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Tėvai -mokytojai
Štai prasideda mokslo metai. Tėvai siųs savo vaikus į šešta

dienines mokyklas: vieni iš patriotizmo, kad vaikai užaugtų lietu
viais, kad būtų kas tęsia pavergtų brolių laisvinimą; kiti, kad vai
kai išmoktų savo tėvų kalbą, raštą, pažintų savo kilmės šalį; treti, 
kad vaikai šeštadieniais ne gatvės aplinkumoje ar prie televizijos 
laiką praleistų, o kultūringai ir kūrybingai mokytojų priežiūro
je ir pan. Visi šie motyvai yra gražūs ir kilnūs. Aišku, jų pagrin
de yra noras tapti lietuviais, išlaikyti savo tapatybę. Tai sveikas 
reiškinys. Juk kaip kiekvienas gyvis, taip ir tauta ar bendruome
nė siekia išlikti. Tik praradęs asmenybę, savigarbą, žmogus ver
giškai stengiasi savo tautybės išsižadėti, susinaikinti. Kanadoje 
ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse dar nėra kanadiškumo ar ame- 
rikoniškumo, kaip tautybės. Čia visi i kiekvieną žmogų bent per 
kelias generacijas žiūri kaip i airį, lenką, vokietį, lietuvį ir t. t., 
žiūrint, kokios kilmės jis yra. Tad ir kažkaip norėdamas nuo sa
vęs čia nepabėgsi, o tik apsijuoksi bent savųjų tarpe. Pati Kana
da laiko mūsų tautiškumą teigiama savybe, nes praturtina jų kul
tūrą. Mes matom, kokios pastangos dedamos etninių grupių kul
tūriniams lobiams globoti.

★ ★ ★
Maža to. Leidžiant vaikus į šeštadienines lietuvių mokyklas 

ne tik atliekama tautinė pareiga ir savo asmenybės išlaikymas, 
bet ir apsaugomi vaikai nuo šio krašto materializmu persunktos 
visuomenės daromos jaunimui žalos. Lietuviškoji mokykla juos ne 
tik supažindina su jų tėvų kraštu, išmoko lietuviškai rašyti bei skai
tyti, bet ir įtraukia į tautinius šokius, chorus, parengimus, į lietuvių 
bendruomenės veiklą, kitaip sakant, į dvasinį bei idealistinį pa
saulį. Jaunas žmogus yra linkęs į idealizmą, bet jam reikia ati
tinkamos dirvos. Gi šio krašto jaunimas turi sąlygas tik žaisti iki 
begalybės, vėliau važinėti automobiliais ir naudotis kitomis ma
terialinėmis šios civilizacijos gėrybėmis, kol viskas pasidaro nebe
įdomu, tuščia. Tada jaunuolis, viską metęs protesto ženklan iš
eina į hipius gyventi skurde arba jieško įdomumo, gyvenimo pras 
mės narkotikuose, ima visą šią materialistinę civilizaciją ir pra
bangą griauti, naikinti.

★ ★ ★
Už tai suprantama, kodėl mūsų tėvai leidžia savo vaikus į lie

tuviškas mokyklas. Tačiau yra tėvų, kurie namuose su vaikais 
angliškai kalba ir jų i lietuviškas mokyklas neleidžia, baiminda
miesi, kad jie lietuviškai išmokę vėliau turės anglų kalboje lie
tuvišką akcentą. Tai visai klaidinga pažiūra, daranti vaikams ža
lą. Psichologų yra aiškiai nustatyta, kad vaikas iki 14—15 metų 
amžiaus gali lengvai išmokti daug kalbų ir visas be akcento. Tik 
vėliau pradėjus svetimas kalbas mokytis, pasilieka akcentas. Tad 
vaiką išmokius lietuviškai kalbėti, nesudaroma jokių kliūčių mo
kytis betkurios kitos kalbos. Tik tėvai, kurie anglų kalba pradėjo 
mokytis būdami 14—15 metų, kalbėdami su vaiku angliškai da
ro jam žala, nes jie jau turi akcentą. Antra, mokslo yra nustaty
ta. kad kalbos, kurios mokomos fonetiniu metodu, duoda gerą pa
grindą betkuriai kitai kalbai mokytis. Kadangi lietuvių kalba 
fonetiniu būdu mokoma, ji tik palengvina anglų kalbos mokymą
si. Štai kodėl mūsų vaikai, atvykę į Kanadą, mokėdami lietuvių 
kalbą kanadiškose mokyklose “spelinime” ir rašyboje pralenk
davo kanadiečius vaikus ir daug buvo pirmųjų mokinių eilėse. 
Dabar ju nebeturime.

. ★ ★ ★
Ne tik tautiniais sumetimais, bet ir dėl vaiko gerovės pirmiau

siai ir stropiai turime jį mokyti lietuviškai kalbėti bei skaityti. Reiš
kia su juo tik lietuviškai kalbėti ir anksti, 4-5 m. amžiaus, siusti į 
lietuvišką mokyklą. Mūsų šeštadieninės mokyklos tokio amžiaus 
vaikus priimti jau yra pasiruošusios, žinoma, lietuviškoji mokyk
la. tik 100—120 valandų į metus su vaiku dirbdama, stebuklu ne
gali padaryti. Tėvai, kalbėdami vien lietuviškai su vaiku daug iš
mokyti taip pat negali, nes jų kalba sukasi daugiausia apie namų 
apyvokos reikalus. Dėlto jo lietuvių kalbos žodingumas būna 
menkas. Reikia tad abieju sąveikos. Supamas anglų kalbos jū
ros, vaikas greit išmoksta daug anglų kalbos žodžiu, ja kalbėti pa
sidaro jam lengviau ir tokiu būdu lietuviu kalbos išmokimas visai 
palaidoiamas. Užtat reikia ne tik su vaikais lietuviškai kalbėti, 
bet ir jiems paskaityti lietuviškų pasakų, pirkti knygų, kad jas 
skaitytų. Jeigu negailima jiems pinigu žaislams, iuo labiau ne
reikia gailėti lietuviškoms knygoms. Dažnai tėvai pažaidžia su 
savo vaikais, bet tain pat dažnai reikia jiems paskaityti lietuvišku 
knygų arba padėti skaityti. Juk tėvai yra pagrindiniai savo vaikų 
gimtosios kalbos mokytojai.

L. Tamošauskas

Laureato žodis iškilmėje
Henriko N agio kalba premijos įteikimo proga

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO VYRIAUSYBE ATSISAKĖ DALYVAUTI TAIKOS DERYBOSE, 
kol Egiptas neatitrauks iš Suezo kanalo zonos po karo paliaubų 
pradžios atvežtas priešlėktuvines raketas. Po premjerės G. Meir 
ilgo diplomatinio spaudimo Vašingtonas oficialiai patvirtino Egip
to įvykdytą karo paliaubų pažeidimą ir įteikė protesto notą Mask
vai*. Kremliaus vadų reakcija buvo netikėta — jie pažadėjo ištirti 
raketų perkėlimą į Suezo zoną. Susidaro Įspūdis, jog šį kartą So
vietų Sąjunga siekia taikos Artimuosiuose Rytuose. Maskvoje lei
džiamas dienraštis “Izvestija” puolė “vanagų” grupę Izraelio mi- 
nisterių kabinete, vadovaujamą krašto apsaugos ministerio M. 
Dayan, kuris grasino pasitraukti iš kabineto, jeigu derybos bus

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
$1000 premija už 1969 m. iš
leistus literatūros kūrinius buvo 
įteikta poetui Henrikui Nagiui 
Toronte 1970 m. rugsėjo mėn. 
4 dieną, čia buvo surengtas 
koncertas-literatūros vakaras L. 
K. Mokslo Akademijos suvažia
vimo proga. Atitinkamą kalbą 
pasakė ir premiją įteikė LRD 
pirm. L. Andriekus. Premiios 
mecenatas — Amerikos Lietu 
vių Fondas. Jo valdybos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis atsiuntė svei
kinimo telegramą. Priėmęs pre
miją, laureatas pasakė šią kalbą:

Nedaug mums buvo duota 
rinktis. Visi mes mieliau švęs
tame savo šventes ir susiburta
me tokiomis progomis savoj že
mė] ir tarpe savųjų - Tie, kurie 
rašorri, kurie gyvenam gimtam 
žodžiui, jaučiame tai kasdien. 
Kiekvieną kartą pradėję rašyti, 
kiekvieną kartą prakalbėję i 
jus. Kiekvieną karta atsivertę 
lietuvišką knygą. Rašančiam sa
vas žodis nebėra vien tiktai na 
Tankiausia komunikacijos prie
monė. bet jo gyvenimo ir liki
mo dalis.

Subrendo manoji karta k^o 
pragare ir pokario pilkoj ir sle
giančioj nežinioj, todėl mūsų 
žodis dažnai skaudus ir degina 
kaip žaizda. Nebuvo kaio ir ka
da vaikščioti saulėj ir juoktis, 
todėl taip retai lengvas ir žais
mingas tas žodis. Nors mokėmės 

ne tik pas savus, nors vienam 
kitam retkarčiais atrodėm keisti, 
nuosavi svetimšaliai — mūsų 
žodžių visos šaknys įsikirtusios 
giliai gimtojon žemėn ir gyvas
tį geria iš tų pačių šaltiniu. 
Esam pašaukimu, kraujo gimi
nyste ir likimo lemtim tiktai vie
na dalelytė gyvos lietuvių lite
ratūros grandies. Jos, tvirtai ti
kiu, nesutraukys nei nuostoliai, 
nei laikini laikmečių sąmyšiai, 
nei vergijos.

Būčiau laimingas, jei “Broliai 
balti aitvarai”, viena mano kny
gų šį vakarą taip netikėtai iš
skirta ir atžymėta, išliktų vienu 
slanksteliu toj gyvojoj grandi
nėj. To kiekvienas rašytojas, la
biau negu betkokios premiios, 
tikisi ir trokšta. Todėl, dėkoda
mas Lietuvių Rašytojų Draugi
jai, jury ir mecenatams, ir jums 
visiems, kurie tebelaukiate lie
tuviškos knygos, noriu lygiai dė
koti Martynui Mažvydui. Kristi
jonui Donelaičiui ir pačiam jau
niausiam poetui, kuris šiandien, 
išeivijoje arba Lietuvoje, rašo 
<?avo pirmąją eilėraščio eilute. 
Be ju visų, lietuvių rašvtoių. 
nuo pačio pirmojo,* išdrįsusio 
parašvti ant popieriaus savą žo
di. iki paskutinioio. jieškančio 
savito žodžio, nebūtų nei mano 
poezijos.

Henrikas Nagys
Toronto, 1970. IX. 4.

Kairėje mokytojas Petras Balčiūnas, Richard W. Scott eksperimentinės katalikų mokyklos vedėjas, 
pokalbyje su Toronto katalikų mokyklų švietimo vadybos pirmininku kun. P. H. Johnsonu ir antro 
skyriaus mokiniu D. Ferrovechio. Ši nuotrauka buvo Įdėta minėtos švietimo vadybos leidinyje

Mokslo ir kultūros dienos
L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimas sutraukė gana gausų būrį mokslu besidominčių žmonių 
iš Kanados ir JAV • Vienuolikoj sekcijų apie 40 paskaitų • Koncertas — literatūros vaka
ras ir premijos įteikimas • Banketas • Tumo - Vaižganto minėjimas

L. K. Mokslo Akademijos aš
tuntasis suvažiavimas (pirmieji 
trys įvyko nepriklausomoje Lie
tuvoje) Toronte pradėtas rugsė
jo 1 d., 10 v. r., pamaldomis Pri
sikėlimo šventovėje. Koncele- 
bracines Mišias laikė vysk. V. 
Brizgys ir kunigai — prel. Pr. 
Juras, J. Vaišnora, MIC, V. Cu- 
kuras, T. Narbutas, Gidžiūnas, 
OFM. Trumpame pamoksle vys
kupas V. Brizgys pasveikino su
važiavimą ir priminė švietimo 
misija — ne tik mokyti,-bet ir- 
auklėti.

Atidarymas ‘
Po pamaldų 11 v. r. didžiojoj 

Prisikėlimo auditorijoj įvyko 
atidarymo aktas. Suvažiavimo 
rengėjų vardu dr. J. Sungaila 
pakvietė prel. Pr. Jurą invoka- 
cijai. Pasveikinęs suvažiavimą 
rengėjų vardu, dr. J. Sungaila, 
Toronto Židinio pirm., suvažia
vimo pirmininku pakvietė dr. 
Br. Povilaitį, sekretorium kun. 
J. Staškevičių. Atidaromojoj 
kalboj Akademijos centro valdy
bos pirm. kun. dr. prof. A. Liui- 
ma, SJ, kvietė suvažiavimo daly
vius viską vertinti pozityviai, 
vengti perdėtos kritikos; primi
nė lietuvio krikščionies paskirtį 
kovoti prieš žmogaus moralinį 
sunykimą, kurti krikščioniškąją 
kultūrą, kuri esanti gyvybinis 
veiksnys tautos gyvenime. Pa
sak jo, daugiau lietuvių žuvo 
nuo kultūros stokos nei nuo 
plieno. Akademija turinti 222 
narius. Keletas jų per pastarąjį 
trimetį mirė (pagerbti atsistoji
mu), bet įstojo nauji 36 nariai. 
Visi Akademijos nariai tėra 
mokslu besidomintys žmonės, 
išskyrus 14, kurie yra nusipelnę 
mokslininko vardo (vėliau prisi
dėjo dar 11 naujų). Mokslininkų 
sekcijai pirmininkauja dr. prof. 
Z. Ivinskis. Prieš suvažiavimą ši 
sekcija rinko naujus kandidatus 
į mokslininkus, bet duomenys 
dar nebuvo žinomi atidarymo 
metu. Savo kalbą kun. prof. A. 
Liuima, SJ, užbaigė šūkiu “Glo
ria Dei fortido ėst” (Dievo garbė 
yra jūsų stiprybė) ir palaimos 
linkėjimu.

Dr. Girniaus paskaita
Pagrindinę paskaitą skaitė dr. 

J. Girnius — “Tauta kaip žmo
niškoji tikrovė”. Nors buvo ant
radienio rytas, darbo diena, ta
čiau į atidarymą ir pagrindinę 
paskaitą susirinko šimtinė žmo
nių — Akademijos narių ir sve
čių. Dr. J. Girnius aptarė tautą, 
jos kilmę, elementus, pabrėžė 
kultūrą kaip pagrindinę jungtį. 
Pasak jo, tai permanentinė žmo
gaus tikrovė, kurioje formuojasi 
vienoks ar kitoks žmogus. Ji yra - 
egzistencinės reikšmės, dėlto 
žmogui brangi. Paskaita, reikia 
manyti, bus paskelbta spaudoje. 
Čia neįmanoma jos atpasakoti.

Kunigai ir pasauliečiai
Rugsėjo 1 d. 3 v. p. p. darbus 

pradėjo teologijos sekcija, kuri 
posėdžiavo iki 6.30 v. v. Ją ati
darė kun. Pr. Gaida, pažymėda
mas, kad šios sekcijos temos na
grinės ne dangiškąją, o žemišką
ją tikrovę. Pirmininkauti pa
kvietė kun. dr. T. Narbutą, o 

sekretoriauti kun. J. Staškevi
čių. Paskaitą “Parapija kaip tau
tinės individualybės puoselėto
ja” skaitė kun. dr. A. Baltinis. 
Jis dėstė, kad parapija lietuviš
koje tikrovėje yra reikšmingas 
veiksnys savo teologiniu, litur
giniu, moraliniu ir tautiniu po
žiūriu. Pastarasis išeivijoj esąs 
labai svarbus, jeigu yykuomas 
autentiškoj, evangelinėj dvasioj. 
Kitaip net ir vadinama tautinė 
parapija pilnai savo misijos ne
atlieka. Diskusija meta buvo 
keltas klausimas, ar kunigas nu
sikalsta krikščioniškai moralei, 
jeigu paneigia tautinės parapi
jos misiją praktikoje. Iš kalbė
jusių aiškėjo, kad tokia laikyse
na nesiderina su moraliniais rei
kalavimais. Vysk. V. Brizgys pri
minė, kad kalba parapijoj—dar 
neviskas. Esą airiai nemoka sa
vo kalbos, bet yra patriotai. Jis 
pageidavo daugiau pasauliečių 
talkos, priminė sudarymą kata
likų centro, kurio reikšmė ypač 
būsianti svarbi ateityje, kai 
galbūt lietuvių vyskupų išeivija 
neturės. Inž. Mikaila apgailesta
vo lietuvių kilmės kunigų apati
ją lietuviškumui, prisiminė įvy
kius Detroite ir pageidavo dau
giau kunigų talkos, ypač organi
zuotos, iš Kunigų Vienybės. Esą 
pasauliečiams visko negalima 
užkrauti. Diskusijose dar daly
vavo: kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, kun. dr. V. Cukuras ir kt. 
Paskaitininkas įtikinamai atsakė 
Į paklausimus.

Kun. dr. F. Jucevičiaus pas
kaita “Tauta krikščioniškoj vi
zijoj” iškrito, nes paskaitininkas 
dėl nežinomų priežasčių neatvy
ko — pranešė telegrama negalįs 
atvažiuoti.

Simpoziume “Krikščionis 
tarp kolektyvizmo ir individua
lizmo” dalyvavo: kun. dr. V. Cu
kuras, kun. dr. Pr. Gaida ir prof, 
dr. A. Ramūnas-Paplauskas. Pir

LIETUVIŲ DIENA LONDONE
įvyks Padėkos Dienos ilgąjį sa
vaitgalį, spalio 9, 10 ir 11 d. d. 
Ji čia rengiama pirmą kartą ir 
nevienas jau domisi, kokio po
būdžio šventę Londonas pajėgs 
surengti. Vertinimą paliksime 
svečiams, tačiau jau dabar gali
ma pasakyti, kad mažas Londo
nas yra užsimojęs surengti di
delę ir spalvingą Lietuvių Die
ną, dalyvaujant pusketvirto šim
to puošnaus jaunimo! Abejoju, 
ar ligi šiol betkurios Lietuvių 
Dienos programos išpildyme yra 
jo tiek daug dalyvavę, čia maty
sime geriausius Kanados lietu
vių jaunimo ansamblius.ir stip
riausias krepšinio komandas bei 
J. A. V. meisterį!

Koncerte dalyvauja: Hamilto
no “Gyvataras”, Toronto “Bir
bynė”, Montrealio “Gintaras”, 
Toronto “Gintaras”, Londono 
“Baltija”, Rodney ir Delhi jau
nimo chorai. Puiki 1800 asmenų 
talpinanti nauja koncertų salė!

Pamaldų metu §v. Petro bazi
likoje giedos Toronto Sv. Jono 
Kr. parapijos choras, vadovauja
mas muz. St. Gailevičiaus. Evan
gelikų pamaldos vyks tuo pačiu 
laiku, tik skirtingoje vietoje — 

mininkavo kun. prof. St. Yla. 
Prof. A. Ramūno tema buvo ko
lektyvizmas bei kolektyvinis 
žmogus. Jis kalbėjo laisvai, be 
užrašų, ir įpynė daug įvairių, ug
ningų minčių. Kun. dr. V. Cuku
ras nuosekliai išdėstė individua
lizmą bei individualistinį žmogų. 
Kun. dr. Pr. Gaida padarė sinte
zę ir kalbėjo apie dabarties 
krikščionį, kuriam reikia gyven
ti tarp abiejų grėsmių. Krikščio
nies misijai išryškinti jis parašė 
ilgoką studijėlę ir simpoziume 
skaitė tiktai jos dalį. Kiekvie
nam kalbėtojui buvo skirta po 
20 min. Po to sekė gana gyvos 
diskusijos, kuriose dalyvavo: 
Kun. dr. A. Baltinis, kun. dr. T. 
Narbutas, mons. dr. V. Balčiū
nas, dr. P. Kaladė, dr. J. Gir
nius, dr. J. Norkaitis ir kt. Po 
įtempto darbo visi dalyviai buvo 
pakviesti bendrai vakarienei.

Dėstytojai ir auklėtojai -
Sekcijos vadovas prof. dr. 

Ant. Ramūnas - Paplauskas ap
žvelgė pedagogikos didžiuosius 
žingsnius. Lietuvių pedagogika 
tampriai susirišusi su Vakarų 
Europos pedagogika. Didžiau
sias lietuvių pedagogikos žings
nis buvo Vilniaus universiteto 
įsteigimas, antras — prancūzų 
revoliucijos idėjų pasklidimas, 
trečias — rusų įtaka ir ketvir
tas — Vilniaus universiteto pe
dagoginis romantizmas. Š. m. 
rugpjūčio 17-20 d.d. 70-ties vals
tybių pedagogai buvo pirmą kar
tą susirinkę Otavoje. Tai buvo 
pirmas pedagogų seimas, kuria
me susitiko rytų (išminties) ir 
vakarų (mokslo) patirtis. Moky
tojas turįs būti perkeitėjas, per- 
sonalistas, sugebėti statyti asme
nybes ir jas perkeisti į bendruo
menę. Yra daug dėstytojų, bet 
mažai auklėtojų.

Kun. dr. J. Gutausko paskai-
(Nnkelta j 5 psl.)

Redeemer Lutheran Church.
Sporto šventėje — stipriausia 

lietuvių krepšinio komanda — 
Detroito “Kovas”, Kanados 
krepšinio rinktinė, 1970 m. 
meisteris Toronto “Aušra”, Lon
dono “Tauras” ir kt.

Parodoje — daug naujų kūri
nių populiarioje menininko Pr. 
Baltuonio. Besidominčiųjų šak
nų skulptūromis skaičius kas
met didėja. Skulptorius turėjo 
sėkmingas parodas Niujorke, 
Čikagoje, Detroite, Montrealyje 
ir jo parodoje “Man and his 
world”, Toronte, Otavoje ir dau
gely kitų miestų.

Jaunimo šokiai žada būti labai 
linksmi, su vaišėmis ir t.t.

Susipažinimo balius bus su tur
tingu bufetu ir puikiu orkestru, 
paruoštas dideliam svečių skai
čiui.

Londonas yra pasiruošęs pa
teikti jums .spalvingą programą 
ir visus labai nuoširdžiai priim
ti. Mielos sesės, mieli broliai, ne
patingėkite atvykti į visų mūsų 
šventę, pirmą kartą čia rengia
mą! Mes laukiame jūsų visų.

LD-kor-DE 

tęsiamos dabartinėse sąlygose. “ 
jog M. Dayan, siekdamas asme
ninio populiarumo rinkėjų gre
tose, yra pasiryžęs sabotuoti tai
kos atstatymą Artimuosiuose Ry
tuose. Izraelio pasitraukimas iš 
taikos derybų liudija, kad prem
jerė G. Meir turėjo padaryti 
nuolaidų savo krašto apsaugos 
ministeriui M. Dayan. Jordani
jos sostinėje Ammane vyksta 
nuolatiniai susidūrimai tarp ka
raliaus Husseino kariuomenės ir 
partizanų, jau devintą kartą mė
ginusių nužudyti karalių. Šį kar
tą atentatui buvo panaudotas 
prieštankinis sviedinys, kai Hus- 
seinas su palyda važiavo į aero
dromą pasitikti dukters. Kara
lius Husseinas nebuvo sužeistas, 
bet šiandien niekas negali ga
rantuoti, kad ateityje nebus de
šimto pasikėsinimo prieš jo gy
vybę. Taikos derybas smerkian
čius partizanus remia Jordani
jos teritorijoje esantieji Irako 
kariuomenės daliniai, o paramą 
partizanams žada ir Sirija. Ara
bų vadai sudarė specialų komi
tetą įtampai tarp - Jordanijos, 
Irako ir Sirijos sumažinti. Prieš 
karalių Husseiną nukreipti par
tizanų veiksmai Jordaniją gali 
įstumti į pilietinį karą.

DERYBOS PARYŽIUJE
Po devynių .mėnesių diploma

tinio boikoto Paryžiun grįžo Š. 
Vietnamo vyriausias atstovas X. 
Thuy. Čia jis pirmą kartą už 
Vietnamo taikos derybų stalo 
susitiko su naujuoju amerikie
čių delegacijos vadovu D. K. 
Bruce ir jam pakartojo ligšioli
nius Hanojaus reikalavimus, tu
rinčius du pagrindinius punktus 
— besąlyginį amerikiečių dali
nių atitraukimą iš P. Vietnamo, 
pašalinimą prez. N. V. Thieu 
vyriausybės. Naujove tenka lai
kyti X. Thuy prasitarimą spau
dos atstovams, jog Hanojus no
rėtų Slaptų derybų su Vašingto
nu. Praėjusią savaitę Š. Vietna
mas atžymėjo kompartijos vado 
Ho Chi Minh mirties metines ir 
komunistinės Vietnamo respub
likos paskelbimą prieš 25 metus. 
Minėjimuose buvo patvirtinta 
amerikiečių bombardavimų pa
daryta žala Š. Vietnamo ekono
mijai. šia proga JAV ir Sovie
tų Sąjungą puolė komunistinės 
Kinijos vicepremjeras Li Hsien- 
nien už Miuncheno stiliaus są
mokslų rengimą ir pastangas 
įsiūlyti taiką Š. Vietnamui. So
vietus ir amerikiečius jis pava
dino to paties lizdo šakalais. 
Premjeras Čuenlai Š. Vietnamo 
ambasadoje Pekinge taip pat 
pasmerkė JAV ir Sovietų Sąjun
gą už apgaulingos taikos siekius.

MARKSISTAS PREZIDENTAS
Čilės prezidento rinkimus lai

mėjo komunistų remiamas 
marksistas Salvador Allende, 
Kubos diktatoriaus F. Castro bi
čiulis, surinkęs 36,3% balsų. 
Konstitucija reikalauja, kad pre
zidentas rinkimuose gautų dau 
giau kaip 50%. Priešingu* atve
ju jo išrinkimą turi patvirtinti 
kongresas. Lig šiol pripažinimo 
susilaukdavo daugiausia balsų 
surinkęs asmuo, bet kongreso 
nariai turi teisę pasisakyti ir už 
mažiau balsų gavusį kandidatą, 
šį sprendimą jie dabar turės pa
daryti spalio 24 d. posėdyje. Lig 
šiolinis prez. E. Frei, krikščionių 
demokratų vadas, pagal konsti
tucijos paragrafus negalėjo būti 
kandidatu du kartus iš eilės. 
Krikščionių demokratų kandi
datas R. Tomic prezidento rin
kimuose užėmė trečią vietą dėl 
partijos susiskaldymo. Marksis
tas S. Allende žada suvalstybin
ti amerikiečių rankose esančia 
vario pramonę ir nacionalizuoti 
žemę ūkininkų kolektyvinėms 
grupėms, primenančioms sovie
tinius kolchozus.

PANAIKINO PRIVILEGIJAS
Indijos premjerė I. Gandhi, 

siekdama visų piliečių lygybės, 
panaikino konstitucijon įrašytas 
maharadžų privilegijas ir ju var
dą. ši sprendimą 336:155 balsų 
santykiu patvirtino žemieji In-

Izvestija” įspėja JAV vyriausybę,

dijos parlamento rūmai. Prieš 
du dešimtmečius premjerui J. 
Nehru 600 maharadžų buvo ati
davę 500.000 kv. mylių teritori
ją su 100 milijonų gyventojų. 
Už šią paslaugą Indijai jie gavo 
nuolatinę finansinę pašalpą, at
leidimą nuo pajamų mokesčio, 
muito, nemokamą elektrą ir 
vandenį, teisę turėti sąskaitas 
užsienio bankuose bei eilę kitų 
lengvatų. Pastaruoju metu tokių 
maharadžų buvo likę 279, ku- 
riems Indijos vyriausybė kasmet 
išmokėdavo $6.400.000 vertės 
sumą vietine valiuta. Parlamen
to augštuosiuose rūmuose maha
radžų teisių panaikinimas buvo 
atmestas. Premjerė I. Gandhi iš
leido potvarkį, panaikinantį ma
haradžų privilegijas.

AKMENYS POPIEŽIUI
Kiekvieną trečiadienį popie

žius Paulius VI savo vasaros re
zidencijoje Castelgandolfe pri
ima maldininkus bendroje au
diencijoje ir jiems teikia popie
žišką palaiminimą. Paskutinėje 
audiencijoje jį galėjo sužeisti 
vieno italo mesti du akmenys, 
palikę žymę sienoje. Žandarai 
suėmė kunigų sulaikytą 35 metų 
amžiaus italą L. Donno, atvyku
sį iš pietinės Italijos. Kaip daž
nai būna tokiais atvejais, sulai
kytasis yra nepilnaprotis, buvęs 
psichiatrinėje ligoninėje. Gydy
tojų pranešimu, jis yra pavojin
gas pats sau ir kitiems.

