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Šešėlis bazilikoje
Esame nekartą rašę apie lietuvių įžengimą į didžiąsias šven

toves — Vašingtone ir Romoje. Tai neabejotinai reikšmingi žings
niai, kurie bylos apie lietuvius ilgus dešimtmečius ir net šimtme
čius. Turime galvoje meniškai įrengtas lietuviškas koplyčias Va
šingtono šventovėje ir Romos Šv. Petro, bazilikoje. Kad jos yra 
garbingos lietuvių tautos liudininkės, niekas neginčija. Ginčai 
abiem atvejais iškilo dėl pavadinimo. Kai Vašingtono atveju buvo 
parinktas Šiluvos Marijos vardas, kilo daug nepasitenkinimo, nes 
daug kas norėjo Aušros Vartų Marijos, kuri simboliškai būtų sie
jusi abi sostines — Vašingtoną ir Vilnių. Kai Romoje įrengta koply
čia buvo pavadinta Gailestingosios Marijos (Mater Misericordiae) 
vardu, vėl pakilo nepasitenkinimo banga, nes buvo žadėtas Lie
tuvos kankinių'koplyčios vardas. Ir vienas, ir kitas atvejis rodo, 
kad visuomenė' į tuos dalykus jautriai reaguoja. Juk tai daugiau ar 
mažiau visuotinės reikšmės dalykai, išreiškią lietuvio aspiracijas, į 
kurias statybų organizatoriai turėtų atsižvelgti. Paprastai vardo pa
rinkimas yra tam tikras sutarimas. Kai jis apima kiek galint plates
nius sluogsnius, atsiranda mažiau nepasitenkinimo. Tokio platumo 
sunku pasiekti tada, kai vardą parenka vienas arba keli asmenys, 
nepaisydami visuomenės nuotaikų. Romos atveju betgi situacija 
buvo kitokia, šį kartą Lietuvos kankinių koplyčios vardas buvo 
beveik visiems priimtinas ir jau spaudoje isgarsintas. Deja, jis 
dingo, kai priartėjo koplyčios šventinimo iškilmės.

Tai apgailėtinas reiškinys. Lietuvos kankinių iškėlimas yra 
kartu ir visos tautos iškėlimas, jos egzistencinės kovos ir tikėjimo 
vertybių pabrėžimas. Kankinių vardo parinkimas buvo labai pras- 
mingas, ypač šiuo metu, kai visa tauta yra kankinė. Bet tas vardas 
tinka ne tik dabarčiai, nes lietuvių kankinių buvo ir praeityje, 
kurią valdė kunigaikščiai, carai, kaizeriai, diktatoriai. Kodėl tad 
staiga reikėjo atsisakyti Lietuvos kankinių vardo? Sakoma, šven
tinant bei dedikuojant koplyčią ar bažnyčią'reikia kanonizuotų, t.y. 
oficialiai Bendrijos pripažintų šventųjų vardų. Lietuviai tokių ka
nonizuotų kankinių neturi, taigi, ir kankinių koplyčios pavadinimas 
atpuolęs. Imant raidiškai, galima ir taip aiškinti, bet šiuo metu, 
kai visoje krikščionijoje kovojama prieš raidę, siekiant išryškinti 
dvasią, ši formalybė nebėra Įtikinanti. Juk kas galėjo pasirūpinti 
Lietuvos kankinių pripažinimu — kanonizavimu, kai reikėjo eiti 
iš vieno pavergimo į kitą? Ir pirmieji krikščionys, kentėję perse
kiojimus, rūpinosi ne kanonizavimu, bet krikščionišku gyvenimu. 
Jų kankiniai pradėti garbinti žmonių savaime, dar prieš kanoniza
vimo proceso atsiradimą. Netenka abejoti, kad Lietuvos kankiniai 
yra iškentėję nemažesnes kančias už savo tikėjimą ir nusipelnę 
šventųjų garbę, nors oficialiai ir nepripažintą. Bendras, nevardinis 
atžymėjimas katalikybės centre Romoje ir būtų buvęs tinkamas jų, 
tų nežinomųjų tikėjimo didvyrių, pagerbimas.

★ ★ ★
Tad neatrodo, kad religiniai motyvai būtų nulėmę Lietuvos 

kankinių vardo atsisakymą. Be to, juk negalima prileisti, kad mūsų 
vyskupai ir kiti dvasininkai, rūpinęsi lietuvių koplyčios reikalais, 
būtų nesiorientavę religiniuose vardo aspektuose. Kad šuo kitur 
pakastas, matyti iš įvairių aplinkybių. Be kitko, italų spaudoje 
pasirodė žinutė, esą lietuviai norėjo kankinių vardo, bet įsikišę 
rusai. Organizacinis komitetas, rūpinęsis koplyčios įrengimu, ne
pateikė jokio oficialaus pareiškimo tuo reikalu mūsų visuomenei. 
Vysk. V. Brizgys pareiškė nežinąs ar toks rusų įsikišimas buvo, o 
jei buvo, niekas nepaisė. Kaip ten bebūtų, koplyčia oficialiai ne
buvo pavadinta Lietuvos kankinių vardu. Tai faktas, kurio ligi 
šiol niekas įtikinamai nepaaiškino. Dėlto liko Šv. Petro bazilikoje 
Romoje neaiškus šešėlis, kuriame atsispindi Kremliaus politika. 
Kas gi gali būti daugiau suinteresuotas sukliudyti Lietuvos kanki
nių pagerbimą, jeigu ne pats jų kankintojas? O gal Vatikanas? 
Anaiptol! Jeigu jis leido įrengti koplyčią, jeigu patvirtino vaizdus, 
reiškiančius tikėjimo kovą Lietuvoje, reiškia jis yra tos pačios ko
vos už tikėjimą dalyvis. Jei betgi Vatikanas sutiko su Kremliaus 
spaudimu dėl vardo, atliko moralinės silpnybės aktą kenčiančios 
tautos akivaizdoje. Politiškai paranku, gal net išmintinga, bet mo
rališkai tai smūgis kartu ir sau, ir kenčiantiems. Tai medžiaga 
rašytojui Hochhutui. Gal dar ilgai nežinosime tikrųjų faktų, lė
musių koplyčios vardą, tačiau jų padariniai jau gerai žinomi. Jiė 
paliko šešėlį, kuris eina vis ilgyn... Pr. G.

Šmėklų valanda Kremliuje. Iš "Sueddeutsche Zęitung". Dešinėje — A. Gromyko, kairėje — dabar
tinis V. Vokietijos užsienio re'ikalų min. Scheel derybų metu, o už jo — buvę Vokietijos vadai

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Pasaulio įvykiai
ANTRĄSIAS SOVIETINĖS OKUPACIJOS METINES ČEKOSLOVAKAI
atžymėjo gausiomis gelių puokštėmis ant susideginusio studento J. 
Palacho kapo. Dvi dienas kapas buvo užverstas gėlėmis, nors jas 
stengėsi pašalinti policija. Prie kapo buvo suimti trys W. Ulbrichto 
komunistinės respublikos vokiečiai ir du italai už gėlių padėjimą, 
šiaip jokių didesnių incidentų nebuvo. Skaudžiausią pokštą kažkas 
iškirto Tailandijos sostinėje Bangkoke Sovietų Sąjungos ambasa
dai. Jos vardu buvo išsiuntinėti kvietimai užsienio kraštų diplo
matams, vietiniams politikams ir spaudos atstovams atvykti į am
basados rengiamą priėmimą, kurio tikslas esąs atšvęsti sovietų so- 
cialįstinės liaudies pergalę prieš čekoslovakų kontrrevoliucininkus. 
Svečiams buvo žadama parodyti Varšuvos Sąjungos kariuomenės

KANADOS ĮVYKIAI

AUDRA NUSIAUBĖ SUDBURI
Sudburio miestą ir apylinkes, 

Ontario nikelio kasyklų centrą, 
nusiaubė netikėta audra anksty
vą rytą. Metereologijos biuras 
pranašavo eilinį lietų su perkū
nija, bet iš tikrųjų miestą už
griuvo uragano proporcijų vė
jas, siekęs 90-100 mylių greitį į 
valandą. Per pusvalandį Sudbu- 
ryje ir jo apylinkėse žuvo 5 gy
ventojai, apie 200 buvo sužeista, 
tūkstančiai liko be pastogės, o 
nuostolių padaryta apie $5 mili
jonus. Laikraščių nuotraukose 
namai primena suplėšytas degtu
kų dėžutes. Sudburio burmistras 
J. Fabbro nukentėjusias vieto
ves paskelbė nelaimės zona. 
Griuvėsiams tvarkyti buvo mo
bilizuoti statybininkai, policinin
kai, gaisrininkai ir net kariuo
menės naujokai iš artimiausios 
bazės. Didžiausią pavojų gyven
tojams sudaro išvartyti elektros 
tinklo stulpai, nutraukti laidai. 
Finansinę paramą Sudburiui pa
žadėjo į Karibų jūros salas iš
vykusį premjerą P. E. Trudeau 
pavaduojąs užsienio reikalų mi- 
nisteris M. Sharp, nelaimės vie
toves aplankę du Ontario minis
terial — D. McKeough, minis- 
teris savivaldybių reikalams, ir

premijas Osakos pasaulinėje pa
rodoje dalyvaujančių kraštų pa
viljonams. Gražiausiu buvo'pri
pažintas Kanados paviljonas, su
projektuotas Vankuverio archi
tektų Erickson ir Massey. Lan
kytojus žavi paviljono 65.000 
kvadratinių pėdų veidrodinis 
stogas, kurio vidinėje dalyje at
sispindi eksponatai ir lankyto
jai, išorinėje — Japonijos dan
gus ir aplinkiniai paviljonai. 
Premija bus įteikta Kanados ge
neraliniam komisarui P. Reid. 
rugsėjo 4 d. Antroji vieta bu
vo pripažinta Čekoslovakijos, 
trečioji — Šveicarijos paviljo
nams. Veidrodinį Kanados pa
viljoną jau aplankė 20 milijonų 
japonų ir svečių iš kitų kraš
tų. Lankytojų gausumu Kanada 
pralenkė Sovietų Sąjungą ir J. 
A. V., nors pastarųjų paviljo
nuose yra įdomesnių eksponatų, 
liudijančių kosmonautų ir astro
nautų skrydžius į erdves, ameri
kiečių sėkmingas keliones į mė
nulį.

Toronte leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Maclean’s” sovietu 
šnipų tinklą 1945 m. rugsėjo 5 
d. išdavusiam Sovietų Sąjungos 
ambasados tarnautojui I šoriui 

teisingumo miništeris A. Wis- Guzenko sutiko sumokėti $7.- 
hart. Nuostoliams nustatyti bur- 500 už jo garbės pažeidimą.

Gimnazijos statyba-šį. rudenį
“Neleiskime vienintelei lietu

vių gimnazijai pasauly merdėti 
ar net numirti, gailėdami savo 
vaikus sulietuvinti ir duoti 
jiems europinės kultūros”—ne
seniai tokiais žodžiais kreipėsi į 
laisvojo pasaulio lietuvius Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, M. A.

Tai žodžiai, kurie negali pra
eiti negirdomis, bet tiesiog 
skverbiasi į visos,mūsų, visliomę- 

T*~ J Z- 
tautinę sąžinę ir atsakomybę. 
Dar gyvas visų sąmonėje susi
jaudinimas, kurį pernai sukėlė 
JAV-se Tėvų pranciškonų veda
mos berniukų gimnazijos užda
rymas. Tas įvykis sukėlė didelių 
atgarsių net okupuotoje Lietu
voje ir davė progą sovietiniams 
pareigūnams bei jų spaudai pa
sityčioti iš išeivijos nesugebėji
mo pasirūpinti savojo prieaug
lio ateitimi. “Kaip jie drįsta dar 
kalbėti apie Lietuvos išlaisvini- 
nimą, jeigu nesirūpina lietuviš
kai išauklėti savo pačių jauni
mo”— skambėjo garsūs prie
kaištai.

Mūsų laimei, padėtis dar ne- 
tokia bloga. Vasario 16 gimnazi
jai negresia toks pavojus, kuris 
ištiko pranciškonų gimnaziją. 
Tačiau rūpesčių ir jai užtenka, 
ir direktoriaus šauksmo žodžius 
reikia labai rimtai priimti. Kad 
gimnazija galėtų toliau gražiai 
gyvuoti ir geriau atlikti savo už
davinį, šiuo metu jai reikia dvie
jų dalykų: daugiau mokinių ir 
naujo bendrabučio. Bet labiau
siai deginantis ir neatidėliotinas 
reikalas — pastatyti naują gim
nazijos bendrabutį. Tik tada, kai 
bus tinkamas bendrabutis, gali
ma tikėtis, jog padidės ir moki
nių skaičius, nes tėvai mieliau 
leis savo vaikus į gimnaziją, ži
nodami, kad ten jiems nereikės 
vargti.

Nebegalima laukti
Rennhofo pilis, kurioje nuo 

1953 metų yra įsikūrusi Vasario 
16 gimnazija, anksčiau turėjo 
visai kitokią paskirtį ir niekad 
nebuvo pritaikinta mokyklinės 
įstaigos reikalams. Vokietijos 
vyriausybės paramos ir pasaulio 
lietuvių aukų dėka prieš keletą 
metų buvo pastatytas modernus 
klasių pastatas, kuriame taip pat 
yra virtuvė ir valgykla, bendra
butis ir toliau pasiliko pilyje.

Tai senas, jau daug kartų vi
sokių taisymų ir pertvarkymų 
matęs pastatas, kurio neįmano
ma perstatyti ar pritaikinti 
bendrabučio reikalams. Kiekvie
nas, kas apsilanko gimnazijoje, 
iš karto pastebi, kad dabartinio 
mokinių bendrabučio kambariai

negali sudaryti minimalaus pa
togumo ir ' auklėjimo sąlygų. 
Gimnazijos vadovybei ir kitiems 
atsakingiems asmenims ne nuo 
šiandien tai buvo aišku, tačiau 
lėšų trūkumas, klasių pastato 
statyba vertė bendrabučio klau
simą atidėlioti. ?

Šią vasa ’ Vasario 16 gimna
zijos kurat ‘ja^kuri rūpinasi 
gimnazijos--^aik^nu ir tvarko 

sKveroiasi į visos.musų visuome- jos mėdžiagiSfth-'ceikalus,'paga
nęs 5r kiekvieno atskiro lietuvio liau nusprendė,' kad atidėlioti

daugiau negalima, dar šiemet 
pradėti naujojo bendrabučio sta
tybą.

Iš kur lėšos? ?
Birželio 27 gimnazijos parke 

simboliškai atversta pirmoji ve
lėna toj vietoj, kur išaugs nau
jasis bendrabutis. Kuratorijos 
nutarimas pradėti statybą nėra 
staigus ar neapgalvotas. Tam 
ruoštasi gana ilgai, apsvarstytos 
įvairios galimybės. Sudarytieji 
statybos planai numato visą dar
bą užbaigti kelerių metų eigoje 
—■ dviem ar trim terminais. Per 
pirmąjį terminą 1970-71 metais 
turi būti įrengta 50 bendrabučio 
vietų. Statybos darbai prasidės 
dar šį rudenį.

Vokietijos vyriausybė remia 
bendrabučio statymos sumany
mą ir yra pasiruošusi dviem treč
daliais padengti statybos išlai
das, vadinasi, tomis pat sąlygo
mis, kaip ir anksčiau statant kla
sių pastatą. Likusį trečdalį lėšų 
reiks sutelkti lietuviams. Aiškų 
Vokietijos lietuviai vien savo jė
gomis to nepajėgs, todėl statyto
jų akys viltingai krypsta į kitų 
kraštų, pirmoj eilėj užjūrio^ 
duosniuosius lietuvius. Tai ne
reiškia, kad jie nori tik kitų au
komis išsiversti.

Visų rūpestis
Būdamas šiomis dienomis Vo

kietijoje, turėjau progų pats įsi
tikinti, kad čia yra didelis pasi
ryžimas pakelti savo jėgom ten
kančią finansinės naštos dalį. 
Antai, velėnos atvertimo iškil
mėse dalyvavę lietuviai sudėjo

vietoje apie 3.000 DM.
Dar gražesnė ir labai padrąsi

nanti pradžia — tai Vokietijoje 
amerikiečių kariuomenės tarny
boje esančiųjų lietuvių inžineri
nės statybos dalinių pažadas ne
mokamai atlikti paruošiamuo
sius darbus, kurių vertė viršys 
40.000 DM. Bejej kuopų vyrai 
lig-šiol yra pasirodę kaip pasto
viausi ir stipriausi Vasario 16 
gimnazijos ir jos jaunimo rėmė
jai. Pagarba jiems už pionieriš
ką pavyzdį! Tikėkimės, kad juo 
netrukus paseks plačioji visuo
menė visame pasaulyje.

Pradedamas vajus
Vasario 16 gimnazijos kurato- 

rija kreipsis atsišaukimu į visus 
lietuvius aukomis paremti bend
rabučio statybą. Tuo tikslu skel
biamas vajus, kurį vesti malo
niai sutiko nepailstantis gimna
zijos rėmėjas kapucinas Tėvas 
Alf. Bernatonis. Rugpjūčio gale 
jis išskrenda į JAV ir Kanadą, 
kur ketina pats aplankyti eilę 
lietuviškųjų kolonijų, centrų ir 
asmenų, 'gyvu žodžiu išdėstyti 
bendrabučio statybos reikalus 
ir, svarbiausia, gauti paramos, 
kuri jam jau buvo daugelio pa
žadėta dar prieš porą metų, kai 
bendrabučio statybos sumany
mas tebuvo svarstymų stadijoje.

T. Bernatonis ilgus metus va
dovavo Vokietijos lietuvių kata
likų sielovadai, o šiuo metu atlie
ka savo misiją Dieburge. Drauge 
su buvusiu PLB Vokietijos kraš
to valdybos pirmininku prof. P. 
Zunde jis buvo vienas iš tų, ku
rie įkurdino Vasario 16 gimna
ziją Rennhof o pilyje ir nuo pat 
pradžios rūpinasi jos reikalais. 
Nėra reikalo jį specialiai prista
tyti, nes spaudą skaitančia j ai vi
suomenei T. Bernatonio vardas 
ir veikla gerai žinomi.

Belieka tikėtis, kad Kanados 
lietuviai ir “Tž” skaitytojai at
vykusį Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybos vajaus ve
dėją maloniai priims ir jo pa
stangas atsakančiai parems.

A. Lembergas

manevrų filmą, pagamintą 1968 
m. rugpjūčio mėnesį. Tų “ma
nevrų” priedangoje buvo oku
puota Čekoslovakija. Ambasada 
apie išsiuntinėtus kvietimus su
žinojo. iš austrų diplomato, tele
fonu pareiškusio negalėjimą da- - 
lyvauti priėmime. Visą popie
tę sovietų ambasados pareigūnai 
praleido prie telefono aparatų, 
atšaukdami kvietimus, bet dalį 
svečių teko atsiprašyti prie am
basados durų. Atvykusiųjų tar
pe buvo Burmos karinis atta
che, vokiečių ir tailandiečių pre
kybos rūmų pirmininkas bei ei
lė kitų žymių asmenų. Ameri
kiečių žurnalas “Newsweek” so
vietinės invazijos metinių proga 
paskelbė pluoštą duomenų apie 
A. Dubčeko bei jo rėmėjų liki
mą. A. Dubčekas, pašalintas iš 
partijos, gyvena savo viloje Bra
tislavos mieste. Kompartija jam 
mielai paskirtų pensiją, bet pen
sijos skyrimas 48 metų vyrui 
būtų aiškus apsijuokimaš. Grei
čiausiai jam bus leista grįžti į 
senąjį mašinisto darbą fabrike. 
Jo vyriausiam sūnui buvo at
šauktas leidimas studijuoti 
Maskvos universitete. Buvęs 
parlamento pirm. J. Smrkovsky 
serga kaulų vėžiu ir laukia mir
ties. Buvęs vidaus reikalų mi- 

.nisteris gen. J. Pavel augina 
braškes savo vilos sklype neto
li Prahos. Spėjama, jog jis yra 
pirmasis kandidatas į kaltina
mųjų suolą propagandiniame 
teisme. Iš kariuomenės pašalin
tas žymusis bėgikas E. Zatopek 
bandė dirbti šiukšlių surinkėju, 
bet buvo atleistas, kai jam tal
kon atėjo jį atpažinę praeiviai. 
L. Pachman, žurnalistas ir šach
matų didmeisteris, laukia teis
mo kalėjime, kur jam, policijos 
teigimu, kitas kalinys praskėlė 
galvą. Garsioji gimnastė V. Cas- 
lavska, neturėdama darbo ir lė
šų, pardavinėja olimpiadose lai
mėtus medalius ir taures. Iš 
pareigų atleistas premjeras O. 
Černikas jau baigia išleisti gau
tą nedidelę kompensaciją. Jam, 
kaip ir A. Dubčekui, turbūt teks

ir Maskvos sutarties laimėji
mams išryškinti. Kadangi sutar
ties tekstą jau yra paskelbusi so
vietų spauda, jo nereikės aiš
kinti. Susidaro įspūdis, jog W. 
Brandto ir K. G. Kiesingerio pa
sitarime bus paliesti sutartį pa
pildantys slapti protokolai, be 
kurių, matyt, nebuvo išsiversta 
ir šį kartą. Satelitinių kraštų va
dų konferenciją sovietų kom
partijos sekr. L. Brežnevas su
rengė Maskvoje sutarčiai pa
tvirtinti. Bendrame pranešime 
reiškiama viltis, jog dabar ga
lės prasidėti nuoširdus bendra
darbiavimas tarp Europos vals
tybių, bus įgyvendinta Europos 
saugumo konferencija. L. Brež
nevas kompartijų vadų susitiki
mą Maskvoje turbūt taip pat su
rengė, norėdamas juos supažin
dinti su slaptaisiais protokolais. 
Galimas dalykas, jiems dar bu
vo duoti nurodymai ateities san
tykiams su V. Vokietija.

DUJOS BALTIJOJE

Amerikiečių nervų dujų pa
skandinimas Atlante atkreipė 
europiečių dėmesį į Baltijos jū
rą, kurion britai ir sovietai po
kario metais yra suvertę apie 
200.000 tonų Hitlerio Vokietijos 
cheminių ginklų, įskaitant gars
tyčių ir nervų dujas, žvejai jau 
nekartą yra tinklais ištraukę ap
rūdijusius dujų sviedinius. Va
sarotojai Baltijos pakrantėse 
kartais dėl nežinomų priežas
čių nusidegindavo odą' vandeny
je.' Cheminių ginklų pašalinimą 
iš Baltijos svarsto Hamburge su
šaukta ekspertų konferencija. 
Daugiausia jų sovietai suvertė 
Baltijos jūron prie danų Born
holm salos, kur vandens gylis 
tėra 300 pėdų. Kiti vokiečių 
cheminiai ginklai buvo nuskan
dinti prie švedų Gotlando salos, 
Danijos ir V. Vokietijos pakran
tėse. Visų vietovių neįmanoma 
surasti, nes rusai ir britai ne
sudarė sąrašo. Narai atsisako 
talkinti, bijodami galimo pavo
jaus gyvybei.

NUBAUSTI KUNIGAI LIETUVOJE
Nežiūrint sovietinės propa

gandos kalbų apie religijos lais
vę Lietuvoje, faktai kalba ką 
kita, štai Š.m. liepos mėnesį su
degė dvi Šilalės rajono bažny
čios — Batakių ir Gaurės. Prie
žastis nežinoma, bet spėjama, 
kad jos buvo padegtos.

Kunigai tebėra baudžiami už 
vaikų mokymą religijos. Kim.

mistras J. Fabbro sudarė specia- “Macleams” žurnalo puslapiuo- 
lų gyventojų komitetą. Sudbu- se 1964 m. buvo paskelbtas B. 
ryje gyvena ir dirba nemažas Fraser straipsnis, kuriuo buvo 
skaičius lietuvių, žuvusiųjų są- stengiamasi sumenkinti I. Gu- 
raše lietuviškų pavardžių nema- zenko nuopelnus Kanadai, nors 
tyti, o sužeistųjų sąrašas tebėra jo dėka kaltinamųjų suole atsi- 
nepaskelbtas. dūrė 20 sovietų špionažui dirbu-

Japonijos Architektūros Insti- šių * ------- ”—'
lutas paskyrė architektūrines buvo

patį I. Guzenko. Teismas pri
pažino jam padarytą skriaudą, 
bet kompensacijos paskyrė tik 
vieną dolerį. Apeliaciniame teis
me buvo padarytas sprendimas 
bylą pradėti iŠ naujo. “Mac
lean’s” žurnalo advokatai tada

__________ ____ kompensacijos dy
giame rašinyje dį. kuris iš tikrųjų buvo juokin

amai atsiliepta ir apie (Nukelta j 64ą ptl)

vaikų katekizaciją bažnyčioje. 
Kučiūnų klebonas (Lazdijų rajo
no) nubaustas už vaikų mokymą 
50 rb. bauda.

Buvęs a.a. vyskupo K. Palta
roko kancleris kan. Br. Antanai
tis sovietinės valdžios buvo iš
tremtas iš Panevėžio vyskupijos 
ir perkeltas į Alksninę Vilkaviš
kio vyskupijoj. Pastaruoju me
tu sovietinė valdžia pradėjo jį 
ir čia persekioti. §. m. liepos 7

buko įstaigą raštą, kuriuo įsako
ma nuo liepos 21 d. perduoti 
Alksninės bažnyčią kitam kuni
gui. Nuo šios datos jis nustoja 
visų kunigo teisių-jurisdikcijos 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jose. Grįžti į -Panevėžio vysku
piją kan. Br. Antanaitis negali, 
nes sovietinė valdžia neleidžia. 
Galimas dalykas, kad jis bus 
tremiamas į Telšių vyskupiją. 
Tai rodo ir ta aplinkybė, kad 
liepos viduiyje kan. Br. Anta
naitis gavo iš savo kurijos švel
nesnį raštą, kuriuo Alksninės 
bažnyčios perdavimo terminas 
pratęsiamas iki kol gaus naują 
paskyrimą, šis kunigas pasižy
mi religiniu uolumu bei ištiki
mybe, kurios nepakenčia sovie-

Čia suminėti tiktai keli nau
jausi faktai, rodą religijos per
sekiojimą Lietuvoje. Jų yra 
daug, tik nevisi pasiekia viešu-
mą.

jieškoti darbo fabrike. Antrųjų 
sovietinės okupacijos metinių 
išvakarėse buvo suimti du žy
mūs asmenys — istorikas dr. J. 
Sedivy ir filmų pramonės buvęs 
vadovas A. Plėdnak, pastaruoju 
metu redagavęs vaikams skirtas 
knygas. Kaltinimai tebėra nepa- • 
skelbti.

VENGIA DERYBŲ
Karo paliaubos Artimuosiuo

se Rytuose lig šiol nėra davu
sios jokių konkrečių rezultatų, 
nes Izraelio vyriausybė vengia 
derybų, kaltindama Egiptą 
priešlėktuvinių raketų bazių 
perkėlimu prie Suezo kanalo. Iz
raelio pusėje skraidančių ameri
kiečių žvalgybinių lėktuvų U-2 
pilotai neturi pakankamai duo
menų Izraelio kaltinimams pa
remti. Izraelio užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas G. 
Avner netgi pareikalavo, kad 
JAV ateityje karinius lėktuvus 
Izraelio aviacijai duotų nemoka-. 
mai. Finansų ministeriš P. šapir 
Izraelio biudžetą kariniams rei
kalams papildė $335 milijonų 
vertės Izraelio svarais. Jis taipn 
gi padidino muitą Izraelio įve
žamiem gaminiam iki 20%‘ jų 
vertės. Kaikurioms prekėms bu
vo padidintas 10% pardavimo 
mokestis, šios priemonės yra 
neoficialus Izraelio svaro nuver
tinimas, kurį diktuoja perdide- 
lės karinės išlaidos. Amerikie
čių diplomatinio spaudimo dėka 
Izraelio premjerė G. Meir davė 
sutikimą pradėti derybas. Ji no
rėtų, kad jos būtų užsienio rei
kalų ministerių lygio, vedamos 
Europoje. Egiptas ir Jordanija 
pasisako už derybas JAV terito
rijoje, siūlydami panaudoti ten 
esančius ambasadorius.

