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Rašybos reforma?
Kiekvienoje senesnės kultūros tautoje amžių eigoje kinta kal

ba. Tai pirmiausia vyksta dėl vidinių priežasčių — keičiasi tarmės, 
šnekamoji kalba turi tendencijos trumpinti savo žodžius, siaurinti 
gramatines formas ir pan. Išorinių priežasčių eilės pirmoje vieto
je stovi kaimyninių kalbų įtaka, įhešanti naujų žodžių ir skirtin
gų sintaksinių formų. Dar daugiau negu šnekamoji kalba kinta 
rašto kalba, ypač rašyba, ir čia išorinės priežastys turi ypatingos 
įtakos. Kai tauta apsijungia į valstybę, iškyla reikalas turėti vieną 
bendrinę kalbą ir bendrinę rašybą, kurios būtų laikomasi valdžios 
susirašinėjime, spaudoje ir mokyklose. Paprastai tokia bendrinė 
kalba ir bendrinė rašyba yra kalbininkų apipavidalinama ir val
džios sankcijonuojama.

Ilgas buvo ir mūsų tautos kelias iki bendrinės kalbos ir bend
rinės rašybos apipavidalinimo. Kalboje per šimtmečius vyravo tar
mės, kurios iš dalies tebėra neišnykusios iki šiol. Vyko taip pat 
ir kalbos paprastėjimas, metai po metų atkrintant senesnėms ir 
netaip patogioms žodyno, gramatikos bei sintaksės formoms. Ilgą 
kaitos kelią perėjo ir mūsų rašyba. Su krikščionybės Įvedimu pri
siėmę lotynų raidyną, slavų Įtakoje padarėme jame kažkurių pa- 

' keitimų — įsivedėme nosines raides ir ženklelius “š” ir “ž” gar
sams rašyti. Prūsų Lietuva, vokiečių rašybos Įtakoje, vartojo go
tišką raidyną, ištisai ar iš dalies. Nepriklausomai Lietuvai atsikū
rus, reikėjo visa tai suvienodinti. Tai buvo padaryta, kai Lietuvos 
seimas, bene 1923 m., priėmė kalbininko J. Jablonskio paruoštas 
bendrinės lietuvių kalbos ir rašybos normas, paskelbdamas tai spe
cialiu Įstatymu. Nuo to laiko iki pat nepriklausomybės netekimo 
vartojom vienodą taip vadinamą jablonskinę bendrinę kalbą ir 
rašybą. ★ ★ ★

Valstybinės nepriklausomybės netekimas sudarė naują situa
ciją. Pirmiausiai dar stovyklų laikais Vokietijoje grupė kalbininkų 
išleido “Lietuvių kalbos vadovą”, kuris kaikuriais atvejais skyrėsi 
nuo jablonskinės kalbos ir rašybos. Nors nevisi išeivijoje buvę mū
sų kalbininkai su vadovo normomis pilnai sutiko, tačiau per kelis 
dešimtmečius ir iki šiol jis buvo pagrindinis šaltinis neaiškumams 
spręsti. Po to atėjo pašalinės Įtakos. Į išeiviją Amerikoje pradėjo 
skverbtis anglų kalbos ir ypač rašybos įtaka, o Lietuvoje — rusų 
įtaka. Susidarė situacija, kad kone kiekvienas išeivijoje išeinąs 
laikraštis ėmė kaiką rašyti skirtingai, taip pat kažkuo skirdamasis 
ir nuo spaudos Lietuvoje. Visi tą jautėme jau eilę metų, bet viešo 
konstatavimo pagaliau ėmėsi tik mokytojai, susirinkę į savo šių 
metų stovyklą Dainavoje. Čia buvo priimta rezoliucija, prašanti 
JAV LB švietimo tarybą imtis iniciatyvos sudaryti kalbininkų 
komisiją tam reikalui aptvarkyti. Ta proga ten pat Įvykusiame 
pasitarime, kuriame dalyvavo tuo metu Dainavoje buvę kalbinin
kai (Salys, Dambriūnas, Barzdukas), L. Bendruomenės vadovai 
(Barzdukas, Rinkūnas. Kavaliūnas) ir suinteresuoti mokytojai, pri
ėjo išvados, kad dėl klausimo platumo reiktu visą problemą su
skaldyti i dalis: tuo tarpu remiantis “Lietuviu kalbos vadovu”, pir
moje eilėje sutvarkyti labiausiai surizgusi klausimą — didžiųjų 
raidžiu vartojimą. ★ ★ ★

Kas gi didžiosiose raidėse susipainiojo? Pirmiausia, viskas pra
sidėjo nuo anglu rašybos įtakos. Kaip žinome, jie rašo visus ant
raštės žodžius didžiosiomis raidėmis, antraščių rašyme nevartoja 
kabučių, didžiąsias raides vartoja netgi mėnesių ir savaitės dienų 
pavadinimams? Šitokio Įpročio ėmė laikytis pilnai ar iš dalies ir 
kaikuri spauda. Tuo tarpu Lietuva nuėjo kitu keliu: naujai išleis
tas kalbos ir rašybos vadovas, derindamasis prie rusų praktikos, 
nustato, kad antraštėse ir daugiažodžiuose navadinimuose tik pir
masis žodis rašomas didžiąja raide, kur reikia vartojant kabutes.

Tas didžiųjų raidžiu reikalas nėra esminis, tačiau gana prin
cipinis. Pirmoji principinė problema yra: ar išeivijos rašyba visa 
laiką turi taikytis prie rašybos Lietuvoje vardan “vienybės su 
tauta”, netgi tada, kai pakeitimai Lietuvoje padaryti svetimųjų 
Įtakoje? Antroji problema: ar varginsime vaikus, mokydami nees
minių lituanistiniu dalykų, skirtingų nuo tu. kuriu vaikai mo
kosi vietinėse anglų kalbos mokyklose? Trečioji problema: kiek 
daug svorio teiksime jablonskinei rašvbai. priimtai nepriklausomos 
Lietuvos seimo, tačiau savo pilnumoje ištisai nebevartojamoje nei 
išeivijoje, nei Lietuvoje? Pagaliau ketvirtoji problema: kieno auto
ritetu išeivijoje galėtu būti keičiama mūsų rašyba, patvirtinta ne
priklausomos Lietuvos Įstatymu?

Reikia tikėtis, kad visi išeivijoje esą mūsų žymesnieji kalbi
ninkai priims kvietimą i minima komisija Įeiti ir suras problemų 
sprendimus, bent tokius, kurie būtų daugumai priimtini. A. R.

Į KANADOS /VYK/A/ Į

PADIDINS IŠMOKAS PENSININKAMS

Pasaulio įvykiai 
marksistine: partizanų grupe: populiarusis palestinos 
Išlaisvinimo Frontas praėjusią savaitę bandė pagrobti net penkis 
keleivinius lėktuvus Europoje. Iš penkių bandymų tik vienas buvo 
nesėkmingas — Izraelio orinio susisiekimo bendrovės “EI Al” lėk
tuvo ginkluotas sargas nušovė grobiką, o keleiviai nuginklavo jau 
antrą kartą lėktuvų grobimuose dalyvavusią arabę Leilą Khaled, 
kuri Londone buvo perduota britų policijai. “Pan American World 
Airways” didysis “jumbo” lėktuvas buvo priverstas nusileisti Kai
ro aerodrome, kur jį tuojau pat susprogdino pagrobėjai. “Trans 
World Airlines”, “Swissair”, “British Overseas Airways” bendro
vių lėktuvai buvo nukreipti į Populiariojo Palestinos Išlaisvinimo 
Fronto aerodromą Jordanijos dykumoje. Marksistinė partizanų or

Kanados pensijų planas nuo 
1971 m. sausio 1 d. padidins 2% 
pensininkams išmokamas sumas 
ir draudos mokesti dirbantie
siems. Padidinimas turi tikslą 
padengti pragyvenimo pabran
gimą, kuris, deja, yra gerokai 
didesnis nei 2%. Lig šiol dir
bantysis ir darbdavys Kanados 
pensijų planui mokėdavo po 
$84.60 į metus, o 1971 m. turės 
mokėti po $86.40. Kartu 2% bus 
padidintos pašalpos, mokamos 
sveikatą netekusiems asmenims, 
ju vaikams, našlaičiams ir naš
lėms.

Federacinė vyriausybė šią va
sarą dali kariuomenės pastatų 
Kanados miestuose buvo paver
tusi laikinais viešbučiais ke
liaujančiam jaunimui. Prieš šį 
sumanymą pasisakė Vankuverio 
burmistras T. Campbell, nepa
tenkintas ilgaplaukių hipių ant
plūdžiu. Jo nuomone, tai esąs 
kariuomenės pastatų išniekini
mas. Pasirodo, jo būta teisaus. 
Kai Kanados karinės pajėgos 
norėjo atsiimti toki pastata 
Vankuveryje, ilgaplaukiai hipiai 
atsisakė iš jo išsikraustyti. I pas
tatą užėję žurnalistai su parla
mento nariu R. Perrault rado 
klaiku vaizdą: ant kryžiaus, skir
to I D. kare Prancūzijoje žuvu
siu kanadiečių atminimui, buvo 
pakabinta raudona vėliava, sie
na puošė š. Vietnamo mirusio 
vado Ho Chi Minh portretas, o 
ant Kanados vėliavos klevo la

po kažkas buvo nupiešęs juodą 
kumštį, negrų revoliucininkų 
ženklą. Daug paauglių abiejų 
lyčių buvo rasti toje pačioje 
lovoje. Pasipiktinęs nešvara, re
voliucininkų simboliais ir atvi
ru ištvirkavimu, parlamento na
rys R. Perrault parašė protesto 
raštą krašto apsaugos ir gerovės 
ministerijoms. Jis reikalauja, 
kad tokių viešbučių administra
cija būtų pavesta atsakingoms 
organizacijoms.

Konservatorių partijos oficia
liame posėdyje Otavoje vadui R. 
Stanfieldui pavyko nutildyti sa
vo kritikus. Jis gavo pažadą, 
kad ateityje nebus jokių slap
tų susirinkimų, bet už tai turėjo 
Įsipareigoti būti agresyvesniu 
dabartinės premjero P. E. Tru
deau liberalų vyriausybės kriti
ku. Naujo vado rinkimų konser
vatoriai atsisakė, bijodami vi
siško savo partijos susiskaldy
mo tokiu metu, kai nradeda 
kristi P. E. Trudeau ir liberalų 
poouliarumas.

Savaitiniame dienraščių nrie- 
de “Weekend” buvo naskelbtas 
nasikalbėjimas su dviem Kvebe
ko teroristais, kuriuos šiuo metu 
Jordanijoje treniruoja arabu 
partizanai. Pasikalbėjimą nufil
mavusiam “Mondo-Vision” at
stovui iiedu pareiškė, kad anmo- 
kvmo tikslas yra pasiruošti rink
tiniu asmenų žudymui seoara- 
tistų vardu Kvebeke. Kvebeko

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados piliečiai, kur bebūtu gimę, gauna vienodus pilietybės dokumentus. Nuotraukoje — Kanados 
ministeris pirmininkas P. E. Trudeau priima savo pilietybės liudijimą iš pilietybės ministerio R. Stan- 
bury Otavoje specialios iškilmės metu

Kai dega universitetų pastatai...
Ateitininkų kongresas Čikagoje rugsėjo 4 —7 dienomis praėjo atsinaujinimo dvasioje

Kongresas prasidėjo ne Čika
goje, bet Dainavoje rugpjūčio 
30 d. prieškongresine stovykla. 
Apie ją “TŽ” bus parašyta vė
liau. Ši kartą — apie antrą kon
greso dali Čikagoje.

Penktadienio rytą, uždarant 
Dainavos stovyklą, stovyklos va
dovas V. Kolyčius kalbėjo, kad 
JAV greitkeliuose dažnai mato
ma, kaip iš vienos vietos i kitą 
perkeliami gyvenamieji namai 
ant ratų. Tačiau tą dieną vyko 
kitoks kraustymasis: iš vienos 
vietos i kitą buvo perkeliami 
ne pastatai, bet jaunimo dvasia 
— ateitininkų sąjūdžio gyvoji 
dvasia. Penktadienio vakare ji 
buvo Čikagoje.
“Mes patys esame literatūra”
Čikagos kongresas prasidėjo 

literatūros vakaru. Keista, kad 
Čikagoj kiekvienais metais Dar
bo šventės savaitgaliu užeina 
karščiai. Taip buvo ir šiais me
tais. Jaunimo Centro salė buvo 
pilna prakaituojančių žmonių, 
koridoriai ir kiemas taip pat bu
vo pilnas kongreso dalyvių, ku
rie arba netilpo salėje arba no
rėjo dalintis įspūdžiais su sutik
tais žmonėmis. Daugiausia lau
ke matėsi jaunimo, kuris, žino
ma, perdaug ramus nebuvo. 
Kažkas užklausė, kodėl jie nei
na salėn į literatūros vakarą. At
sakymas buvo — “Mes patys 
esame literatūra”.

Literatūros vakare dalyvavo 
keli mūsų rašytojai ir poetai. 
Vakarą rengė korporacija “Šat
rija”. Savo kūrybą skaitė: M. 
Pakalniškytė - Girniuvienė, K. 
Bradūnas, D. Sadūnaitė, D. Bin- 
dokienė, B. Brazdžionis, J. šva- 
baitė, L. švėgždaitė, C. Grince- 
vičius, A. Baronas. Pasibaigus 
literatūros vakarui prasilėjo su
sipažinimo šokiai, kuriuose vy
ravo jaunimas, čia ilgai dar 
skambėjo iš Dainavos atsivežtos 
dainos ir matėsi tikras jaunimo 
entuziazmas.

Į sunkesnį darbą 
šeštadienio rytas galbūt buvo 

sunkesnis dėlto, kad daug kam 
trūko miego. Bet tokia jau visų 
kongresų dalia. Oficialus kon
greso atidarymas Įvyko kiek pa
vėluotai. Atidarė rengėjų komi
teto pirm. dr. P. Kisielius. Savo 
kalboje jis pabrėžė optimizmą, 
pasireiškianti St. Šalkauskio gy
vąja ir K. Pakšto dinamiškąja 
dvasia. Vysk. V. Brizgiui sukal
bėjus invokaciją, sudarytas gar
bės prezidiumas ir pakviesti 
kongreso posėdžiams pirminin
kai: A. Barzdukas. dr. J. Norkai- 
tis ir R. Juzaitis. Kun. G. Kijaus- 
kas. SJ, perskaitė šv. Tėvo svei
kinimą, po kurio sekė daugybė 
kitų sveikinimų.

“Jauna krikščioniškoji 
asmenybė — tautos 

viltis”
Tokia buvo tema pagrindinės 

kongreso naskaitos, kuria skai
tė dr. A. Damušis. Paskaitinin
kas išryškino asmenybės pasi
reiškimus ateitininkų sajūdvie. 
Buvo pabrėžta, kad pirmutinis

Specialus mūsų bendradarbio 
pranešimas

ateitininkų uždavinys yra kurti, 
formuluoti pilnutinę asmenybę. 
Prelegentas konkrečiais pavyz
džiais išryškino tokios asmeny
bės pasireiškimus ir apibūdino 
jaunimą dabarties kryžminėje 
ugnyje — šio laiko sunkumuo
se. Pabaigoje buvo mesta daug 
praktiškų minčių apie asmeny
bės ugdymo stiprinimą. Svarbu 
ne iškelti sumanymus, bet juos 
realizuoti. Pabrėžta stovyklų 
svarba ir jaunimui talkos iš vy
resniųjų reikalingumas. Prele
gentas perspėjo, kad neliktume 
ateitininkais tik sąrašuose, bet 
būtume ateitininkais savo dva
sia. Sekime tą Vairuotoją, kuris 
pasakė: “Aš esu Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas”.

Pranešimai
Pranešimuose atsispindėjo da

bartinė Federacijos padėtis. Pir
miausia pranešimus darė sąjun
gų pirmininkai: moksleivių — 
Alg. Puteris, studentų — Ant. 
Razgaitis ir sendraugių — dr. 
Ant. Sužiedėlis. Buvo gražu, kai 
visi trys pirmininkai savo pra
nešimus baigė stovykloje prigi
jusiu šūkiu “Garbė Kristui!”

Po to sekė Federacijos valdy
bos, šalpos fondo, “Ateities” ad
ministratoriaus ir redaktoriaus 
pranešimai. Iš visų pranešimų 
išryškėjo gyva sąjūdžio struk
tūra, kurioj daug žmonių dirba.

Simpoziumas
Po trumpos pietų pertraukos 

sekė simpoziumas, kurio tema 
buvo “Ateities sąjūdžio prasmė 
ir kryptis”. Pirmininkavo V. 
Kleiza, dalyvavo: dr. V. Vygan
tas, J. Oniūnas, dr. J. Boguta, 
D. Polikaitienė ir dr. J. Norkai- 
tis.

Pirmasis klausimas buvo 
“Kiek yra prasmingas ateitinin
kų sąjūdis?” Kiek jis yra pras
mingas moksleiviams, atsakė D. 
Polikaitienė, studentams — J. 
Oniūnas ir sendraugiams — dr. 
V. Vygantas. Visi trys gana ryš
kiai pabrėžė sąjūdžio prasmin
gumą visoms sąjungoms. Toliau 
buvo pateikti specifiniai klausi
mai atskiriems simpoziumo da

Linksmai nusiteikusios torontietės prieškongresinėje ateitininkų 
stovykloje Dainavoje

lyviams. Dr. J. Norkaitis trum
pai kalbėjo apie ateitininkų pa
saulėžiūrinę bazę po Vatikano 
santarybos, J. Oniūnas Įtikinan
čiai paaiškino, kad ateitininkų 
sąjūdžio prasmė nesiriboja tik 
tautiškumu. Dr. J. Boguta gana 
kritiškai bandė apibūdinti atei
tininkų ą per paskutinius 10 me
tų. Gaila, kad galbūt dėl jo pa
ties atitrūkimo nuo sąjūdžio, tas 
apibūdinimas nebuvo tikslus. 
Kalbėtojas, atrodo, norėjo būti 
kritiškas tik dėl originalumo ir 
kažkurios jo mintys bei konkre
tūs siūlymai buvo naivūs. Jautė
si pasimetimas, kuris atsiranda 
praradus sąjūdžio dvasią. Dr. V. 
Vygantas aiškino sąjūdžio pras
mę pliuralistinėje visuomenėje, 
pabrėždamas, kad joje ateitinin
kams sunkumų nebus. Pabaigo
je D. Polikaitienė trumpai iš
ryškino tautinio auklėjimo as
pektą ateitininkų sąjūdyje.

Pasikeitus keliom mintim tarp 
simpoziumo dalyvių pirm. V. 
Kleiza suglaudė iškeltas mintis 
ir simpoziumą užbaigė. Pažymė
tinas tuo metu pirmininkavusio 
jauno studento Rimo Juzaičio 
užbaigiamasis žodis, kuriame at
sispindėjo sąjūdžio dvasia. Jis 
pabrėžė: “Matom — universite
tų pastatai dega, studentai ak
menimis apmėto policiją ir ad
ministracijos personalą, univer
sitetai uždaromi, riaušės siau
čia. Ką mes galim daryti? Do
vydaitis prieš 60 metų davė at
sakymą. Šiandien įgyvendinki
me “Visa atnaujinti Kristuje”. 
Mes, kaip ir lietuviai studentai 
1910 m. negalime pasilikti apa
tiški ir neveiklūs. Priešinkimės, 
kiek tik jėgos leidžia, negaty- 
vioms, pavojingoms srovėms. 
Būdami sąmoningi ateitininkai, 
kovokime, kad Kristus būtų su
grąžintas i jaunimo tarpą. Keis- 
kime savo aplinką, skelbkime 
savo idealus plačiai. Parodykim, 
kad galim viską keisti, viską at
naujinti ir mums nereikia ak
menų, mums nereikia kariauti 
su policija, mums nereikia uni
versitetų deginti. Per Kristų 
mes viską pakeisim, per Ji visa 
atnaujinsim”.

(Nukelta į 2-rą psl.)

ganizacija, grasindama lėktuvų 
sunaikinimu ir keleivių nužu
dymu, pareikalavo paleisti sep
tynis oro piratus, kurių 3 yra 
V. Vokietijoje, 3 — Šveicarijo
je, ir į britų rankas patekusią 
arabę L. Khaled. Prie šio ulti
matumo buvo pridėtas specia
lus reikalavimas Izraeliui pa
leisti iš kalėjimų arabų partiza
nus. Šveicarija, V. Vokietija ir 
Britanija jau buvo sutikusios 
patenkinti arabų marksistų rei
kalavimus, bet sutikimą atšau
kė, kai paaiškėjo, kad arabai no
ri pasilaikyti lėktuvais skridu
sius Izraelio piliečius ir žydų kil
mės amerikiečius. Paleidę di
džiąją dalį keleivių, arabai su
sprogdino visus lėktuvus, drau
dos bendrovėms padarydami 
apie $50 milijonų nuostolio. Da
bar jų rankose yra apie 50 rink
tinių įkaitų. Kelių šimtų kelei
vių paleidimą iškovojo arabų 
partizanų centrinė taryba ir di
džiausia partizanų Al Fatah gru
pė, kuri tokius veiksmus laiko 
žalingais arabų reikalui. JAV 
prez. R. Niksonas visiems ame
rikiečių keleiviniams lėktuvams 
parūpino ginkluotus sargybi
nius. Jis taipgi pagrasino sank
cijomis tiems kraštams, kurie 
neapsaugos amerikiečių keleivių 
ir lėktuvų. Visame pasaulyje 
nuskambėjo protesto balsai ir 
reikalavimas išjungti iš tarptau
tinės orinio susisiekimo siste
mos tokias valstybes, kurios ne
išduoda ir nebaudžia oro piratų. 
Tokių valstybių piliečiai nebūtų 
Įsileidžiami-i keleivinius lėktu
vus užsienio kraštuose. Izraelis 
pradėjo suiminėti arabus Gazo
je ir Jordano upės pakrantėje. 
Kelių šimtų suimtųjų tarpe yra 
pora Populiariojo Palestinos Iš
laisvinimo Fronto vado dr. G. 
Habbash artimų giminiu. Šis 
marksistas garbina kiniečių va
do Mao stiliaus komunizmą.

PALIAUBOS BE DERYBŲ

Trim mėnesiam sutartos karo 
paliaubos Artimuosiuose Rytuo
se jau yra praradusios trečdalį 
deryboms numatyto laiko. Izrae
lio vyriausybė 13 kartų apkalti
no Egiptą paliaubų pažeidimu 
— sovietų priešlėktuvinių rake
tų perkėlimu Į Suezo kanalo zo
ną. Egiptas ir Sovietų Sąjunga 
šiuos kaltinimus atmetė kaip ne
teisingus. Sovietų spauda aiški
na, kad Egiptas turi teisę keisti 
priešlėtuvinių raketų pozicijas 
Suezo zonoje, norėdamas apsau
goti raketas nuo galimo Izraelio 
aviacijos puolimo. Laikraščiai 
paneigia naujų raketų įvežimą 
kanalo zonon. Izraelio premjerė 
G. Meir ruošiasi kelionei į JAV. 
kur bus pradėti pardavinėti nau
ji paskolos lakštai. Jau yra pa
skelbtas jos oficialus susitikimas 
su prez. R. Niksonu. Spėjama, 
jog premjerė G. Meir jam įteiks 
ilgą norimų gauti ginklų sąrašą 
ir prašys $800 milijonų pasko
los ginklų pirkimui finansuoti. 
Tai, žinoma, liudytų, kad iš da
bartinių karo paliaubų Izraelis 
nesitiki nieko gero. Nutrauktas 
taikos derybas gali atnaujinti 
Jungtinėse Tautose puoselėjama 
mintis prišnekinti Izraelį ir 
Egiptą pasirašyti naują karo pa
liaubų sutarti. Prie jos pridė
tuose žemėlapiuose būtų pažy
mėtos abiejų pusių karinės po
zicijos, kurių nei Izraelis, nei 
Egiptas neturėtų teisės keisti.
NEUTRALIŲJŲ KONFERENCIJA

Zambijos sostinėj Lusakoj po
sėdžiavo 65 neutralių pasaulio 
kraštų vyriausybių vadai. Indo
nezijos prez. Suharto ir Indijos 
premjerė I. Gandhi konferenci
jos dalyvius ragino siekti dides
nio ekonominio bendradarbiavi
mo. Baigminiu pranešimu kon
ferencijoje dalyvavę kraštai Įsi- 
pareigoio nutraukti diplomati
nius ryšius su baltųjų rasistų 
valdoma P. Afrikos respublika 
ir kolonijas Afrikoje turinčia 
Portugalija. P. Afrikai, Portuga
lijai ir Rodezijai skelbiamas pre
kybinis boikotas. Laisvės kovo

tojams Afrikoje remti bus su
darytas specialus fondas, admi
nistruojamas Afrikos Vienybės 
Organizacijos. Konferencijos da
lyviai taip pat pasmerkė Izrae
li už taikos derybų nutraukimą 
ir atsisakymą pasitraukti Į prieš
karines 1967 m. ribas. Konfe
rencijos pirm. K. Kaunda, Zam
bijos prezidentas, buvo Įgalio
tas kreiptis į Atlanto Sąjungą 
ir prašyti jos narius neremti ra
sistinių kolonijinių režimų. In
dijos vandenyną konferencijos 
dalyviai paskelbė neutralia zo
na ir pareikalavo, kad didžiosios 
valstybės šioje zonoje uždarytų 
savo karines bazes.

POSŪKIS VIETNAME.

Nesenai paskelbtas šiemet P. 
Vietname žuvusių karių skaičius 
iki rugpjūčio pabaigos liudija 
naują posūkį -— pagrindinę karo 
naštą yra perėmusi P. Vietna
mo kariuomenė. Jeigu pernai 
tame pačiame laikotarpyje žuvo 
11.002 vietnamiečiai ir 7.770 
amerikiečių karių, tai šiemet žu
vusiųjų vietnamiečių skaičius 
padidėjo iki 14.596, o amerikie
čių sumažėjo iki 3.502. Vis dau
giau ir daugiau amerikiečių da
linių atitraukiama iš fronto pozi
cijų, kurias perima Saigono ka
riai". Sėkmingą ofenzyvą Kam
bodžoje pradėjo premjero L. 
Nol kariuomenė, išlaisvindama 
tris mėnesius komunistų apsup
tą provincinę sostinę Kompong 
Thom.

KINIEČIŲ KONGRESAS
Kinijos kompartijos centrinis 

komitetas nutarė sušaukti vadi
namąjį liaudies kongresą, kuris 
oficialiai yra augščiausias val
džios organas, nors iš tikrųjų 
kraštą valdo kompartija. Liau
dies kongresui, panašiai kaip 
augščiausiajam sovietui Mask
voje, tenka tik patvirtinti kom
partijos planus. Kongreso sušau
kimas liudija, kad jau yra pasi
baigusi “kultūrinė revoliucija”, 
kėlusi sąmyšį krašte, komunis
tinių grupių tarpusavio pjauty
nės. Liaudies kongresas turės 
išrinkti naują prezidentą iš pa
reigų pašalintam Liu Shao-chi 
pakeisti. Galimas dalykas, ofi
cialiai bus pristatytas ir patvir
tintas kompartijos vado Mao 
Įpėdinis.

NEPASITIKI MARKSISTU
Čilės krikščionių demokratų 

partija nori gauti raštišką paža
dą iš prezidentu išrinkto mark
sisto S. Allende, kad jis laiky
sis demokratinių principų kraš
tui valdyti. Priešingu atveju 
krikščionys demokratai prezi
dento išrinkimą patvirtinančia
me parlamento posėdyje žada 
remti mažiau balsų gavusį nepri
klausomą kandidatą Jorge Ales- 
sandri.

RUSIŠKI “FIATAF*
Togliatti miestelyje prie Vol

gos pagaliau darbą pradėjo ita
lų “Fiat” bendrovės už $444 mi
lijonus pastatyta automobilių 
gamykla, kurios metinis pajė
gumas — 660.000 “Fiatų”, ru
siškai pavadintų “Žiguli”. Ma
sėms šis automobilis bus sunkiai 
beprieinamas, nes jo numatyta 
kaina yra 5.500 rublių, kai tuo 
tarpu Kanadoje “Fiatas” tekai
nuoja apie $2.000. Gamyklos 
Įrengimas, susidūręs su nemažo
mis kliūtimis, atidarymą suvė
lino net pora metų.

UŽSIDARĖ “EXPO 70”
Po šešių mėnesių buvo užda

ryta Osakos pasaulinė paroda 
“Expo 70”, susilaukusi 65 mili
jonų lankytojų. Montrealio “Ex
po 67” lankytojų turėjo tik 50.3 
milijono. Architektūros premija 
atžymėtą Kanados paviljoną ap
lankė 25 milijonai japonų ir sve
čių iš užsienio. Sovietai skelbia
si turėję savo paviljone 30 mi
lijonų lankytojų, tačiau jų duo
menimis niekas netiki, nes prie 
Kanados paviljono visada buvo 
gerokai ilgesnės eilės.
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PREMJERAS RAŠO LIETUVIŠKAI

Lietuviai tautybių mozaikoje
Kaip jie atrodo dviejų kalbų ir kultūrų komisijos studijiniame leidinyje?

