis, OFM. Posėdžiai bus šio mėne
sio pabaigoje, kurių metu bus pada
ryti ir personalo paskirstymai.

— Rugpjūčio 20 d. T. Placidas iš
vyksta į JAV ir grįš rugpjūčio 24 d. 
T. Rafaelis kapelionauja Klevelando 
skautų stovykloje N. Wasagoje; T. 
Augustinas, baigęs atostogas, įsijun
gė į parapijos darbą.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims ir merginoms bus Port 
Credit rekolekcijų namuose spalio 2- 
4 d.d. Jas ves prof. kun. St Yla.

— Sutuokta: Kazimieras Žukaus
kas ir Judita Giedrė Mitalaitė; Ro
bert Walter Kendall ir Marija Rūta 
Baltaduonytė.

— Pakrikštytas Vlado ir Elenos 
Ulbikų sūnus Raimundas Jonas.

šeštadieninė lietuvių mokyk
la mokslo metus pradės rugsė
jo 12, šeštadienio rytą. Gautos 
tos pačios Šv. Cecilijos katalikų 
mokyklos patalpos. Lituanisti
niai kursai mokslo metus pradės 
savaitę vėliau, būtent, rugsėjo 
19 d., Prisikėlimo patalpose.

David Lawrence, žymus ir la
bai Įtakingas žurnalistas Vašing
tone, parašė platų straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes. Torontiškis 
Pr. Alšėnas pasiuntė jam padė
kos laišką. Šiomis dienomis gau
tas atsakymas. D. Lawrence dė
koja ir rašo esąs patenkintas 
laišku, pasiekusiu jį net iš Ka
nados.

Tokiais atvejais reikėtų dau
giau panašių laiškų, kad* apie 
Lietuvą rašantieji pajustų susi
domėjimą bei paskatinim*ą. Ta
da atsirastų ir daugiau rašinių 
apie Lietuvą didžiojoj spaudoj^ 
Deja, mūsų žmonės permažai 
kreipia dėmesio į laiškus didžių
jų laikraščių redakcijoms. Pvž. 
Hamiltono dienraštis “The Spec
tator” paskelbė santrauką Lie
tuvos kunigų rašto Sovietų Są
jungos premjerui Kosyginui. Ta 
proga šio žygio, iniciatoriai krei
pėsi i tautiečius, skatindama pa
rašyti laiškų to dienraščio re
dakcijai. Parašė tik viena KLB 
krašto valdyba. Tokia pasyvi lie
tuvių laikysena kenkia visam 
lietuviškam reikalui.

Bernardas Petkevičius, ištik
tas dalinio paralyžiaus, gydomas 
Šv. Juozapo ligoninėje.

Antrojo Didžiojo karo pradžia 
— Lenkijos užpuolimas trisde
šimt pirmųjų metinių proga bus 
paminėtas C*BC televizijos tink
lo specialiu vienos valandos do
kumentiniu filmu rugpjūčio 26, 
trečiadienį, 9 v.v. Filmas paga
mintas Lenkijoj pagal įvairius 
dokumentus, surastus Lenkijos, 
Vokietijos, Vengrijos ir Čeko
slovakijos archyvuose.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

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

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

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

Akademijos suvažiavimo programa
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos aštuntasis suvažiavimas 

1970 m. rugsėjo 1-6 dienomis Toronte
ANTRADIENIS, RUGSĖJO 1

9 vaL ryto — registracija
10 vai ryto — Mišios; laiko vysk.
f V. Brizgys
11 vaL — suvažiavimo atidarymas: 

invokacija
L. K. M. A. centro valdybos pirm, 
kun. prof. dr. A. Liuimos atida
romoji kalba 
pagrindinė suvažiavimo paskaita: 

“Tauta kaip žmogiškoji tikrovė”
— dr. J. Girnius

1 — 3 vaL pietų pertrauka
3 — 7 v.v. TEOLOGUOS SEKCUA 

Kun. dr. A. Baltinis: “Parapija 
kaip tautinės individualybės puo
selėtoja”
Kun. dr. F. Jucevičius: “Tauta 
krikščioniškojoj vizijoj” 
Simpoziumas: “Krikščionis tarp 
kolektyvizmo ir individualizmo”. 
Dalyvauja: kun. dr. Pr. Gaida, 
kun. dr. V. Cukuras ir prof. dr. 
A Ramūnas-Paplauskas 
Simpoziumui pirmininkauja kun. 
prof. St Yla