BONNA IR MASKVA
V. Vokietijos kancleris W. 

Brandtas pažadėjo opozicijos va
dui K.G.Kiesingeriul slaptą pa
sitarimą sekantį mėnesį Bonnos

DIPLOMATŲ PROBLEMA
Tupamaros teroristų pogrin

dis, nužudęs amerikietį patarė
ją Urugvajaus policijai D. Mit- 
rione, nepaleidžia pagrobto Bra
zilijos konsulo A. D. Gomide ir 
amerikiečio patarėjo žemės kon
servavimo reikalams C. Fly. Už 
pagrobtuosius pogrindininkai 
reikalavo paleisti iš kalėjimų 
150 kairiųjų pažiūrų kalinių. 
Prez. J. P. Areco atsisakė pa
tenkinti reikalavimą. Urugva
jaus kongresui suspendavus 
konstitucines piliečių teises, 
kratas Montevideo pradėjo 10.- 
000 karių, šioms priemonėms 
pritaria ir JAV vyriausybė, nes 
nuolaidos grobikams tik skatin
tų diplomatų ir augštųjų parei
gūnų grobimus. Pogrindininkai 
dabar sumažino reikalavimus. 
Jie žada paleisti pagrobtuosius, 
jeigu Urugvajaus piliečiams bus 
grąžintos konstitucinės teisės, o 
politiniams kaliniams surengti 
vieši teismai.

VALKATOS SIBIRE
Maskvinė “Komsomolska- 

ja Pravda” paskelbė ilgą rašinį 
apie valkatų būrius Komyje, Ja- 
kutske, Cukotske, Kamčatkoje 
ir kitose Sibiro vietovėse. Jie 
nepripažįsta sovietinės valdžios, 
neskaito laikraščių, nesiklauso 
radijo, nutraukę ryšius su sovie
tų bendruomene. Laikraštis 
šiuos valkatas vadina niekada
riais. Klajodami iš vienos vieto
vės į kitą, jie susiranda laiki
nius darbus, kurie dažniausiai 
būna gerai apmokami, nes Sibi
rui trūksta darbo jėgos. Uždirb
tą pinigą tie niekadariai išlei
džia degtinei, laukinio pobūdžio 
baliams. Jų eilėse yra sovieti
niu gyvenimu nusivylusių me
nininkų, bankų direktorių, me
talurgijos specialist^, drko ar
tistų ir bausmes atlikusių kali
nių.

(Nukelta j psl)
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Dalyvavau pamaldose Vilniuje
- visi ati- dentė lietuvaitė rusiškai jiems 
' *—* - aiškina apie įvairius Lietuvos di-rą, atsitiktinai pakliuvau vieną 

sekmadienį į šv. Petro ir Povilo me maždaug aiškinama,

® IO IMAME GIMME
* “Time” žurnalo redaktorė 

Patricia Blake, aplankiusi Ru
muniją, šio žurnalo rugpjūčio 
10 d. numeryje aprašo savo 
įspūdžius, liečiančius naujai 
duotą religijos laisvę šioje, ko
munistinėje valstybėje. Ji pa
mini faktą, kad Rumunijos val
džia, sekdama sovietų pavyzdžiu, 
iki 1965 metų žiauriai persekio
jo visas religines bendruome
nes, ypač Rytų apeigų katali
kus. Perėmus valdžią Ceausescu, 
padėtis pasikeitė. Persekiojimą 
pakeitė tolerancija. Ir ši val
džios rodoma tolerancija, kaip 
sako redaktorė siekia labai toli, 
ypač Ortodoksų Bendrijos at
žvilgiu. Augštieji dvasiškiai esą 
renkami net į valstybės parla
mentą. Oficialiai komunistų 
spaudai uždrausta vesti priešre- 
liginę propagandą. Ortodoksų 
hierarchija leidžia devynis reli
ginius žurnalus. 1900 studentų 
lanko seminarijas bei teologi
nius institutus. Vienuoliai ir vie
nuolės ramiai grįžta į savo vie
nuolynus, iš kurių neseniai jie 
buvo išvaryti.

Mažesnės krikščioniškos bend
rijos taip pat naudojasi laisve, 
tik mažesniame laipsnyje. Virš 
milijono Romos apeigų katalikų 
gali laisvai lankyti savo bažny
čias, tačiau Rytų apeigų katali
kų padėtis yra mažai kuo page
rėjusi. Dauguma gali tik slaptai 
eiti į savo bažnyčias. Visos kata
likų vienuolijos dar draudžia
mos. Trūksta švento Rašto kny
gų bei maldaknygių.

Gerai pastebi P. Blake, kad 
ši religijai teikiama laisvė nėra 
dvasinis komunistinės valdžios 
atsivertimas. Siekdamas neleng
vos nepriklausomybės nuo Rusi
jos .Ceausescu norėjo užsitikrin
ti lojalumą 20 milijonų savo 
valstybės piliečių. Kadangi 15 
milijonų yra ortodoksai, o visi 
kiti — kitų krikščioniškų reli
gijų, tai jis nusprendė, kad re
ligijos laisvė tarnaus Rumunijos 
tautiniam interesui.

* Statistikos duomenys rodo, 
kad iš 51 milijono arabų, gyve
nančių Egipte, Irake, Jordane, 
Libijoje, Libane, Syrijoje ir Pa
lestinoje, yra pusantro milijono 
katalikų. Daugiausia katalikų 
gyvena Libane, kur jie sudaro 
33% visų gyventojų.

* Neseniai išleistas naujas ka
talikų katekizmas (A New Ca

tholic Catechism, by Fr. Pat
rick Berkery and Brothers John 
O’Reilly and Joseph Valentine, 
Stein and Day). Tai labai skirtin
gas katekizmas nuo įprastinių. 
Anksčiau katekizmai turėdavo 
klausimą ir atsakymą. Šis nau
jas katekizmas turi du atsaky
mus į kiekvieną klausimą. Pvz. 
į klausimą “ar yra gimtoji nuo
dėmė?” yra atsakymas “taip”, 
kuriame išdėstomas tradicinis 
aiškinimas, visiems jau žinomas, 
ir atsakymas “ne”, kuriame, ne
atmetant pačios sąvokos, duoda
mas aiškinimas, nutolstant nuo 
raidinio supratimo. Beveik kiek
vienu atveju turima tradicinis 
aiškinimas ir kitas, skirtingas, 
atspindįs naują povatikaninę 
minties kryptį.

Knygos įvade, nurodant į šį 
dvilypumą,* siūlomas galimas 
sprendimas “tezės-antitezės-sin- 
tezės”. Šiuo būdu sprendžiant 
intelektualinę problemą, “tezė” 
yra pareiškimas pažiūros, “anti
tezė” — pareiškimas priešingos 
pažiūros, o “sintezė” pašalina 
klaidas ir abiejų tiesas jungia į 
naują pilnesnę tiesą.

Katekizmas paliečia labai pla
tų lauką. Priešinga pažiūra iš
reikšta aiškiai ir tiksliai. Skai
tytojas geriau supras savo pažiū
rą, ir, jei bus plačių pažiūrų, 
giliau pažins priešingą pusę.

* Vidurio Afrikos vyskupų 
konferencija prašė Vatikaną 
leisti šventinti i kunigus ir ve
dusius vyrus, šiai vyskupų kon
ferencijai priklauso Čado, Ka
merūno, Gabono, Vidurio Afri
kos respublikos bei Kongo res
publikos vyskupai.

★ Kardinolas Willebrands, 
kalbėdamas pasaulio liuteronų 
federacijai, pareiškė, kad kata
likai ir liuteronai yra šiandien 
arčiau vieni kitų II Vatikano 
santarybos ir dialogo dėka, ku
ris vystosi tarp šių Bendrijų. Ta
čiau, pažymėjo kardinolas, dar 
tebėra “neperžengiamų” skirtu
mų, kaip popiežiaus autoritetas, 
Bendrijos struktūra ir Marijos 
vieta katalikų doktrinoje. Kar
dinolas kvietė, kad šios abi 
Bendrijos pagelbėtų viena ant
rai Evangelijos įgyvendinime ir 
žmonijos išlaisvinime. Tokia tar
nyba, sakė jis, “skatins mus są
žiningiau spręsti pasaulines pro
blemas ir išlaisvins mus iš dau
gelio istorinių ginčų.” A. P.

AfA

Kun. Stasiui Č e 1 k u i
Lietuvoje mirus, jo brolį JUOZĄ ČELKŲ ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

E. Tiknienė

R. ir R. Bagdonai

AfA

Jurgiui Pūkui
Lietuvoje mirus, brolį ANTANĄ PŪKĄ ir jo šeimų 

nuoširdžiai užjaučiame —

O. Z. Girdauskai P. V. Metnykai '

J. J. Šarūnai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Vakaruose —137 RONCESVALLES Ave- — TeL 537 -1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto Dd 9 vai. vakaro.

miero >plyčią ir 1.1. Toliau po
žemyje ji pasakoja apie keletą 
’ ' ' 'ų ir Barboros Radvilai
tės karstų, ten esančių. Vytauto 
antkapinė lenta lotyniškai yra 
kairiame didžiojo altoriaus šone.

jama ir tik Dievo maldoje — ga
lima ramybė, taika ir vidujinis 

sitenkinimas.
Užklausiau greta stovinčią ne- 

i,arčianuo-

ndienyra Deja, ta lenta neori) 
statant katedrą po 
nių ir gaisrų vidura 
tikro apie Vytautą nelikę, o gal 
lenkų laikais užtušuota.

Rasų kapinėse mūsų didieji 
vyrai ilsisi po senovei ir kapai 
prižiūrimi. Iš naujesnių yra B. 
Sruogos, Kipro ir Miko Petraus
kų, bet dar nėra paminklų 
jiems. Pilsudskio širdies ir jo 
motinos kapas juodame marmu
re tebėra prieš vartus, kur buvo 
palaidoti lenkų kariai. Marmo- 
ras kiek apdaužytas, bet lenkai 
ir dabar dar gėlių ten atneša.

Maskvoj visos senos cerkvės 
restauruotos, paauksuoti bokštai 
blizga saulėje. Deja, Vilniaus ba
rokinių bažnyčių restauravimas 
daug lėčiau vykdomas. Kauno 
bazilika ir Vytauto bažnyčia už
laikomos gražiai, bent Vilniuje, 
ir prie Maironio kapo netrūksta 
gėlių.

Katedroje
Dėl katedroje vykdomų koncer

tų, reikia pasakyti, kad jie atlie
kami gana santūriai 8 vai. vaka
ro kaikuriais sekmadieniais. Pri
sipildo pilni ąžuoliniai suolai 
publikos. Muzika — daugiausia 
klasikinė, net kaikada religinė. 
Uždegama eilė žvakių tarp di
džiojo buvusio altoriaus ir muzi
kantų, elektros šviesa kiek pri- 
tamsinama. Po koncerto pabai
gos žvakės gesinamos paeiliui 
kaip bažnyčioje, žmonės laikosi 
labai rimtai, daugiau lyg bažny
čioje nei koncerto salėje.

Turistas
Red. prierašas. Šio rašinio au

toriaus pavardė “TŽ” redakcijai 
yra žinoma. Jis trumpai apžvel
gė tai, ką matė religinėje srity
je. Tai tik mažas fragmentas, 
kuris pilno religinio gyvenimo 
vaizdo okupuotoje Lietuvoje toli 
gražu neatskleidžia.

pažįstamą moteriškę, ar čia nuo
lat būna tiek daug pamaldžių 
žmonių. Ji atsakė: “šiandien yra 
atlaidai, bet juo didesnis suvar
žymas, juo didesnis žmonių skai
čius bažnyčiose; net bedieviai į 
senatvę ateina čia”.

Neremontuojamos bažnyčios
Visos Vilniaus bažnyčios rei

kalingos remonto, atnaujinimo, 
jų tarpe Šv. Mikalojaus—skliau- 
tinė, viduramžiška su juodu Vy
tauto Didžiojo biustu viename 
pasienyje. Pusė visų bažnyčių 
neveikia. Dalis jų apstatytos 
stelažais — būsią restauruoja
mos. Ilgą laiką jos stovėjo kiau
rais stogais, išmuštais langais. 
Ten būsią įrengti įvairūs muzė-

mingos. Pasieniais, altoriaus 
skyriuje, sėdėjo apie 12 vyrų. 
Mišioms patarnavo 3 irgi senyvo 
amžiaus vyrai — visi su baltom 
kamžom. Ten pat už grotelių per 
abi puses stovėjo apie 12 tauti
niais drabužiais apsirėdžiusių 
lietuvaičių įvairaus amžiaus. Vi
duryje tuojau už kunigo nuga
ros stovėjo apie 12 jaunų, tarp 
15 ir 20 metų, mergaičių, bal
tom, ilgom suknelėm, skarytėm, 
su rūtų vainikėliais ant galvų. 
Be to, ten buvo ir kelios mažos 
mergytės, baltai aprengtos, irgi 
su rūtų vainikėliais ant galvelių, 
kurios priėmė pirmąją Komuni
ją

Procesija
Po Mišių prasidėjo procesija 

per vidun bažnyčios ir šonais. 
Vyrai nešė įvairias vėliavas su 
lietuvių ir lenkų užrašais ir bal
dakimą. Merginos, apsirėdžįu- 
sios tautiniais drabužiais, nešė
įvairius šventųjų atvaizdus su jum"; net mokesčio neima įei- 
keturiom rankenom. Toliau dvi nant, bet žmonių mažai ten. Mat, 

sunku ką įtikinti, kad žmogus iš
sivystė iš beždžionės ir t.t. Šv. 
Teresės bažnyčia prie Aušros 
vartų gana liūdnai atrodo. Tai 
yra lenkų parapijinė bažnyčia. 
Jos viduramžių freskos ir pa
veikslai trupa. Viduramžinė Šv. 
Dvasios bažnyčia su 20 altorių, 
aptamsėjusi, apdulkėjusi, be 
valdžios lėšų restauracijai taip 
ir merdi, nors pažymėta, kad tai 
yra architektūrinis paminklas. 
Ypač lenkų lankomos bažnyčios 
yra skurdžios. Universiteto kie: 
me esanti bažnyčia jau įpusėta 
restauruoti, paliekant visus kry
žius lauke; viduje būsiąs įreng
tas, berods, literatūrinis muzė- 
jus. Iš lauko gražiai išbaltinta, 
kaip ir senoji katedra, kurioje 
kryžiai išlikę užpakalio bokštuo
se, gi fasado didėlės skulptūros, 
kaip ir Gedimino pilies bokštas 
kalne, yra apšviečiami naktį.

Turistai
Turistų autobusų . netrūksta 

Gedimino aikštėje, kuri taip ir 
dabar vadinama, ypač rusų, tu
ristų. Vilniaus universiteto stu-

baltai apsirengusios mergaitės 
nešė didelį gėlių krepšį, iš ku
rio, pasikeisdamos po dvi, kitos 
10 mergaičių mėtė gėles ant že
mės prieš kunigo po baldakimu 
nešamą Švenčiausią Sakramen
tą. Labai puikus choras giedojo 
visą laiką. Mišios buvo laikomos 
lotyniškai ir sena tvarka, kuni
gui žiūrint į altorių. Tik garbini
mas Šv. Sakramento buvo lietu
viškai ir pamokslas. Pamokslas, 
pagal valdžios nuostatus, ir 
Evangelija būna tik po visų pa
maldų užbaigimo/ Aiškinama, 
esą žmonės gali išeiti, nesiklau
sę pamokslo.

Pamokslas
Bažnyčia nemaža. Jos puikios 

skulptūros ir vidaus išpuošimai 
rodomi visiems turistams ne pa
maldų metu. Į ją perkeltas si
dabrinis šv. Kazimiero karstas. 
Ši bažnyčia valdžios laikoma ar
chitektūrine įžymybe. Rinklia
vos metu rublių buvo nepasigai
lėta ir beveik nesimatė smulkių 
monetų. Po Evangelijos, pa
mokslui prasidėjus, beveik nie-

Bonnos - Maskvos sutartis ir Lietuva
AL. GIMANTAS

į LAIMINGO LAKŪNO KOVOS į
Japonų karo laivyno Aviacijos "titfaninko šiurpūs pergyvenimai 

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS
i.’

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Tarp birželio 5 ir 15 d. N. 

Gvinėjoje oro kovos kiek suma
žėjo. Tame laikotarpyje mano 
laimikių skaičiuje buvo tik du 
bombonešiai B-26. Birželio 16 
d. vėl prasidėjo aršios oro ko
vos. Tą dieną 20 mūsų “Zerų” 
susikovė su priešo 48 naikinto
jais. Mes tą oro kovą laimėjome, 
nes priešas nesilaikė Napoleono 
taktikos — puolant koncentruo
ti jėgas. Mes puolėme jų 12 lėk
tuvų ir numušėme 6, kurių vie
nas buvo mano laimikis. Kiti 6 
priešo lėktuvai pabėgo smigimu.

Iš augštesnės už priešą padė
ties ir nuo saulės pusės mes ne
tikėtai puolėme antrą priešo 
lėktuvų grupę — 12 lėktuvų. Iš 
jų numušėme 3, kurių vienas 
buvo mano laimikis. Trečioji 
priešo lėktuvų banga — 24 lėk
tuvai pasirodė* tuo momentu, kai 
mes baigėm puolimą antros jų 
lėktuvų grupės. Dabar mes susi- 
telkėm į dvi grupes: 11 “Zerų” 
puolė žemiau atskrendančius 
priešo lėktuvus, o kiti puolė 
priešo lėktuvus, atskrendančius 
tokiame pat augštyje. Visi prie
šo naikintuvai buvo P-39 naujes
nio modelio, bet jie nebuvo pra
našesni už “Zero” naikintuvus.

Aš susikibau su vienu P-39. 
Priešo lakūnas buvo geras, paty
ręs. Su geresniu naikintuvu jis 
galėjo laimėti, bet laimėjau aš, 
kai man pavyko priartėti prie 
jo lėktuvo uodegos apie 20 jar
dų ir paleisti patrankėlių ugnį. 
Tose oro kautynėse ketvirtas 
mano laimikis buvo pripuola
mas. Vienas P-39 išniro ties ma
no lėktuvu, sekdamas tiesioginį 
savo priešą — kitą “Zero”. Į jį 
paleidau kulkosvaidžių ugnį, 
nes patrankėlių šaudmenys bu
vo išsibaigę. Į jį teko paleisti 
tris šūvių serijas, kol jis perėjo 
į kritimą ir sudužo džiunglėse. 
Tai buvo 43 mano laimikis.

Mūsų grupė iš tų oro kauty
nių grįžo su 19 laimikių. Mano 
lėktuve buvo kovos ženklų. Vie
na priešo šūvių serija praėjo tik 
6 coliai nuo lakūno kabinos.

Mūsų žymiausias karo lakū
nas Nišizawa, kurs yra numušęs 
per 100 priešo lėktuvų, savo die
nos rekordą pasiekė rugpjūčio 7 
d. Guadalcanal rajone — numu
šė 6 priešo lėktuvus. Po metų 
lakūnas K. Okabe vieną diena 
Rabaul rajone numušė net 7 
priešo lėktuvus.

Ta pati vakarą, birželio 16 d.. 
Itn. Sašai ir aš buvome pašaukti 
pas mūsų grupės vadą kpt. Sai
to. Pas jį buvo ir jo padėjėjas 
Nakajima. Kpt. Saito pranešė, 
esą jis kreipėsi į laivyno štaba, 
kad Itn. Sašai, kaip gabų eskad
rilės ----- 
rio

laipsnį arba atžymėtų medaliais. 
Deja, gautas atsakymas, kad gy
vų didvyrių nėra.

Ltn. Sašai padėkojo grupės 
vadui už mūsų įvertinimą ir 
priminė,. kad ir ateityje mūsų 
kovingumas nesumažės. Taip 
pat pasakė, kad mūsų kovų sėk
mingumui turėjo didelės reikš
mės ir mūsų sparniniai lakūnai, 
kurie oro kautynių metu dengė 
mus, ir technikinis personalas, 
kuris prižiūrėjo lėktuvus bei 
ginklus.

Laivyno štabo nuostatuose 
buvo padaryta išimtis tik 1945 
m. kovo mėnesį, kai lakūnas 
puskarininkis S. Sogita ir aš bu
vome pakelti į “ensign” laipsnį. 
Tada Japonijos laivynui vadova
vo adm. S. Toyoda. Tuo metu 
laivyno pasižymėję lakūnai: Ni- 
šizawa, Ota, Sašai ir kiti jau 
buvo žuvę.

Birželio .mėnesi mes sutikda
vome vis didesnį ir didesnį prie
šo lėktuvų skaičių. Priešas stip
rinosi Moresby rajone, įruošda- 
mas pagalbinius aerodromus. 
Birželio mėnesį pasitaikydavo ir 
blogesnio oro, todėl nekasdien 
sulaukdavome priešo lėktuvų 
puolimų, bet liepos mėnuo buvo 
gražus: saulėtos dienos ir žvaigž 
dėtos naktys. Ypatingas priešo 
lėktuvų puolimas buvo liepos 2 
d. Dar prieš saulės užtekėjimą 
pasigirdo lėktuvų puolimo pavo
jaus signalas. Mes šokome iš lo
vų, užsimetėm lakūnų drabu
žius ir bėgom į aerodromą. Dar 
nebuvome pribėgę prie savų 
lėktuvų, kai priešo bombonešių 
motorų trenksmas susiliejo sii 
krentančių bombų spiegimu bei 
nukritusių sprogimo garsais. 
Nebebuvo laiko bėgti į padary
tas slėptuves. Teko griūti prie 
artimiausios uždangos.

Iš savo uždangos galėjau sekti 
priešo bombonešius, kurie gra
žiai spindėjo žvaigždėtame dan
guje. Jie skrido 600 pėdų augš
tyje. Kai bombonešiai praskrido, 
męs vėl pasikėlėme bėgti prie 
savo lėktuvų, bet jie apsisuko ir 
vėl puolė mūsų aerodromą kul
kosvaidžių ugnimi, skrisdami 
medžių viršūnėmis. Vėl teko 
griūti į pripuolamą duobę, pada
rytą bombardavimo. metu. Lai
mė, nė vienas mūsų lakūnas ne
buvo sužeistas.

Partrenkiau kulkosvaidininką
Kai priešas nuskrido, atbėgo

me prie štabo, kur buvo įrengtos 
slėptuvės. Priešas vėl galėjo pa
sirodyti, o pripuolamos uždan
gos neduoda tikros apsaugos. Iš 
tikrųjų po keliu minučių vėl pa
sirodė priešo lėktuvai. Prie šta
bo esantis priešlėktuvinis pos
tas atidengė ugnį į priešo lėktų-

vus, bet jo šaudymas buvo pras
tas. Šviečiamos kulkos rodė, kad 
jo šūviai ėjo užpakalyje priešo 
lėktuvų. Kulkosvaidininkas, ma
tyt, nežinojo, kad reikia šaudyti 
į vedamąjį lėktuvą. Toks šaudy
mas mane pykino. Prišokau prie 
kulkosvaidininko ir norėjau per
imti iš jo kulkosvaidį, bet jis ne
sutiko užleisti savo posto. Da
viau jam smūgį, parkrito, bet at
sistojo ir vėl šoko atsiimti kul
kosvaidžio. Tuo momentu kitas 
lakūnas jį sutvarkė.

Apnaikintas aerodromas
Vienu momentu pamačiau, 

kad priešo lėktuvas skrenda tie
siai į mane. Ore galėčiau pada
ryti posūkį į šoną, o čia, žemėje, 
tai padaryti* sunku. Pagalvojau,- 
kad lėktuvas gali išmesti ant ma
nęs bombą, ir vienu šuoliu atsi
radau už smėlio maišų uždangos. 
Lėktuvas praskrido, bet bombų 
neišmetė. Aš susigėdau: nuo 
kulkosvaidžio pabėgau kaip zui
kis. Vėl šokau prie kulkosvai
džio ir, kai pasitaikė proga, pa
leidau šūvių seriją į vieną bom
bonešį. Atrodo, pataikiau. Bet 
pataikymas, matyt, buvo nees
minis — lėktuvas nuskrido.

Kai priešo lėktuvai nuskrido, 
žvilgterėjau į aplinką. Aerod
rome degė kaikurie pastatai, bu
vo išdaužyti kilimo takai. Bet 
nuostabu, kad 20 mūsų “Zerų”, 
išrikiuotų abiejose kilimo ta
ko pusėse, beveik nenukentėjo, 
neskaitant kaikurių kulkų ar 
bombų skeveldrų pataikymų.

Mūsų lakūnai buvo labai ne
patenkinti, kad tokio priešo puo
limo metu negalėjo pakilti į orą 
ir jam atsilyginti. Vienas mūsų 
lakūnas — psk. M. Suitsu tiesiog 
prisiekė, kad jis, kai bus proga, 
savo lėktuvu duos smūgį i prie
šo bombonešį. Bombonešis yra 
brangesnis už naikintuvą — jo 
įgulą sudaro 5—7 nariai, o nai
kintuve sėdi tik vienas lakūnas. 
Mes į žodžius mažai kreipėme 
dėmesio, bet vėliau jis savo pa
žadą ištesėjo. (Bus daugiau)

Nepaprastai gyvai ir su dide
liu susijaudinimu tautiečių tar
pe diskutuojama naujai pasira
šyta sovietų - vokiečių nepuoli
mo ir draugiškumo sutartis. Kai
kurie tiesiog negali ar nenori pa
tikėti, kad ta sutartis jau yra 
beveik įvykęs faktas. Dar vienas 
toks įsikarščiavęs tautietis va
karų vokiečių politikus, kurie 
pasirašė tą susitarimą, pavadino 
politiniais išsigimėliais. Tai ro
do, kaip labai tautiečių nuotai
kos yra įkaitusios ir kaip tas vi
sas įvykis yra palietęs mūsiškių 
galvojimą ir jausmus.

Tiesa, niekas nežino ar prie 
sutarties yra prijungtos slaptos 
klauzulės, protokolai, papildy
mai. Greit visos tiesos niekas ir 
nesužinos, bet jaudinamas!-prisi
menant netaip jau seną nacių — 
sovietų suokalbį. Yra rimto pa
grindo* įtarti. Blogiausiai jaučia
si tie mūsiškiai, kurie per pasku
tinius dešimtmečius tikėjo ir 
aiškino, kad vienintele Lietuvos 
prisikėlimo viltimi tegali būti 
vokiečiai, kurie “niekad nesu
tiks su dabartinės padėties Eu
ropoje įteisinimu ir raudonosios 
vėliavos plevėsavimu Liubecko 
priemiesčiuose”. Reiškia, viltys 
nebuvo pagrįstos, gražūs norai 
ir pageidavimai teliko tik mira
žais. Vienų ar kitų sumetimų 
vedami, vokiečiai, bent jau ofi
cialiai, pripažino status quo ry
tinėje Europoje. Kiekvienam ei
liniam stebėtojui pasidarė aišku, 
kad ta sutartimi lyg ir užant
spauduojamos dabartinės ryti
nės Europos sienos, susitaikant 
su esama geografine ir politine 
padėtimi.