Kanados ministeris pirminin
kas P. E. Trudeau atsiuntė 16- 
osios Lietuvių Dienos leidiniui 
savo sveikinimą su linkėjimais 
Lietuvių Dienos dalyviams ... 
lietuvių'kalba. Tame leidinyje 
tilps ir Ontario ministerio pirmi
ninko J. P. Robarts ir kt. kana
diečių ir lietuvių vadovaujančių 
asmenų sveikinimai bei linkėji
mai.

Be to. ten bus nemaža ir svar
bios informacijos, kur vyks Lie
tuvių Dienos programa, visų Ka
nados apylinkių adresai, progra
mos dalyvių nuotraukos su apra
šymais ir eilė kitų žinių: arti
miausių benzino stočių, restora
nų ir kiti reikalingi adresai, ran
dami skelbimų skyriuje. Tad at
vykę Londonan tuoj pat įsigyki- 
me minimą leidinį, palengvinan
ti susiorientavimą vietoje ir gau
namą prie kiekvieno parengimo 
Įėjimo, o tam tikrais momentais

KIEK
Toronto šeštadieninę mokyklą 
ateis į lituanistinį seminarą?

štai prabėgo dar viena nerū
pestinga vasara mūsų išeivijos 
gyvenime. Tūkstančiai jaunuo
lių jau grįžo į vietines mokyklas, 
siekdami praplėsti savo akiratį 
ir norėdami susikurti sau geres
nę ateitį. Pradėjo darbą ir mūsų 
lietuviškoji mokykla Toronte. 
Nereikia daug rašyti apie jos 
svarbą mūsų tarpe, nes per dvi
dešimtį su virš metų ji yra giliai 
įleidus: savo šaknis ir tiek mūsų 
tėvai, tiek ir visa’ bendruomenė 
gerai ją pažįsta ir visomis išga
lėmis remia.
Deja, to negalima būtų pasakyti 

apie mūsų lituanistinį seminarą. 
Atgaivintas po ilgesnės pertrau
kos. jis šiemet įžengia į trečiuo
sius savo veiklos metus. 1969 m. 
pavasari šeštadieninę mokyklą 
baigė 52 mokiniai, o į seminarą 
iš jų įstojo tik nepilnas 20. Kur 
dingo kiti? Žinome, daugelis 
jaunuolių ir tėvų džiaugiasi, kad 
jų sūnus ar dukra ištesėjo mo
kykloje visą dešimtį metų ir jau
čiasi savo pareigą atlikę. Tačiau 
mes kartais nepagalvojame, kad 
šie mokiniai dar yra gana jauni 
tiek savo amžiumi, tiek ir savo 
žiniomis, liečiančiomis mūsų iš
eivijos tikslus bei visą bendruo
meninį gyvenimą. Jų charakte
ris dar tebėra pačioje formavi
mosi stadijoje. Daugelis tik tada 
pasijunta esą lietuviais ir pri
klausą lietuviškai bendruome
nei. kai jau gauna šeštadieninės 
mokyklos baigimo pažymėjimą į 
rankas ir su mokykla atsisveiki
na. Ne vienas jų net ir graudžią 
ašarą išlieja, kai pagalvoja, kiek 
daug ten naujų pažinčių užmegz
ta. kiek daug draugų susirasta ir 
dabar jau tenka išsiskirti. Jie sa
vyje pajunta tam tikrą tuštumą. 
Ir štai čia jiems į pagalbą atei
na lituanistinis seminaras, ku
riame sudaromos sąlygos pačia
me kritiškiausiame ju gyvenimo 
laikotarpyje dar porai metu kar
tu pabendrauti ir pasiruošti lie
tuviškai veiklai.

Seminaro tikslas ir yra mūsų 
jaunime sustiprinti bepradedan- 

ATEIS Į SEMINARĄ?

Mylimam TĖVELIUI
mirus, dukra ALDONĄ ČERŠKIENĘ ir jos šeimą nuo

širdžiai užjaučiame —

J. ir D. Zulonai
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Daugelio asmenų ir firmų pa
rodytas nuoširdumas ir finansi
nė parama užtikrino to leidinio 
pasirodymą. Už gera atsilygin- 
kim geru: parodykime reikiamą 
dėmesį — tiek Londone, tiek ir 
savo apylinkėse — pirmoje eilė
je tiems, kurie parėmė leidinį, 
išleidžiamą visų Kanados lietu
vių bendros šventės proga.

Leidinio viršeliui suprojektuo
ti buvo paskelbtas konkursas, 
kurk) visas tris pirmas premijas 
laimėjo tas pats asmuo, būtent, 
Edmundas Petrauskas. Jo gra
žus ir reikšmingas, projektas 
kaip tik ir papuoš minėtą LD lei
dinį.

Visi kviečiami į Lietuvių Die
ną Londone spalio 9, 10 ir 11 
d. d.

LD-Kor-DE

baigė 48 mokiniai • Kiek jų 

čią rusenti lietuvišką ugnelę, 
įdiegti didesnę meilę mūsų kal
bai ir literatūrai, praturtinti jų 
žinias mūsų mene, muzikoje, is
torijoje, supažindinti su mūsų 
veiksniais, bendruomene ir jos 
organizacijomis, tuo padarant 
juos pilnais mūsų bendruome
nės nariais. Tiems, kurie savyje 
slepia rašytojo talentą, bus ban
doma sudaryti sąlygas savo ta
lentą puoselėti, dalyvaujant lie
tuviškoje spaudoje. Gi tiems, 
kurie daugiau linkę pedagogi
niam darbui, bus duodamos ga
limybės šioje srityje tobulintis 
tiek teoriškai, tiek ir atliekant 
praktikos darbus mūsų šeštadie
ninėje mokykloje. Jau šiandien 
galime pasidžiaugti pastarosios 
grupės rezultatais; net vienuo
lika studentų dalyvavo šių metų 
mokytojų studijų savaitėje Dai
navoje. Bent pora jų šiais metais 
bus Įjungta į reguliarų darbą 
mūsų šeštadieninėje mokykloje. 
Mokytojų personalas taip pat 
jau baigiamas sudaryti. Pagrin
diniais dėstytojais, be vedėjo V. 
Tasecko, sutiko būti A.Abromai- 
tienė, S. Sakalienė ir A. Sungai- 
lienė. Specialiems dalykams bus 
kviečiami mūsų įvairių sričių 
specialistai. Iš anksto prašome 
kviečiamus neatsisakyti ir ateiti 
mums į pagalbą.

Tokie yra mūsų planai. Žino
ma, mūsų pasisekimas priklau
sys nuo to, kiek tėvai parodys 
iniciatyvos, ragindami savo vai
kus stoti į seminarą, ir kiek vi
suomenė mus parems. , Čia gal 
dar kartą tektų priminti, kad vi
sa mūsų veikla ir pastangos lie
tuvybei išlaikyti bus vertos tik 
tiek, kiek mes sugebėsime pa
ruošti jaunuolių tą mūsų darbą 
tęsti toliau.

Lituanistinis seminaras prasi
deda penktadienį, rugsėjo 18 d., 
7 v. v., Prisikėlimo parapijos na- 
talpose. Pereitą pavasarį šešta
dienine mokyklą baigė 48 moki
niai. Kiek iš ju įstos į lituanisti
nį seminarą? V. T.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Lietuviai knygos puslapiuose
Nemažą knygos dalį sudaro 

įvairios statistinės lentelės, pa
remtos 1961 metų gyventojų su
rašymu. Kaip taisyklė, šios len
telės liečia daugiausia didžiąsias 
etnines grupes: britus, prancū
zus, vokiečius, italus, žydus, uk
rainiečius ir kaikur lenkus. Dau
gelyje pagrindinių lentelių lie
tuviai atskirai neįigūruoja—jie 
įjungti į skyrių “the others”. 
Yra tačiau viena kita lentelė, 
kur lietuviai yra. Viena tokių 
yra 32 psl. Lentelė pavadinta 
“Distribution of the population 
by ethnic origin”. Joje išvardin
ta 30 tautinių grupių, jų žmonių 
skaičius ir jų procentas visų Ka
nados gyventojų tarpe. Lietuvių 
užregistruota 27, 629 ir tai suda
rė 0.2% Kanados gyventojų, pa
našiai kaip islandiečių, rumunų, 
japonų ir negrų. Nuostabu, kad 
toje lentelėje latvių ir estų atski
rai pažymėtų nėra.

Labai stiprią vietą lietuviai 
užima toje knygos vietoje, kur 
kalbama apie šeštadienines mo
kyklas (part time ethnic scho
ols). Vienoje lentelėje rodoma 
(150 p.), kad lietuviai savo mo
kyklų skaičiumi stovi šeštoje 
vietoje. Mes turime 15 mokyk
lų, latviai su 14 mokyklų yra aš
tuntoje vietoje, o est^i su 10 mo
kyklų devintoje vietoje. Dau
giausia mokyklų Kanadoje, 
neskaitant anglų ir prancūzų, tu
ri ukrainiečiai-170, o mažiausia 
kiniečiai-tik vieną Kvebeko pro
vincijoje. Savo septintąją vietą 
išlaikome ir mokinių skaičiaus 
lentelėje. Turime 1,520 moki
nių; latviai ir estai eina tuoj po 
musų, pirmieji su 992 moki
niais, antrieji su 685 mokiniais. 
Septintoji vieta mums priklauso 
ir mokytojų skaičiumi. (154 p.) 
Turime 60 mokytojų, šioje vie
toje latviai turi mokytojų dau
giau — 110, o estai žymiai ma
žiau — 34. Mokytojų skaičiumi 
pirmoje vietoje stovi vokiečiai. 
Labai įdomus palyginimas yra 
mokinių skaičiaus su bendru at
skiros tautybės narių skaičiumi. 
Šioje vietoje baltieciai aiškiai 
pirmauja, tolį palikdami kitus. 
Vadinasi, proporcingai baltie- 
čiai leidžia didžiausią nuošimtį 
savo vaikų į šeštadienines mo
kyklas. Mažiausiai savo vaikų 
tautiniu švietimu rūpinasi len
kai, italai ir olandai.

Kalbant apie tautinių grupių 
švietimą, įdomus yra žvilgsnis ir 
į universitetus. 1961 metais iš 
visų atninių grupių proporcin-

LAIMINGO LAKŪNO KOVOS 5
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpus pergyvenimai 0

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Netenku sąmonės
Su kitais trimis “Zero” vėl 

buvau 13.000 pėdų augštyje, 
kai tolumoje pastebėjau 8 lėk
tuvus, skrendančius dviem gran
dim. Grandžių rikiuotė rodė, 
kad tai buvo amerikiečių lėktu
vai. Aš buvau atokiau nuo kitų 
trijų “Zero” lėktuvų. Daviau 
daugiau gazo ir artėjome į prie
šą, kurs glaudino skridimo ri
kiuotę. Jei jie laikys tokią pa
dėtį, bus lengva prie jų prieiti 
iš užnugario ir apačios. Mano 
“Zero” artėjo ir kai buvau apie 
1.000 jardų nuo jų, pastebėjau, 
kad tai ne priešo naikintojai, 
bet bombonešiai, “Avenger” tor
pediniai lėktuvai. “Avenger” tu
rėjo po vieną patrankėlę 50 
mm. viršuje ir vieną apačioje!?). 
Nenuostabu, kad jie glaudino 
skridimo rikiuotę. Man nebebu
vo laiko laukti, nes betkoks pa
sitraukimas nebeįmanomas. Iš 
kokių 60 jardų atstumo palei
dau šūvių seriją iš patrankėlių 
ir kulkosvaidžių. Beveik tuo pat 
momentu ir priešo bombonešiai 
paleido savo ugnį į mane. Kas 
tuo momentu dėjosi, negaliu 
tiksliai pasakyti, nes nustojau 
sąmonės ir ėmiau kristi su lėk
tuvu žemyn.

Staiga atsipeikėjau
Per išmuštą langą stipri oro 

srovė mane atgaivino, bet aš nie
ko negalėjau matyti. Apgraibo
mis dešine ranka pagavau vairo- 
lazdę ir iš palengvo patraukiau. 
Lėktuvas kiek išsilygino, vėjas 
sumažėjo. Norėjau paduoti dau
giau gazo, bet mano kairioji rin
ka nejudėjo. Negalėjau pajudin
ti ir savo kairiosios kojos. Ne
jaučiau jokio skausmo. Norėčiau 
pajusti skausmą ir sužinoti, ar 
mano kūno nariai nesulaužyti. 
Mano akys ėmė ašaroti. Tai Die
vo dovana. Ašaros išplovė mano 
akis ir su kairiąja pradėjau kiek 
matyti. Skridau kokių 100 jardų 
augštyje. Žemai slinko kažkokie 
šešėliai, ir netrukus pasigirdo ne
garsūs dundesiai, kurie sukrės- 
davo ir mano lėktuvą. Manau, 
kad tai buvo priešo laivai, kurie 
mane apšaudė, bet aš, matyt, 
greitai išėjau iš jų apšaudomo 
ploto.

Aš ėmiau atgauti vis daugiau 
ir daugiau sąmonės. Nudžiugau, 
kad lėktuvo motoras ir benzino

A. RINKŪNAS
gai daugiausia universitetą bai
gusių akademikų turėjo žydai— 
23.2%, toliau ėjo britai — 11.5 
%, visai Kanadai akademikų 
skaičiaus vidurkis buvo 9.3%. 
Prisiminkime, kad “Lithuanians 
in Canada” pateikiamas lietuvių 
akademikų nuošimtis buvo tik 
5%, vadinasi, permažai mūsų 
jaunimo Kanadoje studijuoja ir 
baigia universitetus. Kažkur tu
rime plyšį tarp mūsų pradžios 
mokyklų ir akademikų.

Kalbant apie Kanados kultūri
nį gyvenimą, lietuviai beveik ne
minimi. Tik kalbant apie meną, 
šalia kitų tautybių suminėti du 
lietuviai — Viktoras Bruckus 
(turbūt Bričkus) ir Telesforas 
Valius. (216 psl.) Šiaip jau kny
goje pavardės neminimos — iš
imtis padaryta tik rašytojams, 
muzikams, solistams, baleto ar
tistams, dailininkams ir skulpto
riams.

Lietuviai dar minimi lentelė
se, liečiančiose laikraščius ir ra
diją. “Circulation of Ethnic 
Publication” lentelėje (343 p.) 
pažymėta baltiečių spauda, 1963 
m. turėjusi iš viso (t. y. per visas 
tris tautas) 28.000 skaitytojų; ra
dijo lentelėje (344 p.) lietuviai 
pažymėti turėję (1966 m.) į sa
vaitę 28 radijo minutes visoje 
Kanadoje, panašiai tiek turėję ir 
estai, o latviai visai neminimi.

Užverčiant lentelių puslapius 
gal įdomios ir dar kelios pasta
bos. Kalbant apie etninių grupių 
istoriją, sakoma, kad imigracija 
iš centrinės ir rytų Europos į 
Kanadą platesniu mastu prasidė
jo apie 1900 metus. Ontario pro
vincijoje tos imigracijos pionie
riai buvo lenkai, šimtmečio pra
džioje kaip pionieriai įkūrę vie
tovę Wilno, Ont. (21 psl.) Tarp 
kitko, ši vietovė, išaugusi į mies
telį, ir dabar tebėra netoli Pem- 
brooko, miškingame rajone apie 
150 mylių į vakarus nuo Otavos. 
Lietuvių imigracija minima tik 
nuo 1922 m. Tada visoje Kana
doje būta tik 119 lietuvių.

Kas daugiausia uždirba? — 
Žydai, britai, vokiečiai. Lietu
viai tarp tokių nefigūruoja (40 
p.). Kuriuose miestuose ir kas 
daugiausia uždirba? — Monrea
lyje — žydai, anglai, vokiečiai; 
Toronte — žydai, anglai ir “the 
others”. Taip pat Otavoje (41 
psl.).

Kas daugiausia dalyvauja po
litikoje? — Neskaitant anglų ir 
prancūzų — vokiečiai, ukrainie
čiai, žydai, skandinavai.

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS
bakai nebuvo kulkų paliesti. Tai 
man davė vilties skristi. Nukrei
piau lėktuvą į šiaurės vakarus, 
nors abejojau skridimo krypties 
tikslumu. Įtvirtinęs vairą, nu- 
kračiau savo dešinės rankos 
pirštinę ir patikrinau veidą. 
Kraujuotas buvo mano veidas ir 
šalmas. Kraujas iš galvos dar te
kėjo. Suradęs sanitarinę dėžutę, 
dantų ir dešinės rankos pagalba, 
aprišau galvą ir kiek sustabdžiau 
kraują. Pradėjau jausti sužeidi
mų skausmus, bet kartu ėmė 
miegas. Teko pasitempti, kad 
neužmigčiau.

Į ligoninę
Po poros valandų vargingo 

skridimo pamačiau Bukos salą. 
Tai man davė daugiau vilties iš
likti gyvam, nes skridau teisin
ga kryptimi. Dar 60 mylių kelio. 
Vargais negalais įjungiau dega
lų atsarginį bakelį. Pagaliau grį
žau į Rabaulą. Mačiau, kad aero
drome manęs laukė. Teko padėti 
visas pastangas, kad normaliau 
nusileisčiau, nes tik viena ranka 
ir viena koja tam nedavė pilnos 
garantijos. Nusileidau. Bandžiau 
nusišypsoti, bet sukniubau. At
bėgę draugai iškėlė mane iš lėk
tuvo ir nugabeno į ligoninę.

Mano draugai, kurie mane ly
dėjo paskutinėse oro kautynėse 
ir kurie sekė mane krentantį, 
iki aš dingau debesyse, pranešė, 
kad paskutiniu puolimu aš nu
mušiau du amerikiečių bombo
nešius, kurie man buvo užskaity
ti kaip 61 ir 62 laimikis. Po ka
ro amerikiečiai pasakojo, kad 
pašautieji bombonešiai grįžo į 
savo bazę.

XXIII
Vyriausias gydytojas skubiai 

padarė operaciją, išimdamas 
metalo daleles iš mano galvos, 
veido ir kairiosios rankos bei 
kojos. Po keturių dienų aš jau 
galėjau pajudinti kairiąją ranką 
ir koją. Gydytojas sakė, kad 
greitai turėsiu išvykti į Japoni
ją, kur bus pasirūpinta mano 
akimis.

Mūsų lėktuvai tęsė kbvas Gva- 
dalkanalo rajone. Naktimis ame
rikiečiai . bombarduodavo abu 
mūsų aerodromus Rabaul rajo
ne. Aš gi užmigdavau ir pabus
davau su slogučiu, kad nebega
lėsiu būti lakūnu naikintoju.

Rekomendacijos
Jos ištisai spausdinamos 228 

—229 puslapiuose. Jų, liečian
čių etnines grupes, yra šešiolika. 
Pateikiame čia tik tas, kurios 
mums, lietuviams, ypač įdomios. 
Štai jų laisvas vertimas:

Rekomenduojame, kad:
3. Neanglų ir neprancūzų kalbų 

mokymas, įjungiant kultūrinius da
lykus, būtų įvestas kaip neprivalo
mas dalykas į pradžios mokyklų pro
gramą ten, kur to reikalaujama.

5. Tas pats būtų įvestas ir į gim
nazijas.

6. Universitetai duoda kreditus di
desniam moderniųjų kalbų skaičiui 
ir tie kreditai būtų užskaitomi tiek 
įstojimo tiek ir mokslo laipsnių rei
kalui.

8. Kad būtų atšaukti suvaržymai 
neanglų ir neprancūzų kalbų vartoji
mui radijo programose.

10. Kad CRTC išstudijuotų būdus, 
kaip radijas ir televizija galėtų pri
sidėti prie etninių kalbų ir kultūrų 
palaikymo ir kad tuo reikalu būtų 
padaryti bandymai per AM ir FM ra
diją Toronte ir Montrealyje.

12. National Film Board turėtų ga
minti filmus ne vien anglų bei pran
cūzų kalbomis ir turėtų rodyti jas 
ypač tuose rajonuose, kur yra dideli 
telkiniai kanadiečių, kalbančių etni
nėmis kalbomis. Taip pat įvairios 
draugijos ir kultūrinės grupės turė
tų rodyti didesnio dėmesio tam rei
kalui.

13. NFB taip pat turėtų pagamin
ti filmų, vaizduojančių etninių gru
pių gyvenimą, individualinius ir gru
pinius rūpesčius Kanadoje ir kad 
tam reikalui būtų skiriami valdiški 
kreditai.

15. Valdžios pinigais turėtų būti 
šelpiamas Canadian Folk Arts Coun
cil arba panašių tikslų kita organiza
cija.

16. Kanados valstybinis muzėjus 
turėtų turėti patalpų, galimybių ir 
pinigų vykdymui įvairių projektų, 
susijusių su nebritų ir neprancūzų 
kilmės kanadiečių istorija, socialiniu 
susiorganizavimu bei tautiniu menu.

Po šiomis rekomendacijomis 
pasirašė visi komisijos nariai. 
Jos gerokai pataiso įspūdį, suda
rytą veikalo įžangoje, tačiau vis- 
dėlto nekonstatuoja pagrindinio 
dalyko, kad visos kultūros yra 
lygios;

Raport of the Royal Commission 
on Bilingualism and Bicultura- 
lism Book IV. THE CULTURAL 
CONTRIBUTION OF THE OT
HER ETHNIC GROUPS. Val
džios leidinys, spausdintas Ota
voje 1969 m. Gaunamas pas 
Queen’s Printer. Kaina nepažy
mėta, parduodama po $4.

Į Japoniją
Rugpjūčio 11 d. pas mane 

atsilankė kpt. Saito, buvęs mūsų 
grupės vadas Lae aerodrome. 
Jis man pareiškė: “Aš žinau, 
kaip tu jautiesi, Sakai. Bet aš 
pasirūpinau, kad tu išvyktum į 
Yokosuka laivyno ligoninę. Iš
vyksi rytoj transporto lėktuvu. 
Gydytojas sakė, kad jūsų visos 
viltys yra toje ligoninėje.” Pa
galiau kapitonas atsistojo, atsi
sveikindamas ranka spustelėjo 
mano pečius ir pridėjo: “Tu at
likai nuostabius darbus, Sabu- 
ro. Kiekvienas lakūnas, kurs 
skrido su tavimi kartu, didžiuo
jasi, kad galėjo kovoti drauge 
su tavimi. Kai pasveiksi, grįžk 
pas mus”.

Vakare pas mane atėjo mūsų 
eskadrilės vadas Itn. Sašai. Ma
čiau, kad jis yra pavargęs nuo 
dienos žygio į Gvadalkanalą. 
Jam pasakiau, kad rytoj turėsiu 
išvykti į Japoniją. Greitai pas 
mane atsirado ir kiti mano drau
gai. Tai buvo tarsi mano išleis
tuvės, nors be dainų ir garsių 
žodžių. Bet ir tą ramų susitel
kimą " pertraukė amerikiečių 
bombonešiai, puldami mūsų ae
rodromą.

Magiškas diržas
Kitą dieną aš jau buvau prie

plaukoje, kur mažas laivelis tu
rėjo mane nugabenti į hidropla- 
ną. šalia manęs buvo Sašai. Jis 
paėmė mano ranką ir sako: “Aš 
nustoju tavęs, Saburo. Aš dėl 
tavęs pergyvenu daugiau, negu 
tu žinai.” Mano akyse pasirodė 
ašaros. Sašai greitai ištraukė 
ranką, nusijuosė savo diržą, ku
rio sagtyje buvo išgraviruotas 
maurojantis tigras ir padavė jį 
man sakydamas: “Saburo, tą dir
žą man dovanojo tėvas. Po tokį 
diržą davė ir abiem mano svai
niam. Vienas iš jų jau žuvęs. 
Aš mažai žinau apie magiją si
dabrinio tigro, bet norėčiau, kad 
tu dėvėtum tą diržą. Aš tikiu, 
kad tai padės tau greičiau su
grįžti pas mus.” Nenorėjau jo 
dovanos priimti, bet jis diržą 
įdėjo man į kišenę ir vėl pada
vęs ranką tarė: “Aš tave vėl pa
matysiu, Saburo. Nesakyk su
diev, o tik — iki pasimatymo. 
Mes vėl susitiksime, ir greitai, 
aš tikiu.”

Jis man padėjo įsėsti į laive
lį. Kai pradėjau plaukti tolyn, 
ant krantinės pasirodė Nišizawa,

A t A
Petrui Kraniauskui

mirus, žmoną PRANĘ, dukrą ALDONĄ ČERŠKIENĘ, 

sūnų VYTAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjouČia- 
| me —

I V. M. šniuoliai M. M. Biekšai

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, VLADUI STABINGIUI ir jo šeimai 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

R. V. Bartninkai J. Karaliūnas

E. P. Lesevičiai A. Muliuolis

Marijai Rudzevičienei
mirus, jos vyrą BOGDONĄ, brolį VIKTORĄ ir sesutę 

SOFIJĄ ZATORSKIENĘ giliai užjaučiame —

Mylimai MAMYTEI
mirus, J. V. ŠIMKŲ ir jo šeimą giliai užjaučiame —

KAI DEGA UNIVERSITETU
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Dilkų šeima

Prieškongresinėje ateitininkų stovykloje Dainavoje. Iš kairės: kun.
S. Laurinaitis, koordinatorius V. Kolyčius, kun. G. Kijauskas, SJ . . .

(Atkelta iš 1 psl.)
Čiurlionio “Jūra”

šeštadienio vakare puošnioje 
Orchestra Hali salėje įvyko kon
certas, kurį atliko Čikagos sim
foninis orkestras, diriguojant 
prof. V. Marijošiui. Visi buvo 
sužavėti Čiurlionio simfonija 
“Jūra”, kuri JAV skambėjo pir
mą kartą. Be to, buvo išpildyta 
V. Jakubėno “Miško šventė” ir 
Beethoveno koncertas nr. 1, C 
Major, Op. 15 su pianistu A. 
Smetona. Ištraukas iš operos 
“Fidelio” dainavo D. Stankaity- 
tė, S. Baras, J. Vaznelis ir A. 
Brazis. Koncertas buvo malonus 
atsigaivinimas po visų šeštadie
nio darbų.

Vėl darbai
Neteko ilgiau pamiegoti nė 

sekmadienio rytą. Jau 9 v. Jau
nimo Centre prasidėjo darbo 
posėdžiai. Reikia stebėtis, kad 
jau 9 v. buvo pilna Jaunimo 
Centro salė. Buvo diskutuojami 
kaikurie konstitucijos pakeiti
mai, skaitomi nutarimai ir re
zoliucijos. Visi tie dalykai daž
nai lieka tik popieriuje ir su 
praktišku veikimu retai turi ką 
bendro. Tačiau visada yra žmo
nių, norinčių išsikalbėti.

Po ilgesnių ginčų buvo išrink
ta nauja Ateitininkų Federaci
jos taryba, kurią sudaro 15 as
menų. Jon išrinkti: P. Alšėnas, 
P. Baltakis, A. Idzelis, G. Ivaš- 
kienė, A. Juzaitis. G. Juozapavi
čiūtė, K. Keblys, kun. G. Kijaus
kas. SJ. V. Kliorys, S. Laniaus- 
kas, Alg. Puteris, A. Razgaitis. 
St. Rudys, Elig. Sužiedėlis ir P. 
žumbakis.

Šalkauskio vardo premija
Federacijos vadas dr. J. Pikū- 

nas supažindino su St. Šalkaus
kio vardo premija, kurią lydėjo 
S1500 čekis ir tą premiją įteikė 
buv. Federacijos vadui prof. S. 
Sžiedėliui. Visi dalyviai S. Sužie
dėliui sukėlė milžiniškas ovaci
jas. Buvęs federacijos vadas po 
poros metų pertraukos vėl pra-

Ota, Yonekawa, Hatori, Nakaji- 
ma ir kiti mano draugai. Jie 
man mojo ir šaukė, kad skubė
čiau sugrįžti ir vėl skristi drau
ge su jais. Greitai jie man susi
liejo į vieną vaizdą, nes aš galė
jau matyti netoli ir tik kairiąja 
akimi. Aš jiems taip pat pamo
jau iki juos mačiau. Mano 
skruostai apsipylė ašaromis.

(Bus daugiau)

Onutė ir Juozas Ražauskai

bilo į ateitininkus, pabrėždamas, 
kad jo subrendimas vyko ateiti
ninkų organizacijoje. Jis visiš
kai nenuogąstavo, kad ateitinin
kų sąjūdis gali pasenti, nes ne
pasensta jos nariai. Kai ateiti
ninkams statomas toks augštas 
idealas, kaip Kristaus sekimas, 
tai žmogus išlieka visą laiką jau
nas.

Federacijos vado dr. J. Pikū- 
no žodis buvo lyg ir viso kon
greso susumavimas ir dabarti
nės sąjūdžio ir Federacijos pa
dėties apibūdinimas. Einame 
priekin ir, kaip dr. Pikūnas pa
brėžė, kuriame, nes kiekviena 
karta ateitininkija kūrė ir ku
ria.

Paskutinieji žodžiai buvo pir
mininkavusio Arv. Barzduko, 
kuris pabrėžė, kad stovime prieš 
didelį darbą. Saugokimės Kaino 
atsakymo Senajame Testamente 
“Ar aš esu savo brolio sargas". 
Turime būti ne tik savo brolio 
sargai, bet ir savo brolio broliai. 
Iškilmingoji dalis baigta Tautos 
himnu.