PABĖGO BALERINA
Leningrado Kirovo teatro 

gastrolės Londono Royal Festi
val Hall salėje baigėsi sovietų 
balerinos Natalijos Makarovos 
pabėgimu. Ji yra viena geriau
sių balerinų Sovietų Sąjungoje, 
susilaukusi puikaus įvertinimo 
britų spaudoje už “Giselle” ir 
“Gulbių ežero” spektakliuose at
liktus pagrindinius vaidmenis. 
Britanijos vyriausybė pabėgėlei 
tuojau pat suteikė politinę glo
bą. N. Makarova pabėgimo prie
žastimi skelbia didesnes galimy
bes jos talentui Vakarų pasau
lyje. Pirmą kartą į Vakarus ji 
buvo atvykusi su Kirovo teatro 
grupe 1961 m. Paryžiun, kur ta
da politinės globos pasiprašė ba
leto šokėjas Rudolfas Niureje- 
vas, dabar žinomas kaip vienas 
geriausių šokėjų pasaulyje. Ga
limas dalykas, jis turėjo įtakos 
N. Makarovos pabėgimui, nes 
lankė visus Kirovo teatro spek
taklius Londone.

MIRĖ RAŠYTOJAS
Paryžiuje mirė žymusis pran

cūzų rašytojas Francois Mau- 
riac* 1952 m. laimėjęs Nobelio 
literatūros premiją už psicholo
ginius romanus. Jo teigimu, ro
manas yra bevertis, jeigu jame 
skaitytojas neranda žmogaus 
studijos ir daugiau žinių apie 
žmogaus širdį. Velionis F. Mau- 
riac buvo katalikas, skleidės 
Dievo meilę savo raštuose. Be 
romanų, jis rašė eilėraščius, vai
dinimus, biografines knygas, 
bendradarbiavo spaudoje. Pava
sarį nusilaužęs petį, 84 metų 
amžiaus senukas neatgavo svei
katos iki pat mirties. Jo artimas 
bičiulis yra buvęs prez. Charles 
de Gaulle.

NUMUŠĖ RAKETĄ
JAV priešraketinių ginklų 

“Safeguard” sistema susilaukė 
pirmo sėkmingo išbandymo. Iš 
Vandenbergo aviacijos bazės 
Kalifornijoje iššautą tarpkonti- 
nentinę “Minuteman” raketą 
erdvėse virš Ramiojo vandeny
no numušė iŠ Kwaialein salos 
iššauta “Safeguard” sistemos 
“Spartan” raketa. Iš tikrųjų abi 
raketos buvo be užtaisų, bet jos 
praskrido taip arti viena kitos, 
kad "Spartan” užtaisas būtų 
lengvai sunaikinęs “Minuteman” 
raketą. Bandymo tikslas — iš
tobulinti priešraketinius gink
lus, kad karo atveju jie galėtų 
numušti sovietu ir kiniečių ato
miniais užtaisais ginkluotas ra 
ketas.
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Lietuviai tautybių mozaikoje
Kaip ji atrodo dviejų kalbų ir kultūrų komisijos studijiniame leidinyje?

Laisvės kova
Trisdešimt laisvės kovos me

tų. Daug? Ilgokas tarpas mūsų 
gyvenime, o tik akimirka istori
joje. Ilgas ar trumpas laikotar
pis, netiek svarbu. Svarbu tai, 
ką mes padarėme, kiek mes pa
stūmėjome pirmyn mūsų tėvy
nės laisvės kovą. Atrodo, tik va
kar mes tos laisvės netekome, 
dėlto ir laisvės kova nežymiai 
pajudėjusi.

Mūsų tėvai ir protėviai kovojo 
virš šimto metų, kol sutraukė 
nelaisvės pančius. Jie kantriai 
nešė vergo jungą, savo krauju 
aplaistė Lietuvos žemę, savo 
kaulais nuklojo Sibiro kelius, 
bet nepailso, tikėjo, aukojosi. 
Pagaliau 1918 m. vasario 16 ak
tu Lietuva pasiskelbė būti lais
va, o savanorių kraujas tą lais
vę užtikrino.

Mūsų savanoriai, nuogom krū
tinėm, ant surūdijusių durtuvų 
atnešė mums auksinį laisvės ry
tą. Deja, mes nepajėgėme jos 
apginti nuo priešų. Tautos taria
mi “atstovai”, priešo parinkti, 
nuvykę i Maskvą, parnešė Lie
tuvai “Stalino saulę”, čia buvo 
ir yra dalis kaltės, kad mes esa
me čia, o ne Tėvynėje. Taip pat 
mes negalime prilygti mūsų tau
tos didvyriams, miško broliams, 
kurie tėvynę mylėjo labiau už 
save. Jie atidavė tėvynei didžiau
sią auką ir parodė giliausią mei
lę, padedami ant Tėvynės auku
ro savo gyvybę.

Lengva laisvę prarasti, sunku 
ją sugrąžinti. Laisvės kova reiš
kiasi trimis pagrindais: auka, au
kojimus! ir krauju. Mums išei
vijoje tenka pati lengviausia da
lis — aukoti ir patiems aukotis. 
Tiesa, prašoma aukų daug, bet 
Tėvynės laisvės kovai reikėtų 
dar daugiau. Džiaukis laisvėje 
gyvendamas, broli, kad gali duo
ti, o nereikia prašyti. Sibiro kan
kiniai ir mūsų partizanai pasiau
kojo ant Tėvynės aukuro. Jei 
norime būti jų verti, turime pri
sidėti prie laisvės kovos bent to- ■ 
kia dalimi, kokią galime duoti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas vadovauja Tėvy
nės laisvės kovos bylai. Mūsų vi
sų pareiga jam padėti ir jį rem
ti. VLIKo nuveikti darbai yra 
mums, daugiau ar mažiau, vi
siems žinomi: ■

1. Kalba mūsų Tėvynės vardu 
laisvajame pasaulyje. Kelia Lie
tuvos laisvės reikalą, demaskuo
ja priešo piktus kėslus ir pink
les, kuriomis nori mūsų tautos 
laisvę amžinai palaidoti.

2. Leidžia septyniomis kalbo- —--------------------- -
Margis Dru g Store

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 į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO

METRAI IR KT. J
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI |

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI j 
I TEL. LE. 5-1944 |

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

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

I Nemokamas į namus pristatymas.
| KRAUTUVES:
I Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537 -1442 
L Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444 
Į Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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negali sustoti 
mis ELTOS biuletenius, kuriais 
informuoja laisvojo pasaulio 
spaudą ir žinių agentūras.

3. Išlaiko keturias lietuviškas 
radijo valandas, kurių paskuti
nioji Filipinuose pradėjo veikti 
š. m. liepos mėnesį. Taigi, ją ga
li girdėti ir mūsų brolis Sibire. 
Be abejonės, jis ją jau girdi, ir 
tai duoda jam vilties, stiprybės 
ir naujų jėgų tolimesnei kovai 
prieš sovietinę priespaudą.

4. Renkama lietuvių tautos 
naikinimo istorinė medžiaga ir 
atskleidžiamas Molotovo - Rib- 
bentropo suokalbis prieš Lietu
vos ir kitų tautų laisvę. Jie bus 
artimoje ateityje išspausdinti ir 
paskleisti po visa laisvąjį pasau
li-

Šiandien ne Mozės laikai — 
mana iš dangaus nekrenta. Nie
ko veltui neduodama; sakoma, 
tik vėjas veltui pučia. Pati VLI
Ko valdyba dirba be atlyginimo, 
tačiau visi minėti įsipareigoji
mai yra surišti su išlaidomis. 
VLIKas aukoja darbą, o mes jį 
remkime savomis piniginėmis 
aukomis. Tautos Fondas telkia 
lėšas VLIKo veiklai ir kiek jis 
surinks aukų, tiek VLIKas bus 
pajėgus tęsti Tėvynės laisvės ko
vą. Pačios TF valdybos darbas 
yra garbės darbas.

Todėl šiais, 30-siais rezisten
cijos prieš okupantą metais, su 
Rugsėjo 8-ja Tautos Fondas 
skelbia naują piniginį vajų. Te- 
nelieka nė vieno laisvame pasau
lyje lietuvio, kuris savo pinigine 
auka neprisidėtų prie mūsų Tė
vynės vergovės pančių naikini
mo. Tai mūsų kiekvieno tautinė 
ir garbės pareiga. Kol priešas 
mus plūsta, tai darbas laisvės ry
tojui neveltui! Tad nelaukime 
atskiro paraginimo ar kvietimo. 
Jei norime būti verti savo bro
lių, atiduokime sayo dalį Tėvy
nei — siųskime auką Tautos 
Fondui šiuo adresu: Lithuanian 
National Fund, 64—14 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378.

Visi Tautos Fondo rėmėjai 
gauna rėmėjo ženklą.

Nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo valdyba

Red. pastaba. Kanados lietu
viai aukas Tautos Fondui siun
čia jo atstovybei Kanadoje: St. 
Banelis, 17 Linerick Ave, Wes
ton 491, Ont.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVĖS KOVAI!

Prancūziškąja! Kanadai pra
dėjus stipriau kelti savo aspira
cijas, buvusioji L. B. Pearsono 
federacinė valdžia sumanė pa
žiūrėti į visą Kanados taubybių 
reikalą iš esmės. Tam reikalui 
buvo sudaryta “Royal Commis
sion on Bilingualism and Bicul- 
turalism”. Į ją įėjo dešimt pasi
žymėjusių Kanados kultūrininkų 
bei senatorių: anglai, prancūzai, 
vienas ukrainietis (prof. J. B. 
Rudnyckyj) ir vienas lenkas 
(Paul Wyczynski). Kelis metus 
dirbusi, plačiai visoje Kanadoje 
rinkusi medžiagą ir išleidusi ke
lis milijonus dolerių, komisija 
paskelbė savo darbus keliuose 
plačios apimties tomuose. Ket
virtasis tomas išėjo 1969 m. ru
denį. Turint galvoje, kad jis spe
cialiai skirtas kanadiečiams ne- 
anglų ir neprancūzų kilmės, ver
ta ties juo ilgiau sustoti, ypač 
kad jame liečiami ir lietuviai.

Neaiški interpretacija
Sukurtoji komisija (BB, kaip 

ją populiariai vadinome) gavo iš 
federacinės valdžios tokį uždavi
nį (terms of reference): “Reko
menduoti, kaip toliau ugdyti Ka
nados konfederaciją, remiantis 
dviejų šią valstybę sukūrusių 
tautų lygiateisiu bendradarbia
vimu, o taip pat turint galvoje 
tą kultūrinį įnašą, kurį davė ki
tos etninės grupės, įskaitant ir 
rekomendacijas, kaip tą kitų 
grupių įnašą apsaugoti” (p. 3).

Kaip matome, uždavinys, kas 
liečia kitas etnines grupes, nėra 
aiškiai nusakytas, nes galima su
prasti, kad “lygiateisis bendra
darbiavimas” liečia tik anglus ir 
prancūzus, o trečioji grupė skir
ta tik tų pagrindinių kultūrų 
praturtinimui. Dėlto nenuosta
bu, kad komisija paprašė tiks
lesnio savo darbo apimties išaiš
kinimo. Ir tas išaiškinimas buvo 
toks: “Komisijai buvo nurodyta 
pranešti apie viešųjų ir privati
nių organizacijų rolę, įskaitant 
susižinojimo priemones, dvikal- 
biškumui ir geresniam kultūri
niam sugyvenimui ugdyti Kana
doje — dviejų kultūrų krašte, 
nurodant įanašą, padarytą kitų 
kultūrų” (3 p.). Kaip matome, iš
aiškinimas, nors dar vis nepa
kankamai aiškus, visdėlto pabrė
žia Kanadą esant dviejų kultūrų 
kraštu. Tai nuomonė, kuriai et
ninės grupės iš esmės priešinasi, 
skaitydamos Kanadą šiuo metu 
jau esant dviejų kalbų bet dau
gelio kultūrų mozaika.

Šiaip ar taip, išaiškinimas li
ko išaiškinimu, pakreipusiu ko
misijos darbą, liečianti etnines

J LAIMINGO LAKŪNO KOVOS j!

% Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai %
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

XXI
Liepos 29 d. Itn. J. Yamašita 

su asvo eskadrile grįžo nuo Bu- 
nos iš žvalgybinio skridimo. Jis 
mums parnešė naujieną: ameri
kiečių laivyno lėktuvai puolė 
mūsų lėktuvas virš Bunos. Tie 
jų lėktuvai yra “SBD Dauntles” 
smingamieji bombonešiai ir “F4 
F Wildcat” naikintuvai. Tokie 
amerikiečių lėktuvai pirmą kar
tą pasirodė mūsų rajone. Man 
kilo mintis: japonai laimėjo 
Midway ir Koralų jūrų mūšius, 
o amerikiečių lėktuvnešiai su 
savo lėktuvais jau rodosi mūsų 
apylinkėje. Mes pradėjome at
sargiau priiminėti iš Tokijo per
duodamas žinias apie visokius 
laimėjimus.

Vakare klausinėjome Yama- 
šitos eskadrilės lakūnus: Kiek 
tokių amerikiečių laivyno lėktu
vų pasirodė? Ar “Wildcat” yra 
geresni lėktuvai už P-39 bei P- 
40? Ar geri amerikiečių laivyno 
lakūnai? Atsakymai buvo padrą
siną. Yamašitos lakūnai numušė 
amerikiečių tris smingamuosius 
bombonešius ir penkis naikinto
jus, nenustodami nė vieno savo 
lėktuvo.

Vos išlikau gyvas
Liepos 30 d. Bunos rajone 9 

mūsų naikintojai puolė 9 prie
šo bombonešius B-17, kurie 
bombardavo mūsų armijos tie
kimo sandėlius. Numuštas vie
nas B-17. Kitoje vietoje sutiko
me keturis B-17, kurių vieną 
man pavyko numušti. Šiose oro 
kautynėse ir aš vos išlikau gy
vas. Grįžau į savo bazę sužeis
ta ranka ir daugeliu kulipkų 
skylių lėktuve.

Rugpjūčio 2 mums buvo lai
minga diena. Numušėme priešo 
penkis bombonešius ir tris nai
kintojus, prarasdami tik vieną 
“Zero”. Bombonešiai buvo nu
mušti su bombomis, pataikant į 
jas patrankėlių ugnimi. Bom
bų sprogimas susprogdindavo 
ore patį bombonešį ir sukelda
vo didžiulį trenksmą. Pirmą 
bombonešį numušė mūsų eskad
rilės vadas Itn. Sašai, pataiky
damas patrankėlių šūviais į 
bombonešio bombas. Jų sprogi
mo banga sujudino ir mano lėk
tuvą, buvusį už pusę mylios.

A. RINKŪNAS 

grupes, savotiška linkme. Mes 
suprantame tą kryptį kaip ribo
tą pripažinimą etninėms kal
boms, daugiausia jų žmonių as
meniniam reikalui. O kai dėl 
kultūrų, turbūt nesuklysime pa
darę tokią interpretaciją: jos 
pripažįstamos asmeniniam tos 
kilmės žmonių dvasios palaiky
mui ir dviejų pagrindinių Kana
dos kultūrų praturtinimui. Su 
tuo nesutiko komisijos narys 
ukrainietis J. B. Rudnyckyj, įra
šydamas savo atskirą nuomonę 
(13 p.).

Nenoromis kyla klausimas: 
kodėl tai įvyko? Kodėl neanglų 
ir neprancūzų kilmės kanadie
čių, sudarančių 26% visų Kana
dos gyventoji^ (8 p.) kultūra ne
norima pripažinti lygiu partne
riu su angliškąja (44%) bei 
prancūziškąja- (30%) kultūra? 
Juk didžiuosiuose miestuose et
ninės grupės sudaro apie pusę 
gyventojų. Virš 46% yra šiuose 
miestuose: Kalgary, Edmontone, 
Hamiltone, Kitcįienery, Mont- 
realyje, Otavoje, Sudburyje, To
ronte, Vankuveryje, Windsore, 
Winnipege.

Netiesioginį atsakymą duoda 
pati komisija: “Po antrojo pa
saulinio karo nekartą buvo ban
dyta apjungti neanglų ir ne
prancūzų kilmės kanadiečius į 
taip vadinamą “trečiąją jėgą”, 
kuri galėtų turėti įtakos ir į 
krašto politinį gyvenimą. Visos 
tos pastangos nepavyko dėl dau
gelio priežasčių; nepakankamai 
aiškaus apibūdinimo, kas yra tos 
trečiosios grupės nariai, geogra
finio tos grupės narių išsisklai
dymo, interesų skirtumo ne tik 
tarp atskirų grupių, bet ir tarp 
atskirų tos pat grupės narių” (75 
p.). ‘ ‘

Kiek abejodami dėl “apibūdi
nimo neaiškumo”, pilnai sutin
kame su kitais teigimais. Nesu
gebėdami susiorganizuoti į rin
kimuose bent kiek reiškiančią 
pajėgą, mes negalime išsikovoti 
atitinkamos vietos ir savo kultū
rai.

Terminai ir jų aiškinimai 
'iš esmės pasižiūrėjusi į visą 

Kanados tautybių kultūrinę po
litiką mums nepalankia prasme, 
komisija savo pranešimuose vis
dėlto išreiškė eilę minčių, ku
rios mums palankios ir vertos 
dėmesio. Pirmiausia, aiškinda
ma savo uždavinį, liečiantį etni
nę kultūrą, komisija bandė nu
statyti: kas yra kultūra ir kas 
yra etninė kultūra. “Mums—sa
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Rugpjūčio 3 d. daug naikin

tojų iš Lae aerodromo buvo at
šaukti į Rabaul oro bazę. Mes 

■džiaugėmės perkėlimu, nes ne
bereikės kasdien žvalgyti virš 
Bunos ir pergyventi priešo nak
tinių bombardavimų. Lae aero
drome palikome ir kaikuriuos 
asmeninius dalykus, nes tikėjo
mės greitai sugrįžti. Deja kly
dome. Keturias dienas iš eilės 
skridome iš Rabaul į amerikie
čių užimtą Rabi aerodromą, ku
ris buvo tapęs antruoju po Mo
resby.

Išsikėlė amerikiečiai
Rugpjūčio 8 d., gavę uždavi

nius, ėjome prie lėktuvų. Ne
trukus pasigirdo šauksmas, kad 
visi grįžtume Į štabą, kur paste
bėjome sumišimą. Komanderis 
Nakajima, kuris turėjo vadovau
ti mūsų skridimui, išėjo iš ad
mirolo kabineto piktas ir garsiai 
pranešė mums: “šiandien numa
tytas skridimas atšauktas. Mes 
skrisime kitur.” Jis vėl'iėjo į 
admirolo kabinetą. Po kelių mi
nučių išėjo iš kabineto ir tęsė 
savo pranešimą: “Šį rytą apie 5 
v. amerikiečių gausūs daliniai 
išsikėlė Gvadalkanalo saloje 
prie Lunga vietovės. Taip pat 
jie išsikėlė Floridos saloje prie 
Tulagi. Mūsų laivų flotilija buvo 
sunaikinta. Škrisime pulti prie
šo Gvadalkanalo salos pakrašty
je”.

Studijavome žemėlapį. Iš Ra
baul į Gvadalkanalo salą — apie 
560 mylių. Mes turėsime tenai 
nuskristi, kautis su priešo lėk
tuvais ir grįžti. Vien pilna ke
lionė sudarys 1100 mylių atstu
mą, neskaitant kovų bei oro są
lygų, kurios taip pat pareikalau
ja degalų.

Ilgas skridimas
Laukėm tolimesnių nurody

mų. Pasiuntiniai su pranešimais 
bėgo į admirolo kabinetą. Išgir
dome, kaip vienas jų Nakajimai 
pasakė, kad Tulagi vietovė pra
rasta, vietos įgula žuvo iki pas
kutinio vyro. Šasai veidas paba
lo. Kelis kartus jį paklausiau 
kas yra. Pagaliau, niūrėdamas 
tiesiai į priekį, pasakė: “Mano 
svainis buvo paskirtas į Tula- 
gą.” Kaip vėliau paaiškėjo, jo 
svainis leitenantas komandieris 

ko komisija, kultūra yra gyveni
mo, mąstymo ir galvojimo bū
das. Tai yra stumiančioji jėga, 
atgaivinanti žmogų ar žmonių 
grupę, sujungtą vienos kalbos, 
vienų papročių ir vjenų išgyve
nimų. Tai yra gyvenimo būdas, 
tai yra šviesa, nušviečianti žmo
gaus gyvenimą, panaši į tą švie
są, kuri duoda spalvas storojo 
stiklo vitražui” (11 p.). Tą gražią 
mintį tuoj pat sugadina keista 
išvada: “šitoks kultūros aptari
mas iš esmės tinka dviem Kana
doje vyraujančiom kultūrom; 
tam tikrame laipsnyje jis tinka 
ir kitom šio krašto kultūrom, 
ypač jeigu jos praturtino dvi 
vyraujančias kultūras-ir toliau 
gyvendamos turtėja per integra
ciją į vieną iš dviejų pagrindinių 
bendruomenių (society).” (11 p.)

Aiškinantis etninės grupės 
sąvoką, pirmiausia padaromas 
skirtumas tarp etninės kilmės ir 
priklausomybės etninei grupei 
(8 p.) Nevisi, aiškinama toliau, 
gimę iš tam tikros etninės gru
pės, per visą gyvenimą toje gru
pėje ir pasilieka. Dalis atsisako 
savo įgimto etniškumo ir įsijun
gia į kitą etninę grupę. Ta pras
me anglai ir princūzai laikomi 
taip pat etninėmis grupėmis. 
Tuo būdu išvedžiojama, kad et
ninių grupių gyventojų nuošim
tis paremtas daugiausia etnine 
kilme, nėra visai teisingas ir 
praktiškai gali būti mažesnis.

Žmogus, sako komisija, kuris 
nėra šio krašto kilmės, gali pa
sirinkti vieną iš trijų kelių: at
siskyrimą bei užsidarymą savy
je, integraciją arba asimiliaciją, 
pastarajai reiškiant visišką savo 
buvusios asmenybės atsisakymą. 
Knygos vedamoji mintis yra už 
integraciją. “Niekas negali už
drausti neanglų ir neprancūzų 
kilmės kanadiečiams pasilaikyti 
savo senuosius kultūrinius ry
šius po to, kai jie integravosi į 
Kanados gyvenimą, nes pir
mykštė žmogaus kultūra, atėjusi 
per kelias generacijas, yra su
augusi su visa asmenybe ... To
ji paveldėtoji kultūra yra sudė
ta iš daugelio elementų — idė
jų, jausmu, meniniu apraiškų” 
(12 p.).

Pilnesnio dėmesio susilaukia 
kalbiniai reikalai, kurie nepalie
kami vien privatumo ribose. 
Pripažįstamas reikalas leisti 
moksleiviams bei studentams 
pasirinkti savo gimtąją kalbą 
trečiąja ir tą kalbą dėstyti vie
šose mokyklose ten, kur susida
ro pakankamas mokinių skai
čius. (Bus daugiau)

Yošio Taširo tikrai žuvo.
Netrukus vėl prabilo Nakaji

ma: “Jūs atliksite ilgiausią skri
dimą naikintojų operacijų istori
joje. Taupykite degalus. Jei kas 
grįždamas pritrūktų degalų, leis
kitės Bukos saloje, kuri yra apie 
60 mylių į pietus nuo Rabaul. 
Tenai duotas įsakymas jums pa
gelbėti.”

Stambus žygis
Po Nakajima kalbos, mes susi

grupavome trejukėmis. Aš pa
sakiau savo sparniniams lakū
nams Yonekawai ir Hatoriui: 
“Šiandien jūs pirmą kartą sutik
site amerikiečių laivyno lakū
nus. Jie jausis tūrį didesnių pir
menybių dėlto, kad mes turėjo
me nugalėti didelį atstumą. Bū
kite atidūs. Nesitraukite nuo 
manęs, nors ir kažkas dėtųsi ap
linkui mus.”

Pagaliau išskridome. Prieky
je skrido 27 “Betty” bombone
šiai. Juos lydėjo 18 “Zero” nai
kintojų. Man buvo nuostabu, 
kad bombonešiai turėjo bombas, 
o ne torpedas. Juk jie turės pul
ti judančius taikinius — laivus. 
Prisimenu, ir amerikiečių bom
bonešiai B-17 savo bombas dau
giausiai išmesdavo ant vandens, 
kai puldavo mūsų laivus prie 
Bunos.

Artėjame į priešą
13.000 pėdų augštyje praskri- 

dome Bunos salą. Tai žalia, pa
sagos formos, atolų kilmės sala. 
Net nepagalvojau, kad žvilgsnis 
i šią salą man davė raktą išgel
bėti savo gyvybę.

Nors ir 13.000 pėdų augštyje, 
bet jaučiu šilumą, nes saulės 
spinduliai veržėsi pro piloto ka
binos stiklus. Pajutau troškulį. 
Paėmiau iŠ užkandžių dėžutės 
bonką sodės ir atidariau. Skystis 
šovė į viršų ir liko tuščia bonka. 
Mat, užmiršau apie skridimo 
augštį. Išpurkšta sode aptaškė 
stiklus ir mano akinius. Greitai 
viskas išdžiūvo, bet cukraus 
sluogsnis liko. Teko valyti aki
nius ir stiklus.

Jau nuo 50 mylių atstumo pa
sirodė Gvadalkanalo sala. Mes 
pakilome iki 20.000 pėdų. Pa
mačiau, kad prie Gvadalkanalo 
salos jau vyko oro kovos — “Ze- 
rai” iš kito aerodromo kovėsi su 
amerikiečių lėktuvais. Kanale 
tarp Gvadalkanalo ir Floridos 
salos daugybė amerikiečių karo

A + A
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mirus, dukrai ALDONAI ČERŠKIENEI, jos šeimai ir arti

miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

T. J. Rostapkevičiai L. Z. Mockai

M. P. Jociai I. V. Ignaičiai

AfA PETRUI KR AN IAUSKUI mirus, 

jo žmonai, dukters ALDONOS ČERŠKIENĖS ir sūnaus 

VYTAUTO šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia —

KLB Windsoro apylinkės lietuviai

ANTANĄ PŪKĄ, jo broliui JURGIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

4. O. Kanapkai

Ą. M. Radžiūnai
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mirus, žmonai ADELEI, dukrai ELENUTEI ir sūnui 

RIMANTUI gilią užuojautą reiškia —
Antanas Liūdžius ir šeima

IR VĖL ROJINIAI PAŽADAI
Šių metų liepos 2' d. Sov. Są

jungos komunistų partijos šefas 
L. Į. Brežnevas paskelbė naują 
penkmečio planą. Ta proga JAV 
žurnalistai palygino Sovietų Są
jungos gyventojo maistą su ame
rikiečio maistu. Sovietų pilietis 
sunaudoja 804 svarus bulvių per 
metus (vidutiniškai), o JAV — 
tik 155, bet sovietinis pilietis 
gauna tik pusę kiaulienos, virš 
trečdalio jautienos ir vos šešta
dalį amerikiečių sunaudojamos 
paukštienos. Palyginimui duoda
mi statistikos duomenys pagal 
gamybą ir gyventojų skaičių. 
Sovietų pilni statistikos duome
nys buvo galima gauti tik 1967 
metų, nors ir jie yra partijos va
dovų stachanovietiškai “page
rinti”. 1968 m. sovietų gamyba 
pagerėjo, bet 1969 m? derlius 
buvo žymiai kritęs, tad ir žmo
nių nepasitenkinimas bei kriti
ka sovietų vadams pasidarė kar
ti.

Metinė gamyba vienam asme
niui:

JAV SSSR
jautiena 106 sv. 41 sv.
kiauliena 64 ” 32 ”
paukštiena 41 ” 7 ”
pienas ......... ...... ....... 281 kv. 208 kv.
sviestas ir riebalai . 32 ” 16 ”
kiaušiniai ... .x___ 213 sv. 192 sv.
daržovės (be bulviuj 30 tuz. 12 tuz.
bulvės 155 ” 804 ”
kviečiai __  ____ 7 J buš. 10 buš.

JAV vyriausybė primoka ūki
ninkams, kurie kviečių nesėja. 
Kviečiais sėjamas plotas yra 
kontroliuojamas. Sovietai nega
li suprasti, kad galima turėti pa
ruoštos žemės kviečiams ir jos 
nenaudoti.

Mėsos gamyba
Sov. Sąjungoje nėra galvijų, 

kurie būtų auginami vien mėsai 
kukurūzais ar kitais koncentruo
tais pašarais, kaip tai daroma 
JAV-se. Daugiausia ten pjauna
mos senesnės karvės, kurios jau 
netinkamos pienui. Sovietai mė
gino nukopijuoti JAV paukščių 
auginimą mėsai, bet jiems tai 
nepasisekė dėl netvarkingos 
priežiūros bei paukščių ligų, nes 
darbininkas nėra suinteresuo
tas savo darbo rezultatais — 
jam reikia praleisti darbadienį.

Nauji pažadai
Taip ir vėl Brežnevas pagel

bėjo sovietų gyventojams savo 
naujais pažadais pagerinti kas
dieninį pilką valgį (bulves, barš
čius, juodą duoną ir truputį mė
sos) būsimu geresniu. “Žmonių 
pareikalavimas gyvulių gaminių, 
ypač mėsos, dar nėra patenkina
mas”. šis Brežnevo nasisaky- 
mas aiškiai rodo, kodėl sovietų 

ir kitokių laivų. Dar daugiau ju 
matyti horizonte. Pirmą kart? 
mačiau masinį amerikiečių išsi- 
kėlimą.