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 2
9 — 12 V J. TEISĖS, POLITINIŲ 

IR EKONOMINIŲ MOKSLŲ 
SEKCUA
Dr. St. Bačkis: “Sovietų laikysena 
nacijų bei Lietuvos atžvilgiu” 
Prof. dr. D. Krivickas: “Lietuvos 
tarptautinė padėtis ir ateities 
perspektyvos”
Dr. J. Norkaitis: “Ekonomijos 
dėsniai ir socialinė sritis”
Prof. dr. Vyt. Vardys (tema dar 
nepranešta)

2 — 5 v.p.p. ISTORIJOS SEKCIJA 
Dr. J. Jakštas (sekcijos vadovas): 
“Lietuvos ‘Aušros’ laikų istorio
grafija”
Kun. prof. St. Yla: “Svetimybių 
antplūdis Lietuvoje XVIII am
žiuje”
R. J. Misiūnas: “Algirdo tikėji
mas”

7 — 10 v.v. PEDAGOGIKOS 
SEKCUA
Prof. dr. A. Ramūnas-Paplauskas 
(sekcijos vadovas): “Lietuvių 
pedagogika kryžkelėje”
Kun. dr. J. Gutauskas: “šeimos 
ir mokyklos vaidmuo lietuvybės 
išlaikyme”
Prof. J. Račkauskas: “Lietuviu 
Įnašas Europos pedagogikon” 
G. Procuta: “Mokytojas sovieti
nėje Lietuvoje”

KETVIRTADIENIS, RUGSĖJO 3
9 — 12 v.r. L. K. M. Akademijos 

organizacinis posėdis
2—5 v.p.p. MEDICINOS SEKCIJA 

Prof. dr. Vyt. Pavilanis (sekcijos 
vadovas): “Gyvybės samprata” 
Dr. Z. Danilevičius: “Biologinių 
mokslų pažanga paskutiniame 
penkmetyje”
Dr. D. Jasaitis: “Medicinos isto
rijos fragmentai Didžiojoj Lietu
vos Kunigaikštijoj”

7 — 10 v.v. ARCHITEKTŪROS IR 
MENO SEKCUA
Archit. dr. A Kulpa-Kulpavičius 
(sekcijos vadovas): “Proporcija 

- lietuvių bažnyčių statyboje”
Archit A. Kerelis: “Lietuvių ar
chitektūra išeivijoje”
Dail. T. Valius: “Dail. Pranas 
Domšaitis ir jo kūryba”
Dail L. Urbonas: “Psichologinė 
apraiška moderniajame mūsų 
mene”

Žiburiai", 941 Dundas St.W., Toronto 3, Ont., Canada

JIEŠKOMAS LINOTIPININKAS
arba norįs išmokti šio darbo. Toliau gyvenančiam bus suda

rytos sąlygos persikelti į Torontą. Kreiptis į spaudos bendrovę

Svečiai. Atostogų proga To
rontą aplanko daug svečių bei 
viešnių iš įvairių kraštų. Keletas 
yra atvykusių iš okupuotos Lie
tuvos. Iš Australijos jau ilges
nį laiką vieši p. Jurienė ir p. 
Jarmalavičienė. Porai dienų bu
vo atvykęs kun. A. Bielskis iš 
Main St. Maizeville, Pensilvani
jos, kur jis yra pastatydinęs nau
ją Šiluvos Marijos šventovę. 
Kun. J. Matutis, Hartfordo lie
tuvių parapijos klebonas, ato
stogauja Springhurste. Kun. K. 
Žemaitis iš Klevelando ir V. Že
maitis iš Čikagos lankėsi “TŽ” 
redakcijoj. Pirmasis rūpinasi 
sutelkti jaunimą kovai už tikėji
mo laisvę okupuotoje Lietuvoje, 
o antrasis yra miškininkas, rū
pinasi miškininkų žurnalo rei
kalais ir daug rašo periodinėje 
soaudoje Lietuvos istorijos klau
simais.