Manifestacija Kristui
2.30 v. p.p. prisirinko pilna 

Marquette Parko šventovė, kur 
vyko iškilmingos pamaldos. Mi
šias laikė vysk. V. Brizgys su 
dvasios vaaais: kun. St. Yla, 
kun. G. Kijausku, kun. S. Lauri
naičiu ir kun. K. Pūgevičiu.n. 
Ypač puikų pamokslą pasakė 
vysk. A. Dėksnys. Pamaldose 
dalyvavo ir gražų žodį tarė kar
dinolas J. Cody.

Užbaigiamasis banketas
Puošniame South Shore Coun

try klube įvyko užbaigiamasis 
banketas. Šio korespondento 
nuomone jis galėjo būti kitokio 
pobūdžio, kad kartu galėtų daly
vauti ir jaunimas, kuris buvo at
skirtas ir paliktas už durų. Jau
nimui vyko tik šokiai gretimoje 
patalpoje. Tačiau tai nelengva 
problema, nes yra žmonių, no
rinčių iškilmingumo, kuris kai- 
kada būna tuštokas.

Banketą atidarė dr. V. šaulys, 
pakviesdamas jam vadovauti dr. 
J. Laučką. Kalbėjo gen. konsu
las J. Daužvardis, dr. D. Jasai
tis ir puikų, turiningą žodį tarė 
kun. prof. St. Yla.

Jaunimas linksminosi, šoko, 
vyresnieji kalbėjosi. Niekas ne
norėjo skirstytis. Kongresas bai
gėsi. Entuziazmo ir ryžto darbui 
dar netrūksta. Ateitininkai gyvi. 
Garbė Kristui! V. Pajūris
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L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime Toronte prof. A. Ramūnas- 
Paplauskas vadovauja pedagoginei sekcijai. Prie stalo — G. Procu- 
ta, J. Račkauskas, M. Ramūnienė

L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimo Toronte pedagoginės sekci
jos dalyviai

Viešnage pas Urugvajaus lietuvius

DŲ LAIŠKAS 
žinąs” klausimas jau išspręstas 
ir padarytas galas antisemitiz
mui ir kad mes, žydai, pagaliau 
sulaukėm tikrų žmogaus teisių 
gynėjų. Tačiau tas laikas praėjo 
ir parodė, kad mes buvome labai 
smarkiai suklydę. Nėra valsty
bės, išskyrus Izraelį, kuri gali iš
spręsti mūsų klausimą. Visa tai 
liudija 1948-53 m. įvykiai Sov. 
Sąjungoje, kai baisūs apkaltini
mai buvo skelbiami per radiją ir 
visą spaudą. Hitleriniai fašistai 
apkaltino komunizmu kiekvieną 
žydą, ar jis buvo senas, ar barz
dotas rabinas, ar dar tik žydų 
kūdikis. Tada mes visi staiga pa
sidarėme kosmopolitais, šnipais, 
baltuose apsiaustuose žmogžu
džiais, pinigų prekiautojais ir t. 
t. Mūsų kultūrai staiga nukirto 
galvą. Jie žudė mūsų daininin
kus, poetus, rašytojus, meninin
kus ir garsaus vardo mokslinin
kus vien todėl, kad jie buvo žv- 
dai.

Kas gali laiduoti, kad Michoe- 
Is ir Feffer, Bergelson ir Zuskin. 
Markiš ir Kvitko tragedijos vėl 
nepasikartos! Tai rodo pogro
mas 1960—1970 m. mažame Lie
tuvos mieste Plungėje! Ir kaip 
nedaug trūko ligi žydų masinio 
užpuolimo Vilniuje, kai jie bu
vo apkaltinti ritualiniu žudymu 
prieš Velykas. Ačiū Dievui, kad 
paaiškėjo, jog žudikas buvo Pet- 
ryla, kuris pasmaugė mažą mer
gaitę. Kas būtų atsitikę, jei tai 
būtu padaręs nesveiko proto žy
das? Kas būtų mus apgynęs nuo 
įnirtusios minios? Po tikro kalti
ninko suradimo nė vienas iš va
dų, nė vienas laikraštis nepasi
sakė prieš žydų šmeižėjus. Ir vi
sa tai atsitiko po neapsakomu 
mūsų žmonių kentėjimų, kai vi
so pasaulio akivaizdoje degino 
mūsų motinas, vaikus, tėvus ir 
senukus, kai visame pasaulyje 
neatsirado ranka, kurį gelbėtų 
žydus iš Aušvico, Treblinkos. 
Babi Yar, Panerių ir IX forto 
degyklų.

Mūsų žmonės paaukojo 6 mi
lijonus kankinių ant tautinės 
laisvės aukuro. Prieš fašistinius 
žvėris žydai narsiai kovojo viso
se priešhitlerinės koalicijos 
valstybių kariuomenėse.

Savo krauju, kovomis, padeda
mi visų progresyvių pasaulio jė
gų, geriausi mūsų tautos sūnūs 
atgaivino seną tėvynę, atkūrė Iz
raelio valstybę, šventą visų žy
dų tėvynę, taip daug kenčiančių 
mūsų žmonių viltį.

Šiandien mes, Šov. Sąjungos 
piliečiai, maldaujame tik vieno 
dalyko — mes norime gyventi 
savoje žemėje. Mes girdime se
nų pranašų balsus, mes esame 
šaukiami savo tėvynės. Mes ne
norime būti vadinami svečiais, 
mes nenorime ilgiau būti įkai
tais ar žaibolaidžiais tamsiame 
įpykusio pasaulio šėlime.

Mes, pasirašiusieji, pakartoti
nai prašome sovietų įstaigas leis
ti mums emigruoti į Izraelio 
valstybę ir ten apsigyventi. Visi 
mūsų prašymai buvo atmesti be 
jokių naaiškinimu, be priežas
čių. Visa tai mus vertė prašyti 
jus, pasaulio viešumą, pagelbėti 
mums. Priimkite mūsų prašy
mą, panaudokite savo prestižą 
taio. kad mums būtų leista iš
vykti Izraelin.

’ (Toliau seka septynių Vilniaus 
žydų pavardės, adresai, ir nuro
doma giminių pavardės ir adre
sai Izraelyje, pas kuriuos jie no
rėtu vykti.)

Vertė V. M.

LIETUVOS ŽY
Okupuotos Lietuvos žydų grupė, 

negaudama leidimo emigruoti Izrae
liu, kreipėsi raštu i Jungtinių Tautų 
gen. sekretorių U Thant ir Izraelio 
premjerę, čia spausdiname laiško 
tekstą, paimtą iš žurnalo “Religion 
in Comunist Dominated Areas” 1970 
m. 92—94 psi. Laiško autoriai prisi
mena geruosius laisvės laikus, vokie
čių okupaciją bei kančias. Ką žydai 
blogo padarė Lietuvai, autoriai, žino
ma, nemini, ši laišką pateikiame kaip 
informaciją, rodančią dabartines žy
dų nuotaikas okup. Lietuvoje. RED.

Mes rašome šį laišką jums iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus. Mes 
jį rašome po ilgų svarstymų ir 
po daugelio bevaisių žygių mūsų 
valdžios įstaigose.

Mes prieš nieką neturime 
skundų. Mūsų vienintelis troški
mas yra palikti Sov. Sąjungą ir 
grįžti į mūsų protėvių žemę, žy
dų valstybę Izraelį. Tam yra se
kanti priežastis.

Žydai yra vieninteliai žmonės 
pasaulyje per šimtmečius iš
sklaidyti tarp įvairių žmonių. Jie 
dalyvavo ir dalyvauja įvairiuo
se tų kraštų bendruose istori
niuose žygiuose, bet neišnyko, 
kaip daugelis kitų. Jie pasiliko 
griežtai sava ir atskira tautinė 
grupė.

Šio žmonijos istorijos išskir
tinio įvykio paaiškinimui nerei
kia žiūrėti į dangų, į paslaptingą 
atsitiktinumą ar specialų “išrin
kimą” mūsų žmonių. Čia reikia 
tik pasekti žydų tautos tragišką 
likimą, kuri prarado svarbiau
sią, gyvybinį dalyką — savo vals
tybę ir teritoriją.

Baisus yra benamio žmogaus 
likimas, tragiški jų keliai, kai 
yra uždrausta grįžti į protėvių 
žemę. Tai rodo mūsų tremties 
2000 metų neginčijamas pavyz
dys. Per 20 amžių buvo girdimas 
mūsų troškimas pastogės, bet 
Europoje nebuvo tautos, kuri 
būtų davusi pastogę “amžinam 
žydui” ir kuri savo istorijoje 
nebūtų susitepusi nekaltu žydų 
krauju. Galbūt jų pasąmoningas 
atsargumas dėl tos baisios kaltės 
yra priežastis, dėl kurios esame 
nuolat neapkenčiami.

Mažai yra mūsų likę Lietuvo
je, šiame gražiame, žaliame 
krašte prie Baltijos krantų. Visa 
tai pavirto nebyliu karstu, kur 
virš 300.000 mūsų brolių ir sese
rų buvo išžudyta antrojo pasau
linio karo metu, t. y, 87% visos 
žydų bendruomenės Lietuvoje. 
Ir niekas mūsų dabar neatsime
na. Net ir žudynių vietose žydų 
kalba įrašai yra apgadinti. Ten 
nėra paminklų, niekas nebekal
ba kasdieninių (Kaddish) nė di
džiųjų švenčių (Yizkor} maldų, 
čia neleidžiama susirinkti prie 
IX forto masinėse žudynėse žu
vusių paminėti, čia beveik per 
500 m. klestėjo mūsų tautos žmo
nių gyvenimas, kurių sūnūs su 
padėka šios šalies sostinę vadino 
“Lietuvos Jeruzale”. Lietuvoje, 
o ypač Vilniuje, buvo sukurta 
žymi kultūra. Visur čia buvo 
hebrajų ir žydų mokyklos: visas 
tinklas pradžios ir augštesniui” 
mokyklų, čia buvo atnaujintoji 
pasaulinio garso Strašun biblio
teka, žydu mokslo institutas, 
daugybė knygų, laikraščiu ir 
žurnalu hebrajų ir žydų kalbo
mis, veikė žydų teatrai ir klubai. 
Visa tai buvo, bet jau nėra ir 
daugiau nebus.

Po šios katastrofos, kuri išti
ko Lietuvos žydus fašistu okuoa- 
cijos metu, išlikusieji žydai tikė
jo, kad visiems laikams šis “am-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Atgal — lėktuvu

Apie 40 min. iki Montevideo 
skridau lėktuvu, o iš ten auto
busu iki centro. Pravažiuojame 
pro Atlantidą. Niūri diena. Ban
gos tokios milžiniškos ir bau
gios, o vanduo smėlio spalvos. 
Vėjas nešioja smiltis šen ir ten 
sudarydamas verpetus, kuriuos 
mes, vaikai būdami, vadindavo
me vėjo malūnais, įšokdavome į 
juos ir greit užsimerkdavome* 
kad nepripūstų dulkių į akis. 
Įdomi savijauta — paskui tik 
krapštais! akeles, o galva pilnu
tėlė žemių. Nusisukus nuo ban
guojančios jūros žiūriu į kitą 
pusę, ar dar kartą pamatysiu tą 
žavią, baltą statulą? Deja, ne
mačiau. žmonių nesimato, visur 
tyla, rytas audringas ir kažkodėl 
mane užgula liūdesys ... Kadai
se jaunystėje pamiltas Aisčio ei
lėraštis ataidi atmintyje visu 
ryškumu: “Tai liūdnas šios die
nos pilkumas, tai vėjo pasaka 
kraupi į sielvarto bedugnę stu
mia tave, mano širdie, trapi...”

Du paminklai
Kyla manyje klausimas: ar 

galima gėrėtis modernia skulp
tūra, tokia, kuri tau nieko ne
pasako ar nereiškia? Atsimenu, 
1954 m. S. Paulyje buvo pasta
tytas pirmasis tokios rūšies 
griozdas: grubių akmenų krūva 
ir juose atpažįstamos dar gru
besnės išvaizdos žmonių figū- 

- ros. Kokia karšta ir nepalanki 
buvo publikos reakcija! Kiek 
kalbų, straipsnių pasityčiojimų! 
Kiek kartų šiukšlėmis ir vaisių 
žievėmis apmėtyta! Nekartą ra
do po nakties dažais aptaškytą. 
Pagaliau pastatė sargybą, kol 
darbas tapo užbaigtas, žodžiu, 
“prieš vėją nepapūsi” — statu
la buvo pastatyta ir tebestovi da
bar, nors nekartą randi ją ba
nanų žievėmis apmėtytą ir ap
spjaudytą. žmonės jos nemėgs
ta.

Urugvajuje matytas pamink
las, kuris buvo pastatytas imi
grantų garbei, paliko manyje gi
lų įspūdį. Stovi augštas, petin
gas, muskulingas vyras, vienoje 
rankoje laikąs maišą. Jo stačia
me žvilgsnyje įskaitai ryžtą, drą
są bei pasitikėjimą savimi. Šalia 
jo gležna, nedrąsi moteris, galvą 
linktelėjusi žemyn į vyro pusę, 
lyg į jį atsiremti norėdama. 
Prie jų penkerių metų nerūpes
tingas berniukas ... Gražus pa
minklas, puiki kompozicija!

Vėl Montevideo 
f

Turquia gatvė, na, žinoma ir 
vėl pas savo mielus šeimininkus. 
Štai jų namelis. Atsidarau var
telius kaip sava ir barkš barkš į 
dureles. Niekas neatsako. Ban
dau kitas — tas pat. žvilgt pro 
virtuvės langą — tuščia! Atrodo, 
šeimininkės seniai nebūta joje. 
Ir kas galėjo atsitikti? Pamėgi
nu duris — atviros. Einu vidun 
šeimininkę šaukdama — o gi gu
li lovoje gelsvai išbalusiu veidu 
ir meiliai šypsos. Susirgusi tuoj 
po mano išvažiavimo. Džiaugia
si, kad grįžau, tik atsiprašinėja 
negalėsianti aptarnauti, bet esą 
vyras tuoj grįšiąs — išvažiavęs 
miestan mėsos nusipirkti. Aš ža
du tik naktelę permiegoti ir ke
liauti toliau. Ėmė niauktis ir da
rėsi šalčiau, tad atsiraitojusi 
Argentinoje įsigytus kašmirus, 
pasiėmiau neplonos šeimininkės 
prijuostę ir jai protestuojant 
ėmiausi darbo. Pradėjau nuo 
virtuvės ir taip besitriūsiant su
laukiau šeimininko su prekėmis.

— Atpažįstu lagaminus. Mūsų 
viešnia sugrįžo — valio!

Sveikinamės, kalbamės^ o jis 
taip nuoširdžiai šypsosi.

Namų ruošoje
Beje, streikai prasidėjo nuo 

skerdyklų, dėlto ir šeimininkas 
namie. Susitariame, kad jis bus 
virėjas, aš padėjėja. Išverda ko
pūstų sriubos, mėsos, o aš pa
ruošiu salotų. Pirmiausia paval- 
gydinam mūsų ligonę, kuri ne
valgiusi trečia diena. Man atro
dė, kad po šiltos ir skanios sriu
bos jos veidas lyg ir pakeitė 
spalvą. Pavalgiusi skaidriai nu
sišypsojo ir tada sėdom prie sta
lo mudu du. Kad sriuba skani,

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
c 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r «ntadin» nauju audiniu augima.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa 
to bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus gražinti, jei nebūsi
te patenkinti

REGINA KUTKA

kaip gi negirsi šeimininko? Po 
pietų imuosi plauti indus, o šei
mininkas neleisti... Raukosi, 
nenori, kad viešnia dirbtų ir ga
na! Mudu vos nesusipešėm, bet 
galop susitarėm — nenoriai lei
do man toliau darbuotis, vis atei
damas pasižiūrėti, ar baigiu.

Baigusi namų ruošą, atėjau 
pasikalbėti su šeimininke. Jinai 
patenkinta šypsosi, o aš bedirb
dama sušilau ir jų nameliuose 
pasidarė jaukiau. Atsisėdau 
prieš p. Svečiulienę šalia lango. 
Vaizdas gražus. Namelis pastaty
tas kiemo gale, o visas priekis 
apsodintas žydinčiais medeliais, 
vaismedžiais bei daržovėmis. 
Matėsi gatvė su plikais medžiais, 
už ju įlanka, laiveliai ir kitoje 
pusėje Montevideo dangorai
žiai ,.. Kalbėjome ilgai, ilgai. 
Protarpiais p. Svečiulis mums 
atnešė šiltos arbatos, žadu se
kantį ryta išvažiuoti. Tačiau rv- 
tas ne važiavimui skirtas lyja ir 
lyja visą mielą dienelę.

Kultūros židinys
P. Svečiulis su žmonele pasa

kojo apie pirmųjų lietuvių įsi
kūrimą Urugvajuje, kultūrinę 
veiklą bei žymiuosius veikėjus 
ir įvykius. Jiedu nuo pat atva
žiavimo aktyviai reiškiasi lietu
vių kultūrinėje veikloje.

Ateina vakaras, o su juo ir 
kun. Giedrys. Kviečia į Antani
nes pas šeimą, kur susirinks ko
lonijos žymesni veikėjai bei sve
čiai. Atsisakau eiti, nes rytoj iš
važiuoju.

— Išvažiuoji? Kad autobusai 
streikuoja “senhora mia”! — 
Jo visas veidas šypsos, ne tik lū
pos, paskui surimtėja, ragina 
rengtis, esą ir lietus apstojęs.

Nuvažiavę radome jaukiai nu
siteikusius svečius. Netrukus 
kun. Giedrys užveda dainą. 
Kaipgi apsieisi be jų? O šeimi
ninkas Antanas baisus “štuko- 
rius”, tikras “Mikė melagėlis”. 
Kokių nebūtų prajovų jis man 
papasakojo apie Kanadą!

Sekančią dieną p. Svečiulis 
aprodė apylinkę.. Aplankėm ir 
kelis lietuvius. Nuvedė ir į Lie
tuvių Kultūros namus, parodė 
didelį kiemą, sargo gyvenvietę, 
raštinę, barą ir salę. Sceną den
gia puikios austos užuolaidos ir 
be Vyčio jokio kito lietuviško 
paveikslo ar ženklo. Vis, sakau, 
geriau nei mūsų salėse Toronte, 
kur ir to nematyt — tik plikos 
sienos. Tuo tarpu S. Paulyje bu
vusiose lietuvių mokyklose mū
sų didžiųjų kunigaikščių, rašyto
jų portretai spintose guli. Kitur 
gyvenantieji lietuviai gal labai 
mielai savąsias patalpas jais 
papuoštų. Ir tas puikusis didelis 
paveikslas “Vytauto Didžiojo 
priesaika”, kuris kadaise kabojo 
konsulate, mano draugės ir pa
čios konsulienės Polišaitienės 
teigimu, puošia privatų namą.

Moterys veikliausios
Urugvajaus Lietuvių Bend

ruomenės pirmininkas mums 
jau žinomas Mykolas Svečiulis, o 
bendruomenės jaunimo sekcijos 
pirm.—Ed. Andriuškevičius. M. 
Svečiulis pasakojo, kad Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija, nors 
susidedanti iš vyresnio amžiaus 
moterų, bene bus pati veikliau
sia. Jos dažnai daro susirinki
mus, ruošia bendras Mišias, per
ka bažnytinius drabužius, indus, 
talkina klebonijoj, lanko ligo
nius, suruošia balius. Viena šios 
organizacijos didžiųjų veikėjų— 
tai manoji miela šeimininkė O. 
Svečiulienė, p. Godienė, Vidzie- 
nė ir kitos.

UŽSAKYKITE 
DABAR 

SPECIALIUS
RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
Į LIETUVĄ

Specialūs rublių pažymėjimai yra 
keturis kartus vertingesni už re
guliarius rublius. Už SPECIA
LIUS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS 
jūsų giminės galės gauti viską 
Vnešposyltorgo SVETIMOS VA
LIUTOS KRAUTUVĖSE už dalį 
reguliarios kainos — iš tikrųjų 
už ketvirtadalį reguliarios kainos 
ar net pigiau. Kaikurie dalykai 
taip žemai įkainoti, kad 10 rub
lių prilygsta vienam doleriui. 
Prašykite mūsų NAUJŲ kata
logų — JIE DUODAMI NEMO
KAMAI — ir isitikinsite, kad 
SPECIALŪS RUBLIŲ PAŽY

MĖJIMAI yra geriausia dovana 
savo giminėms. Į namus pristaty
mas per 3—4 savaites. Kaina: 
$2.13 už vieną specialų rublį. Jo
kių kitų mokesčių. Pilnai garan
tuota.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

DBMESIO!
Mes priimame užsakymus auto

mobiliams ir apartamentams

Bendras įspūdis
Urugvajus — tai P. Amerikos 

komunistų centras. Čia jie vei
kia laisvai. Važiuoju kartą Cer- 
ro autobusu ir mano dėmesį at
kreipė didžiulė iškaba, savo 
grėsmingumu vos akių nepradū- 
rė — ranka ir rodomasis pirštas 
atkreiptas tiesiai i tave; didelė
mis raidėmis užrašyta: “Darbi
ninke, stok į komunistų partiją, 
kuri rūpinasi tavo reikalais!”

Kitas vakaras ir kitos Antani
nės. Nueinam. Čia jau labai gra
žiai žmonių įsikurta, puikus na
mas ir... laimė laimužė! Jau
kiai dega židinyje, ugnelė, ap
šviesdama susirinkusiųjų veidus 
bei skleisdama malonią šilimą 
(tą dieną, berods, buvo 3° Celsi
jaus). Malonūs šeimininkai bei 
svečiai, tokie draugiški, tarytum 
tu juos seniai pažįsti.

Bendras įspūdis: urugvajie
čiai gyvena skurdžiau už Brazili
jos lietuvius. Nors ir čia buvau 
pasiturinčiuose namuose ir juo
se pastebėjau židinius. Vienur 
jie degė, kitur ne. Mano many
mu, tai didelė prabanga ir pato
gumas. Stebėjausi, kaip tokia
me šaltyje išlaiko žmonės nešil
dytose patalpose.

Absurdiški formalumai
Na ir taip kelias dienas nega

liu išvažiuoti. Tai lietus lyja, tai 
autobusų, lėktuvų ir traukinių 
streikai, žodžiu, streikas ant 
streiko, o aš jau nenustygstu 
vietoje — už savaitės turėsiu 
per Braziliją grįžti Kanadon, o 
dar čia sėdžiu. Be to, dar tiek 
reikalų reikės atlikti! Kas dary
ti? Autobusai pradėjo važinėti, 
tad einame pirkti bilieto. Pasiro
do sugrįžimui reikia dar ir Bra
zilijos konsulato vizos. Einam 
konsulatan. Reikia trijų nuo
traukų, kurias gali čia pat pada
ryti — bus paruoštos po pietų. 
Su p. Svečiuliu pavaikštinėjom 
po miestą, pavalgę grįžtam su 
nuotraukomis atgal, bet mus 
priima kitas tarnautojas—augš
tas, labai arogantiškos išvaizdos 
pusjuodis. Patikrinęs mano pa
są bei užpildytą lakštą, atmeta. 
Autoritetingu balsu pareiškia, 
kad tegalėsiu išvažiuoti iš Urug
vajaus po mėnesio laiko, nes iš 
okupuotų kraštų maždaug tiek 
laiko užtruksiąs* vizos gavimas. 
Nesuprantu reikalo. Tuomet jis 
jau pakeltu balsu išrėkia, kad 
visi dokumentai eina ne per šį 
konsulatą, bet per užsienio rei
kalų ministeriją. Bandau aiškin
tis, kad esu Kanados pilietė ir 
keliauju su kanadišku pasu. Jis 
grubiai pagriebia mano pasą, at
vertęs parodo pirštu į mano gi
mimo vietą Kalvarija — Lietu
va ir šnekėt nenori.

Dar kartą
Grįžtu sekantį rytą su kun. 

Giedriu manydama, kad yra 
koks nors nesusipratimas. Deja, 
turiu aiškintis su tuo pačiu val
dininku — ta pati kalba ir gru
bumas. Aš nutariau nenusileisti 
ir reikalauti pasikalbėjimo su 
pačiu konsulu. Ateina po kiek 
laiko vicekonsulas irgi nemanda
gus. kalbąs pakeltu tonu ir tą 
patį. Ėmiau aiškintis, kad turiu 
grįžti kuo greičiausiai, nes turiu 
mažametę dukrelę Brazilijoje ir 
turiu išvažiuoti Kanadon už ke
lių dienų. Jis man neduoda kal
bėt, rodo, kad tokių kaip aš il
gas sąrašas. Kun. Giedrys ramiu 
balsu įsiterpia ir prašo manda
giai paaiškinti poniai visą reika
lą, kodėl ji negalinti išvažiuoti. 
Tas kiek susivaldo ir aiškina vėl 
iš naujo. Aš teparašau siųsti ap
mokamą telegramą užsienio rei
kalų ministerijai ir gal po 8 ar 
10 dienų pasiseks išvažiuoti, t. 
y. jie man padarys išimtį.

(Bus daugiau)

PAVERGTI LIETUVIAI
DŽIAUGIASI GIRDĖDAMI

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Okupuotos Lietuvos senutė Marijona Kuliešienė, mokanti ne 
tik daug dainų bei pasakų, bet ir atsimenanti tris rusų oku
pacijas

Nauji uždaviniai naujoj situacijoj
AL. GIMANTAS

Po neseniai pasirašytos vokie
čių - sovietų sutarties, bent jau 
popieriuje užantspauduojančios 
rytinės ir vidurinės Europos sie
nų klausimą dabarčiai, tautiečių 

-tarpe girdimos vis naujos nuo
monės.. Žinoma, pirmoje eilėje 
vis dar vyrauja lietuviškasis nu
stebimas, gal net netikėjimas, 
kad vokiečiai drįstų atsisakyti 
savo rytinės dalies. Bet, regis, 

. nesuprantančių nėra, kad Lietu
vai neturint bendrų sienų su Vo
kietija, vis bus sunkiau kalbėti 
apie pilną nepriklausomybę, 
esant apsuptai iš visų pusių so
vietinės imperijos. . -

Tiesa, kaikas Lenkijos neno
rėtų laikyti esančios visu 100% 
sovietinėj įtakoj, bet lenkai nie
kada su simpatija nežvelgė į tei
sėtus lietuvių tautos reikalavi
mus. Taigi, padėtis nėra per
daug šviesi. Todėl nenuostabu, 
kad mūsiškių tarpe ir pasigirsta 
eilė naujų balsų, siūlančių pa
grindinai persvarstyti lietuviš
kosios politikos užsienyje princi
pus, bandant labiau juos pritai
kyti dabarties reikalavimams.

Esą iki šiol mes, lietuviai, daž
niausiai žvelgėme į sovietinę jė
gą kaip į molinį milžiną, kuris 
nuo pirmo smūgio ar didesnio 
skersvėjo ims ir subyrės. Šaipė- 
mės, kai kada ir atvirai juokė
mės ar bent bandėme mokyti 
Vakarų vyriausybes (sugestijo
mis, memorandumais, pokal
biais) apie sovietinės galybės mi
tą, teigdami, kad tai nėra jokia 
jėga, su kuria reikėtų skaitytis 
ar kreipti dėmesį. Deja, šis mū
sų nusistatymas ir tikėjimas so
vietinėmis molinėmis kojomis 
nebuvo priimtas Vakaruose. 
Priešingai, vis su didesniu dė
mesiu Vakaruose imta pripažin
ti sovietinę jėgą ir įtaką pasau

LIETUVA PRIE VOKIETIJOS NEPRIEIS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Berengdamas Lietuvos žemė
lapį eilė metų įrodinėju, kad 
mes, lietuviai, neturėtume bai
mintis siekti Prūsijos dar ir dėl
to, kad Vokietija po sekančios 
Europos taikos negaus Prūsijos 
ir nebus Lietuvos kaimynė. To
dėl vokiečiai gali būti lietuviu 
talkininkai, siekiant mums gauti 
visą Prūsiją. Jiems daug naudin
giau Prūsijoje turėti draugiškus 
lietuvius nei priešus slavus. Gi 
slavai į mūsų senolių žemes Prū
sijoje neturi teisių arba jų tei
sės kur kas mažesnės už lietuvių 
teises.

Šioji yra viena iš mano tezių, 
kuriomis remdamasis rengiu 
Lietuvos žemėlapį, dėl kurio kai
kas, nesigilindamas į klausimą, 
daro pražūtingai klaidinga 
sprendimą, būtinai norėdami 
bent dalį Prūsijos atiduoti ki
tiems.

Nors aš mažai tikiu neseniai 
pasirašytai Vakaru Vokietijos — 
Sovietų Rusijos taikos sutarčiai, 
kur, bė kitko, pasirašyta po to
kiais sakiniais: “Sutinkamai su 
tuo jos (reiškia V. Vok. ir S. Ru
sija. A. G.} spręs savo ginčus tik 
taikiomis priemonėmis...” (Iš 
2-ros pastraipos). Trečioj pastrai
poj sakoma: “... taika Europoje 
gali būti išsaugota tik tuo atve
ju, jeigu niekas nesikėsins į da

lyje. Prieita prie to, kad pasau
lyje negalimas'joks rimtesnis ar 
bent kiek didesnio masto tarp
valstybinis. susitarimas, neatsi
klausus sovietų nuomonės. Gali
mi bet kurie pasaulyje sprendi
mai, bet jeigu jiems nepritars 
JAV ir Sov. Sąjunga, niekad ne
bus veiksmingi. Atseit, Sov. Są
junga atsistojo pasaulinėje are
noje kaip taip vadinama "super
power”.