Tarp bombonešių
Iš dešinės mums šviečia sau

lė. Tai sunkina sekti priešą iš 
to šono. Ir tikrai. Greitai nuo 
saulės pusės pasirodė šeši ame
rikiečių naikintojai F4F(“Wild- 
cats”). Jie, nekreipdami dėme
sio į mus, metėsi į mūsų bom
bonešių grupę. Mes padidinome 
greitį ir paleidome tolimus šū
vius, bet priešo naikintojai su* 
simaišė su mūsų bombonešiais 
ir nusmigo žemyn. Mūsų bom
bonešiai išmetė bombas ant 
amerikiečių laivu vilkstinių, 
esančių prie Savo salos. 
Bombų dauguma nukrito į van

B. M. Raškauskai
•v

gyventojai yra nepatenkinti kas
dienine bulviene. Jų maistas, 
palyginus su amerikiečių, turi 
daug krakmolo ir mažai protei
nų.

Pagal Brežnevo naują penk
mečio planą, valdžia investuos į 
žemės ūkį 85 bil. dolerių (rubliai 
perversti į dolerių vertęoficialiu 
kursu), kad pakeltų gamybą 
70%, o sovietų kolchoziniai 
ūkiai investuos dar 43 bil. dole
rių. Toliau Brežnevas išskaičiuo
ja, kiek milijonų traktorių, 
sunkvežimių, kombainų, trąšu 
ir laukams drenažo pagamins už 
tuos pinigus, kiek priaugs naujų 
gyvulių, pieno ir kitokių gėry
bių. Taip pažaduose 1971 - 75 
metai bus laimingiausi, čia pri
simena lietuvių liaudies pasaka 
apie svajotoją su kiaušiniu ran- ’ 
koje.

Brežnevas, matyt, savo paža
dais netiki ir daug vilties deda į 
privačius kolūkiečių sklypelius. 
Jis garsiai sako: kolchozams bus 
mokama 50% daugiau už gyvu
lių ir paukščių mėsą, pieną ir 
kiaušinius, kurie bus parduoda
mi virš Maskvos nustatytos ga
mybos normos. Kolchozininkai 
bus ir toliau skatinami laisvu 
laiku dirbti privačiuose žemės 
ūkio sklypeliuose. Juose iki šiol 
buvo pagaminama 40% viso 
krašto mėsos ir šviežių produk
tų. Augštesnės kainos yra paža
dėtos už privačius gaminius.

Pateisinti šiam posūkiui į ka
pitalizmą Brežnevas pasakė par
tijos vadams: “Mes turime žiū
rėti realiai. Daugelis žemės dar
buotojų turi savo gyvulių, 
paukščių ir jais-rūpinasi. Turi
me įvertinti tai ir leisti, kad jie 
galėtų nusipirkti jaunus gyvu
lius ir juos užauginti maistui.”

Naujame penkmečio plane 
neįieškoma naujų sėjamų žemių 
Sibire, kurias taip plačiai ir ne
sėkmingai planavo ir vykdė 
Chruščiovas. Brežnevas sakė: 
“Mes neturime nenaudojamų 
žemdirbystei plotų, kuriuos bū
tu galima kultivuoti, todėl kiek
vienas dirbamos žemės hektaras 
turi duoti geresni derlių kiekvie
nais metais.”

Kiek kartų per tą pusšimtį 
raudonų metų buvo žadėtas ro
jaus gyvenimas sovietiškam ver
gui? Juk jau 1962-67 m. penk
metyje turėjo būti pralenktos J. 
A. V-bės žemės ūkyje ir techni
koje. Deja, kur tik užeina raudo
nas maras, trūksta gero maisto 
ir aprangos, bet niekad netrūks
ta pažadu rytojui. Kai atimama 
iš darbininko nauda, tai tuo pa
čiu atimamas noras dirbti.

R. Jūsnius

deni, o laivai plaukė toliau. 
Mūsų bombonešiai pasuko Ra
baul link. Mes juos kiek paly
dėjome ir grįžome prie Gvadal
kanalo salos.

čia man teko susikauti su 
vienu patyrusiu amerikiečių la
kūnu. Man pavyko lėktuvą nu
mušti, o lakūnas iššoko su pa
rašiutu. Prieš tai jis puolė net 
tris mūsų naikintojus. Netrukus 
numušiau amerikiečių sminga- 
mąjį bombonešį SBD. Jis buvo 
mano 60-sis laimikis. (B. d.)

LIETUVA TOL NENUGALĖ
TA, KOL DĖL JOS KOVOJA
ME. TAUTOS FONDAS LAU
KIA TAVO, LIETUVI, AUKOS 

ŠIAI KOVAI!
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Ko reikia mokytojui - vadovo ar žurnalo?
"Švietimo Gaires" — lietuviškojo ugdymo žurnalą pasitinkant

K. MILERIS

Viešnage pas Urugvajaus lietuvius

Prieš trejetą metų JAV Lietu
vių Bendruomenės švietimo ta
ryba pradėjo leisti Čikagoje ro
tatorium spausdinamą laikraš
tėlį, skirtą lituanistinių mokyk
lų mokytojams. Tas laikraštėlis 
už menkutį atlyginimą ar visiš
kai nemokamai buvo siuntinėja
mas ir į kitų kraštų lituanisti
nių mokyklų centrus. Jų pakan
kamą egzempliorių skaičių gau
davome ir mes, Kanados lietu
vių mokyklos. Visada būdavo
me prašomi ką nors laikraščiui 
parašyti. Tačiau, be pačių švie
timo vadovų, niekas čia savo ra
šiniais laikraštėlio neparėmė. 
Bet tai JAV švietimo tarybos 
nenugąsdino, ir jau su 5-tuoju 
“Švietimo Gairių” numeriu laik
raštėlis buvo padarytas pedago
giniu žurnalu ir duotas jam nu
meris 1. Turime jau ir antrą 
jo numerį, pasirodžiusį pavasa
rį, prieš mokslo metų užbaigą. 
Žurnalas išeis du kartu į metus. 
Redaktorių kolektyvas gana 
gausus — iš viso 6. Jų visų var
dai iš bendrosios spaudos gerai 
žinomi, žurnalas su senąja ant
rašte, panašus į daugelį kitų 
profesinių žurnalų. Jis gražus 
paimti į rankas, geras popierius, 
švarus “Immaculata Press 
spaustuvės darbas”, o klaidų 
jieškoti tokiame žurnale niekas 
nedrįs. Jei pirmajame numery 
randame straipsnių ir pašalie
čių, tai jau antro numerio dau
guma užpildyta pačių redakto
rių. O čia yra gana vertingos 
medžiagos lituanistinės mokyk
los mokytojui ir kiekvienam be
sidominčiam lituanistiniu auklė
jimu. Čia rašo apie švietimo ir 
Šeimos metus pats JAV švie
timo tarybos pirm. J. Kavaliū
nas, vyr. redaktorius P. Maldei- 
kis — apie lietuvių jaunimą ir 
auklėjimo revoliuciją. Randami 
vardai kalbininko L. Dambriū- 
no, dr. I. Ašoklio, S. Vaišvilie
nės ir kt. A. Rinkūnas rašo vėl 
apie beskyrę mokyklos sistemą, 
savo straipsnį pavadinęs “Užda- 
vininės kortelės”. Kaip PLB 
švietimo tarybos pirmininkas, 
jis dar duoda informacinį rašinį 
apie Švietimo ir šeimos metų 
balansą.

Pasiekia mažą skaičių
Žurnalas turi 96 puslapius ir 

16 straipsnių. Visa medžiaga — 
apie mokyklas ir auklėjimą, 
kaip pedagoginiam žurnalui ir 
dera. Redakcija pasisako, kad 
žurnalas skiriamas ne vien tik 
mokytojams, bet ir tėvams bei 
visiems, kurie suinteresuoti pri
augančia karta. Iš praktikos mes 
žinome, kad žmonės nelabai pa
ima į rankas profesinį žurnalą, 
jei jis tai profesijai nepriklau
so. čia jau nebus taip lengva 
rasti iš kitur skaitytojų ar pre
numeratorių. Daug straipsnių, 
kurie yra šitame žurnale, ypač 
pirmame numery, yra bendro 
informacinio pobūdžio ir tai bū
tų įdomu betkam pasiskaityti. 
Juos skaitytų daugumas radę 
mūsų savaitraščiuose, bet profe
siniame žurnale jie pasitarnau
ja tik mažam skaičiui asmenų. 
Mokytojas, dirbąs lituanistinėje 
mokykloje, daugiau ar mažiau 

Urugvojous sostinės Montevideo lietuvių choras, vadovaujamos 
Vyt. Dorelio, pasirodo televizijoj. Pranešėjos susidomėjo ypač spal
vingais vienos choristės tautiniais drabužiais

pereis per tą visą medžiagą. 
Senesnės kartos mokytojas jieš- 
kos čia ko nors naujo. Jaunąjį 
mokytoją tai mažiau domins, 
nes čia kažko naujo jis nesitikės, 
matydamas, kad rašo beveik visi 
senosios kartos atstovai. O vis- 
dėlto žurnalą beskaitydamas ra
si čia daug žinių, daug praktiš
ko pasimokymo. Pvz. J. Plačas 
duoda naudingų nurodymų, kaip 
mokyti vaikus lietuvių gramati: 
kos. Teoriją jis reikalauja su
rišti su praktika, imant pavyz
džiams sakinius iš lietuviškos 
aplinkos. Deja, pats neduoda nė 
vieno pavyzdinio sakinio. L. 
Dambriūnas pataria, mokant 
vaikus lietuvių sintaksės, paly
ginti ją su anglų kalbos sintak
se, kur jos abiejose kalbose 
esančios labai panašios. P. Tu- 
rūta duoda mokytojams metodi
nių nurodymų, mokant vaikus 
lietuviškai dainuot. St. Peterso
nienė aprašo Alvudo vaikų teat
rą ir kviečia kitų vietovių teat
ralus pasisakyti vaikų teatro te
momis. Literatūros vadovėlių 
autorius J.. Masilionis ir istori
jos vadovėlio autorius dr. Z. 
Ašoklis rašo apie tų dėstomų 
dalykų reikšmę tautiniam auk
lėjimui.

Ko laukia mokytojas?
Bevartant šitokį žurnalą, su

sidaro įspūdis, kad tai kažkokia 
prabanga. Atrodo, kad mūsų 
tremties lituanistinės mokyk
los yra labai tobulos ir labai ge
rai stovi. Jei ko ir trūksta, tai 
mokytojui trupučio metodinio 
pasitobulinimo ir susipažinimo 
su laiko dvasia. Viskas gražu, 
kaip J. Juknevičienės iš Čikagos 
atsivežtuose filmuose. Gal yra 
ir daugiau Amerikoje tokių pa
vyzdingų lituanistinio auklėji
mo institucijų, tačiau dauguma 
Amerikos, Kanados ir, neabejo
ju, kitų kraštų lituanistinės mo
kyklos yra vargo mokyklos. Čia 
trūksta visko, o dabar pradeda 
trūkti ir pačių mokytojų. Į mo
kyklas prašomi ateina dirbti 
žmonės visiškai be pedagoginio 
pasiruošimo. Tokių skaičius mū
sų mokyklose vis pradeda didė
ti. Jiems pirmoje vietoje reikia 
ne pedagoginio žurnalo, bet mo
kytojo vadovo, kur jis galėtų 
rasti visą mokymo darbą jam 
paruoštą ir suplanuotą. Savaitė
je tik trijų valandų dėstyto
jui yra reikalinga pagalba. Rei
kia duoti jam ką nors paruošto. 
Jei pvz. sekantį šeštadienį sep
tintame skyriuje jis turės kal
bėti apie Lietuvos klimatą, tai, 
sėkmingam darbui, jis turi turėt 
išsirinkęs iš knygų medžiagą 
apie Lietuvos klimatą ir susi
daręs metodinį planą. O įmonė
je dirbančiam žmogui sunku sa
vaitgaliais tam tiek skirti laiko. 
Kažkada viename mokytojų su
važiavime apie tokį mokytojo 

vadovą kalbėjo ir dabartinis PLB 
švietimo tarybos pirm. Ant. Rin
kūnas. žurnalas švietimo tary
bai atsieis nemažai lėšų, bet 
dauguma mokytojų pirmiausiai 
norėtų nusipirkti mokytojo va
dovą ir tik paskui užsiprenume
ruoti “švietimo Gaires”. Tokia, 
atrodo, mokytojų nuotaika.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nyku pamaldose

Kun. Giedrys atnašavo šv. Mi
šias ir atrodė, kad gripas jį te
belaikė. Dalyvių suskaičiau dvi
dešimt penkis. Man net graudu 
pasidarė prisiminus lietuvių 
bažnyčias Toronte, kurios viena 
netoli kitos, kur atnašaujamos 
kelerios Mišios ir visose pilna 
žmonių. Choras giedojo vado
vaujamas labai darbštaus chor
vedžio Vyt. Dorelio, su kuriuo 
buvau supažindinta tuoj po Mi
šių. Šis choras atšventė penkio
likos metų gyvavimo sukaktį. 
Pasak dirigento, einasi gerai, ta
čiau giesmininkai sensta, o nau
jų jėgų neatsiranda. Ateina šyp
sodamasis kun. Giedrys. Aš jį 
priremiu prie sienos stačiu klau
simu:

— Pasakykite tikrai, kiek gi 
parapijiečių lankosi bažnyčioje? 
— Jo giedras veidas aptemo, 
surimtėjo. Esą, pusė parapijie
čių gripu serga...

— Bet tiesą pasakius, tikin
čiųjų bažnyčion tesilanko tiktai 

! — paaiškino jis.
Išvados liūdnos ir aiškios. Į 

JAV ir Kanadą suplaukė veik 
visi su išsilavinimu, tuo tarpu į 
P. Amerikos valstybes imigra
vo darbininkija, t.y. žmonės, su 
mažomis išimtimis, be išsilavini
mo. Daugumą jų sudaro seno
sios kartos imigrantai; “dypu- 
kų” atvyko labai mažai. Taip 
kad mokyti žmonės kitaip ir su
pranta savo, kaip krikščionių, 
pareigas. JAV, Kanadoje sekma
dieniais Mišių metu bažnyčios 
pilnos žmonių, o tenai tuščios. 
Brazilijoje bažnyčios atdaros 
šiokiadieniais. Kada tik užeisi, 
rasi nemažai žmonių — užeina 
vietiniai kad ir trumpam susi
kaupimui. Lietuvių bažnyčia ir 
koplyčia nykiai tuščia.

Kultūros draugija
Susipažinti teko su jaunu vy

ru Romu Mačansku bei jo bro
liu. Tai Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos pirminin
kas. Ši draugija atšventė 40 me
tų sukaktį, turi apie 150 narių 
ir nuosavas patalpas. Jos dabar
tinę valdybą sudaro daugiausia 
jauni žmonės. Iš šios draugijos 
kūrėjų teliko, du: M. Svečiui is 
ir A. Kaušinis.

Savo spaudos Urugvajaus lie
tuviai neturi (nebent komunis
tai, tačiau neteko sužinoti). Lei
džiamas savaitinis rotatorium 
spausdinamas Urugvajaus Lie
tuvių informacinis biuletenis 
“Žinios”.

Šiek tiek šventoriuje pašne
kėję nuėjome namo pietų. Ne
trukus atvažiavo kun. Giedrys 
su p. Baltrašiūnu ar Jarašiū
nu^) Automobilyje laukė dar 
viena ponia, tai ir išvažiavome 
pasižvalgyti. Diena buvo saulė
ta, nors šalta. Nuvažiavome į 
gražiąją “Atlantidą”, gėrėjomės 
banguojančiu Atlanto vandeny
nu, smiltimis. Paplūdimyje ne
simatė nė vieno žmogaus, išsky
rus vieną kitą žuvautoją. Beje, 
čia šviežią žuvį, net spurdančią, 
pardavinėja gatvėse.

Nuostabi statula
Didžiulės jūros bangos, švaru

tėlis smėlis. Dviejų kelių gatvė 
ir jos viduryje vejelės-gėlynai, 
kur-ne-kur puikios statulos ir 
gražūs, stilingi namai. Tai tur
čių rezidencijos. Privažiavime 
milžinišką, apvalų pastatą. Tai 
Montevideo garsusis “casino”, 
kur turtingieji ir turistai ateina 
palošti ir prasilošti. Pasakojo p. 
Jarašiūnas, kad viena milijonie
rė per naktį pralošusi visus savo 
turtus ir čia pat nusižudžiusi. Iš
lipome, apėjome aplinkui. Išvy
dau neregėto grožio statulą. Bal
to baltutėlaičio marmuro, me
lancholiškai rymanti ant tokio 
pat baltumo suolo atramos — 
moteris. Kokios grakščios lini
jos, klasiško grožio veido bruo
žai ir galva,, už kurios matėsi 
jūra ... žiūrėjau ir žiūrėjau į 
ją. Kaip Napoleonas Lietuvoje 
susižavėjęs Šv. Onos bažnytėle 
norėjo ją savo delne nusivežti 
tėvynėn, taip ir aš šią statulą ... 
Mano palydovai juokėsi iš ma
nęs, ypač p. Jarašiūnas. Esą to
ji statula ne be reikalo čia pa
statyta — jinai apverkianti pra
loštuosius pinigus.

Konsulate
Netoliese gyvena Lietuvos 

konsulas p. Grišonas. Užėjom, 
bet neradom namie. Neradom 
taip pat ir žurnalisto K. Čibiro. 
Šis įžymus asmuo, dirbąs kon
sulate kaip spaudos attache, 
daug rašo ispanų dienraščiuose. 
Yra atspausdinęs virš 200 Lie
tuvos laisvės bylą ginančių 
straipsnių “Vera x” slanyvar- 
džiu. K. Čibiras yra išleidęs 
knygų; pažymėtina ypač “Litua- 
nia entre fuego cruzado” net 
477 psl. Šią knygą man dova
nojo dar a.a. konsulas A. Poli- 
šaitis. Apgailestavau, kad nega
lėjom pamatyti šios knygos au
toriaus. o sekanti rytą ruošiausi 
Argentinon.

Kanadoj šilčiau
Dar tą patį vakarą užėjova 

pas “Ąžuolyno” vadovą susila
žinti su jo tėveliais bei teta, ku
ri yra garsi audėja ir tautinių 
šokių mokytoja. Deja, visi trys

REGINA KUTKA

sirgo ir gulėjo. Vėliau p. Stane
vičienė tiek pablogėjo, kad te
ko vežti ligoninėn. Beje, ir ma
no šeimininkė p. Svečiulienė 
šiandien atrodė išbalusi, skun
dėsi nugaros skausmais ir dėlto 
nė į bažnyčią nėjo. Namuose te
radome sūnų Alfredą su “Ąžuo
lyno” akordeonistu. Abu šneku
čiavosi ir šildėsi prie primuso, 
kuris stovėjo ant stalo. Ak, tas 
Urugvajaus šaltis! Urugvajie
čiai, atrodo, pripratę prie to 
šalčio; sako — tiktai 3 ar 5 
laipsniai Celsijaus. Bet pas jus 
šalčiau atrodo nei Kanadoje. 
Man, Kanados lepūnėlei, pripra
tusiai prie centrinio namų ap
šildymo, autobuse ir mašinose 
šilta, o čia visur šalta. Tai nie
kam nepatariu važiuoti P. Ame
rikon birželio, liepos ir rugpjū
čio mėnesiais.

Primuso šilima
Stanevičių namuose mano dė

mesį pirmiausiai atkreipė tas 
primusas ant stalo. Nejaugi ir 
jis kiek šildo? Gražus savo lie
tuviškumu paveikslas ant sienos: 
tai bernelio ir mergelės, vilkin
čiais tautiniais drabužiais, silue
tai saulėlydyje. Pasirodo, Alfre
das meno mėgėjas besąs. Man 
prašant, parodė dar porą neuž
baigtų savo darbų. Labai vykęs, 
mano manymu, buvo moteris, 
beimanti šieno glėbį, ir grafi
kos darbas — dviejų zanavykų 
biustai.

Vaikinas mums atnešė po 
“kokteilį”. Kiek pabuvę, užėjo
va už kampo restoranan pasi
stiprinti. Tenai radome besė
dinčius du “jaunuolius”, kurie 
mus sutiko plačiu maloniu šyps
niu. Vienas jų buvo Antanėlis, 
kitas — Petrelis ar Juozelis. Pri
sėdome prie jų, tokių meilių ir 
nuoširdžių. Jiedu jau bus besi
artiną prie šešiasdešimtų savo 
amžiaus metelių. Smagiai šnekė
jomės. Antanėlis su Petreliu 
stačiai tryško iš džiaugsmo. Kun. 
Giedrys pristatė mane kaip “pa
nelę iš Kanados”. Bandžiau aiš
kintis, bet kas gi klausės?

— Dzievuli, dzūkė iš mano 
krašto! — džiūgavo Antanėlis 
man prabilus. Norėjau pasakyti, 
kad nesu dzūkė, bet irgi negir
dėjo ...

“Pašildyti” ir taip “nešaltai” 
nuotaikai užsisakėm šiltos arba
tos. Ją begeriant, ateina Stane
vičius su akordeonistu. Jis, lyg 
priekaištaudamas, taria:

— Aha, atėjote arbatos iš
gerti, lyg aš arbatos išvirti ne
moku, — prisitraukė stalą su 
kėdėm ir prisėdo šalia mūsų.

Šaltis ir dainos
Jaunuoliai pakvietė užvažiuo

ti į jų, berods, vienintelį kalną 
tose lygumose Cerro. Kun. Gied
rys atidžiai apžiūrinėjo “naują” 
akordeonisto automobilį ir rado, 
kad šonuose bei užpakalyje ne
buvo languose stiklo. Įsėdome. 
Kun. Giedrys uždainavo, o prie 
jo prisidėjo ir abu jaunuoliai. 
Šaltis neišpasakytas, o dar ir vė
jas pro išdaužytus langus pučia. 
O jie sau traukia dainas, kiek tik 
gali. Vaizdas iš Cerro kalno nak
tį gražus, tik gražiausiose vie
tose įsitaisę ne kazinai, restora
nai, bet “frigorifikai”, t.y. sker
dyklos. Iškilo autobuso įstaigos 
valytojo klausimas. Kodėl lietu
viai pasirinko iš tikro šią vieto
vę? O gi, pasirodo, ne vietos 
gražumas traukia vargšus imi
grantus, bet darbas skerdyklose. 
Ir čia jų daugumas pasiliko iki 
šiolei. Beveik iš visur matoma 
lietuvių bažnytėlė. Čia ir kultū
ros namai, žodžiu, visur sutin
ki lietuvių. Jie be galo malonūs, 
anot mamos, “nors ir prie žaiz
dos dėk”. Gatvės šioje apylin
kėje pavadintos valstybių ir 
miestų vardais. Lietuvių bažny
tėlė stovi Belgijos ir Portugali
jos gatvių sankryžoje. Pagrin
dinė gatvė vadinasi Graikija, 
manųjų šeimininkų — Turki
ja. Yra ir Lituania gatvė, pro 
kurią būtinai norėjau prava
žiuoti. Mano palydovai apgailes
tavo, kad manęs jau čia nebus, 
kai už poros savaičių bus dide
lės iškilmės ir viena aikštelė be
veik prie miesto centro bus pa

Argentinos lietuvių jaunimo atsilankymo proga Montevideo, Urug
vajuje, lietuvių parapijos salėje. Iš dešinės: kun. L. Zaremba, SJ, 
Lietuvos konsulas A. Grišonos, p. Grišonienė, K. Čibiras, p. Grau- 
žinienė ir kt.

vadinta “Plaza de la Republica 
de la Lituania” vardu.

Argentinos link
Grįžome namo dainuodami. 

Taip pasibaigė mano antroji 
diena Urugvajuje. Pirmadienio 
rytą, jėzuito profesoriaus lydi
mi, žygiavome pėsti apie 15 
min., nes kelios autobusų linijos 
streikavo. Buvo gaila tų gražių 
medžių, kurie puošė gatves^ 
Dabar streikininkų negailestin
gai pakirsti gulėjo užblokuoda
mi jas.

Įsėdau į autobusą, kuris sma
giai lėkė puikiu plentu. Teko 
važiuoti beveik dvi valandas. 
Abi kelio pusės ištisomis mylio
mis buvo apsodintos kresnom 
neaugštom palmėm, eukaliptais, 
po kelių mylių vėl kokiais ki
tais medžiais, vėl palmėm ir t.t. 
Važiuoti buvo smagu tokiu gra
žiu keliu. Gamta savo lygumo
mis priminė Saskačevano pro
vinciją Kanadoj. Kraštas mažai 
apgyventas, ramu, kur-ne-kur 
ūkininko sodyba.

Per upę
Privažiavome sieną. Išsikei

čiau savo gražiuosius urugva- 
jietiškus pinigus į netokius pa
trauklius argentinietiškus bank
notus. Įsėdome į “Aliscafo” lai
velį ir per plačiąją La Platos 
upę plaukėm Argentinos link. 
Jei nežinotum žmogus, kad La 
Plata upė laikoma penktąja savo 
didumu pasaulyje, tai tikrai bū
tų galima Įsivaizduoti, jog plau
ki ne upe, bet jūra. Saulėj žė
rint upės paviršiui, imi supras
ti ir La Platos vardo reikšmę: 
sidabras spindi jos vandenų 
spalvoje. Nematytoji Baltija, ar 
tavo vandenys turi ką bendro su 
šita sidabrine spalva?

Laivelyje susipažinau su dviem 
turtingom brazilietėm, kurios 
man buvo labai paslaugios. Mui
tinėje gaunu Įspaudą su teise 
pasilikti Argentinoje net tris 
mėnesius. Važiuojam autobusu. 
Rodos toks gražus ir didelis S. 
Paulo miestas, bet daug gražes
nis Buenos Aires! Kokia čia pa
statų simetrija, kokios gražios 
ir plačios gatvės, o publika tik
rai elegantiška. Matydama šau
nią minią, pradėjau rūpintis ir 
savo išvaizda.

Argentinoj
Mano kelionė Argentinon ne

buvo sėkminga. Apsistojau šei
moje, kurios galva smarkiai su
sirgo ir todėl visi buvo susirū
pinę. Jų automobilis nuolat ge
do ir teko daug laiko berei
kalingai sugaišti. Savo kolegos 
jau neradau — buvo miręs ... 
Atmosfera pasidarė sunki.

Brazilietės gintarai
Su tom brazilietėm teko pie

tauti keliuose restoranuose. Val
giai skanūs, patrauklūs ir kur 
tik Įeini visur girdėti ta sva
jinga tango muzika, kuri lyg 
tyčia didino mano skausmą ... 
Viena tų braziliečių dėvėjo pui
kius gintarinius karolius. Aš nu
stebau, nes ten gintaras retas 
papuošalas, juoba, kad ji buvo 
svetimtautė.

— Tai mano vyro dovana. Aš 
jokių kitų papuošalų nemėgstu 
ir nenešioju, išskyrus sidabrą 
ir gintarą, — aiškino ji. Tas 
gintaras mudvi dar labiau su
artino. Susitikome dar S. Pau- 
lyje ir tebesusirašinėjame.

Ne dėlto, kad būčiau moteris, 
bet dėlto; kad Kanadoje vyrai 
rengiasi neskoningai, nerūpes
tingai, todėl ir krito į akis ele
gantiški argentiniečiai. Jie atro
dė švarūs, gražiai nusiskutę ir 
apsikirpę, vilkėjo geros kokybės 
eilutėmis ir megztiniais bei liet
palčiais. Per tas kelias dienas 
nemačiau nė vieno apšepusio 
žmogaus tad ir užklausiau jau
nąjį Deveikį, kur gi randasi ju 
plaukuočiai?

— Kad mes jų ir neturime. 
Jei policija pagauna tokį tipą, 
tuoj pat nukerpa plaukus, — 
paaiškino jisai.

Kelionė lėktuvu tiesiai S. Pau
lin perbrangi, tad grįžti teks 
per Urugvajų autobusu. Tad ko
dėl dar nepabuvoti kelias die
neles? Be to, ir šeimininkai ir 
ir visi kiti prašė ilgėliau pasi
likti. (Bus daugiau)

Trys Europos lietuviai diskutuoja grafikos parodoj V. Vokietijoj 
studijų savaitės metu. Iš kairės: kun. dr. prof. J. Jūraitis, J. Lingys, 
dail. A. Krivickas

Krepšinio mokykla - vienintelė Kanadoje
PRANYS ALŠĖNAS

Po dvidešimties metų veiklos 
Toronto Lietuvių Sporto Klubas 
“Vytis” žvelgia į ateitį su pasi
ryžimu ir sportiniu entuziazmu. 
Bedirbant toje srityje, teko klu
bui vis iš naujo kaupti vadovų 
skaičių ir, žinoma, jų ryžtą, nuo
lat jieškoti rėmėjų pagalbos, kad 
išliktų sportuojantis jaunimas 
savųjų tarpe. Mūsiškiam jauni
mui nebuvo galima duoti nei vi
siškai tinkamų sportavimui są
lygų, nei vilioti jų kitokiais at
pildais, tačiau netrūko vadovų 
pasišventimo ir sportuojančių 
entuziazmo. Vytiečiai pasiekė 
daug neeilinių laimėjimų. Net 
keturi vytiečiai yra iškovoję Ka
nados meisterystę stalo tenise ir 
šachmatuose ir visam kraštui at
stovavę tarpvalstybiniuose susi
tikimuose.

