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Nauji mokslo metai
Gera, kad lituanistinio švietimo reikalams jaučiamas vis pla

tesnis ir didesnis dėmesys. Šiuos visus reikalus gyvai svarsto 
Bendruomenė, mokytojai, jaunimo organizacijos, na, ir šiaip pla
tieji visuomenės sluogsniai. Kalbama, diskutuojama jau eilė metų. 
Nelabai kas ir naujo randama, bene daugiausia vis tos pačios 
besikartojančios kalbos, gvildenami vis tie patys senieji rūpes
čiai, bandoma rasti kiek galint geresnę išeiti. Neužmirštami ir 
nauji mokymo būdai, nauji vadovėliai, naujas mokytojų pasiruo
šimas, naujos ar bent atnaujintos programos.

★ ★ ★
Šie visi reiškiniai, be jokios abejonės, tegalimi laikyti teigia

mais atspindžiais visoje gilioje lietuviškojo švietimo problemoje. 
Gaila tik, kad laikas, tas negailestingasis laikas vis skuba, vis 
naujus reikalavimus kelia, vis naujas problemas atneša. Sunku 
mums suskubti su besikeičiančiais to laiko reikalavimais. O rea
lybė neretu atveju yra tokia, kad aštuonetą skyrių užbaigęs 
mūsų mokinukas nevisada sugeba pats, be šalutinės pagalbos, 
parašyti lietuvišką laišką savo giminėms sovietinamon Lietuvon. 
Gana plačiai kalbama, kad ir jaunieji mūsų mokiniai bando šį bei 
tą rašyti į mažiesiems skirtus puslapius. Jei būtų palikti vien savo 
valiai ir žinojimui, be jokios tėvų pagalbos, tai tokius raštus 
gavusiems redaktoriams plaukai pasišiauštų.

★ * *
Neretai tenka girdėti net vyresniųjų skyrių mokinius sakant 

“dvi arkliai” arba “keturi karvės”. Reiškia, mums besvarstant ir 
besirūpinant kaip daugiau ir plačiau į esamas programas Įjungti 
dar daugiau teorinių ir praktinių Lietuvą ir lietuvius liečiančių 
žinių, visai pamirštama, kad turime savų mokinių tarpe labai ne
mažą nuošimti lietuviškų pusiau analfabetų, kuriem dar būtina 
gauti pačius lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo pagrindus. O ką 
jau bekalbėti apie visą kitą medžiagą, kuri iš tikrųjų yra reika
linga, gal net ir būtina. Kas daryti? Iš savo vadovėlių po tru
putį baigiame išmesti dūminių pirkių, samanotų, šiaudais dengtų 
namų vaizdus ir aprašymus, vengiame jau ir tų vyžotų piemenė
lių ar skerdžių minėjimų. Tai jau geras ženklas,' nes išeivijos jau
nimo tie anų dienų lietuviško sodžiaus vaizdai ne tik kad nežavi, 
netraukia, bet gal net ir visai atstumia. Kas pažįsta dabarties 
jaunimo galvoseną ir įsitikinimus, tuo nesistebės.

★ * *
Turima labai ribotas tų 30 ir kelių šeštadienių laikas. Reika

lingi ir tautiniai šokiai, žaidimai, lietuviškos dainos, net ir spor
tas. Kiek gi lieka lako rimtesniam ir gilesniam darbui? Graibs
tomas! norint pasiekti ir perduoti visko po truputį, dėlto ir rezul
tatai nevisada būna patenkinami. Turėtume suprasti, jei išeivi
jos lietuviukas nemokės gerai lietuviškai skaityti, suprasti ir ra
šyti, veltui ir tie visi kiti, tegu ir labai svarbūs, bet šiuo atveju 
daugiau papildomo pobūdžio dalykai. Gaudamas visko po truputį 
ir nieko pagrindinai, toks tikrai ir vėliau nesidomės (nes nepa
jėgs) lietuviškosios aplinkos gyvenimu, jo problemomis, lūkes
čiais. Tuo tarpu per platesnį lietuvių kalbos žodyną, geresnį kal
bos mokėjimą jaunuolį veikiau galėsime sudominti ir lietuvišku 
laikraščiu bei knyga. Gi dabar i klausimą, kodėl jaunieji neskai
to. paprastai atsakoma: nesuprantu, nežinau daug žodžių. Tai ir 
viskas. Al. Gimantas

.... .......—•

Pasaulio įvykiai
KANTRYBES PRITRŪKĘS JORDANIJOS KARALIUS HUSSEINAS 

ryžosi nuginkluoti nerimą krašte keliančius arabų partizanus. Ci
vilinę Jordanijos vyriausybę pakeitė karininkai. Premjero parei
gas iš A. M. Rifai perėmė brigados gen. M. Da’oud, o kariniu 
gubernatorium buvo paskirtas maršalas H. Majali. Apie 32.000 
ginkluotų vyrų turinčios partizanų organizacijos nesutiko padėti 
ginklų be kovos ir įstūmė Jordaniją į pilietinį karą. Karaliaus 
Husseino 55.000 karių laimėjo susikirtimus su partizanais sosti
nėje Ammane, bet sunkios kovos tebevyksta Sirijos pasienyje. 
Reikalą komplikuoja galimas Sirijos ir Irako įsikišimas, 12.000 
Jordanijos teritorijoje esančių Irako karių, kurie šiuo metu dar 
vengia kautynių. Kryžminėje partizanų ir karaliaus Husseino ka
riuomenės ugnyje žuvo keli •----------------------------------------
tūkstančiai gyventojų. Ameri- miškakirčių čunos miestelį.

KANADOS /VYK/A/

NAUJI DARBININKŲ STREIKAI
Automobilių darbininkų uni

ja pradėjo streiką prieš “Gene
ral Motors” bendrovę, kuri yra 
didžiausia pasaulyje. Streikuoja 
325.000 darbininkų JAV ir 23.- 
000 Kanadoj. Kanadiečiai strei
ką pradėjo nelaukdami jo ofi
cialios pradžios. Dabartinis at
lyginimas su visais priedais yra 
$4-36 Į valandą. Unija reikalau
ja pirmaisiais naujosios sutar
ties metais valandinį atlyginimą 
padidinti 61,5 cento ir $500 mė
nesinės pensijos po 30 darbo 
metų. Viena streiko diena duoda 
$162 milijonus nuostolio “Gene
ral Motors” bendrovei, jos strei- 
kuojantiem darbininkam, dalių 
tiekėjam, JAV ir Kanados vy
riausybėm. Streikas gali trukti 
ilgą laiką, nes šį kartą turtin
giausia pasaulyje unija turi net 
$120 milijonų streiko fonde. Ka
dangi automobilių darbininkai 
jau ir dabar gauna žymiai augš- 
tesnį atlyginimą už didžiąją da
lį kitų kanadiečių, daug kas į šį 
streiką žiūri su šypsena, juo la
biau, kad iš penkių Kanadoje 
šiemet parduotų automobilių 
vienas buvo įvežtas iš užsienio^ 
Kitais metais, galimas dalykas, 
šis santykis pakils iki 2:3, o ta
da, be abejonės, turės būti su
mažintos darbo valandos auto
mobilių pramonėje. “General 
Motors” bendrovės ir jos dar
bininkų streiku tapęs ginčas aiš
kiai kerta šaką, ant kurios lai
kosi abipusė gerovė. Liūdniau
sia, kad dėl streiko darbininkus 
yra priverstos atleisti mažesnės 
įmonės, gaminančios dalis auto
mobiliams. Jų atlyginimas yra 
mažesnis už “General Motors” 
bendrovėje dirbančiu darbo kla
sės gerai apmokamų bajorų.

Kanados konstitucijos refor
mą svarstė penktą kartą Otavo
je susirinkę premjerai. Spaudos 
atstovai į premjerų posėdžius 
kažkodėl nebuvo įleisti ir turėjo 
tenkintis baigminiu pranešimu 
bei paskirų premjeru prasitari- 
mais. Žingsniu į priekį tenka 
laikyti premjeru nutarimą jieš- 
koti būdų konstitucijai iš Brita
nijos susigrąžinti Kanadon. Iš 
tikrųjų Kanada neturi konstitu
cijos. tik 1867 m. pasirašytą Bri
tu S. Amerikos Aktą, kuriam 

tenka konstitucijos pareigos ir 
kurį tvarko Britanijos parla
mentas. Britanijos vyriausybė 
jau seniai nori atsisakyti šių tei
sių, bet per 50 pastarųjų metų 
Kanada nesurado provincijų ir 
federacinės vyriausybių prem
jerams priimtinos formulės. 
Konstitucijai susigrąžinti ir jai 
reformuoti yra būtinas visų Ka
nados premjerų vienbalsis susi
tarimas. Jo dabar ir bus siekia
ma sekančiose konferencijose, 
kurios įvyks 1971 m. vasario 
mėn. Otavoje ir birželio mėn. 
Britų Kolumbijos Viktorijos 
mieste. Yra vilties, jog šį kartą 
bus susilaukta konkrečių spren
dimų, nes konstitucijos susigrą
žinimui pritarė visi konferenci
joje dalyvavę premjerai. Prem
jeras P. E. Trudeau taip pat įsi
pareigojo peržiūrėti 1972 m. pa
vasarį pasibaigsiantį įstatymą, 
pagal kurį teikiama Otavos fi
nansinė parama neturtingoms 
provincijoms, šiemet jos pvz. 
gauna net $850 milijonų, kurių 
beveik pusė tenka Kvebekui, 
nors ši provincija turi nemažiau 
žemės turtų, kaip Ontario, Al
bertos ir Britų Kolumbijos pro
vincijos, negaunančios nė cen
to iš to provincijų lygybei skir
to fondo. Kvebeko naujasis 
premjeras R. Bourassa pasiūlė 
pašalpas provincijoms skirstyti 
pagal bedarbių skaičių, tačiau 
tokiu atveju gali neužtekti do
lerių valstybės ižde, jeigu prasi
dėtų didesnis nedarbas Kanado
je, sumažinantis federacinės vy
riausybės pajamas.

Perry Ryan, į federacinį par
lamentą Toronto Spadina apy
linkėje 1968 m. išrinktas libe
ralų atstovas, perėjo į konserva
torių partijos eiles. Priežastis — 
nusivylimas premjero P. E. 
Trudeau politika, kurią jis lai
ko bejausme ir arogantiška. P. 
Ryan jau 1969 m. gruodžio 9 d. 
pasmerkė premjero P. E. Tru
deau užsienio politiką dėl siau
ro tautinio žvilgsnio ir nereika
lingo antiamerikietiškumo. Jam 
ypač nepatiko premjero P. E. 
Trudeau paskelbtas Kanados 
įsipareigojimu mažinimas At
lanto Sąjungai, Kanados didžių
jų miestų poreikių ignoravimas

Aštuntajame L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime dr. Petras Kaladė (kairėje) sudomino klausyto
jus savo paskaita apie dirbtinį maisto. Jo ragauja vysk. A. Deksnys ir kun. dr. T. Žiūraitis, OP.

Nuotr. J. Valiulio

Mao revoliucininkai Kanadoje
Radikali jaunimo grupė leidžia agitacinį laikraštį "Mass Line"

Beveik kiekvieną dieną Kana
dos laikraščių pranešimuose iš 
teismo salės randi jaunų de
monstrantų susikirtimus su tei
sėjais, kuriuos jie drįsta pava
dinti fašizmo tarnais ir netgi fa
šistinėmis kiaulėmis. Už tokius 
išsišokimus teisėjai dažniausiai 
būna priversti gerokai padidin
ti kalėjimo bausmes. Kas yra 
tie demonstracijose muštynes 
kurstantys jaunuoliai, nepripa
žįstantys teisėjų autoriteto? At
sakymą i šį klausimą duoda du 
ilgus rašinius Toronto dienraš
tyje “The Globe and Mail” pa
skelbęs kanadietis žurnalistas 
Ross H. Munro.

Internacionalistu sekta
R. S. Munro su šiais karin

gais revoliucininkais pirmą kar
tą susidūrė 1963 m. Britų Ko
lumbijos universitete, kur iš In
dijos atvykęs studentas Hardial 
Bains* buvo suorganizavęs dis
kusinę internacionalistų grupę, 
garbinančią kiniečių komparti
jos vado Mao revoliucijos me
todus. Iš jos ir išsivystė nenuo
saiki internacionalistų revoliu- 
cininkų sekta, kuri šiandien sa
ve oficialiai vadina Markso ir 
Lenino komunistų partija, pasi
vogusi šį pavadinimą iš origina
lios komunistų partijos Kanado
je. Oficialus internacionalistų 
dangstymasis marksizmu - leni
nizmu yra skaudus tikriesiems 
Kanados komunistams, nes ši 
sekta atvirai skelbia kinietišką 
Mao stiliaus revoliuciją su visais 
jos žiaurumais.

Internacionalistų vadas Har
dial Bains šiuo metu yra Airi
joje. Dublino Trinity kolegijoje 
jis dėsto mikrobiologiją, bet 
dažnai lankosi Kanadoje, kont
roliuodamas savo pasekėjus. Vi
soje Kanadoje internacionalistų 

konstitucijos priedangoje. P. 
Ryan dabar žada rūpintis To
ronto reikalais, kurie, jo nuo
mone, yra visiškai neįdomūs 
Toronto mieste išrinktiems li
beralų partijos atstovams, ne- 
drįstantiems pakelti balso prieš 
premjerą P. E. Trudeau.

Vieninteliu aukso medaliu 
tarptautinėje Leipcigo knygų 
mugėje buvo atžymėtas Toron
to universiteto išleistas atlasas 
“Economic Atlas of Ontario” 
kaip gražiausia techniniu spau
dos požiūriu knyga pasaulyje. 
Ji sveria 13 svarų ir kainuoja 
$75, nėra surišta, bet sukliiuota 
specialiais klijais, kad siūlai ne- 
perkirstų dviejų puslapiu žemė
lapių. Atlasą paruošė Toronto 
universiteto geografijos fakulte
tas, jo kartografas G. J. Mat
thews, redagavo prof. W. G. 
Dean.