Ir tuo metu, kai mes. išeiviai, 
bandome spręsti visokiausias sa
vas problemas, kalbame ir svars
tome Lietuvos laisvinimo kovos 
metodus, kasdien vis nauji įvy
kiai baigia pralenkti mus. mūsų 
galvoseną ar net ir mūsų strate
giją. Gal todėl ir kaikurie mūsų 
metodai darosi neefektyvūs, ne
atneša jokių teigiamesnių rezul
tatų.

Kai kas jau mano, kad turime 
ruoštis patys ir, kiek mums įma
noma, ruošti tautą tėvynėje il
gesnių distancijų veiklai, sten
giantis visų pirma išlikti sąmo
ningais lietuviais, susipratusiais 
tautos nariais, kurie gali ir turi 
laukti, gal net ir labai dar toli
mos valandos, kada Lietuvai 
pradės aušti tikrosios laisvės ir 
nepriklausomybės rytas.

Jei iki šiol Lietuvos išsivadavi
mo buvo tikimasi per totalinį ka
rą, dabar jau daug kas mato, kad“ 
dėl naujųjų superginklų, jei 
toks konfliktas kiltų, vargiai 
kam atneštų laimėjimą ar pra
laimėjimą: nelemtis būtų vieno
da abiem pusėm. Tikėti sovieti
ne evoliucija gal ir galima, bet 
nėra aiškių duomenų spręsti, 
kad rusiškasis imperializmas, 
raudonas ar baltas, bus linkęs 
užleisti vakarinį Pabaltijo kran
tą.

bartines sienas”.
Čia nekalbama apie netaikin

gas, t. t. karines priemones. To
kios sutartys tegalioja, iki atsi
randa gera proga karui. Toliau 
sakoma: “Jos įsipareigoja nenu
krypstamai laikytis teritorinio 
visų Europos valstybių vientisu
mo su dabartinėmis sienomis: 
jos pareiškia, kad niekam netu
ri jokių teritorinių pretenzijų ir 
nekels tokių pretenzijų ateity
je”. *

V. Vokietija neliečiamomis 
sienomis laiko Oderį ir Neisę, 
kuria dirbtinai praplėsta Lenki
ja į Vakarus Vokietijos žemių 
sąskaitom Tai bus Lenkijos ir 
Vokietijos problema. Mums įdo
mu tai, kad vokiečiai, tegu ir 
kairėn pakrypusio jų dabartinio 
vadovo V. Brandto įtakoje, taip 
lengvai numojo į nemažus savo 
žemių plotus, nekalbant apie ka
daise jų okupuotus lietuviškos 
Prūsijos plotus — nuo Vyslos 
iki Nemuno.

Betgi toji sutartis gal priar
tins kaikurių lietuvių galvoseną 
siekti teisingesnės Lietuvos sa
vose teritorijose.

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



«

® PAVERGTOJI; TfyYillBJE
MIRĖ PUPŲ DĖDE
Rugpjūčio 23 d. mirė Petras Bir

žys - Akiras, vyresniosios kartos skai
tytojams žinomas kaip Pupų Dėdė, 
linksminęs radijo klausytojus valan
dėlėmis “Pupų Dėdės pastogėje”. 
Platesni nekrologą “Literatūroje ir 
Mene” paskelbė Juozas Baltušis, pri
mindamas ne tik jo radijo valandė
les, bet ir dviejų laidų susilaukusi 
eilėraščių rinkinį “Sielos sparnai”, 
etnografinę knygą “Kaimo vestuvi
ninkai”. Velionis taip pat ruošė se
riją istorijos monografijų apie Lie
tuvos miestus. Išleisti spėjo Šios se
rijos stambius tomus apie Alytų ir 
jo apskriti. Biržus ir jų apskritį, Kė
dainius, knygas apie Vyžuonas, Tau
jėnus, gimtuosius Anykščius. J. Bal
tušis džiaugiasi Pupų Dėdės bumo- 
ristine-satyrine nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo kritika, bet prasita
ria, kad jis “daug kur ir klydo, suko 
ne ta kryptim, darė ne taip”, čia, ma
tyt, turimi galvoje Pupų Dėdės an- 
tisovietiniai blykstelėjimai, kaip pvz. 
jo dainelė Vilnių atgavus: “Vilnius 
mūsų, o mes rusų...” J. Baltušio 
teigimu, Pupų Dėdė pokario metais 
vėl buvo atgaivinęs savo radijo va
landėles ir dirbo, kol sveikata leido. 
Jose taip pat galėjo pasitaikyti kom
partijai nepageidaujamos satyros, 
nes juk humoristai paprastai plaka 
valdančiąją klasę. Nekrologo užbai
goje J. Baltušis rašo: “Paliko tur
tingą rankraštini archyvą, etnografi
nius ir istorinius užrašus apie Lietu
vos gyvenvietes, kuriais, be abejonės, 
pasinaudos ne vienas mūsų kultū
ros darbuotojas, istorikas. Paliko ir 
nebaigtą atsiminimų tomą. Gimtoji 
žemė priglaudė dainorėlį. Tačiau jo 
darbai, tegu ir gana kuklūs, jo iš
leistos knygos, dešimtys jo įgrotų ir 
Įdainuotų plokštelių, retu kruopštu
mu surinkta medžiaga apie gimtąją 
Lietuvą lieka žmonėms, jų laimei, 
gyvenimui, ateičiai.” Velionis buvo 
sulaukęs 74 metų amžiaus. Kompar
tijos oficiozas “Tiesa” nesiteikė pa
skelbti ne tik nekrologo, bet ir pra
nešimo apie jo mirtį.

1970-71 MOKSLO METAI
Rugsėjo 1 d. naujuosius mokslo 

metus pradėjo Lietuvos mokyklos. 
Vilniaus universiteto Sarbievijaus 
kiemelyje įvyko jau tradicine tapusi 
pirmakursių humoristinė imatrikulia
cija su Storojo ir Plonojo studentų 
humoristiniais pašnekesiais ir egza
minais, pirmakursių pasirodymu. 
Kauno politechnikos instituto stu
dentai naujuosius mokslo metus 
pradėjo su gėlių puokštėmis prie 
Lenino paminklo Janonio aikštėje. 
Didesnės ar mažesnės iškilmės buvo 
surengtos ir kitose augštosiose mo
kyklose. Pradinių mokyklų mokiniai 
mokslo metų pradžios proga savo 
mokytojams dovanoja gėlių puokš
tes už jų būsimą vargą.

MASKVOS KONTROLĖJE
Rugsėjo 2 d. “Tiesa” ir kiti laik

raščiai paskelbė trumpą pranešimą: 
“Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsaku Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Valstybinis ra
dijo ir televizijos komitetas pertvar
kytas į sąjunginį respublikinį Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos Valsty
binį televizijos ir radijo komitetą. 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Vals
tybinio televizijos ir radijo komite
to pirmininku paskirtas J. Januitis.” 
Pranešimas paskelbtas be jokių ko
mentarų. Vadinamosios sąjunginės 
respublikinės ministerijos yra Mask
vos kontrolėje. Taigi, griežtesnės 
Maskvos kontrolės turbūt susilauks 
ir valstybinis radijo bei televizijos 
komitetas, gavęs sąjunginio respubli
kinio komiteto vardą. Pagrindinės di
rektyvos jam bus gaunamos iš Mask
vos, nors jo vadovu paskirtas lietu
vis J. Januitis.

WINNIPEG, MAN.
VEDYBINIĖ SUKAKTIS. S. m. rug- 

pjūčio 15 d. Jonas ir Teklė Timmer- 
manai atšventė savo 25-rių metų ve
dybinę sukaktį. Juos tremtis netikė
tai suvedė į bendrą šeimynininį gy
venimą; lietuvaitę Tekliutę nuo Šiau
lių ir Joną iš Olandijos. Ir taip lai
mingai sukūrę šeimą išaugino vieną 
dukrą Imekę-Merianą ir tris sūnus: 
Algį, Rolandą ir Marijų. Duktė ir vie
nas sūnus jau vedę, o kiti eina moks
lus. Kiek žinau, jauniausias sūnus 
Marijus ne tik kalba lietuviškai, bet 
ir neblogiausiai skaito. Vaikai auklė
jami krikščioniškoje dvasioje ir nuo 
lietuviškos parapijos yra neatskiria
mi.

Rugpjūčio 15 d. šeimos nariai tė
veliams suruošė 25-rių metų vedybi
nę sukaktį. Artimųjų, draugų bei 
svečių prisirinko pilna salė. Sukak
ties minėjimas prasidėjo 7 v. v. lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje pamaldomis. Parapijos klebo
nas kun. J. Bertašius atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą anglų kalba. 
Sūnus Rolandas perskaitė ištraukas 
šv. Rašto, o visa šeima priėmė Ko
muniją. Po pamaldų svečiai nuėjo į 
parapijos salę. Prie sukaktuvinin
kams paruošto stalo matėsi “jaunie
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LEIPCIGO MUGE
Rudeninės Leipcigo mugės Sovie

tų Sąjungos paviljone buvo ir Lie
tuvos įmonių gaminių: Šiaulių “Vai
ro” dviračių V-72, V-182, “Minijos”, 
“Meno” ir “Jiesios” pagamintų suve
nyrų. Bendrame paviljone buvo su
rengta knygų ir žurnalų paroda, 
skirta Lenino šimtosioms gimimo 
metinėms.

VIENINTELE LIETUVOJE
Zofija Gečienė, Klaipėdos IV vi

durinėje mokykloje svajojusi tapti 
lakūne ar jūreive, įgyvendino savo 
jaunystės dienų svajonę. Baigusi 
Kauno politechnikos instituto Klai
pėdos neakivaizdiniame skyriuje lai
vų įrengimų ir mechanizmų studijas, 
ji pirmoji Lietuvoje gavo laivo me- 
chanikės inžinierės diplomą ir dabar 
jau ruošiasi plaukti į jūrą. Bandy
mas tapti lakūne buvo nesėkmingas, 
bet Z. Gečienė yra patenkinta ir ant
rąja savo meile — jūra.

NAUJA FIRMA
Įsteigta cheminių prekių gamybos 

firma “Lietuvos buitinė chemija”. 
Jos tikslus, sudėtį ir uždavinius nu
šviečia “Tiesos” 203 nr. paskelbtas 
pasikalbėjimas su direktorium A. 
Spuduliu: “Naujoji firma sukurta, 
siekiant tobulinti įmonių valdymą, 
labiau specializuoti ir plačiau koo
peruoti respublikos buitinės chemi
jos pramonę, geriau panaudoti jos 
gamybinius, pajėgumus. Firmą su
daro buvusios Vilniaus “Spindulio” 
buitinės chemijos dirbinių ir “Švy
turio” chemijos gamyklos, kurios 
pertvarkytos į firmos pirmąją ir ant
rąją gamybas, buvusi Alytaus che
mijos gamykla, kuri tapo firmos fi
lialu, taip pat buvusi Kauno buitinės 
chemijos dirbinių gamykla, kuri ir
gi reorganizuota į firmos filialą. Pas
tarajam cecho teisėmis perduotas 
Kauno “Chemiko” fabrikas. Į firmos 
sudėtį įėjo ir chemijos pramonės 
projektavimo-konstravimo biuras Vil
niuje. Mūsų firma — stambus ūki
nis vienetas. Jos metinė produkcija 
viršija 40 milijonų rublių. Firmoje 
dirba apie pustrečio tūkstančio žmo
nių ...” Naujoji firma “Lietuvos bui
tinė chemija” turės bendrą balansą, 
vieną sąskaitą banke ir dirbs pagal 
vientisą planą. Metinės administra
cinės lėšos bus sumažintos 150.000 
rublių. Direktoriaus A. Spudulio pra
nešimu, šios firfnos gamyklos rinkon 
išleidžia daugiau kaip 200 pavadi
nimų prekes — lakus baldams poli
ruoti, tepalus batams, įvairias valy
mo pastas, kosmetikos gaminius, 
skalbimo miltelius, balinimo, standi- 
nimo ir automobilių valymo bei bliz
ginimo priemones.

ŠVENTOSIOS ŠAUKSMAS
Pranešimą tokiu pavadinimu “Kom

jaunimo Tiesos” 162 nr. paskelbė S. 
Petraška. Jame rašoma: “Anykščių 
apylinkės nuo seno garsėja gamtos 
grožiu, čia ošia A. Baranausko eilė
mis išgarsintas šilelis, didingai ry
mo legendomis apipintas Puntukas, 
snaudžia Karalienės liūnas, o prieš 
saulutę žėrinti šventoji sidabro kas
pinu vingiuoja tarp kalnų ... Vin
giuoja ji, bet kaspinas, deja, jau 
nebe sidabrinis. Jis pasidarė neaiš
kios spalvos. Tik ne upė dėl to kal
ta, o žmonės. Į šventąją jau antri 
metai leidžiami Anykščių miesto ka
nalizacijos nešvarumai, suteka už
teršti “Kvarco” statybinių medžiagų 
gamyklos vandenys, bėga dvokiantis 
rašalo spalvos skystis iš “Spartako” 
veltinių vėlimo fabriko, buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombinato skal
byklos. Nešasi šventoji šią miesto 
“dovaną”, dalinasi ja sū besimau
dančiais “šilelio” poilsio namų sve
čiais ir, nepajėgdama jos atsikraty
ti, šaukiasi pagalbos, šis šauksmas 
negali likti be atgarsio.”

V. Kst.

ji” ir parapijos klebonas. Pobūvį ati
darė Imekės Timmermanaitės vyras 
William Jeffrey H. Kerr, kuris pasi
džiaugė, kad sukaktuvininkai atrodo 
dar jauni ir gražūs, nors jų prieaug
lis jau baigia sukurti šeimas. Sveiki
nimo žodį tarė kun. J. Bertašius ir, 
sukalbėjęs maldą, kvietė svečius va
karieniauti. Vaišių metu sūnus Ma
rijus perskaitė gautas sveikinimo te
legramas. Prie gražios muzikos vaka
ras praėjo jaukioje nuotaikoje, o su
kaktuvininkams palinkėta sulaukti 
penkiasdešimtmečio sukakties.

K. Str.

LONDON, ONT.
“B A L T I JA” KITATAUČIAMS. 

Rugsėjo 4 d. “Baltijos” ansamblio 
tautiniai šokiai pasirodė Stratroy pa
rodoje. Tuo laiku daug “Baltijos” šo
kėjų dirbo tabako ūkiuose. Šokėjai, 
nors ir pavargę, bet buvo pilni jau
natviško entuziazmo. Pasirodymas 
įvyko parodos arenoje, kuri buvo pil
na publikos. Smarkus plojimas paro
dė. kad lietuviai imponuoja publikai 
savo tautiniu menu. Broliai Repšiai 
ir broliai Valaičiai akordeonais at
liko keletą dalykų. B. K.

Klevelondo skaučių vadovybė N. Wasagos stovyklavietėje
Nuotr. V. Bacevičiaus

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULĄ TH S

PREL. ANTANAS MARTINKUS, 
Šv. Jurgio parapijos Bridgeporte 
garbės klebonas, mirė rugsėjo 5 d. 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Jis buvo 
vienas seniausiųjų Čikagos lietuvių 
kunigų; mirė sulaukęs 82 m. am
žiaus. Prel. Martinkus kunigu įšven
tintas 1920 m. ir prieš paskyrimą 
klebonu Šv. Jurgio parapijon, kuri 
yra seniausia lietuvių parapija Čika
goje, jis klebonavo Šv. Kazimiero 
par. ir Dievo Apvaizdos parapijose. 
— Petras Martinkėnas, 68 m., mirė 
automobilio suvažinėtas rugsėjo 2 d. 
Amerikoje išgyveno 21 m. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse rugsėjo 5 d. 
• • •

SMARKUS LIETUS, kuris truko 
beveik visą rugsėjo 6 dieną, sutruk
dė BALFo gegužine, kuri turėjo 
įvykti Bučo darže. Vietoje pelno, ši 
šalpos organizacija, turėjo nuostolio. 
Dabar BALFo Čikagos apskrities val
dyba rengiasi savo rudeniniam va
jui, kuris prasidės rugsėjo 27 d. 
Stropiai ruošiamasi šiam vajui, nes 
norima sukelti kiek galint daugiau 
lėšų, ypač po nepavykusios geguži
nės.• • •

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS, 
kuriam vadovauja kun. A. Kezys, SJ, 
paruošė antrąjį filmą, pavadintą 
“Jaunimo Centras šiandien ir rytoj”. 
Pernai buvo parodytas šio archyvo 
filmas “V-ji tautinė stovykla”, kuris 
buvo gausiai žiūrovų lankomas Čika
goje bei kitose kolonijose. Dabar 
naujasis filmas liečia Tėvų jėzuitų 
Jaunimo Centrą ir ten įvykusius lie
tuvių kultūrinius renginius, čia yra 
Įvairių scenų iš daugelio kultūrinio 
pobūdžio įvykių — dailininkų, rašy
tojų, aktorių bei kitų pasirodymų. 
Užfiksuota daug veidų ir vardų, ku
rie filmo juostoje bus įamžinti il
giems laikams. Naujam filmui teks
tą parašė VI. Butėnas, Įkalbėjo ak
toriai — St. Kielaitė ir J. Kelečius. 
Muzika sukomponuota kun. Br. Mar- 
kaičio, SJ. šio spalvoto, dokumenti
nio filmo premjera Įvyks rugsėjo 
20 d.

St. Catharines, Ont,
DUOSNUS TAUTIETIS. Mūsų apy- 

linkėję yra duosnių tautiečių, kurie 
lietuviškai veiklai kasmet išleidžia po 
šimtinę ir daugiau dolerių. Jų tarpe 
yra ir J. Girevičius. Šiemet jis pasky
rė Lietuvių Fondui $200, o anksčiau 
buvo įnešęs $300; užsisakė Lietuvių 
Enciklopediją anglų kalba; Bendruo
menei rengiant Vasario 16 minėjimą 
ir skautų rėmėjams Jonines, paauko
jo turtingus loterijos staliukus. Kas 
tik aplanko J. Girevičių rinkdamas 
aukas tautinei veiklai, laikraščiams 
paremti, tautiečiams sušelpti, visuo
met paremia stambiomis sumomis. J. 
Girevičius, užsisakydamas LE anglų 
kalba, išsireiškė, kad ši enciklopedi
ja jam nėra reikalinga, nes turi ją lie
tuvių kalba. Enciklopediją anglų kal
ba galėsiąs padovanoti angliškai kal
bančiam, kad susipažintų su lietuvių 
tauta. J. G. priklauso SLA, LVS “Ra
movė”, yra Tautos Fondo skyriaus 
pirmininkas ir visur aktyvus.

J. šarapnickas

ATEITININKŲ FEDER ACIJOS 
aštuntojo kongreso proga įvykęs sim
foninės muzikos koncertas buvo sėk
mingas. Publikos susirinko apie 2000. 
Programa buvo gana augšto lygio. 
Pirmoje koncerto dalyje pirmą kar
tą Amerikoje atlikta M. Čiurlionio 
simfoninė poema orkestrui ir var
gonams “Jūra”, kuri nuskambėjo tik
rai įspūdingai. Nors su orkestru ji 
buvo repetuota tik vieną kartą, diri
gentas Vyt. Marijošius sugebėjo pa
siekti gerų rezultatų. Pirmosios da
lies pabaigai buvo duotos dvi ištrau
kos iš komp. VI. Jakūbėno suitos 
“Miško šventė”. Antroji dalis buvo ' 
skirta Beethovenui, prisimenant jo 
200 metų gimimo sukakti. Šį simfoni
nį koncertą surengė Ateitininkų Fe
deracija, o jo administratoriumi bu
vo Vytautas Radžius. Koncerto tal
kininkai: G. Narienė, VI. Butėnas, S. 
Barkaus radijo programa, J. Kreivė
nas ir “Marginiai”.
• • •

FUTBOLO MĖGĖJAMS buvo reta 
proga pamatyti dvi lietuvių koman
das išeivijoje. Rugsėjo 6 d. čia pasi
rodė Niujorko “Atletų” klubo futbo
lininkai, kurie kovojo su čikagie- 
čiais lietuviais. Niujorkiečiai nepa
būgo tolimos kelionės ir atvyko iš
mėginti jėgų su čikagiečiais, kurie 
iš anksto buvo laikomi šių rungtynių 
favoritais. Rungtynių vaizdą gerokai 
pagadino lietus, kuris pylė visą pus
dieni ir tik prieš rungtynes truputį 
apstojo. Tačiau aikštė buvo šlapia ir 
gero žaidimo nė viena komanda ne
galėjo parodyti. Nors pradėjus rung
tynes truputį lašnojo, publikos prisi
rinko geri du šimtai. Antrojo kėli
nio pradžioje vėl pradėjo pilti kaip 
iš kibiro, tačiau žaidimas nebuvo nu
trauktas. Didelė dalis žiūrovų, apsi
ginklavę lietsargiais, išbuvo iki rung
tynių pabaigos.

Pirmajame kėlinyje aiškiai vyravo 
čikagiečiai, kurie H. Jenigo šūviu su 
galva, J. Ringaus bei V. Pikšrio Įvar
čiais vedė 3:6. Po pertraukos čikagie
čiai kiek atsileido, nes pergalė atro
dė jiems užtikrinta. Vieną, kitą pro
gą turėjo ir niujorkiečiai, kuriems 
pagaliau pavyko pasiekti garbės Įvar
tį (R. Klivečka). Tokiu būdu susiti
kimas baigėsi 3:1 čikagiečių naudai. 
Sveikintinas niujorkiečių entuziaz
mas ir nepabijojimas purvinoje aikš
tėje sutepti savo gražias, baltas uni
formas. Po rungtynių abi komandos 
su draugais bei rėmėjais susirinko 
bendram pobūviui “Gintaro” svetai
nėje. 
• • •

ČIKAGOS BEI APYLINKIŲ litua
nistikos mokyklos jau pradėjo naujus 
mokslo metus. Čikagos augštesnioji 
lituanistikos mokykla pradėjo savo 
mokslą rugsėjo 12 d. Jaunimo Cent
ro patalpose. Tą pačią dieną buvo 
pradėtas mokslas ir Cicero aūgšt. lit. 
mokykloje, kuri turi patalpas šv. An
tano par. mokykloje. Taip pat rugsė
jo 12 d. pirmosios pamokos buvo 
Dariaus-Girėno lit mokykloje ir Le
mento Maironio mokykloje. Melrose 
Parko lit. mokykla savo mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 5 d.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIE

KOOPERATYX
21 Main St. East, kan 

Darbo valandos:

TUVIŲ KREDITO 

fAS “TALKA”
ib. 203, tel. 528-0511

Mokame nž:
pirmadieniais 9.30 — 5 r, p.n.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.

į penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

Ilepo* ir Rofpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Taika” atdaryta.______

depozitus . __________ 5%
šėrus ir sutaupąs  ____ 6% %
ui vienu metu terminuotus 
indėlius____________ _ 7% %
Duodame: 
atinenines naskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš  9%

Nemokama <yvybės ir asm. paskolp drauda. Nemokamas pilnas če
kiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers* čekius. Uštik- 
rintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.

HAMILTON, ONT.
SOLIDARUMO (NASO rinkimo va- 

jus jau pradėtas, šiemet nebėra rin
kėjų, kurie su sąrašais rankose lan
kytų lietuvių namus mieste ir jo apy
linkėse. Bendruomenės ižd. O. Sta- 
siulis yra paruošęs ir išsiuntinėjęs 
visiems lietuviams laiškus su jau 
paruoštu čekiu ir grąžinimui įdėtu 
voku. Belieka tik pabaigti užpildyti 
čekį. Taupumo ir visų patogumų dė- 
liai įnašo rinkimas atliekamas už dve
jus metus, t. y. už 1970 ir 1971. KLB 
norio nustatytas įnašas yra jau toks 
minimalinis — tik $2 metams. Tų ke
lių dolerių neturėjimas ar pasimirši- 
mas čia būtų jau labai menkas atsi
prašymas. Kiekviena grupė ar orga
nizacija savo narius skaito pagal na
rio mokestį apsimokėjusių skaičių. 
Tad nenusikalskime lietuvio sąžinei.

SILVIJAI MARTINKUTEI pasku
bom dar buvo spėta suorganizuoti 
gražios išleistuvės. Silvija, pas mus 
dirbo Bendruomenėj, “Aukure”, “Gy- 
vatare”, skautų, ateitininkų organiza
cijose, lietuvių studentų valdyboje ir 
buvusi visų mūsų minėjimų ir šven
čių pranešėja, dabar palieka Hamil
toną ir išvyksta gimnazijos mokyto
jos darbui į Sudburį. šeštadienio va
karą Burlingtone, p. p. Pronckų bu
te, kiek leido patalpos, buvo priva
žiavę tautiečių atsisveikinti su mūsų 
miela hamiltoniete. Gražiais žodžiais 
apie Silviją kalbėjo par. klebonas 
mons. dr. J. Tadarauskas, prisiminda
mas ją dar nuo mažos mergaitės lai
kų. KLB Hamiltono apyl. pirm. K. 
Mileris apgailestavo netekdamas to
kios veiklios ir talentingos lietuviš
kos veiklos darbuotojos, E. Kudabie
nė prisiminė keletą momentų iš dra
mos būrelio veiklos, o B. Kronas vi
sus gerai nuteikė savo humoru. Buvo 
nupirkta ir dovanų, kurias įteikė 
anksčiau buvus D. Pronckutė ir Aid. 
Volungytė. Buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir palinkėta: jei kada tek
tų išvažiuoti iš Sudburio, tegu vėl va
žiuoja atgal pas mus į Hamiltoną, o 
mes mielai ją priimsime. Jei sudbu- 
riečiams pavyks ją įtraukti į savo 
veiklą, jie turės labai talentingą ir 
darbščią darbininkę. K. M.

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 20 D., 
7 v.v., įvyks skautų veiklos metų pra
džią. Prašome visus skautus susirink
ti (pilnai uniformuotus) prie Jau
nimo Centro. Vyksim į p. Panavų 
ūkį, kur įvyks atidarymas ir laužas 
ligi 10 v.v. Taip pat bus galima už
registruoti naujus skautus-es. Prašo
me visus atsinešti su savimi nario 
mokestį: $1.50 pauktytės, vilkiukai. 
$2.00 skautai-ės, $2.50 vyr. skautės- 
vyčiai, $3.00 skautininkai.

“Širvintos” ir “Rambyno” tuntai
ATITAISYTINA ŽINIA. K.B., ko

respondentas iš Hamiltono, rašo apie 
kažkokį Bendruomenės v-bos posėdi, 
kuriame dalyvavęs svečias iš Lietu
vos ir reikalauja viešo pasiaiškinimo 
spaudoje. Aiškintis tai turėtų pats 
K. B., nepatikrintas žinias pasiuntęs 
į laikraštį su tikslu sukompromituo
ti žmonėse Bendruomenės v-bą. Jo
kie svečiai, iš Lietuvos ar ne iš Lie
tuvos, mūsų posėdžiuose nėra daly
vavę ir niekas daugiau be paties ko
respondento apie tai nekalba. Po 
posėdžio vaišėse Bendruomenės v-bos 
žmonėms teko susitikti ir pasikalbė
ti su maloniu tautiečiu, atvykusiu čia 
pas savo tėvus atostogoms iš okupuo
to mūsų krašto. Bendruomenės v-ba

ALDONA NARUŠYTĖ mėgsta 
jojimo sportą. Ji gyvena kartu su 
savo tėveliais netoli Hamiltono, 
kurie turi ūkį ir jojimui tinka
mas arklius. Aldona įvairiose jo
jimo varžybose nekartą yra lai
mėjusi l-as vietas ir daugybę 
taurių. Gyvendama toliau nuo 
Hamiltono, ji nepamiršta lietu
viškos veiklos. Kurį laiką mokėsi 
šeštadieninėj mokykloj. Šiuo me
tu ji priklauso mergaičių chorui, 
domisi lietuviška jaunimo veik
la.