Ne vien laimėjimai sporto 
aikštėse buvo “Vyčio” uždavi
nys. Buvo siekta suburti kiek ga
lint daugiau jaunimo ir įgalinti 
ji bendrauti lietuviškoje nuotai
koje. Kasdieninėje kovoje už 
klubo būvi, neturint institucinio 
užnugario, nebuvo laiko Jieškoti 
poilsio. Tai parodė eilės vadovų 
darbas nuo pat klubo Įsisteigi- 
mo pradžios. Pagarba ir padėka 
jiems! Senųjų vadovų eilės ne
išvengiamai retėja, bet šalia pa- 

' tyrusių veteranų darbuotojų 
klube, jau išaugo ir būrys jaunų 
vadovų, tinkamai perimančių ir 
tęsiančių “Vyčio” veiklą.

Tikrai nebūtų sėkminga Vy
čio veikla, jei nebūtų nuoširdžių 
rėmėjų. Vytis dėkingas Lietuvių 
B-nei, kredito kooperatyvams, 
Šv. Jono Kr. parapijai bei jos 
klebonui kun. P. Ažubaliui ir vi
siems Vyti rėmusiems.
Krepšinio mokykla — stovykla

Tokia mokykla buvo Įsteigta 
prieš trejus metus ir pavadinta 
Lietuvių Sporto Klubo “Vytis” 
krepšinio stovykla arba mokyk
la. Tai išradimas naujųjų lietu
vių kanadiečių, kurie atvyko į 
ši kraštą maždaug prieš 22 me
tus.

Prieš keletą metų lietuviai pa
siuntė tam tikrą skaičių iškilių 
žaidėjų i “Bob Cousy” krepšinio 
stovyklą JAV-se. Tačiau tai bu
vo perdaug brangus žygis. Tada 
“Vytis” nusistatė Įsteigti savo 
treniruotės mokyklą Kanadoje. 
Jie atsikvietė JAV lietuvį ins
truktorių, kuris labai gerai kva
lifikuotas kaip žaidėjas ir tre
neris, būtent Praną Cekauską iš 
Detroito. Jis studijuoja Wayne 
State University ir šiais metais 
gaus kūno kultūros magistro 
laipsnį. Jis labai patyręs tokių 
stovyklų procedūroj, nes turi 
tokią savo stovyklą Detroite. Jis 
taip pat yra sporto instruktorius 
Detroito Austin gimnazijoj.

Po poros sėkmingų metų šios 
“Vyčio” stovyklos garsas pasie
kė Ontario Leadership Athle
tic Camp vadovybės ausis. Ji at
siuntė savo atstovų, delegaciją 
pasižiūrėti. Jie buvo sužavėti 
lietuvių darbu bei sportine veik
la ir davė savo paramą. Trene
riai ir mokytojai pasiūlė šią mo
kyklą padaryti atvira visam Ka
nados sportuojančiam jaunimui, 
juoba, kad lietuvių neužteko.

ši krepšinio stovykla — mo
kykla yra vienintelė visoje Ka
nadoje. Vieta, žemė ir patalpos 
gautos iš mūsiškės šv. Jono Kr. 
parapijos. (Gerojo Ganytojo sto
vyklavietė). Tenai esama dvie
jų patogių pastatų sportinin
kams, kuriuose telpa apie 120 
asmenų, vadovybės rezidencija, 
virtuvė, valgykla, salė ir didelė 
asfaltuota sporto aikštė, kuri 
naktimis apšviečiama. Planuoja
ma įrengti ir dar viena tokia as
faltuota sporto aikštė.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

» Telefonas LE 2-5965 
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle 
Directors

Smulkesnės informacijos
Šią vasarą per penkias savai

tes praėjo per šią krepšinio mo
kyklą arti 200 lietuvių ir nelie
tuvių. Prie jos sėkmingumo 
daug prisidėjo mokyklos pradi
ninkas M. Duliūnas, treneris Pr. 
čekauskaš, laivyno ats. kpt. A. 
Klimas, studentas V. Jurėnas ir 
A. Duliūnas, J. Sadonis ir kt. 
Stovyklos komitetą sudaro: J. 
Balsys — spaudai, J. Nacevičius 
— lėšoms, M. Duliūnas — admi
nistracijai. “Vyčio” klubo valdy
bą sudaro: pirm. A. Supronas. 
ižd. J. Uogintas, sporto vadovas 
Vyt. Staškevičius.

Mokyklos minusai ir pliusai
Dėmesį i šią stovyklą atkrei

pė didelis skaičius asmenų, mo
kyklų, parašydami daug padrą
sinančių laiškų. Atsiliepė kele
tas gimnazijų. Švietimo ministe
rija kaikuriuos mokinius leidžia 
savo lėšomis. Stovyklą lanko 
dažni svečiai iš arti ir toli. Tai, 
žinoma, priskirtina prie stovyk
los pliusų. Esama ir minusų. 
Svarbiausias iš jų — stokojama 
stovykloje lietuviško jaunimo. 
Ji žymiai prašoka kitataučiai. 
Antra vertus, šios mokyklos su-

“Vyčio" krepšininkų stovyklą 
stebint
organizavimu keliamas Lietuvos 
ir lietuvių vardas tarp svetim
taučių. šiuo metu išleisti auto
mobiliams ženkliukai — stili
zuotas Vytis su atžymėjimu 30- 
ties metų nuo europinės Lietu
vos meisterystės.

Į stovyklą - mokyklą iš vasar
namių vakarais žmonės susiren
ka ir praleidžia laiką, stebėdami 
sportinius filmus.

1951 m. vytiečiai pradėjo or
ganizuoti Š. Amerikos lietuvių 
žaidynes ir sportinį judėjimą. 
“Vytis” vėliau laimėjo penktą
sias š. Amerikos žaidynes ir dip
lomatijos šefo S. Lozoraičio tau
rę.

Čia pat pažymėtini buvę “Vy
čio” pirmininkai: A. Kernius, K. 
šapočkinas, K. Lukošius, Pr. 
Berneckas, S. Kasperavičiūtė, 
Pr. Gvildys, J. Balsys ir A. Sup
ronas. Vytiečiai—Kanados meis
teriai: P. Vaitonis, Pr. Gvildys, 
S. Kasperavičiūtė, E. Sabaliaus
kaitė ir V. Nešukaitytė. Vyčio 
garbės nariai: J. Strazdas, A. 
Skrebūnas, L. Kirkilis, Pr. Gvil
dys, M. Duliūnas, kun. P. Ažu
balis, H. Stepaitis, J. Nacevičius.

Sėkmės “Vyčiui”, pradėju
siam trečiąjį dešimtmetį!

PAVERGTI LIETUVIAI 
DŽIAUGIASI GIRDĖDAMI 

LAISVĄ ŽODĮ PER TAUTOS 
FONDO LĖŠOMIS IŠLAIKO
MAS RADIJO PROGRAMAS. 
TAUTOS FONDAS LAUKIA 
TAVO AUKOS TAM DARBUI.



9 WERGTOJE TWJE
KEISTAS KVIETIMAS
“Gimtasis Kraštas” rugpjūčio 20 

d. laidoje paskelbė rektoriaus prof, 
dr. J. Kubiliaus pranešimą “Kvie
čia Vilniaus universitetas”, išdėstan- 
tį studijų sąlygas užsienio lietuviams. 
Jiems leidžiama studijuoti matema
tiką, fiziką, chemiją, biologiją, geo
grafiją, mediciną, lietuvių kalbą ir 
literatūrą, rusų kalbą ir literatūrą, 
romėnų ir germanų filologiją, 
bibliotekinikystę ir bibliogra
fiją, žurnalistiką, istoriją, ekonomi
ką, teisę ir psichologiją. Pagrindi
nė sąlyga: “Į universitetą priimami 
asmenys iki 35 metų amžiaus, turin
tieji pilno vidurinio išsilavinimo 
diplomą, i aspirantūrą — iki 40 me
tų ir moksliniam stažavimuisi — bet 
kurio amžiaus, baigę aukštąją mo
kyklą ..Studijuoti galima pilną 
kursą ar tik jo dalį vienerių metų 
laikotarpyje. Kandidatai rektoriui 
prof. dr. J. Kubiliui turi atsiųsti iš
silavinimo dokumentą, sveikatos pa
žymėjimą, autobiografiją, šešias fo
tografijas, du egzempliorius Sovietų 
Sąjungos ambasadoje gaunamos an
ketos ir “pažangių užsienio lietuvių 
organizacijų, laikraščių redakcijų ar 
atskirų visuomeninių veikėjų reko
mendaciją”. Paskutinieji du punktai 
iš anksto palaidoja studijų viltis. 
Kreipimasis Į Sovietų Sąjungos am
basadą būtų oficialus Lietuvos oku
pacijos pripažinimas. Dar juokinges
nis yra reikalavimas gauti išeivijos 
lietuvių komunistų rekomendaciją, 
lyg kad jie būtų didžiausi lietuvybės 
išlaikymo autoritetai. Faktas lieka 
faktu, kad jie yra silpniausioji lie
tuvybės grandis išeivijoje, praradusi 
savo jaunimą. Prof. dr. J. Kubiliui, 
be abejonės, turėtų būti aišku, kad 
save gerbiąs lietuvis jaunuolis Į tas 
lietuvybės požiūriu atžangias organi
zacijas, laikraščius ir veikėjus nesu
tiks kreiptis, o savo lietuviško jauni
mo jie nebeturi. Taigi, ši sąlyga kvie
timą studijuoti Vilniuje padaro tuš
čiu propagandiniu mostu. Be reikalo 
yra žadamas nemokamai visas išlai
kymas ir stipendijos, pačiam studen
tui paliekant tik kelionės išlaidas. 
Dėmesio verta ir baigminė prof. dr. 
J. Kubiliaus pranešimo dalis: “Besi
mokantieji universitete užsienio lie
tuviai privalo vykdyti mokymosi pro
gramas bei universiteto rektorato pa
tvirtintus studentų disciplinos reika
lavimus, tarybinius įstatymus, be to, 
gerbti Lietuvos TSR papročius bei 
tradicijas.”

FOTOGRAFO SKUNDAS
Liepos 10 d. “Tiesa” paskelbė Vil

niaus fotoateljė nr. 4 dirbančio foto
grafo I. šocheno liūdną laišką, at
skleidžiantį fotografų vargus. Nors 
lietuviai garsėja meninėmis nuotrau
komis net užsienio parodose, buitinė 
fotografija taip atsilikusi, kad ją ge
riausiu atveju tegalima priskirti XX 
šimtmečio pradžiai. Viena vilniečių 
šeima, sukvietusi giminaičius, nera
do tokios fotoateljė, kurioje būtų ga
lima padaryti bendrą nuotrauką. I. 
šochenas konstatuoja: “Fotografu aš 
dirbu jau 35 metus, vien šioje atel
jė — jau 20 metų, žinau gerai visų 
ateljė sąlygas. Daugumoje jų tikrai 
neįmanoma fotografuoti stambesnes 
grupes. Neturi atitinkamų patalpų, 
neturi atitinkamos optikos. Mes tie
siog jau įpratome ir nebepykstame, 
kai klientai mūsų techniką vadina 
“prieštvanine”, nes iš tikrųjų jinai 
jau labai pasenusi ir visais atžvil
giais atsilikusi. Ne kiekvienoje ateljė 
galima nufotografuoti vaiką, nes tas 
gimimo dienos proga papuoštas vai
kutis neiškenčia nejudėdamas, kol

mes, atidengę objektyvą, skaičiuoja
me sekundes...” Tokių akmens am
žiaus fotoateljė vyriausias tvarkyto
jas Vilnioje yra nieko apie fotogra
fijas neišmanantis “Paslaugos” kom
binato direktorius Georgijus Tovsto- 
lužskis, nenorintis grįžti į dabarti
nius laikus, atmetantis grįžimą ska
tinančius fotografų pasiūlymus. Atel
jė fotografai tik fotografuoja ir ryš
kina filmus, o nuotraukas gamina 
centralizuota laboratorija. I. Šoche
nas nėra patenkintas tokia tvarka: 
“Gatavos nuotraukos grąžinamos 
mums, mes atiduodame klientams. 
Tinkamai organizavus darbą, šis 
principas būtų geras, o dabar, kai 
darbo drausmė pašlijusi, rezultatai 
nėra džiuginantys. Dažnai žmonės 
gauna nuotraukas tik atėję kelintą 
kartą. Ir jos neretai techniškai labai 
prastos. Prieš kurį laiką aš siūliau 
įvesti laboratorijoje kokybės kontro
lę, bet ir šis pasiūlymas atsimušė į 
kombinato vadovų abejingumo sieną. 
Pelnas, pelnas — ir daugiau nieko! 
O juk pagrindinis mūsų tikslas (toks 
pats ir mūsų fotografų noras) — 
kuo geriau aptarnauti sostinės gy
ventojus.”

KLAIPĖDOS KAPINĖS
S. Nemunaitis “Literatūros ir Me

no” rugpjūčio 1 d. laidoje pasakoja: 
“Senosios Klaipėdos kapinės nema
žai nukentėjo nuo paskutinio karo. 
Kautynės paliko ryškių pėdsakų visa
me mieste. Laikas užgydė padarytas 
žaizdas: dingo griuvėsiai, iškilo nau
ji namai, skveruose vėl sužydėjo gė
lės. Tačiau kapinių sutvarkymu nie
kas rimtai nesirūpino, nors jos nebu
vo uždarytos. Chuliganai sudaužė ir 
subiaurojo daug brangių meniškų 
antkapių, išlaužė metalines tvoreles. 
Taip atsitiko todėl, kad kapinės buvo 
paliktos likimo valiai. Nepakankamai 
jomis rūpinosi dvasiški ja, kurios ži
nioje jos buvo. Vėliau kapinės ati
teko miesto vykdomajam komitetui, 
— pasirodė lentelės, draudžiančios 
ant kapų priiminėti saulės vonias, 
girtuokliauti, lošti kortomis ir spor
tuoti ... Net piniginė bauda buvo nu
matyta už šių priesakų nesilaikymą. 
Tačiau vaizdas liko toks pat apgailė
tinas, nedarantis miestui garbės. 
Prieš keletą metų, užuot pagaliau su
tvarkius senas istorines kapines, kaž
kam šovė į galvą vieną jų pusę suly
ginti su žeme. Pasakyta — padaryta. 
Niekas nepagalvojo apie istorinę - 
etnografinę kapinių reikšmę ir miru
siųjų atminimo gerbimą, nesusimąs
tė, kokia to sumanymo prasmė, psi- 
chologinės-moralinės ir kitokios pa
sekmės. Pateisinantys argumentai? 
Vargu ar jie gali būti pakankamai 
svarūs ir etiški. Išlikusi senųjų Klai
pėdos kapinių dalis, kur prieš kelioli
ka metų dar buvo laidojama, tebė
ra nesutvarkyta ir baisiai apleista. 
Sunku nesipiktinti atsakingų už ka
pinių sutvarkymą ir priežiūrą žmo
nių apsileidimu ir abejingumu. Už
mirštame paprastą tiesą: apie miesto 
kultūrą sprendžiama ir iš to, kaip 
atrodo kapinės. Todėl neatidėliojant 
reikėtų imtis priemonių.”

AVIACIJOS ISTORIJA
Sovietų Sąjungos Oro Laivyno Die

nos proga Kauno istorijos muzėjuje 
atidaryta paroda “Aviacijos istorija 
Lietuvoje”. Jos eksponatai atsklei
džia aviacijos pradžią Lietuvoje, pir
muosius skraidymus, lietuviškos kon
strukcijos lėktuvus ir jų kūrėjus, 
Lietuvos lakūnų tarptautinius ryšius, 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydį per Atlantą. Žymi vieta pa
rodoje skiriama aviacijos sporto klu
bų veiklai, konstruktoriaus Broniaus 
Oškinio sukurtų sklandytuvų mode
liams, varžybose lietuvių sklandyto
jų iškovotiems trofėjams.

LIETUVIŠKOS SKARELĖS
Kauno “Kaspino” tekstilės-galan- 

terijos fabriko dailininkė D. Jone- 
lienė sukūrė lietuviškų skarelių “Ru
giagėlės”, “Bočiai”, “Gvazdikai”, 
“Vilnelė” pavyzdžius masinei gamy
bai. Pavyzdžiai bus išstatyti sovietų 
tekstilės peržiūroje Maskvoje.

“AUKSINĖS KOPOS”
Sovietų Sąjungos tarptautinės ir 

“A” klasių pramoginių šokių konkur
sas “Auksinės kopos” buvo sureng
tas Palangoje. Tai yra naujas ren
ginys, papildas jau tradiciniu tapusį 
kauniečių “Gintarinės poros” kon
kursą. Gintaro prizą, pagrindinį atžy- 
mėjimą, Palangoje išsikovojo kaunie
čiai Laima Balsevičiūtė ir Petras Ja- 
nulevičius, II vietą laimėjo leningra
diečiai N. Zubkova ir V. Davidovs- 
kis, III vietą — maskviečiai M. B. 
Belousovai. V. Kst.

Baltiečių festivalyje Priedainėje, N. J., lietuvių tautinių šokių grupė iš Niujorko, vadovaujama J. Ma
tulaitienės, atliko dalį programos Nuotr. V. Maželio

DELHI, ONTARIO
L. K. MOKSLO AKADEMIJOS su- 

važiavime Toronte dalyvavo ir kele
tas asmenų iš Delhi. Kun. dr. J. Gu
tauskas skaitė paskaitą pedagogikos 
sekcijoj tema “Šeimos ir mokyklos 
vaidmuo lietuvybės ugdyme”. Dr. Br. 
Povilaitis vadovavo gamtos bei tiks
liųjų mokslų sekcijai ir skaitė pa
skaitą. Be to, jis pirmininkavo bend
riesiems posėdžiams. K.

PADĖKA
Netikėtai patekusi ligoninėn susi

laukiau daug lankytojų ligoninėje ir 
namuose. Esu dėkinga už gėles ir 
įvairias dovanėles.

Mano nuoširdi padėka, kun. dr. J. 
Gutauskui, Delhi kat. moterų drau
gijai, p. p. Bartuliams, Jakubickie- 
nei, Astrauskams, Bagdonams, Da- 
durkienei, Pranckevičienei, Vitkaus
kams, Vindašienei, šukaičiui. Juo
džiui, Vaitkų šeimai, Savickams Ha
miltone, A. Mažeikoms. A. Rudo
kams, Norvaišams, Račiui, Bikienei, 
Skudams, J. Vaitkui Toronte. Lapie- 
nienei, Riderienei. Liuimoms Kleve- 
lande, B. Shanda, Matelienei, Cvir
koms, Strodomskienei, Samienei, Ša
mui.

Visiems dėkinga —
Marija Rudokienė

St. Catharines, Ont.
METINIS SUSIRINKIMAS. KLB 

St. Catharines apylinkės šaukiamas 
rugsėjo 27, sekmad., 75 Rolls Avė

vienuolyno patalpose tuojau po pa
maldų. Darbotvarkėje — Bendruome
nės valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, svarstomas rengimas Ka
nados Lietuvių Dienos, kurią, pagal 
KLB krašto tarybos pasiūlymą, pri
klauso suruošti St. Catharines apylin
kei. Tad visi maloniai prašomi susi
rinkime dalyvauti.

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba

VISUOTINIS SLA 278 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS — rugsėjo 20 d., 
7 Southwood Dr., 4 v. p. p. Darbot
varkėje: SLA 56 seimo atstovo pra
nešimas ir kiti svarbūs organizacijos 
veiklos reikalai.

Visus narius ir prijaučiančius val
dyba maloniai kviečia dalyvauti.

SLA 278 k. valdyba

LONDON, ONT.
SPORTININKAI ATSILIEPKIT! 

Kasmet į Londoną atvyksta vis di
desnis skaičius lietuvių studijuoti 
Vakarų Ontorio universitete. Jų tar
pe yra ir nevienas sportininkas. Nau
jai atvykstantieji prašomi atkreipti 
dėmesį į tai, kad čia veikia lietuvių 
sporto klubas “Tauras” su stipria vy
rų krepšinio komanda ir pirmaeiliais 
atletais. “Tauras” numato dalyvauti 
ir Lietuvių Dienos šventėje. Dau
giau informacijos gauti ir užsiregis
truoti galima pas klubo pirm. Dani- 
liūną tel. 438-7694. Laukiame naujų 
jėgų. D. E.

EDMONTON, ALTA
DR. JUOZO IR BRONĖS PILIPA

VIČIŲ SIDABRINĖ SUKAKTIS. — 
1945 m. vasarą karas Europoje buvo 
vos tik pasibaigęs. Liepos 22 d. mažo
je Bavarijos bažnytėlėje pabėgėlis 
lietuvis kun. S. Šantaras sutuokė sa
vo jauniausią sesutę ISronę su veteri
narijos gydytoju Juozu Pilipavičium. 
Po 25 metų ir už 6000 mylių kitas 
pabėgėlis lietuvis kun. Izidorius Gri
gaitis, sveikindamas Bronę ir Juozą 
Pilipavičius jų sidabrinių vestuvių 
proga, tarė: “Moterystės sakramentą 
suteikia kunigas, o dangyje palaimi
na Dievas, žiūrėdamas į šią pavyzdin
gą šeimą, aš žinau, kad vedybos dan
guje buvo palaimintos labai, labai 
stipriai.”

Gimusi aukštaite. Bronė užaugo 
Žemaitijoj ir mokytojų seminariją 
baigė Telšiuose. Žemaičiu gimęs ir 
augęs, Juozas augštąjį mokslą įpusė
jo Kauno veterinarijos akademijoj, 
studijavo Leipcigo universitete ir 
veterinarijos studijas užbaigė Hano
verio augštojoje veterinarijos mo
kykloje, gaudamas veterinarijos gy
dytojo laipsnį.

Išlaikęs Ontario provincijos vete
rinarijos gydytojų draugijos egzami
nus Guelph universitete, Juozas per
ėjo dirbti Kanados žemės ūkio minis- 
terijon ir buvo atsiųstas į Edmonto- 
ną. Pradėjęs darbą žemutinėje valdi
nės tarnybos laiptų pakopoje, dr. J.

Pilipavičius šiuo metu yra vyr. vete
rinaras. Trečioje didumu Albertos 
skerdykloje, Burns Foods Ltd. de
partamento pasiųstas, Juozas lankė ir 
užbaigė “Manager-supervisory scho
ol” ir “Emergency Measures (ato
minio užpuolimo) school”.

Dr. J. Pilipavičius priklauso sekan
čioms organizacijoms: Edmonton Ve
terinarians’ Club, Ontario Veterinary 
Medical Association, Canadian Vete
rinary Medical Association ir Profes
sional Institute of Civil Service of 
Canada.

Iš artimųjų giminių Juozas turi 
brolį, gyvenantį Toronte, o Bronė — 
brolį kunigą S. Santara, gyvenantį 
Čikagoje. Dr. Juozas ir Bronė Pilipa
vičiai užaugino sūnų Romą, baigusį 
mechaninę inžineriją Albertos uni
versitete, dirbantį Westinhouse bend
rovėje Toronte, dukrą Liną, baigusią 
to paties universiteto švietimo fakul
tetą, ir dukrą Ritą, šiemet baigiančią 
gimnaziją.

Bronė ir Juozas Pilipavičiai dirba 
Edmontone didelį lietuvišką darbą. 
Eilę metų Juozas buvo Lietuvių Na
mų direktorium, Lietuvių Bendruo
menės pirmininku, lietuvių parapijos 
rėmėju. Minėdami sidabrines vestu
ves, Bronė ir Juozas Pilipavičiai 
gavo iš Vatikano popiežiaus apašta
lišką palaiminimą. P. G.
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e n iru y i ai pasaulyje

A o. muziko Juozo Naujalio ka
pas ir paminklas Petrašiūnų ka
pinėse. Velionis gimė 1869 m., 
mirė 1934 m. ir buvo palaidotas 
Kaune. Panaikinus centrines ka
pines, velionies ir jo žmonos Mo
nikos palaikai buvo iškelti j Pet
rašiūnus

Advokatas 

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

32 James St. So., 
Roya: Bank Building, 

saite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Bronė ir Juozas Pilipavičiai, Edmontone sulaukę 25 metų vedybinės 
sukakties

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enn Inger Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA 
284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA"
21 Motn St. Cost, komb. 203, tel. S28-0511

Mokame už: 
depozitus _______________5%
šėrus ir sutaupąs ______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius __________ 7% %

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. 
v.
v.

P-P- I 
p.p.
P P- ,

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

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- į 
dieniais “Talka” uždaryta.______ '

l 
i

jflhnenines paskolas iš____ 10%
nekiln. turto paskolas iš -9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — viri $2.100.000.

HAMILTON, ONT.
VIDA PAŠKEVIČIŪTĖ IR VY

TAUTAS BENIUŠIS rugpjūčio 22 d. 
susituokė Aušros Vartų bažnyčioje. 
Šv. Mišių metu mons. dr. J. Tada- 
rauskas palaimino jų santuoką. Jau
navedžių gražią palydą prie altoriaus 
sudarė Irena Paškevičiūtė, Juozas 
Choloravičius, Nijolė Beniušytė, Le
onas Klimaitis, Vida Vaitonytė, Al
fonsas Palčiauskas, Danutė Kudabai- 
tė, Antanas Steigvila, Andrius Paš
kevičius, o žiedus nešė mažasis Pau
lius Jakubynas. Mišių metu giedojo 
solo p.p. A. Paulioniai. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Vestuvių vaišės, daly
vaujant arti trijų šimtų svečių, įvy
ko Jaunimo Centre. Jaunuosius su 
duona ir druska pasitiko jų tėveliai 
— Julija ir Julius Paškevičiai, Vla
dė ir Vytautas Beniušiai. Mons. J. Ta- 
darauskui sukalbėjus maldą, vyko 
vaišės, kurių metu aidėjo lietuviškos 
dainos palydint akordeonu K. Deks- 
niui. Vestuvėse dalyvavo labai daug 
jaunimo, kuris savo jaunatviška ener
gija sudarė linksmą vaišių nuotaiką. 
Vidą ir Vytautą sveikino parapijos 
klebonas mons. J. Tadarauskas. Jau
nieji abu buvo aktyvūs tautinių šokių 
grupės “Gyvataras” šokėjai. Dėlto 
juodu sveikino grupės vadovė G. 
Breichmanienė ir įteikė prisimini
mui dovanėlę. Taip pat sveikino atei
tininkų vardu — mokyt. D. Enskai- 
tienė, skautų — dr. V. Kvedaras, 
“Aukuro” — režisorė E. Kudabienė, 
o studentų vardu žodį tarė mokyt. 
S. Martinkutė. Tėvų vardu jaunuo
sius jautriu žodžiu sveikino jaunosios 
tėvelis J. Paškevičius. Pabaigoje jau
navedys tarė visiems padėkos žodį. 
Vaišėms pasibaigus, tautinių šokių 
grupės “Gyvataras” šokėjos, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, pašoko 
kartu su jaunąja atsisveikinimo šokį 
Sadutę. Tai buvo pats gražiausias ir 
įspūdingiausias salėgę. . vykusių iš
kilmių momentas. Visom vaišių iškil
mėm vadovavo gražiai ir sumaniai G. 
Breichmanas. kuris perdavė ir kraš
to valdybos sveikinimus.

V. Paškevičiūtė yra visiems gerai 
pažįstama kaip aktyvi jaunimo orga
nizacijų — skaučių ir lietuvių stu
dentų draugijos narė. Kurį laika vai
dino dramos teatre “Aukuras”. Vida 
studijuoja McMaster universitete, 
kur šiais metais tikisi baigti ketve- 
rių metų kursą. V. Beniušis nuo pat 
mažens įsijungė į ateitininkų ir skau
tų organizacijas. Aktyviai reiškėsi 
ateitininkų moksleivių kuopos veik
loje, vienas iš kuopos laikraštėlio re
daktorių. Buvo studentų draugijos 
pirmininku. Jis taipgi buvo sporto 
klubo “Kovas”, nariu, vienu geriau
sių krepšinio žaidėjų. Yra baigęs 
Guelph universitete gamtos mokslus 
bakalauro laipsniu. Jaunieji nuo ma
žens priklausė tautinių šokių grupei 
“Gyvataras” ir abu dalyvavo su gru
pe išvykoje į Prancūziją.
■ Didelė garbė tenka tėvams, kad jie 
sugebėjo įžiebti savo vaikuose tiek 
daug meilės lietuviškai veiklai. Tegu 
šią jaunąją Vidos ir Vytauto Beniu- 
šių šeimą ir toliau jungia šis gražu
sis lietuviškojo gyvenimo pasaulis.

J. P.
VISI A. STULGINSKIO kuopos 

moksleivių ateitininkų nariai ir busi
mieji nariai kviečiami dalyvauti' pir
mame susirinkime penktadienį, rug
sėjo 11 d., 6 vai. P. Butkevičių name. 
Prašom visus atnešti $2.00 nario mo
kesti.