Buvęs Kanados premjeras ir 
konservatorių partijos vadas J. 
Diefenbakeriš Otavoje atšventė 
savo 75 metų amžiaus sukakti, 
vartydamas iš Edmontono mo
kyklos I skyriaus mokiniu gau
tas sveikinimo korteles, pieštas 
ir rašytas jų nepatyrusiom ran
kutėm. Snaudos atstovams jis 

(Nukelta į 7-tą) 

sekta turi apie 300 narių, susi
skirsčiusių į mažas pogrindžio 
grupeles. Pagrindiniai jų veik
los- centrai yra Torontas ir 
Montrealis, skyriai — keliuose 
kituose Kanados miestuose ir 
Klevelande., Susirinkimų kam
barius puošia raudonos vėlia
vos, Mao, Staline^ Lenino, Mark
so ir Engelso paveikslai, nors 
tikruoju savo vadu internacio
nalistai laiko tik kinietį Mao. 
Žurnalisto R. H. Munro teigimu, 
internacionalistai Toronte savo 
narių turi laikraščių redakcijo
se, spaustuvėse, ligoninėse, res
toranuose, pramonės įmonėse. 
Jų gretoms daugiausia priklau
so buvusieji studentai, ateiviai 
iš Indijos, Pakistano, Irano ir 
Graikijos.

Nebijo kalėjimo
Dėl savo mažo skaičiaus in

ternacionalistai nėra pavojingi 
Kanadai, bet jie sugeba atkreip
ti dėmesį į save, taikias kitų 
organizacijų demonstracijas pa
versdami muštynėmis. Suimti 
kaip triukšmadariai, internacio
nalistai “revoliuciją” tęsia teis
mo salėje, nepaisydami padidin
tos bausmės už teismo ir teisė
jo autoriteto pažeidimą, nes ka
lėjimuose jie bando savo pusėn 
patraukti kitus kalinius. Dėl in
ternacionalistų iš anksto pa
skelbtos audringos demonstraci
jos premjeras P. E. Trudeau 
birželio mėnesį buvo priverstas 
atšaukti numatytą vizitą Toron- 
tui. Kitose savo kelionėse jis jau 
nekartą yra susilaukęs iš inter
nacionalistų tokių epitetų, kaip 
imperializmo liokajus ir fašistų 
bernas.

Savo idėjoms propaguoti in
ternacionalistai du kartus į sa
vaitę leidžia tabloidinio forma
to keturių puslapių laikraštėlį 
“Mass Line”, redaguojamą Ro
berto A. Cruise. Jo antraštės 
skelbia absurdiškus dalykus: 
“Revoliucinė liaudis visoje Ka
nadoje grumiasi su JAV impe
rializmu ir kovoja už Mao idė
jas”. Už atviros revoliucijos 
skatinimą laikraštėlio platinto
jai vis dažniau atsiduria kalėji
me. Pasak internacionalistų ofi
ciozo “Mass Line”, Kanados liau- 
kia dvi revoliucijos — antiim- 
perialistinė ir proletarinė. Pir
mąją revoliuciją sukels kana
diečių pasipriešinimas JAV im
perializmui, kapitalistų tarnams 
Kanadoje, antrąją — darbo ma
sių susikirtimas su buržujais ir 
kapitalistais. Neoficialiai mini
ma ir trečioji revoliucija, kurios 
laukiama Kvebeko provincijoje 
prieš angliškąją Kanadą. Kvebe
ke internacionalistai taip pat 
dangstosi marksizmu ir leniniz
mu, save vadindami Kvebeko 
komunistų partija.

Nesėkmingi bandymai
Veiklos pradžioje internacio

nalistai dideli dėmesį skvrė dar
bininkams, eidami dirbti į pra
monės įmones ir jose tikėdamie
si rasti pagrindinius savo kru
vinos revoliucijos šalininkus. Si 
strategija pasirodė esanti klai

dinga, nes Kanados darbinin
kams daugiau už revoliuciją rū
pi atlyginimų didinimas ir dar
bo sąlygų gerinimas. Darbo kla
sės atstumti internacionalistai 
tada sustiprino savo veiklą poli
tinėje srityje, organizuodami 
solidarumo su Azijos kraštais 
savaites, tautinio išsilaisvinimo 
konferencijas, įsteigdami Afri
kos ir Azijos liaudies solidaru
mo sąjūdį, Kanados studentų so
lidarumo grupes.

Internacionalistų veiklą pas
taruoju metu šiek tiek sustipri
no dezertyrai iš JAV. Jie šian
dien dominuoja internacionalis
tų grupę Winnipege, kur dvi ka
nadietės internacionalistės ište
kėjo už amerikiečių internacio
nalistų, kad RCMP saugumo po
licija jų negalėtų ištremti iš Ka
nados. Jungtuves internaciona
listų naudai praktikuoja ir ame
rikietės. Žurnalisto R. H. Munro 
duomenimis, kaikurie interna
cionalistų vadai yra vedę tur
tingas amerikietes. Iš tėvų gau
tom pasogom jos remia interna
cionalistų skelbiamą revoliuciją. 
Kiekvienas inter nacionalistų 
sektos narys yra įsipareigojęs 
dalį savo pajamų skirti revoliu
cijai. Beveik visi jie yra turtin
gų tėvų sūnūs ir dukros, tad fi
nansai nesudaro problemos.

Ryšiai su Kinija
Kinijoje anglų kalba leidžia

mas žurnalas “Peking Review” 
vasario mėnesį paskelbė straips
nį “Kanados liaudis iškėlė į 
naujas augštumas kovą už revo
liuciją”. Nors jame nė žodžiu 
neminimi internacionalistai, ta
čiau aprašomi įvykiai aiškiai lie
čia jų veiklą. “Peking Review” 
pvz. pasakoja: “Daug progresy
vių knygynų, propaguojančių 
marksizmo - leninizmo ir Mao 
mintis, yra atidaryta Montrealy- 
je, Otavoje, Vankuveryje, Nau
joj Škotijoj, Toronte, Winnipe
ge, Reginoj bei kituose Kanados 
miestuose. Kai liaudies masės 
Montrealyje grūmėsi su reakci
ne kariuomene ir policija, šim
tai darbininkų ir vaikų savo kū
nais saugojo Mao pažangius 
knygynus ...” Tuos “pažangius 
knygynus”, eilines krautuvėles, 
Kanados miestuose yra atidarę 
internacionalistai. Jie yra vie
ninteliai Mao minčių ir jo kruvi
nos revoliucijos skleidėjai Ka
nadoje.

Vienintelis aiškiai įrodytas 
Kanados internacionalistų ryšys 
su komunistine Kinija yra A. G. 
Abrahimo viešnagė Kanadoje 
1969 m. ir jo skaityti prane
šimai internacionalistų naudai, 
šis asmuo gyvena Pėkinge ir 
dirba kiniečių kompartijos 
įsteigtos Afrikos-Azijos žurna
listų Sąjungos sekretoriate.

Mao garbinančius Kanados in
ternacionalistus tenka laikyti li
guistu jaunimo reiškiniu. Ju pa
grindinis šūkis “Tegyvuoja kru
vina revoliucija!” niekada nesu
silauks kanadiečių pritarimo. 
Anksčiau ar vėliau jam teks at
sidurti nereikšmingu istorinių 
senienų šiukšlyne. V. Kst. 

kiečiai traukia savo laivyno vie
netus į rytinę Viduržemio jūrą 
ir jau kalba apie galimą kariuo
menės pasiuntimą Jordanijon 
apsaugoti ten esantiems JAV 
piliečiams. Jeigu į pilietinį Jor
danijos karą įsikiš Sirija ir Ira
kas, prez. R. Niksonas greičiau
siai bus priverstas ateiti pagal
bon karaliui Husseinui, nes prie
šingu atveju Jordaniją gali oku
puoti Izraelis, sukeldamas dar 
didesnį triukšmą Artimųjų Rytų 
konflikte ir galbūt įstumdamas 
arabų kraštus į naują karą. So
vietų Sąjunga Tasso agentūros 
pranešimu spaudoje įspėjo JAV 
ir Britaniją nesikišti i Jordani
jos reikalus. Šis įspėjimas neofi
cialiai taikomas ir Irakui su Si
rija. Pilietinis karas Jordanijo
je sujaukė prez. R. Niksono pla
nus taikai atstatyti Artimuo
siuose Rytuose. JAV viešinti Iz
raelio premjerė G. Meir kaltę 
dėl priešlėktuvinių raketų atga
benimo į Suezo kanalo zoną su
vertė Sovietų Sąjungai. Apie 
taikos derybas ji nenori nieko 
girdėti, kol sovietai neišgabens 
savo raketų iš kanalo zonos. Rei
kalavimo patenkinimas pažeistų 
Sovietų Sąjungos prestižą kaip 
milžino nuolaida liliputiniam Iz
raeliui. Pilietinis karas Jorda
nijoje taipgi komplikuoja arabų 
partizanų pagrobtų ir susprog
dintų keleivinių lėktuvų 54 ke
leivių atgavimą. Didžioji šių 
įkaitų dalis yra Izraelio pilie
čiai ir žydų kilmės amerikiečiai, 
bet arabai yra pasilikę ir kele
tą britų, šveicarų, vokiečių. Už 
jų gyvybes jie reikalauja lais
vės V. Vokietijos, Šveicarijos ir 
Britanijos kalėjimuose esan
tiems lėktuvų grobikams. Pas
kutinėmis žiniomis, dvi grupės 
Sirijos tankų jau įsiveržė Jorda
nijon ir užėmė Irbido miestą 
pasienyje. Tankai turi partiza
nų ženklus, kariai dėvi partiza
nų uniformas. Vašingtonas daro 
spaudimą Maskvai, kad ji pri
verstų Siriją pasitraukti iš Jor
danijos.

PREZIDENTO KELIONE
Rugsėjo 27 d. prez. R. Nik

sonas turi išskristi į Europą. Jo 
kelionės planuose yra lankyma
sis Britanijoje, Italijoje, Vatika
ne, Jugoslavijoje ir Ispanijoje. 
Oficialus kelionės tikslas — 
JAV VI karo laivyno manevrų 
stebėjimas Viduržemio jūroje, 
noras priminti Sovietų Sąjun
gai, kad Viduržemio jūra dar 
nėra tapusi Maskvos ežeru. Ne
oficialiu šio vizito tikslu tenka 
laikyti prez. R. Niksono rūpes
tį taikos atstatymo problemoms 
Artimuosiuose Rytuose. Šiuo at
žvilgiu nemažos reikšmės gali 
turėti prez. R. Niksono susitiki
mas su Jugoslavijos prez. Tito, 
kuris yra artimas Egipto prez. 
G. A. Nasserio bičiulis. Ispani
joje prez. R. Niksonas susitiks 
su diktatorium F. Franco ir gal
būt su pretendentu i Ispanijos 
sostą Juan Carlos. Šiltas priėmi
mas prez. R. Niksono laukia Va
tikane, kuriam jis savo asmeni
niu atstovu yra paskyręs vete
raną diplomatą H. C. Lodge. Po
piežiui Pauliui VI nemažiau už 
prez. R. Niksoną rūpi taika Ar
timuosiuose Rytuose.

PALEIDO J. DANTELĮ

Iš griežtos drausmės kalėjimo 
Vladimire sovietų kompartija 
išleido penkerius metus atkalė- 
jusį rašytoją J. Danielį. Su juo 
kartu už Sovietų Sąjungos 
“šmeižimą” nuteistas A. Siniavs- 
kis dar turės praleisti kalėjime 
porą metų, nes jis buvo gavęs 7 
metus. J. barneliui leista apsigy
venti Kalugoje, nors jis asme
niškai prašė leidimo gyventi 
Maskvoje. Prie kalėjimo vartų 
J. Danielį sutiko 19 metų am
žiaus sūnus Aleksandras, žmo
na Larisa už dalyvavimą 1968 
m. Čekoslovakijos okupaciją 
smerkiančioje demonstracijoje 
Maskvoje yra ištremta i Sibiro

PASMERKĖ SUTARTĮ
Komunistinės Kinijos kom

partijos oficiozas “Liaudies - 
dienraštis” ir valstybinė žinių 
agentūra rugpjūčio 12 d. pasi
rašytą Sovietų Sąjungos ir V. 
Vokietijos nepuolimo sutartį 
pavadino velnišku sovietų revi- 
zionistų socialinio imperializmo 
ir vokiečių militarizmo suokal
biu, kurio tikrasis uždavinys yra 
Europos pasidalinimas. Aštrios 
kritikos susilaukė ir V. Vokie
tijos sovietams žadama ekono
minė parama. Pasak Kinijos, 
Sovietų Sąjunga taip nusigyve
no, kad užsienio kapitalistų mo
nopoliams jau parduoda savo že
mės turtus atvirose varžytinėse. 
Taikos išsaugojimui ši sutartis 
neturinti jokios reikšmės. Ją 
lengvai galės sulaužyti abi pu
sės, kaip jau yra padaręs A. Hit
leris žygiu į Sovietų Sąjungą ir 
L. Brežnevas invazija į Čekoslo
vakiją.