Kaikas bando j ieškoti priežas
čių ir aplinkybių, privedusių vo
kiečius prie tokio žingsnio, bet 
mūsiškiai čia pateisinamų aplin
kybių vokiečių naudai kaip ir 
neranda. Nevienas šį vokiečių 
mostą norėtų laikyti kaip ir iš-

Islandijoj - kaip

davimu tiek laisvės, tiek tiesos 
principų. Ir tas išdavimas, esą, 
vėliau ar anksčiau bus labai 
brangia kaina sumokėtas, grei
čiausia, pačių vokiečių kraujo 
kaina. Dabartinis rusų— vokie
čių susitarimas norimas lyginti 
su anuometiniu nacių — sovietu 
susitarimi, kurį pasirašius, kiek
viena pusė stengėsi kitą kiek ga
lint daugiau apgauti ir kartu lai
mėti laiko savo naujų planų ir 
užsimojimų įgyvendinimui. Kas 
žino, rasi, ir dabar abi pusės tu
ri savas slaptas intencijas ir ti
ki galėsiančios būti laiminčiųjų 
pusėje. Kiekvienu atveju yra 
aišku, kad tiek rusai, tiek vokie
čiai tėra saistomi savų, grynai 
savanaudiškų interesų ir vargiai 
net ir vokiečiams rūpi kitų tau
tų ar valstybių likimas, jau ne
kalbant apie sovietų pavergtus 
kraštus. Atrodo, kad vokiečiai 
vėl bus apsėsti didybės manijos, 
laikydami save, jei ir nelygiais, 
tai bent jau arti “super jėgos” 
sovietinės valstybės, stengsis tu
rėti įtakos į sprendimą reikalų, 
kurie yra svarbūs ir likiminės 
reikšmės visai Europai.

Mūsų veiksniai, žinoma, ne
liks abejingi ir iškilusius abejo
jimus bandys pareikšti vienu ar 
kitu būdu V. Vokietijos vyriau
sybei. Bet ir čia reikia būti at
sargiems, žinant, kad ambicin
gos politinės jėgos niekad ne
mėgsta, kartais net netoliaruoja 
betkokių pamokymų ar sugesti
jų iš šalies. Antra, * turime ne
menką savąją tautinę bendruo
menę Vokietijoje, kurios kultū
rinius užsimojimus vokiečiai re
mia moraliai ir materialiai. Toji 
parama yra pakankamai svarbi 
ir efektyvi tenykščiai lietuvių 
veiklai. Kas atsitiktų,* jei mūsiš
kiams žengus kokį nevisai apgal
votą žingsnį, toji parama ir dė
mesys būtų nutraukti? Taigi, iš
kyla visa eilė nežinomųjų...

Klaipėdos krašte

ČESNAKAS

MHMiktM. "ADAMS CARUC KARUS"

Sovietų eskadra, dalis jų šiau
rinio karo laivyno, vizitavo Is
landijos sostinę Reykjaviką. Į 
tos eskadros sudėtį įėjo du nai
kintojai su raketiniais pabūklais 
ir keli pagalbiniai vienetai. Es
kadrai vadovavo kontraadmiro- 
las N. V. Solovjovas. Islandijos 
vyriausybė ypatingai nuoširdžiai 
sutiko ir vaišino N. V. Solovjo
vą. Tuo norėjo parodyti nosį 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir Norvegijai.

Islandija gyventojų skaičiumi 
yra maža valstybė. Jos gyvento
jai daugiausia žvejai ir žemdir
biai. Jų yra apie 200.000. Tai 
maždaug kaip Klaipėdos krašte. 
Pusė to skaičiaus gyvena sosti
nėje ir jos apylinkėje. Islandija 
yra suvereni valstybė, nors savo 
Kariuomenės ir neturi: ją saugo 
JAV įgula. Islandiečiai dažnai 
turi nesusipratimų su amerikie
čių kariais. Dėlto, priimdami so
vietų eskadros vadą, norėjo pa
rodyti JAV akibrokštą.

Islandiečiai yra nordikų rasės 
tautelė ir didžiuojasi seniausiu 
parlamentu pasaulyje. Jų parla
mentas vadinasi althingii ir su
sideda iš dviejų rūmų. 20% par
lamento atstovų yra komunistai, 
bet oficialiai Islandija priklauso 
Atlando Sąjungai. Geru tonu Is
landijoje laikoma būti anglofilu 
ar švedofilu.

Tautinė tikyba — liuteronų, 
bet ji neturi įtakos Islandijos 
politikai. Apie 1.6% islandiečių

yra netikėliai, bent taip jie save 
vadina, ir keli šimtai katalikų.

Islandijos laivynas Europos 
viduramžių laikotarpyje buvo 
laikomas stipriausiu, o islandįe- 
čiai buvo laikomi puikiais ir drą
siais jūreiviais. Šiuo metu Islan
dijos laivyną sudaro 6 patruli
niai laivai, kurie atkakliai kovo
ja su Anglijos, Škotijos ir Pran
cūzijos tolimo plaukimo žvejų 
laivais. Islandijos laivynas ener
gingai gina savo teritorinius 
vandenis nuo sąjungininku žve
ju.

Keturioliktame šimtmetyje 
po Kistaus Islandija buvo stipri 
jūros valstybė, turėjusi dalį 
Grenlandijos ir dar prieš Ko
lumbą buvo atradus šiaurės 
Ameriką, bet joje nesikūrė.

1233 metais Islandijos res
publika pripažino primatą, bet 
ne suverenumą Norvegijos ka
raliams. 1387 metais siautusi 
epidemija labai sumažino Islan
dijos gyventojų skaičių ir dėlto 
pateko kartu sū Norvegija į Da
nijos karalių valdžią. 1918 m. 
gruodžio 1 d* Islandija atgavo 
suverenumą. Ji nenutraukė 
draugiškų ryšių su Danija, bet 
Kopenhagoje islandiečiai buvo 
laikomi nepakenčiamais skur
džiais, nors ir “giminės”. 1944 
metais, pasinaudodama vokiečių 
Danijos okupavimu, Islandija* 
pasiskelbė nepriklausoma suve
renia respublika. Islandiečiai 
danų nekenčia, o norvegų ne
mėgsta. J. Gs.

Patarimų tarnyba “Tėo&kės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai koiečiami kreiptis raštu į “TZ" redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TZ*.

Praėjusiais metais norėjau atsikviesti Kanadon žmoną ir 9 metų 
dukrą iš Europos. Jos garo vizą gruodžio mėnesi, bet negalėjo gauti 
vietų lėktuve. Registruotu laišku pasiuntė jos raštą, prašydamos imi
gracijos įstaigą pratęsti vizų laiką. Deja, pratęsimas neatėjo. Ar tai 
reiškia, kad jos iš naujo turi pradėti visą procedūrą vizai gauti, iškai
tant ir naują sveikatos patikrinimą? Ar jų sveikata negalėtų Mti patik
rinta atvykus Kanadon? K. D., Toronto

Nesusipratimas su paštu nebuvo Jūsų kaltė. Jūsų žmona ir duktė 
galės patikrinti sveikatą kai tik išlips iš lėktuvo šiapus Atlanto.

■ ■



Onutė ir Vytukas svajonių žvaigždėje. Piešinys R. Ramonaitės

Onutės ir Vytuko kelionė erdvėlaiviu

Viešnage pas Urugvajaus lietuvius

Onutė, nekartą žiūrėdama Į 
žvaigždėtą dangų, galvojo: astro
nautai pasiekė mėnulį, o aš no
rėčiau kada nors pasiekti švie
siausiai spindinčią žvaigždutę, 
kuri vis žiūri į mane! Įdomu,' kas 
joje galėtų būti?... Ir štai vi
sai netikėtai išsipildė jos svajo
nė.

Vieną vakarą Vytas pranešė:
— Onut, dėdė man paskolino 

kosminį erdvėlaivį. Skrisime į 
tą žvaigždutę, apie kurią tu sva
joji!

Onutės širdelė iš džiaugsmo 
pradėjo smarkiai plakti:

— Mielai, Vytuk, tik truputį, 
prisibijau kelionės.

— Nebijok, — atsakė Vytas,
— aš iš dėdės išmokau puikiai 
valdyti erdvėlaivį. Būk pasiruo
šus, tuoj atvyksiu.

Už 10 minučių jie nepaprastu 
greičiu skriejo žvaigždutės link. 
Skrisdami stebėjo, kaip žemė 
mažėjo ir visai išnyko iš jų akių, 
o žvaigždutė didėjo.

Pasiekę jos paviršių, nedrą
siai išlipo iš erdvėlaivio. Apsi
žvalgę aplinkui, jie labai nuste
bo. Visa šalis skendo sidabre, ir 
jų drabužėliai, apšviesti nuosta
bios šviesos, pasidarė sidabri
niai.

— Kaip čia nuostabiai gražu!
— Džiaugėsi vaikai. — Prie jų 
prisiartino sidabru žvilganti ka
ralaitė ir švelniu balsu*prabilo:

— Onute, Vytuk, džiaugiuosi, 
kad pirmieji aplankėte mano ša
lį. Sveikinu jus! — Ji priglaudė 
juos prie savęs. Įsidrąsinę vai
kai paklausė:

— Įdomu, iš kur mus pažįsti?
— Kaip gi aš jūsų nepažin

siu, — tarė ji nusišypsojusi.
— Aš esu žvaigždutė Vakari

nė. Vakarais iš pilies bokšto aš 
ilgai ilgai žiūriu į vaikučius ir 
atsigulus jiems į lovytę sidabri
ne šviesa pasiunčiau tikrai sal
džių sapnų, štai, mano pilis, ei
me aprodysiu ją. — Vaikučiai 
su dideliu įdomumu apžiūrėjo

Kvebeko žmonės daug linksmesni
Girdėjau, kad šiais metais To

ronto šeštadieninės mokyklos 
vadovybė žada vežti dešimtokus 
į Kvebeko miestą. Kvebeko 
mieste nėra lietuvių, tai nerei
kės kalbėti lietuviškai, bet turė
sim kalbėti prancūziškai. Taigi, 
turėsim kalbėti keista kalba. Aš 
buvau nuvažiavęs į Kvebeką per 
jų žiemos karnavalą sausio mė
nesio gale ir vasario pradžioje.

Ten žmonės gyvena silpniau 
ekonomiškai, negu Toronte, bet 
jų nuotaika yra daug geresnė. 
Karnavalo metu jie visada links
mi — eidami gatve dainuoja. 
Toronte, kai įvyksta paradai, nie
kas gatvėje nedainuoja. Jeigu 
per karnavalą nesilinksmini, ga
li tave uždaryti į Bonhomme ka
lėjimą. Bonhomme yra sniego 
senis, kuris karaliauja mieste, 
kai vyksta karnavalas. Jis turi 
savo ledinius rūmus, vadinamus 
“Ice Palace”. Aš mačiau karna
valo paradą. Prieš pradedant pa
radą, studentai šoko gatvėje dai
nuodami. Net ir aš įsijungiau i 
tą atmosferą. Man net sunku jus

(
BERNIUKAS
Lietuvos 
sūnus esu. 
Nors metukų 

s tik penkių, 
lietuviškai 
aš kalbu, 
jokio vargo 
neturiu.

Kai didesnis 
paūgėsiu, 
į lėktuvą 
įsisėsiu 
ir į Vilnių 
aš nuskrisiu, 
visus priešus 
išvaikysiu!

pilį ir didelį sodą. Visi daiktai 
buvo sidabriniai, ir vaikai pra
dėjo pasigesti spalvų. Onutė pir
moji paklausė:

— žvaigždute, ar čia medžiai 
niekad nekeičia spalvų?

— Spalvų,... nustebo Vaka
rinė.—čia sidabrinė šalis ir aš 
nieko negirdėjau apie spalvas. 
Ką jūs žinot apie jas? — Vytu
kas pradėjo aiškinti:

— žemėje kiekvienas daikte
lis turi spalvą. Eglutės yra ža
lios, sniegas baltas, žemuogės 
raudonos, gintaras geltonas, ži
butės mėlynos, mano katinėlis 
juodas, o darželyje auga įvairia
spalvės gėlės. — Onutė pridū
rė:

— O mūsų vėliava turi net 
tris spalvas — geltoną, žalią ir 
raudoną.

— Sunku man tai įsivaizduo
ti, — šnabždėjo žvaigždutė.

— žvaigždute, mums jau' lai
kas grįžti į žemę. Kviečiame va
žiuoti su mumis drauge, pati sa
vo akimis įsitikinsi.

— Negaliu, — atsiliepė ji. Jei 
palikčiau savo šalį, ji subyrėtų 
į atomus ir vaikučiai niekuomet 
nebeturėtų sapnų ir nebematy
tų žvaigždutės Vakarinės. Man 
jau laikas lipti į pilies bokštą.

Vaikučiai su ašaromis aky
se atsisveikino su žvaigždute. 
Kai artinosi jie prie erdvėlaivio, 
pakilo sidabrinė migla ir Onu
tė, nebematydama Vytuko, pra
dėjo verkti:

— Vytuk, kur tu? Aš noriu 
grįžti į žemę, Vytuk...

Tuo tarpu mamytė pažadino 
aimanuojančią Onutę. Jau buvo 
vėlus sekmadienio rytas. Onutė, 
prisiglaudusi prie jos krūtinės, 
kalbėjo.

— Mamyte, man taip gera 
prie tavęs. Koks gražus Dievulio 
sutvertas pasaulis! Jis toks spal
vingas, nuostabus.

A. Abr.
Kokius jūs mėgstate spalvin

gus daiktus?

įtikinti, kokie tie žmonės links
mi ir nerūpestingi.

Kitą dieną mačiau rogių lenk
tynes. Jie lenktyniauja rogėmis 
leisdamiesi žemyn nuo kalno. 
Visi prancūzai yra labai linksmi 
— nesvarbu, laimi ar ne. Savo 
aikštėse yra pastatę statulas, ku
rios išreiškia jų jausmus. Užtat 
ir tos statulos yra juokingos.

Užėjęs į krautuvę, norėjau 
nusipirkti ką nors prisimini
mui. Pardavėjas suprato tiek 
angliškai, kiek aš prancūziškai. 
Todėl jis kalbėjo lėtai, buvo la
bai paslaugus.

Man didžiausią Įspūdį paliko 
Kvebeke ne žymieji pastatai, 
kaip Chateau Frontenac, bet jų 
žmonės. Jie tikrai buvo visada 
linksmi, laimingi ir paslaugūs. 
Aš tikiuosi, kad jie bus tokie 
pat, kai mes, šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, aplankysim 
Kvebeko miestą šią vasarą. Įdo
mu, ar pasikeis jo žmonės, ar 
ne?

Gediminas Kalinauskas,
10 c sk., Trontas

MERGAITĖ
Aš mergaitė — 
lietuvaitė.
Man patinka pasakaitė 
apie Gedimino 
piU
ir tą vilką geležinį.
Kai didesnė
paūgėsiu,
po darželį 
vaikštinėsiu. , 
Aš auginsiu

■ rūteles
ir dainuosiu 
daineles!

B. Vytienė

Iš Toronto išskridome šešiese. 
Nuo Peru iki Brazilijos kelionė 
buvo ypatingai graži ir smagi. 
Oras pasitaikė toks jau skaidrus, 
jog buvo vienas malonumas 
skristi virš Andų kalnų. Perų, 
kaip ir Brazilija, atrodo labai 
kalnuotas kraštas — vienur kal
nai žaliuoja, kitur pliki. O tų uo
lienų spalvingumas: rusvi, rudi, 
gelsvi, pilki ir net balsvi. Keliai 
ir upės, tarytum takeliai ir upe
liai vingiuojas! kalnų papėdė
mis, kur-ne-kur melsvas ar gels
vas ežeriukas atrodo juokingai 
maži.

Mūsų lėktuvas nutūpė be
veik laukuose, mažame “Vira 
Copos” aerodrome, čia mus pa
gauna svaiginantis Brazilijos 
laukų kvapas, kurį išsiilgusi 
traukiu į plaušus.

Į Argentiną
Susitikimas su savaisiais visa

da vertas pastangų ir išlaidų! Iš
kilmingai atšveritėm tėvelių 
auksinį vedybų jubilėjų, aplan
kėm gimines bei draugus. Ne
trukus ėmiau ruoštis į savo nu
mylėtų tangų šalį Argentiną. 
Tuo metu Urugvajuje siautė re
voliucinio pobūdžio streikai, ku
rie persimetė Argentinon. Visi 
atkalbinėjo nuo kelionės, tik 
viena draugė padrąsino, girdi, 
važiuok, tik esą studentų išdai
gos ir televizijoje vis blogiau pa
rodo nei tikrumoje esti. Be to, 
turistai būsią apsaugoti. Man to
kio paraginimo ir tereikėjo, juo
ba, kad buvau įsitikinusi: jei ne
pasinaudosiu šia proga, kitos 
tikriausiai nebebus. Mamą sta
čiai siaubas ėmė ir jinai prašyte 
prašė: “Vaikeli, nevažiuok, dar 
kulką kakton gausi, nevažiuok!” 
Bet kur tau vaikelis klausys...

Dvidešimt valandų
Kelionė autobusais pigi ir pa

togi, be to, daug ką ir pamatai. 
Iš S. Paulo į Rio Grande do Sul 
išvažiavome naktį. Teko važiuo
ti dvidešimt valandų, tačiau ke
lionė neprailgo — gražūs vaiz
dai, tokia turtinga ir įvairi aug
menija, dar čia kūdikystės drau
gė tokia įdomi ir šneki.

Porto Alegre praleidau naktį 
ir dieną. Nusiperku bilietą 
Urugvajų n. Keliaujantiems 
amerikiečiams bei kanadiečiams 
vizų nereikia, bet žinodama pie
tiečių biurokratizmą, įstatymų 
nuolatinį keitimąsi dėl visa ko 
nueinu pasitikrinti. Pasirodo, 
man kaip “kanadietei” kliūčių 
nėra, bet seserį su brazilišku pa
su sulaiko. Jai reikėsią grįžti į 
savo gyvenvietę ir ten išsiimti 
“declaration of incomtax”. Tai 
užtruks aštuonetą dienų.

Sesuo nusiminusi man mosi
kuoja sudiev. Pro autobuso lan
gą jai šypsaus, nors tikrumoje 
vienai važiuoti nelabai smagu, 
bet stačiai juokas ima ir gana. 
Kai klausdavau apie jos doku
mentus, ji vis užtikrindavo, kad 
viskas tvarkoj.

Įdomus jaunuolis
Autobusas pajudėjo penktą 

vai. vakaro. Sekantį rytą būsiu 
Urugvajuje, žiūriu pro langą — 
lygumos ir lygumos, žolė pilkš
vai ruda. Mat, žiemos metas. 
Saulė leidžiasi. Dangūs pasipuo
šia ugnine žara. Tas grožis trun
ka neilgai, ir mes paskęstame gi
lioje tamsoje. Pro langą jau nie
ko, o nieko nematyti! šoferis il
gą laiką neuždega šviesų — tyla. 
Po tos gūdžios tamsos ir tylos 
uždegama šviesa, keleiviai lyg 
pabudinti ima bruzdėti ir tarp 
savęs šnekėti. Keliaudama ne
imu jokių skaitinių, nes mėgstu 
viską stebėti — reikės bandyt

Viršuje — Urugvajaus ir Argentinos jaunimas lankosi parlamento rūmuose; apačioje — Montevideo 
choras, vadovaujamas Dorelio, ruošiasi televizijos programai

REGINA KUTKA

numigt, nors iš patyrimo žinau, 
kad nepasiseks. Sėdžiu viena. 
Netoli manęs gal kokių 19 metų 
jaunuolis skaito komikus ir man 
pasiūlo keletą. Vos suvaldžiau 
sypsnį. Dėkodama teisinuosi, 
kad nepasiėmiau akinių. Baigęs 
skaityti pasiprašo atsisėsti šalia 
manęs. Persimetam keliais įžan
giniais žodžiais ir vaikinas ėmė 
pasakoti savo kelionės odisėją. 
Pamotės skriaudžiamas palieka 
namus, mylimą močiutę “avoli- 
tą”, mažesnius broliukus ir pės
čias be pinigų, be dokumentų 
keliauja Brazilijos link ... Ten 
suranda svetimą, bet gerą šei
mą, kuri jį kaip sūnų priglau
džia. Po kiek laiko pasiilgsta my
limos močiutės ir broliukų. Da
bar jau štai jis grįžtąs legaliai. 
Toji šeima jam nupirkusi bilie
tą ir ne tik jį patį, bet ir jo na
miškius apdovanojusi. Jo jaunas 
ir nekaltas veidas žėri šiltais pri
siminimais. Jis tarytum regi 
anuos ir saviškius, kaip jie 
džiaugsis jį išvydę ... Toli gra
žu neviską supratau, ką jis man 
pasakojo. Ėmiau abejoti ir savo 
ispaniškos kalbos mokėjimu, ta
čiau netrukus gavau progą iš
sikalbėti su kitais ir supratau, 
kad jaunuolio kalbėta tarmiškai.

Labdaringas keleivis K
Autobusas sustojo prie mažo 

restorano. Turime pusvalandį 
laiko vakarienei. Dėl vietos sto
kos vienas keleivis, kuris sėdė
jo kitoje pusėje manęs, manda
giai pasiprašo ir atsisėda su mu
mis. Vaikinas sau nieko neužsi
sako. Užklaustas pasigiria turįs 
vaisių ir sumuštinių, kuriuos 
įdėjusi jam toji šeima. Pasiūliau 
užsisakyti ką nors šilto, nes da
rėsi nejuokais šalta. Jis kiek pa
raudęs pasisakė neturįs pinigų. 
“Aš sumokėsiu”, — tariau. Jis 
jokiu būdu nesutiko. Stebėjęs 
mudviejų šneką, šalia sėdįs ke
leivis paklausia jaunuolį, kas 
jam iš valgių labiausiai patin
ka? Na, ir sąskaitą sumoka už 
visus tris. Su šiuo ponu pašne
kesys ėjo žymiai sklandžiau ir 
dar prie mūsų kalbos, jau auto
buse prisidėjo viena ponia. Su 
pastarąją vargo neturėjau — ji 
daug keliavusi ir kalba net ke
liom kalbom.

Skambinu kunigui
Juo tolyn, juo šaltyn. Vieni 

miega, kiti ne. Galų gale ėmė 
aušti, pro ryto miglas matėsi is
paniško stiliaus namų siluetai, 
daug gražių-'aikštelių su pa
traukliais paminklais. Pasiekėm 
Urugvajaus, sostinę Montevideo. 
Autobusas sustojo miesto cent
re. Keleiviai bematant išsiskirs
tė. Kalendama dantimis iš šalčio 
įėjau į autobuso stotį, iš kurios 
žadėjau skambinti dar iš S. Pau
lo pažįstamam jėzuitui kuni
gui Giedriui, žinau, kad 
kunigai anksti keliasi, tačiau, 
nedrįsau dar skambinti. Tarnau
tojas pareiškė, kad už pusva
landžio įstaiga uždaroma, ji vei
kianti tiktai nakties metu. Tam 
laikui praėjus, tarnautojas nusi
lenkęs atsisveikina. Įeina valyto
jas. Užklausiau, ar jam netruk
dau ir ar galiu čia šiek tiek pa
būti?

— Žinoma, — atsako nudžiu
gęs. Na ir kalbaus jo būta! Tik
rumoje daugiau kalbėjo nei dir
bo, neviską supratau, nes kal
bėjo tarmiškai, pasisakiau esan
ti lietuvė ir važiuojanti į Cerro.

— Į Cerro? Dabar ten vyksta 
streikai, gatvės užblokuotos, pa
vojinga! Aha, tai labai graži vie
tovė, ten daug lietuvių gyvena.

Nežinau, kodėl jie tą vietą pasi
rinko? Turbūt jiem ji priminė 
tėvynę, — samprotavo jisai.

Apie šeštą valandą ryto pa
skambinau kun. Giedriui.,

— Ne, Cerro nepertoliausia; 
imk taksi — gatvės užblokuotos, 
bet pravažiuoti galima, — atsi
liepia kunigo balsas.

Atsisakė vežti
Pasisamdau taksį, pasakau ad

resą ir, mano nustebimui, atsi
sako į tą pusę važiuoti bei po
rina tą pat, ką ir valytojas. Iš
lipu. Mintyse ataidi mamos žo
džiai ... Taigi, mamuliuk bran
giausia, Tavo dukrelė, tas ne
klusnusis vaikelis į pačią košelę 
važiuoja! Vėl skambinu. Kuni
gas liepia iš čia neišeiti ir jo 
palaukti, nors ir užtruksią. Mat, 
jam teksią pėsčiom kiek paeiti. 
Už valandos laiko pasirodo kun. 
Giedrys. Pasisveikinam, nusive
da išgerti šiltos kavos. Apvaikš- 
čiojame kelias svarbesnes gatves 
(jieškojom mėsos nusipirkti), bet 
skerdyklos streikuoja ir Cerro 
tegali gauti žuvies.

Lietuvių parapija
Rytas šaltas ir ramus. Gatvės 

plačios, matosi jūra ir tik vie
nas kitas žmogus. Nepriklauso
mybės aikštėje didingas pamink
las Urugvajaus herojui Artigas: 
sėdi raitas ant milžiniško žir
go. Kokie gražūs ir kieti jo veido 
bruožai, kas per žirgas! Stačiai 
nuleisti akių negaliu. Kun. Gied
rys mano dėmesį nukreipia į 
kažkokius vartus, jie esą istori
niai, ar reiškia istorinį įvykį ir 
kad jų pastatymas užtruko tiek 
pat, kiek ir Brazilijos sostinės 
Brazilijos. Aš net prunkštelėjau 
besijuokdama. Brazilijos sostinė 
buvo pastatyta per ketverius 
metus, o šiuos nesudėtingus var
tus geras mūrininkas pastatytų 
per porą dienų. Juokėmės abu. 
Negavę mėsos (būta per anksti), 
atvažiavome į Cerro. Aprodė sa
vo bažnytėlę, lietuviškais moty
vais išdekoruotą. Klausiu, kieno 
tai darbas. Pasirodo urugvajie
čio! Jauki ir graži bažnytėlė pa
vadinta Fatimos vardu, nes Ma
rija pažadėjo pasaulį išgelbėti 
nuo komunizmo. Bažnytėlė šiek 
tiek didesnė už mūsų Šv. Jono 
Krikštytojo Toronte. Didelis 
kiemas. Pati klebonija, galima 
sakyti, nemoderni, nepatogi. Ku
nigas supažindino mane su kitu 
jėzuitu profesorium; deja, pa
vardės neatsimenu buvo labai 
lenkiška.

Pas lietuvius
Viską apžiūrėję nuėjom pas 

šeimą netoli klebonijos. Mano 
šeimininkai p.p. Svečiuliai pasi
rodė esą labai malonūs ir vai
šingi žmonės. P. Svečiulienė per 
lietuvių kongresus pora kartų 
buvo nuvažiavusi Brazilijon ir 
apsistojusi pas mano tėvelius. 
Po pietų nuėjom pas kitą ponią, 
mamos pažįstamą irgi iš kongre
sų. Vaikštinėjome gatvėmis, 
kur gyvena lietuviai. Man buvo 
įdomi statyba ir augmenija. Gat
vės apsodintos medžiais, pana
šiais į kanadiškus klevus, tik jų 
lapai žymiai didesni. Jie stovėjo 
beveik nuogi — kur-ne-kur la
pas kitas, tuo tarpu darželiai ža
liavo ir net žydėjo. Tas žalumas 
ir plikumas sudarė savotišką 
kontrastą.

(Bus daugiau)

IR VIENAS LIETUVIS 
YRA LIETUVA!