Advokatas 

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bonk Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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e LlliTilVIAl PASAULYJE
I. A. Valstybės

KUN. ANSAS TRAKIS, Čikagos 
lietuvių evangelikų liuteronų “Tėviš
kės” parapijos klebonas, dalyvavo 
Paryžiuje įvykusiame evangelikų liu
teronų suvažiavime.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ Demok
ratų Sąjungos Klevelando konferen
cijoje išrinktas naujasis komitetas 
jau pasiskirstė pareigomis: pirminin
ku perrinktas A. Kasulaitis, vicepir
mininkai — Pr. Razgaitis ir A. Pau- 
tienius, sekr. — A. Tamulionis, ižd. 
— H. Idzelis, nariai — P. Balčiūnas, 
P. Kliorys, P. Mikšys ir A. Garka. 
Sklandesniam darbui sudarytas cent
ro komiteto prezidiumas, kuriu ne
įeina minėti keturi komiteto nariai. 
Spaudos reikalais rūpinsis P. Balčiū
nas, Pr. Razgaitis, A. Pautienis, A. 
Garka ir P. Mikšys. Vicepirm. A. 
Pautienis buvo įgaliotas sudaryti ko
misiją, kuri tvarkys ryšius su krikš
čionimis demokratais tarptautinėje 
plotmėje.,

DALYVAUTI II TARPTAUTINIA
ME parazitologiį-kongrese Vašingto
ne iš Vilniaus atvyko Lietuvos Moks
lų Akademijos zoologijos ir parazito
logijos instituto atstovai — biologijos 
mokslų dr. Ona Kublickienė ir vete
rinarijos mokslų kandidatas Alber
tas Medzevičius. šiame tarptautinia
me forume jie skaitys Vilniuje pa
ruoštus pranešimus.

L I E T U V IŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidėjas Juozas Kapočius, atostogau
damas Cape Cod, susirgo ir buvo pa
guldytas ligoninėje, kur jam padary
ta inkstų operacija. Ligonis jau 
sveiksta ir ruošiasi grįžti Į darbą.

MINDAUGAS MATULIONIS, įsi
gijęs geologijos magistro laipsnį 
Ohio valstijos Kent universitete, 
kur neseniai įvyko tragiškas susikir
timas tarp valstybinės gvardijos ir 
studentų, yra priimtas į šio universi
teto dėstytojų eiles. Jis ruošis geolo
gijos doktoratui.

Urugvajus
SOL. ZUZANA VALADKAITĖ, 

mezzo-sopranas iš Buenos Aires, rug
sėjo 26 d. surengė koncertą Montevi
deo lietuviams. Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos vardu ją gastro
lėms pakvietė Argentinoje viešėjęs 
Montevideo universiteto odontologi-. 
jos fakulteto prof. dr. A. Stanevičius. 
Buenos Aires lietuvių tautinių šokių 
grupė “Ateitis” ruošiasi išvykai į 
Montevideo spalio 10—12 d. d.

FERN CRESPO GATVES atidary
mo iškilmėje Montevideo mieste lie
tuviams atstovavo tautinių šokių gru
pės “Gintaras” ir “Ąžuolynas”, susi
laukusios didelio urugvajiečių dėme
sio.

Argentina
Į LIETUVIŲ DIENAS KORDOBO- 

JE rugpjūčio 15—16 d. d. atvyko gau
sus svečių būrys su Irenos Simanaus- 
kienės vadovaujamu tautiniu šokių 
ansambliu “Rambynas” iš Buenos Ai
res, Alta Gracia, Villa Rumipal, Vil
la del Dique, Rosario, La Falda ir 
kitų vietovių. Dėmesio centre buvo 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
vietinio skyriaus pastangomis iškovo
tos Lituania gatvės atidarymas. Išva
karėse buvo surengtas “Rambyno” 
koncertas SLA naujųjų namų salėje. 
Žodi tarė SLA centro valdybos pirm. 
R. Stalioraitis, Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tarybos pirm. 
A. Mičiūdas. Rambyniečių tautinius 
šokius net keletą kartų parodė vieti
nė televizijos stotis. Rugpjūčio 16 d. 
Lituania gatvės bronzinę lentą ati
dengė S. Metrikis, P. Meilutis, L Si* 
manauskienė ir I. Martin, pakviesti 
SLA vietinio skyriaus pirm. A. Sa- 
duko. šventinimo apeigas atliko lie
tuvių bičiulis kun. Angel P. Omega, 
Kordobos miesto kariuomenės kape
lionas. Atitinkamas kalbas pasakė 
SLA centro valdybos pirm. R. Stalio
raitis ir Argentinos lietuvių organi
zacijų ir spaudos tarybos pirm. A. Mi
čiūdas. Tautiniais drabužiais pasipuo
šę rambyniečiai nešė Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavas, šventinimo iškil
mėje taip pat dalyvavo lenkų ir uk
rainiečių atstovai, gausus kordobie- 
čių būrys, laikraščių ir televizijos 
žurnalistai. Lituania gatvė yra Kor
dobos Pueyrredon rajone, prie dide
lės La Patria gatvės ir didžiausios 
Kordobos miesto ligoninės, šventini
mo iškilmės užbaigtos bendrais pie
tumis SLA vietinio skyriaus rūmuo
se. Visai Kordobos Lietuvių Dienų 
programai vadovavo energingas SLA 
narys Jonas K. Jankūnas, “Fiat — 
Grand Motores Diesel” firmos admi
nistracijos pareigūnas, gimęs. Kordo
boje, bet kalbąs lietuviškai ir save 
laikąs lietuviu. Jis yra vienas pagrin
dinių Lituania gatvės Kordoboje ini
ciatorių.

Australija
SIAME SKYRIUJE JAU BUVO 

RAŠYTA apie Adelaidėje įvykusį 
simpoziumą tema “Ar turime palai
kyti kultūrinius santykius su paverg
ta Lietuva”. Skaitytų pranešimų 
tekstai lig šiol mūsų nebuvo pasiekę. 
Todėl su dėmesiu teko peržvelgti tik 
dabar į Torontą atkeliavusioje “Tė
viškės Aidų” liepos 14 d. laidoje pa
skelbtą Pr. Pusdešrio pranešimo 
minčių santrauką. Esą Pr. Pusdeš- 
ris simpoziume teigė: “štai, šiais me
tais iš Lietuvos atsiųstas kitas solis-

IR VIENAS LIETUVIS 
YRA LIETUVA!

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVOJE 

TIKROJI SPAUDA! 

tas V. Daunoras Kanados Hamiltone 
savo palydovų lūpomis jau drįso pa
statyti aiškų ultimatumą, kad solis
tas nepradėsiąs dainuoti, kol iš salės 
nebus išnešta Lietuvos vėliava — 
mūsų trispalvė. Iš spaudos žinome, 
kad tas koncertas įvyko. Reiškia... 
Ką tai reiškia? Tai reiškia ne ką kitą, 
tik visišką Hamiltono lietuvių kapi
tuliaciją komunizmui. Tai reiškia gė
dą visiems Kanados lietuviams...” 
Tai netiesa. Kanadoje V. Daunoras 
lankėsi ir dainavo du kartus — 1967 
ir 1970 metais, bet ne Hamiltone. 
Ten nebuvo nė vieno jo koncerto, tad 
ir vėliavos išnešti nereikėjo, o juo 
labiau V. Daunorui “pastatyti aiškų 
ultimatumą”. Toks teigimas yra skau
di skriauda hamiltoniečiams ir vi
siems Kanados lietuviams. Rimtuose 
simpoziumuose būtina vadovautis ne 
gandais, bet faktais.

VYSK. PAULIUS MARCINKUS su 
popiežiaus Pauliaus VI asmeniniu 
sekretoriumi antrą kartą lankėsi 
Australijoje. Jų viešnagės tikslas — 
paruošti planus Pauliaus VI kelionei 
į Australiją lapkričio 30 d. Tai bus 
istorinė data, nes lig šiol nė vienas 
popiežius nėra aplankęs Australijos 
žemyno.

ALB KRAŠTO VALDYBA organi
zuoja akcinę bendrove, kuri savo ži
nioje turės spaustuvėlę “Mūsų Pa
stogei” leisti bei kitiems ALB spau
dos darbams, šiuo metu lietuviai jau 
yra suaukoję $5.006, o spaustuvėlei 
reikia apie $10.000. Aukotojai gaus 
bendrovės šėrus.

Britanija
LONDONO LENKŲ SA V AITRAS- 

ČIO “Dziennik Polski i Dziennik Žol- 
nierza” priedas “Tydzien Polski” iš
tisą puslapį paskyrė prof. dr. Z. Ivins
kio straipsniui apie lietuvių ir len
kų santykius. Autorius pristatomas 
kaip Baltijos ir Lenkijos istorijos 
dėstytojas Bonnos universitete, nuty
lint jo tautybę. Prof. dr. Z. Ivinskis 
primena lenkams jų pastangas sulen
kinti lietuvius XIX š. antroje pusėje, 
kai bažnyčiose peštynes sukeldavo į 
lietuviškas parapijas atsiųsti šovinis
tinio plauko lenkai kunigai. Po šio 
įvado jis išryškina gerąsias lietuvių 
ir lenkų santykių puses — bendrą ko
vą ir pergalę prieš kryžiuočius, jogai- 
laičių Lietuvos krikštą. Prof. dr. Z. 
Ivinskis taipgi prisimena Lietuvos ir 
Lenkijos nepriklausomybės kovas, 
neliesdamas Vilniaus klausimo, bet 
pabrėždamas, kad Baltijos respubli
koms nepriklausomybę padėjo atkur
ti lenkų pergalė prieš Tuchačevskio 
bolševikų armiją prie Vyslos. Tada 
buvo sustabdytas bolševikų prover
žis į Vakarus, Kremlius buvo privers
tas laikytis 1920 m. vasarą su Lietu
va pasirašytos sutarties. Prof. dr. Z. 
Ivinskis primena lenkams, kad II D. 
karo išvakarėse nacių Trečiasis Rei
chas gundė Lietuvą tapti jo sąjun
gininke ir žygiuoti Į Vilnių. Tada jau 
buvo pervėlu užmegzti normalius 
santykius su Lenkija, nes lietuvių 
visuomenėje viešpatavo Lenkijai ne
palankios nuotaikos dėl jos 1938 m. 
ultimatumo. Prof. dr. Z. Ivinskio tei
gimu, ryšių gerinimą su Lenkija 
prez. A. Smetonai jau 1935 m. siūlė 
anuometinis užsienio reikalų minis- 
teris S. Lozoraitis. Dabartinėse sąly
gose geriausia būtų abiem pusėm iš
lipti iš šaltojo karo apkasų, užbaigti 
praeities sąskaitų suvedinėjimą ir 
siekti draugystės vokiečių ir pran
cūzų pokarinio suartėjimo pavyzdžiu. 
Pasak prof. dr. Z. Ivinskio, 1965 m. 
Londono lenkų savaitraštyje paskelb
tas V. Lozoraitienės laiškas “Lietu
viai ir lenkai” ir dėl jo kilusi reak
cija parodė, kad daug lenkų nesusi
gaudo Lietuvos istorijoje, neišvengia 
klaidų ir netikslumų.

KUN. DR. JONAS SAKEVIČIUS, 
MIC, Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Londone, rugpjūčio 30 d. išskri- 
da į Čikagą aplankyti motinos ir kitų 
giminių. Londonan jis grįš rugsėjo 
23 d.

Vokietija
VAIKŲ VASAROS STOVYKLĄ 

Romuvoje liepos 26 — rugpjūčio 16 
d. d. suorganizavo VLB tarybos refe
rentas vaikų reikalams kun. A. Ber
natonis. Stovyklavo 40 berniukų ir 
42 mergaitės. Pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas poils ui, sportui, lie
tuviškoms dainoms, šokiams, eilėraš
čiams, išvykai į Heppenheimo nili. 
Stovyklai vadovavo A. Boem-Krutuly- 
tė ir kun. V. Kaleckis, talkinami Ele
nos ir Ričardo Baliulių, Angelikos 
Gaidelytės iš Hamburgo ir Elenos 
Bradūnaitės, Marytės Saulaitytės, 
Kristinos Budvydaitės iš JAV, Algio 
Vitkaus iš Schwetzingeno, Marinos 
Auderytės iš Berlyno ir Petro Nevu- 
lio iš Miuncheno. Ligonius slaugė 
medicinos sesuo Anne Jacquet iš 
Prancūzijos. Iškilmingas stovyklos 
vėliavos nuleidimas įvyko rugpjūčio 
15 d. vakarą, kai tautiniais drabužiais 
pasipuošę berniukai ir mergaites sū 
žibintais rankose atžygiavo aikštėn 
ir sugiedojo Tautos himną. Atsisvei
kinimo žodį stovyklos vadovu vardu 
tarė kun. V. Kaleckis. Stovyklautojai 
unisonu deklamavo Maironio eilėraš
ti “Lietuva brangi”, sugiedojo “Ma
rija, Marija”. Stovyklos uždarymo iš
kilmė baigta prie laužo, kurio progra
mai vadovavo Algis Vitkus. A. Bo- 
ehm-Krutulytės ir studentės M. Au
derytės paruošti stovyklautojai dai
navo lietuviškas dainas, deklamavo 
eilėraščius, šoko tautinius šokius ir 
atliko montažą “Lietuva”. Gimnazi
jos salėje buvo surengta stovyklau
tojų darbelių ir piešinių paroda.



Lietuvių Rašytojų Draugijos pirm. L. Andriekus Toronte įteikia 
$1000 premiją H. Nagiui už poezijos knygą "Broliai balti aitva
rai". Premijos mecenatas — Amerikos Lietuvių Fondas

Nuotr. M. Pranevičiaus

Pianistas A. Kuprevičius atlieka programą L. K. Mokslo Akade
mijos suvažiavimo koncerte — literatūros vakare Toronte

Nuotr. M. Pranevičiaus

Kalbotyra ir literatūra suvažiavime
L. K. Mokslo Akademijos aštuntajame suvažiavime svarstytos 
lituanistinės problemos

Mokslo ir kultūros dienos
L. K. Mokslo Akademijos aštuntojo suvažiavimo sekcijų darbai ir parengimai Toronte

Pirmą kartą i -LKM Akademi
jos suvažiavimą buvo Įtraukta 
lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija, kurios vadovo prof. dr. 
Antano Klimo teigimu, buvo no
rėta turėti dvi atskiras kalboty
ros ir literatūros sekcijas, bet 
sumanymą teko atidėti sekan
čiam suvažiavimui. Savo prane
šimą “Teorinė kalbotyra ir lie
tuviai kalbininkai” prof. dr. A. 
Klimas pradėjo kalbotyros ap- 
tartim bei jos neilga istorija 
Lietuvoje. Kalbininkas Kazimie
ras Būga, surašęs kun. K. Jau
niaus kalbotyros aiškinimus, vė
liau buvo priverstas jų atsisaky
ti. Pasirodo, ne kun. K. Jaunius 
valdė idėjas, bet idėjos — ji. 
Dėl šios priežasties jis kartais 
vadinamas poetu mokslininku. 
Savo sisteminės kalbotyros K. 
Būga nesuskubo sukurti, užvers
tas praktinės reikšmės darbais. 
Nepriklausomos Lietuvos kalbi
ninkai taip pat neturėjo laiko 
kalbotyrai.

Pokario metais Lietuvoje bu
vo-likęs tik vienas prof. J. Bal
čikonis ir keletas pradedančių 
kalbininkų. Vėl viską teko pra
dėti iš naujo. Baltistų konfe
rencijoj Vilniuj dalyvavusio 
prof. dr. William E. Schmalstieg 
nuomone, nuveikta daug darbų, 
bet visi jie tėra parapinio pobū
džio. nors turima daugiau kaip 

v 30 gerų kalbininkų. Prof. dr. A. 
Klimas pasaulinio lygio leidiniu 
laiko žurnalą “Baltistica”. tačiau 
jam trūksta teorinių dalykų na
grinėjimo. Nematyti jų ir ki
tuose leidiniuose. Daugiausia 
verčiamasi rusiškais skoliniais. 
Lietuviai kalbininkai, neišlei
džiami užsienin, yra priversti 
naudotis rusų kalbon išverstais 
užsienio kalbotyros leidiniais. 
Lig šiol nepasisakyta daugeliu 
svarbių kalbotyros klausimų, 
kurių dabar pilni pasaulio žurna
lai. Jaučiamas neišvengiamas at
silikimas, kuri liudija net kalbo
tyros terminų trūkumas.

Augštosioms mokykloms Vil
niuje yra išleistas R. Mirono 
‘ Kalbotyros Įvadas”, vidurinėms 
— Z. Zinkevičiaus “Kalbotyros 
pradmenys”, populiarizacijai — 
A. Sabaliausko “Šimtas kalbos 
mįslių”. Deja, šiuose leidiniuo
se autoriai turėjo atiduoti duok
lę “kalbininkui” F. Engelsui, 
marksistiniam požiūriui i kalbo
tyrą. Negeresnė būklė ir išeivi
joje. kur mūsų kalbininkai sens
ta. o jaunosios jų kartos nesame 
išsiauginę. Lietuviu kalbą įvai
riuose pasaulio universitetuose 
šiandien daugiausia dėsto sve
timtaučiai.

Kalbotyra ir istorija
Pasaulinio masto kalbininkas 

prof. dr. Alfredas Sennas pir
miausia patikslino savo prane
šimo pavadinimą — “Lietuvių 
krikščioninimas kalbotyros ir 
tautosakos šviesoje”. Programo
je pranešimo tema buvo netiks
liai apibūdinta kaip “Lietuvos 
sukrikščioninimas kalbotyros ir 
folkloro šviesoje”! Remdamasis 
Z. Zinkevičiaus Vilniuje pa
ruoštais ir išleistais K. Būgos 
“Rinktinių raštų” trim tomais 
ir atskiru “Rodyklių” tomu, 
prof. dr. A Sennas pabrėžė, jog 
daug religinių terminų lietuviai 
yra gavę iš gudu, nors krikščio
nybė Lietuvon atėjo per Lenki
ją. šiuo klausimu ypač svarbus 

jau po K. Būgos mirties žurna
le “Zeitschrift fuer slavische 
Philologie I” 1924 m. paskelb
tas jo straipsnis “Die litauische- 
weissrussischen Beziehungen 
und ihr Alter” (“Lietuvių-gudų 
santykiai ir jų laikas”). Remian
tis garsų raidos dėsniais, K. Bū
gai pavyko nustatyti, kada gudų 
žodžius pasiskolino lietuviai. 
Pvz. jau prieš 1200 metus lie
tuvių kalboje isipilietino tokie 
gudiški skoliniai, kaip bažnyčia, 
cirkva, gadynė, Povilas, Vely
kos, vėliau — adyna, cerkvė, 
Kūčios. Kalėdos, Verbų nedėlia, 
Blovieščios ir kt. O tai liudija, 
kad krikščionybė lietuviams ne
buvo svetima jau prieš Jogailos 
krikštą ir kad jų tikybos moky
tojais yra buvę gudai. Rytų ap
eigų bendrijos misi j orderiai.

Nemažai skolinių yra ir iš vo
kiečių kalbos, kaip pvz. krikš
tas. apaštalas, Ilgės (Visų šven
tųjų šventė), podė, Jurgis. Juos 
taip pat yra pastebėjęs K. Būga. 
Iš vokiečių misijonierių XIV š. 
yra gautas Marijos dangun ėmi
mo šventės pavadinimas Žolinė. 
Žemaičiai ją vadina Žolių šven
te. o tai yra vertimas viduram
žiu vokiečių kalbos žodynuose 
užtinkamų Krautweihe. Wurz- 
weihe, Kraeuterweihe žodžių.

Be aiškaus atsakymo
Prof. dr. William R. Schmal

stieg savo pranešime “Klausimas 
be aiškaus atsakymo: vienas bal
tų ir slavų kalbų santykių aspek
tas” palietė vokalinių sistemų iš
sivystymą baltų ir slavų kalbo
se. bendros prokalbės klausima. 
Baltų ir slavų prokalbės buvi
mo neįmanoma nustatyti, kol 
nebus patobulinti lyginamosios 
kalbotyros metodai, atstatyta 
baltų ir slavų įvairių laikotar
pių gramatika. Remdamasis as
menine nuojauta, prof. dr. W. 
R. Schmalstieg yra linkęs pri
tarti šių kalbų vienybei, bet įro
dymų nėra.

Diskusijų metu savo bičiulį 
prof. dr. W. R. Schmalstieg pa
pildęs prof. dr. A. Klimas kons
tatavo, jog visą reikalą kompli
kuoja rašytinių paminklų atsili
kimas nuo kitų indoeuropiečių 
kalbų. Jeigu mes turėtume raš
tų iš pvz 500 metų prieš Kris
tų, tada būtų labai lengva nu
statyti slavu ir baltu kalbų san
tykį.

Stendhalio laiškai
Antanas Vaičiulaitis savo pra

nešimui pasirinko temą “Stend- 
halis Lietuvoje”. Šis 1783 — 
1842 m. gyvenęs ir kūręs pran
cūzų rašytojas šiandien yra lai
komas vienu žymiausių pasaulio 
romanistų. Jo įžvalgūs psicholo
giniai romanai netgi iššaukė au
toriaus kultą, šiandien jau yra 
susidariusi savotiška Stendhalio 
garbintoiu grupė. Tragiškai žu
vęs JAV prez. J. F. Kennedy 
nvz. labiausiai žavėjosi Stendha
lio romanu “Farmos vienuoly
nas”.

Per Lietuvą Stendhalis kelia
vo į Rusiją ir grįžo Paryžiun su 
Napoleono kariuomene. Iš Pary
žiaus Į Vilnių jis išvyko 1812 m. 
lienos 23 d..* veždamas impera- 
torienės laiška Nanoleonui, 
daug paketu ir du portfelius sa
vo raštu, kurių didžioji dalis 
dingo Molodečne. Kelionės me- 

(Nukelta. į 7-tą psl)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Lietuvių bažnyčios
Architektūros ir meno ketu

rių paskaitų ciklą pradėjo šios 
sekcijos vadovas architektas dr. 
Alfredas Kulpa-Kulpavičius pra
nešimu “Proporcija lietuvių baž
nyčių statyboje”, pagrindinį dė
mesį skirdamas plokštumos geo
metrijai bei geometrinėms pro
porcijoms. Jis supažindino klau
sytojus su pagrindiniais penkiais 
Lietuvos bažnyčių tipais, naudo
damas brėžinių ir nuotraukų 
skaidres. Lietuvos bažnyčių ar
chitektūrinė proporcija skiriasi 
nuo senųjų namų, nes bažnyčių 
planuose dažniausiai išlaikomas 
pastovus santykis 1:1. Paskaiti
ninkas paneigė lietuviškų ir len
kiškų bažnyčių panašumą dėl 
skirtingų fasadų proporcijų. Di
desnio panašumo esama su baž
nyčiomis Rytprūsiuose. Savitu
mą lietuviškoms bažnyčioms tei
kia lietuvio kūrėjo dvasia, savo
ji lietuviška aplinka.

Architektų laimėjimai
Svečias iš JAV Albertas Ke

relis, Cook apskrities vyr. ar
chitektas, numatytą temą “Lie
tuvių architektūra išeivijoj’’pra
plėtė, įjungdamas ir dabartinių 
architektų darbus Lietuvoje. Jo 
paskaita “Žvilgsnis į lietuvių ar
chitektūrą” buvo pradėta senų
jų koplyčių ir varpinių aptari
mu, nepriklausomos Lietuvos 
architektų pasiektais laimėji
mais. Architektūros nepadaro 
tautine liaudies stiliaus puošme
nos, visokie arkliukai ar Gedi
mino stulpai. Šią klaidą kartoja 
sovietų architektai, apkraudami 
savo pastatus kūjais ir pjautu
vais. Nepriklausomos Lietuvos 
architektų darbuose buvo jau
čiama svetimųjų įtaka, bet jų 
pastatų visumoje yra juntamas 
neabejotinas lietuviškumas.

Dabartinėje Lietuvoje yra 
gausus apie 600 architektų bū
rys. Projektuodami naujuosius 
pastatus, jie vadovaujasi genera
liniais statybos planais. A. Ke
relis suminėjo žymesniuosius 
architektus, jų pastatus ir net 
vidaus išplanavimą, kur ypač 
jaučiamas puikus architektų ir 
dailininkų bendro darbo deri
nys. Į Vilnių, Kauną, Palangą 
bei kitas Lietuvos vietoves pa
skaitos dalyvius nukėlė skaid
rės. Gaila, kad jos nebuvo spal
votos.

Išeivijos architektų darbų ap
žvalgą A. Kerelis pradėjo pir
muoju profesiniu architektu J. 
A. V. Matu Žaldoku, gimusiu 
1870 m. Lietuvoje, kuris dar
bo ėmėsi 1919 m. ir paliko eilę 
gražių pastatų ne tik lietuviams, 
bet ir amerikiečiams. Jaunoji 
karta JAV dabar turi apie 16 . 
registruotų lietuviu architektų, 
o baigusių architektūros studi- 
ias yra apie 32. Visi jie negali 
imtis vien tik lietuviškos archi
tektūros. nes daug ir stambių 
užsakymų gaunama iš amerikie
čių. Skaidrėse užfiksuoti lietu
vių architektų darbai supažindi
no pranešimo klausytojus su jų 
laimėjimais JAV ir Australijoje. 
A. Kerelis patarė lietuviams ar
chitektams nepamiršti tautinių 
motyvų, sekti architektų darbus 
Lietuvoje.

Užmirštas dailininkas
Torontietis grafikas Telesfo

ras Valius, savo tema pasirin
kęs “Dailininką Praną Domšai- 
tį ir jo kūrybą”, atskleidė neeili
nį talentą, gimusį 1880 m. Klai
pėdos krašto ūkininkų šeimoje, 
studijavusį architektūrą ir tapy
bą Karaliaučiaus meno akademi
joje. Tais laikais jis vadinosi 
Franz Domschait, bet vėliau pa
sirašinėjo Pranu Domšaičiu. Ta
lentingo tapytojo kūrinius A. 
Hitleris nuvertino ir privertė P. 
Domšaitį duonos kąsnį užsidirb
ti saldžiais peizažais bei natiur
mortais. Atgaiva ir paskata P. 
Domšaičio naujam proveržiui į 
meno erdves buvo susitikimas 
Austrijoje su lietuviais, kartu 
su jais 1944 m. surengta bend
ra paroda. Save jis laikė lietu
viu, 1920 m. buvo gavęs Lietu
vos pasą, bet Lietuvoje liko ne
žinomas, nes juo nesusidomėjo 
anuometiniai meno vadovai. Po
karyje išsikėlęs P. Afrikon. P. 
Domšaitis intensyviai kūrė iki 
nat mirties 1965 m. Jį labiausiai 
išgarsino apie 30 pomirtinių pa
rodų įvairiose valstybėse, niuzė- 
iu ir galerijų įsigyti darbai. Su 
P. Domšaičio kūrvba supažindi
no T. Valiaus turimos skaidrės.

Impulso banga
Dail. Leonas Urbonas, svečias 

iš Australijos, tema buvo pasi
rinkęs “Psichologinę apraišką 
moderniajame mūsų mene”. Jo 
teigimu, užgimdamas žmogus at
sineša mirtį, o gyvenimas yra 
grandinė pastangų jai išvengti. 
Sis konfliktas yra nuolatinis kū
rybos skatintojas. Meno išraiš
kos nėra pastovios — jos keičia
si kartu su gyvenimu. Didžiąją 
pranešimo dalį L. Urbonas sky
rė savo asmeninei patirčiai, kū
rybinei kelionei į pasąmonės 
gelmes, kur impulso banga lie
jasi vizijomis. Eksperimentų 
serijai priklauso jo ciklas “A”, 

kuriame buvo vadovautasi išla
vinta ranka, sąmonės nesuvar
žytu vizijų priėmimu. Kelionė į 
pasąmonę dailininką išvaduoja 
iš nekūrybingos kasdienybės. 
Peržiūrėdamas pasąmonės vizijų 
dėka sukurtus paveikslus, L. Ur
bonas sakėsi kaikurių net nepri
siminęs ir nežinojęs, kad jie bu
vo sukurti. Dalį teko sunaikinti, 
dalį perkurti, bet nemaža dalis 
buvo tinkamai išbaigta, nes pa-, 
sąmonės kūryboj sustoja pati 
ranka, kai kūrinys būną baigtas. 
Tokiame kūrybiniame procese 
savo reikšmę praranda laikas. 
Kūrėjas valandų neskaito, ne
jaučia jų tėkmės ir net nuovar
gio. Pranešimą L. Urbonas 
iliustravo savo darbų skaidrė
mis.

Architektūros ir meno sekcija 
dalyvių skaičiumi buvo bene 
gausiausia — klausytojai vos 
tilpo 200 vietų salėje. Pažymė
tina, kad joje buvo įrengta dai
lės paroda, kuri truko per visą 
suvažiavimą. Buvo iškabinti įvai
rių dailininkų rinktiniai pa
veikslai ir kaikurie liaudies me
no rodiniai (eksponatai).

Pakeitimai augaluose
Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

sekcijoj dr. Br. Povilaitis kalbė! 
jo apie dvejopas mutacijas: 
spontanines ir dirbtines, kurios 
skirstomos į jonizuojančias ir 
chemines. Jonizuojančios muta
cijos vykdomos elektromagneti
nėmis bangomis bei medžiaginių 
branduolio dalelių spinduliais, 
tačiau jos veikia labai netiksliai. 
Daug tikslesnės esančios chemi
nės mutacijos. Tokios dirbtinės 
mutacijos dabar yra ypač naudo
jamos augalų pagerinimui ir 
maisto kiekio bei kokybės pakė
limui, nes pakeitimai kokio nors 
augalo genuose atsiliepia į to au
galo savybes.