GENETIKO KNYGA
MacMillan and Co. leidykla 

Londone, Britanijoje, išleido ru
sų kalba nelegaliai iš Sovietų 
Sąjungos išvęžtą genetiko žoreš 
A. Medvedevo knygą “Medve
devo raštai: sovietų mokslo sun
ki būklė”. Dr. Ž. A' Medvedevas 
yra buvęs Obninsko instituto 
medicininės radiologijos vado
vu. Už sovietinio komunizmo 
sistemos kritiką jis buvo užda
rytas tris savaites psichiatrinėje 
ligoninėje, iš kurios jį išgelbėjo 
aštrūs kitų mokslininkų protes
tai. šiuo metu ž. A. Medvede
vas yfa laisvas, bet neturi jo
kio darbo. Savo knygoje jis nu
siskundžia sovietų mokslininkų 
atsilikimu nuo kolegų Vakaruo
se dėl ryšių trūkumo. Pvz. 1966 
m. jis buvo pakviestas skaityti 
pagrindinį pranešimą “Moleku
liniai senėjimo aspektai” britų 
Scheffield universiteto tarptau
tiniame simpoziume. Komparti
ja ne tik neišleido dr. ž. A. Med
vedevo į užsienį, bet jį ir jo ko
legas mokslininkus pasiuntė į 
kolchozą kasti bulvių tuo metu, 
kai Britanijoje vyko minėtasis 
simpoziumas. Informacija apie 
užsienio mokslininkų laimėji
mus labai lėtai tepasiekia sovie
tų mokslininkus per komparti
jos oficialius šaltinius. Dėl šios 
priežasties dažnai eikvojamas 
laikas sprendimui tokių proble
mų, kurios užsienyje jau yra 
išspręstos. Dr. ž. A. Medvedevo 
knyga sekančiais metais bus iš
leista anglų kalba Britanijoje ir 
JAV. Leidėjo pranešimu, dr. ž. 
A. Medvedevui priklausantis ho
noraras bus perduotas saugoti 
trims Vakarų pasaulio moksli
ninkams. ,

ORO PIRATAI
Kol Jungtinės Tautos ir tarp

tautinį orini susisiekimą tvar
kanti organizacija svarsto prie
mones lėktuvų grobimui sustab
dyti, amerikiečių keleivinis lėk
tuvas jau buvo priverstas nusi
leisti Kuboje. San Francisco ae
rodrome i š. Korėją norėjusį 
keliauti lėktuvo grobiką peršok 
vė ir sunkiai sužeidė vertybės 
popierių siuntą lėktuve lydėjęs 
Brinks saugumo bendrovės 
agentas. Sargybinis sėkmingai 
nuginklavo sovietų gamybos ke
leivinį Egipto lėktuvą bandžiusį 
pagrobti arabą fotografą. Miun
cheno aerodrome nusileido Ru
munijos keleivinis lėktuvas, pa
grobtas grupės vengrų. Jų va
das G. Karacsony šypsodamasis 
pareiškė, kad jam ir jo bičiu
liams nebaisi trejų metų baus
mė vokiečių kalėjime, kai ją pa
lygini su gyvenimu iki amžiaus 
galo komunistinėje Vengrijoje. 
Nuemberge pasibaigė pirmasis 
V. Vokietijoje iš Čekoslovakijos 
pagrobtu lėktuvu pabėgusių jau
nuolių teismas. Trys buvo nu
teisti kalėti pustrečių metų, vie
nas vaikinas ir visos lėktuvo pa
grobime dalyvavusios merginos 
gavo suspenduotas bausmes.
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ŠV. TĖVO SVEIKINIMAS ATEITININKAMS

(SVEIKINIMAS RAŠYTAS ANGLŲ KALBA IR GAUTAS 
PER ČIKAGOS ARKIVYSKUPĄ)

Laiminga yra Lietuvių Katalikų Federacija “ATEITIS” 
šešiasdešimties metų jubilėjinio kongreso proga. Šv. Tėvas 
su ypatingu džiaugsmu sveikina visus jos narius ir dalyvius. 
Jis meldžiasi, kad suvažiavimo darbai būtų našūs ir kad jie 
suteiktų naują užsidegimą vertingai apaštalinei ir kultūrinei 
šios organizacijos veiklai.

Pareikšdamas savo pasitikėjimą ir meilę, jis su dideliu 
nuoširdumu visiems teikia savo apaštališkąjį palaiminimą.

KARDINOLAS VILLOT
(Valstybės sekretorius)

Vatikanas 1970. VII. 31

® MUGU AME GOTIME
* Popiežius Paulius VI š. m. 

lapkričio pabaigoje žada daly
vauti Tolimųjų Rytų ir Ramiojo 
vandenyno pietuose esančių tau
tų vyskupų suvažiavimuose^ Pir
miausia, kviečiamas Filipinų 
vyskupų bei prezidento Ferdi
nand Marcos, jis vyks į Manilą 
ir dalyvaus bendrame Indijos, 
Ceilono, Taivano, Kinijos, Indo
nezijos, Korėjos, Pakistano, 
Vietnamo, Burmos, Japonijos, 
Laoso, Kambodijos, Singapūro 
ir Filipinų vyskupų suvažiavi
me. Iš ten jis vyks į Sidnėjų ir 
dalyvaus Okeanijos vyskupų su
sirinkime bei 200 metų sukak
ties nuo atradėjo kap. James 
Cook atvykimo paminėjime.

* Kun. Annibale Būgnini, C. 
M., Vatikano liturginės komisi-. 
jos sekretorius, pranešė, jog 
nuo š. m. rugsėjo mėnesio at- 
naujinamas ankstesniųjų krikš
čionybės laikų paprotys"— pa
sauliečių neištekėjusių moterų 
amžinieji nekaltybės įžadai, ku
riuos gali duoti kiekviena nete
kėjusi moteris, pasiryžusi savo 
skaisčiu gyvenimu pasiaukoti 
Dievui, šios atnaujintos apeigos 
(Ordo Consecrationis Virginum), 
anot kun. Būgnini, yra vidinio 
bei išorinio Dievui pasišventimo, 
įgyvendinamo asmeniniu įsipa
reigojimu. vertės pripažinimas 
ir sykiu tinkamas šių laikų mo
ters pagerbimas.

* Anglijos ir Valijos 40 kan
kinių iš reformacijos laikotarpio 
bus kanonizuoti š. m. spalio 25 
d. Popiežius Paulius VI yra pa
reiškęs, jog šis įvykis turėsiąs 
teigiamų padarinių ekumenizmo 
atžvilgiu, nes duosiąs progos vi
siems prisiminti mūsų protėvių 
neteisingą laikyseną vieni kitų 
atžvilgiu ir jos gailėtis.

* 40-sis tarptautinis eucharis
tinis kongresas numatytas 1973 
m. vasario 18 — 25 dienomis 
Melburne. Pirmasis toks kon
gresas Australijoje įvyko 1928 
m. Sidnėjuje. Pokario kongresai 
yra įvykę: 1952 m. Barcelonoje, 
1955 m. Rio de Janeiro, 1960 m. 
Miunchene, 1964 m. Bombėjuje 
ir 1968 m. Bogotoje. Melburne 
įvyksiančio kongreso tema bus: 
“Mylėkite vienas kitą, kaip ir aš 
jus mylėjau”.

* Vengrai po 20 metų komu
nistinio režimo vis dar neatsisa
ko religinių apeigų, kaip krikš
tas, vedybos bei laidotuvės. Pa
sak komunistinio “Magyar Hir- 
lap” žurnalo, nors valdžia yra 
įvedusi valstybines vardynas, 
vedybų bei laidotuvių apeigas, 
tačiau žmonės jų nelaiko tikro
mis ir todėl ypatingai religinės 
laidotuvės ne tik nenykstančios, 
bet dargi gausėjančios.

* Jugoslavija atstatė pilnus 
diplomatinius santykius su Va
tikanu. Tie santykiai buvo nu
traukti 1952 m., kai popiežius 
Pijus XII paskyrė kardinolu tuo 
metu 16-ka metų kalėjimo nu
baustą ir kalinamą Zagrebo ar
kivyskupą Alois Stepinac. 1966 
m. tie santykiai buvo iš dalies 
atgaivinti pasikeitus nepilnai 
pripažintais diplomatiniais ats
tovais. Dabar Vatikano apašta
liškasis delegatas ir pasiuntinys 
Jugoslavijai arkiv. Mario Cagna 
taps prouncijumi, o Jugoslavijos 
pasiuntinys Vatikanui Vjekos- 
lav Cvrlje bus pakeltas ambasa
doriumi. Vienintelė kita komu
nistinė šalis, turinti pilnus dip
lomatinius santykius su Vatika
nu, yra Kuba, kurios ambasado
rius Luis Amada-Blanco yra Va
tikano diplomatinio korpuso de
kanas. Vatikanas tačiau savo 
nuncijaus Kuboje neturi — yra 
atstovaujamas charge d'affaires.

* Arkiv. Guido del Maestri, 
buvęs apaštališkuoju delegatu

' Meksikoje, paskirtas naujuoju 
pronuncijumi Kanadai.

* Kun. Fernand Lacroix, C. J. 
M., Tėvų eudistų vienuolijos 
generolas, paskirtas Edmondsto- 
no vyskupu New Brunswick 
provincijoje.

* Kard. Richard Cushing, su
laukęs 75 m. amžiaus, atsistaty
dino iš Bostono arkivyskupo pa
reigų su popiežiaus sutikimu. 
Tas pareigas jis ėjo beveik 26 
metus. Jo įpėdiniu paskirtas 
vysk. Humberto Medeiros, 54 
m., iš Brownsville, Texas.

* Kun. Thomas F. Stransky, 
39 m., Vatikano Krikščionių 
Vienybės Sekretoriato narys, iš
rinktas Tėvų paulistų vienuoli
jos vyriausiuoju vadovu. Tai 
jauniausias iki šiol tos vienuoli
jos viršininkas, išskyrus patį 
įkūrėją kun. Isaac Hecker, ku
ris 1858 m. įkurdamas vienuoli
ją ir tapdamas jos galva buvo 38 
metu.

* Arkiv. Jakovos, graikų Or
todoksų Bendrijos Amerikoje 
galva, pareiškė, kad leidimas žu
dyti negimusias gyvybes esąs 
priešingas žmoniškumui ir kad 
valstybės pritarimas tokiam 
veiksmui esąs katastrofiškas.

* 20 Amerikos graikų orto
doksų vadovų pasisakė prieš sa
vo viršininką Amerikoje arkiv. 
Jakovas ir paprašė jo pašalini
mo nuo užimamos vietos. Šio pa
sipriešinimo arkivyskupas susi
laukė už pasisakymą dvimetinė- 
je dvasininkų-pasauliečių konfe
rencijoje, kad liturgijon reikia

; įvesti anglų kalbą ir gauti dides
nę autonomiją nuo Konstantino
polio patriarchato. Kun. J. Sts.

- —-------- _—------ ------------------- ---- ----

vu Klaipėdos uoste 1970 m. pavasarį. 
Jo įspūdžiai buvo paskelbti Edinbur
ge, Škotijoje, išeinančio žurnale 
“Blackwood’s Magazine^ rugpjūčio 
laidoje. J. J.

Laivas stovėjo dešimt ilgų die
nų jūroje netoli kranto. Taigi, 
mes turėjome daug laiko susipa
žinti su juo. Jis atrodė kaip il
ga, siaura sala, apaugusi me
džiais, su balto smėlio paplūdi
miu pagal kraštą. Radijo stiebas 
kilo iš vidurio, o truputį toliau 
matėsi kranai ir cilindro formos 
tankai — paprastos uosto žy
mės. Dešimtą dieną mums buvo 
pranešta, kad įplauksime aštun
tą valandą vakaro, vėliau — de
šimtą valandą, po to — dvyliktą, 
dar po to — ketvirtą valandą ry
to. Vidudienį mūsų spėliojimus 
nutraukė atvykęs palydlaivis, ir 
mes pajudėjom.

Iš jūros pusės
Buvo giedra pavasario diena. 

Staigus pajutimas veiklos, jude
sio po taip ilgo stovėjimo pui
kiai derinosi su saulės šviesa. 
Mes sustojome denyje ir stebė
jome kranto įžymybes, komen
tuodami ir juokaudami, kaip pa
prastai įplaukiant į svetimą uos
tą. Bet šį kartą tai buvo dar įdo
miau: nė vienas mūsų nebuvo 
jame buvęs, net negirdėjęs apie 
jį. Tai buvo Rusija, paslaptinga, 
negailestinga ir grėsminga. Tik 
vienas mūsų sakėsi buvęs Sevas
topolyje prieš dešimt metų. Tai 
padarė jį mūsų akyse sovietų gy
venimo žinovu, bet ir jis nieko 
nežinojo apie Klaipėdą.

Živagiškas vaizdas
Uostas buvo pastatytas aplink 

upės žiotis, kuri buvo plati, kaip 
Temzė prie Londono tilto. Du il
gi molai pratęsė uostą jūron. 
Tie molai buvo iš didžiulių ke
turkampių betoninių gabalų — 
Y pavidalo blokų. Maniau, kad 
jie buvo baltai nudažyti, bet vė
liau pamačiau, kad tai buvo 
sniegas. Sniegas taip pat dengė 
paplūdimius abipus molų, ir kas 
anksčiau atrodė tropiška, staiga 
pasidarė šalta ir nyku.

Dešinėje tą įspūdį dar didino 
paplūdimio viduryje pamesto 
laivo skeletas, kurio šonkauliai 
juodavo baltumoje. Sale uosto 
matėsi sniegu padengti pastatai, 
nesujungti gatvėmis, žiburių 
stulpai stovėjo be tvarkos. Kaž
kas pritarė mano mintims, saky
damas:

— Labai živagiška.
To filmo žiemos vaizdai labai 

gerai apibūdino šios vietovės 
nykumą.

Rusų laivai
Miestas atrodė negyvas, kol 

pamatėm kareivį prie vielos var
tų. Po to pamatėm grupes jų, iš 
dviejų ar trijų asmenų, tamsiuo
se apsiaustuose su kailinėm ke
purėm trepsint ant sniego tarp 
pastatų. Pasirodė laivai su gru
pėmis panašiai apsirengusių 
žmonių, judančių ant jų ir ant 
krantinės. Prie krantų ir įlankos 
viduryje buvo dešimtys laivų. 
Beveik visi buvo rusų, jų dūm
traukiai su raudonais dryžais ir 
geltonu pjautuvu ir kūju, nors

LIETUVĄ PAŽVELGUS
prieplaukoje, dešinėje. Vanduo 
buvo kaip tvenkinyje — su di
džiuliais ledo luitais, kylančiais

■ ir vėl grimstančiais. Jų švelnūs 
judesiai atrodė grėsmingi. 
Paukščiai tupėjo ramiai ant le
do, spoksodami į mus.

Vėlai popiet gavome darbo 
knygutes ir šiek tiek pinigų. 
Rublis, vertas devynis šilingus 
ir tris penus, yra mažas bankno
tas, panašus į cigarečių kuponą. 
Metaliniai pinigai buvo kapei
kos arba centai. Jų buvo septy
nios rūšys — nuo vienos iki pen
kiasdešimt kapeikų.

— Kas eina į krantą, turi su
grįžti prieš vidurnaktį, kitaip 
praras teisę išeiti, — buvome 
perspėti.

Išėjome mažais būreliais, ap- 
plauka buvo padengta sniegu ir sirengę megztiniais, švarkais,

buvo keli vokiečių ir vienas suo
mių.

Mes nuleidom inkarą įlankoje 
ir arbatos metu buvome pašauk
ti patikrinimui imigracijos pa
reigūnų. Trys vyrai griežtų vei
dų sėdėjo prie stalo mūsų kari
ninkų rūkomajame kambaryje 
ir lygino kiekvieną jūreivį su fo
tografiją jo darbo knygutėje. 
Tai buvo nelinksmi vyrai, ir aš 
susidariau įspūdį, kad visi žmo
nės čia tokie. Vėliau, kai mūsų 
skelbimų lentoje iškabino nurc> 
dymus, kas galima ir kas negali
ma daryti, ir griežtas bausmes 
nusikalusiems, aš nutariau eiti 
į krantą retai ir negirtuokliauti.