HAMILTONO A T E I T ININKAI 
rugsėjo 13 d. pradeda savo veiklos 
metus. 11 v. r. — Mišios ir bendra 
Komunija Aušros Vartų par. bažny
čioje, o po pamaldų — arbatėlė Jau
nimo Centre. Visi renkasi uniformuo
ti 10.30 v. r. Jaunimo Centre.

Valdyba
“KOVO” SPORTININKAI pasiekė 

keletą gražių laimėjimų. Baltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybėse 
ypač pasižymėjo 15 metų B. Luko
šius. Jaunių klasėje ligi 18 m. lai
mėjo 1 v. 1.500 m ir 800 m bėgimą, o 
vyrų klasėje — II v. Baltiečių lauko 
teniso varžybose, kur dalyvavo 32 
žaidėjai iš Kanados ir Amerikos, G. 
Paltarokas su Čikagos latviu pasiekė 
baigmę. Užėjus lietui, teko rungty
nes nutraukti latvio naudai.

D. Grajauskaitė tose pat varžybo
se mergaičių klasėje laimėjo I v., 
baigmėje nugalėjo praeitų metų 
meisterę Toronto estaitę. Ji taipgi 
išsikovojo I v. lietuvių moterų kla
sėje A, Žilvitis ir K. Kalvaitis buvo 
pakviesti ir žaidė Hamiltono miesto 
rinktinėje jaunių grupėje prieš Flint 
Mich. A. G.

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE- 

MOKRATŲ Sąjungos kas treji metai 
rengiama konferencija įvyko rugpjū
čio 14—16 d. d. Klevelaude, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje. Dalyva
vo atstovai iš Detroito, Čikagos, Niu
jorko, Vašingtono, Klevelando ir iš 
Paryžiaus atvykę Adolfas ir Birutė 
Venskai, atstovavę Europai. Į LKD 
Sąjungos centro naująjį komitetą iš
rinkti: Alg. Kasulaitis, A. Garka, A. 
Pautienis, H. Idzelis, P. Balčiūnas, A. 
Tamulionis, P. Mikšys, P. Kliorys ir 
Pr. Razgaitis. Su LKD Sąjungos veik
la supažindino speciali parodėlė, ku
rioje buvo išstatyta korespondencija 
su krikščionių demokratų centrais 
įvairiose pasaulio valstybėse, LKD 
Sąjungos biuleteniai, leidiniai įvai
riom kalbon. Konferencijos dalyviai 
pagerbė LKD Sąjungos kūrėją ir da
bartinį garbės pirmininką prel. My
kolą Krupavičių jo amžiaus 85 metų 
sukakties proga. Su jo veikla daly
vius supažindino A. Tamulionis, o P. 
Spetyla perskaitė iš prel. M. Krupa
vičiaus gautą sveikinimą, žodžiu kon
ferenciją sveikino L. Valstiečių Liau
dininkų S-gos pirm. J. Daugėla, Al 
Tautinės Sąjungos vardu — Vilties 
Draugijos pirm. A. Laikūnas, LA Są
jūdžio — Z. Peckus, senosios lietuvių 
kartos vardu — tautininkų veikėjas
K. Karpius, Krikščionių demokratų 
tarybos pirm. inž. A. Venskus iš Pa
ryžiaus. Dėmesio centre buvo dvi die
nas trukęs simpoziumas “Krikščionis 
ir komunistas kovoje už žmogų”, ku
rio įvadinę paskaitą skaitė LKD Są
jungos centro komiteto pirm. A. Ka
sulaitis, referatus — kan. V. Zaka
rauskas, L. Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos pirm. J. Daugėla, Studentų 
Ateitininkų Sąjungos pirm. A. Raz
gaitis, krikščionių demokratų ir AL 
Tos veikėjas advokatas dr. K. Šid
lauskas. Abi simpoziumo dalis mode- 
ravo inž. A. Pautienis. Sekmadienio 
rytą Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kan. V. Zakarauskas. Pamaldų 
metu giedojo Prano Ambrozaičio va
dovaujamas vyrų choras ir solistas 
Julius Kazėnas.

MR. CHARLES STULGA, išbuvęs 
dvejus metus P. Vietname, yra pa
skirtas garsiųjų Green Berets (žalių
jų berečių) parašiutininkų dalinio 
instruktorium Fort Bragg bazėje, N. 
Carolina valstijoje. Šiuos specialius, 
geriausiai JAV paruoštus dalinius ko
vai su komunistų partizanais yra 
įsteigęs velionis prez. J. K. Kennedy.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS, vadovaujamas pirm. V. Misiū
no, surengė pagerbtuves garbės na
rei ir Buenos Aires lietuvių veikėjai 
Elenai Vilčinskaitei-Ryselienei am
žiaus septyniasdešimtmečio proga. 
Pagrandini žodį tarė “Argentinos 
Lietuvių Balso” leidėjas Pr. Ožins- 
kas, primindamas susirinkusiems su
kaktuvininkės 40 metų kultūrini dar
bą lietuvių tarpe. E. Ryselienė jau 
su pirmuoju Lietuvos konsulu Jonu 
Skinkiu pradėjo organizuoti scenos 
mėgėjus, pastatė daugiau kaip 10 
dramos veikalų, kurių didžioji dalis 
buvo lietuvių autorių. Ji taipgi vado
vavo Villa Lugane veikusiai lietuviš
kai mokyklai, skiepydama Lietuvos 
nemačiusiai jaunajai kartai meilę jų 
tėvų kraštui Lietuvai. Sukaktuvinin
kės pastangų dėka daug jaunuolių 
šiandien kalba lietuviškai, dalyvauja 
saviveiklininkų scenoje ir lietuvių vi
suomeninėje veikloje. “Laiko” vardu 
E. Ryselienę sveikino Vytautas Pad- 
valskis, pritardamas Pr. Ožinsko pa
reikštoms mintims. Argentinos Lietu
vių Centro vardu B. Daratėnienė su
kaktuvininkei prisegė auksinę sagę 
su stilizuotu Vyčiu, gėlių puokštes 
savo tėvų buvusiai lietuvių kalbos 
mokytojai įteikė Misiūnų, Daratėnų, 
Ruplėnų, Katinų ir Aglinskų šeimų 
vaikai. Gėlėmis ją taipgi pasveikino 
Vladė ir Benediktas Survilai. Po ei
lės sveikinimų Onos Ožinskienės va
dovaujami pagerbtuvių dalyviai su
kaktuvininkei sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

Australija
LIETUVIŲ ŽIEMOS SPORTO II 

šventę Mt. Buller kalnuose rugpjūčio 
15—16 d. d. surengė Melburno spor
to klubas “Varpas”. Dalyvavo apie 
40 slidininkų ir gausus būrys svečių 
iš Adelaidės, Kanberos, Melburno, 
Sidnėjaus ir Geelongo. šiuose kal
nuose lietuvių slidininkų klubas yra 
pasistatęs specialias “Neringos” pa
talpas.

ALB KRAŠTO TARYBOS rinkimai 
jau pravesti Adelaidėje ir Melburne. 
“Dirvos” korespondento V. Radzevi
čiaus pranešimu, juos laimėjo nuo
saikių pažiūrų žmonės, kuriems rūpi 
bendruomeninės veiklos stiprinimas.

Rinkimuose aktyviai dalyvavo ir Lie
tuvių Katalikų Federacija, parody
dama pasigėrėtiną bendrų lietuviškų 
reikalų supratimą. Kadangi šios dvi 
kolonijos į krašto tarybos suvažiavi
mą, įvyksiantį šių metų pabaigoje, 
siunčia daugiau kaip 30 atstovų, grei
čiausiai bus pašalintas AL Bendruo
menės skilimo pavojus dėl pastaruo
ju metu pareikštų priekaištų krašto 
valdybai ir jos leidžiamos “Mūsų Pa
stogės” redaktoriui V; Kazokui.

J. BAČIUNO VARDO biblioteka- 
skaitykla Adelaidėje, vadovaujama 
E. Reisonienės, gavo laišką iš velio
nies našlės M. Bačiūnienės, reiškian
tį pasigėrėjimą gražia šios instituci
jos veikla. Jai stiprinti M. Bačiūnie- 
nė pridėjo $100 čekį.

Lenkija
VILNIUJE VIE š £ JUS Lenkijos 

lietuvių laikraščio red. žygimintas 
Stoberskis spaudai suteikė pluoštą 
žinių apie Lenkijoje gyvenančius lie
tuvius ir jų veiklą. Pagrindinis va
riklis yra 1957 m. įsteigta Lietuvių 
Visuomeninė Kultūros Draugija, tu
rinti centrą Seinuose, skyrius — Var
šuvoje ir Vroclave. LVKD puoselėja 
lietuvių tautosaką, globoja kultūros 
namus, bibliotekas, skaityklas, mo
kyklas, meno saviveiklą. Devyniose 
Seinų krašto pradinėse mokyklose ir 
Punsko gimnazijoje pagrindinė dės
tomoji kalba yra lietuvių. Jos moky
tojai tobulinasi Vilniuje, šiose mo
kyklose mokosi 1.425 vaikai. 1959 m. 
įsteigta Punsko lietuvių gimnazija 
šiandien yra tapusi pagrindiniu inte
ligentijos ir mokytojų ruošimo židi
niu. Jos 38 auklėtiniai jau yra baigę 
ar ruošiasi baigti augštąsias mokyk
las. Beveik 6.000 knygų turi Agrad- 
ninkuose, Klevuose, Punske, Smalė- 
nuose ir Vidugiriuose veikiančios lie
tuviškos bibliotekos. Mažesnės biblio
tekėlės yra suorganizuotos mokyklo
se, LVK Draugijos skyriuose ir rate
liuose.

LENKUOS LIETUVIAI nemažą 
dėmėsi skiria meninei saviveiklai. 
Pastarųjų trejų metų laikotarpyje 
reiškėsi apie 10 ir daugiau suaugu
siųjų saviveiklinių kolektyvu. Žy
miausi šioje grupėje — “Vilnelės” 
ansamblis Vroclave, Vaitakiemio vy
rų choras ir visus lietuviškų mokyklų 
pedagogus jungiantis Punsko moky
tojų ansamblis. Saviveiklininkų me
tiniai sąskrydžiai rengiami Burbiškiu 
kaime, moksleivių kolektyvų apžiū
ros vyksta Seinuose Tarptautinės 
Vaikų Dienos proga. Ypač populia
rūs — jaunimo festivaliai, apiman
tys meninius renginius, žaidimus ir 
sporto varžybas. Tokie masiniai ren
giniai sutraukia tūkstančius žiūrovų. 
Saviveiklininkai atlieka programas 
minėjimuose, organizuoja dainų va
karus, stato lietuviškus vaidinimus. 
LVK Draugija organizuoja eilę pa
skaitų apie sovietų okupuotos Lietu
vos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą, Sei
nų apskrities raidą, Lietuvos ir lietu
vių kalbos istoriją. Kasmet seiniečiai 
plečia bendravimą su Lazdijų rajono 
gyventojais. Pernai Seinų krašte vie
šėjo saviveiklininkai ir sportininkai, 
Seinų krašto atstovai lankėsi Lazdi
juose, Alytuje ir Kapsuke (Marijam
polėje).

Britanija
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI- 

MO penkiasdešimtmečio minėjimą 
Londone rugsėjo 19 d. rengia Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
valdyba, jungdama jį su Tautos šven
te. Tikimasi susilaukti ekskursijų ir 
iš tolimesnių vietovių, nes tai bus 
pirmasis Steigiamojo Seimo minėji
mas Britanijoje.

DARIAUS IR GIRĖNO skrydžio 
per Atlantą ir tragičko žuvimo meti
nių minėjimai įvyko Mančesteryje ir 
Derbyje. Mančesteryje minėjimą su
organizavo ramovėnai, vadovaujami 
pirm. K. Murausko. Paskaitą apie 
drąsiuosius lakūnus skaitė iš Londo
no atvykęs DBL Sąjungos valdybos 
narys V. Zdanavičius, žodį tarė B. Ba
naitis. žuvusieji lakūnai buvo pa
gerbti tylos minute. Meninę progra
mos dalį atliko vyr. skautės N. But
kutė, K. Lipkevičiūtė, V. Barauskai
tė ir B. Padvolskytė, padainavusios 
svajingų dainelių. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Derbyje Dariaus ir 
Girėno minėjimą surengė J. Levins- 
ko vadovaujamas LBD Sąjungos sky
rius. Minėjimo dalyvius su Dariaus ir 
Girėno drąsuolių žygiu, jų gyvybės 
auka jaunajai Lietuvai supažin
dino kunigas A. Geryba. Minėjimą 
užbaigus Tautos himnu, įvyko DLB 
Sąjungos Derby skyriaus susirinki
mas, kuriame kalbėjo šios organizaci
jos centrinės valdybos pirm. J. Alkis 
ir tarybos sekr. K. Bivainis. Pagrindi
nis dėmesys buvo skirtas nelengvai 
išsprendžiamam lietuvių . vienybės 
klausimui.

IflllPUT RADIO & 
nniuni TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028 ,

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 
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MOKSLO IR KULTŪROS DIENOS
jog Algirdas priėmė pravoslavų 
krikštą Vitebske 1318 m., ruoš
damasis vesti Mariją Jaroslavną. 
Tapęs Lietuvos valdovu, galimas 
dalykas, dėl politinių motyvų 
slėpė savo pravoslaviškumą nuo 
pagonių lietuvių. Kūno sudegi
nimas dar nereiškia, kad Algir
das buvo grįžęs pagonybėn po 
pirmosios žmonos mirties. Jis 
buvo rusiškos kultūros žmogus, 
tačiau pravoslavų tikėjimo Lie
tuvoje neskleidė, nebuvo surusė
jęs.

Romantiški istorikai
Dr. J. Jakštas savo paskaitą 

“Lietuvos ‘Aušros’ laikotarpio 
istoriografija” pradėjo ilgoku 
įvadu apie rusų ir lenkų istorio
grafiją, bandžiusią nuvertinti 
Lietuvą ir iššaukusią žemaičių 
bajorų vaikų reakciją. Paskaiti
ninkas “Aušros” istoriografijos 
pirmtaku laiko S. Daukantą. 
Lietuviams tada buvo svarbu 
diegti meilę Lietuvos praeičiai 
ir ją jungti su ateitim. Profesi
nių istorikų aušrininkų gretose 
neturėjome, bet dėmesio varti 
yra dr. J. Basanavičiaus, dr. V, 
Pietario, Maironio ir dr. J. Šliū
po darbai.

Dr. J. Basanavičius turėjo 
įgimtą polinkį istorijai, tačiau 
tapo gydytoju. Jis rinko medžia
gą Kęstučio monografijai, pa
skelbė studiją apie Lietuvos pi
lis ir piliakalnius 1881 m., vado
vaudamasis romantiko žvilgsniu. 
Reikšmingiausias dr. J. Basana
vičiaus įnašas “Aušros” istorio
grafijai — lietuvių kilmės stu
dijos. Jis teigė, kad' lietuviai yra 
romėnų užkariautos trakų gimi
nės palikuonys, atsikėlę -prie 
Baltijos. Nors ši teorija nebuvo 
pripažinta, visdėlto ją tenka lai
kyti aušrinės istoriografijos ar
chyviniu paminklu. Dr. V. Piete- 
ris, geras dr. J. Basanavičiaus 
studijų dienų bičiulis, rašinėjo 
straipsnius, bet labiausiai pasi
žymėjo “Algimantu”. Jam įta
kos daugiausia turėjo slaviški 
metraščiai. “Algimante” roman
tikas autorius nuolat painioja 
praeitį su dabartim, iš XIII šimt
mečio įvykių peršokdamas į XIX 
šimtmečio aplinką.

Maironis Lietuvos istorijon 
Įėjo kaip tautos dainius, bet 
1886 m. jis yra parašęs knygutę 
“Apsakymai apie Lietuvos pra
eiti”, kurią būtų galima laikyti 
pirmuoju Lietuvos istorijos va
dovėliu. Šis faktas šiandien jau 
yra užmirštas, tačiau jį prisimi
nė V. Zaborskaitė Vilniuj išleis
toj Maironio monografijoj. Mai
ronio istorijoje yra aiški S. Dau
kanto Įtaka.

Dr. J. Jakšto nuomone, žy
miausias “Aušros” istoriografi
jos atstovas yra dr. J. Šliupas, 
palikęs tris apystorius istorijos 
tomus bei fragmentus ketvirta
jam. Būdamas socialistinės ideo
logijos atstovu, dr. J. Šliūpas sa
vo darbuose garbina liaudį, nie
kina ponus ir kunigaikščius, gro
žisi liaudies dainomis ir priežo
džiais.

Masonų sąjūdžiai
Kun. prof. Stasys Yla, turėjęs 

skaityti paskaitą “Svetimybių 
antplūdis Lietuvoje XVIII šimt
metyje”, pakeitė temą i “Huma
nistinių srovių pogrindis Lie
tuvoje XVIII amžiuje” ir XIX 
amžiaus pradžioje”. Užtęstos 
ankstyvesnės paskaitos bei daly
vių pasisakymai jį privertė 
trumpinti šį pranešimą. Pagrin
dinis dėmesys buvo skiriamas į 
politinius tikslus įsivėlusiam hu
manizmui ir neohumanjzmui. 
daugiausia masonams Anglijoje. 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Len
kijoje ir Lietuvoje. Šie sąjūdžiai 
Lietuvą pasiekė prieš I jos pada
linimą, iššaukė susikirtimą su 
lenkais ir iš dalies prisidėjo prie 
Lietuvos padalinimų. Lenkiškoji 
masonų srovė stengėsi žudyti 
lietuvių veikėjus. (Bus daugiau)

(Atkelta iš 1 p*L) 
ta gražiai išryškino šeimos ir 
mokyklos vaidmenį lietuviškam 
gyvenime svetur. Tik nuo tėvų 
nusistatymo priklauso ar vaikas 
dalyvauja mokykloj, stovykloj, 
lietuvių organizacijoj, ar moka 
kalbėti lietuviškai, jo darbštu
mas, charakteris. Jei gausėja 
mišrios šeimos, tai nepakanka
mai lietuviškumo duoda tėvai, 
organizacijos, bendruomenė, pa
rapijos. Vaikai turėtų išmokti 
lietuviškai skaityti namie, nes 
mūsų mokykla yra tik šalutinė. 
Mokykla vaikui turi būti malo
ni, įdomi. Jai reikia naujų kny
gų, ' mokslo priemonių, naujų 
metodų. Šeimai reikia teikti vi
sokeriopą pagalbą. Vaikai turė
tų būti leidžiami į lietuviškus 
vaikų darželius. Ugdyti nuošir 
dų ryšį tarp tėvu ir vaikų. Ska
tinti grupines išvykas, stovyk
las. Remti mažas lietuvių mo
kyklas. Daugiau bendradarbiau
ti su lietuvių šeimomis ir vi
siems skaityti lietuvišką spaudą.

Kun. dr. V. Gidžiūnas disku
sijose pastebėjo, kad tėvams nė
ra būtina leisti jaunuolius dirb
ti vasarą. Jie galėtų daugiau da
lyvauti stovyklose. Jie tėvų yra 

• nuskriaudžiami, o vėliau dingsta 
iš lietuviškos aplinkos. Dr. J. 
Norkaitis pageidavo, kad peda
gogai stengtųsi Įtvirtinti jaunuo
lius į dviejų (lietuviškos ir vie
tinės) kultūros aplinką. Tada 
jaunuolis nebėgs nė nuo vienos.

Prof. J. Račkauskas savo pa
skaitoje supažindino su lietuvių 
pedagogų darbais, turėjusiais 
daug Įtakos kitų tautų pedago
gikai; plačiau sustojo prie Lie
tuvos edukacinės komisijos. 
Paskaitininkas Genius Pocuta 
panagrinėjo mokytojo darbą so
vietinėje Lietuvoje. Ten mokyk
la pajungta politinei valstybės 
santvarkai, kur švietimą kontro
liuoja labai siaura valstybinė 
partija. Mokykla nukreipta ne 
asmenybėms ar charakterius ug
dyti, bet vykdyti politinės parti
jos propogandai. Mokyklos auk
lėtiniai sako, kad jie atmetė 
Dievą pagal mokymą, o tuo pa
čiu atkrito ir asmeninė atsako
mybė už savo darbus. “Buržua
zinės” Lietuvos “atsilikimas” 
aiškinamas nuo pirmos ligi pas
kutinės klasės. Nenuširdus ir 
melagingas mokymas duoda blo
gus vaisius — mokinių rašiniai 
standartiški. Mokiniai rašo taip, 
kaip iš jų reikalaujama, bet ne 
tai, ką jie galvoja. Mokiniai nu- 
sistato prieš mokytojo dirbtinį 
pažangos aiškinimą ir klausia 
save: ar viskas yra melas, ką mo
kytojas aiškina?

Mokytojo darbo iš dalies ven
giama, nors dar yra nemažai ge
rai dirbančių mokytojų, neskai
tant didelio skaičiaus mokyto
jų — partijos agentų. Partijos 
vadai jau pastebėjo, kad tokia 
mokymo sistema daro jiems pa
tiems žalą Reikia tikėtis pa
lengvėjimo ir teisingesnio žinių 
perteikimo.

Istorijos paskaitos
Įvadinį žodi tarė istorijos sek

cijos vadovas dr. Juozas Jakštas, 
primindamas iš Lietuvos išneš
tas vertybes, kurių viena yra iš
eivijoje išaugusi Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija, Lietu
voje veikusios institucijos tęsi
nys. Jis perskaitė LKM Akade
mijos istorijos sekcijos valdybos 
pirm. P. Rabikausko, SJ, iš Ro
mos atsiųstą sveikinimą ir pri
statė pirmąjį paskaitininką R. J. 
Misiūną, jaunosios kartos istori-. 
ką, ruošianti doktorato tezę žy
miausiame JAV Yale universi
tete.

Pagonis ar krikščionis?
R. J. Misiūno paskaitos tema 

— “Algirdo tikėjimas”. Jo as
meninis tikėjimas ir šiandien te
bėra neaiškus. Vieni istorikai 
Algirdą laiko pravoslavu, kiti — 
pagoniu, tvirtindami, kad jo kū
nas buvo sudegintas ant laužo 
pagonišku papročiu. Kaikurie is
torikai teigia, kad Algirdas prieš 
mirtį vėl grižo Į pravoslavų tikė
jimą ir netgi tapo vienuoliu 
Aleksandru. Daugeliui teigimų 
trūksta patikimų šaltinių. Pa
skaitininkas yra linkęs manyti.

Atsiųsta paminėti
Saleziečių Balsas nr. 1-2, 1970 m.

Administracijos adresas:
Don Bosco, Via Colonna
Frascati — Roma, Italy.

Laiškai Lietuviams 1970 
rugpjūtis, nr. 7.
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Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje: mokytojai J. Andrulis ir D. Orentaitė klauso prof. A. Salio 
paskaitos apie lietuvių kalbą Nuotr. Al. Kuolo

Mokytojai stovyklavo ir studijavo
Mokytojų, studijų savaitė, kurioje dalyvavo ir studentai • Lietuvių kalbos ir švietimo 
problemos • Lietuvių parapijų ateitis netikra • Nebuvo prarajos tarp studentų ir vyresniųjų

JAV ir Kanados IV-ji lietuvių 
mokytojų studijų savaitė - sto^ 
vykia įvyko rugpjūčio 16 — 23 
dienomis Dainavoje. Dalyvių 
skaičius siekė iki 170 asmenų. 
Be mokytojų ir jų šeimos narių, 
dalyvavo apie 40 studentų bei 
augštesniųjų klasių mokinių. 
Šiems buvo suorganizuoti spe
cialūs lietuvių kalbos pasitobu
linimo kursai, kuriuos pravedė 
kalbininkai: prof. A. Salys, L. 
Dambriūnas ir St. Barzdukas.

Vėliava iš Lietuvos
Studijų savaitę atidarė rengė

jų komisijos pirm. Pr. Joga. Ją 
žodžiu sveikino PLB valdybos 
pirm. St. Barzdukas, Amerikos 
LB švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas ir iš Anglijos R. Kinka; 
raštu — PLB švietimo tarybos 
pirmininkas A. -Rinkūnas, Kana
dos LB valdybos pirm. dr. S. Če
pas, Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės v-bos pirm. inž. B. Nai
nys, Amerikos lietuvių Fondo 
valdybos pirm. dr. K. Ambrozai- 
tis, Kanados — inž. V. Balsys, 
Hamiltono šeštad. mokyklos ve
dėjas J. Mikšys; Lietuvių Moky
tojų Sąjungos valdyba, Jonas ir 
Ona Dauniai iš Kalifornijos.

J. Kavaliūnas pirmininkau
jančiam Įteikė iš Lietuvos atvež
tą tautinę vėliavą, kuri buvo iš
kelta stovyklos rajone.

Po atidarymo prof. A. Salys 
skaitė paskaitą “Kodėl lietuvių 
kalba yra svarbi indoeuropiečių 
kalbotyrai?” Apibūdino lygina
mosios kalbotyros pradžią, vys
tymąsi ir iškėlė šioje srityje lie
tuviu kalbos svarba. • 4. V

Mokykla ir organizacijos _
Studijų savaitės programą su

darė simpoziumai, paskaitos ir 
vakariniai pasirodymai.

Simpoziumą “Lietuviška mo
kykla ir organizacijos” gyvai 
pravedė inž. V. Kamantas. Daly
vavo organizacijų ir mokyklų 
atstovai: D. Jurgūtienė. E. Gir- 
dauskas. Pr. Joga, S. Krasaus
kas ir A. Rugienius.

Kadangi mokykla ir jaunimo 
organizacijos dirba su tuo pačiu 
jaunimu ir siekia platesne pras
me tų pačių tikslų, tai pasisaky
ta už glaudesni bendradarbiavi
mą. Bandyti suderinti darbą, 
ypač laiko atžvilgiu. Pageidauta 
ruošti kartu šventes bei minėji
mus. Sporto atstovai siūlė moky
tojams dalyvauti jų metiniuose 
suvažiavimuose ir bandyti kokią 
nors forma rasti vietos sportui 
šeštadieninėse mokyklose.

Kaip gerinti mokyklą?
Simpoziumą “Mokyklų page

rinimas” pravedė Čikagos Li
tuanistinio Instituto auklėtiniai: 
R. Plioplytė, L. Grybauskaitė, J. 
Jasaitytė (jau baigusi) ir L. Ras- 
lavičius. Ilgiau diskutavo minėto 
instituto klausimu. Pagrindinis 
pageidavimas — skirti daugiau 
dėmesio metodikai, ypač į prak
tinių pamokų atlikimą šeštadie
ninėse mokyklose.

Vieni romantiškai svajojo, kiti realiai galvojo bei problemas sprendė mokytojų stovykloje Dainavoje

Augštesnėse lituanistinėse mo- 
kyklose bei kursuose Lietuvos 
istoriją dėstyti ne chronologine 
tvarka, bet temomis. Daugiau 
laiko skirti nepriklausomybės 
laikotarpiui ir dabarčiai. Meto
dais artėti prie vietiniu mokvk- 
lų.

Prof. A. Salio paskaitos
Prof. A. Salys, be Įžanginės 

paskaitos, dar skaitė šias paskai
tas:

“Žodyno gausinimas ir svari
nimas”, “žodžio lyčių vartojimo 
ydos”, “Dvikalbiu vaiku tarties 
taisymas” ir “žodžio kirčio kil- 
nojamumas”. šios paskaitos bus 
atspausdintos periodinėje spau
doje. Jų turinys būtų sunku at
pasakoti, tačiau reikia pasakyti, 
kad paskaitų forma buvo tokia 
lengva, prieinama ir įdomi, kad 
jų mielai klausėsi ir labai verti
no netik suaugę, bet ir jauni
mas.

Naujoji sistema
P. Balčiūnas, mums žinomas 

pedagogas iš Toronto, paskaito
je “Koki mokinį gauna lituanis
tinė mokykla iš vietinių mokyk
lų” pareiškė, kad Š. Amerikos 
pedagogikos mokslas pasuko 
nauja kryptimi —■ kuriama in
dividualinio mokymo sistema. 
Pagal šią sistemą, mokytojas 
darbą tik organizuoja ir prižiū
ri, o mokymąsi atlieka patys mo
kiniai.

Klasė nėra traktuojama (kaip 
anksčiau) tarsi būtų vienas mo
kinys. bet paisoma atskiro mo
kinio interesų ir sugebėjimų. 
Čia taip pat yra tiek taisyklių, 
kiek būtinai reikia tvarkai palai
kyti. Paskaitininkas skaidrėmis 
konkrečiai parodė, kaip dirbama 
jo vedamoje beskyrėje mokyklo
je.

D. Orantaitė savo paskaitoje 
“Vietinės mokyklos metodų pri
taikymą lietuviškose mokyklo
se” p. Balčiūną lyg ir papildė. 
Pasitelkusi mokinių būrį, paro
dė, kaip “Overheed” prožekto
riaus pagalba galima pravesti 
gramatikos, skaitymo, rašymo, 
eilėraščių mokymo ir tėvynės 
pažinimo pamokas. Mintis suko
si apie vietinių mokyklų priemo
nių ir metodų pritaikymą lietu
vių mokyklose.