Toronto vokiečių klubas “Da
nube-Swabian Club” ir “The 
First Toronto Carnival Society” 
rengia Miuncheno pavyzdžiu 
alaus festivalį — Oktoberfest 
parodų aikštės kolizėjuje spa
lio 1, 2 ir 3 dienomis. Panašus 
festivalis jau buvo rengtas Kiče- 
neryje ir gerai pavyko. Rengė
jai tikisi, kad Toronte dar ge
riau pavyks, nes čia yra daug 
daugiau vokiečių — apie 100.- 
000. Įėjimas — $3.50.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4
10 — 12 vj. PSICHOLOGUOS

SEKCUA
Prof. dr. A. Šidlauskaitė: “Neuro
psichologija ir asmenybės ugdy
mas”
Kun. prof. dr. A Paškus: “Pras
mės psichologija ir dabarties 
žmogus”

2 — 5 v.p.p. GAMTOS IR TIKS-
LIŲJŲ MOKSLŲ SEKCUA
Dr. Br. Povilaitis, (sekcijos vado
vas) : “Mutacijos moderniojoj 
biologijoj”
Dr. V. Fidleris: “Atominės ener
gijos vaidmuo pasaulio energijos 
šaltinių tarpe”
Dr. P. Kaladė: “žmonijos didėji
mas ir nauji maisto šaltiniai” 
Inž. A Ketvirtis: “Psichofiziolo
giniai matomumo aspektai eisme”

7 vaL vakaro: KONCERTAS — 
LITERATŪROS VAKARAS; da
lyvauja: pianistas Andrius Kupre
vičius, poetai bei rašytojai — 
Jonas Aistis, Leonardas Andrie
kus, Henrikas Nagys, Antanas 
Vaičiulaitis

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 5
9 — 12 v.r. FILOSOFIJOS

SEKCUA
Prof. dr. J. Navickas (sekcijos 
vadovas): “Sąmonės brendimo 
vyksmas Hėgelio fenomenologi
joje”
Prof. dr. V. Mantautas: “Žmogaus 
ir idėjos problemos Pūtvio filo
sofijoje”
Dr. V. Vyčinas: “Mitinė etika 
Heideggerio principų šviesoje” 
Prof. dr. K. Skrupskelis: “Pagrin
dinės Royce’o antropologijos są
vokos”

9 — 12 v.r. LIETUVIŲ KALBOS 
IR LITERATŪROS SEKCIJA
Prof. dr. A. Klimas (sekcijos va
dovas): “Teorinė kalbotyra ir lie
tuviai kalbininkai”
Prof. dr. A. Sennas: “Lietuvos su- 
krikščioninimas kalbotyros ir 
folkloro šviesoje”
Prof. dr. Wm. Schmalstieg (tema 
dar nepranešta)

2 — 5 v.p.p. SOCIOLOGIJOS 
SEKCIJA . *
Prof. dr. A. Musteikis (sekcijos 
vadovas): “Akademinė ambasa- 
dorystė”
I. Lukoševičienė: “Lietuvių jau
nimo Įsijungimas i socialini gy
venimą”

2 — 5 v.p.p. LIETUVIŲ KALBOS 
IR LITERATŪROS SEKCIJA 
(tęsinys)
Prof. dr. R. Šilbajoris: “Donelai
čio ‘Metų’ struktūra”
A. Vaičiulaitis: “Stendhalis Lie
tuvoje”

8 vaL vak. — BANKETAS (svečių 
pristatymas, sveikinimai ir kt.)