Artėjant į uostą
Vidunaktį mus pajudino kiek 

augštyn upe ir pritvirtino. Prie-

<?•

i

Viena iš senųjų Klaipėdos gatvių

ledu. Didžiuliai kranai ir išri
kiuoti geležinkelio vagonai darė 
slegiantį įspūdį. Už jų pilka ply
tų pastogė buvo iš dalies pa
dengta plakatais, perspėjančiais 
darbininkus apie nelaimingus 
atsitikimus pramonėje, žmogus 
tamsiu apsiaustu, sunkiais ba
tais ir su ginklu, grėsmingai ka
bančiu prie šono, žvalgė šią sri
tį. Sargybinis buvo moteris.

Kitą dieną švietė saulė. Iškro
vimo darbų nebuvo. Po deniu 
buvo tylu. Vienišas kareivis sto
vėjo prie tiltelio galo. Judėjimo 
taip pat nesimatė ant rusų laivų

apsiaustais, pūsdami rankas.
Išėjom su airiu

Aš išėjau vėlokai su vienu ai
riu, vardu Farrow, kuris buvo 
vaikiškai žavaus būdo, visiškai 
be drausmės. Prie tiltelio galo 
kareivis paėmė mūsų darbo kny
geles ir palygino mus su foto
grafijomis. Jis pasilaikė knyge
les ir davė mums išėjimo leidi
mus. Po to penkios minutės ke
lio tarp rusų laivų ir geležinke
lio ruožo, pro vartus, kur mūsų 
leidimai buvo patikrinti ir jų 
numeriai užrašyti. Netrukus at-

LAIMINGO LAKŪNO KOVOS i
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai 

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Tėvynės žemėje
Mūsų hidroplanas skrido į Yo- 

kohamą. Saipan saloje jis papil
dė degalų atsargas. Yokohamoje 
nusileidome po pietų. Po ilges
nio laiko vėl buvau tėvynės že
mėje, bet ji man padarė savo
tišką įspūdį. Japonijos žmonės 
neturėjo supratimo apie vyks
tantį karą, apie aršius mūšius 
fronte. Jie čia juokavo, links
minosi, džiaugėsi. Skersgatviuo
se įrengti radijo garsintuvai, ku
rie pranešinėjo apie visokius lai
mėjimus fronte. Japonų tauta 
buvo apsvaigusi nuo netikrų 
pergalių. Jei fronte vyravo krau
jas ir mirtys, tai čia — namie 
buvo tik pergalės ir džiaugsmai.

Su policininku
Aš pašaukiau taksį ir pada

viau savo dėdės adresą. Išvažia
vome iš Yokohamos ir greitai 
įvažiavome į Tokijo. Pakraštyje 
policininkas sustabdė mano tak
sį ir pro langą nustebęs žiūrėjo 
į mane. Mano uniforma dar 
buvo kraujuota ir aš pats bu
vau apraišiotas.

— Kas jums atsitiko? — pa
klausė policininkas.

— Aš ką tik grįžau į Japoni
ją iš fronto, — atsakiau jam.

— Tai jūs sužeistas kovose? 
Kur? Pasakyk man, kaip tai įvy
ko?

— Aš esu ląkūnas. Buvau pa- kartą pažvelgė f mane ir padarė 
šautas oro kovose prie Gvadalka- veido grimasą dėl mano buvimo 
nalo.

— Gvadalkanal! Mes apie tai 
daug girdėjome. Dar vakar per 
radiją mums pranešė apie lai
mėjimus prieš amerikiečius 
prie Gvadalkanalo. Pranešė, 
kad mūsų laivynas tenai paskan
dino 5 kreiserius, 10 naikinto
jų ir 10 amerikiečių transpor
to laivų. Įdomu būtų visa tai pa
matyti.

To man buvo perdaug. Atsi
prašiau jį ir pasakiau taksistui

važiuoti. Netrukus taksis susto
jo prie nurodyto adreso.

Dėdės namuose
Po trejų metų vėl atsiradau 

prie dėdės namų. Atidariau 
prieangio duris ir" šūktelėjau, 
kaip tai darydavau vaikystėje:

— Aš esu čia, aš esu namie!
— Kas tenai? — atėjo balsas 

iš virtuvės.
Aš nusišypsojau. Tai buvo ma

no dėdienė.
— Tai aš! — vėl šūktelėjau. 
Keletą sekundžių tyla. Aš vėl 

šūktelėjau:
— Tai aš, Saburo!
— Kas?
Šį kartą buvo mano dėdės bal

sas. Jie visi bėgo į prieangį: dė
dė, dėdienė, pusseserė Hatsuyo 
ir pusbrolis Michio. Jie visi nu
stebę žiūrėjo į mane.

— Argi tai Saburo? Ar ne jo 
dvasia? — patyliai ištarė dėdė. 
Jis net bijojo pažengti pirmyn.

— Ne, tai ne dvasia. Tikrai 
aš esu vėl namie, — atsakiau.

Visi nuoširdžiai pasisveikino
me. Vakarą praleidome besikal
bėdami. Pas juos ir pernakvo
jau.

Į ligoninę
Kitą rytą traukiniu išvykau į 

Yokosuką. Sekmadienis. Trauki
nyje pilna žmonių, ypač jaunų 
moterų ir mergaičių. Jos tik

__"grimasą dėl mano buvimo 
Čia ir žiūrėjo tolyn. Jų apgalvo
tas vengimas žvilgterėti į krau
juotus apraišalus paveikė mane. 
Dabar aš buvau ne pirmos eilės 
lakūnas, kurio laukė vadai ir 
draugai Pacifiko pietuose, bet 
tik kraujuotas, nešvarus vyru- 
kas ir nemalonus vaizdas tautie
čiams.

Kai atvykau į ligoninę, tuo
jau buvau nuvestas į vyr. gydy
tojo kabinetą. Sekmadieniais 
vyr- gydytojas nebudėdavo, bet

sidūrėm olos niūrumo gatvėje.
Kiekviena gatvė Klaipėdoje 

buvo tamsi ir niūri. Tik dvi sa
vaites vėliau, kai mes jau rengė
mės išplaukti, pajutau, kad pa
milau tas tamsias, teduotas, duo
bėtas gatves su sniego gūbriais 
iš abiejų pusių, jų namus, be in
dividualumo, vienodus, nesiski
riančius nuo fabrikų bei krautu
vių. Pastatai ir keliai atrodė ne
turi ne* pradžios, nei galo, o pu
siau apšviestas sienas jungė dvi 
begalybės tamsos.

Kaip astronautai
Mes paėjome penkiolika jar

dų iki kelių - sankryžos jausda
miesi kaip astronautai, žengda
mi pirmuosius žingsnius mėnu
lyje. Staiga tapome apsupti. At
rodė, kad jie atėjo iš tamsos, nu
sileido iš juodo dangaus — jau
ni vyrai, apie tuzinas jų, ir ap
supo mus. ■

— Po velnių, — pagalvojau, 
— tai užpuolimas.

— Sudie, — tarė Farrow, -— 
pasimatysim Sibire!

Mes pasiruošėm gintis. Ir toje 
įtampoje, prieš pat kovos pra
džią, pastebėjau nedrąsų šypsnį 
veide netoli manęs. Aš jau bu
vau besmogiąs į tą veidą, kai jį 
nušvietė plati šypsena.

— Anglas?
— Taip.
— Turite angliškų svarų? Vo

kiškų markių?
Kitas tarė:
— Aš daug moku už angliškus 

svarus. Aštuoni rubliai, ką? 
Kiek norite?

Keli jų išsitraukė pinigines ir 
parodė storus pluoštus bankno
tų.

*— Angliški svarai? Vokiečių 
markės? We do business.

Mums nereikėjo keisti pinigų, 
bet kadangi vienas vyrukas, ku
rio vardas buvo neištariamas, 
bet skambėjo kaip Vijurkas, ne
atleido, Farrow iškeitė dešim
ties guldenų banknotą (mes at
plaukėm iš Roterdamo) į dvyli
ka rublių ir gavo 400% pelno. 
Mes pasakėm, kad norėtume 
rasti barą ir rankom parodėm— 
norime gerti.

Restorane
Vijurkas ir vaikinas su šypse

na vedė mus procesijos prieša
kyje vingiuotom gatvėm, kol pa
siekėme vietą, kur pastatai buvo 
aūgštesni ir matėsi kelios krau
tuvės. Gatvės taip pat buvo pla
tesnės. Jomis važinėjo autobu
sai ir kartais praūždavo automo
bilis. Daug žmonių vaikščiojo 
šaligatviais. Aš paklausiau besi
šypsantį vaikiną, ar mes esame 
miesto centre.

— Taip, tai Klaipėdos cent
ras. Tai Tarybų aikštė.

Jie nuvedė mus į restbraną, 
vadinamą “Palanga”, netoli Ta
rybų aikštės. Vėliau aš gerai su
sipažinau su ta vieta. Iš laukę 
pusės nebuvo nieko, kas išskir
tų jį iš šimto kitų beveidžių, be
langių pastatų su plačiomis me
dinėmis durimis, bet viduje prie 
stalų, tame ilgame siaurame 
kambaryje, aš atradau, kad 
krašto šiluma buvo jo žmonėse, 
jų akyse, jų mostuose, jų kalbo-

je. Malonus santūrumas, kurį 
jie parodė pirmoje pažintyje, 
palaipsniui, beveik nepastebi
mai, tapo nuoširdžia draugyste. 
Visą laiką Farrow linksma nuo
taika daug padėjo.

Pokalbis su Irena
Likusi to vakaro dalis buvo 

paskandinta šampane, kurio 
mes gėrėm perdaug ir pergreit, 
kaip maži vaikai putojantį gėra
lą. Vienas dalykas, kuri aiškiai 
atsimenu, buvo tas, kad kalbė
jau su mergina, kuri vadinosi 
Irena, nes ji mokėjo angliškai ir 
turėjo inteligentiškas, žvalias 
akis. Aš klausiau ją daugelio da
lykų, bet užmiršau daugumą jų 
ir jos atsakymus. Atsimenu tik, 
kad kvailai pasakiau:

— Ką jūs, rusų darbininkai, 
iš tikrųjų manote apie savo bro
lius Vakarų Europoje ir Ameri
koje? ’

Aš net nespėjau baigti saki
nio, kai supratau pasakęs kažką 
blogo. Ji staiga įsitempė ir karš
tai atrėžė:

— Mes ne rusai. Mes lietuviai. 
Lietuviai!

Viešnagės programa
Sekančią dieną ant mūsų skel

bimų lentos buvo iškabintas “In- 
terklubo”, sovietų jūrininkų mi
sijos, pranešimas. Tą vakarą 
merginos turėjo sutikti mus ties 
prieplaukos vartais ir palydėti 
į šokius Kultūros Rūmuose. Se
kantį vakarą mus turėjo paimti 
ekskursinis autobusas Klaipėdos 
ir jos apylinkių apžiūrėti. Taip 
pat tvarkaraštyje buvo įrašytas 
sporto centro aplankymas, kur 
mes turėjome žaisti su sovietų 
sportininkais krepšinį ir stalo 
tenisą. Taip pat buvo numatyta 
surengti futbolo rungtynes ir 
aplankyti anglų kalbos mokyklą, 
kur mes turėjome skaityti pas
kaitas apie Didžiąją Britaniją. 
Be to, buvo kalbama apie išvy
ką apsipirkti, filharmonijos 
koncertus ir vaidinimą lietuvių 
kalba Klaipėdos dramos teatre. 
Viskas buvo palikta mūsų valiai. 
Malonu buvo 
daug daroma 
paįvairinti.

šokiuose
Kultūros Rūmai atrodė kaip 

šventovė, kur šokama prie var
gonų garsų ir šokėjai laikosi vie
nas nuo kito dviejų rankų atstu
me. Daugelis mūsų nuvyko prie 
vartų tikėdamiesi užmegzti pa
žintį su merginomis, kurios turė
jo mus pasitikti. Tos merginos, 
gandams gausėjant, darėsi vis 
pasakiškesnės. Jų turėjo ateiti 
tuzinas, šešiasdešimt. Tai turė
jo būti mokinės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, statybos 
darbininkės, Kremliaus treni
ruotos kurtizanės, šnibždančios 
švelnius žodelius apie Leniną ir 
suviliojančios manifesto lape
liais. O tikrumoje atėjo tik dvi 
vidutinio amžiaus moterėlės iš 
“Interklubo” ir laukė mūsų. Jos 
palydėjo mus į Kultūros Rūmus 
prie Tarybų aikštės, šimtai jau
nų žmonių sukinėjosi fojė ir pla
čioje platformoje, virš žemai nu
leistos šokių aikštės. Salės gale 
ant pakylos grojo kiek formalus 
“pop” orkestras. Mergaitės sto
vėjo išsirikiavusios pasieniais. 
Vyrai stovėjo būreliais, garsiai 
kalbėjo ir daug juokėsi.

(Bus daugiau)

matyti, kad taip 
jūrininkų laikui

su lietuviais

šiandien jis sutiko mane. Jis nu
sišypsojo ir pasakė ką tik atvy
kęs iš savo buto. Taip pat jis 
parodė kpt. Saito laišką, kuriuo 
prašo gydytoją daryti viską, kas 
tik galima, mano sveikatai gel
bėti. Greitai jis nuvedė mane į 
operacinę, kur atliko mano gal
vos perrišimą. Paskui nuvedė į 
akių skyrių, kuriame dirbo ge
riausias Japonijos akių gydyto
jas dr. Sakano.

Ruošia operacijai
Dr. Sakano patikrino mano 

akis ir pasakė: “Negalima gaiš
ti nei minutės. Aš turiu ope
ruoti jūsų akis dabar. Klausyk 
manęs atidžiai. Jūsų matymas 
priklausys nuo to, ką" aš atliksiu 
sekančios valandos metu. Opera
cijai aš negaliu jūsų užmigdyti, 
nes aš operuosiu akis. Jei nori
te matyti, jei norite, kad aš iš
gelbėčiau nors vieną jūsų akį, 
būkite pasiruošęs iškentėti vi
sas kančias.”

Aš sutikau. Keli ligoninės pa
tarnautojai užkėlė mane ant 
augštos lovos ir pririšo tvirtai 
diržais, kad aš visai negalėčiau 
pajudėti. Vieną diržą perjuosė 
per mano kaktą, o gailestingoji 
sesuo dar rankomis suspaudė 
mano galvą dėl didesnio sau
gumo.