Apleista tikyba
Kun. J. Vaišnys, SJ, paskaito

je “Religinis auklėjimas” teigė, 
kad dėstant tikybą, reikia infor
muoti ir formuoti. Pirmuoju at
veju duoti pakankamai žinių, 
antruoju — nuteikti. Religinis 
auklėjimas yra dalis ir bendro
sios lituanistikos. Diskusijose 
nusiskųsta, kad iki šiol nenasiro- 
dė joks tikybos vadovėlis ar 
šiaip skaitinių vaikams. Daugu
ma jaunimo nesimeldžia lietu
viškai. Lietuviškų parapijų atei
tis labai netikra. Susidariusiu 
sąlygų dėka lietuvių kalba JAV- 
se yra vejama iš religinių apei
gų/

Lietuviškos dainos
Muz. F. Strolia kalbėjo tema 

“Kokios lietuviškos dainos jau
nimui tinka ir patinka?” Jis iš
kėlė dainos svarba jaunimui nu
teikti tautiškai. Ypač pažymėjo 
sugebėjimą jaunimą sudominti 
Petuviška daina. Jo žodžiais ta
riant, reikia pirmiausiai mesti 
meškerę ir žiūrėti ar kibs. Jei 
taip, tai tempti visom jė?om. Jei 
ne. palikti ramybėje. Nereikia 
vargintis prievartos priemonė
mis. Nevisada tinka, kas jauni
mui patinka, bet nesibijoti duoti 
jaunimui, kas ištikrųju ir nela
bai tinka. Svarbu Įtraukti — vė
liau patiks.

Jaunimo grupės
Dr. R. Kriaučiūnas paskaito

je “Jaunuolio psichologija” su
skirstė šio kontinento jaunimą į 
keturias grupes: konformistai, 
užsidegėliai, pusiau apsitrynė ir 
neapsitrynę. Pirmieji prinažista 
esamą tvarką, mokjrtojų bei tė
vų autoritetą ir be didesnio en
tuziazmo atlieka savo pareigas. 
Tokių dauguma. Antrieji yra

idealistai, siekia socialinės lygy
bės, reformatoriai — nori page
rinti esamą tvarką. Prie trečios 
grupės priklauso tie, kurie netu
ri savimi pasitikėjimo, anksti 
palikę mokyklą, neturi didesnių 
ambicijų ir tik velkasi iš paskos.

Ketvirtąją grupę sudaro žemo 
socialinio lygio jaunimas, kilęs 
iš neturtingų rajonų, linkęs i nu
sikaltimus. Jis laiką leidžia be
prasmiškai. Rasime ir mūsų jau
nimo visose šiose kategorijose.

Atskleisti grožį
Paskaitoje “Literatūros dėsty- 

•mas lietuvių mokykloje” dr. I. 
Gražytė pažymėjo, kad literatū
ra neturi kam nors tarnauti. 
Vengti moralizavimo ir ugdyti 
vaikuose tikrąjį literatūros su
pratimą. Išmokyti mokini litera
tūra grožėtis ir ją pamilti. Kodėl 
jaunimas neskaito lietuviškų 
knygų? Galbūt todėl, kad jų ne^ 
skaito tėvai ir mokytojai. Dės
tant literatūrą, svarbu išlaikyti 
panoramini tęstinumą. Viena 
srovė pereina į kitą, viena epo
cha įsilieja į kitą.

Tad būtų didelė klaida šian
dien kalbėti apie Valančių, o ry
toj apie Brazdžionį. Taip pat kū
rėjo fizinės aplinkos ir dvasinės 
nuotaikos išaiškinimas yra būti
nas. Kaip suprasime pvz. 
“Anykščių šilelį”, jei nepažinsi
me A. Baranausko dvasinio nu
siteikimo kūrimo metu. Metodi
kos atžvilgiu yra klaida taipgi 
versti mokini kūrini pamilti.

T. Antanaitis davė nepriklau
somybės laikotarpio ir dabarties 
lietuvių literatūros skerspjūvį. 
Jis į talką pasikvietė aktorių L. 
Barauską, kuris paskaitė kūri
nių ištraukas, o eilėraščius, vir
tusiais dainomis, abu padainavo. 
Savotiškai įdomi paskaita.

Jaunimo sambūriai
Iš L. Sagio paskaitos “Jauni

mo meninių vienetų organizavi
mas ir išlaikymas” susidarė įs
pūdis, kad dabartiniai iškilusie
ji meniniai vienetai laikosi ge
rai kvalifikuotų ir savo darbui 
visiškai atsidavusių vadovų dė
ka. Po jų tokie meniniai vienetai 
greičiausiai sunyks.

Išsigelbėti galima steigiant 
studijinius vienetus ant aiškių 
materialinių pagrindų. Paskai
tininkas mano, kad jaunimo jė
gos turėtų pasiskirstyti taip, 
kaip prigimtas pajėgumas reika
lauja. Priklausyti tik ten, kur 
širdis daugiau traukia ir talen
tas leidžia.

Pramogos
Iš vakarinių pasirodymų pui

kiai pavyko susipažinimo vaka
ras, kurį pravedė muz. F. Stro
lia. Į žaidimus ir dainas Įtraukė 
jaunus ir pagyvenusius. Litera
tūros vakare, specialiai dekoruo
toje salėje, originaliu būdu savo 
kūrybą skaitė jaunimas. Iš to
rontiškių pasižymėjo studentė 
R. Sakalaitė ir A. Kuolas.

Užbaigtuvių lauže su daino
mis pynėsi humoras, žaidimai ir 
vėliau šokiai. D. Stončiūtė ir L. 
Nakrošienė suredagavo stovyk
los laikraštėli “Nedašokes Kir
tis”.

Sudiev stovyklai
Studijų savaitė baigta iškil

mingu posėdžiu. Po Pr. Jogos 
žodžio, kuriame jis padėkojo vi
siems už nuoširdų bendradarbia
vimą, kalbėjo Bendruomenės 
priekyje stovi asmenys: St. 
Barzdukas, A. Rinkūnas, L. Ta
mošauskas, J. Jasaitis. Visi 
džiaugėsi studijų savaitės pasise
kimu ir pabrėžė, kad jaunimas 
ir senimas kartu gyveno, disku
tavo ir sprendė švietimo klausi
mus.

Tarp vienų ir kitų nesijautė 
jau toks didelis skirtumas, kaip 
kartais yra skelbiama ir baubu 
padaroma. Kartų nesutarimas 
yra daugiau vietinio krašto 
problema nei mūsų bendruome
ninio gyvenimo reiškinys.

Prof/ A. Salys studentams, 
kurie lankė lietuviu kalbos kur
sus, įteikė pažymėjimus. Keturi 

(Nukelta j 7-tą)
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(1 KUlTŪKIfJE VEIKIOJE
POETAS H. RADAUSKAS mirė 

nuo širdies smūgio š.m. rugpjūčio 
27 d. Vašingtone. Smūgis jį ištiko 
darbovietėje — valstybės departa
mente, kur dirbo kaip laisvai samdo
mas vertėjas. Palaidotas Vašingto
ne rugpjūčio 31 d. Velionis gimė 
1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje, 
motinai ten viešint. Vaikystę pra
leido Gikonių k., Rozalino valsč., 
Panevėžio apskr, o I D. karo metu 
mokėsi Rusijoj. Lietuvon grįžo 1921 
m. Mokėsi Panevėžio gimnazijoj, vė
liau mokytojų seminarijoj. Akade
minius mokslus baigė V. D. univer
siteto humanitariniame fakultete. 
Buvo radijo pranešėju ir švietimo 
ministerijos knygų leidimo komisi
jos redaktorium. I JAV atvyko 1949 
m. Velionies poezija pasižymi este
tine linkme, daug dėmesio kreipain- 
čia į formą. Ji yra labai savita, in
dividuali, atsijusi nuo visuomenės 
tėkmių.

ATEITININKŲ J U B I L Ė J INIO 
KONGRESO komitetas išleido spe
cialų leidinį “Aštuntasis Ateitininkų 
Federacijos Kongresas”. Viršelį su
kūrė dail. Giedrė Vaitienė. Pirmąjį 
puslapį puošia kongreso šūkis: “Žmo- 
gus-kūrėjas Dievo planuose”. Gausiai 
iliustruotame leidinyje skelbiami ra
šiniai: kun. V. Bagdonavičiaus, MIC, 
— “Ateitininkiškos būklės skersinis 
pjūvis”, kun. P. Patlabos — “Moks
leivių ateitininkų atsikūrimas Vokie
tijoje”, prof. A. Damušio — “Jauna 
krikščioniška asmenybė — tautos vil
tis”. Leidinyje taipgi yra vysk. V. 
Brizgio, vysk. A. Deksnio, Lietuvos 
atstovo J. Kajecko, Ateitininkų Fede
racijos valdybos kongresui skirtas žo
dis, literatūros vakaro programos da
lyvių pristatymas.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBO 
Čikagoje leidžiamas Karolės Pažėrai
tės romanas “Anapolio papėdėje” jau 
surinktas “Draugo” spaustuvėje.

PROF. č. KUDZINOVSKIS, lenkų 
Poznanės universiteto bendrosios fi
lologijos katedros vadovas, po 25 me
tų darbo paruošė spaudai M. K. 
Daukšos “Postilės” indeksą-žodyną. 
turintį 1.200 mašinėle rašytų pusla- 
Pių-

ČIKAGOS ČIURLIONIO GALERI
JOJE rugsėjo 18—27 d. d. rengiama 
niujorkietės dail. Marijos Žukauskie
nės tapybos darbų paroda.

LIETUVIŲ DAINOS IR LITERA
TŪROS vakarą Australijos lietu
viams Adelaidėje surengė J. Račiū
no vardo bibliotekos vedėja Elena 
Reisonienė, talkinama L. Garbaliaus- 
ko ir M. Urbono. Programon buvo 
įtrauktos ištraukos iš naujųjų knygų 
ir plokštelių muzika. Žibutės Vesten- 
bergaitės papuoštoj Lietuvių Namų 
scenoj aktoriai J. Neverauskas, M. 
Neverauskaitė, V. Baltutis ir N. 
Skidzevičius deklamavo Bern. Braz
džionio “Poezijos pilnaties” eilėraš
čius. skaitė B. Pūkelevičiūtės “Rug
sėjo šeštadienio” ir R. Spalio “Rezis
tencijos” romanų ištraukas, žodį apie 
Bernardo Brazdžionio kūrybą tarė iš 
Melburno atvykusi Marija Malakūnie- 
nė. Antanas Maželis 300 salėje susi
rinkusių Adelaidės lietuvių supažin
dino su Britanijoj išleista restau
ruotų senųjų įrašų Kipro Petrausko 
plokštele, Čiurlionio ansamblio su
kaktuviniu albumu, A. Stempužienės 
išpildomom D. Lapinsko dainom ir 
Korp! Neo-Lithuania plokštelę “Vi- 
vat Academia”.

TORONTO DIENRAŠTIS “STAR” 
rugpjūčio mėn. 19 d. paskelbė savo 
korespondento William Littler ilgo
ką pranešimą apie du Kanadoje dai
navimo studijas baigusius daininin
kus — sopraną Liliją Šukytę ir ba
ritoną Victor Conrad Braun, šiuo me
tu dainuojančius Miuncheno operos 
festivalyje. Abiejų nuotaikas bene 
geriausiai apibūdino L. Šukytė: “Kai 
mums reikėjo Kanados, ji mums ne
turėjo ką pasiūlyti.” L. Šukytė yra 
dėkinga savo dainavimo mokytojai 
Toronto konservatorijoje Irene Jes- 
sner, bet nežada dainuoti Toronte ir 
Montrealyje: “Kol nesusidarai vardo 
Europoje, tavęs nenori nei Metropo
litan teatras, nei Kanada. Paskui, kai 
jau pagarsėji, staiga pasikeičia jų 
nuomonė. Kas liečia mane, turiu 
konstatuoti, jog šiuo metu esu nepri
einama. Iš tikrųjų, kas gi norėtų vyk
ti į Torontą ar Montreal!, kai jo lau
kia debiutas Vienoje?” W. Littler pa
aiškina, kad rugsėjo mėnesį L. šu
kytė dainuos G. Verdi “Traviatos” 
Violetą Vienos operos teatre. I darbą 
Niujorko Metropolitan operoje L. 
šukytė dabar žiūri su didesniu entu
ziazmu. Po sėkmingo debiuto Miun
chene ji yra susilaukusi Metropoli
tan teatro vadovo R. Bing didesnio 
dėmesio. Šį rudenį Niujorke jai teks 
atlikti pagrindinį Euridikės vaidme
nį Gluck operoje “Orfėjas ir Euridi- 
kė”. L. šukytė tikisi gauti ir daugiau 
pagrindinių vaidmenų Metropolitan 
teatre. Jos teigimu, R. Bing žino, kad 
ji debiutuoja Vienoje ir nežada pasi
likti Niujorke, jeigu jai bus skiriami 
tik epizodiniai vaidmenys.

DANUTES BRAZYTES • BINDO- 
KIENBS premijuota apysaka jauni
mui “Mieste nesaugu” jau išspaus
dinta Immaculata spaustuvėje Put- 
name ir skaitytojus pasieks naujųjų 
mokslo metų pradžioje. “Draugo” 
spaustuvėje Čikagoje baigtas rinkti 
D. Brazytės-Bindokienės romanas 
“Viena pasaulyje”, kurį leidžia Lie
tuviškos Knygos Klubas. Rašytoja 
baigia ruošti spaudai trečią savo 
knygą — novelių rinkinį, vaizduojan
tį jaunų žmonių gyvenimą JAV, tu
ri apmatus naujam romanui.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LITERATŪROS IR MENO respub

likinės 1970 m. premijos paskirtos: 
dailėtyrininkui P. Galaunei už gau
sias knygas meno temomis, J. Mace
vičiui už eilėraščių rinkinį “Kasdie
niška knyga”, dail. V. Mackevičiui 
už tapybos darbus, sol. V. Noreikai 
už 1967-69 m. koncertinę veiklą, V. 
Petkevičiui už apysakas vaikams, 
dail. A. Skirutytei už estampų ciklus 
ir režisoriui operatoriui P. R. Ver
bai už kultūrinio pobūdžio filmus lie
tuviškomis temomis. Mokslo ir tech
nikos premijos teko E. Bičiūnui, V. 
Blodžiūnui, B. Borisai, A. Čuplins- 
kui, A. Drąsučiui, J. Kamičaičiui, J. 
Linčiauskui, A. Nemeikšiui, V. Pau
lai, V. Ramanauskui, M. Stulpinui už 
skaičiavimo priemonių kempleksą 
“Rūta 110”, K. J. Klimašauskui, č. 
Kosteckiui, A. V. Petrauskui — už 
plataus taikymo integralinių mikro
schemų serijos sukūrimą ir įdiegi
mą gamyboje, K. Grincevičiui — už 
darbus kompleksų teorijos klausi
mais, J. Viščiakui — už darbų ciklą 
“Didelės varžos puslaidininkių foto- 
laidumas”, K. Grigui, A. Jonynui, L. 
Saukai — už veikalą “Lietuvių tau
tosaka”, J. Baršauskui, K. Čerbulė- 
nui, A. R. Jankevičienei, J. Minke
vičiui — už “Lietuvių liaudies archi
tektūros” du tomus, P. Brazdžiūnui 
— už “Bendrosios fizikos” I ir IV da
lis, “Fizikos praktikos darbų” I ir 
II dalis, “Fizikos terminų žodyną”.

KONCERTĄ ŠIAULIEČIAMS su
rengė operos solistai E. Kuodis ir J. 
Girijotas. Klausytojus žavi jų atlieka
mi duetai. Repertuare — A. Bražins
ko, L. Abariaus, L. Povilaičio, J. Gai
žausko, R. Žigaičio, V. Telksnio, V. 
Bagdono bei kitų lietuvių kompozi
torių kūriniai ir harmonizuotos liau
dies dainos. Šiauliuose jiems talkino 
aktorė M. Kudarauskaitė, deklama
vusi V. Mykolaičio-Putino, J. Marcin
kevičiaus, A. Baltakio ir K. Binkio 
eilėraščius. Be Šiaulių, E. Kuodis ir 
J. Girijotas šią vasarą koncertavo Ig
nalinoje, Kulautuvoje, Birštone ir 
Palangoje.

KAZYS ULVYDAS, Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros darbuotojas, atšventė 
60 metų amžiaus sukaktį. 1955 m. jis 
yra apgynęs filologijos mokslų kan
didato disertaciją apie lietuvių kal
bos prieveiksmį. Būdamas “Lietuvių 
kalbos žodyno” vyr. redaktorium, 
kartu su kitais redaktoriais perreda
gavo jo III tomą, suredagavo IV ir V 
tomus. Šis darbas buvo atžymėtas 
respublikine premija, šiuo metu K. 
Ulvydas redaguoja trijų tomų “Lie
tuvių kalbos gramatiką”, “Kalbos 
Kultūrą”, kurios lig šiol jau išleista 
17 numerių. Vilniaus radijo .savaiti
nėje laidoje “Taisyklingai kalbėki
me ir rašykime” aiškina lietuvių kal
bos praktikos klausimus. Sukaupęs 
daug medžiagos apie lietuvių kalbos 
prieveiksmį, sukaktuvininkas ruošia 
filologijos mokslų doktorato diser
taciją.

VILNIAUS RYŠIŲ KLUBO estra
dinis ansamblis “Ritmas”, vadovau
jamas M. Vaitkevičiaus, surengė eilę 
koncertų Birštone, Druskininkuose. 
Ignalinoje, Panevėžyje, Griškabūdy
je, Klaipėdoje ir Palangoje. Koncer
tų programose — vadovo M. Vaitke
vičiaus dainos “Palydėk mane į Žir
mūnus”, “Kada mes buvome dviese”, 
“Pienė”, B. Gorbulskio “Šiaurės at
radimas”, “Kelionė žirgais”, ispanų, 
prancūzų ir anglų kompozitorių kūri
niai. “Ritmo” gastrolėse dalyvauja 
geriausi estrados dainininkai — A. 
Lemanas. B. Dambrauskaitė ir L. 
Šumskis, modernaus ritmo vokalinė- 
instrumentinė grupė, “Kauno pava
sario - 70” konkurso laureatė. Rugsė
jo pradžioje “Ritmo” ansamblis lai
vu “Litva” išvyko gastrolių į Vidur
žemio jūros kraštus.

M. K. ČIURLIONIO III PIANIS
TŲ KONKURSAS Vilniuje bus 1972 
m. kovo mėnesio antrojoje pusėje. 
Be lietuvių jaunųjų pianistų, jame 
kviečiami dalyvauti latviai, estai, gu
dai ir moldavai. Lig šiol lygiagrečiai 
buvo vykdomi pianistų ir vargoninin
kų konkursai, šį kartą vargonininkai 
konkurse nedalyvaus.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS mokslinės bendradarbės Pranės 
Jokimaitienės lituanistams ir tauto
sakininkams skirtą studiją “Lietuvių 
liaudies vaikų dainos” išleido “Va
ga” Vilniuje. Pirmojoje studijos da
lyje pateikiamas vaikų dainų tyrinė
jimas. antrojoje — dainų tipų kata
logas. Įvadiniame žodyje autorė 
skelbia: “Aptariant įvairiais aspek
tais lietuvių liaudies vaikų dainas, 
visų pirma stengtasi iškelti jas kaip 
idėjinę meninę vertybę, apibūdinint 
savitais grožio kriterijais. Todėl pa
grindinis dėmesys skiriamas dainų 
tekstų turinio ir formos analizei, sie
jant ją su vaiko psichikos brendi
mu.”

SENOJOJ VILNIAUS KATEDROJ 
V. Juozapaičio kvartetą ir keturis 
F. Bajoro eskizus pirmą kartą atli
ko jaunimo kvartetas — Audronė 
Vainiūnaitė (I smuikas), Petras 
Kunca (II smuikas), Donatas Kat
kus (altas) ir įminąs Kučinskas 
(violončelė). Jų koncerto progra
moje taipgi buvo V. A. Mocarto kvar
tetas B-dur ir B. Bartoko kvartetas 
nr. 2.

TARPTAUTINĖJE FOTOGRAFI
JOS parodoje Liuksemburge kaunie
tis Algirdas Pilvelis laimėjo bronzos 
medalį už nuotrauką “Smuikininkas”.

V. Kst
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JANE — BLOOR, $2,500 įmokė
ti, mūrinis 6 kambarių namas su 
garažu ir įvažiavimu. Moderni 
virtuvė ir prausykla, nepereina
mi kambariai. Tik vienas blokas 
nuo požeminio ir krautuvių. 
BLOOR—DOVERCOURT, 13-kos 
kambarių pajamų namas. Prašo 
$45,000 ir įmokėti apie $12,000. 
Dideli kambariai, 3 virtuvės ir 
dvi prausyklos. Įrengtas rūsys. 
SWANSEA, aštuoni kambariai 
per du augštus, pilnai įrengtas 
rūsys. Gražių plytų, atskiras na
mas. Privatus įvažiavimas ir gara
žas. Įmokėti $10.000.
BLOOR — KINGSWAY, 6 butai 
su gąražais ir privačiu įvažiavi
mu. Vandeniu - alyva šildomas. 
Puiki vieta nuomojimui, geros 
nuomos. Reikėtų bent $25,000 
įmokėti.
JANE — ANNETTE, $6,900 įmo
kėti. Dvibutis (duplex) po 5 kam-

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

Namų telef. 766-8479

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, 1EL. 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 
Nemokamas visi; narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir Internationa! Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MŪSŲ 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.

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

JIESKOT-E GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ? 

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
krautuvėse- SEKITE SAVAITGALIŲ

SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St požeminio stotį) 
Yorkdole Shopping Centre ir nuo rugpjūčio men. — 
Fairview MaH, Sheppard Ave. I Don Valley Parkway

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

Bloor Autorite Garage ?ta%6 DBJį ° ?7c.'U«e>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

barius kiekvienas butas. Du gara
žai, vandeniu - alyva šildomas. 
Atvira skola iš 8% %. Arti 
centrų.
SWANSEA, penkių kambarių me
dinis namukas. Prašoma kaina 
$16,900. Įmokėti $2,500. Reika
lingas pataisymų. Gera vieta. Ma
ži mokesčiai.
BLOOR — WILLARD, 7 kamba
riai dviejuose augštuose. Atski
ras, mūrinis namas su įvažiavi
mu ir garažu. Dvi virtuvės, van- 
deniu-alyva šildomas. Prašo $29,- 
500. Reikėtų didesnio įmokėjimo. 
Arti požeminio.
ROYAL YORK — KINGSWAY, 
$7,900 įmokėti, 6 kambarių, 3-jų 
miegamųjų vienaaugštis namas 
su dvigubu garažu ir privačiu 
įvažiavimu. Pilnai įrengtas rūsys.
Gražus didelis sklypas arti upe

lio.
Reikalingi namai pardavimui.

TEL. 762-8255

UŽ
UŽ
UŽ
UŽ
UŽ

term, indėlius 3 metam... 8%
term, indėlius 2 metam.. .7%%
term, indėlius 1 metam .7%
depozitus-čekių s-tas..........5P^%
serus 1969 m. išmokėta .6%

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

KANADOS, ĮVYKIAI

SUSITARĖ SU
Federacinės vyriausybės tar

pininkui T. O’Cannor pavyko su
sitarti su paštininkų unijomis, 
tačiau naująją sutartį dar turi 
patvirtinti unijų nariai. Senoji 
sutartis buvo pasibaigusi 1969 
m. spalio 1 d. Taigi, derybos 
truko beveik metus, o rotaciniai 
streikai — apie tris mėnesius. 
Vyriausybė paštininkams buvo 
pasiūliusi 47 centų valandinio 
atlyginimo padidinimą, maždaug 
5,9% į metus, 32 mėnesių lai
kotarpiui. Tarpininko T. O’Con
nor paruošta naujoji sutartis 
galios 30 mėnesių, valandinį 
paštininkų atlyginimą padidin
dama 55 centais, t. y. maždaug 
7,2% į metus. Padaryta ir dau
giau neesminių nuolaidų. Nesi
laikyta premjero P. E. Trudeąu 
metinio atlyginimų kėlimo 6% 
gairės, per tris rotacinių streikų 
mėnesius paštininkai prarado 
apie $5 milijonus, o pašto 1970- 
71 m. deficitas nuo numatytos 
$80 milijonų sumos greičiausiai 
pakils iki $150 milijonų. Liūd
niausia, kad ištisus tris mėne
sius rotaciniai streikai kankino 
eilinius kanadiečius, mažesniuo
sius laikraščius, jų tarpe ir “T. 
Žiburius”. Jeigu premjeras P. E. 
Trudeau sutiko pats sulaužyti 
savo numatytas 6% atlyginimų 
kėlimo gaires ir paštininkų al
gas padidinti 7,2%, tai jis turėjo 
padaryti rotacinių streikų pra
džioje. Galimas dalykas, tada bū
tų išvengta nepatogumų eili
niams kanadiečiams ir $70 mili
jonų pašto įstaigų papildomo 
metinio deficito, kurį dabar tu
rės padengti mokesčių mokėto
jai. žvilgsnis ateitin neteikia op
timizmo. nes tikriausiai vėl bus 
pabrangintos pašto paslaugos, o 
Kanada po poros metų turės 
naują paštininkų streiką. Kai 
paštininkų unijoms premjero L. 
B. Pearsono laikais buvo suteik-

SPORTAS
’ SPORTAS LIETUVOJE

Lietuvos krepšininkai pirmąjį tarp
tautinį susitikimą turėjo 1925 m. 
gruodžio 13 d. Rygoje. Iki šiol Lie
tuva su Latvija yra žaidžiusi 33 tarp
valstybines rungtynes, iš kurių tik 
16 laimėjo. Su estais žaistos 26 rung
tynės, iš kurių 18 laimėta. Iš viso 
Lietuva per 45 metus sužaidė 175 
rungtynes, is kurių 109 laimėjo’.

Taline Įvyko neeilinis krepšinio 
turnyras. Mat jame šalia vietinių ko
mandų dalyvavo ir Amerikos Olim
pinė rinktinė. Šiame turnyre dar da
lyvavo Estijos ir Rusijos jaunių rink
tinė. Lietuvos rinktinei teko pirmą 
kartą žaisti su amerikiečiais. Šias 
rungtines po gražios kovos teko pra
laimėti 82:69. Lietuvos rinktinėje 
nežaidė M. Paulauskas. Lietuvos 
rinktinė, nors ir nugalėjo Estiją 83: 
75 ir jaunių rinktinę 78:75, liko tre
čioje vietoje. Estija, nugalėjusi neti
kėtai JAV rinktinę 88:82, liko antro
je vietoje.

Berlyne viešinti Vilniaus džiudo 
komanda turėjo 3 susitikimaus ir vi
sus laimėjo prieš vietines komandas. 
Antroji Vilniaus komanda, daugiau
sia sudaryta iš jaunių, telaimėjo vie
ną susitikimą.

Pasibaigė Lietuvos lengvosios atle
tikos pirmenybės Vilniuje. Jos pa
sižymėjo geromis pasekmėmis. Ge
riausią pasekmę pasiekė šuolininkas 
į augštį Kęstutis Šapka. Jis, šokda
mas per nugarą, peršoko 2.21 m. Tai 
naujas Lietuvos rekordas. Kitos ge
resnės pasekmės: J. Putinienė- 
Danauskaitė jietis — 56.90 m, P. ši- 
monėlis — 10.000 m bėgimas — 29: 
23,8, A. Kenšis trišuolis — 15,78 m. 
K. Sapkos šuolio į augštį pasekmė 
2.21 m yra geriausia Europoje. Pa
saulyje jis dalijasi antrą vietą su 
amerikiečiu R. Brown. Už juos ge
riau yra iššokęs kinietis N. či-čin — 
2.26 m.

Europos moterų irklavimo pirme
nybėse Vengrijoje buvusi Europos 
meisterė G. Sidagytė - Ramoškienė 
vienviečių valčių rungtyje laimėjo 
III vietą.

TARPMIESTINES GOLFO 
PIRMENYBES

Praeitą savaitgalį Georgetown 
golfo aikštyne įvyko metinės ŠAL- 
FASS pirmenybės ir tarpmiestinės

PAŠTININKAIS 
ta streiko teisė, jos nė vienos 
sutarties nepasirašė be streiko. 
Tris mėnesius trukę rotaciniai 
streikai premjerui P. E. Tru
deau sudarė galimybę sušaukti 
federacinį parlamentą, panaikin
ti L. B. Pearsono mažumos vy
riausybės duotą streiko teisę ir 
įvesti arbitražą, kuriame abiem 
pusėm — ir vyriausybei, ir paš
tininkams — būtų privalomas 
neutralaus organo' sprendimas. 
Tokiu atveju būtų išvengta abi
pusių nuostolių, dvigubos bau
dos kanadiečiams mokesčių mo
kėtojams pašto paslaugų sutri
kimu ir streiko padaryto defi
cito padengimu.