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 6
10 vaL SUVAŽIAVIMO UŽBAIGOS 

PAMALDOS Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje. Mišias laiko ir pa
mokslą sako vysk. A. Deksnys

2 vai. p. p. SUVAŽIAVIMO UŽBAI- 
GOS POSĖDIS ir TUMO VAIŽ
GANTO šimtojo gimtadienio pa
minėjimas. Paskaita J. Aisčio: 
“Tumas Vaižgantas”

Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje gana stipriai atsto
vaujamas Toronto jaunimas. Iš 
Lituanistinio Seminaro išvyko 
net dešimt studentų: D. Besąs- 
parytė, R. Birgelytė, B. Aušro- 
taitė, L. Krikščiūnaitė, B. Paliu
lytė, R. Underytė, G. Urbonaitė, 
R. Vaišvilaitė, R. Sakalaitė ir A. 
Kuolas. Iš vyresniųjų mokytojų 
studijų savaitėn išvyko: šešta
dieninės mokyklos vedėjas J. 
Andrulis, mokytojai — p. Ulbie- 
nė, L. Nekrošienė, E. Draudvi- 
lienė, A. Vaičiūnas ir kt.

Kun. prof. St Yla Akademi
jos suvažiavime skaitys paskaitą 
istorijos sekcijoj rugsėjo 2, tre
čiadienį, ir pirmininkaus teolo
gijos sekcijos simpoziumui rug
sėjo 1, antradienį, Prisikėlimo 
salėje.

Naujasis pranciškonų provin
cijolas kun. Jurgis Gailiušis, O. 
F. M., lankėsi Toronto lietuvių 
pranciškonų vienuolyne. Jis taip
gi aplankys ir ktus savo provin
cijos vienuolynus. Rugpjūčio pa
baigoje numatomas naujosios 
pranciškonų vadovybės posėdis, 
kuriame bus padaryti pakeiti
mai, liečią visus provincijos vie
nuolynus. Galimas dalykas, kad 
bus pakeitimų ir Torohto vie
nuolyne, kuriam pavesta Prisi
kėlimo parapija.
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MOS SIBIRO 
LIETUVIAMS

Lietuviškos radijo transliaci
jos Sibiro lietuviams per Mani- 
los “Veritas” siųstuvą šju. lie
pos mėnesį vyko sėkmingai ir 
jos tęsiamos toliau. Programas 
ruošia Romas Kezys Niujorke, 
Juozas Stempužis Klevelande ir 
Petras Viščinis Brocktone, Mass. 
VLIKas yra pakvietęs visą eilę 
asmenų paruošti rašinius trans
liacijų programoms. Dalis pa
kviestųjų jau atsiliepė ir pri
siuntė rašinius. VLIKas laukia 
talkos iš visų jo pakviestųjų as
menų. šalia specialiai paruoštų 
rašinių, programos Sibiro lietu
viams dar papildomos ir geres
niais straipsniais, parinktais iš 
įvairių laikraščių.

Programoms Manilos radijo 
siųstuve tęsti ypač reikalingos 
lėsos. Visi lietuviai kviečiami 
bendrauti su Sibiran ištremtais 
mūsų broliais ir sesėmis. Kiek
viena piniginė ar darbo auka 
priimama ir nuoširdžiai vertina
ma. Esame visiškai įsitikinę, kad 
dažnam transliacijų klausytojui, 
girdinčiam lietuvių kalba prane
šimus ar lietuviškos muzikos 
garsus, tai sukelia džiaugsmo 
ašaras. Visas aukas prašoma 
siųsti: Tautos Fondas 64-14 
56th Rd.,.Maspeth, N. Y. 11378.

VLIKo seimas šiais metais nu
matytas Čikagoje. VLIKo įgalio
tas prof. B. Vitkus pranešė, kad 
patalpos VLIKo seimui jau užsa
kytos. Posėdžiai vyks Bismarcko 
viešbutyje, pačiame miesto cent
re, š.m. gruodžio 5 ir 6 d. (šeš
tadienį ir sekmadienį. Tikimasi, 
kad kitos organizacijos, ypač Či
kagoje, VLIKo seimo dienomis 
nerengs savo susirinkimų ar po
būvių.

VLIKo pirmininkas dr. K. J. 
Valiūnas š.m. rugpjūčio 8 d. 
dviem savaitėm išvyko i Europą. 
Jam nesant, pirmininko parei
gas eina VLIKo valdybos vice
pirmininkas J. Audėnas. E.