Dirbtinis maistas
Dr. P. Kaladė augalų bei 

maisto klausimą tęsė toliau, 
svarstydamas ar ateityje žemė 
galės išmaitinti žmogų. Pasak jo, 
dabar vienur esą maisto pertek
lius, o kitur — trūkumas. Visa 
tai dėl nelygaus maisto paskirs
tymo pasaulyje. Jei maisto ir 
pritrūktų, būtų galima bent dvi
gubai padidinti maisto kiekį 
įvairiomis priemonėmis, neskai
tant jau dr. Povilaičio minėtos 
augalų genų mutacijos, kurios 
pagalba jau dabar auginamos 
naujos ryžių bei kviečių rūšys. 
Jos smarkiai padidinusios derlių 
kraštuose, kuriuose iki šiol ry
žių bei kviečių trūko. Kaikurie 
iš tų kraštų dabar net eksportuo
ja savo perteklių.

Be to, esąs ir sintetinis mais
tas. Pvz. pagaminama sintetinė 
augalinės kilmės įvairiarūšė mė
sa, skoniu ir kitokiomis savybė
mis nesiskirianti nuo normalios 
mėsos. Ji turinti ir įvairių pliu
sų, nes esanti be gyvulinių rie
balų ir tinkama vartoti cukrine 
liga sergantiems. Šiuo metu esą 
bandoma mėsą pagaminti iš naf
tos. Galima pagaminti ir kiti 
maisto produktai tokiu dirbtiniu 
būdu kaip pvz. sintetinis cukrus, 
kurį šiuo metu NASA bando pa
gaminti iš oro ir vandens.

Po paskaitos ir diskusijų visi 
turėjome progos paragauti sin
tetinio maisto pavyzdžių, ku
riuos paskaitininkas buvo su sa
vimi atsivežęs.

Energijos ištekliai
Dr. V. Fidleris dėstė apie ato

minės energijos vaidmenį pasau
lio energijos šaltinių tarpe. Su
žinojome, kad ligšioliniai ener
gijos šaltiniai, kaip anglies, dur
pių, naftos ir vandens nėra dide
li ir jų ateityje gali neužtekti. 
Tačiau dar yra kitų dabar jau ži
nomų naujų energijos šaltinių 
kaip geoterhinė bei saulės šilu
ma ir atomų skaldymas bei su- 
liedinimas. Iki šiol tepajėgta 
energijai iš dalies pajungti ato
mų skaldymą. Tam yra pastaty
tų ir statydinamų atominių jė
gainių. Paskaitininkas kėlė klau
simą, ar tų energijos šaltinių už
teks ateityje, nes kas 20 metų 
energijos pareikalavimas padvi
gubės. Esą iki 2000 metų bus iš
naudoti visi įprastiniai rezervai, 
tačiau dar liksianti branduolinė 
energija ir iki šiol nesugebėta 
panaudoti suliedinimo energija.

Keliai ir nelaimės
Inž. A. Ketvirtis nuo energi

jos dėmesį nukreipė į šviesą, pa
reikšdamas, kad saulė visą laiką 
žmogui švietusi ir jį žavėjusi, ta
čiau naktį naudojamoji dirbtinė 
šviesa esąs naujas dalykas. Dirb
tinė šviesa yra naudojama įvai
riems dalykams, kurių vienas 
yra kelių apšvietimas. Maždaug 
pusė eismo nelaimių įvyksta 
naktį, nors tada judėjimas yra 
tris kart mažesnis nei dieną. Tai 
atsitinka dėl regėjimo klaidų 
tamsoje. Pirma priežastimi yra 
fiziologiniai netikslumai akyje 
dėl staigaus iš tamsos į šviesą 
arba iš šviesos į tamsą perėjimo. 
Taigi tie netikslumai gali būti 
sukeliami optinių iliuzijų arba 
apakinančio spindesio. Visdėlto 
tuos netikslumus galima atspėti 
ir atitinkamai reaguoti. Labai 
svarbus šiuo atžvilgiu yra žmo

gaus psichinis centras, kuris ne
gavęs pilnos informacijos iš 
akies, tą informaciją papildo iš 
savo vaizdinės atminties. 
Naktį dažnai matomos tik silue- 
tinės formos, kurios žmoguje ga
li sukurti klaidingas sensacijas, 
nes tai, ko žmogus nemato, vaiz
duotė papildo. Yra pasitaikę, jog 
vairuojančiam naktį atrodė ant 
kelio gulinti sulamdyta dėžutė, 
kai tuo tarpu tai buvo pargriuvu- 
sio žmogaus apšviesta galva. Pusė 
visų eismo nelaimių atsitinka al
koholio poveikyje. Todėl išvada: 
kuo mažiau vaizdinės medžiagos 
reikia skolintis iš atminties. Tad 
yra būtinas minimalinis kiekis 
šviesos, kurioje žmogus galėtų 
tinkamai daiktus atpažinti. Da! 
bartinis keliu apšvietimas to mi
nimumo neišpildo, o automobi
lių prožektorių šviesos taipgi ne
pakanka dabartiniam greitke
liais važiavimo greičiui, nes su 
dabartinių prožektorių šviesa 
saugiai tegalima naktį važiuoti 
apie 45 mylias į valandą. .

Lietuvos ateitis
Prof. dr. Domas Krivickas 

kalbėjo apie tarptautinę Lietu
vos padėtį ir ateities perspekty
vas. šia paskaita susidomėjimas 
buvo nemažas, nes nevie
nam rūpėjo ką nors naujo išgirs
ti. Betgi, kaip žinome, ši padė
tis ištisos eilės metų būvyje yra 
nusistovėjusi ir jokių politinių 
pakitimų neįvyko. Dėl to ir pro
fesoriui daugiausia teko remtis 
faktais ir būkle, kuri susidarė 
Lietuvai netekus laisvės ir ne
priklausomybės. Klausytojai, 
kurie yra sekę spaudą, klausęsi 
mūsų laisvinimo veiksnių kalbų, 
pranešimų, jpareiškimų ir domė
jęsi kitais* žinių perteikimo ka
nalais, be abejonės, nemaža šiuo 
klausimu buvo patyrę ir patys.

Rusams Lietuvą okupavus, 
pirmieji atsiliepė amerikiečiai, 
šio fakto nepripažindami teisė
tu. Panašią deklaraciją jie buvo 
paskelbę ir japonams įsiveržus į 
Mandžiūriją. Agresijos akto ne
pripažinimas yra Amerikos poli
tikos žymė. Betgi faktui įvykus, 
ji laikosi status quo politikos.

Aplamai Vakarų pasaulio 
kraštų dauguma rusų okupaciją 
Pabaltijo kraštuose laiko speci
finiu agresijos pavyzdžiu. Vadi
nasi, ir jis bolševikinės okupaci
jos nepripažįsta. Sovietų Sąjun
ga iš kailio neriasi, stengdamasi 
šį pripažinimą iš kitų valstybių 
išgauti. Tam tikslui ji naudoja 
įvairias įtikinimo priemones, ku
rios visos yra klastingos: savano
riškas prisijungimas, darbininkų 
klasės valia ir pan. Pats naujau
sias prijungimo pateisinimas iš
plaukia iš grynai karinio sam
protavimo — būti ar nebūti.

Būdinga yra tai, kad pati Sov. 
Sąjunga kitus agresorius negai
lestingai smerkia, tuo, žinoma, 
norėdama pridengti savo agresi
jos veiksmus.

Kalbėdamas apie išorinės lais
vės atgavimo priemones, profe
sorius jokių vilčių nedavė. Pvz. 
sukilimas yra neįmanomas, iš
stojimas iš Sovietų Sąjungos ne
galimas, sovietinės armijos ati
traukimo perspektyva yra bergž
džia ir 1.1. J. A. V-bės išsilaisvi
nimo pastangas remia tik mora
liškai. Jokios spaudimo akcijos 
prieš okupantą jos nesiims (sta
tus quo politika). Nelauktina re
alios pagalbos ir iš kitų valsty
bių. Neverta dėti vilčių ir į 
Jungtines Tautas. Jos taip pat 
laikosi status quo principo. Be 
to, ši organizacija yra iš viso 
nustojusi didesnės reikšmės.

Laisvės bylą reikia visdėlto 
palaikyti gyvą. Komunizmas su
skilo ir silpnėja. Kinija yra Ru
sijai grėsmė, o mums viltis. Be 
to, Rusijos viduje stipriai reiš
kiasi vulkanizuojančios jėgos: 
satelitai kelia galvas, inteligenti- 
nės jėgos atgyja ir šiaušiasi, 
skurdas tampa priešpartiniu mo
tyvu ... Pasaulyje vykstantis jė
gų pusiausvyros kitėjimas gali 
atnešti nenumatomų pasekmių.

Politikos, ekonomikos, teisės 
sekcijai priklausė ir dr. St. Bač- 
kio paskaita “Sovietų laikysena 
nacijų bei Lietuvos atžvilgiu.” 
Kadangi paskaitininkas negalė
jo atvykti rugsėjo 2 d., jo pas
kaita buvo perkelta į rugsėjo 5 
d. ir prijungta prie sociologijos 
sekcijos. Autorius, panašiai kaip 
ir prof. D. Krivickas, rėmėsi tais 
pačiai dokumentais, tačiau juos 
panaudojo savo požiūriui. Iš jų 
aiškėjo, kad sovietinis imperia
lizmas nėra propaganda, bet 
žiauri tikrovė. Kaikas skelbia, 
kad sovietai yra tautų globė
jai, palaikytojai, tačiau mokslinė 
analizė ir nevienam prieinami 
faktai rodo kitus kėslus. Tai ryš
kiai matyti ir Lietuvoje, kur ru
sinimas nuolat stiprinamas,

Prof. dr. Vyt Vardys, nors 
programoje buvo įrašytas kaip 
paskaitininkas ir sekcijos vado
vas, bet suvažiavime nedalyvavo 
ir paskaitos neatsiuntė. '

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ 
LAISVES KOVAI!
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C IfflfflffiJE VEIKIOJE
AMERIKOS KATALIKŲ PSICHO 

LOGŲ Sąjunga savo naujuoju pirmi
ninku išsirinko prof. dr. Vytautą Bie
liauską, Xaver universiteto psicholo
gijos skyriaus vadovą Cincinnati 
mieste, Ohio valstijoje. Rugsėjo 3— 
8 d. d. Miami Beach, Floridoje, įvy
kusiame Amerikos Katalikų Psicholo
gų Sąjungos kongrese jis vadovavo 
programai ir skaitė pranešimą “Ve
dybų ir šeimos ateitis”.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO nau
jojo filmo “Jaunimo Centras šian
dien ir rytoj” premjera — rugsėjo 20 
d. Čikagos Jaunimo Centre, šioje 
spalvotoje juostoje žymusis fotome
nininkas kun. A. Kezys, SJ, įamžino 
eilę lietuvių dailininkų, jų kūrinių, 
rašytojų, teatralų, aktorių ir teatro 
festivalio spektaklių scenų. Nemaža 
vietos filme skiriama jaunimui, ypač 
skautams, tautinių šokių grupėms, Či
kagos Augštesniajai lituanistikos 
mokyklai. Visus asmenis ir įvykius 
jungia Jaunimo Centras. Tekstą nau
jajam filmui parašė Vladas Būtėnas, 
įkalbėjo aktoriai Stasė Kielaitė ir Jo
nas Kelečius. Muzikinius intarpus 
sukomponavo kun. B. Markaitis, SJ.

DAIL. LEONAS ŽYGAS šiaurinės 
Adelaidės meno galerijoje, Australi
joje, surengė sėkmingą 26 tapybos 
darbų parodą. Didžiausio lankytojų 
dėmesio susilaukė jo kūriniai “Žie
mos rytas”, “Rudens nostalgija”, 
“Naktis”, “Sode”, “Saulėtekis”. Pa
rodos metu jis pardavė trečdalį savo 
eksponatų.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNE Kennebunkporte, JAV, šią va
sarą buvo trys kultūriniai vasarotojų 
renginiai. Literatūros ir dainos va
karo programoje dalyvavo poetas Le
onardas Andriekus, rašytoja Nelė 
Mazalaitė, premiją laimėjęs drama
turgas Algirdas Landsbergis, sol. E. 
Petrauskienė, deklamatorė A. Ustja- 
nauskienė, pianistas V. Vasyliūnas ir 
vasarotojų kvartetas — V. Muraus
kas, J. Buivys, L Kučiauskas ir J. 
Bruožis. Religinės muzikos koncerto 
programą vienuolyno koplyčfoje at
liko smuikininkas I. Vasiliūnas, var
gonais grojęs pianistas V. Vytenis, 
montrealietis sol. A. Keblys ir jau 
minėtas vasarotojų kvartetas. Rengi
niai buvo užbaigti čikagietės Elenos 
Blandytės ir montrealiečio Antano 
Keblio bendru koncertu, kurio prog
rama turėjo 14 liaudies dainų ir 5 
originalius lietuvių kompozitorių kū
rinius. Jos klausėsi trys Lietuvos 
operos veteranai — Vincė Jonuškai- 
tė-Leskaitienė, Elzbieta Kardelienė, 
Ipolitas Nauragis.

LIETUVIŲ DIENĄ rugsėjo 27 d. 
Los Angeles mieste, John Marshall 
mokyklos auditorijoje, rengia LB 
skyrius. Koncertinę programą atliks 
iš Čikagos atvykęs žymiausias lietu
vių išeivių tenoras Stasys Baras. 
Akompanuos jaunoji pianistė Rai
monda Apeikytė.

DAIL. VIKTORAS PETRAVIČIUS 
atidarė savo meno galeriją ir studiją 
Čikagoje, 7241 So. Claremont Ave. 
Studentams sudaromos puikios darbo 
ir studijų sąlygos. Norintieji studi
juoti kviečiami užeiti galerijon arba 
skambinti jos vadovui tel. 776-3997.

MUZIKOS IR LITERATŪROS VA
KARĄ Dainavoje stovyklos uždary
mo proga surengė ateitininkai sen
draugiai. Muzikinei daliai atstovavo 
niujorkietės pianistės Aldonos Kepa- 
laitės atlikti Faure, Debussy, Ravel, 
Chopin kūriniai, literatūrinei — iš 
Vašingtono atvykusio rašytojo Anta
no Vaičiulaičio paskaita apie Oskarą 
Milašių, paįvairinta atsiminimų 
pluoštu. Paskaitininkas yra lankęsis 
pas O. Milašių Paryžiuje. Paskaitos 
iliustracijai buvo panaudoti talentin
gojo aktoriaus Henriko Kačinsko 
magnetofono juoston įdeklamuoti O. 
Milašiaus eilėraščiai. Jadvyga Damu- 
šienė skaitė A. Vaičiulaičio novelę 
“Istorija apie kelnes”.

VENECIJOS MENO PARODOS J. 
A. V. paviljone rugpjūčio 16—31 d. 
d. buvo surengta dail. Romo Viesulo 
23 darbų paroda. Grupinėje ameri
kiečių grafikų parodoje jis buvo iš
statęs penkis savo kūrinius.

VYTAUTO VAITIEKŪNO reda 
guotą studiją “A Survey of Develop
ments in Captive Lithuania in 1965 
—1968” išleido Committee for a Free 
Lithuania, 29 West 57th St., New 
York, N. Y. 10019, USA. Rotatoriu
mi išspausdinta 160 puslapių studi
ja statistiniais duomenimis nušviečia 
Lietuvos politinę būklę, rusifikaciją, 
ūkį, darbo ir socialinius klausimus, 
švietimą, kultūrą ir religiją. Bažny
čios problemas. Studijos užbaigoje 
skelbiamas sąrašas leidinių anglų 
kalba apie Lietuvą.

ARNOLDAS VOKIETAITIS, čika- 
gietis bosas, dainavo Sparafučilę G. 
Verdi operos “ftigoletto” kamerinia
me spektaklyje, kuris buvo sureng
tas Čikagos Grant parke, šiemet jis 
dainuos trijuose Chicago Lyric Ope
ra pastatymuose: spalio 25, 28 d. d., 
lapkričio 2, 7, 10 ir 15 d. d. — R. 
Strauss operoje “Der Rosenkavalier”, 
lapkričio 6, 9, 18, 21, 23 d. d. — B. 
Britten operoje “Billy Budd”, lapkri
čio 20, 28 ir 30 d. d. — G. Puccini 
operoje “Madame Butterfly”.

DAUGELIO ADELAIDES LIETU
VIŲ namus Australijoje puošia origi
nalūs Elijos Lazauskienės paveikslai. 
Jos pagrindinė medžiaga kūrybai yra 
ne dažai, bet priklijuota įvairiaspal
vė medžių žievė, šiomis priemonėmis 
E. Lazauskienė sukuria gamtos vaiz
dus, šokėjų grupes, įgyvendina ir ki
tas lietuvio širdžiai artimas temas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
FINOUGRISTŲ III PASAULINIA- 

ME KONGRESE Taline dalyvavo kal
bininkai dr. J. Kazlauskas, filologi
jos mokslų kandidatas A. Vanagas 
ir tautosakininkas S. Skrodenis, fi
lologijos mokslų kandidatas. A. Va
nagas skaitė vienintelį lietuvių pra
nešimą “Finų-ugrų substrakto pro
blema Lietuvos toponimikoje”. Da
lyvių gretose taipgi buvo prancūzas 
Michel Dequeker, savarankiškai iš
mokęs lietuvių kalbą. Vykdamas į 
Taliną, jis viešėjo Vilniuje ir Tra
kuose. Rašytojo Romualdo Lankaus
ko teigimu, gražiai kalba lietuviškai, 
rodo nuoširdžią pagarbą mažų tautų 
kultūroms. Vilnių jis pavadino mies- 
tu-muzėjumi ir, išvykdamas iš Lietu
vos, pasiėmė lietuviško ąžuolo gilių, 
kurias žadėjo pasodinti Prancūzijos 
kaime. M. Dequeker moka apie 10 
Europos tautų kalbų, yra paruošęs 
spaudai estų poetės M. Under eilė
raščių knygą prancūzų kalba. Tiki
masi, jog panašios paslaugos susi
lauks ir lietuviai rašytojai.

MASKVOS DAILĖS AKADEMIJO
JE atidaryta II visasąjunginė akvare
lės paroda, kurioje lietuvių kūrybai 
atstovauja K. Abramavičiaus, L. Tu- 
leikio, A. Savicko, N. Alperto, č. 
Kontrimo, P. Poručio, P. Stausko ir 
I. Budrio didelio lankytojų dėmesio 
susilaukę kūriniai. Minimi K. Abra
mavičiaus portretai, N. Alperto ak
varelė “Žvejai traukia tinklus”, L. 
Budrio — “Ramygala”, “Senasis Vil
nius”, č. Kontrimo — “Antakalnis”.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
Vilniaus televizijai sukūrė spektaklį 
“Laikrodžiai nesustoja” pagal to pa
ties pavadinimo J. Mačiukevičiaus 
apysaką, inscenizuotą A. Kubilienės. 
Spektaklio režisorius — P. Gaidys, 
dailininkė — S. Linčiūtė-Vaitiekū- 
nienė, filmuotojai — J. Botyrius ir 
G. Dabkus. J. Mačiukevičius, vado
vaudamasis psichologine analize, apy
sakoje sprendžia sunkios ligos prie 
lovos prikaustyto Lino Mataičio savo 
kelio, savos vietos jieškojimus gyve
nime. Šį vaidmenį atliko aktorius B. 
Barauskas. Recenzentas Rimantas 
Gruodis “Literatūroj ir Mene” insce
nizacijai pažeria nemaža priekaištų 
— mozaikinį visumos susmulkinimą, 
išorinį iliustratyvumą, abejingumą 
dramaturgijos dėsniam. Jo teigimu, 
L. Mataičio liga televizijos spektak
lyje netapo žaizdru, kuriame grūdi
nosi žmogaus charakteris. “Laikro
džiai nesustoja” yra vyr. rež. P. Gai
džio vadovaujamo Klaipėdos dramos . 
teatro pirmas specialus spektaklis te
levizijai.

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS 
mokslinio tyrimo instituto architek
tūros istorijos ir teorijos skyriaus 
vadovas Juozas Baršauskas Kauno 
politechnikos instituto mokslinėje 
taryboje apgynė architektūros dok
torato disertaciją. Jo tema, kuriai 
jis skyrė keliolika darbo metų, buvo 
kompleksų ir ansamblių susidarymo 
ir vystymosi dėsningumai Lietuvos 
architektūroje nuo- seniausių laikų 
iki šių dienų.

LIETUVIAI KRAŠTOTYRININ
KAI rūgpjūčio 2-9 d.d. antrą kartą 
lankėsi Gervėčiuose, Astravo rajone. 
Gudijoje. “Literatūroje ir Mene" 
Gr. Mikalionienė praneša: “Kalbinin
kų grupei vadovavo Aloyzas Vidu
giris, etnografų — Vacys Milius, tei
sininkų, besidominčių paprotine liau
dies teise, — Kęstutis Lipeika. 150 
žmonių grupė, vadovaujama filolo
gijos mokslų kandidato Norberto Vė
liaus, užrašė daug dainų, pasakoji
mų. padavimų, domėjosi senaisiais 
žemdirbystės įrankiais, senojo tikėji
mo liekanomis, gyvenamųjų namų 
statybos raida ir kitais klausimais, 
parvežė apie 50 vertingų eksponatų 
kraštotyros muzėjui. Atsisveikinant 
su vietiniais gyventojais, Rimdžiūnų 
kaimo klube suorganizuotas vakaras, 
kuriame ekspedicijos dalyviai papa
sakojo apie savo darbo rezultatus, 
šeimininkai padainavo daug gražių 
dainų. Apie šį kraštą numatyta išleis
ti monografiją.”

PASAULINIAME MATEMATIKŲ 
KONGRESE Nicos mieste, Prancūzi
joje, rugsėjo 1-10 d.d. dalyvavo prof, 
dr. J. Kubilius, prof. dr. V. Statule- 
vičius, prof. dr. B. Grigelionis ir 
docentas A. Raudeliūnas.

NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, Vil
niaus operos mezzo-sopranas, išvyko 
j Bukareštą dalyvauti rumunų smui
kininko ir dirigento E. Enesku var
do tarptautiniame jaunųjų daininin
kų konkurse. Šią teisę su dviem ki
tais sovietų dainininkais ji išsikovo
jo Maskvoje įvykusiose dainininkų 
varžybose. Bukareštan taip pat išvy
ko akompaniatorius pianistas Gytis 
Trinkūnas ir konkurso vertintojų ko
misijos narys Z. Paulauskas, Vilniaus 
konservatorijos docentas.

ESTRADINĖS MUZIKOS FESTI
VALIO “Liepojos gintaras” ansamb
lių grupės laimėtoju pripažintas E. 
Karpio vadovaujamas Panevėžio “Ek
rano” gamyklos ansamblis* pergalės 
susilaukęs Latvijoje antrus metus iš 
eilės.

SENAJAI LIETUVIŲ MITOLOGI
JAI skirtą^ parodą surengė Kauno 
viešoji biblioteka. Jos eksponatai — 
S. Daukanto “Būdas senovės lietu
vių” (1892 m.), dr. J. Šliūpo paruoš
ta “Lietuvių, latvių bei prūsų arba 
baltų ir jų prosenių mythologija”, 
dr. J. Basanavičiaus “H senovės lie
tuvių mitologijos”, “Iš gyvenimo lie
tuviškų vėlių bei velnių” ir kt
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JANE — BABY POINT, $2,000 
įmokėti, mūrinis 6 kambarių na
mas su įvažiavimu ir garažu. Ar
ti susisiekimas ir krautuvės. Tuo
jau galima užimti.
ARMADALE — BLOOR, $9,600 
įmokėti ir viena skola. Atskiras, 
mūrinis 9 kambarių per du augš- 
tus namas su garažu ir įvažiavi
mu. Dvi virtuvės ir dvi prausyk
los. Atskiri įėjimai.
SWANSEA, $6,000 įmokėti; jei 
didesnis įmokėjimas, gali būti 
viena skola. 6 kambarių mūri
nis namas, garažas ir įvažiavimas, 
moderni virtuvė. Graži aplinka.
ROYAL YORK - BLOOR, 5 kam
barių vieno augšto mūrinis na
mas. Garažas ir privatus įvažia
vimas. Įrengtas rūsys, gražus kie
mas. Moderni virtuvė ir prausyk
la. Įmokėti reikėtų apie $8,000. 
Arti požeminio.

HIGH PARK, $9,500 įmokėti ir 
viena atvira skola. 10 didelių 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu. 3 virtuvės ir 3 prausyklos. 
4 kambariai pirmam augšte.
RUSHOLME — BLOOR, $39,500 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis 
2-jų augštų namas. 3 garažai, 2 
modernios virtuvės ir prausyklos. 
Viena atvira skola iš 7%%. Arti 
centrų.
BABY POINT, $28,500 prašoma 
kaina. Atskiras 6 kambarių mūri
nis namas su garažu ir privačiu 
įvažiavimu. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Tuojau galima užimti. 
LONG BRANCH, $18,000 įmokė-
ti. 6 įvairaus didumo butai. Gra
žių plytų pastatas su privačiu įva
žiavimu ir vieta 10-čiai automo
bilių. Geros mėnesinės pajamos. 
Arti susisiekimo ir krautuvių.
* Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST TEL. 762-8255

Namų telef. 766-8479

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, Tel. 532-3400

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

• ir 4.30-7
Penktad......... 10-3

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

M

už
už
už
už 
už
DUODA

OKA:

term, indėlius 3 metam... 8% 
term, indėlius 2 metam ...7%% 
term, indėlius 1 metam . 7% 
depozitus-čekiu s-tas.........514%
šėrus 1969 m. išmokėta 6%

asmenines — iki $10.000 ...9% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...814%

Nemokomas visų 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. turtų, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE LTD
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534*9286
HANOVER — HWY 4. Tik 4 mylios nuo gražaus miestelio, 6 kam
barių mūrinis vienaaugštis ir 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 kainb. 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.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVĖ, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 

YORKDALE SHOPPING CENTRE
Fairview Mall, Sheppard Ave. I Don Volley Parkway

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

Bloor Autorite Garage ‘rVu,
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

, , , , ■ I ■■■ ! ,1 ' Į .1 .................... ........................................— Į

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

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

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Cnvmmlrni* R SIMANAVIČIUI ir V RIRFTA

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

BLOOR — JANE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambariai per 
du augštus, garažas, privatus įvažiavimas. laks viena skola. Skubus 
pardavimas. Geras namas.
EGLINTON — OAKWOOD, $15.000, įmokėti, mūro, 10 metų senumo, 
atskiras, 3 butų, po 5 kambarius butas, 2 mūro garažai. Liks viena 
atvira skola 10 metų.

J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Skautų stovyklavietėje Romuvoje netoli Toronto pašventinus vartus. 
Iš kairės; LSB vyr. skautininkas P. Molis, G. Kuzmienė, S. Kuzmas, 
kun. St. Kulbis, SJ, ir s. K. Batūra

Nuotr. S. Dabkaus

IMPORTAS
PENKTĄ KARTĄ KANADOS 

MEISTERĖ
Devyniolikos metų Toronto LSK 

Vyčio stalo tenisininke Violeta Ne- 
š u kaitytė, Kanados parodos metu įvy
kusiose Kanados stalo teniso pirme
nybėse moterų klasėje laimėjo pir
mą vietą ir penktą kartą tapo Kana
dos stalo teniso meistere. V. Nešu- 

. kaitytė dabar yra geriausioje žaidi
mo firmoje ir mažai susiranda rimtų 
priešininkių tarp Kanados ar JAV 
žaidėjų.

Džiugu, kad šiose pirmenybėse 
sėkmingai dalyvavo ir kitos Vyčio 
žaidėjos. Kanados atvirose pirmeny
bėse E. Sabaliauskaitė-Simerl pus- 
baigmyje pralaimėjo V. Nešukaity- 
tei. Prieš tai E. Sabaliauskaitė ket- 
virtbaigmyje nugalėjo F. Nešukaity- 
tę. Dėl palankaus burtų traukimo 
baigmėje galėjome matyti kovojant 
dvi vytietes. Jos sėkmingai atstova
vo Kanadai ir Ontario provincijų 
komandinėse varžybose. Kanada, ku
rioje žaidė V. Nešukaityte ir E. Sa
baliauskaitė, nugalėjo JAV 3:1. On
tario, kurios komandą sudarė trys 
lietuvaitės — V. Nešukaityte, E. Sa
baliauskaitė ir F. Nešukaityte, tarp- 
provincinėse varžybose irgi laimėjo 
pirmą vietą. Uždarose Kanados mote
rų pirmenybėse V. Nešukaityte pa
siekė baigmę ir tik čia pralaimėjo 
du kartu buvusiai pasaulio meisterei 
japonei Kimiyo Matsuzaki Kurimo- 
to. E. Sabaliauskaitė poroje su M. 
Kerr Kanados moterų dvejeto užda
rose pirmenybėse laimėjo pirmą vie
tą. Mišriame dvejete V. Nešukaityte 
ir L. Lee netikėtai baigmėje pralai
mėjo kitai. Toronto porai. Senjorų 
varžybose gerai žaidė J. Nešukaitis. 
kuris pusbaigmyje pralaimėjo M. Ma- 
renko. Vyrų varžybose dar gerai žai
dė E. Zabiela, tačiau reikšmingesnių 
laimėjimų nepasiekė. A. S.
TARPMIESTINĖ GOLFO TAURĖ 

VĖL SUGRĮŽO Į TORONTĄ
Darbo savaitgalio metu George

town aikštyne įvyko trečiosios ŠAL- 
FASS individualinės pirmenybės ir 
kartu tarpmiestinės rungtynės. Tarp
miestinėse varžybose Toronto ko
manda nugalėjo Čikagą ir Detroitą ir 
vėl susigrąžino į Torontą Detroito 
bendruomenės šioms varžyboms skir
tą taurę.