Didžiausia kančia
Gydytojas liepė žiūrėti į pa

kabintą raudoną lempelę ir nuo 
jos neatitraukti žvilgsnio, nes 
nuo to priklausys mano gy
venimas. Nors samurajų nuosta
tai Bušido nurodo, kaip samu
rajus turi iškentėti visokias kan
čias, bet ši akių operacija buvo 
žiauriausia kančia mano gyveni
me. Kai gydytojas pradėjo ope
raciją, aš šaukiau iš skausmo, 
prašydamas operacijos nebeda- 
rvti. Gydytojas šaukė, kad nu
tilčiau.

Operacija užtruko apie pusva
landį, o man atrodė, kad tai mi-

JURGIUI KASIULIUI mirus, 
dukrų ONUT| ČAIKIEN| ir jos šeimų nuošir

džiai užjaučiame —

A. M. Grincevičiai

H. S. Kairiai

Z. P. Augaičiai

B. B. Dirsės

Mūsų skyriaus narę LIONĘ KYBARTIENĘ, jos myli

mam tėveliui Lietuvoj mirus, liūdesio valandoje nuo-

širdžiai užjaučiame —
K. L. K. Moterų Draugijos

Hamiltono skyrius
K

MARIJAI DARŽINSKIENEI mirus, 
jos dukras GENĘ, MARYTĘ, REGINĄ ir ZITĄ, su- 
nūs PETRĄ ir REIMĮ bei jų šeimas giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

P. A. Grušiai

Mūsų skyriaus narei MAG. VAITONIENEI, jos žentui 

tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu dalinamės Jūsų pergyvenimu —

K. L. K. Moterų Draugijos
Hamiltono skyrius

lijonai metų. Po operacijos aš gal geriau būčiau padaręs kris*
buvau taip silpnas, kad negalė* damas su lėktuvu į priešo laivą 
jau pajudinti piršto. Apie mė- arba pranykęs vandenyno ban-jau pajudinti piršto. Apie me
nesį laiko išgulėjau ligoninėje. 
Gyvenimas man pasidarė mize
rija. Nekartą pagalvojau, kad

gose. Tai būtų buvęs trumpas 
momentas.

(Bus daugiau)



Lietuvių šventovė Montevideo mieste Urugvajuje

Viešnage pas Urugvajaus lietuvius

NAUJAI ATEIČIAI NAUJA UGNIS
Vyskupo Antano Deksnio pamokslas Ateitininkų Federacijos 

Jubilėjiniam Kongrese 1970. IX. 6. Čikagoje
jūsų balsai, garbinantys Dievą 
jūsų jaunystėje.

Lietuvių kilmės jaunime, 
Kristus nori šiandien, kad jūs 
apaštalautumėte ir mokykloje, 
ir universitete, kad jūsų draugai 
pažintų ir pamiltų tas tiesas, ku
rias jūs branginate, iš jūsų do
ro gyvenimo pažintų Kristų, ku
rio vardu jūs einate į pasaulį. 
Jūsų tarpe yra žinomas sąjūdis, 
kurio tikslas parodyti pasauliui, 
kad sąžinės laisvė ir religijos iš
pažinimo laisvė milijonams mū
sų brolių ir seserų yra uždraus
tas vaisius.

Neškite ir skelbkite savo 
draugams, kitokių pažiūrų jau
nuoliams apie ~ * šią daromą 
skriaudą jaunimui, uždekite j u 
širdis ta pačia meile kovai už 
tiesą ir sąžinės laisvę. Jei prieš 
dešimtis metų Lietuvos studen
tai išgirdo ir išėjo apaštalauti 
jaunuomenėje pagal Pijaus X-jo 
planą, tas planas dar nėra pilnai 
Įvykdytas. Jis tik papildytas ir 
Vatikano II santarybos patvir
tintas šiandien kaip upė išsiliejo 
visame pasaulyje. Mes esame tos 
srovės pagauti ir nešami. Turi
me tik būti atsargūs, kad ne
taptume išlieti iš krantų, upės 
vagai nutekėjus, nepasiliktame 
atskirame pelkyne ar tvenkiny, 
kuriame buvęs tyras vanduo ima 
gesti.

Ateitininkija neprivalo užsida
ryti savame kiaute, gyventi vien 
praeitimi ir tik trupinius numes
ti lietuvių Katalikų Bažnyčios 
gyvenimui išeivijoje. Ateitinin
kija turėjo ir tebeturi didelę mi
siją. Šia jubilėjaus proga, atei
tininke, paklauski save, ar esi 
atlikęs savo misiją šių laikų Baž
nyčioje. Jei ne, tai kaip muiti
ninkas šventykloje privalai pra
šyti Viešpatį atleidimo už misi
ninko kataliko apsileidimus. Ne
veltui juk Bažnyčia Įtraukė į Mi
šių liturgiją atgailos aktą, ku
riuo prašome atleidimo ne tik 
už nusikaltimus, mintimis, žo
džiais, darbais, bet ir apsileidi
mu.

Katalikas, kuris šiandien tik 
žodžiais ir tik sau išpažįsta Kris
tų -tik lūpomis tegarbina Jį, 
o neturi apaštališkosios dvasios 
ir meilės darbų — tėra tik skam
bantis katalikas. Ateitininkai, 
netapkite tik skambančiais kata
likais!

Visiems savo klausytojams, 
taigi ir mums, Kristus kalbėjo 
nuo kalno sakydamas: “Jūs pa
saulio šviesa... Tegul jūsų švie
sa taip šviečia žmonių akivaizdo
je, kad jie matytų gerus jūsų 
darbus ir garbintų jūsų Tėvąj 
kuris yra danguje” (Mat. 5,14, 
16).

Brangūs klausytojai, atšventę 
šešiasdešimtą ateitininkijos gy
venimo sukakti ir pradėdami 
naują dešimtmeti iš naujo užsi
dekime tą Kristaus šviesos ir 
meilės ugnimi, eikime ir neški
me šviesą ir šilumą i aptemdy
tą ir šaltą Kristaus meilei pasau
li. “Aš atėjau ugnies siųsti i že
mę ir ko gi norėčiau, jei ne kad 
kūrentųsi?” Toks yra Kristaus 
kvietimas šiandien ateitininkijai 
— kūrenti Jo atneštą ir uždegtą 
ugnį.

“Aš atėjau ugnies siųsti į že
mę ir ko gi norėčiau, jei ne kad 
kūrentųsi? (Luk. 12,49).

Minėdami šeštąją sukaktį 
Ateitininkų Federacijos gyveni
me, susirenkam čia į Švč. Mari
jos Gimimo šventovę padėkoti 
Viešpačiui Dievui už gražiąją ir 
garbingąją ateitininkijos istori
ją per 60 metų kurtą, vargingą 
pradžioje, bet išaugusią dėl pasi
aukojimo, kančios ir pralieto 
kraujo ant tėvynės ir savo šven
tų įsitikinimų aukuro.

. Kristau, Tavo aukoje mes 
šiandien dalyvaujame ir stovime 
prieš Tavo šventąjį altorių. Ir 
ką mes turime tau, Viešpatie, 
pasakyti?

Žiūrėk, Viešpatie, kokie mes 
geri esame Tavo akivaizdoje! 
Mes esame išrinktieji sūnūs Ka
talikų Bažnyčios. Mes nuveikė
me didelius darbus dėl tavęs. 
Mes tavo Bažnyčiai davėme 
daug kunigų, daug šviesuolių ir 
veikėjų...

Jei mes taip galvojame šią va
landą apie save, Viešpatie, su
stabdyk čia pat mūsų mintis ir 
mūsų pagyras. Nes jei dar kele
tą žodžių pridėtume prie mūsų 
gerų darbų litanijos, tu apskelb
tume! mus esant farizėjiškos 
dvasios, tesigiriančiais gerais 
darbais ir tuo pačiu nusigręžtu- 
mei nuo mūsų j ieškodamas nusi
žeminusio muitininko, kuris ne
turi kuo pasigirti, o vien tik sa
vo neatliktais darbais ir silpny
bėmis.

Kai Saulius kelyje į Damaską 
išgirdo Kristaus balsą: “Sauliau, 
Sauliau, kam mane persekioji” 
(Apd. 9,5), drebėdamas ir nuste
bęs paklausė: “Viešpatie, ko no
ri, kad daryčiau?” (Apd. 9, 6). Ir 
ateitininkai, Sauliaus šūkio “vi
sa atnaujinti Kristuje” vykdyto
jai, pradėdami naująjį dešimt
meti turėtų klausti šiandien 
Kristų: “Viešpatie, ko. nori, kad 
daryčiau?” Ir ką gi Kristus atsa
kytų? Panašiai gal, kaip Sauliui 
tapusiam Pauliumi tartų: “Eik 
į miestą; ir tenai tau bus pasa
kyta, kas tau reikia daryti” 
(Apd. 9,6).

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia 
per Ananiją Pauliui nurodė kas 
reikia daryti — Įsisąmoninti ir 
perimti Kristaus mokslą. Tai at
likęs jis atvyko pas šv. Petrą pa
sitikrinti ir tik tada išėjo anų 
laikų mokslo ir kultūros židinių 
atnaujinti Kristuje. Išėjo apašta
lauti. Apaštalavimo darbai nėra 
baigti. Nei šv. Petras, nei šv. 
Paulius jų neužbaigė. Nesibaigė 
nė Bažnyčios misija šiandien.

Kai kartą Pijus X paklausė 
savo patarėjus kardinolus, ko 
šiandien labiausiai reikia išgel
bėti visuomenės nuopoliui, kar
dinolai jam siūlė Įvairias prie
mones. Vieni patarė kurti dau
giau mokyklų, kiti — statyti 
naujas bažnyčias, šventinti dau
giau kunigų ... Bet šventasis, 
kuris gyveno ne vien savo lai
kams, bet ir pramatė Bažnyčios 
ateiti, atsakė:

“Ne tas yra pats svarbiausias 
reikalas. Šiandien labiausiai rei
kia, kad kiekvienoje parapijoje 
būtų būrys dorų, pasišventusių, 
pasiryžusių, drąsių ir tikrai 
apaštališkos dvasios pasaulie
čių”. Jei šiuo metu mes, kaip 
Saulius, Kristaus pasiųsti pas 
Ananiją klaustame, ko nori iš 
mūsų Kristaus Bažnyčia, Anani- 
jas mums Pijaus X ar Pauliaus 
VI žodžiais atsakytų: Kristus no
ri, kad jūs dvasia atsinaujintu
mėte, kaip jūsų didis skaičius 
prieškongresinėje Ateitininkų 
Federacijos stovykloje pasiruoš 
šėte šiam jubilėjui.

Jaunime, Kristus nori, kad 
jūs kiekvienoje parapijoje, kiek
viename mieste būtumėte tas 
būrys tikėjime ir moksle apsi
švietusių, pasiryžusių, drąsių 
apaštališkosios dvasios pasaulie
čių. Kristus nori, kad jūs nepa
sitrauktumėte iš lietuvių para
pijų jaunimo, bet eitumėte į jį 
ir su juo kartu apaštalautumėte 
savo parapijoje ir savo gyvena
moje vietovėje. Kristaus Bažny
čia nori, kad jūs pripildytumėte 
lietuvių bažnyčias per lietuviš
kąsias pamaldas, kad jose pasi
girstų jūsų nuoširdžios maldos,

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Bandau nepasiduoti

— Tvarkoj! Norite mane lai
kyti ilgiau nei aš buvau numa
čiusi? Prašau tad man sumokėti 
už viešbutį, nes atsivežiau pini
gų savaitei laiko, o ne mėnesiui, 
nesu pasiruošusi ir šitam šalčiui, 
žodžiu, aprūpinkite mane vis
kuo, tai aš palauksiu.

— Tai jūsų problema, ne mū
sų, — išrėkė jisai.

— Jūsų absurdiški įstatymai 
sudaro absurdiškas pasekmes ir 
situacijas, dėlto Jūs privalote 
jomis rūpintis. — Žodžiu, buvo 
karštos diskusijos. Žadėjau 
kreiptis į Kanados konsulatą, 
bet tas veikė rytais, o rytas jau 
buvo praėjęs. Laukti kitos die
nos nebegalėjau. Kun. Giedrys 
juokavo ir neva ramino:

— Nu ir ką? Paviešėsi pas 
mus ilgiau, juk tau čia patinka.

— Patinka tai patinka, bet ne
galiu ištverti jūsų šalčio, be 
to... — O jis tarytum negirdi, 
žada man visam mėnesiui darbą 
klebonijoj.

— Kiek tavo vyras moka tau 
už savaitgalį darbo?

— Dvidešimt penkis dolerius,
— atsakau.

— Tai ateik pas mus šeimi
ninkauti! Mes mokėsime 50 pe- 
zų Į dieną.

Traukiniu be vizos
Ir verkt ir juokais prapliupti 

norisi. 50 pezų tai 20 kanadiškų 
centų! Pajuokavęs, paerzinęs 
kun. Giedrys siūlė kitą kelią — 
slaptai pereiti sieną, tai yra va
žiuoti traukiniu provincijos ke
liu. Šis siūlymas atrodė baisus, 
bet laukti daugiau negalėjau, 
tad užėjova stotin. Traukinys tu
rėjo išvažiuoti sekantį rytą 5 v. 
Dėl bilieto pardavėjas patarė 
paskambinti naktį ir jpasitikrin- 
ti, ar traukinys išvažiuos, nes 
laikraštyje buvo rašyta ir apie 
traukinių streiką. Kun. Giedrys 
tai ir padarė. Tą naktį iš baimės, 
rūpesčio ir šalčio nė akių nesu
dėjau. Kėlėmės 3 v. ryto. Netru
kus atėjo kun. Giedrys, drebėda
mas iš šalčio. Taksiai ir autobu
sai vėl streikavo. Laimė, kad p. 
Stanevičius savo automobiliu 
mus nuvežė stotin tokį šaltą ir 
ankstyvą rytą. Traukinys paju
dėjo, mosikuoju sudiev...