L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimo proga plačiajai visuo
menei rengiamas iškilus koncer
tas — literatūros vakaras rug
sėjo 4, penktadienį, 7 v.v., Pri
sikėlimo parapijos salėje. Muzi
kinę programą atliks žymusis 
pianistas iš Klevelando Andrius 
Kuprevičius, pagarsėjęs savo 
koncertais P. Amerikoje, JAV- 
se, Kanadoje ir kitur. Literatū
rinėje dalyje dalyvaus: J. Ais
tis, neseniai išleisdinęs savo 
poezijos rinktinę ir visos eilės 
knygų autorius; L. Andriekus, 
pastaruoju metu išleisdinęs poe
zijos rinkinį apie Vytauto D. go
das vardu “Po Dievo antspau
dais”; dr. Henrikas Nagys, taip 
pat autorius naujai išėjusio poe
zijos rinkinio “Broliai aitvarai”; 
Antanas Vaičiulaitis, novelės 
meisteris, parašęs visą eilę kny
gų, ilgą laiką redagavęs žurna
lą “Aidai”. Jis yra gavęs Mont- 
realio Akademinio Sambūrio 
premiją. Toronto visuomenė 
kviečiama dalyvauti, j'uoba, kad 
bus nemažai svečių iš JAV ir 
kitur.

Kas gali dalyvauti L. K. Moks
lo Akademijos suvažiavime rug
sėjo 1-6 d.? Tai dažnas klausi
mas. Suvažiavimo rengėjai pa
kartotinai pabrėžia, kad suva
žiavimo darbuose gali dalyvau
ti ne tik nariai, bet ir visi tau
tiečiai, kurie domisi mokslu, lie
tuvių kultūra bei menu. Visi bus 
prašomi registruotis prie įėjimo, 
kaip tai įprasta visuose suvažia
vimuose. Akademijos narių už
daras posėdis numatytas rugsėjo 
3, ketvirtadienį, nuo 9-12 v. r. 
Prisikėlimo patalpose. Dalyvau
jantiems Akademijos suvažiavi
me veiks ten pat užkandinė, kur 
kiekvienas galės pasistiprinti ir 
atsigaivinti. Rengėjai taipgi rū
pinasi nakvynėmis. Iš toliau at
vykę. svečiai galės apsistoti pas 
savo bičiulius arba Westbury
viešbutyje (475 Yonge St.). Ku
nigai galės nakvoti Šv. Mykolo 
kolegijos bendrabutyje (81 St. 
Mary’s St.). i

Prel. Pr. Juras, Alkos muzė- 
jaus įsteigėjas ir L. K. Mokslo 
Akademijos mecenatas, daly
vaus Akademijos suvažiavime 
Toronte^ Savo muzėjuje Putna- 
me jis tebetelkia etnografine 
bei lituanistinę medžiagą, ypač 
iš JAV ir Kanados.

Kun. prof. A. Liuima, SJ, L. 
K. Mokslo Akademijos pirmi
ninkas, atvyksta iš Romos į To
rontą rugpjūčio 27 d. dalyvauti 
Akademijos suvažiavime.

Ekonomistas dr. J. Norkaitis 
iš V. Vokietijos dalyvaus L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
Toronte ir skaitys paskaitą tei
sės, politiniu ir ekonominių 
mokslų sekcijoj.

Tumo-Vaižganto gimimo šim
to metų sukaktis, kuri suėjo 
pernai, Kanadoje nebuvo pla
čiai paminėta. L. K. Mokslo 
Akademijos suvažiavimo progra
mos rėmuose rugsėjo 6. sekma
dienį, 2 v.p.p., Prisikėlimo sa
lėje, rengiamas žymiojo Lietu
vos rašytojo bei veikėjo minė
jimas, kuriame pagrindinę kal
bą pasakys poetas J. Aistis, at
vykęs iš Vašingtono. Į į minėji
mą kviečiama ir visa Toronto 
visuomenė.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Prieš keletą savaičių buvo iš

siuntinėtos visiems parapijiečiams 
metinės loterijos bilietų knygutės. 
Klebonas ir par. komitetas prašo, 
kad tie parapijiečiai, kurie dirba, 
paimtų dar po antrą knygutę ir iš
platintų savo bendradarbių tarpe. 
Kaip jau yra žinoma, šiais metais ne
turėsime bazaro, kaip kad būdavo 
anksčiau, o tik pasitenkinsime me
tine loterija. Tad mūsų visos viltys 
yra nukreiptos į metinę loteriją. Už 
tai yra prašoma kiek galima išpla
tinti daugiau loterijos bilietų, tuo 
padidinant parapijos pajamas, kurių 
šiuo metu mes esame labai reika
lingi.