Dvi dienas užtrukusios varžybos 
buvo pradėtos šeštadienį 1 vai. indi-

mato praplėsti. Nutarta įvesti bend
rą išlyginamųjų smūgių sistemą, 
įvesti kelių klasių varžybas, įtrau
kiant moteris ir daugiau jaunimo. 
Sekančias pirmenybes nutarta ruošti 
Klevelande. Golfo sekcijai sėkmingai 
ir sumaniai vadovauja Čikagoje su
darytas komitetas, kurio pirmininku 
yra J. Baris.
BALTIEČIŲ GOLFO PIRMENYBĖS

Rugsėjo 19 d.. 12 v. Glen Eagles 
Golfo aikštyne įvyks komandinės ir 
individualinės Kanados baltiečių gol
fo pirmenybės. Visi kviečiami šiose 
pirmenybėse dalyvauti. A. S.
§. AMERIKOS BALTIEČIŲ LAUKO 

TENISO TURNYRAS TORONTE
Jis buvo gausus dalyvių skaičiu

mi. Matėsi geru jaunų žaidėjų, ypač 
iš latvių tarpo.

Vyru klasėje iš 32 žaidėjų išsisky
rė 3 didieji: iš Čikagos atskridęs A. 
Suritis, hamiltonietis G, Paltarokas 
ir torontietis O. Rautinšas. Laimėji
mas atiteko latviui Suričiui, baigmė
je susitikusiam su Paltaroku. Abiem 
turint po laimėtą setą, užėjo lietus 
ir trečiam sete, esant rezultatui 4:2, 
rungtynes teko užbaigti. Lietuvių nu
galėtojas paaiškės po rungtynių Pal
taroko ir Rautinšo.

Vyrų dvejetas dėl lietaus nebaig
tas. Baigmėje pasiliko Paltarokas — 
Rautinšas prieš latvius Suritį ir Muz- 
nieks. Pusbaigmį pasiekę detroitie- 
čiai Senbergas ir šeputa buvo labai 
kietas riešutas Paltarokui ir Rautin- 
šui.

Moterų klasėje dominavo latvės. Iš 
lietuvių tik hamiltonietė D. Grajaus- 
kaitė pateko Į pusbaigmį. Baigmėje 
susitiko latvės motina prieš dukterį 
(Ulmanis). Tarp lietuvių nugalėto
ja tapo D. Grajauskaitė. nugalėjusi 
Paltarokienę ir detroitietę Abromai- 
tienę.

Mergaičių grupėje ligi 15 m. lai
mėtoja tapo D. Grajauskaitė, pus
baigmyje nugalėdama latvaitę, o 
baigmėje estaitę Kivisild. pereitų 
metų meisterę. A. G.

AUŠROS ŽINIOS
Baltiečių lengvosios atletikos pir

menybės įvyko rugsėjo 12 d. Birch- 
mount stadijone, Toronte. Aušros 
klubui atstovavo apie 20 lengvaatle
čių. Rezultatai bus paskelbti vėliau.

Penkiolikos metų darbo veiklos 
paminėjimui Aušros klubas ruo-

vidualinėmis pirmenybėmis. Šiose 
pirmenybėse dalyvavo 63 golfininkai 
iš Toronto, Čikagos, Detroito, Kleve- 

* lando, Baltimorės ir Londono. Jie, 
nežiūrint sunkoko, bet įdomaus aikš
tyno, išsikovojo neblogų pasekmių. 
Pirmą vietą po pakartotino peržaidi- 
mo laimėjo Toronto A. Sergantis 79. 
Tokią pat pasekmę laimėjo ir Detroi
to R. Keženius, tačiau pralaimėjo A. 
Sergaučiui peržaidime. Trečioji vie
ta atiteko Čikagos R. Panarni 80 ir 
ketvirtoji — gerai sužaidžiusiam To- 
ronto P. Stauskui 82. Toliau sekė: 5. 
S. Podsadeckis 83. 6. G. Kuelzo 84. 
7. V. Ubeika, J. Kubilius 85, 8. V. 
Giedraitis 86, 9. L. Plėnys 87, 10. 
V. Siminkevičius, A. Supronas, R. 
Rimkus 88 ir 11. Alg. Banelis 89.

Jaunių grupėje pirmą vietą vėl 
laimėjo čikagiškis A. Baris 88. Lon- 
doniškis R. Zabulionis 89 buvo ant
ras iš Čikagos A. Nakas 114 trečias.

Jaunučių grupėje tesivaržė toron
tiškiai. čia su gera pasekme 89, pir
mą vietą laimėjo A. Siminkevičius. 
Toliau sekė V. Sergantis 100 ir R. 
Saplys 109. ž

Taip pat buvo skirtos dovanos už 
ilgiausią smūgį ir tiksliai primestą 
sviedinuką. Ilgiausią smūgį laimėjo 
Detroito F. čekauskas ir arčiausiai 
skylės primetė S. Podsadeckis.

Sekmadienį įvyko tarpmiestinės 
varžybos, kuriose oficialiai dalyvavo 
Toronto, Čikagos ir Detroito koman
dos. Komandą sudarė 12 žaidėjų, ta
čiau taškai buvo užskaitomi tik 8 
geresnių žaidėjų. Toronto golfininkai 
sužaidė geriau, negu pirmą dieną ir 
susigrąžino pereinamąją taurę, kurią 
pernai nežymia persvara (4) laimėjo 
Čikaga, šiose varžybose Torontas su
rinko 661 tašką, Čikaga 692 ir Det
roitas 787. Torontiečių žaidimo vi
durkis buvo 82,6 žaidėjui ir Čikagos 
86,5. Toronto komandai taškus iško 
vojo A. Sergantis 74, S. Podsadeckis 
78, V. Ubeika 79, V. Siminkevičius 
82, T. Augustinas 85, P. Stauskas 86, 
M. Ignatavičius 88 ir A. Siminkevi
čius 89, Toronto komandoje dar žai
dė R. Strimaitis, A. Supronas, Al 
Kuolas ir S. Kėkštas.

Rungtynių proga susirinkę golfi
ninkai aptarė savo veiklą, kurią na

šia specialų leidinį. Vajus tam rei
kalui sukelti lėšų dar nepasibaigė.

Klubo valdyba būtų dėkinga, 
jei visi buvę klubo nariai, kurie dar 
turi, sugrąžintų uniformas. Unifor
mos gana brangios. Jas sugrąžinda
mi sutaupysit klubui pinigų.

KANADOS ĮVYKIAI

Ateraninkų žinios
Mokslo metei prasidėjo. Už poros 

savaičių prasidės ir susirinkimai.
Sekmadieni, rugsėjo 20, visi To

ronto ateitininkai pradeda savo veik
los metus, organizuotai dalyvaudami 
10 vai. Mišiose Prisikėlimo švento
vėje. Visi jaunesnieji, vyresnieji 
moksleiviai ir studentai yra prašo
mi susirinkti parapijos salėn 9.30 v. 
Kol šių mokslo metų globėjų sąrašas 
bus sudarytas, viską tvarko praėju
sių metų globėjai.

Skolingi už žygį “Ateičiai” Wasa- 
gos stovyklos metu prašomi pasisku
binti ir surinktus pinigus perduoti 
V. Kolyčiui.

Naujoji moksleivių sąjungos cent
ro valdyba jau perėmė pareigas ir 
pradėjo darbą. Ją sudaro: Eug. Gir- 
dauskas, kun. J. Staškevičius, V. 
Kuprevičiūtė, Alg. Čepas, A. Kuolas 
ir Romas Puteris.

Buvęs MAS centro valdybos pir
mininkas Alg. Puteris, pavasarį bai
gęs Toronto universitetą, išvyko į 
Londoną, kur pradėjo studijuoti tei
sę.

Tradicinis Havajų vakaras, kurį 
kas metai“ ruošia tėvų komitetas, 
įvyks lapkričio 21 d. Neužilgo bus 
pradėti platinti bilietai.

Ateitininkų veikla ir šiais mokslo 
metais apims jaunimą nuo I-mo pra
džios mokyklos skyriaus. Visi jaunu
čiai ir jauniai iki 8 sk. yra suskirs
tyti į atskirus būrelius, pagal amžių 
— berniukai ir mergaitės atskirai. 
Gimnazistai sudaro mišrią kuopą, 
kuri susidarius didesniam skaičiui 
galbūt bus irgi padalinta. Visi stu
dentai veikia atskirai savo draugovė
je. Tėvai, kurie norėtų savo vaikus 
įjungti ateitininkų organizacijon, 
prašomi kreiptis pas V. Kolyčių. 
Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į pa
čius jaunuosius ir juos įtraukti į 
betkokią organizaciją.

Skautų veikla
• 'Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

vadijų bendras posėdis šaukiamas 
rugsėjo 22 d., 7.30 v. v., skautų būk
le. Kviečiami visi vadovai-vės būtinai 
dalyvauti. Bus sudaromas didžiųjų 
švenčių bei parengimų tvarkaraštis 
šiam žiemos veiklos sezonui.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų iškyla į “Romuvą bus rugsėjo 
26-27 d. Kviečiami visi toje išvyko
je dalyvauti ir registruotis pas A. 
Vasiliauską tel. CL 1-5126.

• Lietuvių Skautų Sąjungos vado- 
vu-vių studijinis suvažiavimas šaukia
mas š.m. spalio 31 — lapkr. 1 d. Kle
velande, Tėvų jėzuitų namuose Par
moję. Pakviesta tam suvažiavimui 
rengti komisija — v. s. P. Karalius, 
v. s. A. Šenbergienė, s. S. Gedgau
dienė, s. N. Kersnauskaitė, ps. S. Ma
tas ir A. Meilus. Dalyvauti kviečia
mi tuntininkai-ės ir po 1 vadovą iš 
tunto vadi jos, vietininkai-kės, rajo
nų vadijų nariai-rės, Seserijos, Broli
jos ir ASS vadijų nariai-rės, pirmijos. 
tarybos, garbės teismo, kontrolės k-jos 
nariai-rės. Kvietimai gauti ir prašo
ma kaip galint greičiau registruotis, 
raštu prisiunčiant savo klausimus, 
siūlymus, priminimus. Kaina $17.50 
asmeniui, iš kurių S5.00 sumokami 
registruojantis, o S12.50 nuvykus į 
suvažiavimą. Č. S.

Romuvos stovyklai aukojo: $50: B. 
Narbutas: $40: J. R. Karasiejus, A. 
Baziliauskas; S36: G. šernas: S30: Sa
kai; S28: P. Gobis: $23: I. Meikle- 
john, L Urbonavičienė; $20: I. Ged- 
rienė, V. Kvedaras, J. Mažeika, Pet
ravičius, V. Fidleris, D. Gutauskas, 
P. Barauskas; $17: Vytė: $12: A. Ky
bartas; $10: S. Nasvytis, B. Juodelė, 
L. Garbaliauskas, G. Stauskienė, G. 
Tarvydas, P. Molis, K. Rusinas, P. 
Gulbinskas; $7: Z. Beržanskis; $6: V. 
Morkūnas, A. Stulginskas; $5: B. Rė
kus, P. Melnykienė: $3: p. Kutka, V. 
Naruševičius, B. Abromaitienė, R. 
Bekerienė, Z. Beržanskienė; $2: K. 
L. Šileikos. Visiems ačiū.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

LE. 6-2664 Toronto, Ontario
BLOOR — WINDERMERE, apie $10.000 įmokėti, puikus 7 kamba
rių atskiras namas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos, netoli Bloor gatvės.
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.
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, 
namu tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- » a F* A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAfvM/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5^2 % ui depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
734% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame :ki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustas iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vak p. p. (liepos ir

• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

ANNETTE — DUNDAS, S3.000 Įmokėti, 6 dideli kambariai, kvadra
tinis planas, dvi modernios virtuvės, oru šildomas, didelis rūsys tin
kamas poilsio kambariui, prašoma S22.500.
KING — JAMESON, S10.000 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, S8.000 Įmokėti, prašoma S3L900, 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. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

(Atkelta iš 1 psl.) 
policija ir RCPM atstovai norė
jo gauti minėtąjį filmą, bet 
“Mondo-Vision” direktorius R. 
Cardinal atsisakė patenkinti jų 
reikalavimą, žurnale paskelbto 
pasikalbėjimo nuotraukose tero
ristų veidai yra uždengti — jų 
neįmanoma atpažinti.

Po 19 mėnesių ir 15 posėdžių 
Stockholme Kanada vis dar ne
įstengė užmegzti diplomatinių 
ryšių su komunistine Kinija. Pa: 
grindinė kliūtis šiose derybose 
— kiniečių reikalavimas pripa
žinti Formozos salą Kinijos te
ritorija. Visus kompromisinius 
Kanados pasiūlymus Kinija yra 
atmetusi. Kanados užsienio rei
kalų ministerija daro neoficialią 
išvadą, kad Kinijai daugiau už 
diplomatinius ryšius su Kanada 
rūpi oficialus jos teisių pripa
žinimas i Formozą. Įtrauktas Į 
diplomatinių santykių užmezgi 
mo protokolą, kiniečiams jis su
darytų progą kelti panašius rei
kalavimus derybose su kitais 
kraštais.

Kanados vienintelis lėktuvne
šis “Bonaventure” savo dienas 
užbaigs Formozoje kaip geležies 
žaliava. N. W. Kennedy bendro
vė Vankuveryje už jį sumokėjo 
mažiau kaip milijoną dolerių, 
nors Kanada 1957 m. “Bonaven
ture” iš Britanijos nupirko už 
$18 milijonų ir remontui išleido 
$11 milijonų. Vien tik lėktuvne
šio perdažymas mokesčių mokė
tojams atsiėjo $1.021.000. Kal
tė tenka anuometinei Kanados 
vyriausybei, sutikusiai pirkti 
permažą ir pasenusį lėktuvnešį, 
netinkamą moderniems šių die
nų lėktuvams.

KINO TEATRAS 
BRIGHTON

127 Roncesvalles Avė.
tel. 532-2710 

pradeda reguliarius seansus

M EI N KAMPF
Siaubingas kilimas ir žlugimas 

Hitlerio trečiojo reicho

Antras spalvotas filmas — 
‘THE BRIDGE 

AT REMAGEN” 
kur Hitleris prarado savo galvą.

TIK VIENĄ SAVAITĘ — 
rugsėjo 17 — 23.

Kasdien nuo 7 vai. vak. 
šeštadieni ir sekmadienį 
nuo 5 valandos po pietų 
Ilgi seansai užtrunka daugiau 
kaip 4 valandas. Pasakykite ir 

savo draugams apie tai.

Rugs. 24 — “Doctor Zhivago”

ČESNAKAS-
geras vaistas
Ceswilcos (gorite) yra Mtūrolui kreo- 
fę ▼OKlfiTrS VOiStUS — pCOCOO fOfM 
lahviou tekėti, epteugofo nuo neivo- 
rūmą, 
nmeikmo. "ADAMS GARLIC PtARLES"
turi lovyje retkoliftgoi česnako olyvot,

Per Htisus Šimtmečius miSjonai žmo>
aią vartojo česnaką kaip vaistą, tikė-

- Į . -♦» *-------- » -^y 1 IVvO"mJU

~~ ~ - JTBnMn PWTI >Viprw> Ir

Oar UaMiien RU«oirt< "ADAMS GARLIC
KARLES- ditoft veMMH-
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I BALIO MASKELIŪNO I
DRAUDOS ĮSTAIGA \^L^/ I

Tel. 251-4864 Namų tel. 27*7-0814

VISŲ ROŽIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

PLEČIASI
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BENDRADARBIAUDAMA SU GRAY COACH 
LINES GO TRANSIT PRAPLEČIA KELEIVIŲ 
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GO Transit jau yra praplėtęs keleivių aptarnavimą Įvesdamas 
naujus žalius ir baltus GO autobusus. Jie pagaminti keleiviu 
patogumui ir turi vėsinimo sistemą. Jie pradėjo kursuoti nuo 
rugsėjo 8 dienos j šiaurę, rytus ir vakarus.
Naujieji GO autobusai yra Įvesti papildomam aptarnavimui ir 
pilnai Įjungti Į reguliarų Gray Coach aptarnavimą. Bilietų 
kainos yra tos pačios keliaujantiems tarp dviejų vietovių ir 
GO autobuso; traukinio bilietų dauguma galioja abiem siste
mom. Nemokamos autoaikštės yra prie visų naujų GO auto
busu stočių.

TVARKARAŠČIAI GAUNAMI GRAY COACH

J šiaurę: naujas GO autobusų aptarnavimas Įvestas tarp New
market, Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill ir Eglinton pože
minio stoties, Bay-Dundas autobusų stoties ar Union Station/ 
Royal York viešbučio.
Taip pat jau Įvesti vykstantiems Į darbą ir grįžtantiems iš dar
bo GO autobusai Į Torontą iš Barrie ir Newmarket 400-ju keliu. 
J rytus ir vakarus: nauji GO autobusai eina iš Oshawa, Whitby 
ir Ajax, jungiantys su GO Transit traukiniais Pickering sto
tyje; taipgi jie kursuoja tarp Hamiltono ir Burlingtono (per
sėsti iš Oakville GO stoties).

AGENTŪROSE IR VISOSE GO TRANSIT STOTYSE.

GOVERNMENT OF ONTARIO TRANSIT
TAI CANADIAN NATIONAL RAILWAYS IR GRAY COACH LINES TARNYBA ONTARIO PROVINCIJAI

Hon. JOHN P, ROBARTS, Hon. GEORGE E. GOMME,
ministeris pirmininkas susisiekimo ministeris

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

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, pįrį^į įvairių prekių ir maisto 
televizijos ir radijo priimtuvai, *• . , *_L ..
šaldytuvai ir Lt. dolenneje krautuvėje.

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

iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki 1 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. .ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
.su gaminių k o k y h e ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Saw. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalles Ave., Toronto 

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE il
I

1 —,» i— ■■ > i— i....... ...

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TA1SOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS 
532 -7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Suasialis
,i—I i II 11^9— —^6—M

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

PARCELS TO EUROPE

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.

DU^FERIN 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. UtbaJ

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

1 / A CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

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

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbi! ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

kmumctm

® SKAITYTOJAI PASISAKO
PRO VIRTUVĖS LANGĄ

Greitai prabėgo dvi savaitės su 
ateitininkais N. Wasagoj, prie šva
raus, beveik balto smėlio ir pakenčia
mai drungno ežero vandens. Dievulis 
tikrai nepagailėjo saulėtų dienų. Tuo 
geru naudojamės visi: arti 200 galvų 

-— dirbančių ir besiilsinčių — mažų
jų. šalia džiaugsmų, buvo ir ligų. Pa
aiškėjo, kad kitos šioje vietovėje sto
vyklavusios grupės turėjo net dau
giau sergančių, negu mes. Vieno to- 
rontiečio gydytojo nuomone — grei
čiausiai užterštas vanduo buvo to 
priežastimi. Be to, vaikai ateina iš vis 
labiau “sumiesčionėjusių” namų ir 
jiems gyvenimas be pilnų patogumų 
— sunkiai įmanomas. Ypač prausi
masis iš ryto geliančiai šaltam van
deny juos baugina. Be to, programa 
šioj stovykloj plati, taip kad vaikai 
turi ne tik “a lots of fun”, bet ir pa
vargsta.

Nesigirdėjo skundimų iš valgyto
jų plisės. išskyrus tuos, kurie pripra
tę maitintis “popkornais”, “popgėri- 
mais” ar šokoladais, šeimininkėms 
dar persunku, nors jau ir pusėtinai 
mechanizuotoj virtuvėj. Norime vy
ro, jei ir nevisai darbo dienai, tai 
nors daliai.

Nežiūrint kaikurių sunkumų, mais
tu tenai niekas negali skųstis. Be to, 
dainos ir grynas oras padidino ir 
apetitą. Stovyklautojai pargrįžta ne 
tik saulės nuspalvinti ir sportiškai 
raumeningi, bet ir su pluoštu naujų, 
lietuviškų žodžių. O visdėlto tenka 
girdėti iš tų, kurie dar neįjungė vai
kų į jokią stovyklą, kad esą ten per
daug maudomasi ir tik blynais mai
tinama. Netiesa!

MOKSLO IR KULTŪROS DIENOS
(Atkelta iš 5-to psl.)

tu Stendhalis rašė dienoraštį, 
bet jo išliko tik vienas fragmen
tas apie Maskvos gaisrą. Seseriai 
Paulinai rašytuose laiškuose 
apie Lietuvą tėra keletas trupi
nių. Smolenske jis dirbo inten- 
dentūroje, vadovaudamas trijų 
gubernijų intendantams. Vie
nam jų rašytame laiške Stend
halis prašo Vilniuje ar Kaune 
nupirkti medžiagos kelnėms. 
Matyt, tuo laiku gyvenimas Lie
tuvoje buvo geresnis nei Rusi
joje. Laiške seseriai iš Vilniaus 
skundžiasi viską prara
dęs, kai Napoleono armija trau
kėsi iš Rusijos, turėjęs daug var
go ir nepatyręs jokių moralinių 
malonumų. Kiti šaltiniai mini 
Stendhalio nesėkmę Vilniaus 
viešbutyje, kur jis kontrabandi
ninkui pardavė mundierių, už
miršęs jame įsiūtus pinigus. 
Stendhalio veikaluose žygis per 
Lietuvą nesusilaukė atgarsio, ta
čiau mums Įdomus pats faktas, 
jog vienas žymiausių pasaulio 
rašytojų turėjo progą* pamatyti 
anuometinę Lietuvą.

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynią Ir kitus reikalus 

be atskiro atlyzfnhno
• agentūros Hduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BACtNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atslkviečiant įminės

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Jaunimas netingi, tik permažai va
dovių bei vadovų. Jie nepajėgia vi
siems išaiškinti, juos išmokyti. Rei
kia daug kantrybės — padaryt iš ne- 
kūrybingo ir menkai kalbą mokančio 
poetą ar artistą. Aišku, lengva su 
tais, kurie jau patys kuria. Viskas 
pasiekiama tik didelių pastangų dė
ka.

Jei susisiekimas su Torontu būtų 
patogesnis, gal visi tėvai galėtų apsi
lankyti bent po syki ir tikriausiai 
stebėtųsi, kaip gerai išpildoma laužo 
programa (kartais net be pasiruoši
mo), kaip išmoksta dainuoti bei dek
lamuoti ir menkai lietuvių kalbą mo
kėdami. Gi inscenizavimas Paskutinės 
vakarienės ar nežinomo kareivio ka
po su daugybe žvakučių tikrai pa
liktų neišdildomą įspūdi. Net ir sto
vyklautojų gimtadieniai buvo neuž
miršti — vainikavo juos ir nešiojo 
ant pečių, lyg kokius “herojus”.

Su pasigėrėjimu prisimename ka
pelioną kun. P., kurio švelni, krikš
čioniška siela ir nelabai linkusius 
paklusti Dievo įsakymams privertė 
nusileisti. Visdėlto neklaužadų buvo 
atsiradę — susipykę keršijo viens 
kitam. Tai visai nepritiktų šios or
ganizacijos nariams. Bendro turto 
nieks nenaikino, matyt, daugelis 
tėvų išmokyti lietuviškai galvot: 
gerbk svetimą turtą, kaip ir savąjį. 
Būtų gera patobulinti stovyklavietės 
rajoną. Pirmiausia, išnaikint nuo
dingąją “ivy”, įtaisyti šilto vandens, 
kad ir mažą srovelę šaltiems rytme
čiams ir ilgaplaukėms galvas išsi
trinkti.

Tai buvo apdūmota laisvalaikiu 
per aprūkusį virtuvus langelį. Be

Maistas ir darbas
Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris 

savo pranešime “Donelaičio ‘Me
tų’ struktūra” ribojosi vidiniu 
formų ryšiu, turinčiu du atspal
vius — fizinį — egzistencinį as
pektą ir socialinių - moralinių 
žmogaus santykių aspektą. Pir
mąjį dominuoja maistas: “Val
gyk skruzdėles ir jų negimusią 
veislę...” K. Donelaičio “Me
tai” pilni užuominu apie maistą. 
Baudžiauninko džiaugsmas — 
valgymas, įspraustas tarp alkio 
ir apsirijimo. Socialiniame - mo
raliniame aspekte visa jungia ir 
žmonių santykius apibrėžia dar
bas. Visuomenės struktūra “Me
tuose” remiasi pareiga dirbti. 
Dirbantieji turi didesnį autorite
tą, geresnį gyvenimą. K. Done
laitis neigiamai vaizduoja dvari
ninkus ne dėl jų socialinės padė
ties, bet dėl nenoro dirbti. Net 
ir socialinio gyvenimo skirtumai 
Įtraukiami i maisto rėmus. Dar- 
das ir maistas yra pagrindinės 
metaforos, šias ir kitas savo 
mintis prof. dr. R. Šilbajoris 
iliustravo gausiomis K. Donelai- 
čio “Metų” ištraukomis.

abejonės, daugelis susitiksime vėl 
ten pat sekančią vasarą. Iki pasima
tymo! N. K.

MŪSŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
Iš okupuotos Lietuvos gautame 

žurnale '‘Kultūros Barai” 1970 m. 8 
nr. paskelbtas laiškas, kurį čia ištisai 
perspausdiname dėl jo būdingumo.

Red.
Pastaruoju metu daug diskutuo

jama apie mūsų tautinius drabužius. 
Vieni ragina, kad jie būtų tokie, ko
kiais proseneliai vilkėjo, kiti, no
rėdami jais aprengti jaunimą, taiko
si prie šiuolaikinių madų.

Istorijos būvyje lietuvių tautiniai 
drabužiai keitėsi ir išgyveno natūra
lią raidą, bet visuomet jie buvo ne
atskiriama buities ir liaudies šven
čių dalimi. Juos mūsų senoliai (Dzū
kijoje — net mūsų tėvai) nešioda
vo ne tik ypatingomis progomis, bet 
ir šiaip — sekmadieniais, poilsio die
nomis. Tačiau kiekvienais metais 
tautinių drabužių paskirtis vis siau
rėjo.

Kita vertus, tautinį kostiumą įsigy
ti tiek anksčiau, tiek dabar ne taip 
jau paprasta; ne visi ir gali — jie 
nėra pigūs. Užsisakyti tautinius dra
bužius pas audėjas taip pat nėra 
lengva. Nors kiekvienoje apylinkė
je dar yra moterų, mokančių austi, 
retai kuri imasi šio darbo. Išausti 
medžiagą tautiniam kostiumui — su
dėtinga. Apskritai, kaimo moteris 
audėjas reikėtų labiau skatinti, joms 
padėti. Juo daugiau namuose bus 
austinių staltiesių, užuolaidų su tau
tiniais raštais, tuo labiau veiksime 
ir jaunimą, sužadinsime jo pagarbą 
išraiškingai liaudies kūrybai. Kartu 
reikia rūpintis, kad tautinius dra
bužius pradėtų austi fabrikas ar dai
lės kombinatas ir kad norintys jų 
galėtų įsigyti parduotuvėje.

O dėl pačių drabužių, man atrodo, 
reikėtų daugiau laikytis istoriškai 
susiklosčiusios nešiosenos, liaudiško
jo rūbų supratimo, nesiderinant 
prie kurios nors trumpalaikės ma
dos. Tai yra liaudies kultūros pali
kimas, ir prie jo reikia prisiliesti 
taip pat atsargiai, kaip ir prie tau
tosakos ar liaudies dailės. Jau pra
dedame neskirti nei aukštaitiškų, nei 
žemaitiškų, nei dzūkiškų drabužių, 
jie praranda savo būdingą ornamen
tiką. Dažnai pagyvenusias moteriškes 
išgirsti kalbant: “Tai jau permainyti 
rūbai, kad net atpažinti negali!”

Teko ne kartą girdėti apie pagar
bą tautiniams drabužiams užsienio 
lietuvių tarpe. Taigi nei pas mus, nei 
svetur senieji lietuvių drabužiai bei 
jų nešiosena dar niekam niekada ne
padarė gėdos. Priešingai, jie kelia su
sižavėjimą, atkreipia dėmesį savo iš
raiškingumu, spalvų subtilumu. Ir 
galėtume rasti kur kas daugiau pro
gų — ir iškilmingų, ir ne tokių iš
kilmingų, kada derėtų apsivilkti tau
tinius drabužius. Pasiduodami ma
dai, mes tarsi atsisakome liaudies 
kultūros palikimo.

Kęstutis Balčiūnas
Šilalės ra j., Kvėdarna *

IŠ PIETŲ AMERIKOS
Ačiū už “Tėviškės Žiburius” ir už 

kantrybę, nes per tą ilgą laiką nieko 
“Tž” nerašiau. Pasistengsiu pasitai
syti. Daug kur P. Amerikoje skaity
tojams patinka “TŽ”, nes taip 
kruopščiai ir išsamiai pateikiamos ži
nios iš Lietuvos ir iš lietuvių gyveni
mo išeivijoje. Kai laikraščius gauna
me 6—8 savaites vėliau, norime juo
se rasti kuo daugiausiai dar aktualių 
dalykų. “Tž”, daug kas sako, ge
riausią! mums patarnauja. Man pa
čiam labai patinga jaunimo žinios ir 
rašiniai. Antanas Saulaitis

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimo telefonu.