Primityvu ir šalta
Pirma klasė. Oi, Dievuli, koks 

vargelis! Įdomu, kaip atrodo 
antroji? Tamsu, pro langą nieko 
nematyti, tai bandau numigti. 
Susiriečiu sėdynėje ir taip išbū- 
nu kol prašvinta. Kai gerai išau
šo ir jau pajutau, kad šalta, pa
siprašiau šiltos kavos su bulku- 
tėm. Priekyje sėdintis vyriškis 
prasitaria antrajam, kad esama 
trijų laipsnių Celsijaus, tačiau 
traukinyje atrodė žymiai šal
čiau. Kava buvo be galo neskani 
ir todėl daugiau neužsisakiau. 
Važiavom aštuonetą valandų. 
Nors urugvajiečiai simpatiški ir 
šnekūs žmonės, bet aš su nieku 
nekalbėjau, tik niūriai žiūrėjau 
pro langą į tas berybes lygumas
— “pampas”. Ak, jūs garsiosios 
“pampas”, taip pamiltos ir ap
dainuotos! Kaip žiemos metu jūs 
skurdžiai ir liūdnai atrodote.

Valanda streiko
Apie antrą valandą vakaro 

traukinys sustoja. Mašinistas 
praneša, kad čia stovėsime vie
ną valandą, tuo pareikšdamas 
solidarumą kitiems streikinin
kams. Viena valanda laiko! Ma
ne stačiai siaubas apima: o jei 
ims ir susigalvos solidarumą 
reikšti per visą dienelę, ką gi ta
da daryti tokiame šaltyje? Va
gone visi ėmė gyvai šnekučiuo
tis ir tik vienas kitas išlipo ir vėl 
skubiai atgal sugrįžo. Pasitikri
nu pas kaimyną, ar buvau gerai 
supratusi mašinisto pareiškimą. 
Atrodo, kad taip. Išlipu ir skau
tiškai, ritmingai žygiuoju pero
nu. Keleiviai pro langą žiūri, bet 
man taip ilgainiui bežygiuojant 
visi smalsiai seka akimis. Nuta
riu Į jų pusę nebežiūrėti ir tęsti 
savo mankštą toliau. Penkias 
minutes prieš valandai pasibai
giant Įeinu, o vagono keleiviai 
Įdomiai stebi mane. Juokitės

Brangiam vyrui ir tėvui a. a. Broniui Šimkevičiui mi
rus, šeima nuoširdžiai dėkoja: Šv. Jono Krikštytojo parapi
jos klebonui kun. P. Ažubaliui už šv. Mišias ir gražų pa
mokslą, kun. J. Staškevičiui, kun. St. Kulbiui, SJ, ir Tėvui 
Placidui Bariui, OFM, už atlaikytas šv. Mišias laidotuvių 
dienomis ir po laidotuvių; solistui Vaclovui Verikaičiui, taip 
gražiai giedojusiam bažnyčioje per šv. Mišias; Pr. Basčiui už 
pritaikytą atsisveikinimo žodi, tartą prie duobės kapuose ir 
išsamų straipsnį “Dirvoje” š. m. rugpjūčio 19 d.; J. R. Sima
navičiui už pranešimą ir užuojautą radijo programoje; gimi
nėms už užuojautos telegramas iš Lietuvos; visiems už užuo
jautas žodžiu ir spaudoje; abiejų parapijų K. L. K. Moterų 
Dr-jos skyrių narėms, lankiusioms velionį per daugelį metų 
ligoninėje ir namuose; visiems giminėms ir draugams, už
prašiusiems tiek daug šv. Mišių už Broniaus vėlę, už daugy
bę puikių gėlių, už lankymą laidotuvių koplyčioje ir paly
dėjimą į amžiną poilsio vietą; mieloms draugėms ir gimi
nėms už prisidėjimą prie gedulo pusryčių, jų vyrams už 
draugišką visokeriopą pagalbą. Visoms ir visiems tariame 
neužmirštamą ačiū.

Adelė Simkevičienė, sūnus ir duktė

REGINA KUTKA

kad norite, galvoju sau, man ši
tas ritmingas pasivaikščiojimas 
virto tikru išganymu: sustyru- 
sios nuo šalčio kojos atsigavo ir 
pagerėjo savijauta. Traukinys 
sušvilpė ir, ačiū Dievui, juda to
liau.

Per sieną
Privažiavome siaurą ir gana 

ilgą tiltą. Čia baigiasi Urugva
jaus teritorija, o ten, tilto gale, 
prasideda Brazilijos. Matau du 
sargybinius, grakščiai plevėsuo
ja Brazilijos vėliava, žmonės su 
lagaminais eina jų link. Man net 
kojos dreba iš baimės: kaip čia 
pro juos praeiti? O jei ir vėl 
koks tipelis tau pasakys, kad tu 
ne kanadietė ir kad tavo kraštas 
okupuotas rusų ir neturi įvažia
vimo vizos? Na, ir kas tada? Už
klausiu moterį, ar sargybiniai 
tikrina lagaminus? Jinai patvir
tina, bet sako, pravažiuojančius 
taksiu — ne. Na, ir ačiū jai, įsė
du į taksį ir per tiltą pro sargy
binius bei šauniąją vėliavą lai
mingai pravažiuoju. Už tilto, lyg 
kas mane būtų palietęs stebuk
lingąja lazdele — pasijutau sa
va, didžiausias akmuo nuriedėjo 
nuo prislėgtos krūtinės. Vos ke
lias minutes teko važiuoti iki au
tobuso stoties. Žiūriu, ir autobu
sas į Porto Alegre bestovįs! žo
džiu, šiandien nakvosiu pas sa
vo draugę.

Pas draugę
Nusiperku bilietą ir įsėdu. Už 

15 minučių išvažiuojame. Auto
busas turbūt dėl traukinio pasi
vėlavimo lėkte lekia ir tesusto- 
ja porą kartų penkiolikai minu
čių, taip kad nėr laiko šiltai pa
valgyt, o šalto maisto turiu, nes 
mano geroji Svečiulienė, lyg rū
pestinga mama, Įdėjo kelis obuo
lius, apelsinų ir sumuštinių. 
Kaip gera čia, galvoju, važiuoda-. 
ma — šiek tiek šilčiau ir vaizdai 
jau braziliški, įvairi ir graži aug
menija. Pasiekėme Porto Aleg
re 9 vai. vakaro. Taksiu priva
žiuoju prie savo draugės namų. 
Jaukiai salone dega šviesa. Nak
tis labai tamsi ir gatvės užmies
čiuose neapšviestos. Paspaudžiu 
skambuti, jinai atidaro duris ir 
minutėlei manęs neatpažįsta ... 
naktelei? Esu sušalusi, pavargu
si ir alkana.

Žaibiškas šypsnys, pakyla abi 
rankos ir aš krentu į jos glėbį!

Jogailinės unijos tikrovė
Žurnale “Aidai” neseniai 

skaičiau Z. Ivinskio platų 
straipsnį “Liublino unija ir jos 
šešėliai”. Ten įvairiais požiū
riais nagrinėjamas šitas svarbus 
istorinis Įvykis. Bet, mano, su
pratimu, tremtyje esantiems lie
tuviams istorikams pirmoje vie
toje turėtų rūpėti dabartinės lie
tuvių tautą užgulusios proble
mos. Nežinau, ar tik man taip at
rodo, ar ir kiti yra tos pačios 
nuomonės, kad mūsų tremtyje 
esantieji istorikai imasi su pen
kių - šešių šimtmečių ar kiek vė
lesnėmis problemomis, bet už
miršta ar nenori gilintis i dabar
ties, kurios lemia lietuvių tau
tos ateiti ir net jos likimą — bū
ti ar nebūti.

Didžiausi mūsų tautos istori
joje etnografiniai ir tikrosios 
Lietuvos (Lithuania propria) plo
tai šiandien prijungti tiesiogiai 
prie sovietinės Gudijos: Brėslau- 
ja, Naručio ežero apylinkės, 
Smurgainys, Lyda, Naugardu
kas, Gardinas. Čia gyvenantieji 
lietuviai persekiojami, neduoda
ma jiems net lietuviškų mokyk
lų (dar turėjo lenkų persekioji
mo laikais), neisileidžiami lietu
viški laikraščiai, gudiškos bib
liotekos nepriima lietuviškų 
knygų. Mokyklose vien tik rusų 
kalba, daromi visokie sunkumai 
norintiems mokytis lietuviškose 
mokyklose dabartinėje Lietuvo
je. Net gyventojų surašinėjimo 
metu Gudijos ribose esantieji 
lietuviai buvo užrašyti gudais 
arba tiesiog rusais. Šitokie da
lykai vyksta, kur Lenino “saulu
tė” šviečia lygybės spinduliais 
visoms tautoms ir tautybėms. Po 
tais spinduliais vyksta žiaures
nis nutautinimas ir rusinimas 
nei caro laikais.

Kova dėl šių sričių atgavimo, 
lietuvybės išlaikymo'jose, įrody
mai svetimšaliams mūsų teisių į 
tas sritis — štai yra didieji už
daviniai dabarties istorikams. 
Šalia to, surusintais vietovar
džiais Mažosios Lietuvos kraštas 
— buvusieji Rytprūsiai. Išnag
rinėti, įrodinėti jo lietuviškumą, 
priklausomumą mums yra, ma
no nuomone, svarbesnis daly
kas, negu vienu ar kitu požiūriu 
aprašinėti Liublino uniją ir “re- 
habilituoti” Jogailą kaip siūlo p. 
Sruogienė “Tėvynės Sarge” nr. 
1(30), 1969. Argi šitie visi plotai 
mūsų tremties istorikams neeg
zistuoja, kad apie juos tyli?

Į Z. Ivinskio straipsnį savu 
komentaru vilniškiam “Gimta
jam Krašte” nr. 21(173) atsilie
pia ir M. Jackevičius. Didelė da
lis jo komentarų sudaryta pagal 
“neklystančios” partijos gaires. 
Jackevičius tarp kitko rašo: 
“Lietuviai su lenkais dabar gra-

— Seime tu! Anei žodelio ne
parašei. Tavo sesuo ir aš iš gal
vos einame dėl tavęs besirūpin
damos.

Aiškinuosi brazilams
Turbūt pirmą kartą gyvenime 

taip saldžiai išsimiegojau. Pra
leidusi dienelę su jais, 6 v. vaka
ro autobusu išvykstu į S. Paulo 
ir pasiekiu jį kitos dienos vaka
rą. Namuose radau visus rimtai 
susirūpinusius, nes mano atviru
tės juos tepasiekė po dviejų sa
vaičių, t. y. man jau sugrįžus. 
Taigi, sekančią dieną reikės mė
ginti pasiaiškinti, kaip čia atsi
radau be įvažiavimo vizos? Pir
miausia išsipasakoju namiš
kiams ir lėktuvo bendrovės tar
nautojai, kuri prancūzišku ak
centu duoda gerus patarimus: 
nueik ten ir ten, sakyk taip ir 
taip. Taigi, jos patariama taip ir 
darau. Vienas tarnautojas siun
čia pas kitą, o aš vienodai ramiai 
visiems tą patį porinu ir taip 
siuntinėjama nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių, sugaištu visą dienelę, 
bet gavau išvykimo štampą.

Plepus valdininkas
Paskutinysis valdininkas buvo 

simpatiškas ir be galo plepus. 
Klausinėjo, kaip patiko Argenti
noje ir Urugvajuje, kokie ten 
žmonės.

— Gražios sudėties ir bruožų, 
simpatiški ir mandagūs, — sa
kau.

— Ot, ot mandagūs, tai aš vi
sad sakau. Gaila, kad mūsų Bra
ziliją kolonizavo tie tamsuoliai 
portugalai o ne ispanai. — Na, 
ir ėmė tuos vargšus portugalus 
plakti! Jau eilutė belaukiančių 
susidarė. Vienas vaikinas jau 
nepastovi vietoje — taip nervi
nasi nesulaukdamas to plepaus 
valdininko patąrnavįmo, o 
anam nei šilta, nei šalta. Pats 
daug atsitikimų papasakoja apie 
savo “brolių” portugalų tamsu
mą ir nemandagumą. Galų gale 
atsistoja atsisveikinimui, spau
džia ranką, prašydamas jo neuž
miršti bei atsiųsti iš Kanados 
bent “post card”.'Klausiu — ko
kią, miesto ar gamtovaizdį? Su
svyruoja. Sakau: “Abu, tiesa?” 
Pritariamai šypsos.

Galų gale po šios malonios ir 
nemalonios avantiūros grįžau 
Kanadon pilna šiltų ir šaltų įs
pūdžių, kuriuos su “Tėviškės Ži
burių” skaitytojais pasidalinau. 
Amen!

žiai draugiškai sugyvena”. Tai 
vėl Maskvos Įskiepytas trimitas, 
kurį privalo groti visi lietuviai. 
Ar Jackevičius šį trimitą pučia 
savo įsitikinimu, ar tos “neklys
tančios” partijos įsakytas, neži
nau, bet faktas lieka faktu, kad 
dabartinei Lenkijai priklauso 
nuo amžių lietuviškos Suvalkų- 
Seinų sritys. Kažin kaip drau
giškai lenkai jaustųsi, jeigu lie
tuviai, sakykim, valdytų Lomžą, 
Dancigą, Liubliną ar pan.? Tur
būt šauktų apie lietuvišką plėš
rumą visam pasauliui. Tuo tar
pu Jackevičius, praradęs lietu
višką ambiciją ir galbūt tautinę 
sąmonę, pasakoja apie “draugiš
kus” sugyvenimus su lenkais. 
Jeigu lenkai tokie šiandien 
“draugiški”, tai kodėl nepasako 
lietuviams: “Štai, mieli draugai, 
mes rodom socialistinį solidaru
mą! Atsisakom buržuazinės Len
kijos klastos ir, atitaisydami 
jums, lietuviai, anų padarytas 
skriaudas, savo noru grąžiname 
lenkų ponų valdžios užgrobtus 
lietuviškus plotus: Seinus, Su
valkus, Augustavą.” Deja, to nė
ra ir, atrodo, nebus, nes kalbėti 
apie klastos atitaisymą iš lenkų 
pusės yra perdidelė prabanga. 
Priešingai, lenkai kiek Įmanyda
mi lenkina tuose plotuose išliku
sius lietuvius. Prie to priside
da ir dabartinės Lenkijos dvasiš
kąja, kurios vadovybė nevisada 
“suranda” lietuvi kunigą Puns
ko ar kitų vietovių lietuviams 
pastoraciniam darbui.

Panašius žodžius galėtume 
pasakyti ir sovietiniams gudams, 
tik su mažu priedu: “Juk jūs ži
note, kad Naugardukas, Lyda, 
Smurgainys, Brėslauja niekada 
nebuvo gudų žemės, jau nekal
bant apie istorines Lietuvos že
mes rytuose. Tad leniniškos bro
lybės pavėsyje mės jums, lietu
viai, atiduodame jūsų žemes .ir 
tiesiam broliško sugyvenimo 
ranką”.