į mokytojų studijų savaitę 
Dainavoje prie Detroito iš Mont- 
realio išvyko mokytojos: p.

TORONTO, ONT.
Prof. R. Vaštokas, vykdęs ar

cheologinius kasinėjimus Mid
land©, Ont., srityje, turi persi
kelti Aliaskon panašiam darbui. 
Dėlto jis negalės dalyvauti L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
kaip buvo planuota.

Dr. E. Jasevičiūtė iš Thunder 
Bay, Ont., kur ji dirba sanato
rijoj kaip gydytoja ir aktyviai 
reiškiasi lietuvių veikloje, lan
kėsi Toronte ir tarėsi su archit. 
dr. A. Kulpavičium dėl lietuvių 
skyriaus įrengimo tautybių par
ke. Projektas jau paruoštas ir 
tikimasi pradėti jo vykdymą šį 
rudenį. Didžiausią rūpestį pro
jekto vykdytojams sudaro lėšų 
stoka. Iki šiol surinkta apie 
$4000, o reikia dar kita tiek ar 
daugiau. Tikimasi loterijomis, 
aukomis, parengimais sutelkti ir 
likusią sumą.

CHIN radijo stotis, kuri 
transliuoja daugelio tautybių 
programas jų kalbomis, Kana
dos parodos metu Toronte ruo
šia specialią programą — pla
nuoja kalbėti angliškai apie 
kiekvieną tautybę jai skirtos 
dienos metu. Klausytojai bus su
pažindinami su kiekvienos tau
tybės žymiaisiais asmenimis. To
kią programą apie lietuvius ren
gia J. R. Simanavičius, “Tėvy
nės prisiminimų” radijo progra
mos vedėjas. Jo paruošta me
džiaga anglų kalba naudosis vi
sos kitos minėtos radijo stoties 
programos nustatytom dienom.

Lengvosios atletikos ir lauko 
teniso pirmenybės, rengiamos š. 
Amerikos Baltiečių Federacijos, 
įvyks rugpjūčio 29-30 d.d. To
ronte. Lauko teniso pirmeny
bės bus Etobicoke Centennial 
Park (Rathburn Rd. ir Renforth 
Dr.), lengvosios atletikos — lat
vių jaunimo stovyklavietėje “Si- 
drabene” tarp Hamiltono ir To
ronto — Palermo vietovėje 
(Bronte Rd. ir Hwy 25 + 5). 
Pirmenybes rengia latviai.

Prel. J. Kučingis iš Los An
geles pranešė L. K. Mosklo Aka
demijos suvažiavimo rengėjams, 
kad dėl pareigų parapijoj nega
lės dalyvauti suvažiavime; linki 
Akademijai sėkmės ir ketina su
organizuoti L. K. Mokslo Aka
demijos židinį Los Angeles 
mieste, kur gyvena gana gausus 
būrys mokslu besidominčių žmo
nių.

“Eagles Nest” bitynas prane
ša, kad šiais metais bitės Onta
rio provincijoj sunešė vienu 
trečdaliu mažiau medaus nei 
pernai; ribotas kiekis šviežio 
medaus yra sukrautas sandėliuo
se. Norintieji Įsigyti natūralaus, 
nepasterizuoto medaus kviėči''- 
mi pasinaudoti proga ir įsigyti 
dabar iš “Eagles Nest” bityno 
sandėlio 30 Dewson St.. Toron
to 4, Ont. Telefonas 534-0563. 
(sklbm.)
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Blauzdžiūnienė, Gedvilienė, R. 
Staškevičiūtė.

Kun. dr. F. Jucevičius L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
teologijos sekcijoj skaitys pa
skaitą tema “Tauta krikščioniš
koj vizijoj”.