Spėliojimų bangą apie gali
mą opozicijos vado R. Stanfiel- 
do pasitraukimą iš šių pareigų 
sukėlė spaudoje pasirodę prane
šimai apie slaptą 30 konserva
torių parlamentarų posėdį vie
name Saskatoon miesto viešbu
tyje. žurnalistai posėdin nebuvo 
Įsileisti, bet jiem pavyko nu
girsti aštrių kritikos balsų R. 
Stanfieldo adresu. Jie pvz, tei
gia, jog J. Diefenbakeris R. 
Stanfieldo vadovaujamą konser
vatorių partiją .pavadino visuo
tinės pajuokos objektu Kanado
je. Oficialiai posėdis buvo su
šauktas konservatorių proble
moms prerijų provincijose ap
tarti, bet jo didžioji dalis buvo 
skirta dabartinio konservatorių 
vado R. Stanfieldo kritikai. Eko
nominiai Kanados negalavimai, 
paštininkų streikas, premjero P. 
E. Trudeau neryžtingumas ir jo 
nuolatinės kelionės, slaptame po
sėdyje dalyvavusių konservato
rių nuomone, R. Stanfieldui su
darė auksinę progą pulti libera
lų vyriausybę, garsinti savo var
dą ir padidinti laimėjimo gali
mybes sekančiuose federacinio 
parlamento rinkimuose. Tačiau 
nuosaikusis R. Stanfieldas šios

’rungtynės. Sąjungos meisteriu ir 
šiais metais tapo Toronto A Ser
gantis 79, 2. Detroito P. Kerenius 79 
ir 3. Toronto S. Podsadeckis 80. 
Tarpmiestinėse rungtynėse nugalė
toju tapo Torontas su 661 tašku, ant
roje vietoje liko Čikaga su 692 ir 
trečioje Detroitas su 787. Jaunių 
meisteriu tapo A. Baris (88 — Či
kaga) ir jaunučių — A. Siminkevi- 
čius (89 — Toronto). Plačiau apie 
žaidynes sekantį kartą. A. S.

VYČIO ŽINIOS
B. Savickas, dalyvaudamas G. Mo

tors “skeed” šaudymo turnyre, lai
mėjo labai gražią pergalę. Savo gru
pėje jis laimėjo pirmą vietą; iš 100 
bandymų 96 pasiekė tikslą. Tai ne
eilinė pasekmė.

Vyčio šaudytojai dalyvaus tradi
ciniame etninių grupių “trap” šau
dymo turnyre. Šis turnyras įvyks 
rugsėjo 13 d. Toronto Gun Country 
Club naujoje šaudykloje, prie 400 
ir 89 kelio. Norintieji dalyvauti ir 
gauti platesnių informacijų prašomi 
kreiptis pas Ed. Kuchalskį telefonu 
233-4791. Sis šaudymo turnyras yra 
labai populiarus ir jame dalyvauja 
apie 100 dalyvių — austrai, graikai, 
vokiečiai, italai, 4 lietuvių klubai ir 
daugelis kitų. Pajėgiausi yra graikai, 
kurie yra laimėję pirmą vietą pra
ėjusiame turnyre. Yra skirtos dova
nos komandiniams laimėtojams, pa
vieniams šauliams ir keletas staig- 
meninių dovanų. Turnyro vieta la
bai patogi ir išvykoms, todėl visi 
kviečiami atsilankyti ir su šeimomis.

Ignas Taunys iš Australijos Ade
laidės Vyčio klubo lankėsi Toronto 
Vyčio krepšinio stovykloje ir domė
josi bendravardžio klubo veikla. Jam 
buvo įteiktas klubo ženklelis, uni
forma ir daug informacijų apie To
ronto LSK Vytį.

Mūsų rėmėjams L. Kirkiliui, J. 
Zubrickui, R. Vaitkevičiui ir V. Staš
kevičiui, nupirkusiam krepšinio lan
kus stovyklavietėje, nuoširdžiai dė
kojame.

V. Nešukaitytė sėkmingai žaidė 
tarptautinėse stalo teniso rungtynė
se. Tautinės parodos metu įvykusio
se rungtynėse Kanados moterys nu
galėjo Ameriką 3:1. V. Nešukaitytė 
laimėjo abu susitikimus ir taip 
dvejetą. A. S.

pat

progos neišnaudoja, nors savo ir 
Konservatorių pusėn galėtų pa
traukti premjeru P. E. Trudeau 
nusivylusius ar bent jau prade
dančius nusivilti rinkėjus. To
ronto “The Globe and Mail” 
konservatoriškos krypties dien
raščio teigimu, šeši federacinio 
parlamento konservatorių atsto
vai — J. Horner, S. Schumaker, 
R. Thompson, R. Simpson, G. 
Ritchie ir C. Stewart šiame po
sėdyje buvo įgalioti kreiptis į 
R. Stanfieldą ir prašyti jį pasi
traukti iš konservatorių vado 
pareigų iki sekančio partijos su
važiavimo 1971 m. pabaigoje. 
Tokiu atveju 1972 m. įvyksian
čiuose federacinio parlamento 
rinkimuose dalyvautų su nauju 
vadu priešakyje ir galbūt padi
dintų laimėjimo galimybę. Jei
gu R. Stanfieldas nesutiks pa
sitraukti, nebus imamasi prie
monių jam nuversti, nes konser
vatorių partija bijo vidinio ski
limo, kuris dar labiau susilpnin
tų jos jėgas. Šiame pranešime, 
matyt, esama tiesos grūdo', nes 
Albertoje viešėjęs R. Stanfiel
das, paneigęs gandus apie jo 
planuojamą nuvertimą, pradėjo 
bent jau puse burnos kritikuoti 
premjerą P. E. Trudeau.

Žuvininkystės ministerio J. 
Davis pranešimu, žvejybos inci
dentus Britų Kolumbijos pa
krančių vandenyse svarstys rug
sėjo 21 d. Otavoje įvyksianti 
konferencija, kurion savo atsto
vus atsiunčia Sovietų Sąjunga. 
Didieji sovietų žvejybos laivai 
nekartą yra užkabinę mažuosius 
amerikiečių ir kanadiečių laivus, 
padarydami nemažos žalos. Dėl 
šios priežasties kanadiečiai ir 
amerikiečiai netgi buvo paskel
bę vienos dienos žvejybos strei
ką. Jie taipgi skundžiasi, kad so
vietų besaikis žvejojimas Ramio
jo vandenyno pakrentėse išnai
kins visas žuvų atsargas. Žuvi
ninkystės ministeris J. Davis pa
žadėjo į Kanados šešių asmenų 
delegaciją minėtai konferencijai 
Įtraukti porą žvejų atstovų.

Dominijos statistikos biuro 
duomenimis, 1970 - 71 mokslo 
metais mokinių ir studentų skai
čius Kanadoje padidės 120.089 
iki 6.301.450. Vienam mokiniui 
skirtos švietimo išlaidos nuo 
pernai išleistų $1.080 pakils iki 
$1.206. Bendra švietimo išlaidų 
suma šiais mokslo metais Kana
doje paaugs $960 milijonų ir pa
sieks $7,634.700.000. Šį kapitalą, 
išskyrus iš privačių šaltinių gau
tų $591 milijoną, turės parūpin
ti" miestų savivaldybės, federaci
nė ir provincinės vyriausybės. 
Mokinių numatoma turėti: dar
želiuose ir pradinėse mokyklo
se — 4.062.120, vidurinėse mo
kyklose — 1.706.620. augštosio- 
se mokyklose — 528.510.

Kanados federacinis bankas 
sumažino palūkanas už paskolas ■ 
privatiems bankams ir didie
siems finansininkams iki 614 %. 
Viršūnė buvo pasiekta 1969 m. 
liepos 16 d., kai už paskolas bu
vo pradėta imti 8%. Kanados 
banko vadovybė konstatuoja su
mažėjusį infliacijos pavojų, bet 
taipgi pabrėžia, kad dabar iško
vojami 8-9% metiniai atlygini
mų padidinimai yra nerealūs, 
prašokantys krašto ekonominį 
pajėgumą ir skatinantys kainų 
augimą. Pusė nuošimčio paskolų 
palūkanas turėtų sumažinti ir 
privatūs bankai savo klientams, 
tačiau tokio pareiškimo jie dar 
nėra paskelbę.

Skautų veikla
• Mergaitės ir berniukai nuo 7 

m. amžiaus priimami į “Šatrijos" ir 
“Rambyno” tuntus. Skambinti tunti- 
ninkams: s. L. Gvildienei — tel. AT 
2-5995, ps. dr. A. Dailydei, tel. 766- 
4412. Organizuotas jaunimas yra ge
resnis jaunimas. Skautų-čių vadovai- 
vės ateina į pagalbą padėti lietuvių 
vaikams. Žiemos veikla draugovėse 
netrukus bus pradėta.

• Ruduo yra pats gražiausias lai
kas iškylauti. Iškyloms galima pasi
naudoti kanadiečių skautų stovykla
vietėmis, kurios yra netoli Toronto. 
Suinteresuoti turėtų kreiptis į Cam
ping Dept. tel. 925-3425.

• Aštuntąją Romuvos stovyklą fo
tografavo S. Dabkus ir s. VI. Bacevi
čius iš Klevelando. Buvusi stovyklos 
vadovybė jiems dėkoja už nuotrau
kas, kurių nemaža dalis spausdinama 
lietuvių laikraščiuose. C. S.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2 7981, 2610537
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

HIGH PARK AVE. — BLOOR, gražus didžiulis 11 kambarių atski
ras namas, prausyklos kiekviename augšte, kilimai, dvigubas ga
ražas, nepamainoma vieta gydytojo ar dantisto kabinetui, apie 
$15.000 įmokėti ir viena atvira skola. Nepraleiskite retos progos. 
Arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, krautuvė ir 5 kambarių butas, dvigu
bas garažas, puiki, judri vieta, tinka betkokiam verslui; apie 
$15.000 įmokėti, viena atvira skola nedidelio nuošimčio. Parduoda 
našlė.
INDIAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
RUNNYMEDE — BLOOR, 8 dideli kambariai per du augštus, at
skiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, balkonas, gražioje, 
ramioje gatvelėje netoli Bloor. Tuojaus galima užimti. Apie $10.000 
įmokėti.
QUEBEC AVE. — BLOOR, apie $8000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, modernios virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, 
nepertoliausiai nuo požeminio traukinio stoties; turi būti parduo- 
tas
ROYAL YORK — KINGSWAY, puikus 6 kambarių vięnaaugštis, 
užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus kiemas su 
mędžiai s
INDIAN TRAIL — BLOOR, 9 didelių kambarių atskiras namas, 
3 prausyklos, 3 modernios virtuvės, garažas, apie $10.000 įmokėti 
ir viena atvira skola; gauna $235 mėn. nuomos; yra butas šeimi
ninkui.
Al. Garbenis, arba pr. Kerberis, 
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

PARAMA
IMA

5y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
73/a% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

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 nno 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vak 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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 
S33.000 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 St. W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
taip pat parūpiname geresnem sąlygom paskolų — mortgičių.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

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

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

V———U*...— 1^.1—I ,.LW.»

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ SIUS

UI 15 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI •
S/X POINT CAR WASH LTD.

(Uetnvil -.-tDlnko antomaUnls antoveOinllĮ plovimas) i
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor iš Islington gatvės) 1
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LIETUVIAI IR RELIGIJA

Sujudo visa Čikaga dėl lietuviškų
Mišių vaikams ir dėl teisių kapinė
se. Susirūpino ateitininkai sendrau
giai Niujorke. Susirinko studijoms 
Europos lietuviai kunigai su naujuo
ju vyskupu A Deksniu priešakyje. 
Lietuvių katalikų ' organizuotumo 
stoką pajuto Kanados, Australijos ir 
kitų kraštų lietuviai. Susirūpinta pa
skaitomis religinėm — tautinėm te
mom. š. Amerikos lietuviai mokyto
jai paskelbė viešą pareiškimą dėl lie
tuvybės išlaikymo religiniame gyve
nime išklausę kun. Pr. Geisčiūno pas
kaitos. Net Vatikanas rimtai susirū

pino išeivių dvasiniu gyvenimu. 
Duok Dieve, kad diskusijos tais klau
simais būtų gyvinamos, nes dar toli 
iki skaudulių priežasties atradimo ir 
gydymo. Kol kas pasitenkinama skau
dulių registravimu, aimanavimu, ap- 
gydymu. Tai natūralu. Visos pradžios 
tokios, nors galėjome pradėti tuojau 
po Vatikano santarybos. Būtume jau 
toliau pasistūmėję.

šia proga verta pabrėžti minėtą 
mokytojų pareiškimą. Tai iki šiol 
rimčiausias mokytojų išvadų ir nu
tarimų dokumentas, kurį mokytojai 
nutarė laikyti visos lietuvių tautos 
reikalavimu (nutarimų ketvirtoji pa

straipa). Einant šia linkme, reikėtų 
reikalauti ir sudaryti sąlygas, kad iš
eivijos kunigai rūpintųsi savo tautie
čiais, kad kitiems nebūtų leidžiama 
rūpintis ne savo avelėmis. Kaip mo
tinos savo vaikų auklėjime negali bū
ti kampininkės, taip ir kunigai savo 
žmonių dvasiniame aprūpinime. Kas 
priklauso lietuviams, niekas negali 
pagrobti. Mokytojas

REMKIME PASIRYŽĖLIUS
“T. žiburių” 34 nr. Toronto žiniose 

paskelbta žinutė, kad dr. E. Jasevi- 
čiūtė lankėsi Toronte ir tarėsi su 
arch. dr. A. Kulpavičium dėl lietuvių 
skyriaus {rengimo tautybių parke 
Thunder Bay, Ont. Projektas esą jau 
paruoštas ir tikimasi pradėti jo vyk
dymą dar šį rudenį, tik lėšų trūks
ta.

Tarnaitė
Viena ponia, samdydama nau

ją tarnaitę:
— Gerai, tu man patinki. O 

kur anksčiau tarnavai?
— Restorane ploviau indus.
— O kodėl ilgiau'ten nedir

bai?
— Pritrūko darbo ... neliko 

indų.

Mėsininkas verkia
— Mėsininkas: “Žinai kaimy

ne, aš esu toks minkštaširdis, 
kad darydamas dešras visada 
verkiu.”

Kaimynas: “Nejaugi tau gaila 
tų paskerstų gyvulių?”

Mėsininkas: “Ne; ne gyvuliu, 
bet žmonių, kurie tas dešras val
gys.”

Metai ir atmintis Genijus

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ARTĖJANT NAUJIEMS MOKSLO 
metams, nemažai Čikagos katalikiš
kų mokyklų nebeatidarys savo durų. 
Jos uždaromos, negalint pakelti di
dėjančių išlaidų. Buvo laukiama, jog 
su parama prisidės valdžios įstaigos, 
bet toks planas nebuvo patvirtintas. 
Ir toliau kiekviena katalikiška mo
kykla turės rūpintis savo egzistenci
ja. Tokiu būdu gana daug jų nuo 
šio rudens likviduojasi, nes neturi 
lėšų.

Su sunkumais susiduria ir Čikagos 
bei apylinkių lietuvių parapijų mo
kyklos. Jos nors ir sunkiai, bet dar 
verčiasi. Pvz. Cicero liet, parapijos 
mokykla praėjusiais metais turėjo ar
ti $50.000 išlaidų; šiemet jų žada bū
ti daugiau. Tad parapijos klebonas 
pranešė, jog nuo rudens yra pakelia
mas mokestis už mokslą 25 dole
riais — dabar bus imama $125 už 
vieną vaiką per metus. Prieš 20 me
tų, kai čia naujieji ateiviai pradėjo 
leisti savo vaikus į mokyklą, reikėjo 
mokėti tik $9 į metus. Nors per tą 
laiką atlyginimai pakilo beveik dvi
gubai, tačiau mokestis už vaikų 
mokslą paaugo apie 13 kartų. Nema
žai lietuvių, negalėdami pakelti pa
didėjusio mokesčio katalikiškose mo
kyklose, pradeda vaikus leisti į val
dines mokyklas, kur mokslas yra 
nemokamas.
• • •

ABI LIETUVIŲ MONTESSORI 
MOKYKLOS kviečia registruoti vai
kus. Viena šių mokyklų, kuri vadina
si — Amerikos Lietuvių Montessori 
Draugijos Vaikų Nameliai, veikia 
Marguette Parko liet, kolonijoje 2743 
W. 69 St. Kita mokykla vadinasi 
Varno Montessori židinėliu ir ji nė
ra lietuviškos kolonijos ribose. Todėl 
šiai mokyklai yra sunkiau su lie
tuviukų pritraukimu. Žymi jos moki-

prisistatė kaip dainininkai ir turėjo 
kelis grupinius pasirodymus Lietuvo
je. Gaila, jog jų pajėgumas labai ri
botas ir gero įspūdžio nepaliko.
• • •

SPORTINIAME LIETUVIŲ GY
VENIME vasaros mėnesiais rodėsi 
vien tik futbolininkai. Jie rugpjūčio 
23 d. pradėjo rudens rato pirmeny
bių rungtynes. Marquette Parke, ste
bint apie 400 žiūrovų, lietuviai nuga
lėjo ukrainiečių “Wings” vienuolikę 
net 6:1. Prieš šią komandą lietuviams 
anksčiau labai nesisekdavo ir jie bu
vo pralaimėję abu paskutinius susi
tikimus. šį kartą “Lituanica” atsigrie
bė su kaupu ir varžovus sulupo kaip 
reikiant. Lietuvių naudai įvarčius 
įmušė H. Jenigas 2 (vieną iš baudi
nio), V. Pikšrys, M. Mikalauskas, A. 
Kunickfs, J. Ringus — po vieną. Va
saros mėnesiais “Lituanikos” futbo
lininkai rungėsi dėl “Peel” taurės. 
Laimėję du susitikimus, jie užšoko 
ant JAV mėgėjų meisterio — Čika
gos “Kickers” vienuolikės. Rugpjū
čio 16 d. Įvykusiose rungtynėse lie
tuviai vos neiškrėtė pokšto ir po ly
gaus žaidimo varžovai laimėjo tik 
1:0.
• • •

LIETUVOS VYČIŲ organizacijos 
nariai rugpjūčio 19—23 dienomis bu
vo suvažiavę į Čikagą iš visos Ame
rikos ir čia turėjo savo metinį sei
mą. Susirinko apie 200 delegatų ir 
svečių, o į kai kurias pramogas dar 
didesnis būrys atėjo. Kelias dienos 
vyko organizacijos posėdžiai. Dau
giausia laiko buvo skirta įvairioms 
pramogoms. Labai prabangus buvo 
baigiamasis banketas sekmadienį 
“Sheraton” viešbutyje, kur nuotaika 
buvo tikrai puiki. Įdomu, kad ši or
ganizacija apjungia dviem kalbom

Kadangi ten lietuvių kolonija labai 
maža, tai niekas negalėjo tikėtis, kad 
toji apylinkė galės projektą įvykdy
ti savo jėgomis (norėta neatsilikti 
nuo kitų tautybių), šiame reikale bū
tina talka visų Kanadoje esančių lie
tuvių ne tik atžymėti savo vardui 
kitataučių akivaizdoje, bet ir padrą
sinti broliams ir sesėms, tokiems ne- 
nuilstantiems patrijotams, kaip dr. 
E. Jasevičiūtė ir jos talkininkai. Rei
kia ateiti jiems į talką.

Žinau iš patirties, kad moterų pa
jėgumas yra didelis, jeigu jos ką už
simoja atlikti. Tad ar nebūtų galima 
visų kolonijų lietuvaitėms nedelsiant 
pradėti tą lietuvišką talką, sustipri
nant iniciatorius to gražaus lietuviš
ko projekto ne tik finansiškai, bet 
ir morališkai?

Maria F. Yokubynienė

Mokytojai stovyk
lavo ir studijavo

(Atkelta iš 5-to psl.)
stropiausi, tarp jų ir D. Besąspa- 
rytė iš Toronto, gavo dovanų.

Apdovanoti buvo ir stovyklos 
vadovai. Kiekvienam buvo įteik
ta Pauliaus Augiaus raižinių 
knyga su visų stovyklautojų pa
rašais. Knyga* kaip padėka, taip 
pat su visų parašais buvo Įteikta 
ir JAV švietimo tarybos pirm. J. 
Kavaliūnui, vyriausiam studijų 
savaitės šeimininkui. Jis posėdi 
ir uždarė ugningu užbaigos žo
džiu. Nuskambėjus Lietuvos 
himnui, visi palengva skirstėsi i 
namus.

Kiekviena tokia studijų savai
tė duoda naujų minčių, kurių 
bent dali galima panaudoti dar
bo metu mokyklose.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
Pr. Joga — viršininkas, A. Vai
čiūnas _— komendantas, H. Ban- 
kaitis ūkio vadovas ir J. Andru
lis — kitiems reikalams.

“Sandaroje” rašoma: “Moni
ka Žilevičienė, gyvenanti Ute
nos apskrityje, pradžioj šio mė
nesio sulaukė 105 metų am
žiaus. Anksčiau dirbo savo ūky, 
o dabar gyvena kolchoze. Ji ge
rai prisimena abu sukilimus: 
1831 ir 1863 metų”. “Spygliai ir 
dygliai” dėl tokios žinios deda 
šitokią pastabą: “... malonu, 
kad atmena tuos laikus, kada 
dar negimusi buvo.”

Kalėjime
— Už ką patekai Į kalėjimą?
— Už tai, kad automobiliu 

perdaug greitai važiavau. O tu?
— Už tai, kad važiavau per 

lėtai.
— Kaip tai suprasti?
— Mat, važiavau pavogtu au

tomobiliu.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tibr 
rėsi. žios česnako kapsulės nefrur 
nei kvapo, nei skonio.

Montevideo miesto kalėjimo 
viršininkas gavo iš teisingumo 
ministerio raštą, kad paleistų į 
laisvę kaip “pasitaisiusį” doku
mentų klastotoją. Nusikaltėlį 
paleidus ir jam nebepagauna- 
mai pasišalinus paaiškėjo, kad 
teisingumo ministerio raštą tas 
pats klastotojas buvo suklasto
jęs.

Tik vienas
— Mama, šiandieną mokyto

jas mums davė tokį klausimą, 
kurį tik aš vienas galėjau atsa
kyti.

— Tai labai malonu, vaike
li! O ko gi jis klausė?

— Jis klausė, kas prispjaudė 
i jo kaliošus...

Skauda
— Pone gydytojau, man labai 

skauda dešinę ranką.
— Tai nuo senatvės, mano 

mielas.
— Na, ką jūs sakote, juk ir 

mano kairioji nejaunesnė...
škotiškai

Viena Londono laidojimų 
Įstaiga naujiems klientams gau
ti pradėjo pagyvintą savirekla
mą. Viešame susirinkime laido
tuvių direktorius garsino savo 
įstaigos patogumus šiais žo
džiais: “Norėdamas gerbiamuo
sius klientus Įtikinti, kad teisin
gai kalbu, siūlau prie liudinin
kų tą iš tamstų, kuris pirmasis 
mirs, iškilmingai palaidoti visiš
kai nemokamai.”

• Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

Owners 
entre .

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Ave., Toronto
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

3

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS 
532 - 7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. S va si u lis

< 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.

n

PARCELS TOJEUROP6

< 
<

<

DUĘsFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE ___

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamo* 
lempos ir batarejos. Prityręs 'specialistas su ilga praktika.

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo - A p Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino'stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius Ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus. 
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
Šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir t.L
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
, (body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Darinis sąžiningas Ir garantuotas 

Lietuvius •’'tarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel WA 1-3226 arba WA 4-1001

Baltic Movers
VISŲ RUSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

nių dalis yra kitataučiai, tačiau lie
tuviams yra sudaryta atskira klasė. 
Taip pat tėvai nusiskundžia, jog mo
kestis šiose mokyklose yra gana augš- 
tas ir nevisiems įkandamas.
• • •

SOVIETŲ BALETO — Moisejevo 
grupė čia viešėjo jau penktą kar
tą. Jos pirmasis pasirodymas šį kar
tą buvo nutrauktas, kai arti scenos 
vos tik prasidėjus spektakliui, buvo 
numesta ašarinių dujų. Publika, ku
rios buvo pilna Operos rūmų salė, 
ramiai išėjo. Tik keli žmonės buvo 
sužeisti. Kiti spektakliai įvyko be 
jokių nuotykių. Taip pat buvo pa
kartotas ir nutrauktasis pirmasis pa
sirodymas. Čikagos didžioji spauda* 
savo vedamuosiuose griežtai pasisa
kė prieš tokius “narsuolius”, kurie 
dedasi kovoja prieš komunizmą, bet 
vartoja dar blogesnes priemones, ne
gu anie. Paminėjo, jog yra leistinų 
priemonių, kuriomis galima atkreip
ti dėmesį. Pažymėtina, kad šio ba
leto stebėtojų tarpe buvo 
Čikagos lietuvių.

nemažai

vasaros
Važinėja

ČIKAGOS LIETUVIAI 
mėnesiais mėgsta keliauti, 
ne vien po Ameriką, bet ir tolimus 
kraštus. Liepos mėnesio antroje pu
sėje viešint Vilniuje teko sutikti ko
kią šimtinę čikagiečių. Daugumas jų 
dalyvavo dainų bei tautinių šokių 
šventėje bei kitose programose. Su
tiktųjų tarpe buvo prof. dr. Vytautas 
Vardys, kuris Lietuvoje lankėsi su 
amerikiečių studentų grupe, Čikagos 
amerikiečių baleto grupės šokėja 
Violeta Karosaitė, kuri viešėjo pas 
savo dėdę garsųjį muziką J. Karosą. 
Taip pat čia matėsi Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždo globėja J. 
Mileriūtė, skautų veikėjas Br. Juo
delis, buvęs čikagietis muzikas Br. 
Jonušas ir daugelis kitų. Daugumas 
jų Lietuvoje pabuvojo 10 dienų, o ki
ti — ilgiau. Net ir paprastiems turis
tams šiemet atsirado galimybė pra
tęsti vizą. Čikagos turistų grupė, ku
ri važiavo per ‘‘Gordon” bendrovę, 
turėjo išvažiuoti šeštadienį prieš tau
tinių šokių šventę, bet gavo leidimą 
pasilikti iki pirmadienio.

Vasaros mėnesiais j Lietuvą buvo 
nuvykę ir namaža taip vadinamųjų 
“pažangiųjų” čikagiečių. Jiems bu
vo suteikta didesnės galimybės pa
keliauti po Lietuvą. Daugumas jų

kalbantį jaunimą, o taip pat gimu
sius Europos ir Amerikos kontinen
tuose. Tai geras pavyzdys kitoms or
ganizacijoms ar sambūriams, kurie 
to negali pasiekti. Organizacijoje su
telpa ir nemažai žymių žmonių. Pvz. 
jos pirmininku yra prof. Jokūbas Stu- 
kas, vienas iš šviesesniųjų Ameriko
je gimusių lietuvių. Pažymėtina, jog 
banketo metu dainavo vyčių choras, 
kuriame reiškiasi irgi Amerikoje ir 
Lietuvoje gimusieji tautiečiai. Tokiu 
būdu šis vyčių organizacijos seimas 
Čikagoje buvo vienas iš malonesnių 
šios vasaros įvykių.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Ameri
kos Lietuvių Prekybos Rūmų sureng
ta golfo diena įvyko rugpjūčio 19 d. 
Po jos buvo šauni vakarienė ir do
vanų įteikimas laimėtojams. — DaiL 
Viktoras Petravičius atidarė dailės 
studiją.ir galeriją 7141 So. Clare- 
ment Avė. Daile besidomintis jauni
mas turi gerą progą lavintis šio žy
maus dailininko priežiūroje. — Alvu- 
do organizacija kiekvieną šeštadienio 
vakarą Marquetee Parko aikštėje 
rengia pramogas-vakarones. Jų metu 
vaikai gali pažaisti, o senesni—pasi
žmonėti, pasižiūrėti filmų Ir pan. — 
Dail. Marijos Žukauskienės iš Niu
jorko tapybos paroda bus atidaryta 
rugsėjo 18 d. Čiurlionio Galerijoje. 
Ji truks iki rugsėjo 27 d. — “Litua
nikos” futbolininkai rugpjūčio 30 d. 
įvykusiose pirmenybių rungtynėse 
turėjo nusileisti stipriai “Lions” ko
mandai 1:3. — Įvyko geriausių Ame
rikos bilijardo žaidėjų turnyras. Jų 
tarpe buvo ir keli lietuvių kilmės 
asmenys — Joe Balsis ir 11 m. mer
gina — Jean Balukas iš Brooklyno. 
— Dr. A. Šidlauskaitė, kuri dėsto 
Otavos universitete Kanadoje, kelias 
dienas viešėjo Čikagoje. — Mindau
gas Tamošiūnas, Kauno pramoginio 
orkestro “Oktava” vadovas, lankosi 
Čikagoje. Taip pat vieši ir jo žmona. 
Sugrįžęs į Kauną, jis netrukus kartu 
su orkestru išvyks kelionėn po Suo
miją. — V. Rask-Rasčiausko vado
vaujama 40 žmonių ekskursija, tre
čioji šią vasarą, rugpjūčio 31 d. iš
vyko i Lietuvą. Kelionėje išbus 21 
dieną iš jų 10 — Lietuvoje. — Ši
luvos Marijos atlaidai rengiami rug
sėjo 13 d. Čikagos Marquette Parko 
lietuvių par. bažnyčioje. Iškilmėms 
pakviestas vysk. A. Deksnys.