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Popiežius Paulius VI, pašventinęs lietuvių koplyčią Šv Petro ba
zilikoje Romoje, uždega savo paties dovanoto žvakę

“Mūsų Pastogė” apie Kanados lietuvius
Australijos Lietuvių Bendruo

menės savaitraštis “Mūsų Pa
stogė” 1970 m. 17 nr. išspaus
dino Jono Šoliūno iš Čikagos 
įdomius įspūdžius “Kanadoje 
apsilankius”. Tai turistinės pa
stabos, giliau nepaliečiančios 
Kanados lietuvių problemų. Vie
nos jų teisingos,* o kitos — klai
dingos. Prie pastarųjų priklauso 
J. šoliūno pastaba apie “Tėviš
kės Žiburius”. Apie juos gražiai 
jis atsiliepia, bet klaidingai pa
rašė apie jų išaugimą Prisikė
limo parapijoj. “TŽ” pradėti 
spausdinti Šv. Jono Kr. parapi
jos patalpose, ten kukliai įsikū
rė, išaugo plačiosios visuomenės 
pastangomis ir dabar ten pat lai
kosi. Tą pačią klaidą J. Šoliūnas 
kartoja jau antrą kartą, nes pa
našiai rašė toje pačioje “Mū
sų Pastogėje” 1969 m. 2 nr. Ki
tas atitaisytinas netikslumas — 
pastaba apie Bendruomenę. Esą 
jos veiklą atgaivino ne šviesuo
menė, “o paprasti miškakirčiai 
ir ligoninių tarnautojai”. Į Ka
nadą po II D. karo atvyko ne
mažai išsilavinusių žmonių įvai
riais būdais. Ankstyvesniųjų da
lis atvažiavo kaip miškakirčiai, 
ūkio ir kasyklų darbininkai, li
goninių slaugės* ir pan. (tuo būdu 
atvyko net pora kunigų). Vėles
nieji atvyko lengvesniais keliais 
tiesiai į miestus. Bendruomenės 
veiklos dar negalėjo tada gaivin
ti, nes dar nebuvo įsteigta. Ji at
sirado 1952 m. įvairiais keliais 
atvykusios šviesuomenės dėka. 
Vėliau dalis jos sudarė net PLB 
valdybą vienam penkmečiui. Ži
noma, KLB veikloje bei jos iš
vystyme dalyvavo visi sąmonin
gieji lietuviai, pergyvenę pradi
nės krizės laikotarpį. Nėra tad 
reikalo skirstyti — visi sąmo
ningi tautiečiai sudaro šviesuo
menę.

Taipgi pastebėtina, kad lietu
vių tabako augintojų branduolį 
sudarė senosios kartos ateiviai, 
gražiai prasigyvenę ir vėliau pa
traukę naujuosius ateivius.

Visuomet malonu girdėti tei
giamus atsiliepimus apie Kana
dos lietuvius, bet tai tik viena 
medalio pusė. Yra stambių rū
pesčių, kurių taip pat nereikėtų 
užmiršti.

Čia pateikiame pilną tekstą iš- 
“Mūsų Pastogės”.

Žinoma, kaimynus aplankyti ten
ka dažnai. Tačiau ne visada mes dau
giau pastebime apie jų gyvenimą, 
ypač jei tas jų gyvenimas panašus 
į mūsiški. Taip turbūt dažnai nutin
ka mums amerikiečiams lankant Ka
nados lietuvius.

Paviršutiniškai žiūrint Kanados 
lietuvių gyvenimas yra panašus Į J. 
A. V. lietuviškos bendruomenės veik
lą. Ir taip, ir ne. Panašus, nes ir 
Kanados lietuvių daugumas atsirado 
po paskutinio karo. Panašus, nes Ka
nados lietuvių bendruomenė yra pa
našiai kaip ir mūs suorganizuota: 
džiaugiasi tais pačiais džiaugsmais, 
spaudžiama tų pačių rūpesčių.

Trys gausiausios lietuvių koloni
jos Kanadoje yra susibūrusios did
miesčiuose: Hamiltone, Toronte ir 
Montrealyje. Šitos trys kolonijos ir 
yra Kanados lietuvių bendruomenės 
pagrindas.

Turbūt likimo dėka j tuos tris did
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miesčius susibūrė daugiausia sąmo
ningų lietuvių. Už tat ir pati bend
ruomeninė veikla, ypač jos pradžia 
buvo daug sklandesnė ir sėkminges
nė. Visose minėtose kolonijose yra 
nepaprastai gyvos lietuviškos parapi
jos. Tokiame Toronte net visas gy
venimo centras sukasi apie tėvų 
pranciškonų vadovaujamą parapiją. 
Čia yra prisiglaudusios visos lietuviš
kos jaunimo organizacijos, čia gyve
nimą išvystė bene geriausiai reda
guojamas šio kontinento lietuvių sa
vaitraštis “Tėviškės Žiburiai”.

Nesistebime, kad lietuviška para
pija Kanadoje dar vis tebėra lietu
viškos veiklos centras. Seniau taip 
buvo ir pas mus. Deja, lietuviškiems 
klebonams iškeliavus amžinybėn, e 
naujiems ateiviams Į užmiesčius, su
nyko parapijinė veikla.

Jei ateityje rašys kas nors mūsų iš
eivijos istoriją, tai daug puslapių 
turės būti skirta Kanados lietuviams 
pirmūnams, kurie atgaivino bendruo
meninę veiklą. Ir tie žmonės buvo 
ne mūsų visuomenės šviesuomenė, o 
paprasti miškakirčiai ir ligoninių tar
nautojai. Mat, emigracijai prasidė
jus Kanada kaip sparčiai auganti 
valstybė norėjo baisiai pigios darbo 
jėgos ir naujo kraujo. Ji pati pir
moji pradėjo tų elementų ieškoti Eu
ropos pabėgėlių stovyklose. Už tat 
nenuostabu, kad ano laiko mūsų jau
nuomenė, apkartusi nuo beprasmio 
gyvenimo stovyklose, masiškai emi
gravo Kanadon. Tačiau anuolaikiniai 
miškakirčiai ir tarnaitės nesitenkino 
duona ir geresniu butu, o visokio
mis piremonėmis stengėsi prasiveržti 
šviesesnian rytojum To pasėkoje 
daug lietuvių tabako ūkio savininkų. 
Charakteringa, kad Kanados lietu
viai yra gausiau ir tvirčiau Įsikūrę 
kaip pastovūs, nepriklausomi preky
bininkai, negu šio (USA) krašto lie
tuviai.

Kanados lietuvis buvo ir tebėra 
jautrus lietuviškam reikalui. Jis nuo
širdžiai ir duosniai remia kiekvieną 
lietuvišką kultūrini darbą. Manding, 
to pasėkoje atsirado ir Jaunimo Na
mai Hamiltone bei Centras Toronte.

Kanados lietuviškas jaunimas yra 
daug sąmoningesnis ir tautiniai dau
giau susipratęs, negu JAV lietuvių 
jaunimas. Kanados lietuvių jaunimo 
organizacijos negali skųstis jaunimo 
nedatekliumi. Tokie sporto klubai 
kaip Toronto Aušra ir Vytis, bei Ha
miltono Kovas yra gausiausi savo 
prieaugliu. Visoje mūsų sportinėje 
veikloje. Negali skųstis nei ateitinin
kai, nei skautai, kad jaunimas ven
gia aktyvios organizacinės veiklos.

Kanados lietuviai yra daugiau vie
ningi ir savo bendruomeninėje veik
loje. Jei JAV-bių lietuviai veikloje 
dar dažnai pravardžiuoja vieni kitus 
pasenusiais politiniais titulais, tai to 
negalėtume pasakyti apie Kanados 
lietuvius. Turime pastebėti, kad Ka
nados lietuvių sutartinis veikimas 
yra paseka ne siauros uniforminės 
vienybės, bet tautinio sąmoningumo 
ir susipratimo.

šiuo metu mūsuose vyksta svarsty
mai ir derybos, kur turėtų būti ruo
šiamas sekantis Jaunimo Kongresas, 
žinant Kanados lietuvių nuolatini rū
pestį jaunimo reikalais ir jaučiant 
sąmoningos vienybes buvimą atrodo, 
kad Kanados viena didžiųjų lietuvių 
kolonijų būtų logiškiausia ir geriau
sia vieta sekančiam Jaunimo Kon
gresui.



Šeštadienį, rugpjūčio IS, Vitaliuje 
mire, eidamas 97 metus, matemati
kas, pedagogas, vienas žymiausių Vil
niaus lietuvių veikėjų ir ilgametis 
Vytauto Didžioje gimnazijos direkto- 

- rius Marcelinas šikšnys. Savo gyve
nimo paskutiniosiomis dienomis pra
šė būti palaidotas Rasų kapinėse ša-

“Tiesa” 129 nr. paskelbė pasikal
bėjimą su Lietuvos paminklų restau
ravimo valdybos viršininku Romual
du Kaminsku. Jis mini lig šiol nu
veiktus stambesnius darbus: “Restau
ruotos Trakų ir Raudonės pilys, Ty
tuvėnų vienuolyno ansamblis, Rau
dondvario ir Astravo rūmai, Perkūno

' ■ * " = ~ v y.

Tautybiy folklorams Winnipege
Ir lietuviai buvo įrengę savo sostinės paviljoną su meno 

paroda ir vaišėmis
B. BUJOKIENE

lia savo žmonos. Iki numatytos tad- namai, Kazimiero bažnyčia, eilė gyve-
dotuvių dienos, rugpjūčio 17, leidi
mas iš Vilniaus miesto administraci
jos laidoti velionį Rasose dar buvo 
negautas.

KITU VARDU
Išeivijoje jau atžymėta eilė Lietu- 

vos gimnazijų sukakčių. Pastaruoju 
metu suvažiavimui ruošiasi Kauno 
“Aušros” berniukų ir mergaičių gim
nazijų buvusieji auklėtiniai, mokyto
jai ir auklėtinės. Lig šiol nieko ne
girdėti apie Kauno jėzuitų gimna
zijos atstovus, nors jų taip pat nema
žas skaičius yra išeivijoje. Pirmosios 
sovietinės okupacijos metais jėzuitų 
gimnazija buvo pavadinta Kauno IX 
vidurine mokykla. Apie jos tolimesnį 
likimą pluoštą žinių suteikė dabar-
tinio direktoriaus V. Pakalnio raši
nys “Raudonos rožės” šiemetinės

namų namų...” Restauruotoje šv. 
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje yra 
įsteigtas ateizmo muzėjus. Iš tolimes
nio R. Kaminsko pranešimo matyti, 
jog išniekinimo susilauks dar viena 
Vilniaus bažnyčia: “Hd rudens baig
sime Jono bažnyčios restauravimą. 
Joje įsikurs pažangios mokslo min
ties muziejus, vyks įvairūs disputai, 
vargonų muzikos koncertai..” Kom
partijos žodyne “pažangios minties 
mokslas” dažniausiai yra susietas su 
komunistine propaganda. R. Kamins
ko teigimu, Vilniuje taipgi remon
tuojama Bernardinų bažnyčia, Šv. 
Onos bažnyčios fasadas, o Kaune 
tvarkoma senoji rotušė, įrengiamas 
paštas prie jos esančiame sename 
name.

NAUJAS FILMAS
“Komjaunimo Tiesos” kovo 3 d. lai
doje. 1955 m. lapkričio 24 d., minint 
Adomo Mickevičiaus šimtąsias mir
ties metines, mokyklai buvo duotas 
poeto vardas. Pasirodo, senajame 
šios mokyklos pastate 1819-23 m. gy
veno, mokytojavo ir kūrė poetas 
Adomas Mickevičius. Taigi, buvusi 
Kauno jėzuitų gimnazija dabar yra 
žinoma kaip Adomo Mickevičiaus vi
durinė mokykla, puoselėjanti didžio
jo poeto atminimą.

Anykščių rajone atliekami filmavi
mo darbai naujam propagandiniam 
filmui “Vyrų vasara”. “Valstiečių 
Laikraščio” 92 nr. prasitariama: “O 
dabar Jokūbėliškio pradinėje mokyk
loje atkuriami 1949—1957 metų vaiz
dai; čekistų kova su banditais...” 
Stebėtis verčia laikraščio paskelbta 
data. Negi lietuviai partizanai prieš 
stribus Anykščių apylinkėse kovojo 
iki 1957 m.? Režisoriai M. Giedrys ir 
R. Vosyliūtė filmui naudoja A. Ju-

ŽENKLIUKAI IR VĖLIAVA
Kasmet mokykla iškilmingai atžy

mi A. Mickevičiaus gimtadienį. Mi
nėjimo metu išryškinamas nueitasis , 
kelias, pasiekti laimėjimai, geriausie
ji mokiniai apdovanojami mokyklos 
ženkliuku, kuris yra tulpės formos 
monograma, sudaryta iš pirmųjų A. 
Mickevičiaus vardo ir pavardės rai
džių. Baigusiems mokyklą mokiniams 
šis ženkliukas duoda teisę dalyvau
ti visuose jos vakaruose, pasitari
muose, pasilinksminimuose. Visi abi
turientai pirmojo skambučio iškilmė
je gauna abituriento ženkliuką — 
tas pačias “A” ir “M” raides su ža
lios juostelės deriniu. Minėtasis ženk-

rovskio, S. Šaltenio ir G. Kanovičiaus 
parašyta scenarijų. Naujojo filmo 
vyr. operatorius yra Alg. Mockus, 
dailininkas — A. Ničius. Pagrindi
nius vaidmenis kuria: Sovietų Sąjun
goje pagarsėjusi estrados dainininkė 
Džilda Mažeikaitė, buvusio operos so
listo Juozo Mažeikos dukrą, aktoriai 
V. Mainelytė, B. Babkauskas, R. 
Adomaitis, J. Budraitis, A. Šurna, G. 
Karka ir kt. Masinėse scenose daly
vavo apie 150 J. Biliūno vidurinės 
Anykščių mokyklos moksleivių, El
mininkų bandymų stoties eksperi
mentinio ūkio darbininkų ir “Bolše
viko” kolchozo žemdirbių.

VEISLINIAI GYVULIAI
liukas juos įpareigoja būti stropumo, 
mandagumo, darbštumo ir kultūrin
gumo pavyzdžiu. Mokykla tap pat 
turi ir savo vėliavą, kurios deši
nėje pusėje yra šilku išsiuvinėtas 
Adomo Mickevičiaus portretas, kai
rėje — mokyklos emblema tapęs poe
to inicialų ženkliukas ir... sovietinė 
penkiakampė žvaigždė, matyt, priva
loma visų mokyklų vėliavoms, ši vė
liava laikoma mokyklos muzėjuje, 
uniformuotų vėliavnešių įnešama sa- 
lėn tik iškilmingomis progomis, dūdų 
orkestrui grojant vėliavos pagerbimo 
maršą.

ROŽĖS POETUI
Abiturientų išleistuvėse praktikuo

jama graži rožių tradicija. Mokyklos 
direktorius V. Pakalnis rašo: “Ado
mo Mickevičiaus herbe buvo įpintos 
rožės. Poetas jas labai mėgo. Mes 
simboliškai išėmėme iš herbo poeto 
rožes ir pavertėme jas gražia tra
dicija. Į iškilmingą aktą ateina mo
kiniai gražiai pasipuošę, šventiškai 
nusiteikę, ir kiekvieno jų rankose 
raudona, kvapi rožė. Prasideda ates
tatų įteikimas. Į sceną pakyla pirma
sis abiturientas. Susikaupęs jis pa
ima iš direktoriaus rankų kelialapį į 
gyvenimą ir vietoje jo ant stalo pa
lieka... rožę. Pamažu atestatų krū
velė mažėja, o rožių puokštė vis au
ga ir auga. Įteikus paskutinį atesta
tą, salė nutyla. Į sceną ateina me
dalininkai ir atsargiai paima nuo sta
lo didelę kvapių rožių puokštę. Pu
čiamųjų orkestras pradeda groti “Ro
žių maršą”. Visi atsistoja. Rožės per 
aktų salę išnešamos į mokyklos ves
tibiulį ir pamerkiamos į specialiai 
paruoštą vazą po Adomo Mickevi
čiaus portretu ...” Vadovaujantis A. 
Mickevičiaus “Odės jaunystei” žo
džiais: “Vienais troškimais liepsno- 
sim, vieningo židinio ugnia”, tvirta 
tradicija tapo buvusių abiturientų su
sitikimas po 5, 10 ir daugiau metų. 
Pernai mokykloje susitiko ją prieš 
20 metų baigę abiturientai. Adomo 
Mickevičiaus vidurinėje mokykloje 
dabar mokosi ir berniukai, ir mer: 
gaitės.

Veislinių gyvulių supirkimo orga
nizacijų susivienijimo Šiaulių tarp
rajoniniame skyriuje liepos pradžioj 
buvo surengta savaitę trukusi res
publikinė veislinių gyvulių paroda. 
Lietuvos geriausius juodmargius, ža
liuosius galvijus, baltąsias kiaules, 
juodgalves avis, Lietuvos sunkiųjų, 
žemaičių, ristūnų bei kitų veislių ark
lius, kailinius žvėrelius ir paukščius 
parodoje išstatė Pasvalio ir Šiaulių 
veislininkystės stotys, Gyvulininkys
tės instituto Baisogalos eksperimen
tinis ūkis, Kauno rajono “Bolševiko” 
kolchozas, Šiaulių rajono Bubių žu
vininkystės sovchozas, G i n k ū n ų 
paukštininkystės sovchozas ir kiti 
ūkiai.

BAČKONIŲ KAVINĖ
Prie Kauno ir Vilniaus autostra

dos, netoli Žiežmarių, ilgus metus 
riogsojo apleistame parke Bačkonių 
dvaro rūmų griuvėsiai. Prekybininkų 
iniciatyva čia išdygo naujas statinys, 
primenąs kaimišką pirkią. Pirmame 
jo augšte darbą pradėjo 64 vietų ka
vinė, kurios padavėjai yra apsirengę 
tautiniais drabužiais. Iš kavinės te
rasos matyti sutvarkyto parko tven
kinys. Jame jau leidžiama maudytis 
svečiams, planuojama užveisti žuvų 
meškeriotojam. Virš kavinės — nedi
delė salė pokyliams, viešbučio kam
bariai. Naujojo pastato rūsyje įreng
tas alaus baras, kuriame galima gau
ti lietuviško ir čekoslovakiško alaus, 
sūrios žuvienės, sūrio, žirnių ir ski
landžio. V. Kst.

Winnipeg© miesto Šimtmečio 
Jubilėjaus Komitetas ir Manito- 
bos Tautybių Meno Sąjunga 
1970 b. rugpjūčio 3—9 d. d. su
organizavo ^vairių tautybių pasi
rodymą — FOLKLORAMA ‘70. 
Rengėjai iš anksto skatino visas 
Winnipeg© tautinių grupių orga
nizacijas pasirodyti plačiai vi
suomenei su savo menu. Miestas 
davė leidimą rugpjūčio 3—9 d. 
d. pardavinėti svaiginamuosius 
gėrimus ir savo pagamintą mais
tą atsilankantiems žiūrovams į 
suorganizuotas meno parodas ar 
šiaip meniškas programas.

Karalaitė
Kiekviena tautybė galėjo pri

statyti jauną mergaitę kandida
tę į FOLKLORAMA ’70 karalai
tes. Specialūs komitetų atstovai 
drauge su visų dalyvaujančių 
šiame sąjūdyje tautybių atstok 
vais, organizacijų pirmininkais 
ir kandidatais į grožio karalaites 
keletą valandų skraidė lėktuvu 
“Air Canada” po Manitobos apy
linkes. Kandidate į karalaites iš 
lietuvių buvo parinkta Irena Ma- 
rozaitė, 15 metų amžiaus.

Winnipeg© miesto vadovybė 
šiam sąjūdžiui skyrė nemažą su
mą pinigų, davė specialius auto
busus, kurie vežiojo nemokamai 
tuos, kurie turėjo įsigiję specia
lius pasus. Suaugusiems jie te
kainavo po $1, o vaikams buvo 
nemokami. Reklamai taip pat 
miesto valdžia išleido kelis tūks
tančius lapelių, kuriuose buvo 
paskelbta programa ir sąrašas 
visų tautybių bei jų tautų sosti
niu vardai.

Pirmame puslapyj minėtų pa
sų tekste pažymėta, kad Foiklo
rama ‘70 yra lyg sveikinimas bei 
dovana Manitobos šimtmečio ju- 
bilėjui atžymėti. Buvo kviečia
mi visi atsilankyti į spalvingą
ją Folkloramą ’70. Po tuo teks
tu — parašas mūsų miesto gal
vos “Mayor Stephen Juba”.

Šioje Folkloramoje ’70 daly
vavo 21 tautybė: čekoslovakai, 
britai, graikai, indėnai, vengrai, 
islandiečiai, italai, japonai, ki
niečiai, korėjiečiai, lietuviai, lat
viai, lenkai, monakiečiai, negrai, 
filipiniečiai, slovakai, slovėnai,, 
ukrainiečiai, vokiečiai, žydai. 
Visų tų tautybių bendruomenių 
organizacijos, vadovaujant jų ko
mitetams, intensyviai ir kruopš
čiai darbavosi Įrengdami gra
žias parodas ar paruošdami šo
kių bei dainų programas.

Lietuvių paviljonas
Dauguma jų Įrengė meno pa

rodas, atvykusius svečius vaiši
no savo valgiais bei gėrimais. 
KLB Winnipego apylinkės ko

mitetas su talkininkais įrengė 
vienoje pusėje salės skoningai 
išdėstytą brangių ir gražių me
niškų rankų darbų parodą, į ku
rią įėjimas buvo nemokamas. 
Berods, vienintelė tarp kitų tau
tybių lietuvių paroda buvo su 
nemokamu įėjimu, čia taip pat, 
nors ne kasdien, svečiai buvo 
aprūpinami už pinigus pyragai
čiais, kavute ir alkoholiniais gė
rimais. Šioje lietuvių parodoje 
ypač daug ir labai gražių me
niškų išdirbinių buvo iš ginta
ro. Krito į akis nepaprastai gra
žiais raštais austų staldengčių, 
takelių ir kitų audinių. Vienas 
stalas buvo pilnas tremtyje iš
leistų knygų. Ant kitų stalų bu
vo išdėlioti meniškai išpjausty
ti lietuviški kryžiai (berods, a.a. 
Genio) bei koplytėlės, mozaikos, 
akmenukais išmargintos tauti
niais motyvais padarytos dėžu
tės, važiai ir t.t. Sienos nukabi
nėtos ištisa serija E. Kalasaus- 
ko tautiniais motyvais išpjaus
tinėtų plastikos paveikslų, kom
binuotų su aukso spalvos dug
nu. Buvo ir aliejaus dažais pieš
tų paveikslų. Salėje visą laiką 
grojo magnetofono muzika, lie
tuviškom dainom paįvairinta, 
žodžiu, -buvo jauku atėjus pa
sėdėti. j

Kitose “sostinėse”
Į kiekvieną tautinę “sostinę” 

atvykus ir praleidus pusvalandį, 
jau gali susidaryti, daug neap
sirinkant, nuomonę apie pačią 
tautą, jos charakteių. Kaikuriose 
“sostinėse” buvo žmonių kamša
tis, triukšmas ir net gatvėje at
liekama dainų bei šokių progra
ma. Tai teko* matyti pas kinie
čius. Jie atskiroje vietoje par
davinėjo suvenyrus ir jų paroda 
buvo nepaprastai įdomi* čia jie 
turėjo labai seno meno, net 250 
metų prieš Kristų darytų ekspo
natų* Teko tiesiog stebėtis žiū
rint* Į jų išdirbinius, išpjausti
nėtus iš dramblio ilčių taip me
niškai ir smulkiai. Bet čia be 
pinigų — nė žingsnio.

Paminėtina turtinga, skonin
gai įrengta filipinų paroda. Jie 
turėjo paruošę ir kasdien rodė 
labai Įdomią programą.

Didelė ir skoninga buvo lat
vių paroda. Ji užėmė net dvi 
sales ir vieną kambarį. Pirmoje 
salėje buvo aliejiniai dailinin
kės A. Kelerienės paveikslai, 
Įvairūs namie kepti pyragaičiai 
ir kavutė. Antroje salėje — gra
žiai sugrupuoti Įvairiausi rankų 
darbo meniški dirbiniai; kaip ir 
pas lietuvius, tik raštuose jie turi 
savitumo. Trečioje patalpoje bu
vo Įrengtas baras su stalais.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Loreta Bubnytė, lietuviškų orga
nizacijų narė, ruošiasi lietuviš
kos šeimos gyvenimui
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J. A. Valstybės
DAINAVOS STOVYKLAVIETĖS 

ŠIMTININKŲ suvažiavimas įvyko 
rugpjūčio 1 d. Jo prezidiumą sudarė

A d v o ko ta s 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Kun. J. Šulcas su Vyskupo Valančiaus moksleivių ateitininkų kuo
pa Vasario 16 gimnazijos parke

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. P4>.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

Mokame už:
depozitus ...___________ 5%
Šerus ir sutaupąs_____ -6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius  __ ___ _____  7% %
Duodame: 
akmenines paskolas iš __ 10%
nekiln. turto paskolas Iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas gjįtafa če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius/Užtik- 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.
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Miss □□□□□□□□□□□□□□□□

Mr. 
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Dr.

miestas valstybė

gimimo metai □□□□ ateitininkas-ė esu nuo [ Į metą zip code
priklausau • • • • • ••• •»♦••• 
nevardine anketa atsakyčiau Q

skyriui; nepriklausau jokiam Q 
turbūt ne Į |

jei vyras ar žmona taip pat sendraugis ateitininkas-ė, 
jo/jos vardas

Prašau manęs i ateitininkų sąrašą neįtraukti.
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos centro valdyba prašo visus narius užpildyti šią registracijos kortelę ir pasiųsti: ASS centro valdyba, 
7802 Temple Street, Hyatsville, Maryland 20783 , USA

PRIESVESTUVINIS POBŪVIS.
Augo pas mielus tėvelius, Juozą ir 
Eleną Bubnius,, jaunutė dukrelė, var
du Loreta. Ji buvo pavyzdinga Hamil
tono gimnazijos auklėtinė, sportinin
kė ir liet, moksleivių-ateitininkų org- 
jos narė. Ten ji susitikdavo jaunuo
lį, taip pat ateitininką — dabar jau 
studentą — Vilių Butkevičių, šaunų 
taut, šokių “Gyvataro” šokėją ir spor
tininką. Štai, ir įsižiūrėjo vienas ki
tą, vis susitikdami sekmadienio lietu
vių Mišiose. Rugpjūčio 16 d. būsimo 
jaunikio tėvų Kazio ir Reginos But
kevičių puošnioje rezidencijoje ge
roji tetulė Genė Venerskienė suruo
šė šaunų mergvakarį Loretos garbei. 
Prigužėjo daug garbingų mamyčių su 
skaniais pyragais, daugybė įvairių 
svečių iš arti ir toli su dovanomis bū
simai nuotakai. Lyg darželio lelijėlė, 
įėjo devyniolikametė busimoji jau
noji, kuriai jos draugių buvo paruoš
tas gėlių sostas. Jaunąją atlydėjo jos 
šešiolikmetė sesutė Nina Bubnytė ir 
taip pat jaunojo sesuo Sigutė Butke
viciute. Tai būsimos pamergės ves
tuvėse, kurios įvyks rugpjūčio 29 d. 
Svečiai vaišinosi apžiūrėdami gausias 
dovanas, kurios užėmė bene ketvirta
dalį viso salono. Jaunutės viešnios 
prienamyje žaidė įvairius žaidimus, 
kad ir su akcentu, bet lietuviškai 
kalbėdamos. Tai mūsų dailusis atžaly
nas, kuris neša didžiausias mūsų vil
tis į šviesią tautos ateitį...

Būsimas jaunavedys Vilius Butke
vičius, vėliau atsivedė savo draugus 
iš suruošto jo garbei “paskutinio 
bemvakario”. Netrukus atsirado ir 
visi tėveliai, suvažiavę parsivežti šau
nių mamyčių namo.

J. Narūne
LIETUVOS KARIUOMENES atkū

rimo ir Veteranų Sąjungos “Ramo
vės” šventei artėjant, veteranų tar
pe dėl šventės suruošimo vyksta gy
vas nuomonėmis pasikeitimas. Apta
riami su programa susiję paruošia
mieji darbai, jieškomi būdai šventę 
padaryti įdomesne, patrauklesne. Su
kviestas skyriaus valdybos posėdis 
rugpjūčio 13 d. bandė nuomonių 
skirtumus suderinti, tačiau nutarimų 
nepadarė. Tą uždavinį paliko naujai 
valdybai, kuri šiuo metu renkama 
korespondenciniu būdu. R.