Irena Lukoševičienė L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavime 
sociologijos sekcijoj' kalbės apie 
lietuvių jaunimo įsijungimą į so
cialini gyvenimą”.

Prof. dr. Vyt. Pavilanis va
dovauja L. K. Mokslo Akademi
jos medicinos sekcijai. Jos suva
žiavime jis kalbės apie gyvy
bės sampratą.

Dr. H. Nagys dalyvaus litera
tūros vakare — koncerte, kuris 
rengiamas Toronte rugsėjo 4 d. 
L. K. Mokslo Akademijos suva
žiavimo proga.

Dr. Ilona Gražytė pakviesta Į 
mokytojų studijų savaitę Daina
vos stovyklavietę skaityti pa
skaitą apie lietuvius rašytojus, 
kuriuos mokiniai turėtų skai
tyti.

Moksleivių ateitininkų stovyk
la. Jau penkeri metai Nek. Pr. 
Marijos seserys kartu su Tėvais 
jėzuitais organizuoja ateitininkų 
stovyklą “Baltijoj” Laurentidų 
kalnuose. Liepos 18 d. iš įvairių 
Montrealio priemiesčių ir Ota
vos susirinko nemažas būrys (38) 
jaunuolių į ateitininkų organi
zuojamą vasaros stovyklą. Prog
raminė medžiaga buvo gauta iš 
Toronto MA centro valdybos, 
bet patį pritaikymą paruošė sės. 
Margarita Bareikaitė, kuri jau 
ketveri metai organizuoja atei
tininkų stovyklas.

Mums tėvams, atsilankiu
siems į šią stovyklą buvo įdomu 
patirti, kodėl ateitininkų stovyk
loje mūsų jaunimas jaučiasi taip 
patenkintas. Tiek berniukai, 
tiek mergaitės atsakė, kad tokią 
jaukią stovyklos nuotaiką sukū
rė stovyklos vadovai ir jiems 
yra viskas priimtina: tiek prog
rama, tiek tos programos pertei
kimas.

Vyriausiuoju stovyklos vado
vu bei stovyklos kapelionu buvo 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Leonas Zaremba, SJ, 
kuris savo ramiu žodžiu stiprino 
ir vairavo jaunus vadovus bei 
leido jauniesiems laisvai reikš
tis. Stovyklos komendantu buvo 
Vyt. Ptašinskas, SJ. Jis daug 
kam iš pradžių atrodė kietas ir 
griežtas, bet greit jaunimas jį 
pamėgo, nes surado jame savo 
draugą. Ladas Giriūnas su R. 
Vilčinsku buvo nepamainomi 
berniukų vadovai. Laima Unde
rytė nuostabiai visus užbūrė sa
vo dainomis ir visą stovyklą pa
darė dainuojančia lietuvių jau
nimo stovykla. Jaunąsias stovyk
lautojas globojo Vida Žitkutė ir 
Laima Skučaitė. Rankdarbių in
struktorė buvo sės. M. Jonė 
Laurinaitytė. Tokių rankdarbių 
gali pavydėti visos stovyklos, 
nes tai yra menas. Vaikai buvo 
mokomi kurti dalykus iš gyve
namos aplinkos. Kad stovyklos 
ratas taip darniai sukosi, visi 
stovyklos tėvai turime dėkoti 
sės. Margaritai Bareikaitei. Ji 
vadovavo ir stovyklos laikraštė
liui “Baltija”, kuris visus aplan
kydavo laužo metu. Aldona Mor
kūnienė motinišku rūpestingu
mu prižiūrėjo, kad visi būtų 
sveiki. Ir nė vienas stovyklauto^ 
jas nesusirgo, nesusižeidė. Lite
ratūros vakarą gan įdomiai pra
vedė Bronė Lukoševičienė. Visa 
stovykla buvo linksma ir energi
jos nepritrūko. Turime būti dė
kingi ir stovyklos ūkvedžiui 
Albertui Joneliui bei nepapras
tai darbščioms šeimininkėms 
Janinai Blauzdžiūnienei, Regi
nai Pocauskienei, Julijai Ada- 
monienei. T. V.