Deja, mes matome priešingus 
rezultatus — brutalų gudinimą 
bei rusinimą dar ten tebegyve
nančių lietuvių.

Kadangi jokių vilčių gražumu 
atgauti tas lietuviškas'sritis nė
ra, tai belieka pasiruošimo ir 
studijų kelias. Tai kelias lietu
viams istorikams — vesti tą ko
vą už tų sričių grąžinimą, jų lie
tuviškumo išlaikymą; vesti kovą 
prieš Lietuvos rusinimą, lietu
vių tautos naikinimą. Tai uždavi
niai, mano supratimu, svarbesni, 
negu jogailinių unijų kasinėji
mai. Taip pat linkėtina ir M. 
Jackevičiui, kiek galima, kovoti 
už savą tėvų žemę, už pagrobtus 
plotas ir, kiek sąlygos leidžia, 
mažiau pūsti maskvinę dūdelę— 
imperialistinį rusinimo trimitą.

B. Rimgaudas
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■ Montevideo šokėjai su savo akordeonistais

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
Gyvataro išvyka. Pirmą kar

tą Kanados lietuvių gyvenime 
didesnis lietuviškas meninis vie
netas — Hamiltono “Gyvataro” 
ansamblio tautinių šokių grupė 
aplankė vakarų Kanados lietu
vius. Iš gautų laiškų, angliškos 
ir lietuviškos spaudos praneši
mų paaiškėjo, kad visi “Gyvata- 
ro” pasirodymai praėjo su labai 
dideliu pasisekimu. Mūsų tauti
nius šokius stebėjo ne tik lietu
viško meno pasiilgę tautiečiai, 
bet ir daugelis svetimtaučių, ku
riems mūsų gražūs tautiniai dra
bužiai, prasmingi šokiai, padarė 
labai didelį įspūdį. Savo išvyka 
“Gyvataras” ne tik sustiprino 
lietuvybę tolimuose vakaruose, 
bet taip pat supažindino svetim
taučius su mūsų kraštu, jo buvu
siu laisvu gyvenimu ir šiandieni
nėm kančiom. “Gyvataro” dėka 
mūsų Lietuva įsigijo dar dau
giau draugų ir gal būsimų rėmė
jų kovoje už mūsų tėvų krašto 
laisvę. Už taip sėkmingas gast
roles krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja “Gyvataro” vadovei po
niai G. Breichmanienei ir vi
siems gyvatariečiams. Taip pat 
dėkojame visoms vidurio ir va
karų Kanados Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių vaidyboms 
bei pavieniams komitetams, pri- 
sidėjusiems prie šios “Gyvata
ro” išvykos įvykdymo bei jos 
pasisekimo. Ačiū taip pat ir po
nui A. Dudaravičiui, įdėjusiam 
nepaprastai daug darbo ir pasi-

aukojimo šios išvykos organiza
vime.

Kanados Lietuvių Diena Lon
done. šešioliktoji Kanados Lie
tuvių Diena yra rengiama š.m. 
spalio 10-11 -12 d.d., Londone, 
Ontario. Sveikiname rengėjus ir 
visus dalyvius, linkėdami lietu
viškoje dvasioje praleisti tas tris 
dienas svetingoje Londono lie
tuvių kolonijoje. Prašome ir ra
giname visus lietuvius gausiai 
šiose dienose dalyvauti.

Krašto tarybos sesija Otavoje. 
VH-sios krašto tarybos 3-ji se
sija yra šaukiama š.m. spalio 
mėn. 24-25 d.d. Otavoje, valsty
binės bibliotekos patalpose. Dar 
kartą primename ir prašome vi
sus krašto tarybos narius suva
žiavime dalyvauti, nes bus 
sprendžiami svarbūs Kanados 
lietuvių gyvenimo reikalai. Ta 
pačia proga bus įteikta “Lietu
vių Enciklopedija” ir kitos su
rinktos knygos Kanados biblio
tekai. Suvažiavimą globoja Ota
vos apylinkės valdyba. Tad re
zervuokime spalio 24-25 d.d. lie
tuviškų reikalų sprendimui sos
tinėje.

Pasikeitė krašto valdybos pir
mininko namų adresas ir telefo
nas. Pranešame, kad naujas 
krašto valdybos pirmininko na
mų adresas yra sekantis: 194 
Lloyd Manor Road, Islington, 
Ontario. Telefonas — 233-8802.

KLB krašto valdyba

1970 metais rugsėjo 8 d. Kalgario miesto ligoninėje 
mirė JUOZAS, ALEKSANDRAS DUBAUSKAS, sulaukęs 77 
metų. Paliko liūdinčią žmoną Valerija Dubauskienę, sūnus 
— Kęstutį, Antaną ir Vytautą, dukterį Rūtelę ir šešis 
anūkus.

Juozas buvo savanoris kūrėjas, Steigiamojo Seimo na
rys, Klaipėdai Atvaduoti Komiteto narys ir pats fiziškai 
šiame žygyje dalyvavęs. Apdovanotas daugeliu nepriklau
somos Lietuvos valstybės medalių, o taip pat ir Berlyno 
blokados medaliu. Lietuviškos spaudos korespondentas. Lie
tuviškos spaudos bei studentijos rėmėjas.

PADĖKA
1970 m. rugsėjo 8 d. mirė mano mylimas vyras 

JUOZAS DUBAUSKAS.
Palaidotas 1970 m. rugsėjo 11 d. Svč. Mergelės kapinėse 
Kalgaryje. Nuoširdžiai dėkoju kun. Iz. Grigaičiui, atvažia
vusiam iš Edmontono, atlaikiusiam už velionį gedulingas 
pamaldas ir palydėjusiam jį į kapines. Dėkoiu visiems, ku
rie lankė velionį koplyčioje, aukojo šv. Mišioms, atsiuntė 
gėlių ir žodžiu bei raštu pareiškė užuojautas mums. Dar 
kartą visiems nuoširdus ačiū —

Nuliūdę — žmona, dukra ir sūnūs

PENKTA KARTA PROVINCIJOLU 
V C-

Kun. Jurgis Gailiušis, OFM, penktą 
kartą išrinktas pranciškonų provinci
jolu.

štai keletas datų. Gimė 1912 m. 
vasario 20 d. Troškūnuose; 1940 m. 
kunigystės šventimai Kretingoje; 
1940 — studijos Kaune; 1941 — stu
dijos Miunchene; 1943 — Kretingos 
parapijos vikaras, viršininko patarė
jas, mokytojas; 1944 — Pajūrio vie
nuolyno viršininkas; 1945—Fuessene 
Vokietijoje liet, stovyklos kapelio
nas; 1947 — Greene vienuolyno eko
nomas, viršininko patarėjas, misijo- 
nierius; 1948 — Sv. Kazimiero pro
vincijos III ordino vadovas; 1949 — 
Winnipego liet, kolonijos kapelionas; 
1949 — Kennebunkporto vienuolyno 
viršininkas — gvardijonas; 1952 — 
lietuvių pranciškonų Amerikai ir 
Lietuvai pirmasis provincijolas; 1955 
— antram trimečiui provincijolas; 
1956 — Šv. Antano gimnazijos pirma
sis rektorius; 1958 — Greene vienuo
lyno viršininkas ir provincijolo pa
tarėjas; 1959—trečiam terminui pro
vincijolas ir gimnazijos rektorius;
1964 — Kennebunkporto vienuolyno 
viršininkas ir provincijolo patarėjas;
1965 m. — atšventė sidabrini kuni
gystės jubilėjų Kennebunkporte, Me. 
Pranciškonai ypač daug nuveikė pro
vincijolo pareigas pirmąsias keturias 
kadencijas (net 12 metų!) einant 
kun. J. Gailiušiui, OFM. Tuo metu 
įkurta ir torontiškė Prisikėlimo pa
rapija bei vienuolynas, rūpintasi gim
nazija, "Aidais”, "Darbininku”, "šv. 
Pranciškaus Varpeliu” ir kt. Lietu- 
viai pranciškonai bene daugiausia ir 
bus surinkę savųjų dailininkų religi
nio, o taip pat ir pasaulietiško turi
nio kurinių. Tuos dailininkų darbus 
pranciškonai tikisi parvežti tevynąn 
kaip išeivijos lietuvių dovaną, jai 
laisvę atgavus. 1963 išleistas to me
no reprodukcijų albumas "Art Col
lection”, skirtas angliškam skaityto-

jui. Atkreiptinas dėmesys į V. Ka
šubas skulptūras — šv. Pranciškų, 
Nek. Pr. Mariją, šv. Antaną, Kry
žiaus kelių skulptūras etc. Tas pats 
skulptorius V. Kašuba yra sukūręs 
nemaža Rūpintojėlių, kurie puošia 
pranciškonų patalpas ir bibliotekas. 
Toronte Prisikėlimo parapijoj jo su
kurtas Rūpintojėlis didesnis už na
tūralų žmogų. Prisimintini Šv. Anta
no koplyčios Kennebunkporte vitra
žiniai langai daiL V. K. Jonyno, Ka- 
šubienės originalūs Kryžiaus keliai 
Brooklyne, dail. A. Tamošaitienės ki
limai.

Sėkmės naujoj kadencijoj, senoj 
pareigavietėj! Pr. Alšėnas
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BUSIMIEJI PEDAGOGAI
Naujuosius mokslo metus Vilniaus 

pedagoginis institutas pradėjo rugsė
jo 7 d. pirmakursių įvesdinimu Vil
niaus filharmonijos salėje. Studijas 
šiemet pradeda 700 studentų, o insti
tuto dieniniame, vakariniame ir ne
akivaizdiniame skyriuose jų iš viso 
yra 6.500. Lietuvos mokykloms čia 
ruošiami aštuoniolikos specialybių 
mokytojai. Žodį tarė instituto rekto
rius V. Uogintas ir prorektorius V. 
Drotvinas, studentų vardu — užsie
nio kalbų fakulteto IV kurso studen
tė L. Paškauskaitė, fizikos-matemati
kos I kurso studentas A. Budrevičius. 
Studentiškas kepuraites pirmakur
siams ant galvų uždėjo komjaunimo 
ir profsąjungos komitetų atstovai. 
Iškilmė baigta saviveiklininkų kon
certu.

RUDENS MUGE
Čekoslovakijoje, Brno mieste, ati

daryta rudens mugė, kurioje dalyvau
ja daugiau kaip 2.000 mašinų gamyk
lų iš 30 pasaulio šalių. Lietuvos ga
mykloms Sovietų Sąjungos paviljo
ne atstovauja Kauno F. Dzeržinskio 
įmonės padidinto tikslumo koordi- 
natinės ištekinimo staklės, “Prieka
lo” pusautomatis grąžtams galąsti, 
Vilniuje pagaminti dažų purkštuvai, 
kompresoriai, padidinto tikslumo 
krumpliaračių frezavimo staklės, ly
gintuvai VD-301, VD-303 bei kiti ga
miniai. Mašinų gamybos vystymo 
problemų simpoziume dalyvaus so
vietų delegacija, kurion žadama 
įtraukti ir keletą lietuvių.

IŠGELBĖJO VAIKUS
Ukrainoje karinę prievolę atlie

kantis eilinis Kastytis Miliauskas 
laisvalaikio metu išėjo pasivaikščio
ti Dniepro pakrante. Upe plaukė ne
didelė valtis su dviem meškeriojan
čiais ukrainiečių kolchozininkų šei
mos mažamečiais berniukais. Staiga 
K. Miliauskas išgirdo pagalbos šauks
mą. Pasirodo, šešerių metų amžiaus 
berniukas iškrito iš valties, o vyres
nysis, gelbėdamas mažąjį, apvertė 
valtį, ir juos abu pradėjo nešti stipri 
Dniepro srovė. Nusimovęs batus, K. 
Miliauskas šoko į vandenį. Kai jis pri
plaukė nelaimės vietą, mažasis ber
niukas jau buvo po vandeniu. Lietu
viui teko nerti keletą kartų, kol 
drumzliname vandenyje surado skęs
tantį vaiką. Kadangi ir antrasis ber
niukas vos laikėsi vandens paviršiu
je, K. Miliauskui teko gelbėti abu 
vaikus iš karto. Nusimetęs dalį dra
bužių, jis pamažu plaukė prie kran
to, kurį nebūtų buvę lengva pasiek
ti, nes Dniepras yra plati upė. Pa
galbon atskubėjo vietiniai gyvento
jai su valtele. K. Miliauskas, abu vai
kus įkėlęs valtelėn, pats lengvai iš
plaukė į krantą. Drąsiam lietuviui K. 
Miliauskui dėkojo jį pasikvietusi iš
gelbėtų vaikų šeima, o dalinio vadas 
atsiuntė padėkos laišką Kaune gyve
nantiems jo tėvams.

IŠVYKO Į AFGANISTANĄ
Pedagoginiam drabui į Afganista

no Kabulo politechnikos institutą iš
vyko Vilniaus universiteto dėstyto
jas Eugenijus Skibarka, Kauno poli
technikos instituto dėstytoja Dalia 
Vyšniauskienė ir Šiaulių pedagoginio 
instituto dėstytojas Valerijus Serdiu- 
čenka.

VILNIUS IR KROKUVA
Vilniaus ir Krokuvos universitetai 

pasirašė draugystės ir bendradarbia
vimo sutartį, kurios rėmuose bus 
keičiamasi mokymo programomis, 
moksline literatūra, vadovėliais, dės
tytojais, konsultantais, aspirantais ir 
studentais. Ypač tamprūs ryšiai nu
matomi tarp abiejų universitetų vi
suomeninių mokslų specialistų, ma
tematikų, fizikų, biochemikų, biofi
zikų, chemikų ir kalbininkų. Jie 
bendromis jėgomis spręs kaikurias 
mokslines problemas. Sutarties pasi
rašyme Krokuvos universitetui ats
tovavo rektorius prof. dr. M. Klima- 
ševskis, prorektorius M. Karasis, 
partinio komiteto sekr. M. Kulčikovs- 
kis, Vilniaus universitetui — į tarp
tautinę matematikų konferenciją 
Prancūzijon išvykusį rektorių prof, 
dr. J. Kubilių pakeitęs docentas J.