DVIDEŠIMTMEČIO vedybinę su
kaktį J. ir E. Beržiniams surengė p. 
Juraičiai rugpjūčio 15 d. Sukaktuvi
ninkai yra nelietuvių tautybės, bet 
gerai kalba lietuviškai ir dalyvauja 
lietuvių gyvenime. Jų dukrelė taip 
pat kalba lietuviškai. Dal.

S. MARTINKUTE šią vasarą sėk
mingai baigė Thunder Bay Lake- 
head universitete pedagoginį kursą 
ir rudenį jau pradeda gimnazijos mo
kytojos darbą Viuely mieste, netoli 
Sudburio. Dėstomuosius dalykus ji 
pasirinko — anglų, ispanų kalbas ir 
mašinraštį. Persikeldama ten gyven
ti, Silvija išeina iš mūsų bendruome
nės v-bos, kurioje ji turėjo jaunimo 
vadovės pareigas.

M. BORUSIENE buvo pakviesta ir 
sutiko įeiti į Bendruomenės v-bą. Ji 
anksčiau yra dirbus Tautos Fonde ir 
yra žinoma kaip aktyvi visokių pa
rengimų talkininkė ir fotografė mė
gėja, kurios daug nuotraukų užtinka
me lietuvių laikraščiuose.

K. MIKŠYS, neturėjęs laimės suda
ryti naujos šalpos Fondo valdybos, 
iš skyriaus pirmininkų atsisakė. Da
bar Bendruomenės v-ba jieško nau
jo šalpos Fondo pirmininko.

E. KUDABIENE yra parašiusi tau
tiniais motyvais pjesę, kurią pirmą 
sykį Hamiltono lietuvių visuomenė 
pamatys per Vasario 16 minėjimą. 
Pati autorė yra sutikus rūpintis mi
nėjimo menine dalimi. Į veikalėlį yra 
įtraukti aktoriai, tautiniai šokiai ir 
chorų grupės.

K. ŽUKAUSKAS, praeitoje Bend
ruomenės v-boje ėjęs sekretoriaus 
pareigas ir rūpinęsis čia įvykusios 
Lietuvių Dienos finansiniais reika
lais, vedė torontietę G. Mitalaitę. 
Sutuoktu/ės įvyko Toronte. Naujoji 
lietuvių pora žada apsigyventi Ha
miltone, kur jaunoji G. Žukauskienė 
jau yra gavusi gail. sesers darbą. 
Vestuvių pokylyje jaunavedžius Ha
miltono Bendr. v-bos vardu pasveiki
no Pr. Lesevičius. K. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame draugams, 

bičiuliams ir visiems pažįstamiems 
už suruoštą pobūvį mūsų sodyboje 
mūsų vedybinio gyvenimo 15-kos me
tų sukakties proga. Ačiū labai už do 

(Nukelta i 7-tą psl.)

pirm. dr. Jonas Juozevičius iš Čika
gos, sekr. Albertas Misiūnas iš Det
roito ir Petras Balčiūnas iš Kleve- 
lando. Pranešimus padarė adminis
tratorius Jonas Urbonas, tarybos 
pirm. dr. Alf. Damušis, stovyklavie
tės buhalteris dr. V. Bublys, paren
gimų komisijos pirm. Vytas Petrulis 
ir revizijos komisijos pirm. Juozas 
Žilionis. Po aštresnių pasisakymų 
spaudoje Dainavoje gerokai pasitaisė 
tvarka ir drausmė. Žiemą stovykla
vietė nuomojama amerikiečių organi
zacijoms, kurios kasmet rodo didesnį 
dėmesį Dainavai. Gautos pajamos pa
dengia šildymo ir administracijos iš
laidas. Lietuvių stovyklautojų skai
čius taipgi kasmet didėja. Praėjusių 
metų pabaigoje Dainavos turtas, 
įskaitant pabrangusią žemę, buvo 
vertas $210.202. Privatiems asme
nims turime apie $5.500 skolos. Me
tinis Dainavos rudens balius šiemet 
bus lapkričio 14d. Rugpjūčio 2d. įvy
ko metinė Dainavos šventė, sutrau
kusi apie tūkstantį lietuvių. Ji buvo 
pradėta kun. Kazimiero Pugevičiaus 
iš Baltimorės atnašautomis Mišiomis. 
Dainų, tautinių šokių programą atli
ko seselės Ignės Marijošiūtės vado
vaujamos mergaitės, tuo metu turėju
sios savo stovyklą Dainavoje. Šventė 
stovyklavietei davė $1.700 pelno.......

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS 
bus rugsėjo 22—23 d. d. pas lietuvius 
pranciškonus Kennebunkporte, Mai
ne valstijoje. Numatoma plati, aktua
li programa, kurioje bus paliestos 
dabartinės religinės aktuolijos. Daly
vaus abu vyskupai.

MILWAUKE MIESTO III vasaros 
festivalyje lietuviams atstovavo Sta
sio Milašiaus vadovaujama tautinių 
šokių grupė “Bijūnas”. Šioje alaus 
sostinėje ji turėjo net tris pasirody
mus. Jos antrąjį pasirodymą nufilma
vo ir perdavė savo žiūrovams vietinė 
televizijos stotis.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖ
JE ALT Sąjungos Klevelando sky
rius, laikraštis “Dirva” ir jo leidėjai 
rengia pagerbimo vakarienę tautinin
kų veikėjui, žurnalistui, “Dirvos” 
buvusiam redaktoriui Kaziui S. Kar
piui, mininčiam 75 metų amžiaus su
kaktį. Rengėjų komitetas sudaromas 
iš įvairių organizacijų atstovu, nes 
sukaktuvininkas yra palikęs ryškius 
pėdsakus Klevelando lietuvių kolo
nijoje. Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 
K. S. Karpių pakėlė į garbės narius.

NAUJUS LIETUVIŲ NAMUS Kle- 
velande ruošiasi statyti 1960 m. suda
ryta akcinė bendrovė “Lithuanian 
Village”, remiama Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo. Namams jau nu
pirktas lietuvių gyvenamam rajone 
šiam reikalui tinkamas sklypas. Lie
tuvių Namai bus dviejų augštų, su 
sale, valgykla, kambariais organizaci
jų susirinkimams, Čiurlionio ansamb
lio, “Grandinėlės” bei kitų grupių 
repeticijoms. Statybai reikės apie 
$300.000, kuriuos tikimasi sutelkti 
šėru principu, kviečiant talkon pla
čiąją lietuvių visuomenę Klevelande. 
Talkos komitetą sudaryti pavesta dr. 
A. Butkui, inž. Br. Snarskiui, LB 
apylinkių pirmininkams F. Eidimtui 
ir VI. čyvui, Čiurlionio ansamblio 
pirm. VL Plečkaičiui ir ALTos sky
riaus pirm. inž. A. Pautieniui.

“DAINAVOS” ANSAMBLIO nau
jąją valdybą Čikagoje sudarė: pirm. 
Aleksas Smilga, I vicepirm. Albertas 
Stočkus, II vicepirm. Vanda Aleknie
nė, sekr. Stefa Gruodytė, ižd. Vytas 
Radys, narė spaudos reikalams Biru
tė Vindašienė, nariai Jonas Paštukas 
ir Eugenijus Slavinskas.

Brazilija
RIO DE JANEIRO kardinolas D, 

Jaime generaliniu vikaru lietuviams 
paskyrė prel. Zenoną Ignatavičių. 
Dvasinius lietuvių poreikius jis ap
tarnaus "katedroje, kur bus įsteigtas 
lietuvių parapijos skyrius.

Argentina
MUZ. V. RYMAVICIAUS vadovau

jamas šv. Cecilijos choras, Buenos 
Aires atšventęs 40 metų veiklos su
kaktį, nutarė išleisti lietuviškų dainų 
ir giesmių ilgo grojimo plokštelę, 
šiam reikalui sudarytas specialus 
choristų ir chrisčių komitetas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR
GENTINOJE, seniausia lietuvių or
ganizacija, Buenos Aires atžymėjo 56 
metų veiklos sukaktį. Įnešus Lietuvos 
ir Argentinos vėliavas, sugiedojus 
abiejų tautų himnus, sveikinimo žodį 
tarė Argentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos tarybos pirm. A. Miėiūdas, 
Lietuvių Centro vicepirm. O. Jonužis, 
Aušros Vartų parapijos atstovas kun. 
A. Steigvilas, “Laiko” red. O. Kaire- 
lienė, “Argentinos Lietuvių Balso” 
red. K. Norkus. Eilę tautinių šokių 
pašoko SLA jaunimas, vadovaujamas 
I. Simanauskienės ir O. žabarauskai- 
tės, akordeonais palydimas H. Povilą- 
vičiaus ir J. Remeikos. Po gausių svei
kinimų koncertinę programą užbaigė 
muz. V. Rymavičiaus diriguojamas 
Šv. Cecilijos choras, padainavęs kele
tą populiarių lietuviškų dainų. Minė
jimo dalyviams padėkojo SLA pirm. 
R. Stalioraitis. Likusioji vakaro dalis 
buvo praleista prie vaišių stalo.

LIETUVIŲ BENDRUOMENE Ro- 
sario mieste surengė Dariaus ir Girė
no tragiško skrydžio per Atlantą mi
nėjimą. Mišias už žuvusius lakūnus ir 
L. Bendruomenės mirusius narius at
našavo kun. A. Lubickas. “Lietuvos 
Respublikos” mokyklos salėje minė
jimą pravedė LB pirm. J. Papečkys. 
Tylos minute dalyviai pagerbė Darių 
ir Girėną, mirusius LB narius. Be to 
buvo prisiminti gyvieji sukaktuvinin
kai — kunigystės 15 metų sukaktį at
šventęs kun. Antanas Lubickas, MIC, 
Rosario LB vicepirm. Petras Daugis, 
sulaukęs 70 metų amžiaus, vardinių 
proga — visi Antanai, Petrai, Jonai 
ir Onos.

NEMUNO DRAUGIJA Berisse išsi
rinko naują valdybą: pirm. — J. Be
rautą, vicepirm. — R. Kalibatą, I 
sekr. — A Dulkę, II sekr. — K. Ba
liuką, protokolų sekr. — E. Tarasto, 
I ižd*. — J. šakalį, H ižd. — J. žalkų, 
nariais — J. Miškinį, A. Kalibatą, A. 
Fonseca, B. Marcinkevičių, A. Augulį 
ir B. Vainutą.

Salvadoras
INŽ. EUGENIJAUS A. BART

KAUS firma atsikvietė inž. Jurgį 
šablauską iš Montrealio talkinti ke
lių tiesimo darbams centrinėje Sal
vadoro dalyje. Jis taipgi padės pa
ruošti kelių planus šiaurinei Salva
doro daliai

Australija
STUDIJAS UNIVERSITETUOSE 

baigė keturi Kanberos lietuviai: Kan- 
beros valstybiniame universitete geo-' 
logiją studijavęs Vidmantas Labutis, 
ekonomiką ir geografiją — Romas 
Miniotas, istoriją ir geografiją — Ri
mas Keraitis. New South Wales uni
versitete Sidnėjuje architekto 
diplomą gavo 22 metų amžiaus Vy
tautas Švedas. Jis dirba vienoje pri
vačioje architektų firmoje Kanbero
je. Romas Miniotas, studijų metais 
dirbęs žemės ūkio ministerijoje, gavo 
paaugštinimą ir buvo išsiųstas į Nau
jąją Gvinėją. Rimas Keraitis turi 
įsteigęs savo firmą “Australian Mine
ral Specimens”, važinėja po Australi
ją, rinkdamas brangakmenius ir mi
neralus. Vidmantas Labutis, dirbęs 
didelėje amerikiečių kasyklų bend
rovėje, išvyko atlikti karinės prievo
lės.

Prancūzija
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE

RŲ Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos atstovė tarptautiniams ryšiams B. 
šlepetytė-Venskuvienė dalyvavo Vo
kietijos katalikių moterų kongrese 
Freiburge ir Europon pasauliečių 
apaštalavimo suvažiavime Innsbruc- 
ke, Austrijoje.

Švedija
' BALTIJOS KRAŠTŲ SOVIETI- 
NES okupacijos trisdešimtmečio pro
ga buvo paskelbtas atsišaukimas, pri
menąs švedams sovietų nusikaltimus 
Pabaltijy, 600.000 gyventojų nužudy
mą ir prašąs remti baltiečių kovą už 
jų kraštų laisvę. Atsišaukimą pasira
šė septynių organizacijų atstovai: 
Lietuvių Sąjungos Švedijoje pirm. J. 
Pajaujis, pirmininkai Estų ir Latvių 
Tautinių Fondų, Lenkų Pabėgėlių 
Tarybos, Laisvųjų Vengrų Sąjungos 
Švedijoje, Europos Pavergtų Tautų 
atstovybės ir sekretorius Baltiečių 
komiteto Švedijoje.



Galdikas kasdieniniame gyvenime
Kaip mene jis buvo nevieno* 

das, taip ir kasdieniniame gyve
nime nelengvai suprantamas: 
vieniems jis atrodė griežtas ar 
net sunkiai sukalbamas, o ki
tiems, jį arčiau paistantiems, 
labai geras žmogus, pasižymįs 
paprastumu, didele tėvynės ir 
artimo meile ir tt. Tiesa, jis ne
vengdavo paleisti eilės audrin
gų šėtonų, net tai buvo tik prie
danga savo jautrumui paslėpti. 
Arčiau jį pažįstantieji jautė, kad 
už šito priedangos skydo slypi 
labai mielas žmogus. Dar ir da
bar savo vaizduotėje matau dail. 
Adomą Galdiką, “grybaujantį 
savo tėviškėje tarp plačiašakių 
šimtamečių ąžuolų, atsispindin
čių ir jo “Grybautojoj”, ,fArslos 

' koplyčioje”, “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimų” iliust
racijose ir kt. Tik jo akys ne 
grybų jieškodavo, bet... mikliai 
skraidydavo nuo vieno kalnelio 
prie luto, kartu įdėmiai sekda
mos pro ąžuolų viršūnes slen
kančius rūškanus debesis. Pa
galiau jos įsmigdavo į pasirink
tą objektą, veido išraiška pasi
keisdavo, sekundei jis visas lyg 
sustingdavo. Būdavo aišku, kad 
tada gimdavo jo naujas kūrinys. Ir neišdrįsk jo tuo momentu su
trukdyti. Kartais jis užsimiršdavo, kad grybavimui turėjo palydovą ir... vienas keliaudavo 
nuo medžio prie medžio. Jis bu
vo suaugęs su Žemaitijos gamta, kuri buvo jo buities dalis, giliai įaugusi ne tik į jo širdį, bet ir nepaprastą atmintį. Ir išeivijoje būdamas net po 25 metų jis galėjo tiksliai iš atminties atkurti nevieną gamtovaizdį. O “grybavimo” pabaigoje, žvilgterėjęs į savo pintinę su pora šungrybių, neva pyktelėdavo: “Pats velnias visus grybus kur ir sukišo, kad jų negaliu rasti.”

Mažojo žmogaus draugasViena ryškiausių ir kilniausių jo asmenybę nusakančių savybių neabejotinai buvo jo didelis žmoniškumas ir paprastumas. Kai anuomet Žemaitijoje ir valsčiaus sekretorius kartais nenorėdavo kalbėti su juodadarbiu, tai mūsų žymusis menininkas buvo tam didelė priešingybė. Labai nemėgo diktatorių, išnaudotojų ir skriaudžiančių vargšą žmogų. Jų adresu paleisdavo nevieną ' šėtoną. Pats stengdavosi vargo žmonėms vienu ar kitu būdu padėti. Išeivijoje mažiau pasiturintiems darydavo nuolaidą, duodavo paveikslus išsimo- kėjimui ir t.t. Juk ir jo kūryboj vyrauja ne dvaro rūmai ar didmiesčių dangoraižiai, bet vargšų •lūšnelės. Jo pirmas dėmesys buvo vargšui žmogui, o ne milijonieriui, norinčiam jo kūrinius padaryti prekybos objektu. Gal dėl panašių vargšų užjautimo savybės jis labai gerbė ir savo dėdę arkivyskupą Pr. Karevičių, nevieno vadinamą vargšų tėvu. Vyskupo atsilankymo labailaukdavo visi apylinkės gyvenimo nuskriaustieji. Kai jis puošniame, keturių arklių tempiamame vežime vykdavo į tėviškę, jį būdavo sunku ir matyti tarp greta jo sėdinčių elgetų ir jų lazdų. Mat, vyskupas pakviesdavo pas save vežiman pakelėse sutiktuosius luošus, kuriems būdavo sunku eiti. Jis manė, kad jam teikiamas iškilmingumas buvo bereikalingas dalykas, žmonės vyskupą labai gerbė, nes buvo įsitikinę, kad šis dvasiškis tikrai ėjo Kristaus pramintomis pėdomis.Žmoniškumas ir paprastumas buvo ryškiausia savybė beveik visos giminės, kuriai priklausė ir A. Galdikas. Pvz. kai Adomo brolis ūkininkas turėdavo laidotuves ar kokį pobūvį, tai visa virtinė vargšų slinkdavo jo ūkio link, nes žinojo, kad jie ten bus pavalgydinti. Tuo atžvilgiu ši šeima buvo plačiai žinoma ir visada prisilaikydavo šios kilnios tradicijos, nors dėlto pobūvio išlaidos ir padvigubėdavo.
Žemaitijos mylėtojasKaikam gal atrodė, kad Galdikui rūpėjo tik savi reikalai, kad perdaug buvo užsidaręs menininko kiaute. Tikrumoje buvo

Iškilieji solistai Čikagoje ruošiasi ateitininkų kongreso koncertui 
rugsėjo 5 d. Orchestra Hali. Prie pianino A. Vasaitis; solistai: St. 
Baras, D. Stankoitytė, A. Brazis, J. Varnelis

Nuotr. V. Kaulinus, S J

DANILIŪNAS

kitaip. Jis žinojo, kad negali 
blaškytis, nes nieko gero nepa
sieks nė vienoje srityje. Todėl 
jis pasirinko tą sritį, kurioje ga
lėjo būti naudingiausias Lietu
vai, ty. jos įamžinimą teptuko 
pagalba. Jis jautriai išgyveno 
kiekvieną tėvynės rūpestį. Kar
tą susigraudinęs pasiskundė: 
“Vieni velniai nespėjo išeiti, 
jau kiti nenaudėliai braunasi į 
kraštą. Ir kasgi liks iš mūsų 
šventos Lietuvėlės? Nuniokos, 
sudarkys sodybas, sunaikins vi
są Žemaitijos grožį. Kaip gali tą 
viską pergyventi?!” O vėliau: 
“Kas gi liko iš mūsų sodybų, 
gražiųjų viensėdžių? Traktoriai 
išardė viską. Kiek ten buvo gro
žio tame nedirbtiniame Žemaiti
jos kampelyje, kiek nuoširdumo 
vargšų žmonių dainose! Atėjū
nai nesiliauja mūsų Lietuvėlės 
kryžiuoti.” Jis skyrė ypatingą 
dėmesį lietuvių liaudies menui: 
“Dauguma lietuvių nežino, kokį 
turtą mes turime savo liaudies 
mene.” Ir paskutiniu laiku do
mėdavosi, ar lietuviu jaunimas 
moka ir kalba lietuviškai, ar my
li meną, ar domisi Lietuva. Že
maitija jo širdyje užėmė ypatin
gą vietą. Jon grįžęs, pats žemai
tiškai kalbėdavo ir kitus “per 
dantį” patraukdavo: “Koks iš 
ano žemaitis, kad nemok rokouj- 
tėjs žemaitiškai.” Tačiau pats iš 
žemaitiškų būdo savybių turėjo 
tik porą, būtent, nuoširdumą 
bei norą kitiems padėti ir atvi
rumą. Nemėgo dviveidžių, sava
naudžių ir užkulisiais gyvenan
čių asmenų, pats toks nebuvo. 
Visada -atvirai į akis sakydavo, 
ką galvodavo, nežiūrėdamas ar 
tai kam patiks, ar ne. Šiaip jis buvo staigus ir greitų judesių, o tuo žemaičiai nepasižymi. Kiek jis mylėjo Žemaitiją, galima spręsti, kad ir iš to, jog išeivijoje niekam neleisdavo apie Žemaitiją nė prisiminti — jam buvo perskaudu. Šių eilučių autoriui jis kažkodėl padarė retą ar net vienintelę išimtį.

Nemėgo panegirikosNors ir kilęs iš stambių ūkininkų, tačiau visada stengdavosi mažu pasitenkinti ir dėlto niekada nesiskųsdavo: “Turiu vietos po stogu lovai pastatyti, pavalgymui pinigų man irgi užtenka, o liuksuso man nereikia. Iš savo paveikslų pralobti aš nenoriu. Mano kūryba skirta lietuviams ir supažindinimui su Lietuva.” Jis stengdavosi, kad jo paveikslai patektų į lietuvių rankas. Niekada nesiskųsdavo, jei ir nebūdavo tinkamai įvertintas ar pagerbtas. Sakydavo, kad “tai kitų, o ne mano reikalas, o pagaliau ir netaip svarbu.” Nemėg
Broniaus Zumerio satyriniai pasakojimai

PR. NAUJOKAITISAustralijoje gyvenantis Bronius Zumeris yra pasireiškęs protautinio pobūdžio veikalais. Jo knygos “Gyvenimo keliu” ir “Dabarties sutemose” yra laimėjusios premijas. Bet štai po ranka turime to paties autoriaus satyrinius pasakojimus “Sakykim, vyrai, taip nebuvo”. Knygelėje rasime trylika pasakojimų-felje- tonu.Feljetonas yra toks žanras, kur satyriniu būdu vaizduojama kuri nors dabarties aktualija, prieš plauką aštriu šepečiu pašukuojama kuri nors visuomeninė-kultūrinė yda, silpnybė, netikęs įprotis. Jei ta silpnybė menkutė, labai jau vietinio pobūdžio, tai ir feljetono amžius neilgas, domėjimasis juo neplatus. Kad feljetonas virstų ilgai išliekančia satyra, liečiamoji silpnybė turi būti visuotinesnė, o jos vaizdavimas turi gauti meninę formą. Kodėl išliko V. Kudirkos satyros? Jos taip pat lietė anų dienų politines aktualijas. Bet tų satyrų autorius ne- paskendo bereikšmių smulkmenų vaizdavime, o pagavo tai, kas buvo tuo metu beveik visuotina, ir įvilko į meninę formą.Kuo pasižymi B. Zumerio fel

davo pigių panegirikų: “Ne, 
mielas, čia jau reikalas išeina į 
neskoningą reklamą, o tai jau 
yra ko aš labai nemėgstu. Kūry
ba pati turi už save kalbėti.” 
Pirmaeilis jo dėmesys kaip tik 
jai ir buvo skirtas: “Jaučiu, kad 
jėgos jau silpsta... Jaudinuos 
ir dėl savo akių silpnėjimo... 
Kaip aš galėsiu gyventi, jei ne
begalėsiu kurti?!” Net kelis kar
tus susijaudinęs tai pakartojo. 
“Iš paskutiniųjų jėgų stengsiuos 
dar vieną kitą paveikslą nutapy
ti.” Iš šių pasisakymų matyti, 
kiek daug dėmesio A. Galdikas 
skyrė Lietuvai ir pačiai kūrybai. 
Ir gražaus amžiaus sulaukęs jis 
nesuseno, bet ligi paskutinės sa
vo gyvenimo dienos išliko ne
rimstančiu kūrybinės meno di
dybės jieškotoju. Kaikam jis gal 
atrodė perdaug vienos srities 
žmogus, nenorįs bendrauti su 
kitais. Jo atsakymas: “Aš netu
riu laiko... Aš noriu atsidėti 
kūrybai... Kiek gi Lietuvai bus 
naudos, jei aš nueisiu į savo 
pagerbimą ar kokį kitą pobūvį? 
Jei aš tą laiką sunaudosiu kūry
bai, vis dar gal koks jaunuo
lis atkreips dėmesį į vieną ar 
kitą mano paveikslą ir susido
mės Lietuva.” Ką jis darė, darė 
iš visos širdies, pamiršdamas 
save, negailėdamas ne tik jėgų, 
bet ir sveikatos. Jis buvo spal
vingas ne tik teptuko dažais, bet 
ir visu savo gyvenimu!

Vertingas palikimasVargiai kas iš lietuvių menininkų paliks tiek kūrinių kaip kūrybingasis A. Galdikas. “Didieji žmonės tepradeda gyventi kai numiršta”, sako L. Arreat. Ši taisyklė gal pasitvirtins ir šiuo atveju, kai menininko kuklumas nebeturės įtakos. Ypač svarbu tai, kad jo palikimas yra gerose rankose. M. Galdikienė menui skyrė ypatingą dėmesį per visą savo gyvenimą. Ji, be abejonės, neleis šiam didelės vertės lietuviško meno turtui sunykti.žvelgiant į tolimesnę ateitį, atrodo, būtų nepaprastai didelis patarnavimas Lietuvai ir lietuviškajai kultūrai, jei būtų įmanoma įsteigti jo vardo iriuzėjų ar skyrių galerijoje, kur jo paveikslais galėtų gėrėtis ne tik juos įsigijusieji, bet ir visi lietuviai, ypač ateities kartos. Tai būtų geriausias paminklas jo atminimui. Vargiai rasime kitą menininką, kurio kūriniuose Lietuva taip vaizdžiai atsispindėtų kaip A. Galdiko gamtovaizdžiuose. Kai jį turėjome, kartais •jo gal ir nematėme, bet dabar tikrai pasigesime naujų kūrinių, žvelgiančių į mus galdikiškuoju Žemaitijos peizažu.
jetonai? Autorius moka vartoti satyrinį, groteskinį sakini. Tai feljetoninio stiliaus pagrindas. Pažiūrėkim kelis pavyzdžius: “Porai valandų praslinkus, visi jautėsi tobulai apgesinę savas lempas. Prisilapnoję kumščio didumo kąsniais, apvynioję ausis cigarečių dūmais, vėpsojo į vienas kitą ir nepažinojo... (96 psl.). “Pas Joną Švilpą, kuris niekada neturėjo ramybės vaikydamasis dolerį, atšvęsti naujų metų sutikimą, vienas po kito sugarmėjo kūmai, artimiausi draugai, visuomenės perėjūnai, o prie jų, kaip strazdas į žvirblių būrį, atšvilpė ir dantistas Skaptukas. Kitaip sakant, subirbė į krūvą rinktiniai svečiai — žmonės valdantieji vairą” <95 psl.). “Slankioja galvelės, kurios net vyžoms pinti netinka: kiaura slepiasi už tuščios, o tuščia už kiauros ir sukasi abidvi laimingos” (93 psl.). “...geras triukšmas yra naudingiau, negu bloga ramybė ...” (89 psl.). “Sunkiausia žmogui ne išmokti kalbėti, bet išmokti tylėti” (78 psl.). “Minia stūmėsi prie kultūros” (77 psl.). “Žiūrėkite: inžinierių statyti tiltai puošia tik svetimas upes, medikai sudyla svetimose ligoninėse, o technikų motorai birbia svetimais keliais” (54 psl.). “Gyveno jis ir ji. Tikrumoje ne gyveno, bet stumdėsi” (41 psl.). Kartais, tiesa, tas groteskinis stilius užteršiamas dar vulgarumais, kad riebiau pateptų ...Tai ir viskas, ką literatūrinio galėtume rasti tuose pasakojimuose. Pasakojimų vertę sužlugdo istorijų neįdomumas. Reikia didelės kantrybės perskaityti pasakojimą iki galo. Ir tos pačios istorijos — labai jau vietinės intrigėlės, jų nežinantiems skaitytojams neįdomios. Vien groteskinis sakinys dar nepadaro suvelto pasakojimo įdomiu feljetonu, o juo labiau išliekančia ilgesniam laikui satyra.