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA
FESTIVAL S25.50 JAV. 
4^ sv. kviet miltų, 2% sv. ryžių, 
2Vt sv. cukraus, 1 sv. marmela
do, 1 sv. makaronų, 1 plytelė šo
kolado, 1 maišelis vais. bombon- 
kų, 100 gr. “Nescafe”, % sv. sa
lami, 1 sv. maiš. vaisių, 2 mai
šeliai pudingo miltelių, 2% sv. 
aviž. miltų, 2% sv. farinos.

10 SKARELIŲ S46.80 JAV. 
5 vilnonės skarelės su mažom ar 
didelėm gėlėm ar turkišku raš
tu ir 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų. ORO PAŠTU pridėti 
ekstra S8.50.
VERTINGIAUSIA D O V ANA, 
KURIĄ JŪS GALITE PASIŲS

TI SAVO GIMINĖMS, YRA
MOTERIŠKŲ KAILIO 

IMITACIJOS APSIAUSTŲ 
Fantastiški dalykai — didžiau
sias pasirinkimas — minkęs 
(vienspalvės ar dryžuotos), per
siško ėriuko ar avino
PILNA KAINA SU VISKUO 

TIK $99.00 JAV

COMBINATION PARCEL 
$126.00 JAV.

3 jrd. vyr. žiem. apsiaustui me
džiaga, 100% vilnos, 3 jrd. mo
teriškam apsiaustui medžiagos, 
100% vilnos, 3% jrd. vyr. eilu
tės medžiaga, 100% vilnos, 3 
jrd. moter. žiem. suknelei me
džiaga, 100% vilnos, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 pagalvės už
valkalai, 6 turkiški rankšluos
čiai.

Daugybė kitų šventėms 
specialių siuntinių

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd. Street 
New York, N.Y. 10010, USA

TRAVEL AGENCY

Savininkas 1
• teikia patarimu planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus

East, Port Credit, Ont.
K. BAČtNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

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

• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

NOTARAS
A. LIŪDŽ1US, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank 

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708 

namų 279-7980 
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

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

z (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. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

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

(prie GeoffreyaSt.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. L U NS K Y, R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE 

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

INSURANCE
DUDA 769-4812

2231 Bloor Street W.
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SS MONTRE AI?®
— Lietuvių maldininkų kelionė į 

Midlandą — šį sekmadienį (žiūr. at
skirą pranešimą).

— Toronto lietuvių kapinėse ruo
šiami. pamatai paminklams, kurių 
rudenio sezonui užsakyta keletas. 
Lietuvių kankinių koplyčios pagrin
diniai vartai jau įdėti.

— Grįžtame į rudens sezoną. Pa
ruošiama keletas skaitytojų pasau
liečių, korie skaitys Mišių tekstų iš
traukas sekmadienio pamaldose.

— Sveikiname Juozą ir Marcelę 
Bacevičius, atšventusius vedybinio 
gyvenimo auksinę sukaktį.

— Pamaldos sekmadieniais Spring- 
hurste, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tės pastate, nuo šio sekmadienio bus 
tik 11 vai.

— Šv. Jono Kr. par. choras, va
dovaujamas muz. S. Gailevičiaus, pa
kviestas giedoti Londono, Ont., ka
tedroje Kanados Lietuvių Dienos pa
maldose.

— šį sekmadienį 10 vai- Mišios už 
a. a. Oną Prušinskienę, 11 vai. už 
a.a. Teresę ir Joną Vaitukaičius.

Maldininkų kelionė j Midlan
dą — rugsėjo 13, sekmadienį. 
Mišios lietuvių kalba — 1.30 v. 
pamokslas, Kryžiaus keliai. No
rintieji pasinaudoti autobusu, 
prašomi užsiregistruoti iki rug
sėjo 11, penktadienio vakaro, 
abiejų parapijų klebonijose. Au
tobusas iš Toronto nuo Šv. Jono 
Kr. par. bažnyčios išvyks 9 v. 
ryto. Už autobusą prieš išva
žiuojant suaugę moka S4. vai
kai — $2.

Tėvų pranciškonų naujieji pa
skyrimai torontiečių pranciško
nu nepalietė, bet pajudino visą 
eilę kitų. Buvęs provincijolas 
kun. L. Andriekus, OFM, tapo 
Brobklyno namų viršininku, 
kun. J. Gailiušis, OFM — nau
juoju provincijolu, kun. J. Liau- 
ba, OFM — St. Catharines vie
nuolyno viršininku ir tos srities 
lietuvių kapelionu, kun. B. Mi
kalauskas, OFM, perkeltas į 
Brooklyną, kun. P. Baltakis pa
skirtas Brooklyno Lietuvių Kul
tūros Židinio direktorium, staty
bos vedėju ir vajaus koordina
torium.

Svečiai. Ryšium su L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavimu 
Toronte “T. Žiburius” aplankė 
visa eilė asmenų: vysk. A. Deks- 
nys iš Europos* prel. J. Kara
lius, kun. M. Jarašiūnas iš She- 
nandoach, Pa., kun. prof. dr. A. 
Liuima, SJ, dr. J. Jakštas, p. Ka- 
ladienė, dr. P. Kaladė, kun. dr.
A. Baltinis, kun. dr. T. Narbu
tas. kun. dr. V. Cukuras ir kt. 
Laikraščio darbu domėjosi ypač 
vysk. A. Deksnys, atvykęs Kana- 
don pirmą kartą nuo savo vysku
pavimo pradžios.

Ligoniai. Kęstutis Dilkus. 
Niagaros krioklio pakrantėse 
krisdamas nuo uolos, buvo sun
kiai sužalotas; guli Niagaros li
goninėje. Paulina Martinaitienė, 
ilgus metus serganti paralvžiu- 
mi, perkelta į šv. Juozapo ligo
ninę.

Įspūdingai atšvęsta Juozo ir 
Marcelės Bacevičių 50 m. vedy
bų sukaktis. Padėkos pamaldos 
įvyko rugsėjo 5 d. šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Sukaktuvininkus į 
pamaldas atlydėjo per 20 gimi
naičių. Apeigų metu sukaktuvi
ninkams įteikta simbolinės laz
dos su gražiomis juostomis ir 
linkėjimų įrašais nuo artimųjų 
iš. Lietuvos. Vaišėse dalyvavo 
per šimtas svečių iš Toronto. 
JAV, Vankuverio ir kitų vieto
vių. Iškilmėms vadovavo J. R. 
Simanavičius. Sukaktuvininkai 
yra kilę nuo Slavikų, išauginę 8 
vaikus, kurių didžioji dalis gy
vena Toronte. Jie ir surengė 
šias gražias iškilmes.

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

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

kambarius. TeL 535-4724.

DUPONT—LANSDOWNE rajone iš- 
nuomojamas priekinis kambarys se
nesnio amžiaus moteriai. Galima nau
dotis virtuve. Tel. 532-2704.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

A R K S 1 D E mokėt
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.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

S BARONESSA BEAUTY SALON 8 
į Soy. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 i
S .2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 8 

k Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, i 
jį perukai ir t. t. Prieinamos komos

— Mišios: ketvirtad., 7.30 v. — 
už a.a. J. Akstiną, užpr. p. Tamulio- 
nių velionies 6-jų mirties metinių 
proga; 8.00 v. — koncel., vienos iš 
jų a.a. M. Stuikienę, užpr. p. žvirb
lytės; šį sekmad., 8 v. tęsiamos gre- 
gorinės Mišios už a.a. J. Grikinį, 
užpr. šeimos bičiulių; 9 v. už a.a. O. 
Rimienę, užpr. p. Mašalaitienės; 10 
v. už a. a. p. Sidarą, užpr. p. Sidaro; 
11.15 v. — už a.a. A. Dobį, užpr. p. 
Pakalkų.

— Auksinės vedybų sukakties pro
ga nuoširdžiai sveikiname Juozą ir 
Marcelę Bacevičius.

— Pranciškonų sąstatas Prisikėli
mo parapijoje sekančiam trimečiui 
pasilieka tas pats T. Placidas Ba
rius, OFM, kleb.; T. Benediktas Bag
donas, OFM, T. Antanas Prakapas, 
OFM, T, Rafaelis Šakalys, OFM, T. 
Augustinas Simanavičius, OFM, ir 
Br. Hortulanas Sedeika, OFM.

— Suaugusių choro pirma repe
ticija — šį ketvirtadienį, rugsėjo 10 
d., 7.30 v.v., muzikos studijoje. Nuo 
šio sekmadienio choras pradeda gie
doti bažnyčioje per 11.15 v. Mišias. 
Maloniai kviečiame į chorą įsijung
ti ne tik senuosius, bet ir naujus 
choristus.

— Maldininkų kelionė į Midlan- 
do šventovę — šį sekmadienį, rugsė
jo 13 d. (žiūr. atskirą pranešimą).

Amerikos Lietuvių Fondas, 
paskyręs $1000 Lietuvių Rašyto
jų Draugijai, atsiuntė šią sveiki
nimo telegramą tą premiją lai
mėjusiam dr. H. Nagini. Tele
gramą pasirašė Fondo valdybos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis. Štai 
jos tekstas: “Sveikinu Lietuvių 
Rašytojų Draugijos laureatą 
Henriką Nagi ir linkiu daug gra
žių kūrybinių metų. Džiaugiuos, 
kad Lietuvių Fondas jau šeštą 
kartą iš eilės gali būti tos svar
bios ir garbingos premijos me
cenatu. Pranešu, kad Lietuvių 
Fondas ir 1971 m. bus LRD pre
mijos mecenatu. Lietuvių Fon
das didžiai vertina visų lietuvių 
rašytojų kūrybą ir jų pastangas 
lietuviško žodžio išlaikymui.”

Mokyklos Tarybos posėdis — 
šį ketvirtadienį, rugsėjo 10 d., 
8 v.v., Šv. Jono Kr. klebonijoje. 
Į tarybą įeina 3 lietuvių parapi
jų klebonai, šeštadieninės mo
kyklos ir seminaro vedėjai, tė
vų komiteto atstovas, Bendruo
menės ir abiejų lietuvių banke
lių atstovai.

Šaulių išvyka, š. m. rugpjū
čio 29 d*, dalis šaulių su kuopos 
pirm. š. St. Jokūbaičiu dalyvavo 
estų* karo veteranų dienoje, ku
ri įvyko apife 10 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Guelph miesto Ce
dar Valley estų bendruomenės 
jaunimo stovyklavietėje, šventė 
pradėta iš ryto sportinio šaudy
mo varžybomis tarp Toronto 
“Baltic Veteran Corp” estų, lat
vių ir lietuvių ekipų. I v. laimė
jo estai, II v. — lietuviai ir III 
v. — latviai. Šventės iškilmingo
ji dalis pradėta 4 v.p.p. iškilmės 
paradu, kurį, orkestrui grojant, 
priėmė estų pik. Įeit. A. Tomon- 
der. Paradui vadovavo kpt. H. 
Korė. Iškilmingo posėdžio metu,, 
kuris įvyko parado aikštėje St. 
Jokūbaitis pasveikino veteranus 
VI. Pūtvio š. kuopos ir Kanados 
šaulių rinktinės vardu. Smagu 
buvo valandėlę pabuvoti svetin
gų estų globoje ir gražia gamta 
apdovanotoje jaunimo stovykla
vietėje. š. p. G.

“Moters” žurnalo š. m. 4 nr. 
jau išsiuntinėtas skaitytojams. 
Gausiai iliustruotas, turiningas, 
su įvairiais skyriais. Žurnalo lei
dėjas — K. L. Katalikių Mote
rų Draugija, redaktorė — N. 
Kulpavičienė, kalbos taisytoja
— Z. Daugvainienė, korektorė
— Z. Didžbalienė. Skyrius veda
— A. Yčienė, L Kairienė, E. 
Krikščiūnienė, L. Murauskienė. 
Administratorė — Br. Pabedins- 
kienė.

Nuosavybių pirkimo - pardavi
mo įstaigą “Mann a. Martel”, 
didžiausią Kanadoje, nupirko 
“United Trust Company” (buvu
si “Rideau Trust Company”). 
Naujosios įstaigos pirm .yra 
George S. Mann. Ji turi skyrius 
Otavoje, Hamiltone, Kičenery- 
je, Londone, Windsore, Peterbo- 
ro, Barrie, Guelph, Orangeville, 
Belleville, Ošavoj, Ši firma nuo
lat skelbiasi “T. Žiburiuose” ir 
dažnai patarnauja lietuviams, 
ypač per savo tarnautoją B. Sa
kalą.

Toronto jaunimo meno sambūris "Birbynė" vieno koncerto metu atlieka programą. Sambūris 
pradeda naujus veiklos metus ir ruošiasi dalyvauti Lietuvių Dienoje Londone, Ont.

Nuotr. S. Dabkaus

įskili šventė scenoje
Įteikta Lietuvių Rašytojų Draugijos literatūros premija 

Henrikui Nagiui už 1969 m. išeisią knygą
Akademijos suvažiavimo pro

ga surengto koncerto ir litera
tūros vakaro programą pradėjo 
mūsų žymusis pianistas Andrius 
Kuprevičius Beethoveno “Mėne
sienos sonata” ir Faure “Bala
de” (opus 19). Šie kūriniai tu
rėjo būti šventišku įvadu Lietu
vių Rašytojų Draugijos premijos 
įteikimui, bet netikėta poeto 
Henriko Radausko mirtis iškil
mę padarė liūdesio ir džiaugs
mo švente. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm. L. Andriekus, 
painformavęs vakaro dalyvius 
apie a.a. H. Radausko mirtį, jo 
atminimą ir nuopelnus lietuvių 
poezijai paprašė pagerbti tylios 
maldos minute. Po to buvo grįž
ta prie premiją laimėjusio dr. 
Henriko Nagio. Nejučiomis pri
siminė tradicinis šūkis: “Kara
lius mirė, tegyvuoja karalius!” 
Negailestinga mirtis iš gyvųjų 
tarpo išplėšė vieną Henriką, bet 
paliko kitą, vainikuotą kūrybi
nės sėkmės laurų vainiku, tęsti 
lietuvių poezijos tradicijas. L. 
R. D. pirm. L. Andriekus, “Bro
lių baltų aitvarų” autorių dr. 
Henriką Nagi pristatė kaip ryš
kiausią pokario poetą, kurio kū
rybos kertinis akmuo yra žmo
gaus grumtis su kasdienybe, vie
numa ir mirtim. Premijos me
cenato JAV Lietuvių Fondo 
SI.000 čekį dr. H. Nagiui įtei
kė pats LRD pirm. L. Andrie
kus. sveikindamas jį rašytojų ir 
visų šio vakaro dalyvių vardu. 
Sveikinimo telegrama buvo gau
ta ir iš JAV Lietuviu Fondo 
pirm. dr. K. Ambrozaičio.

Literatūros grandis
Dr. H. Nagys savo trumpame 

žodyje apgailestavo, kad tokio-
mis progomis netenka susiburti 
savo žemėje. Rašančiam žodis 
nėra vien tik komunikazijos 
priemonė, bet jo gyvenimo da
lis. žodžio šaknys yra likusios 
gimtojoje žemėje kaip dalelė lie
tuvių literatūros grandies, ku
rios nesutraukys vergijos. Knv- 
ga yra gyvas tos grandinės 
slankstelis. Dr. H. Nagys dėkojo 
visiems dalyviams, M. Mažvydui, 
K. Donelaičiui ir pačiam jau
niausiam lietuvių poetui, kuris 
šią valandą kur nors rašo savo 
pirmąjį eilėraštį. Padėkos žodį 
jis baigė “Brolių baltų aitva
ru” knvgos ištrauka “Kryžke
lėje”.

Scena vėl buvo užleista pia
nistui A. Kuprevičiui, kurio dė
ka pirmą kartą Toronte išgirdo
me Juliaus Gaidelio “Tris mi
niatiūras”, “Po lietaus”, “Vaka- 
fa ir vėją”, “Lietuvišką šokį”. 
Šiuose modernaus atspalvio kū
riniuose buvo juntama Lietuvos 
gamta, lietuviška nuotaika, mu
zikos garsais išreikšta J. Gaide
lio ir talentingo jo kūrinių atli
kėjo pianisto A. Kuprevičiaus. 
Koncertinė dalis baigta Liszto 
“Dviem koncertiniais etiudais” 
ir “Miško šlamėjimu”. Dėl lai
ko stokos teko atsisakyti progra- 
mon įtrauktų Šopeno kūrinių.

Balsas iš anapus
Literatūros vakaro programą 

pradėjo Antanas Vaičiulaitis 
poeto a.a. H. Radausko atmini
mui skirtu “Kaimo takeliu”, 
mirties temą palietusiu vaizde
liu iš lietuviško, kaimo buities. 
Sukrečianti staigmena buvo a.a. 
H. Radausko gyvas žodis. Iš 
magnetofono juostos per garsia
kalbius skambėjo paties velio
nies skaitomi trys eilėraščiai, 
laikinai sudarę iliuziją, kad jų 
autorius tebėra gyvas, kad mes 
vis dar turime du Henrikus poe
tus.

Mūsų poezijos veteranas Jo
nas Aistis skaitė 10 savo eilė
raščių, pradėdamas “Šilaine” 
bei kitais populiariaisiais kūri
niais, baigdamas “Likimo gies
me”, “Partizano šermenimis”, 
t.y. eilėraščiais, kurių nerandi 
jo ankstyvesnėse knygose. Leo
nardas Andriekus šiam vakarui 

buvo pasirinkęs “Vabzdį ginta
re” ir “Kristų”.

Naujasis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos laureatas dr. Henri
kas Nagys pateikė savo kūrybos 
skerspjūvį, paskaitydamžs “Pa
vasarį” iš knygos “Lapkričio 
naktys”, “Saulės laikrodį” iš 
poezijos rinkinio “Saulės laikro
džiai”. “Mėlynajam sniegui” at
stovavo “Išrinktieji”, “Tėviš
kė”, premijuotiems “Broliams 
baltiems aitvarams” — ištrau
kos iš,dviejų ciklų. Jo pasirody
mu buvo baigtas šis koncertas 
bei literatūros vakaras, sutrau
kęs gausų būrį klausytojų.

Mokytojų studijų savaitėj Šie- 
, met buvo nemažai jaunimo iš 

Kanados: B. Aušrotaitė, D. Be- 
sąsparytė, R. Birgelytė, S. Dū- 
daitė, L. Kriščiūnaitė, Al. Kuo
las, B. Paliulytė, R. Sakalaitė, 
R. Underytė, K. Urbonaitė, R. 
Vaišvilaitė (visi iš Toronto), R. 
Staškevičius iš Montrealio, L. 
Keraitė iš Londono. Visi lankė 
ne tik mokytojams skirtas pa
skaitas, bet ir jiems specialiai 
ruoštas lietuvių kalbos pamokas.

Kun. prof. dr. A. Liuima, SJ, 
ištisą savaitę praleido Toronte 
pas Tėvus pranciškonus, daly
vaudamas L. K. Mokslo Akade
mijos suvažiavime bei tvarkyda
mas Akademijos reikalus. Prieš 
išvykdamas pareiškė pasitenki
nimą gerai pavykusiu suvažia
vimu. Jis planuoja aplankyti Či
kagą, Niujorką, Los Angeles bei 
kitas vietoves ir grįžti Romon, 
kur jo laukia profesoriaus pa
reigos Gregorianumo universi
tete. Ten jis jau eilė metų dės
to teologinius mokslus.

A + A
Marijai D a r ž i n s k i e n e i 

mirus, jos dukras MARYTĘ, GENI-, REGINĄ ir
£

ZITĄ, sūnus PETRĄ ir REIMj bei jų šeimas nuo

širdžiai užjaučiame —

A. J. Kazlauskai J. J. Rovai
J. J. Valiuliai

Mirus a. a.

Marijai Šimkienei,
jos sūnų VYTAUTĄ ir visus velionės gimines nuo

širdžiai užjaučia —

B. Pašius su šeima

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

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

S-to$ "Lite“ nr. 752D

Mylimai MAMYTEI mirus, šaulį JONĄ 

VYTAUTĄ ŠIMKŲ ir jo šeimg giliai užjaučia ir 

kartu liūdi —

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. | 
/ TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A LB. 271-5758

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

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

BALETO PAMOKAS
Darbas pradedamas rugsėjo 28 dieną — 
Boris Volkoff School of Dance patalpose, 
822 Yonge St., Toronto, Ont.
Įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiekvieną 
pirmadienj, pradedant rugsėjo 28 diena nuo 5 - 8 v. v. 
Informacijos telefonas 762-7065 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. 
ir vakarais nuo 8 - 11 v.

TORONTO MAIRONIO ŠEŠ
TADIENINĖ MOKYKLA moks
lo metus pradės šį šeštadienį, 
rugsėjo 12 d., 9 v. r., šv. Ceci
lijos mokyklos patalpose (Bloor 
ir Evelyn gatvių sankryža). Šį 
šeštadienį vaikai bus paleisti 11 
vai. Kitais šeštadieniais pamo
kos bus nuo 9 v. r. iki 12.30 v. 
p.p. Bus registruojami taipgi į 
darželio bei parengiamąjį skyrių 
ir į pirmąjį skyrių. Jau lankę 
mokyklą mokiniai turi atsineš
ti su savim pernykščius vadovė
lius, sąsiuvinius ir rašomuosius 
reikmenis. Tėvai maloniai yra 
prašomi nedelsiant siųsti savo 
vaikus į mokyklą. Vedėjas

“Birbynės” sambūrio repeti
cija — penktadienį, rugsėjo 11 
d., 4.30 v.p.j)., pas seseles. Nuo
širdžiai prašomi visi “Birbynės” 
sambūrio dalyviai grįžti į rudens 
darbą — pasiruošimą Lietuvių 
Dienai.

L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimo paskaitos, diskusijos, 
literatūros vakaras, kalbos buvo 
rekorduojamos “Amerikos Bal
so” atstovo rašytojo Jurgio Šle
kaičio, kun. J. Staškevičiaus ir 
kitų. Be to, J. Blekaitis užrekor- 
davo visą eilę pasikalbėjimų 
“Amerikos Balso” radijui su 
įvairiais žymiais asmenimis, ku
rių buvo gana daug. Vatikano 
radijo lietuvių skyriui reporta
žą apie suvažiavimą ir pasikal
bėjimą su Akademijos pirminin
ku prof. A. Liuima, SJ, paruošė 
kun. J. Staškevičius. Reportažą 
“Draugui”, jo redakcijos papra
šytas, paruošė Pr. Alšėnas, išti
sai sekęs Akademijos suvažia
vimą..

Ateitininkų kongrese Čikago
je dalyvavo apie 40 jaunuolių ir 
visa eilė sendraugių iš Toronto. 
Spausdinant šį numerį praneši
mai apie kongresą dar nebuvo 
gauti. Tikimasi juos gauti iš “TŽ” 
bendradarbio, ten dalyvavusio.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Adamonis Insurance Agency 

Inc., metinei parapijos loterijai pa
aukojo “Mixmaster” $60 vertės. Lau
kiama ir kitų panašių atsiliepimų.

TORONTO, ONT.
Mokytojų, dirbančių šeštadie

ninėje mokykloje, pasitarimas 
įvyko rugsėjo 7 d. Vaikų Namų 
patalpose. Vadovaujant mokyk
los’ vedėjui J. Andruliui, buvo 
aptartas darbo planas, pasiskirs
tyta dėstomaisiais dalykais, pa
sidalinta įspūdžiais iš praėju
sios mokytojų studijų savaitės.

Juozas - Julius Šileika sėkmin
gai užbaigė vienus mokytojavi
mo metus Allistono miestelio 
mokykloje ir ateinantiems me
tams gavo paskyrimą vienoje iš 
Toronto mokyklų. Pirmą susipa
žinimo su mokiniais dieną, jis 
pasisakė, kad jo tėvai yra lietu
viai ir parodė žemėlapyje kur 
yra Lietuva. Paskutinę dieną 
prieš Kalėdų atostogas klasės 
vaišių ir dovanų tarp savęs pasi
dalinimo metu liko viena dova
na perdaug. Buvo mįslė kam ją 
paskirti? Juozas paskelbė kon
kursą: kas pirmas žemėlapyje 
parodys kur yra Lietuva, tam 
atiteks likusi dovana. Ir, Juozo 
nustebimui, vienam iš mokinių 
nereikėjo nė poros minučių su
rasti žemėlapyje Lietuvą. Yra 
sakoma, kad mokytojo pasaky
ti vaikams žodžiai užsilieka jų 
mintyse daug ilgiau (gal net vi
sam gyvenimui), negu tėvų pa
sakyti. Tai pasigėrėtinas jauno 
mokytojo mostas — įamžinti 
jaunų kanadiečių mintyse Lie
tuvą'ir jos vietą žemėlapyje. 
Juozas Šileika buvo vienas iš ju
ros skautų vadovų Romuvos sto
vykloje, o rudenį taip pat dar 
studijuos Yorko universitete.

P. p. Lapinskai, gyvendami 
Toronte, per eilę metų aplankė 
daug Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Kanados vietovių, kas
met važiuodami vis į kitą vieto
vę praleisti vasaros atostogų.

Įsidėmėtinas 
laiškas

“The Christian Science Moni
tor” 1970 m. rugpjūčio 25 d. 
įdėjo laišką, parašytą Daniel' 
Jan Sobieski “Vertinga sutar
tis?” Jame sakoma: “Reikia ste
bėtis betkokiu džiaugsmo pareiš
kimu dėl nepuolimo sutarties 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vaka
rų Vokietijos. Prisiminkime ne
puolimo sutartis, kurias sovie
tai pasirašė su Estija, Latvija 
ir Lietuva ir tuoj po to sekusią 
karinę agresiją. Argi Sovietų 
Sąjunga nepareikalavo teisės įsi- r 
kišti Vakarų Vokietijoj ir su
tvarkyti tariamą nacių atgimi
mą? Klausimas kyla, jei Vakarų 
Vokietija tiki sovietų nepuolimo 
pažadais, ypač po Čekoslovaki
jos, tai kam JAV karinės pajė
gos prašomos ginti ją? Vėlgi, 
jei Atlanto Sąjunga yra iš tik
rųjų reikalinga, tai ar nėra ne
puolimo sutartis bevertis popie
riaus skutelis, įteisinąs senus 
sovietų užgrobimus ir padrąsi
nąs naujiems?” E.

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos' 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš ------;_ __________  9%
Investacines, pagal ją rūšį, 
nuo _______9J% iki 12%
Terminai suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

Kasos valandos: 1465 De Stove SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12J0 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd^ tel. 7224545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Aušros Vartų par. žinios
— Nekaltai Pradėtosios Marijoi 

seselės jau sugrįžo iš Putnamo j 
Montrealj ir rugpjūčio 31 d. atidarė 
vaikų darželį. Sesuo Margarita kele
tui dienų buvo išvykusi Čikagon ir 
dalyvavo ateitininkų kongrese.

— Rugpjūčio 31 d. iš mūsų baž
nyčios buvo palaidotas senosios kar
tos lietuvis Vladas Mackevičius. Jis 
su savo žmona viešėjo pas savo duk
rą prie Boston, Mass., ir ten jį ištiko 
širdies priepuolis. Žmonai ir visai 
šeimai reiškiame užuojautą.

— Suaukota sekmadienį, rugpjū
čio 23 d. — $141,65, rugpjūčio 30 d. 
— $161,39.

Irena ir dr. P. Lukoševičiai 
ilgojo savaitgalio proga buvo 
nuvykę į Torontą dalyvauti L. 
K. Mokslo Akademijos suvažia
vime. I. Lukoševičienė sociolo
gijos sekcijoj skaitė paskaitą 
apie jaunimo įsijungimą į socia
linį lietuvių gyvenimą. Ši sek
cija turėjo gausų būrį klausy
tojų.

L. K. Mokslo Akademijos Ži
dinys jau senokai veikia ir 
Montrealyje. Jo nariai retkar
čiais susirenka diskusijoms bei 
moksliniams svarstymams. Aš
tuntajame Akademijos suvažia
vime Toronte dalyvavo trys Ži
dinio nariai, ketvirtasis, kun. 
dr. F. Jucevičius, buvo sukliu
dytas ir negalėjo nuvykti, nors 
buvo pasižadėjęs skaityti paskai
tą. Akademijos nariai yra augš- 
tuosius mokslus baigę asmenys. 
Specialią narių kategoriją suda
ro mokslininkų grupė, kurion 
įeina tik 20 asmenų. Tai akade
mikai, pasižymėję' moksliniais 
darbais. Per pastarąjį suvažiavi
mą į mokslininkus buvo pakel
tas dr. V. Pavilanis, Montrealio 
Židinio narys, skaitęs įdomią pa
skaitą Akademijos suvažiavime 
Toronte apie gyvybės sampratą. 
Montrealio židiniui galėtų pri
klausyti žymiai daugiau asmenų, 
nes akademikų tame mieste ne
trūksta.

Skautų vadovų mokyklos "Ąžuo
las" stovyklautojai stato pionie- 
-rišką bokštą prie Lac Sylvere — 
"Baltijos" stovyklavietėje netoli 
Montrealio

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _______ 5.0%
Serus (numatyta) ______  6,0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams___  7.25%
Term. Ind. 2 metams____ 7.75%
Term. ind. 3 metams ___  8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