D£L E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

- APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. 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.

ŠYPSENOS
Sovietinis humoras

— Mano Laimutei jau trys 
mėnesiai, — sako viena moterie 
kė kitai.

— O mapo Vyturėliui tiktai 
du su puse, ir jis jau sėdi...

Čia priėjo Kindžiulis ir pa
šnibždomis paklausė:

-^Užką? .
Du batai, vienas tonas

Kompozitorius Johanas Štrau
sas užėjo kartą | batų parduotu
vę. Ten jis ilgai sėdėjo ir pora 
po poros matavosi batus. Paga
liau jis atsikėlė, mostelėjo nepa
tenkintas ranka ir tarė:

— Matau, kad nerasiu, ko 
jieškojau.

— O ko gi tamsta jieškai? — 
nustebo pardavėjas.

— Jieskau dviejų batų, kurie 
girgždėtų vienu tonu, — atsakė 
Štrausas.

Kada gi galvoji?
Anglų fizikas Resėrfordas vė

lai vakare užsuko į laboratoriją. 
Jis ten dar rado ties prietaisais 
palinkusį savo mokinį.

— Ką gi tamsta čia taip vėlai 
darai? — paklausė jis.

— Dirbu, pone profesoriau, 
atsakė mokinys.

— O ką tamsta dieną veiki?
— Taip pat dirbu, — atsakė 

jis.
— Ar anksti rytą taip pat dir

bi?
— Taip, pone profesoriau, 

dirbu, — norėdamas įtikti pro
fesoriui, atsakė jis.

— Tai kada gi tamsta galvoji? 
— paklausė profesorius.

Troškulys
Vyras žmonai:
— Jaučiu nepakenčiamą troš

kulį.
— Vandens čiaupas neužblo

kuotas.
— Sakiau, kad mane kankina 

troškulys, o praustis kol kas 
man nėra jokio reikalo.

Be kepurės
— Mano tėvelis visada vaikš

to be kepurės, — sako vaikas sa
vo draugui.

— Na, tai kas? Mano tėvelis 
visada vaikšto be plaukų!

Suvenyras
Jai geriausias
Suvenyras,
Kai negirtas
Grįžta vyras.

Parinko Pr. Alš.

Vestuvinės nuotraukoi 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 1# 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY.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 IŠ 
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563
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KANADOS LIETUVIU DIENA 8S MONTREAL®
PIRMĄ KARTĄ LONDONE! 1970 M. SPALIO
Programę atliks pusketvirto šimto gražaus jaunimo! Geriausi Kanados 
Stipriausios Kanados lietuvių krepšinio 
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9, 10, 11 DIENOMIS
lietuvių jaunimo ansambliai!
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# 1 — parapijos salė #3 — L. arena #5 — Redeemer Church
#2—Central High S. #4 — Bazilika #6 — Centennial Hall
P.S. Prašoma išsikirpti šį tvarkaraštį ir greta spausdinamą planą.

L.D. programa nurodyta ir leidinyje. Patariama atvykus jį tuoj įsigyti.
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komandos ir JAV meisteris!
Penktadienį
8 v.v. LINKSMI JAUNIMO ŠOKIAI ir 

VAIŠĖS lietuvių parapijos salėje, 
1414 Dundas Street East.

Šeštadienį
2 v.p.p. (ne 12 vai. kaip skelbta) 

KREPŠINIO RUNGTYNĖS 
Central High School, 
Dufferin ir Waterloo.

Dalyvauja stipriausia komanda Detroito 
"Kovas", Kanados kr. rinktinė, 1970 m. 
meisteris "Aušra" ir kt.
8 v.v. GRANDIOZINIS SUSIPAŽINIMO 

BALIUS Londono arenoj, 
Ridout ir Bathurst.

Puikus orkestras, turtingas bufetas ir kt.

Sekmadienį
nuo 10 y. r. Pr. Baltuonio medžio šaknų 

skulptūrų paroda Centennial Hall, 
Wellington ir Dufferin

2 v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS 
St. Peter's Basilica, 
Dufferin ir Richmond

Pamaldų metu gieda Toronto Šv. Jono par. 
choras, vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus 
2 v.p.p. PAMALDOS EVANGELIKAMS

Redeemer Lutheran Church,
1 Wellington Cr. (Wellington Rd. 
keli blokai j pietus nuo tilto)

4 v.p.p. IŠKILMINGAS AKTAS ir 
KONCERTAS Centennial Hall, 
Wellington ir Dufferin

Visi nuoširdžiai kviečiami į bendrą visų mūsų šventę —

< TORONTO"*
Šy. Jono Kr. par. žinios
— Šj sekmadienį 11 vai. pamal

doms renkasi choras. Bendra choro 
repeticija įvyks po 11 vai. pamaldų 
par. salėje. Jis rengiasi giedoti Ka
nados Lietuvių Dienos pamaldose 
Londone.

— Springhurste šį sekmadienį pa
maldos 11 v. Spalio 3-4 d. stovykla
vietėje rengiama talka — paruošimas 
žiemai. Dėkojame Petrui Kripui, uo
liai talkinusiam ir vadovavusiam sto
vyklos aikščių tvarkyme.

, — Šį penktadienį prasideda pa
mokos'lituanistiniame seminare Pri
sikėlimo patalpose.

— Nuo. sekančios savaitės prade
damas metinis parapijiečių lanky
mas.

— Rugsėjo 27, sekmadienį, daroma 
rinkliava popiežiaus labdaros dar
bams. Šį sekmadienį išdalinami spe
cialūs vokeliai.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldos 
' už a.a. Mariją Daržinskienę.

Šv. Jono Pašalpinės Draugi
jos 60 m. įsikūrimo sukakties 
paminėjimas - banketas įvyks 
spalio 24 d. šv. Jono par. sa
lėje.

Atskrido iš Kauno pas savo 
seserį p. Pargaliauskienę Anta
nina Petraitytė. Ji čia pastoviai 
ir gyvens. Jos artimieji ir bičiu
liai linki jai geriausios sėkmės.

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

DUNDAS — RONCESVALLES rajo- 
ne išnuomojami vienas arba du kam
bariai; yra galimybė išsivirti; stu
dentams arba šiaip pavieniams as
menims. TeL 536-0690.

IŠNUOMOJAMI III augšte du 
kambariai, virtuvėlė ir prausykla, 
skambinti 5 v. p. p. tel. 5364244.

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES na- 
mu remonto darbus. Skambinti po 5 
v. p. p. tel. 537-3942.

PARDUODAMI TAUTINIAI DRA
BUŽI AU šaldytuvas, elektrinė kros
nis, miegama sofa ir spintelė su stal
čiais (komoda). Tel. 536-6480.

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

kambarius. TeL 5354724.

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

Lietuviška maisto

PARKSII

Prisikėlimo par. žinios
— Penktadienį, 7.30 v., Mišios už 

a.a. Pr. Čeponį, užpr. p. Čeponie- 
nės; šeštad., 8.30 v. — už a. a. Pr. 
Kupčiūną, užpr. velionies bičiulių; 9 
v. — už a. a. E. Kybartienę, užpr. 
Sauliaus Jaškaus; sekmad., 9 v. — už 
a. a. Pr. Adomavičių, užpr. p. Stan
kaičių; 11.15 v. — už a. a. J. Pūką, 
užpr. p. Pūkų.

— Nuoširdūs sveikinimai Petrui 
ir Angelei Jakubauskams moterystės 
sidabrinės sukakties proga.

— Šį sekmadienį rinkliava šv. Tė
vo šalpos veiklai.

— Vėlyvosios Mišios 12.15 vai. baž
nyčioje vėl įvedamos nuo rugsėjo 
27 d.

— Šį sekmadienį, 10 vai. Toronto 
ateitininkai Mišiose dalyvauja orga
nizuotai.

— Nuo šio sekmadienio regulia
riai veikia par. biblioteka ir spaudos 
kioskas. Ryšium su moterų rekolek
cijomis, spalio 4 d. biblioteka bus 
uždaryta.

— Pensininkų laisvavakaris — tre
čiadienį, rugsėjo 23 d., 6.30 v. v., 
parodų salėje. Be įprastinių pramo
gų, numatoma speciali programa. Vi
si kolonijos vyresnieji maloniai kvie
čiami atsilankyti.

— Pasibaigus vasaros atostogoms, 
prasidėjo muzikinė veikla. Suaugu
sių choro repeticija — ketvirtad., 
7.30 v. v.; pirmoji studentų choro
— kt. trečiad., rugs. 23 d., 7 v.v.; 
vaikų croras pradės giedoti spalio 
mėn. pradžioje. Vaikučiai nuo 8 me
tų amžiaus jau dabar gali registruo
tis pas T. Rafaelį arba kun. B. Jurk- 
šą. Į visus chorus kviečiame įsijung
ti ir naujus choristus. Ypač reikia 
naujų balsų suaugusiųjų chorui.

— Kitą savaitę pradedamas meti
nis parapijiečių lankymas: Toronte
— Divadale Dr., Forman Ave., Laird 
Dr., Millwood Rd. ir Tilson Rd.; už 
Toronto — Burkton, Oshawa ir 
Whitby.

— Lituanistikos seminaras darbą 
pradeda šį penktadienį, rugsėjo 18 
d., 7 v. v. šios parapijos namuose. 
Visi baigę šeštadieninę mokyklą ir 
praėjusiais metais lankę pirmąjį se
minaro kursą, kviečiami į šį semina
rą įsijungti.

— Susituokė: Kęstutis Jurgis Dil- 
kus ir Isabel Jo-Anne Henry; Jonas 
Algimantas Žymantas ir Barbara 
Ann Calhoun; Edmundas Antanas 
Stanevičius ir Laima Natalija Tei
šerskytė.

Prisikėlimo parapijos knygy
nas jau veikia kas sekmadienį 
nuo 9 v. r. iki 12.30 v. p. p. Yra 
gauta daug naujų knygų, lietu
viškų plokštelių, įvairių meniš
kų drožinių, albumų ir kt. Taip 
pat priimamos “Tėviškės Žibu
riu” prenumeratos.
M* «H ■ ■' I ■ — j

gaminių krautuvė

E M E A T
MARKET

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258
Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu

kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

S BARONESSA BEAUTY SALON 3
| Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

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

į Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, | 
|k perukai ir t t. Prieinamos kainos

Vykstant į jaunimo šokius ir į parapiją iš 
401 kelio išsukti į 126 kelią šiaurės link — 
Highbury Ave. ir vykti tiesiai ligi Dundas St., 
o į visus kitus parengimus iš 401. važiuoti 
Wellington Rd. N.

£g

Meninę dalį atlieka:4 8
Hamiltono "Gyvataras" Londono "Baltija" •<: • •
Toronto "Birbynė" Rodney ir Delhi -r 1
Montrealio "Gintaras" jaunimo chorai ii
Toronto "Gintaras"

ŠEŠIOLIKTAJAI LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

8££S
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Aušros Vartų par. žinios
— Rugsėjo 8 d. mirė Aleksas Tamo- 

sonis, 69 metų amžiaus. Palaidotas 
Londone, Ont. žmonai ir giminėms 
reiškiame užuojautą.

— Parapijos choras po vasaros 
atostogų jau pradėjo giedoti sekma
dienių pamaldose. Choro vadovui ir 
visiems choristams linkime sėkmės.

— Pakrikštyta Edgaro-Jono Smil
gevičiaus dukrelė Danos-Leanne-Ca- 
theiįne vardu. Taip pat pakrikštyta 
Vytauto Givio dukrelė Marijos-Onos- 
Margaritos vardu.

— Ignas Krukelis bažnyčiai paau
kojo $20.

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje skiria aštuntą 
Vinco Krėvės vardo literatūrinę 
premiją $500 už stipriausią 
1968-1969 m. išspausdintą ir dar 
nepremijuotą grožinės literatū
ros veikalą. Vertintojų komisi
ją sudaro: V. Jonynas, dr. H. 
Nagys, dr. I. Gražytė — Lietu
vių Rašytojų Draugijos atstovė, 
J. Adomaitis — KLB Montrea- 
lio seimelio prezidiumo atsto
vas, A. Beniušis — Lietuvių 
Akademinio Sambūrio pirm. 
Premija bus iškilmingai įteikia
ma Akademinio Sambūrio ruo
šiamame metiniame baliuje š.

šeštadieninė mokykla jau pra
dėjo darbą rugsėjo 12 d. Įsire
gistravo nemažas būrys pirma
mečių mokinių, nors įų skai
čius kol kas mažesnis uz šiemet 
baigusiųjų skaičių. Mokykla ir 
šiemet veikia kiekvieną šešta
dienį šv. Cecilijos mokyklos pa
talpose (ten pat, kur ir pernai — 
Annette ir Evelyn gatvių san
kryžoje. “Tž” 37 nr. per klaidą 
buvo įrašyta Bloor gt.). Jei kas 
dar neįregistravo savo mokykli
nio amžiaus vaikų, prašoma pas
kubėti, kad neatsiliktų nuo kitų 
mokiniu.

Evangeliku Liuteronų Išgany
tojo parapijos pamaldos sekma
dienį, rugsėjo 20, bus 9.30 v. r.; 
spalio 11d. pamaldų nebus, nes 
jos bus laikomos Londone Lie
tuvių Dienos proga; tikslus lai
kas ir vieta bus pranešta vėliau. 
Spalio 18 d. pamaldos Toronte 
bus 9 v. r., o spalio 25 d. — 11 
v. r. (bendros Reformacijos šen- 
tės pamaldos).

Uždaros rekolekcijos mote
rims įvyks spalio 2-4 d.d. Port 
Credit rekolekcijų namuose. Jas 
ves kun. prof. St. Yla. Regist
ruotis ir gauti informacijas ga
lima pas A. Kuolienę RO 9-7051 
ir Prisikėlimo parapijos raštinė
je LE 3-0977. Kviečiamos Toron
to ir apylinkių moterys bei mer
ginos jose dalyvauti.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos posėdis 
įvyks š. m. spalio 24-25 dieno
mis National Library patalpose 
Otavoje. Kviečiami dalyvauti 
krašto tarybos nariai ir visi, ku
rie dalyvauja lietuviškoje veik
loje, ypač Otavoje gyvenantieji.

Lietuvių kapinėse naujiems 
paminklams pamatai paruošti: 
StatUlevičiui, Navickui, Tribi- 
nevičiui, Bacevičiui, Buračui, 
Lapinskui, Šarūnui, Murzai, Ste- 
partui, Bartkui, Petkūnui, Bun- 
tinui, Pretkui, Karaliui, Aukšta
kalniui, Vaitukaičiui, Pilėnui, 
Rožaitienei, žemgulytei, Plačia- 
kiui, Juodžiui, šventoraičiui, Te- 
resevičiui, Paliuliui, Steponai
tienei, Eidukevičiui ir Mangli- 
cui.

NAUJOS KNYGOS ŠV. JONO 
PARAPIJOS KNYGYNE

BAŽNYČIA IR PASAULIS, A. Ma
ceina (bažnytinio gyvenimo kaita po 
II Vatikano susirinkimo) S2.00.

ANTROJI BANGA, O. Nendrė. Ro
manas. $3.50.

NEMUNAS TEKA PER ATLAN
TĄ, V. Alantas. Novelės. $3.50.

LIETUVIŲ APYSAKOS, H. Suder
mann. $3.00.

MŪSŲ MAŽOJI SESUO, A. Vai
čiulaitis (11 laida). $3.00.

IŠDŽIŪVUSI LANKA, A. Baronas. 
Novelės. $4.50. '

POEZIJOS PILNATIS, B. Braz- 
džionis. $10.00.

šias ir kitas knygas galima įsigyti 
sekmadieniais po pamaldų arba už
sakyti paštu: A. Aušrotas, 485 Win
dermere Ave., Toronto 9, Ont.

fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros 

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

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigė šią mokyklą gauna piges
ne autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
Td. LE 2-3656. Rytuose HO 8-1331

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
LIETUVIŲ DIENOS INFOR- 

MACIJA bus teikiama parapijos 
salėje, 1414 Dundas St. E., pu
sė bloko į rytus nuo Highbury 
Avenue (iš 401 kelio 126 išva
žiavimas) arba telefonu 455- 
3129 šeštadienį nuo 10 v. ryto 
ligi 4 v. p. p. čia bus galima 
sužinoti apie viešbučius, mote
lius ir kt. Bus galima gauti ir 
Lietuvių Dienos leidinį, kurį pa
tariama tuoj įsigyti ir į jį žvilg
terti prieš j ieškant valgyklų ar 
krautuvių telefono knygoje — 
sutaupysite laiko, šioje vietoje 
bus tik minėtoji informacija ir 
jaunimo šokiai penktadienio va
kare 8 v. Visa kita vyks pačia
me miesto centre kelių blokų 
ribose. Leidinys bus gaunamai 
ir panaši informacija teikiama

šeštadienį nuo 7 v. v. ligi vi
durnakčio London Arena pasta
te, Ridout S. ir Bathurst, kuria
me vyks didysis susipažinimo 
balius nuo 8 v. v. šios vietos tel. 
432-6755.

Prašoma atkreipti dėmesį į 
tai, kad krepšinio rungtynės 
tarp geriausių komandų vyks 
Central High School, Dufferin ir 
Waterloo ne 12 v., kaip kai ku
rioje informacijoje buvo teigia
ma, bet 2 v.p.p. Vykstant į šiuos 
ir kitus parengimus, vykstančius 
miesto centre, naudoti Welling
ton Rd. N. išvažiavimu iš 401 
plento.

Visi kviečiami dalyvauti Lie
tuvių Dienoje, pirmą sykį ren
giamoje Londone, spalio 9, 10 
ir 11 d.d. LD-Kor-DE

VASARINĖ PAUTIENIAUS PARODA
šeštadienį, rugpjūčio 29, va

sarvietėje kasdamas šulinį ir įsi
rausęs į žemę ligi akių, pajutau 
kaip tankiais, smulkiais žingsne
liais atiduluoja dail. J. Pautie- 
nius. Priartėjęs sako: “Užeik ry
toj, bus viešas paskutiniųjų dar
bų .parodymas”. Tai taręs vėl 
nuskubėjo.

Sekmadienis. Užsuku į “Jūra
tę”, kur vasaroja dail. Pautie- 
nius. Išdėstyti čia jam bevasaro- 
jant sukurtieji darbai — dau
giausia mažo formato, keletas 
pusėtino dydžio. Manau, kad 
darbų mastelis sumažėjo mažė
jant jų autoriaus fizinėms jė
goms. Jau keletas metų, dail. 
Pautienius ikeliavo pensininko 
amžiun. Pažvelgus į jį, atrodo, 
pūstelėjęs vėjelis nuneš jį nuo 
tako, bet jis vis tebedirba, tebe- -

kuria ir dar vis progresuoja. Jau 
senokai jis žinomas kaip subren
dęs tapytojas. Tai patvirtina net 
kelios premijos, suteiktos jo 
darbams visuotinėse parodose. 
Kad jis dar progresuoja, įsitiki
nau bežiūrėdamas į jo šiemeti
nį kūrinį — “Kadugiai”. Jame 
įkūnytos visos gerosios dabarti
nės tapybos savybės: erdvė, rit
mas, pusiausvyra, spalvos ir 
technikos švarumas bei santūru
mas. Jis visas alsuoja augštojo 
meno kultūra. Nelengva tokio
mis savybėmis kūrinį apdovano
ti, bet čia dail. J. Pautieniui pa
vyko. Tai rodo, kad jo dvasia vis 
giliau susikaupia kūrybai, o ran
kos stengiasi vis tiksliau ir jaut
riau paliesti tapomąją plokštu
mą.

Dail. Dagys

Pamaldos Midlande. š. Ame
rikos pirmųjų kankinių švento
vėje įvyko lietuvių pamaldos. 
Dėl vėlyvo ir drėgno rudens oro 
lietuvių maldininkų skaičius ne
buvo didelis. Kyla tad mintis at
eityje pertvarkyti lietuvių kan
kinių pagerbimą.

Pagerbtas Aug. Kuolas. Rug
sėjo 12 d. Springhurste, dr. A. 
S. Kazlauskų vasarvietėje, daly
vaujant per 60 giminių ir bičiu
lių, pagerbtas visuomenininkas 
Augustinas Kuolas 60 metų am
žiaus sukakties proga. Svečių 
vardu sukaktuvininkui įteiktas 
auksinis laikrodis, žodį tarė K. 
Kalenda. Aug. Kuolas aktyviai 
reiškiasi Liet. Bendruomenėje; 
dvejus metus buvo Toronto 
apyl. pirmininku. Sukaktuvinin
ko nuopelnas — suorganizavi
mas Kanados lietuvių archyvo, 
kuris yra jo paties privačiuose 
namuose.

Dail. L. Urbonas iš Australi
jos tebevieši Toronte. Dalyvavo 
L. K. Mokslo Akademijos archi
tektūros ir meno sekcijos dar
buose bei skaitė paskaitą.. Jo pa
veikslu dar galima gauti Gallery 
Bloor 2263 Bloor W. Tel. 763- 
3217. Ten yra senesnių ir nau
jausių jo darbų.

Atitaisymas. “Tž” 37 nr. aprašant 
pianisto A. Kuprevičiaus koncertą, 
pažymėta, kad dėl laiko stokos bu
vo atsisakyta programoje įrašytų Šo
peno kūrinių. Patikrinus magnetofo
no juostelėn įrašytą koncertą, pa
aiškėjo, kad visi programos dalykai 
buvo atlikti dargi su priedu Liszto 
“Liebestraum”. Pianistas, taupyda
mas laiką, trumpino tarpus tarp at
skirų kūrinių ir dėlto susidarė įspū
dis, kad koncertas buvo sutrumpin
tas. Taipgi žinutėje apie mokytojų 
studijų savaitės dalyvius turėjo bū
ti įrašyta R. Staškevičiūtė, o ne 
Staškevičius.

TORONTO, ONT.
Neris Ankuvienė (Ankudavi- 

čienė) rugsėjo 11 d. Yorko uni
versitete apgynė disertaciją ir 
gavo psichologijos mokslų dak
tarės laipsnį. Diplomo įteikimas 
.bus už mėnesio. Kurį laiką ji 
yra dėsčiusi psichologiją Tren- 
tono universitete Peterboro 
mieste.

Violetos Nešukaitytės vardas 
Toronto “Star” dienraštyje susi
laukė antraštinės žinios: “Vio
letta Nesukaitis paces Canada 
win” ryšium su jos čempionato 
laimėjimais stalo tenise Kana
dos parodos metu Toronte. Pla
čiau žiūr. sporto skyriuje.

“Tž” skaitytojas Jonas Juš
ka iš Ročesterio su torontiečiu 
M. Petruliu lankėsi “Tž” ir pa
pasakojo apie savo kelionę Eu
ropon. Jau 40 metu jis gyvena 
JAV-se.

Lietuvių evangelikų parapija, 
vadovaujama kun. Algimanto 
Žilinsko, netrukus ketina skelb
ti kas savaitę “Tėviškės žibu
riuose” savo veiklos žinias, pa
našiai kaip ir katalikų parapijos.

Imigrantų skaičius iš Lietuvos 
Kanądon labai nežymus. Pagal 
statistikos biuro duomenis, per 
1970 m. pirmąjį pusmetį imi
gravo tik du asmenys.

Vestuvės. Rugsėjo 12 d. Pri
sikėlimo par. bažnyčioje susituo
kė Eduardas A. Stanevičius ir 
Laima Teišerskytė. Vestuvių 
puotoje dalyvavo per pustrečio 
šimto svečių. Jaunavedys studi
juoja inžineriją, o jaunoji bai
gė meno mokyklą. Pažymėtina, 
kad jaunoji yra gimusi Sibiro 
tremtyje, kur jos tėveliai Stasys 
ir Ona Teišerskiai, kaip ir dau
gelis lietuvių tremtinių, daug 
yra iškentėję.

Ukrainiečių jaunimo federa
cija surengė didelio masto spek
taklį O’Keefe Centre. Salė, ku
rioje telpa 3000 asmenų, buvo 
pilna žmonių. Jie scenoje išvy
do Ukrainos'istoriją vaizduose. 
Buvo pavaizduoti kazokai, lais
vės kovotojai ir kiti. Programo
je dalyvavo meno ansambliai iš 
Toronto ir St. Catharines, Ont. 
šalia istorinių scenų, buvo ir 
įvairių tautinių šokių. Progra
mos atlikėjai buvo apsirengę 
tautiniais ukrainiečiu drabu
žiais. Istorinėse scenose vyravo 
daugiausia kariniai motyvai ir 
herojinės drąsos pabrėžimas. 
Programos pranešėju buvo Niu
jorko aktorius William Shust.

m. spalio 24 d., 7 v.v., Chateau 
Champlain Hotel Montrealyje. 
Lietuvių visuomenė yra nuošir
džiai kviečiama dalyvauti. Įėji
mo kaina — $12.50. Bilietus pa
geidaujama įsigyti iš anksto. No
rint bilietų arba daugiau infor
macijos, galima kreiptis į Sam
būrio pirmininką: Algirdas Be
niušis, 519 Le Royer St., St. 
Lambert, Que. Tel. 671-6374 
(Area 514).

Inž. J. šablauskas persikėlė 
dirbti i Bartkus a. Associates 
Ine. firmą Salvadoro respubli
koje, Vidurio Amerikoje.

Lietuvių Dienos buvusioje pa
saulinėje parodoje tautybių pa
viljone prasidėjo rugsėjo 3 ir 
truko iki rugsėjo 7 d. Tomis die
nomis paviljonas buvo skirtas 
lietuviams. Prie paviljono buvo 
iškelta lietuvių trispalvė vėlia
va, o prie įėjimo į paviljoną ang
lų ir prancūzų kalbomis buvo 
skelbiama “Lietuvių Dienos”, 
čia buvo išstatyta tautiniais dra
bužiais aprengti manekenai, pa
grindinėje vietoje — lietuvių 
dailininkų kūriniai, audiniai, 
liaudies menas. Ant sienos pa
kabintas Lietuvos žemėlapis su 
trumpais paaiškinimais apie Lie
tuvą. Tautiniais drabužiais apsi
rengusios mergaitės ir berniu
kai demonstravo šiaudų papuo
šalų dirbimą. Per visas penkias 
dienas paviljone buvo transliuo
jama lietuviška muzika, o pasku
tinę dieną L. Stankevičius iš pa
viljono per stotį CFMB translia
vo lietuvių programą.

šeštadienį ansamblis “Ginta
ras” prie paviljono atliko pro
gramą. Nežiūrint vėjuoto oro. 
dalyvavo daug žiūrovų.

Montrealio laikraščiai ir paro
dos elektroninės skelbimų len
tos skelbė, kad sekmadienį lietu
vių programa įvyks Tautų aikš
tėje. Blogam orui esant paro
dos vadovybė paskutiniu mo
mentu pakeitė vietą — nukėlė Į 
“Kiosque international”. Taip 
buvo daugybė publikos suklai
dinta. Visdėlto žiūrovų buvo 
virš dviejų tūkstančių.

Ansamblis “Gintaras” atliko: 
“Suk, suk ratelį”, “Gintarą”, 
“Siuntė mane motinėlė”, “Ma
lūną”, “Kada noriu verkiu”, 
“Kas per kaimo ulytėlę”, “Ke
purinę”, “Dunda klumpės”, 
“Sukčius”, “Kubilas”, Vasaros 
naktys”, “Ramunėlė”, “Lietuva 
brangi”, “Subatėlė”. Publikai 
prašant, “Sukčių” turėjo pakar
toti.

Vieta koncertui nebuvo dė
kinga, nes “Gintaro” garsiakal
bių sistema tinka mažesnėm sa
lėm, todėl kaikurių instrumentų 
beveik nesigirdėjo.

Montrealio pasaulinę parodą 
aplankė virš 6 milijonų asmenų. 
Lietuvių skyrių galėjo matyti 
apie pusantro iki dviejų milijo
nų lankytojų. Jų tarpe buvo 
Montrealio burmistras J. Dra
peau ir ministeris Sharp, ku
riems buvo įteikta po rūtų ša
kelę, paaiškinant, kad tai lietu
vių tautinė gėlė.

Lietuvių skyrių parodoje tvar
kė ir suorganizavo B. Nagienė, 
Liet. Bendruomenės pakviesta 
koordinatorė. Eksponatų išdės
tymas buvo skoningas-meniškas. 
Nelengva buvo sumedžioti eks
ponatus ir juos suvežti. Mont
realio lietuviai nuo mažo iki di
delio prie parodos pasisekimo 
prisidėjo, ypač ansamblis “Gin
taras”. Įdėtas darbas-pasiaukoji- 
mas atnešė šimteriopą vaisių — 
tūkstančiai lankytojų atsimins 
Lietuvos vardą.

Sekančių metų parodai jau 
reikėtų ruoštis dabar. Bendruo
menė turėtų numatyti vadovą, 
kad nereikėtų paskutinę minutę 
jieškoti eksponatų ir talkos.

J. Ladyga
- L- - i - r..

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120 j

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

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

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas________ 5.0%
Serus (numatyta) ..... ....... 6,0%
Taupomąsias 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.

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

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Bhrd^ teL 722-3545: 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.