Bronins Zumeris, SAKYKIM, 
VYRAI, TAIP NEBUVO. Saty
riniai Tamsiamiesčio nuosmukio 
metų apsakymai. Išleido Hamil
tono DLK Algirdo šaulių kuopa, 
viršelis dail. Alg. Trumpicko, 
134 psl., kaina $2.

I

1925 m. ir sudaryto inž. Macijausko. Piešinys — dail. A. Galdiko. 
Lietuvių bažnyčių statybos stilius bus nagrinėjamas L. K. Mokslo 
Akademijos suvažiavime architektūros ir meno sekcijoj rugsėjo 3 
d. Toronte

Užmirštas Marijos Pečkauskaitės veikalas
KUN. DR. K. GULBINAS, O. F. M. CAP.Šiemet liepos 24 dieną suėjo keturiasdešimt metų nuo žymios lietuvių rašytojos ir pedagogės Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos mirties. Ta proga trumpai peržvelgsime jos raštų likimą pokario metais.Džiugu, kad rašytojos Šatrijos Raganos raštai neužmiršti tiek pačioje Lietuvoje, tiek išeivijoje. Vos tik suspėję nugalėti pirmuosius įsikūrimo vargus, lietuviai Kanadoje jau 1951 m. išleido stambiausią Marijos Pečkauskaitės apysaką “Sename dvare”. Prieš keletą metų ir “Nidos“ leidykla Londone, dairydamasi tiek išmirštančiai, tiek priaugančiai išeivijos kartai prieinamų ir gerų skaitinių, perspausdino dienoraščio forma parašytą “Viktutę”. Novelę “Irkos tragedija” ištisai perspausdino ir Bernardas Brazdžionis pirmoje dalyje “Lietuviųbeletristikos antologijos”, ir Juozas Masilionis trečioje dalyje “Lietuvių literatūros”. Įdomu čia pastebėti, kad tą novelę j vokiečių kalbą yra išvertęs ir ruošia spaudai Kaune vokiečių gimnaziją baigęs pastorius Alfred Franzkeit. Pagaliau literatūra besisielojančių lietuvių ir ja besidominčių svetimtaučių mokslininkų tarpe malonią staigmeną padarė pernai rudenį Lietuvoje pasirodęs Mari-, jos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos beletristikos dvitomis.Tikrai džiugu, kad ir išeivijoje, ir Lietuvoje labai, vertinami gilaus žmoniškumo persunkti Šatrijos Raganos grožiniai raštai. Tačiau lietuviai neapdairiai elgiasi apleisdami tos pačios skaidrios asmenybės jai padovanotus pedagoginius raštus. Tiesa, tuoj po II D. karo kun. profesorius Stasys Yla Vokietijoje išleisdino penktąjį Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos raštų tomą — rimties valandėlę jaunoms mergaitėms. Bet vienas pačių svarbiausių ir svariausių veikalų pedagoginėje lietuvių literatūroje — Marijos Pečkauskaitės “Motina auklėtoja” po II D. karo nebepasirodė nei Lietuvoje, nei išeivijoje. Tuo tarpu žinomas Marijos Pečkauskaitės raštų tyrinėtojas Juozas Tarvydas mano, kad, jeigu lietuvė motina įsisavintų minėtoje knygoje išdėstytas mintis, tai ir šiandien ji sugebėtų išauklėti savo vaikus didvyriais.Mums atrodo, kad pilko kasdieninio gyvenimo didvyriškumas, į kurį savo pedagoginiais raštais veda Marija Pečkauskai- tė, yra vienodai aktualus tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Gerai padarė, kas išleido beletristinius Šatrijos Raganos raštus, nes tie raštai skaitytojui laiko dulkių sūkuryje yra tartum gaivus grožio ir gėrio šaltinis. Dar geriau būtų, jeigu Rytuose ar Vakaruose atsirastų atsakingas lietuvis, kuris jaunai lietuvei motinai padėtų susivaikyti nūdienėje doros sąvokų maišatyje ir tam tikslui pakartotų Marijos Pečkauskaitės parašytą “Motiną auklėto-

Atsiųsta paminėti
O. Nendrė, ANTROJI BANGA. Ro

manas. 222 psl., kaina — $3.50. Vir
šelis ir aplankas — Pauliaus Jur
kaus. Leidėjas nepažymėtas. Spaudė 
1970 m. M. Morkūno spaustuvė, 6051 
So. Ashland Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

P. Celiešius, AR BAŽNYČIA GA
LI KLYSTI? Vakarų Europos lietu
vių sielovados leidinys nr. 2. Spau
dė saleziečių spaustuvė Romoje. 
32 psl. Kaina nepažymėta, leidėjo 
adresas nenurodytas.

Dr. Juozas Jakštas, PAVĖLUOTAS 
LIETUVOS KRIKŠTAS. Atspaudas 
iš LKM Akademijos “Suvažiavimo 
darbų” VI tomo 173-188 psl. Roma, 
1969 m.

Dr. Domas Jasaitis, NACIONAL
SOCIALISTINIS IR KOMUNISTI
NIS GENOCIDAS LIETUVOJE. At
spaudas iš LKM Akademijos “Suva
žiavimo darbų” VI tomo 367-424 psl. 
Roma, 1969 m.

Lietuvių Dienos nr. 6, birželis. Ad
resas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029, USA.

ją”. Mūsų supratimu, tai būtų ir 
tikrai gražus paminklas pedago
gei Marijai Pečkauskaitei ir la
bai naudinga priemonė sunkia
me šeimos auklėjimo darbe. -Daugelyje pramoningų kraštų — Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje — daugiavaikės šeimos gauna paramos vaikpinigių ar mokesčių sumažinimo forma. Manome, kad panaši pagalba gausesnėms šeimoms teikiama ir socialistiniuose kraštuose. Gerai, kad visokiais būdais vaikų besikratanti visuomenės dalis bent per valstybę paremia lėšomis vaikų auginimą. Bet ar tos medžiaginės paramos užtenka vaikų auklėjimui? Viešame gyvenime pradėjus nykti tikėjimo įtakai, Vakarų pasaulyje atsirado dešimtys ir šimtai auklėjimo sistemų. Bet nežiūrint visokiomis mokslo gudrybėmis paremtų auklėjimo sistemų, kyla nusikaltimų skaičius, ir tai ypač pagal tas sistemas auklėjamo jaunimo tarpe. Taip yra Vakaruose, bet kažin ar daug kitaip Rytuose?! Taip pat nereikia manyti, kad tokia jaunimo padėtis bus pakeista auklėjamuoju esamų ar būsimų mokyklų darbu. Juk daugelio pasaulio kraštų spauda su pasididžiavimu rašo apie esamų mokyklų išplėtimą ir naujų steigimą. Bet tos pačios spaudos puslapiuose užtinkame ir šiurpius jaunimo nusikaltimų aprašymus, auklėjamo ne kur kitur, kaip tose didinamose ir dauginamose mokyklose. Todėl tikrojo auklėjimo darbo negalima palikti nei vienai mokyklai, nei valstybei — jį reikia pradėti ir pagrįsti šeimoje. Normaliai tik tada žmogus išauga doru ir naudingu visuomenės nariu, jeigu jis iš mažens pratinamas tokiu būti šeimoje.Prie ko ir kaip reikia vaiką pratinti ir mokyti, apie tai labai aiškiai ir suglaustai kalba Marija Pečkauskaitė savo knygoje “Motina auklėtoja”.
Henrikas Nagys - 

laureatas

Lietuvių Rašytojų Draugijos 1969 metų $1000 premija paskirta dr. Henrikui Nagiui už poezijos rinkinį “Broliai baltieji aitvarai”. Vertintojų komisija buvo sudaryta Los Angeles mieste iš rašytojų: Alės Rūtos, Bernardo Brazdžionio, Alfonso Griciaus ir Prano Visvydo. Premija bus įteikta Toronte Prisi
kėlimo salėje rugsėjo 4, penk
tadienį, literatūros vakare-kon- 
certe, kurį rengia L. K. Mokslo Akademijos Toronto židinys, suvažiavimo proga. Premijos mecenatas — Amerikos Lietuvių Fondas. Jos įteikime dalyvaus Lietuvių Rašytojų Draugijos pirm. L. Andriekus ir, galimas 
dalykas, Amerikos Lietuvių 
Fondo atstovas. To koncerto — 
literatūros vakaro programoje 
dalyvaus: pianistas A. Kuprevi
čius, poetai bei rašytojai — J. 
Aistis, L. Andriekus, H. Nagys, 
A. Vaičiulaitis. Premijos įteiki
mo proga žodį tars L. Rašytojų 
Draugijos pirm. L. Andriekus 
ir pats laureatas dr. H. Nagys, 
kuris dalyvauti šiame vakare 
buvo sutikęs dar prieš premijos 
gavimą.
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BENDRUOMENES SPAUDOS IR 
RADUO DIENĄ rugsėjo 19—20 d. d. 
velionies J. J. Bačiūno vasarvietėje 
Tabor Farm, JAV rengia PLB valdy
ba. Programon yra įtrauktas kolekty
vinis PLB vykd. vicepirmininko A. 
Butkaus vadovaujamas simpoziumas 
“Kas mums skauda ir kaip gydyti”. 
Atskirus pranešimus padarys: Vyt. 
Volertas — “Lietuvių Bendruomenė 
— jos stiprėjimo bei negalavimo 
ženklai”, V. Alantas — “Lietuvių 
spauda — kaip ji atlieka savo užda
vinį mūsų visuomenėje” ir J. Stem- 
pužis — “Lietuvių radijas — ką jis 
savo klausytojams duoda ir ką galė
tų duoti”. Tai bus jau trečias Lietu
vių Bendruomenės, spaudos ir radi
jo darbuotojų atstovų suvažiavimas, 
kurio iniciatorium prieš keletą me
tų buvo anuometinis PLB pirm. a. a. 
J. J. Račiūnas, šį kartą bus skiriama 
daugiau laiko L. Bendruomenės, 
spaupos ir radijo problemoms aptar
ti atskiruose dalyvių rateliuose. Su
važiavime kviečiami dalyvauti JAV 
LB ir KLB tarybų nariai, kraštų val
dybų, apylinkių atstovai, lietuvių 
dienraščių, savaitraščių, žurnalų re
daktoriai ir radijo programų vedėjai.

DR. MARTYNO IR VALERIJOS 
ANYSŲ parašyta knyga apie žymią
sias lietuvei moteris mitologijoje, pa
davimuose ir istorijoje jau yra su
rinkta “Žiburių” spaustuvėje ir bai
giama laužyti. Darbo atlikimas kiek 
susivėlino, nes kaikierie spaustuvės 
darbuotojai tuo laiku sirgo. Dabar ta
riamasi dėl spausdinimo. Manoma, 
kad už dviejų mėnesių pasirodys 
įrišta knyga. Ji turės apie 300 pus
lapių ir bus panaši į užpernai at
spausdintą knygą “Senprūsių laisvės 
kovos”.

ANTROJI BALTISTIKOS KONFE
RENCIJA — lapkričio 26—29 d. d. 
San Jose valstybinėje kolegijoje, San 
Jose mieste, Kalifornijoje. Ją rengia 
Draugija Baltistikos Studijoms Rem
ti, įsteigta pernai Maryland universi
tete įvykusioj pirmojoj baltistikos 
konferencijoj. Programon yra įtrauk
tos paskaitos bei pranešimai Baltijos 
tautų istorijos, kultūros, literatūros, 
kalbotyros, tautosakos, meno ir 
mokslo temomis. Programos rengėjų 
komitete lietuviams atstovauja prof, 
dr. Marija Gimbutienė ir prof. Vy
tautas Vardys.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
komisija — Alina Skrupskelienė, dr. 
Kęstutis Keblys, dr. Petras Kisielius, 
“Ateities” red. Jonas Šoliūnas ir kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, trečią
ją Stasio Šalkauskio premiją paskyrė 
prof. Simui Sužiedėliui, istorikui, 
žurnalistui, Encyclopedia Lituanica 
redaktoriui.

MELBURNO DAINOS SAMBŪRIS 
Australijoje, vadovaujamas Alberto 
Čelnos, pradžiugino tautiečius suhu- 
moristinta ir suaktualinta Charles 
Gounod opera “Faustas”, režisuota 
Pauliaus Rūtenio. Operos libretą 
pertvarkė A. Karazijienė. Spektaklis 
buvo pradėtas sambūriečių posėdžiu, 
deklamacijomis ir liaudies dainomis. 
Antraj i dalis buvo skirta lietuviško 
gyvenimo sąlygoms pritaikytam 
“Faustui”, kuriame skambėjo ne tik 
prancūzų kompozitoriaus Ch. Gounod 
melodijos, bet ir lietuviškos dainos. 
Susirgus M. Aukštikalnienei, Marga
ritos vaidmuo teko E. Balčiūnienei. 
Faustą vaidino E. Petrašiūnas, Va
lentiną — P. Jobūbaitis, Mefistofe
lį — V. Alekna, Zibelį — R. Tamo
šiūnaitė. Valpurgijų naktį paruošė 
išraiškos šokio specialistė J. Klup- 
šienė. Chorines scenas atliko sambū- 
riečiai, diriguojami A. Čelnos, muzi
kinės dalies vadovės pareigos buvo 
tekusios pianistei D. Jokūbauskaitei- 
Levickienei. Dekoracijas pagal P. 
Rūtenio eskizus sukūrė dail. Br. žie
das. “Fausto” parodija į Melburno 
Lietuvių Namus sutraukė apie 500 
žiūnovų.

PROF. DR. JUSTINO PIKŪNO 
pernai McGraw-Hill leidyklos išleis
tos knygos “Human Development: A 
Science of Growth” jau parduota 
daugiau kaip 10.000 egzempliorių. 
Knyga verčiama ir į ispanų kalbą. 
Vertimą išleis Madrido leidykla Edi- 
riones Studium Ispanijoje. Atlanta, 
Stanford, Brigham Young, George
town, Seton Hall. Michigan, Rutgers, 
Villanova, Portland, Virginia Com- 
monwealt ir Havajų universitetai 
veikalą naudoja kaip vadovėlį.

BIRUTE BARODICKAITE, studi
javusi baletą Simo Velbasio mokyk
loje Čikagoje, susilaukė pripažinimo 
Europoje. Pernai ji šoko Austrijoje, 
Graco miesto teatre, o sekančiam se
zonui sutartį yra pasirašiusi su Stras- 
burgo teatru.

BRITANIJOS SOSTINES Londono 
Ealing savivaldybės metinėje meno 
ir amatų parodoje I premiją laimėjo 
lietuvė M. Baras už aliejumi nutapy
tą natiurmortą — obuolius, kriaušes 
ir vynuoges. Vertintojų komisijoje 
buvo ir Karališkosios Akademijos 
narių. Atžymėjimo M. Baras buvo su
silaukusi ir pernykštėje parodoje.

DANGUOLĖS SADCNAITĖS nau 
jas eilėraščių rinkinys baigiamas 
spausdinti Tėvų Pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne. Rinkinio pavadini
mas — “Laiškai Dievui”.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, tai- 
kinama Lietuvių Mokytojų Sąjungos, 
šių mokslo metų pradžiai Čikagoje iš
leis Petro Madeikio studiją “Vaiko 
mokymas namuose lietuviškai skaity
ti” su Vandos Miavickienės prakti
niais skaitysmo pavyzdžiais. Knyga 
skiriama mokytojams ir tėvams.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
NAPOLEONAS NAKAS, Vii 

niaus akademinio dramos teatro ak
torius, mirė rugpjūčio 13 <L, sulau
kęs 62 metų amžiaus. Baigęs dramos 
studiją Kaune, velionis aktoriaus ke
lią pradėjo 1933 m. Jaunųjų teatre, 
nuo 1936 m. dirbo Kauno dramos te
atre. Apie 30 savo kūrybinio darbo 
metų yra skyręs Vilniaus akademi
niam dramos teatrui. Nekrologe mi
nimi N. Nako pokaryje sukurti vaid
menys: piršlio Mataušo — Žemaitės 
“Marčioje”, šeškučio — P. Cvirkos 
“Žemėj maitintojoj”, Senojo virėjo 
— L. Tolstojaus “švietimo vaisiuo
se” bei eilė kitų, bet labiausiai pa
brėžiamas aludario Jokimo Žaldoko 
vaidmuo B. Dauguviečio “Žaldokynė
je”. Velionis taipgi yra vaidinęs lie
tuviškuose filmuose “Julius Jano
nis”, “Kalakutai”, gudų filme “Polie
sės legenda”. Palaidotas rugpjūčio 
15 d. Vilniaus Antakalnio kapinėse. 
Atsisveikinimo žodį tarė Vilniaus 
akademinio dramos teatro direkto
rius P. Treinys ir Lietuvos Teatro 
Draugijos valdybos pirm, aktorius J. 
Kavaliauskas.

PROF. DR. K. RAGULSKIUI, Kau
no politechnikos instituto vibrotech- 
nikos laboratorijos vadovui, pripažin
tas šimtasis išradimas. Vibrotechni- 
kos laboratorija buvo įkurta 1963 m., 
o 1967 m. pradėjo darbą ir proble
minė precizinių sistemų dinamikos ir 
stabilumo laboratorija. Jas abi jun
gia vienas vadovas — prof. dr. K. 
Ragulskis. Daugiau kaip 200 darbuo
tojų kartais net nežino, kurioje la
boratorijoje jie dirba. Daug išradi
mų yra kolektyvinio pobūdžio, nes 
jie pasiekti bendromis mechanikų, 
radioelektronikų, automatikų, elekt
rikų pastangomis. Abi laboratorijos 
turi 16 skyrių, kuriems vadovauja 
mokslų kandidatai. Prof. dr. K. Ra
gulskis jau yra paruošęs apie' 40 
mokslų kandidatų. Apgynę kandida
tines disertacijas, jie kasmet savo 
vietas užleidžia mokslinio laipsnio 
siekantiems aspirantams.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
atidaryta amžiaus šešiasdešimtį at
žymėjusio keramiko Vaclovo Mikne- 
vičiaus servizų, vazų, dekoratyvinių 
lėkščių, suvenyrų, architektūrinės ke
ramikos darbų paroda. Jis yra vienas 
pirmųjų Kauno meno mokyklą bai
gusių keramikų, 1955 m. įsteigęs ke
ramikos dirbtuves Vilijampolėj. Šiuo 
metu V. Miknevičius kuria kerami
nius papuošalus Vilniuje statomam 
operos ir baleto teatrui. Jo darbam 
yra būdinga liaudies ornamentika bei 
naujų modernių formų jieškojimas. 
Jaunuosius keramikus su keraminės 
kūrybos ir technologijos klausimais 
supažindina V. Miknevičiaus paruoš
ta knyga.

PETRAS LIKŠA, Vilniaus televi
zijos “Jaunystės” laidos vyr. režiso- 
rius, atžymėjo amžiaus penkiasde
šimtmetį ir 30 metų sceninės veik
los sukaktį. Sukaktuvininkas yra 
Kauno teatro dramos studijos auk
lėtinis, turėjęs net tris vadovus — 
Borisą Dauguvietį, Juozą Monkevi
čių ir Petrą Kubertavičių. Studijas 
pradėjęs pas B. Dauguvietį 1940 m., 
jas tęsė sekančiais metais J. Mon- * 
kevičiaus vadovybėje. Pastarajam 
tragiškai žuvus nuo plėšikų kulkos 
Žaliakalnio gatvėse, dramos studiją 
perėmė P. Kubertavičius. Baigiamuo
sius egzaminus P. Likša išlaikė 1944 
m. pavasarį. Pokaryje jis dirbo Kau
no dramos teatre. Vėliau buvo iš
siųstas į augštuosius režisūros kur
sus Sovietų Sąjungoje ir paskirtas 
Kauno jaunojo žiūrovo teatro vyr. 
režisorium. šiame teatre P. Likša pa
statė J. Švarco “Sniego karalienę”, 
S. Čiurlionytės “Pasakų šalį”, R. Mi
kalauskaitės “Gerus namus”, K. Ku
bilinsko pirmąją pjesę “Strakaliukas 
Makaliukas”. Nuo 1960 m. P. Likša 
dirba Vilniaus televizijos studijoje. 
Vaikai jį pažįsta kaip nepakeičiamą 
pasakų sekėją, o suaugusiuosius žavi 
jo sukurtas Petraitis mėnesinėje sa
tyrinėje programoje “Petraičių šei
ma”, keliančioje dabartinio gyveni
mo trūkumus ir problemas.

JIEVA SIMONAITYTĖ, atostogau
janti Priekulėje, baigia rašyti nau
ją knygą “Paskutinė Kūnelio ke
lionė”. Ištrauką ji paskaitė ją ap
lankiusiam Klaipėdos rajono litera
tų būreliui.

VILNIAUS TELEVIZIJA kompoz. 
Juozo Karoso aštuoniasdešimtajam 
gimtadieniui skyrė pusę valandos 
trukusią laidą “Visada jaunas”, pa
dalintą į tris dalis — “Ekskursija į 
praeitį”, “Pasakoja kompozitorius”, 
“Darbo įvertinimas”. Pagrindiniu 
veikėju šioje programoje buvo pats 
sukaktuvininkas, vedžiojęs žiūrovus 
savo jaunystės keliais per Uteną, Le
liūnus, Aluntą ir Kuktiškes, ši fil
mo juosta įamžino su J. Karoso ir J. 
Gruodžio bendradarbiavimu susiju
sias vietoves. Žiūrovai matė J. Ka
rosą, diriguojantį č. Sasnausko “Kur 
bėga Šešupė” rajoninėje Utenos dai
nų šventėje. Laidą paruošė ir režisa
vo Z. Kuprevičius, talkinamas muzi
kologo V. Juodpusio, operatoriaus A. 
Brusoko ir pranešėjos G. Bigelytės.

NAUJASIS PARODŲ PAVILJO
NAS, pastatytas Palangoje pagal ar
chitekto A čepio projektą, darbą 
pradėjo danų karikatūristo Herlufo 
Bidstrupo šimto darbų paroda. Pa- 
langon vasaroti atvykęs dail. H. Bid- 
strupas atvežė pluoštą humoristinių 
serijų, karikatūrų ir politinių saty
rų, reportažinių kelionės vaizdų. Iš 
Palangos ši paroda bus perkelta Vil
niun. V. Kst *



Ateitininkų žinios
da rugpjūčio 30 d. ir baigiasi rugsė-

j kongresą Čikagoje. Visas informa
cijas stovyklos reikalais teikia Alg. 
Juzukonis.2320 Bloor St. W

JANE — BLOOR, $2.500 įmokėti, 
mūrinis 6 kambarių namas su gara
žu ir įvažiavimu. Moderni virtuvė ir 
prausykla, nepereinami kambariai. 
Tik vienas blokas nuo požeminio ir 
krautuvių.
BLOOR — DOVENCOURT, 13-kos 
kambarių pajamų namas. Prašo 
$45.000 ir įmokėti apie $12.000. Di
deli kambariai, 3 virtuvės ir dvi 
prausyklos. Įrengtas rūsys.
SWANSEA, 8 kambariai per du 
augštus, pilnai įrengtas rūsys. Gra
žių plytų, atskiras namas. Privatus 
įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $ 
10.000.
BLOOR — KINGSWAY, 6 butai su 
garažais ir privačiu įvažiavimu. 
Vandens-alyvos šildymas. Puiki vie
ta nuomojimui, geros nuomos. Rei
kėtų bent $25.000 įmokėti.
JANE — ANNETTE, $6.900 įmokė-

ti, dvibutis (duplex), po 5 kamba
rius kiekvienas butas. Du garažai, 
vandeniu - alyva šildymas. Atvira 
skola iš 8% %. Arti centrų.
SWANSEA, penkių kambarių medi
nis namukas. Prašoma kaina $16. 
900. Įmokėti $2.500. Reikalingas pa
taisymų. Gera vieta. Maži mokes
čiai. ' .
BLOOR — WILLARD, 7 kambariai 
dviejuose augštuose. Atskiras, mū
rinis namas su įvažiavimu ir garažu. 
Dvi virtuvės, vandeniu - alyva šil
domas. Prašo $29.500. Reikėtų di
desnio įmokėjimo. Arti požeminio.
ROYAL YORK — KINGSWAY, 
$7.900 įmokėti, 6 kambarių, 3-jų 
miegamų vienaaugštis namas su 
dvigubu garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Pilnai įrengtas rūsys. Gražus 
didelis kiemas, sklypas arti upelio.

Reikalingi namai pardavimui

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Kasos valandos:
Pirmad.......... 10-3
Antrad. uždaryta
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad. ......10-3 

ir 4.30 - 8
Seštad........... 9-12
Sekmad. ....9.30 - 1

term. indėlius 3 metam. ..8%UŽ
už term, indėlius 2 metam... 73/į% 
už term, indėlius 1 metam . . .7% 
už depozltus-čekių s-tas.........5]/2%
už šėrus 1969 m. išmokėta.. . 6%

asmenines -— iki $10.000....9% 
nekiln. turto — iki $30.000....81/2%

Nemokomas visų narių gyvybė* draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

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.
TeL 534-9286 — namų: 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 Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

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

Bloor Autorite Garage
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• Skanėstai

(delikatesai)
• šviežia mėsa, • Lietuviški ir 

įvairios dešros importuoti sūriai
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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- 
būtis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $35.900.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMA] 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

KANADOS
Atkelta iš 1-mo psL 

gal menkas. Tada žurnalas be 
teismo I. Gouzenko advokatams 
pasiūlė $7.501 ir sutiko padeng
ti $5.805 ligšiolines teismo iš
laidas. Netikėtą kompensaciją 
I. Gouzenko laiko savotiška do
vana pasitraukimo iš Sovietų Są
jungos ambasados ir perėjimo 
Kanados pusėn sidabrinės su
kakties proga. Jis yra parašęs 
naują knygą rusų kalba “Van
denynas ir laikas”, vaizduojan
čią Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
santykius po Stalino mirties. 
Gautieji pinigai bus panaudoti 
finansuoti vertimui į anglų kal
bą. Kanados vyriausybė šią va
sarą padidino I. Gouzenkai mo
kamą pensiją ir savo lėšomis at
remontavo jo namą, kurio re
montui I. Gouzenko neturėjo 
lėšų.

Aliaskos senatorius M. Gravel 
JAV kongrese pasiūlė įstatymo 
projektą, pagal kurį JAV vy
riausybė turėtų duoti lėšų Ka
nadai padengti asfaltu per jos 
teritoriją einantį žvyruotą Alias
kos kelią, nes juo naudojasi dau
giausia tik amerikiečiai. Šis ke
lias buvo pravestas II D. karo 
metais amerikiečių kariuome
nės dalinių. Kanada neskuba as
faltuoti jo šiaurinės dalies re
tai apgyventose vietovėse, nors 
kelias yra pagrindinis sausumos 
ryšys tarp Aliaskos ir JAV. Da
bartinėse sąlygose viena kelio
nė sudėvi geriausios kokybės 
automobilio padangas.

Montrealio “Canadair” lėktu
vų gamykla pagamino pirmą 
lėktuvą pasaulyje, kurio pagrin
dinis uždavinys yra kova su miš
ko gaisrais. Lig šiol buvo naudo
jami įvairių tipų lėktuvai, aprū
pinti specialiais vandens tan
kais. Naujas CL-215 lėktuvas, 
nusileidęs jūroje ar ežere, prisi
siurbia 6 tonas vandens ir jį iš 
lieja virš gaisro vietovės. Pran
cūzijos vyriausybė nupirko 10 
tokių lėktuvų, Kvebeko — 15. 
Kanados gamybos lėktuvai leng
vai užgesino prancūzų Riviero
je siautusius gaisrus' ir netgi 
vieną gaisrą Marseilles prie
miestyje. CL-215 lėktuvais susi-

domėjo ir Afrikos kraštai, kur 
yra jaučiamas kelių trūkumas, 
nes minėtuosius lėktuvus gali
ma naudoti ir transporto reika
lams. Jie yra labai patvarūs, ne
reikalingi didelės priežiūros. 
“Canadair” firmos direktorius 
F. R. Kearns yra paruošęs pla
ną, siūlantį Otavai sudaryti fe
deracines oro ugniagesių es
kadriles, kurių paslaugomis ga
lėtų naudotis visos provincijos.

Federacinės ir provincinių vy
riausybių V konferencija nau
jos konstitucijos klausimu ren
giama Otavoje rugsėjo 14-16 d. 
d. Dvi dienos bus skirtos kons
titucijos reformai, trečioji — 
Otavos santykiam su provincijo
mis, mokesčių reformos reika
lam. Galimas dalykas, šioje kon: 
ferencijoje bus išsiaiškinta, ar 
konstitucijos reforma dabartinė
se sąlygose iš viso yra įmano
ma dėl daugelio skirtingų nuo
monių. Federacinė vyriausybė 
konstitucijai reformuoti buvo 
numačiusi 5 metus, tačiau re
formos greičiausiai nebus pri
imtos ir įgyvendintos šiame de
šimtmetyje.

Kvebeko provincijos įsijungi
mą į JAV pasiūlė tautinės vie
nybės partijos — Union Natio
nale atstovas M. Beaulieu, bu
vęs finansų ministeris rinkimus 
pralaimėjusio premjero J. Bert
rand kabinete. Jo teigimu, kve- 
bekiečiams rūpi prancūziškos 
kultūros išsaugojimas ir augš- 
čiausias ekonominio .gyvenimo 
lygis. Tokiu atveju geriausia bū
tų jieškoti ryšių su turtingiausiu 
pasaulyje milžinu. Kvebekas pa
siektų žymiai didesnių ekonomi
nių laimėjimų, turėdamas tie- 
sio'ginius ryšius su JAV be To
ronto finansininkų ir Otavos po
litikų tarpininkavimo. M. Beau
lieu tiki, jog Amerika nekliu
dytų Kvebeko prancūziškai kul
tūrai ir kalbai. Pavyzdžiu jis 
nurodo Puerto Rico, užmiršda
mas, kad šios kolonijos gyven
tojai, persikėlę į JAV, baltųjų 
yra traktuojami nedaug geriau 
už negrus. Savo mintis M. Beau
lieu žada išdėstyti sekančiame 
partijos suvažiavime.

PASAULIO ĮVYKIAI 
(Atkelta iš 1 psL) 

PABĖGO VERTĖJAS
V. Vokietijos laikraštis “Bild 

am Sonntag” pradėjo skelbti 
lenkų kompartijos vado W. Go- 
mulkos vyriausio vertėjo Erwin 
Weit atsiminimus. Jis yra pabė
gęs į V. Vokietiją prieš porą 
metų. Savo atsiminimuose Aust
rijoj gimęs E. Weit pasakoja W. 
Gomulkos nesutarimus su W. 
Ulbrichtu. Kai Lenkija norėjo 
pradėti prekybą su Vakarų Ber
lynu, R. Vokietija užblokavo nu
matytą prekių keitimąsi geležin
keliu. W. Gomulka buvo įteikęs 
protesto raštą W. Ulbrichtui, 
bet nieko nelaimėjo.

SUIMINĖJA BAPTISTUS
Taškente leidžiamas kompar

tijos laikraštis “Pravda Vosto- 
ka” puola pogrindyje veikian- 

'čias baptistų religines grupes. 
Jų nariai suiminėjami už nele
galų naudojimąsi viešaisiais pa
statais religinėms apeigoms. Al
ma Atoje baptistų mišių metu 
buvo suimtas danas turistas dr. 
U. Oldenberg ir ištremtas iš So
vietų Sąjungos. Laikraštis pa
grindiniu baptistu ideologu va
dina A. F. Prokoview ir puola

keletą kitų asmenų, kurie grei
čiausiai jau yra suimti.

J. F. KENNEDŽIO BIBLIOTEKA
Buvusio prez. J. F. Kennedžio 

atminimui skirta biblioteka, su
telkusi 15 milijonų puslapių jo 
asmenį ir veiklą liečiančios me
džiagos, dalimi šių dokumentų 
jau leido naudotis rašytojams ir 
istorikams. Didžiausio dėmesio 
spaudos puslapiuose susilaukė 
anuometinio senatoriaus G. Sma- 
thers pareiškimas, kad J. F. 
Kennedy svarstė ir atmetė gali
mybę diktatoriui F. Castro nu
žudyti. Buvęs sovietų komparti
jos vadas.N. Chruščiovas savo 
pareiškime žuvusį prezidentą J. 
F. Kennedy vertina kaip didelį 
valstybininką, tarptautines pro
blemas norėjusį spręsti tiesiogi
nėmis derybomis. Kiaulių įlan
kos tragediją Kuboje prez. J. F. 
Kennedy sutiko nepasiruošęs. 
Valstybės departamento parei
gūnas, supažindinęs prez. F. J. 
Kennedy su Kubos problemomis 
pirmojo susitikimo su prez. D. 
Eisenhoweriu išvakarėse, netgi 
nepranešė, kad yra ruošiamasi 
išsikėlimui Kuboje.

MargisDrugStore
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĖ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLE, “C” TERMO

METRAI IR KT.

Kun.B.Liubauskas, klebonau
jąs amerikiečių parapijoj Pen
silvanijos srityje, aplankė savo 
gimines Toronte. Sekmadienį 
turėjo progos dalyvauti lietu
viškose pamaldose, kurios jam 
esąs retas dalykas.

Čekoslovakijos dvejų metų 
nuo rusų invazijos sukakties pa- 
minėjimo demonstracija Toron
te įvyko rugpjūčio 20 d., 7.30 v. 
v. prie parlamento pastato. Ren
gėjai — čekoslovakų komitetas. 
Ar dėl reklamos stokos, ar dėl 
Kanados parodos atidarymo de
monstracija nebuvo gausi daly
viais. Punktualiai prie parla
mento durų išsirikiavo rengėjai 
su įvairiais plakatais, kaip “Ivan 
go home” ir kitokiais, prime
nančiais laisvajam pasauliui ru
sų žiaurumus ir kas laukia Va
karų pasaulio, jei nesustabdys 
rusiškojo imperializmo. Kalbė
tojais buvo: Ontario parlamen
to atstovas NDP vadas Macdo
nald miesto tarybos narė M. 
Campbell ir kiti. Organizuotai, 
su vėliavomis ir kančios simbo- 
liais-kryžiais, dalyvavo čekoslo- 
vakai, lenkai, latviai, kroatai ir 
Burke dr-jos nariai. Neorgani
zuotai matėsi dalyvaujant ir ke
liolika lietuvių. Demonstracija 
buvo filmuojama ir pradėta Ka
nados himnu, baigta — Čekoslo
vakijos himnu. P.

Lietuvaitė, 17 metų amžiaus, 
Punsko (dabar Lenkijos valdo
mo) vidurinės mokyklos moki
nė, norėtų susirašinėti su Ka
nados lietuvių jaunimu. Jos ad
reso teirautis raštu “TŽ” admi
nistracijoj.

Torontiečio poeto Balio Ruk- 
šos poeziją paminėjo “Gimtasis 
Kraštas” 32 nr. ir atspaude ke
letą jo eilėraščių. Rašinio auto
rius V. Ingautas sako: “Valka
taujančio, bohemiško poeto dva
sia B. Rukšos lyrikoje ir skiria 
šį autorių iš kitų išeivijos rašy
tojų, suteikia šiaip ar taip savi
tumo, nors ir palieka ją be di
desnio kūrybinio-idėjinio svaru
mo. Autoriai rūpi poetinė for
ma, jis ją stengiasi dailinti, gra
žinti. Deja, dažnai jo eilėraš
čiuose stokoja išbaigtumo, juos 
teršia bereikalingi, “šiukšliniai” 
žodeliai arba ne per geriausiai 
parinkti žodžiai. Vis tik B. Ruk- 
sos knygelėse yra patrauklių ei
lėraščių, kuriuose gali patikti ir 
lyrinis herojus, ir emocijų bei 

Į vaizdu pasaulis, ir asonansai.” 
B. Ru'kŠa turįs paruošęs dar dvi
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St W.

vykios drausmės ir tvarkos taisyk
lės. Ši stovykla yra kitokia, negu at
skirų sąjungų stovyklos. Joje repre
zentuojamos visos.3 sąjungos. Svar
bu suderinimas ir tos pačios tvarkos 
taisyklės turėtų būti privalomos visų 
sąjungų stovyklautojams. Neįmano
ma būtų turėti atskiras taisykles sen
draugiams, studentams ir mokslei
viams. Turime prisitaikyti vieni prie 
kitų ir sudaryti vieną šeimą.

1. Stovykloje griežtai draudžiama 
vartoti alkoholinius gėrimus. 2. Da
lyvavimas nustatytoje programoje 
yra privalomas visiems stovyklauto
jams. 3. Stovyklos metu negalima iš
važiuoti iš stovyklos ribų. 4. Bara
kuose ir kitose patalpose nerūkoma. 
5. Stovyklautojai nesimaudo paskirai, 
bet tik nustatytu laiku. 6. Vyrai ne
silanko moterų patalpose, o moterys 
— vyrų. 7. Yra nepageidaujami vie
nos ar kelių dienų stovyklautojai. 8. 
Stovyklavietė bus uždaryta viešajai 
publikai. Kiekvienas atvykęs svečias 
privalo užsiregistruoti stovyklos raš
tinėje.

Šios taisyklės yra būtinos stovyk
los pasisekimui, tačiau nuo jų dar 
neviskas priklauso. Pagrindas — pa
čių stovyklautojų nusiteikimas ir ge
ra valia. Stovyklautojai, kuriems šios 
tvarkos taisyklės būtų nepriimtinos, 
stovykloje tikrai nėra pageidaujami. 
Savanoriškai įsijungdami į betkokį 
vienetą privalome priimti ir nustaty
tą tvarką. Laukiame tų, kurie nori 
stovyklauti. Prieškongresinės 

stovyklos vadovybė

Skautų veikla
• LSS-gos tarybos pirmijos pirmi

ninku 1970-72 m. kadencijai perrink
tas v. s. A. Saulaitis. Kooptuotais 
tarybos nariais išrinkti s. R. Lora 
Bartytė, s. L. Jasiulevičienė, v. s. A. 
Samušis.

• LS Brolijos tiekimo skyriuje 
galima gauti V-tosios tautinės sto
vyklos albumą, paruoštą v. s. V. Vi- 
jeikio. Prašoma užsisakyti per viene
tus. Kaina $1. Tiekimo skyriaus ad
resas: Mr. R. Karaliūnas, 7120 West 
107th St. Worth, Ill. 606482, U.S.A.

• Toronto, Detroito ir Klevelan- 
do akademikai skautai-tės spalio 10 
d. vyksta iškylauti į Stratfordą. Nak
vynė ir teatro bilietas kainuos $15 
asmeniui. Registruotis pas ps. R. 
Gvildytę-Poškienę ir fil. H. Stepo
naitį.

• Berniukai ir mergaitės priima
mi į skautų-čių draugoves. Kreiptis 
į tuntininkus arba draugovių draugi
ninkus. Lietuvių jaunimas tebūna or
ganizuotas jaunimas! č. S.

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. ' •
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.
ORIGINALUS TRreUTIS (tripleksas), prašoma kaina $30.000" su 
maždaug $10.000 įmokėjimo, atskiras, vos keliolikos metų senumo.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis

IMA

8% už asm. paskolas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- |% A 15 A 64 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK M/yIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%°/o už 2 m. term. dep.

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su 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 nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 mih. 
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

ANNETTE — DUNDAS, $3.000 įmokėti, 6 dideli kambariai, kvadra
tinis planas, dvi modernios virtuvės, oru šildomas, didelis rūsys tin
kamas poilsio kambariui, prašoma $22.500.
KING — JAMESON, $10.000 Įmokėti, plytinis atskiras 7 kambarių 
per du augštus namas, vandeniu šildomas, 2 virtuvės, poilsio kam
barys, privatus įvažiavimas, 1 mortgičius.
RICHMOND — JOHN ST., fabrikų zonoje C3V3, prašoma kaina 
$33.000 už 2 namus, 1 — 10 kambarių, 1 — 8 kambarių, privažiavi
mas iš užpakalio, gali būti naudojami kaip dirbtuvės, 1 mortgičius. 
JANE — BLOOR, $8.000 įmokėti, prašoma $31,900, plytinis atski
ras 7 kambarių, šoninis įvažiavimas, garažas, 1 mortgičius iš 9%. 
BLOOR — MONTGOMERY, $29.900, vienaaugštis (bungalow) plyti
nis, atskiras, vandeniu šildomas, pristatytas garažas, poilsio kamba
rys, 1 mortgičius iš 9%%.

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

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ SUS

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
S/X POINT CAP WASH LTD.

(Lietuvi aviniuko automatinis antovežimių plovimas).
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)



Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

VISŲ ROSIU DRAUDA - LUA MARYS

BALIO MASKELIONO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel 251-4864 Namų td. 277-0814

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvailes Avė., Toronto 

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 Bandas St. W. Sav. R. Svasialis

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

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

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

PARCELS TOJVROPE
4

TEL 531-6165

ALFA RADIO & TV
Parduodame jr taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu
vus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di
delį patrinkimų lietuviškų muzikos plokštelių.
672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

I

A

SALES AND SERVICE 
Taisomi telei

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

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 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

1/ A 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.

Visų riišių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 

«• BATHURST ST.
Tri. WA 14228 erta WA 4-1H1

EKSPORTAS
72 smūgiais ir antrus metus iŠ eilėsSPORTAS LIETUVOJE .

Lietuvos. Jie iškovojo 1 aukso, 11 
sidabro ir 7 bronzos medalius. Nevisi 
tie sportininkai yra lietuvių kilmės.

Lietuvoje yra 27 sporto stadijonai, 
451 sporto salė, kurių 90 yra specia
lizuotos, 9 uždari ir 12 atvirų plauki
mo baseinų.

Pasibaigė Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybės. Kauno Žalgiris ir šiais 
metais liko ketvirtoje vietoje.

Lietuvos plaukikė Valė Bukaus
kaitė ruošiasi Europos plaukimo pir
menybėms Barcelonoje rugsėjo 5-12 
d.d.

Lietuvoje viešėjo S. Korėjos krep
šininkės, kurios čia žaidė draugiškas 
rungtynes su Lietuvos rinktine. Pa
staroji laimėjo pirmąsias rungtynes, 
kurios įvyko Kaune 80:65, antrąsias 
Vilniuje laimėjo korėjietės 69:68.

V. Vokietijos Worendorfo mieste 
įvyko pasaulio penkiakovos pirmeny
bės. Laimėjo vengrai. Sov. Sąjungai 
šiose pirmenybėse ir vėl atstovavo 
Stasys šaparnis.

SPORTAS VISUR
V. Vokietija Davis taurės lauko 

teniso tarpzoninių rungtynių baig
mėje nugalėjo Ispaniją 4:1. Pirmą 
kartą V. Vokietija pasiekė tokį lai- 
ęiėjimą lauko tenise. Dabar rugpjū
čio 28-31 d. Klevelande Vokietija su
sitiks su JAV. Šios rungtynės išaiš
kins taurės nugalėtojus.

Kanada vis plačiau prasimuša į 
tarptautinį sportą. Neseniai įvyku
siose atvirose lauko teniso pirmeny
bėse dalyvavo pasaulio geriausi teni
sininkai ir rungtynės nebetalpino 
visų žiūrovų. Didelį susidomėjimą 
sukėlė Pancho Gonzales ir australie- 
čio R. Laver dalyvavimas. Vyrų vie
nete laimėjo R. Lever, įveikęs baig
mėje anglą R. Taylor. Moterų vie
nete mažoji amerikietė R. Casals tik 
po atkaklios kovos pralaimėjo pa
saulio geriausiai žaidikei australie
tei M. Court 6:8; 6:4; 6:4.

Pasaulinės dviračių pirmenybės 
pasibaigė Britanijoj. Jos buvo 170 
mylių kelio. Pasaulio meisteriu ne
tikėtai tapo mažai žinomas belgas 
J. P. Monsere. Kitas garsus belgas, 
laimėjęs svarbiausias šių metų lenk
tynes, šiose pirmenybėse pasirodė 
silpniau. Mėgėjų klasėje 100 km 
lenktynes laimėjo rusų komanda.

AUŠROS ŽINIOS
Atviras golfo turnyras įvyko rug

pjūčio 22 d. Glen Eagle golfo lauke. 
Dalyvavo 52 žaidėjai. Tenka pastebė
ti, kad lietuvių golfininkų žaidimo 
lygis kyla. Tik 7 iš 52 sužaidė, virš 
100. 5 sužaidė žemiau 80, o Antanas 
Sergantis užbaigė profesijonališkai

Tautybių folklorama Winnipego
(Atkelta iš 4-to psi.)

Kaikuriose parodose buvo ro
domi filmai iš savo tautos vaiz
dų ir gyvenimo. Kitur buvo lyg 
kelionių biuro skyriai, kur ne
mokamai dalino gražiai išleistas 
paveiksluotas reklamas apie sa
vo kraštą. Ypač tuo pasižymėjo 
italai, štai, maždaug taip skam
ba vienas būdingas išsireiški
mas iš latvių platintų lapelių: 
“Jei vienu žodžiu norėtum iš
reikšti Latvijos filosofiją, tai 
tas žodis būtų “dirbk!” Bet tas 
“dirbk” mūsų tautiečiams reiš
kia su muzika* bei daina.”

Italai, ukrainiečiai ir kiti
Italų paroda labai domėjosi 

žmonės. Kaikuriom dienom teko 
matyti ilgiausias eiles žmonių 
prie įėjimo. Paroda turtinga eks
ponatais, ypač įdomių buvo sta
tulų. Lauke prie šios parodos 
durų stovėjo skulptoriaus G. Ba
rone* akmeninė skulptūra vilkės, 
kuri žindė ne du vilkiukus, bet 
du berniukus, kaip žinoma iš pa
davimo, kai ji vietoje savo vaikų 
rado padėtus savo guolyje ir 
juos augino.

Ukrainiečių didelė paroda bu
vo įrengta banko salėje, bet kaž
kodėl nepatraukė žiūrovų, čia 
žmonės greit praeidavo ir sku
bėdavo į rūsį, kur pardavinėja
mi valgiai bei gėrimai.

Gražias parodas turėjo įren
gę: korėjiečiai su metalo meniš
kais išdirbiniais; japonai, kurių 
meniškai išsiuvinėti vestuviniai 
drabužiai, medžio dirbiniai ir kt. 
dalykai viliojo akį; čekoslovakai 
imponavo neapsakomai gražiai 
išdirbtais kristaliniais daiktais 
ir mezginiais. Slovakijos ir Slo
vėnijos parodėlė buvo įrengtos 
atskirose vietose. Jose buvo par
davinėjami valgiai. Slovakai 
kiekvieną vakarą davė programą 
su šokiais ir orkestru.

Visiškai parodų neturėjo is- 
landiečiai, monakiečiai, britai, 
vokiečiai, negrai. Tačiau jie va
karais turėjo savo šokių ir dai
nų programas arba tik publikos

f—(ome Owners

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

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų Ir sienų plytelės
• AHiekam visus statybos darbus k remontus

BALTIC MOVERS

Vežamas tortas pilnai apdraustas

30 Dewson St, Toronto, Ont.

trečią vietą pasidalino Vytautas Ast
rauskas ir Stasys Podsadeckis —- abu 
sužaidę po 78. Su išlyginamaisiais 
smūgiais I vietą laimėjo Rimas Stri
maitis 59(79), II — A. Banelis 66 
(89) ir III — Juozas Balsys 67(86). 
Jauniai, kurie neseniai peržengė 10 
mėty, pasirodė visai nenaujokai. Pir
mą vietą laimėjo Antanas Siminke- 
vičius 84, n — Vilius Sergautis 93 
ir III — Antanas Stauskas 98. Mote
rų dalyvavo tik dvi — p. Juozaitie
nė 84 ir p. Kėkštienė 99. Iš svečių 
I vietą iškovojo G. Shypula 76 (uk
rainietis), II — V. Liipere 84 (es
tas), III — M. Montgomery 90 (ang
las). Su vienu smūgiu arčiausiai prie 
9-tos skylės primetė Aloyzas Kuolas 
ir prie 18-tos per du — Antanas 
Sergantis.

Tarpklubines rungtynes A ir B 
klasėse laimėjo Vyčio klubas. Vyčio 
A komandą sudarė: A. Sergautis, S. 
Podsadeckis, V. Siminkevičius, A. 
Siminkevičius, A. Stauskas, J. Balsys. 
Aušros A komandą sudarė: V. Ast
rauskas, R. Strimaitis, E. Astraus
kas, V. Ubeika, T. Augustinas Sima
navičius ir Al. Kuolas. Vytis surinko 
485, Aušra 494. B. klasės komandą 
Vyčio klube sudarė: J. Žukas, A. Ba
nelis, M. Ignatavičius, H. Stepaitis, 
Lorancas Jr., ir V. Balsys. Aušros ko
mandą sudarė: A. Simanavičius, V. 
Pėteraitis, A. Smolskis, S. Kėkštas, 
A. Zalagėnas ir J. Danaitis. Vytis 
surinko 545, Aušra 572.

Nuoširdžiai dėkojame B. Petkevi
čiui, Dr. Barauskui ir P. Lingei 
auką laimėtojų dovanoms. A. K.

ČIKAGOS FUTBOLININKŲ 
SUKAKTIS

Čikagos Lietuvių Futbolo klubas 
Lituanika rengiasi savo 2C metų su
kakties minėjimui rugsėjo 12 d., 7 v. 
v., Jaunimo Centro didž. salėje, šiam 
darbui vadovauja stambus komitetas, 
kurio pirmininku yra Vytautas Ka- 
veckas. Sukaktis bus atžymėta ir 
plačiu leidiniu, kurį redaguoja vienas 
iš klubo steigėjų ir jo buvęs pirm. 
E. šulaitis. Leidinyje bus nemažai ra
šinių iš klubo istorijos bei daug nuo
traukų, įvairių sveikinimų klubo 
sportininkams: gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio, LB Čikagos apyg. pirm. 
J. Jasaičio, ŠALFASS pirm. S. Kra- Dainora, V. Daraška, A. Gvirzdis, A. 
sausko ir kt Vienas iš šios sukakties 
minėjimo programos punktų bus ir 
tarpmiestinis futbolo susitikimas 
rugsėjo 6 d. Marquette Parko aikštė
je tarp Lituanikos ir Niujorko Atletų 
klubo. Bilietus į Lituanicos 20 m. su
kakties minėjimą jau dabar galima 
įsigyti klubo būstinėje — 2622 W. 69 
St. Čia taip pat bus galima nusipirk
ti ir sukaktuvinį leidinį. Ed. š.

uz

\ 
pasišokimus su orkestru, užkan
da ir gėrimais. Lenkai turėjo 
mažą parodėlę ir gražią tautinių 
šokių bei dainų programą.

Karalaite tapo japonė
Buvo labai įdomu keliauti va

karais (dienomis viskas buvo už
dara) per visą savaitę iš vienos 
“sostinės” į kitą. Išlipus viena
me centre, tenka pabuvoti pus
valandį ar ilgiau, kol ateina į 
tą vietą antras specialus autobu
sas. Tad lieka laiko artimiau 
pažinti kitas tautas, susipažinti 
su žmonėmis, su jais pabend
rauti.

Grožio karalaitės rinkimo ba
lius įvyko rugpjūčio 8 d. vaka
re didelėje Winnipego salėje. 
Įėjimas specialiai buvo labai pi
gus, o žmonėms su tautiniais 
drabužiais net nemokamas, kad 
ten daugiau žmonių dalyvautų. 
Prisirinko pilnutėlė salė. Prie 
stalų beveik visos vietos buvo 
užimtos, o viduryje sukosi šo
kančiųjų poros. Po keliolikos 
kalbų buvo pakviestos į sceną 
kandidatės į Folklorama ’70 gro
žio karalaites. Jų buvo 21. Visos 
jos buvo jaunos ir gražios, su 
ilgom balinėm sukniom. Po kal
bų visi tyliai laukė rinkimų pa
skelbimo. Folklorama ’70 titulą 
laimėjo 20 metų amžiaus Shir- 

' ley Kondo — japonė. Pirmą
ja princese buvo išrinkta Lin
da Lafreniere — indėnė, antrą
ja — Lucile Arnason, islandietė. 
Visos trys tą patį vakarą buvo 
apdovanotos po $100. Be to, ka
ralaitė laimėjo nemokamą kelio
nę dviem asmenim į betkurį pa
saulio kraštą. Teisėjais grožio 
karalaitės rinkimuose buvo:

birželio 1S d. p. Rastenių namuose 
buvo surengtas Elzbietos ir Mato 
Leščinskų pagerbimas jų 35 metų 
vedybinio gyvenimo ir 42 metų gy
venimo Kanadoje. Matas Kanadon 
atvyko 1928 m., o 1930 m. vedė taip
gi iš Lietuvos atvykusią Elzbietą Ja
nušytę. Pradžioje abu sėkmingai ūki
ninkavo, o vėliau įsikūrė Kalgario 
mieste, kur nusipirko dviejų augštų 
mūrinį namą ir dalį išnuomojo, čia 
jie aktyviai dalyvauja visuomeninia
me ir religiniame lietuvių gyvenime, 
aukomis remia visus lietuviškus rei
kalus. Kai sovietai užėmė Lietuvą, 
p.p. Leščinskai padėjo atvykti Ka
nadon p. Klimavičių šeimai, ją aprū
pino butu ir darbu. Ir aplamai, p.p. 
Leščinskai padeda, kiek gali, kiek
vienam tautiečiui. Dėlto jų pagerbi
mo proga susirinko apie 60 bičiulių 
su gausiomis dovanomis. Pagerbtu- 
vių iškilmei vadovavo p. Klimavi
čius. Pasakė atitinkamas kalbas: p.p. 
Klimavičius, Žukas, B. Jauga ir J. 
Dubauskas. Visų vardu sukaktuvinin
kams jie linkėjo daug laimės bei 
Dievo palaimos. Susirinkusieji su
giedojo “Ilgiausių metų”. Dalyvis

SL Catharines, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Br. 
Jurkšui už parūpinimą eksponatų iš 
Toronto ir jų davėjams, St. Catha
rines miesto ir jo apylinkių ekspo
natų davėjams. Ačiū mieloms šei
mininkėms už pavaišinimą ir vi
siems kas tik prisidėjo betkokiu dar
bu. Dar kartą dėkojame Hamiltono 
“Gyvatarui” už pasirodymą festiva
lyje ir vietos lietuviams, dalyvavu
siems parade. Labai dėkingi esame 
K. L. B. St. Catharines apylinkės 
valdybai, visoms organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, kurie savo au
ka parėmė festivalio rengimą.

Aukojo: $20.00 — “Ramovėnai”; 
$10.00: skautų rėmėjai, SLA 278 
kuopa, P. Dauginas, J. šarapnickas; 
$5.00: J. Alonderis, K. Butkus, J. 
Girevičius, K. Jonušas, J. Venskus, S. 
Vaitkus, B. Racevičius, J. Kavalėlis, 
A Lukas, Z. Staugaitis, H. Zosanas; 
$3.00: Z. Jakubonis, J. Skeivelas; 
$2.00: V. Alonderis, K. Galdikas, K. 
Gegeckas, J. Kazragis, S. Kukta, V. 
Skrebutėnas, P. , Šukys, K. Stundžia, 
J. Vyšniauskas; $1.50: P. Malukas; 
$1.00: P. Baronas, J. Bušauskas, J.

Kuraitis, A. Paulionis, A. Pamataitis, 
A. Pranskus, L. Markelis, J. Markuš- 
kis, P. Meškauskas, J. Lelevičius, L 
Sajauka, M. Satkevičius, V. Satkus, 
K. Virbikaitis, J. žemaitis. Dar kar
tą visiems nuoširdus ačiū.

Festivalio komitetas
NUOŠIRDŽIA PADĖKĄ reiškiame 

p. A/Šetikui už gerą festivalio pra- 
vedimą. KLB St. Catharines

apylinkės valdyba

HAMILTON, ONT.
(Atkelta iš 4-to psi.) 

vanas rengėjams p.p. H. P. Petkū- 
nams ir dalyviams: p.p. Visockiams 
iš Hamiltono, p.p. Žiobams, Berži
niams, Ikasalams, Gudeliams, Jūrai- 
čiams, Kareckams, Rūbams, Burdi- 
navičiams, Cokalams, Žuliams, Bud
nikams, Vetams iš Toronto, Sinkevi
čiams, Puzinui, Dockaitienei, Jakai- 
čiams iš Okvillės, Banaičiams, Visoc
kiams iš Toronto, Naujokams, Gu- 
joms, Tamašiūnams, Kaminskui, Bu
činskui, A. Petkūnui, Jurgeliui, P. 
Pleiniui, Augustui iš Toronto, Meš
kauskui iš Toronto, Z. čekauskui, A. 
Stasevičiui, Andrulienei iš Toronto, 
Kūtienei, R. Banaičiui, J. Lekučiui, 
Romikaičiui, V. Markūnui, Enzeliui, 
P. Balniui iš Toronto, Kačinskui, E. 
Aukštakalnienei, Kochankoms, Viz
girdoms.

Dėkingi Jums visiems už šį gražų 
pobūvį —

Petrutė ir Viktoras Mikuckai

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

Keith Smith, Manitobos šimtme
čio Jubilėjaus Komiteto narys, 
Tannis Yankewicz iš prekybos 
departmento, prof. J. B. Rud- 
nyckyj, artistė Viola Cowdy ir 
Svend Bergendahl, tarnaujanti 
“Air Canada”.

Tas visas tautybių sąjūdis, pa
vadintas Folklorama ’70, buvo 
gražus pasirodymas kitatau
čiams.

Du laipsniai
Prahoje, Čekoslovakijos sosti

nėje, pasakojama istorija apie 
Brežnevą, kuris numirė ir nu
ėjo į tą vietą, iš kurios pagal 
nuopelnus jau skirstoma amži- 

vo eilės, stumdosi iš kampo į 
ą ir susitinka paskutinįjį 

s carą Nikalojų. Caras 
klausia Brežnevą:

— Sakyk man, ar mano šven
toji Rusija vis tebėra didžioji 
galybė?

atsako
Brežnevas.

— O ar ji vis dar tebelaiko 
didelę armiją?

— Taip.
— Ir puikų laivyną?
— Taip.
— O ar ji vis tebesitęsia išti

sai nuo Baltijos iki Ramiojo 
vandenyno?

tebelaiko žmones po savo kumš
čiu?

— Tebelaiko.
— O politiniai nerimo kėlė

jai vis dar tebesiunčiami į Si
birą?

— Taip.

SUDBURY, ONT
Nuoširdžiai dėkoju p.p. Z. J. La- 

buckams ir p.p. A. J. Gataučiams 
už suruoštą man š.m.- VIII. 8 d. 
priešvestuvinę staigmeną-pobūvį ma
no tėvelių namuose. Dėkoju ir vi
siems dalyviams, kurių tiek daug pri
sirinko, o taip pat ir tiems, kurie 
negalėjo dalyvauti, bet prisidėjo sa
vo įnašu. Labai dėkingas savo tėve
liams, kurie savo pagalba ir bend
radarbiavimu palengvino rengėjų 
darbą. Nuoširdus ačiū už pasakytas 
kalbas bei linkėjimus: p.p. J. Kru
čui, St. Krivickui, A. Jasiūnui, J. 
Staškui. Jūsų iškeltos mintys man 
paliko gilų įspūdį.
Maloniai nustebintas ir sujaudintas 
Jūsų gerumu ir nuoširdumu, lieku 
Jums visiems dėkingas.

Ernestas A. Baltutis
KLUBO IŠKYLA. 1970 m. rugsėjo 

6 d. Sudburio apylinkės lietuvių žve- 
jų-medžiotojų sporto klubas “Geleži
nis Vilkas” p. Gudriūno “French Ri
ver” vasarvietėje rengia iškylą. Prog
ramoje: prizinis šaudymas dėl perei-

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

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

Vestuvines nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

NOTARAS

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

_ 421 Roncesvailes Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iŠ 
Howard Park Ave.

Telefonai: i^^Sos 537-1708 
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

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*

2231 Bloor Street W

— O ar mano tauta tebege
ria vodką?

— Taip, tebegeria.
— O ar ji vis tebėra 38 laips

nių?
— Ne, dabar ji yra 40 laips

nių.

dviejų laipsnių iš tikro buvo rei
kalinga revoliucija...?

• Daugelis jaunų rašytojų 
daro klaidą, su rankraščiu siųs
dami sau adresuotą voką ir paš
to ženklą, nes daugeliui redak
torių sunku atsispirti prieš to
kią pagundą. (Ring Lardner)

• Jefferson miestelyje, New 
Jersey, ant labai pavojingo ke
lio posūkio nežinomas asmuo pa- 

radaro ekrane.”
• Laikraštis “Kiel Record” 

(Wis.) pataria kaip elgtis su per
ilgai užsilikusiais svečiais: trak
tuokite juos kaip savo šeimos 
narius ir jie greitai išnyks!

• Moteris apie savo amžių nu
stoja kalbėti tada, kai amžius 
pradeda kalbėti apie ją.

• Sumaišant degtinę su van
deniu, sugadinami du geri skys
čiai. * Parinko Pr. Alš.

namųjų taurių vyresniesiems ir jau
niams klubo nariams. Sporto rungty
nės — visiems nariams ir svečiams. 
Loterija. Bus iškepta “Kiaulė” ir bus 
aprūpinti nariai ir svečiai maistu bei 
gėrimais. Jei atsiras norinčiųjų ati
tinkamas skaičius, bus paimtas auto
busas, kuris nuveš iki p. Gudriūno 
ūkio. Visų narių dalyvavimas būti
nas, o svečių laukiame ne tik iš Sud
burio, bet ir iš toliau. Taigi, iki grei
to pasimatymo gražioje besibaigian
čios vasaros gamtoje.

Klubo valdyba
LI E T U V IŲ BENDRUOMENĖS 

valdyba š. m. rugsėjo 12, šeštadienį, 
130 Frood Rd., ukrainiečių salėje, 
rengia Tautos šventės minėjimą. Pra
džia 6.30 v. v. Programoje: trumpa 
paskaita, meninė dalis, šokiai ir t. 
t. Gros geras orkestras, veiks bufe
tas. Kviečiame visus lietuvius daly
vauti ir pasikviesti svečių. Tą šešta
dienį pamirškime vasarviečių žavu
mą ir jauskime tautinę pareigą daly
vauti minėjime.

Apylinkės valdyba

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.

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvailes Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo Ii 
vaL ryto Iki 630 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

LLUNSKY, R.O.
MLLUNSKY,O.D., M.S.C 

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE 

AR KORIUOSE IS
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont Telefonas 534-0563



x^z

RUGSĖJO 4, PENKTADIENĮ, t VALANDA VAKARO, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJ TORONTE

K0NCERTAS-UTERA7ŪR0S VAKARAI
L. K. Mokslo A ka d e m i j o s aštuntojo suvažiavimo proga
• VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI • Į Ė JIM A S — $ 3.0 0 , STUDENTAMS BEI MOKSLEIVIAMS — $1.00 i

Muzikinėje dalyje: 
žymusis pianistas iš Klevelando 

ANDRIUS KUPREVIČIUS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos įteikimas laureatui 

DR. HENRIKUI NAGIUI

Literatūrinėje dalyje: 
J. AISTIS, L. ANDRIEKUS, 

H. NAGYS, A. VAIČIULAITIS

Akademijos suvažiavimo BANKETAS-
• Kviečiami visi suvažiavimo dalyviai ir svečiai. • Bilietai — $5.00 asmeniui; gaunami registracijoj

rugsėjo 5, šeštadienį, 8 v. v,
PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJ.

8 psL « Tėviškės Žiburiai • 1970. VIII. 27 — Nr. 35 (1074)

TUMO - VAIŽGANTO ŠIMTO METŲ GIMIMO SUKAKTIES MINĖJIMAS
rugsėjo 6, sekmadienį, 2 vai. po pietų, Prisikėlimo auditorijoj.
• Pagrindinį žodį tars JONAS AISTIS. • Visuomenė kviečiama dalyvauti. Rengėjas - L. K. MOKSLO AKADEMIJOS TORONTO 2IDINTS

$ TOROMT®^
Sv. Jono Kr. par. žinios
— šį savaitgalį užsibaigia 8 sa

vaites trukusi Gerojo Ganytojo sto
vykla Springhurste. Pirmąsias 3 sa
vaites stovyklaujantį jaunimą globo
jo parapija, o paskutiniąsias 5 — To
ronto sporto klubas “Vytis”.

— Pamaldos stovyklavietės patal
pose Springhurste — 10 ir 11 v.

— Kapinėse vykdomi paminklo ir 
kankinių koplyčios įrengimo darbai: 
įdedami koplyčios angos didieji var
tai, tvarkomi aplinkui takai, kapinių 
Įvažiavimui statomi vartai.

— Staiga susirgusiam p. Bajorinų 
sūneliui Eugenijui linkime greitai 
pasveikti.

— Pamaldos šį sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Leoną Karbūną; 11 v. — už 
a.a. Bronių šimkevičių.

Ligoniai. Grace ligoninėje gy
dosi U. Žvirblytė; Wellesley li
goninėje — Aleksandras Švel- 
nys. Praėjusį penktadienį stai
ga susirgo p. Bajorinų sūnelis 
Eugenijus — palietė "Toronte 
siaučianti vaikų epidemija. Ma
noma, kad ji kilo dėl užteršto 
oro arba vandens. Pirmieji ligos 
ženklai: galvos skausmai, mie
guistumas, širdies pykimas.

Asmenys, nori patekti Į sene
lių prieglaudas, gali kreiptis į 
Home Service Unit, .345 George 
St., Toronto, Ont. Tel. 367-8631.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, TtM. N.PL R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.

pran- 
posė-

para-

IŠNUOMOJAMAS su baldais dide
lis kambarys ir virtuvė High Park 
rajone. Skambinti po 6 vai. v. tel. 
533-7623.

JEIGU KAS VAŽIUOTŲ per ilgą 
savaitgalį į Čikagą ir galėtų paimti 
vieną asmenį, prašom skambinti tel. 
221-6250.

Prisikėlimo par. žinios
— šeštadienį, 8.30 v. r. Mišios už 

a.a. Bronislavą šimkevičių, užpr. p. 
šimkevičienės; sekmad., 11.15 v. — 
už a. a. Konstantiną Jokubauską, 
užpr. p. p. Arštikaičiai; antrad., 8 v.
— už a.a. Pranciškų Adomavičių, 
užpr. J. A. Rakauskai; trečiad., 8 v.
— už a. a. Marijį Daržinskienę, kaip 
užuojautą užpr. Butrimai; penktad., 
8.30 v. — už a. a. Joną Grikinį, užpr. 
p. Grikinienė.

— Šį savaitgalį T. Rafaelis grįš 
į parapiją. T. Placidas sekmadienį 
išvyks į Kenenbunkport, Me., 
ciškonų provincijos vadovybės 
dį.

— Ateinančią savaitę mūsų
pijos patalpose įvyks Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos suvažia
vimas; jame bus įvairi ir įdomi pro
grama; paskaitos, literatūros vaka
ras, koncertas, banketas, Tumo-Vaiž
ganto minėjimas. Kviečiame visus 
parapijiečius pasinaudoti šia neeili
ne proga ir dalyvauti šiame suva
žiavime.

Ev. kun. Algimantas Žilins
kas yra persikėlęs j naują butą. 
Adresas: 2220 Felina Court, 
Mississauga, Ont. Tel. 277-2148. 
Jo darbo raštinė: Toronto Lu
theran Cooperative Ministry, 25 
York Mills Rd., Willowdale 440, 
Ont. Tel. 4834947. Jo parapijos 
adresas: Išganytojų Evangelikų 
Liuteronu Bažnyčia, 1691 Bloor 
St. W., Toronto 9, Ont. Tel. 766- 
1424. Savo namuose kun. A. Ži
linskas pasiekiamas vakarais, 
savo parapijoj — šeštadieniais, 
kitom dienom — darbo rašti
nėje.

Rochdale kolegijoj, kur gyve
na hipių tipo jaunuoliai, Įvyko 
susirėmimas su policija, kuri at
vyko jieškoti narkotikų. Pora 
policininkų buvo sužeista, kele
tas jaunuolių suimti. Suimtųjų 
tarpe minima ir viena lietuviška 
pavardė.

Kun. dr. prof. A. Liuima, SJ, L. 
K. Mokslo Akademijos centro 
valdybos pirmininkas, atvyksta 
j Torontą dalyvauti Akademijos 
suvažiavime

JIEŠKO VIENO ARBA DVIEJŲ 
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 teL 363-8241 arba vaka
rais 4764716, Keswick, Ont. (collect).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
MOTERIS, 40 metą amžiaus, atva

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

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

kambarius. TeL 5354724.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na-

dartinins ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

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

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

rytos sąlygos persikelti į Torontą. Kreiptis į spaudos bendrovę

Žiburiai", 941 Dundas StW., Toronto 3, Ont, Canada

€***

Nemokamas pristatymas.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

P A R K S I D E MARKET
335 Roncesvalles Avė, 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 

1 Užsakymai priimami ir telefonu.

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

L. K. MOKSLO AKADEMI
JOS suvažiavimas Toronte pra
sidės rugsėjo 1, antradienį, 10 
v.r. pamaldomis ir baigsis rug
sėjo 6, sekmadienį, Tumo-Vaiž
ganto minėjimu bei užbaigos po
sėdžiu. Tai pirmas tokio pobū
džio suvažiavimas K an a d o j e. 
Mokslinė programa paruošta 
Akademijos centro valdybos Ro
moje, visa kita — Toronto Židi
nio. Visuomenė, ypač torontie- 
čiai, kviečiami dalyvauti suva
žiavimo atidaryme, sekcijų dar
buose, koncerte - literatūros va
kare, bankete, Tumo-Vaižganto 
minėjime. Suvažiavimas vyks 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Kavinėje bus įrengta užkandinė, 
kur suvažiavimo dalyviai galės 
betkada pasistiprinti. Posėdžiai 
vyks didžiojoj, parodų salėje ir 
kitose patalpose. Ateitininkų pa
talpoje bus įrengtas poilsio kam
barys ir telefonas (nr. 533-0060). 
Visos Akademijos suvažiavimo 
paskaitos klausytojams yra ne
mokamos. Bilietai bus tik į kon
certą ir banketą.

Architektūros ir meno sekci
ja Akademijos suvažiavime ren
gia ne tik paskaitas, iliustruotas 
skaidrėmis, bet ir dailės darbų 
parodą Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, šios sekcijos pa
grindinė tema: “Menas — tau
tinės sąmonės reiškėjas”.

Lietuvių rašytojų Draugijos 
literatūros premija" $1000 bus 
įteikta dr. H. Nagini rugsėjo 4, 
penktadienį, Akademijos suva
žiavimo proga. Atvyks ir LRD 
pirm. L. Andriekus.

L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimo programoje, kuri 
spausdinama šiame numeryje, 
nėra galutinė — dar gali būti 
pasikeitimų mokslinėje dalyje. 
Galutinė programa su visa in
formacija bus spausdinama at
skirai ir gaunama registracijoj 
prie įėjimo Prisikėlimo salėje.

“Nationbuilders 1970” — To
ronto tautinių grupių programa 
Kanados parodos proga bus ir 
šiais metais rugsėjo 7, pirma
dienį, 8 v.v., Grandstand aikš
tėje. Bilietai — $1 ir $2. Įsi
gijus juos iš anksto, nereikės 
mokėti už įėjimą parodon. Pro
gramą atliks šios meno grupės: 
kroatų, lenkų slovakų, ukrainie
čių, šveicarų, austrų, italų, slo
vėnų, airių, škotų, anglų, filipi
niečių ir kt. Bilietai gaunami iš 
anksto parodos agentūrose.

šaulių Sąjungos centro valdy
ba rugsėjo 5-6 dienomis Detroi
te, Dainavos stovyklavietėje, 
rengia tarpkuopines ir indivi
dualines šaudymo varžybas. Bus 
šaudoma sportiniais 22 kalibro 
šautuvais 50 jardų atstume. 
Kviečiami ir nešauliai. Svečiai, 
norintieji varžybose dalyvauti, 
tesikreipia į vietines šaulių kuo-

Akademijos suvažiavimo programa
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos aštuntasis suvažiavimas 

1970 m. rugsėjo 1-6 dienomis Toronte
PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4
2 — 5 v.p.p. GAMTOS IR TIKS

LIŲJŲ MOKSLŲ SEKCIJA
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” 

valandą 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

SEKCIJA
Prof. dr. V. Mantautas: “žmogaus 
ir idėjos problemos Pūtvio filo
sofijoje”
Prof. dr. K. Skrupskelis: “Pagrin
dinės Royce’o antropologijos są
vokos”
Dr. V. Vyčinas: “Mitinė etika 
Heideggerio principų šviesoje” 
Prof. dr. J. Navickas (sekcijos 
vadovas): “Sąmonės brendimo 
vyksmas Hėgelio fenomenologi
joje”
— 1 v.p.p. 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. Šchmalstieg: “Klau
simas be aiškaus atsakymo: vie
nas baltų ir slavų kalbų santy
kių aspektas” 
A. Vaičiulaitis: “Stendhalis 
tuvoje”
— 5 v.p.p. SOCIOLOGIJOS 
SEKCIJA
I. Lukoševičienė: “Lietuvių 
nimo įsijungimas į socialinį gy
venimą”
Prof. dr. A. Musteikis (sekcijos 
vadovas): “Akademinė ambasa- 
dorystė”
Dr. St. Bačkis: “Sovietų laikysena 
nacijų bei Lietuvos atžvilgiu” 
(politikos sekcijos tęsinys)
— 3 v.p.p. LIETUVIŲ KALBOS 
IR LITERATŪROS SEKCIJA 
(tęsinys)
Prof. dr. R. Šilbajoris: “Donelai
čio ‘Metų’ struktūra”
— 5 v.p.p. PSICHOLOGIJOS 
SEKCIJA
Prof. dr. A. Šidlauskaitė: “Neuro
psichologija ir asmenybės ugdy
mas”
Kun. prof. dr. A. Paškus: “Pras
mės psichologija ir dabarties 
žmogus”
vai. vak. — BANKETAS (svečių 
pristatymas, sveikinimai ir kt)

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 6 
10

ANTRADIENIS, RUGSĖJO 1
9 vai. ryto — registracija

10 vai. ryto — Mišios; laiko vysk. 
V. Brizgys 
vai. — 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
— 3 vaL pietų pertrauka
— 7 v.v. TEOLOGIJOS SEKCIJA 
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. V. Cukuras, 
kun. dr. Pr. Gaida ir prof. dr. 
A. Ramūnas-Paplauskas 
Simpoziumui pirmininkauja kun. 
prof. St. Yla

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 2
10 — 12 vj. TEISES, POLITINIŲ 

IR EKONOMINIŲ MOKSLŲ 
SEKCIJA
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 
SEKCIJA
Prof. dr. A. Ramūnas-Paplauskas 
(sekcijos vadovas): “Lietuvių 
pedagogika kryžkelėje”
Kun. dr. J. Gutauskas: “Šeimos 
ir mokyklos vaidmuo lietuvybės 
išlaikyme”
Prof. J. Račkauskas: “Lietuvių 
Įnašas Europos pedagogikon” 
G. Procuta: “Mokytojas sovieti
nėje Lietuvoje”

KETVIRTADIENIS, RUGSĖJO 3
10

11

1 
3 8

9

2

2

2

7

— 12 v.r. L. K. M. Akademijos 
organizacinis posėdis
— 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”
— 10 v.v. ARCHITEKTŪROS IR 
MENO SEKCIJA
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”

3

8

2

Lie-

jau-

vai. SUVAŽIAVIMO UŽBAIGOS 
PAMALDOS Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje. Mišias laiko ir pa
mokslą sako vysk. A. Deksnys 
vai. p. p. SUVAŽIAVIMO UŽBAI
GOS POSĖDIS ir TUMO VAIŽ
GANTO šimtojo gimtadienio pa
minėjimas. Paskaita J. Aisčio: 
"Tumas Vaižgantas”

Kun. dr. V. Skilandžiūnas, se
niau gyvenęs ir studijavęs To
ronte, klebonavęs Otavos arki
vyskupijoj South March parapi
joje, nuo š.m. rugsėjo 6 d. per
keliamas Otavon į gana didelę 
Queen of the Most Holy Rosary 
parapiją. Gyvendamas South 
March, kun. dr. V. Skilandžiū
nas buvo arkivyskupijos vienu 
iŠ generalinių vikarų ir tvarkė 
dvylika parapijų. Jis ir toliau 
rūpinasi Otavos lietuvių religi-

golfo pirmenybės įvyks rugsėjį 
5-6 d. Georgetown aikštyne.

Gana daug torontiškių atosto
gas praleido už Kanados ribų. 
Antanas ir Jurgis Navikevičiai 
buvo išvykę į JAV. Pirmasis 
grožėjosi Florida, antrasis — 

! Kalifornija. P. Lapinskas su 
žmona keturias savaites ilsėjosi 
Floridoje — St. Petersburge ir 
Miami Beach ir aplankė daug 
gražių JAV ir Kanados vietovių. 
P. Dabkus buvo nuskridęs 
Australijon, kur praleido iš
tisą mėnesį. Tarp kitų, ap
lankė kun. A. Butkų, para- 

1 šiusį knygą apie savo kelio- 
i nes po pasaulį ir aplankiusį 

Torontą.

Lietuvių Skautų Brolijos vyriausias skautininkas P. Molis kalba 
aštuntosios Romuvos stovyklos dalyviams

A. a. Vladimiras Granikovas 
po sunkios ligos mirė Montrea- 
lyje. Velionis kilęs nuo Taura
gės. Ilgiausiai gyveno Montrea- 
lyje, išaugino didelę, lietuviškos 
orentacijos šeimą. Velionies 
paskutinis pageidavimas buvo 
būti palaidotam lietuvių kapinė
se. Velionies valią vaikai įvyk
dė, lėktuvu pergabendami jo pa
laikus į Torontą. Palaidotas iš 
lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčios lietuviu kapinėse.

J. Narūnė-Pakstienė, vaikų li
teratūros puoselėtoja, atosto
gauja Kanadoje, Glen Meyr, 
Ont, pas p. Žiogus.

Lietuvių, latvių ir estų bend
ra radijo programa iš CHIN sto
ties Kanados parodoje įvyko 
rugpjūčio 22 d., 4-5.30 v.v. Jai 
vadovavo J. R. Simanavičius. 
Gana gausiai publikai Better Li
ving Building patalpose jis pa
darė pranešimus apie Baltijos 
kraštus, davė plokštelių muzi
kos, o scenoje programą atliko 
esčių gimnasčių ir latvių tauti
nių šokių grupė. Turėjo pasiro
dyti ir lietuvių tautinių šokių 
grupė “Gintaras”, bet dėl įvai
rių priežasčių nesusirinko šokė
jai. Rugpjūčio 22 diena buvo 
skirta baltiečiams ir apie juos 
kalbėjo tą dieną visos kitos 
CŲIN stoties programos. Kito
mis dienomis parodos metu kal
bama apie kitas tautines gru
pes, turinčias savo programas 
CHIN radijo stotyje. Jos trans
liuojamos šiokiadieniais nuo 7— 
9 v.v., šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 4 — 5.30 v. p.p.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$10: R. Paškauskas; $7: L. 

Ungeitienė; $5.50: A. Gontą; $4: 
J. Dagys; rėmėjo prenumeratas 
po $10: už dvejus metus — V. 
Ignatavičius, už vienerius metus 
— M. Kasperavičienė, J. Meš- 
kys, Pr. Tumosas, dr. S. Pacevi- 
čius, J. Riauba, J. Freimanas, 
S. Paškauskas, V. Mickus, P. Pe
terson, L. Stosiūnas, St. Latviū- 
nas, B. Stončius, O. Trečiokie
nė, D. Vizbaras, Z. Sodonis, kun. 
A. Žilinskas, J. Naruševičienė; 
$3: G. Cibulskis, A. Arelis, Br. 
Genčius; $2: Pr. Vėžauskas, J. 
Smulskienė, A. Daugirdas, K. 
Rimas, M. Borst, C. Stank, P. 
Mickus, B. Sližys, J. Sendžikas, 
J. Adomėnas; $1: K. Tutinas, I. 
Jurcevičius, A. Vaitkus, S. Za- 
vienė, M. Rudokienė, K. Jasuda- 
vičius.

Adomas ir Elena Beakai rug- 
gpjučio 22 d. savo giminių bei 
draugų tarpe paminėjo 50 metų 
vedybinę sukaktį. Sukaktuvinin
kai yra kilę iš Klaipėdos kraš
to. Jie užaugino gausią šeimą 
— 5 sūnus ir 4 dukras, susilau
kė 24 anūkų ir 4 proanūkų. Du . 
sūnūs buvo atvykę iš JAV, o 
dukra Elena atskrido net iš Bri
tanijos. Visi kiti gyvena To
ronte.

Toronto miesto taryba sudarė 
specialią komisiją studijuoti 
miesto ateities poreikiams. Pir
mininku išrinktas Reid Scott. 
Paskiri asmenys ir organizacijos 
kviečiamos pateikti savo sam
protavimus tema: “Koks turėtų 
būti ateities Torontas?” Ukrai
niečių kilmės miesto tarybos na
rys Wm. Boytchuk skatina lietu
vius ir kitas tautines grupes pa
ruošti savo pasiūlymus komisi
jai bei pateikti savo sugestijas 
įvairioms miesto tvarkymo sri
tims. Jis sakosi esąs pasiruošęs 
netgi padėti asmenims ir orga
nizacijoms, kurios ryžtųsi pa
ruošti atitinkamą raštą.

Juozas Bubelis, “TŽ” bendra
darbis, seniau gyvenęs Toronte, 
yra įsikūręs Filadelfijoj, kur 
talkina lietuviškajai radijo pro
gramai. -Aplankė savo gimines, 
“TŽ” ir paaukojo $5 spaudai 
paremti.

Vyt. Vingevičius po sunkios 
operacijos sveiksta Sv. Juozapo 
ligoninėje 456 kambaryje.

Inž. Jonas Dunčia su šeima iš 
Detroito aplankė savo pusbrolį 
J. žadavičių Toronte, “TŽ” re
dakciją ir užsiprenumeravo “T. . 
Ž.”

Darbininku kompensacijos va
dyba — Workmen’s Compensa
tion Board, su kuria daug reika
lų turi ir lietuviai, yra įsikūru
si Toronte, 90 Harbour Street. 
Be to, ši įstaiga turi rehabilita- 
cijos centrą Downsview prie
miestyje. Joje dirba įvairiakal
biai tarnautojai, kalbą 40 kalbų. 
Tai nereiškia, kad tai profesijo- 
nalai vertėjai. Jie atlieka įvai
rius įstaigos darbus ir, reikalui 
esant, pabūna vertėjais. Dau
giausia vartojamos kalbos, šalia 
anglų ir prancūzų, yra italų, por
tugalų, graikų. Ontario provin
cijoj yra apie 2.500.000 darbi
ninkų, turinčių reikalą su kom
pensacijos vadyba. Prancūziškai 
kalbančių gyventojų Ontario 
provincijoj yra apie 1.000.000.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120 
NAMU:

271-5758 i' ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: 
(Įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekią kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) Iš__________________ 9%
Investacines, pagal Ją rūši, 
nuo 9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0%
Serus (numatyta)_______6,0%
Taupomąsias s4as ________6.5%
Term. ind. 1 metams 7X5% 
Term. ind. 2 metams____ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
82.000 šėnj sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai 
3907 Rosemount BlvdL, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — plrmad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v.