SUDBURY, ONT.
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS 

buvo surengtas LB Sudburio sky
riaus valdybos ukrainiečių salėje. Mi
nėjimą atidarė pirm. St. Tolvaišą 
įžanginiu žodžiu. Sugiedojus Tautos 
himną, Juozas Vaičeliūnas skaitė la
bai turiningą ir aktualią paskaitą. 
Eilėraščius deklamavo T. Stankutė. 
J. Tolvaišytė ir P. Tolvaišą. R. Ku
sinskytė paskambino piano porą lie
tuviškų dainelių. Danguolė Remeiky
tė puikiai padainavo solo vieną lietu
višką dainą pritardama akoredonu. 
Taip pat D. Remeikytė surežisavo 
moterų kvartetą, kuriame dainavo ji 
pati, B. Stankienė, E. Tolvaišienė ir 
D. Kusinskytė. Jos padainavo jaudi
nančių dainų. Programa, nors ir neil
ga, bet labai vykusiai paruošta. Po 
to buvo šokiai ir veikė bufetas. Lo
terijoj laimė nusišypsojo A. Pranskū- 
nienei, V. Gudrūnui ir J. Remeikiui. 
Prie parengimo, be valdybos, daug 
prisidėjo A. Pranskunienė, A. Gatau- 
tis, D. Kusinskytė ir S. Poderytė. Be 
sudburiškių dar buvo atvažiavę sve
čių iš kaimyninės Sault S. Marie lie
tuvių kolonijos Lena Jakomaitienė, 
Vincas ir Ona žurauskai. Sekmadie
nį buvo atgiedotos Mišios už Lietuvą 
ir pasakytas pritaikytas pamokslas.

VESTUVES. Erenstas Baltutis su
situokė su Shirley Todd. Vestuvės 
pasižymėjo pakviestųjų svečių gau

Grigonis, prorektorius docentas B. 
Sudavičius ir partinio komiteto sekr. 
P. Bernatavičius. Krokuvos Jogailos 
universiteto rektorius prof. dr. M. 
Klimašauskas pabrėžė, kad šį univer
sitetą yra atkūręs karalius Jogaila, 
kad jame mokėsi daug lietuvių ir 
kad Vilniaus universiteto rektorium 
yra buvęs krokuvietis mokslininkas 
Jonas Snedeckis. Vilniečiams turbūt 
teko raudonuoti, nes komunistinė 
Lenkija Krokuvos universitetui yra 
palikusi senąjį Jogailos vardą, puo
selėja tautines tradicijas ir netgi nė
ra atsisakiusi erelio herbo. Vilniškė 
kompartija Kaune veikusį Vytauto 
Didžiojo universitetą jau yra paver
tusi Kauno politechnikos ir medici
nos institutais, o senajam Vilniaus 
universitetui davusi sovietinį komu
nizmą garbinusio “mokslininko” V. 
Kapsuko vardą. Belieka palinkėti, 
kad abiejų universitetų bendradarbia
vimas Vilniaus komunistams įkvėptų 
daugiau pagarbos istorinei Lietuvos 
praeičiai.

PAVOJINGAS RUSAS
Kompartijos oficiozas “Tiesa” rug

sėjo 4 d. paskelbė trumpą pranešimą 
“Dėmesio: pavojingas nusikaltėlis”. 
Jame rašoma: “Lietuvos TSR vidaus 
reikalų organai ieško pavojingo nu
sikaltėlio Nikolajaus Tesliukovo, gi
musio 1925 metais. Tesliukovas yra 
vidutinio ūgio, žilsterėję tamsūs, gar
biniuoti plaukai. Gali vaikščioti su 
lazda. Žinančius apie šio nusikaltėlio 
buvimo vietą prašome pranešti arti
miausiam vidaus reikalų skyriui (val
dybai)?’

NEPAGEIDAUJAMI SVEČIAI
Vilkaviškio rajono Uosių miške 

ankstyvą rytmetį sargas Jonas Kviet- 
kauskas, eidamas į savo daržą, pa
stebėjo tris jaunus vaikinus. Patik
rinęs tą miško dalį, jis rado trim 
vatiniais apdengtą motociklą. Krimi
nalinės milicijos pareigūnai tos pa
čios dienos vakarą suėmė motocik
lo atsiimti atėjusius tris “gastrolie
rius” iš surusintos Karaliaučiaus sri
ties — L. Gocką, A. Andrijanovą ir 
V. Andrijanovą. Vogtu motociklu at
važiavę į Vilkaviškio rajoną, jie ap
vogė kioską Kybartuose ir pakeliui 
pavogė dar vieną motociklą. Šį įvykį 
paskelbė “Komjaunimo Tiesa” 153 
nr.

PLEČIAMI TRAKAI
“Tiesoj” rugsėjo 6 d. paskelbtose 

“Vyriausybės žiniose” pranešamas 
leidimas Trakų miestui plėstis vaka
rų kryptimi į kitą Totoriškių ežero 
pusę. Prie miesto teritorijos bus pri
jungtos Akmenos, Galvės, Skaisčio ir 
Bernardinų ežerų pakrantės. Miestų 
statybos projektavimo institutas yra 
paruošęs poilsio zonų išplanavimo 
projektą, pagal kurį Riekalnėje ir 
Varnikuose bus statomi viešbučiai, 
pensionai, sporto bazės, Kariotiškėse 
ir Žydriškėse — pensionai ir profi
laktoriumai, Totoriškėse ir Užtraky
je — turistinės bazės, Kudrionyse— 
vaikų stovyklos. Iki 1971 m. numato
ma užbaigti Vilniaus — Trakų plento 
tiesimą, sutvarkyti pakeles. 1972 m. 
iš Trakų turės išsikelti pieno separa
vimo skyrius 4r gyvulių supirkimo 
punktas. Tais metais Trakai susi
lauks skystojo kuro stoties ir auto
mobilių plovyklos prie Vilniaus — 
Trakų plento.

PABALTIJO PARODA
Vilniaus Vingio parke rugsėjo 3 d. 

buvo atidaryta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos buitinės chemijos bei kitų ga
minių paroda “Namų apyvoka”. Lie
tuvos vietinė pramonė parodai pa
rūpino apie 800 eksponatų, Latvijos 
— 400, Estijos — 1.500. Parodos tiks
las yra supažindinti su kasdieninei 
buičiai skirtais reikmenimis, tirti jų 
paklausą, pasimokyti vieniems iš ki
tų. Neseniai įsteigta naujoji firma 
“Lietuvos buitinė chemija” parodoje 
išstatė automobilių “kosmetikos” 
preparatus: “Dangą” varikliams da
žyti, “Omegą” metalo paviršiui nuo 
rūdžių nuvalyti, “Atspindį” kėbu
lams blizginti. Paroda truks iki rug
sėjo 27 d. Iš Vilniaus jos eksponatai 
bus pervežti i Rygą ir Taliną.

V. Kst

sumu.
PRAŪŽĘS VIESULAS padarė la

bai daug žalos ypač Lively priemies
tyje ir INCO pastatams Copper Cliff. 
Miesto centras visai nenukentėjo. Iš 
13 INCO valyklos pastatų tik trys iš
liko sveiki, o kiti dar ir dabar remon
tuojami ir nikelio gamyba nėra nor
mali. Nukentėjo 75 darbininkai, iš jų 
keturi dar ir dabar kritiškoj būklėj. 
Apie tai vietinis dienraštis nė žodžiu 
neužsiminė. Iš lietuvių niekas nenu
kentėjo, tik A. Staškevičių viesulas 
gerokai palietė.

NAUJI STUDENTAI, šiemet uni
versitete studijuoti pradėjo keturi 
lietuviai: D. Remeikytė — Sudbury- 
je, P. Baltutis — Londone, Z. Griško- 
nytė — Hamiltone ir V. Kručas — 
Thunderbay. Linkime geros sėkmės 
visiems.

SILVIJA MARTINKUTĖ ir Ro
naldas Martinkus iŠ Hamiltono per
sikėlė gyventi į Sudburį. Silvija mo
kytojauja gimnazijoj, Lively prie
miesty, o jos broliukas lanko gimna
ziją miesto centre.

LB SUDBURIO APYLINKES 
VALDYBA pasikvietė Hamiltono tau
tinių šokių grupę “Gyvatarą” kariuo
menės šventės minėjimo proga lap
kričio 21 d. Viskas vyks ukrainiečių 
salėj.

Sudburiškis

Ragauja dirbtinio maisto L. K. 
iliustruoti savo paskaitai

g HAMILTON
DRAMOS MĖGĖJŲ TEATRAS 

“AUKURAS” šį rudenį ruošiasi at
švęsti 20 metų sukaktį. Lapkričio 6 
d. Aušros Vartų parapijos salėje bus 
“Aukuro” dekoratoriaus dail. Algir
do Trumpicko tapybos paroda kartu 
su “Aukuro” praeitos veiklos įdo
mesnių dalykų išstatymu. Po parodos 
atidarymo “Aukuro” jaunimo grupė 
pasirodys su menine programa.

Lapkričio 7 d. Jaunimo Centro sa
lėje bus didelis iškilmingas sukak
ties- balius - šokiai. Programai kvie- 
čiamaš mūsų scenos veteranas akto
rius Henrikas Kačinskas ir kt.

Lapkričio 8 d. “Aukuras” statys 
premjerą — Balio Sruogos 3 v. ko
mediją “Dobilėlis penkialapis”. Po 
premjeros — oficialūs sveikinimai. Į 
šią šventę “Aukuro” valdyba kviečia 
visus tautiečius, taip pat visus buvu
sius narius, gausiai atsilankyti.

Vyt. K.
LORETOS BUBNYTES IR VI

LIAUS BUTKEVIČIAUS vestuvės 
įvyko rugpjūčio 29 d. Jų santuoką 
palaimino mons. J. Tadarauskas. Mi
šių metu bažnyčioje giedojo solo p. 
p. A. Paulioniai. Bažnyčia buvo pil
na žmonių. Vestuvių vaišės, dalyvau
jant arti trijų šimtų svečių, įvyko 
Jaunimo Centre. Jaunuosius su duo
na ir druska pasitiko jaunosios ma
mytė Lina Bubnienė ir jaunojo tėve
lis Kazys Butkevičius. Mons. J. Ta- 
darauskui sukalbėjus maldą; įvyko 
šaunios vaišės, kurių metu skambėjo 
lietuviškos dainos. Jaunuosius svei
kino parapijos klebonas mons. J. Ta
darauskas, “Ateities” žurnalo redak
torius jaunosios dėdė J. Šoliūnas iš 
Čikagos, jaunosios pusbrolis A. Vi- 
nerskis. pirmasis pabrolys A. Za- 
dorskis ir kiti. Gauta daug sveikini
mų, kurių tarpe buvo ir iš Lietuvos. 
Taip pat jauniesiems buvo įteiktas 
specialus Šv. Tėvo palaiminimas. Tė
vų vardu jaunuosius sveikino jauno
sios tėvelis J. Bubnys. Pabaigoj jau
navedys visiems tarė nuoširdų padė
kos žodį. Vaišių metu šia proga gra
žia programėlę atliko jaunojo pusse
serės iš Čikagos šoliūnaitės, kurios 
visiems svečiams paliko gražų pri
siminimą. Vaišių iškilmėm vadovavo 
Z. Gedminas. Dalis svečių buvo at
vykę iš Čikagos, Toronto, Delhi apy
linkės. Niagaros pusiasalio ir kt. Jau
noji Loreta Bubnytė yra baigusi gim
naziją, ateitininkė, lankiusi šeštadie
ninę mokyklą. Jaunasis Vilius But
kevičius studijuoja matematiką Wa
terloo universitete, kur tikisi baigti 
studijas pavasarį. Būdamas gimna
zijoje, dalyvavo jaunimo organizaci
jose bei “Gyvatare”.

MERGAIČIŲ CHORAS sėkmingai 
pradėjo naują veiklos sezoną. Pirmo
je repeticijoje dalyvavo 48 mergai
tės. Chorui gražiai ir sumaniai toliau 
vadovaus sol. V. Verikaitis. Repeti
cijos reguliariai vyks kas sekmadie
nį 4 v. p. p. parapijos salėje. Visos 
mergaitės, mėgstančios dainą, kvie
čiamos įsijungti į choro eiles. D. L. 
K. Algirdo šaulių kuopa paskyrė 
mergaičių chorui $20. Choras nuošir
džiai dėkoja už suteiktą paramą.

PAPILDYMAS. “TŽ” 37 nr. apra
šant V. Paškevičiūtės ir V. Beniušio 
vestuves praleista viena jaunųjų pa
lydos pora — Aldona Volungytė ir 
Algis Chromanskis. Už klaidą atsi
prašome. J. P.

VYSK. VALANČIAUS ŠEŠTADIE
NINE MOKYKLA mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 12 d. toj pačioj St. Pat
rick mokyklos patalpoje (Victoria. 
King ir Main gatvių kampas). Pasi
tarimas mokytojų, dirbančių šešta
dieninėje mokykloje, įvyko rugsėjo 
3 d. Ant J. Mikšių patalpose. Vado
vaujant mokyklos vedėjui J. Mikšiui, 
buvo aptarti darbo planai ir pasi-

A dvokatas

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

32 James St. So.,

I
 Royal Bank Building, 

suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Mokslo Akademijos suvažiavime. Maistą parūpino dr. P. Kaladė pa-

skirstyta darbu. Parengiamajame 
skyriuje dirbs L. Stungevičienė, I — 
D. Deksnytė, II — D. Juozapavičiū
tė. III — K. šeštokas, IV — K. Pa- 
reštytė, V — A. Gutauskas, VI — G. 
Repčienė, VII — B. Juozapavičienė, 
VIII — A. Mikšienė, IX — A. Vo- 
lungienė, X — A. Mikalauskas. Po 
pasitarimo visi buvo pavaišinti kavu
te. Dalyvė

PO ATOSTOGINIO LAIKOTAR
PIO Hamiltono lietuvių kolonija pa
sigenda visuomeninės veiklos bei pa
rengimų. Rugsėjo 12 d. pirmūnais 
pasireiškė T. Fondas. Deja, ilga va
saros atostogų pertrauka žmones at
bukino nuo dalyvavimo lietuviškoje 
veikloje ir per šį pirmąjį parengimą 
dalyvių skaičius nebuvo labai gau
sus. Londono judrusis ansamblis, va
dovaujamas p. Chainausko, ir jauni
mo choras, vadovaujamas kun. B. 
Pacevičiaus, nuteikė hamiltoniečius 
optimistiškai. Sėkmingai veikė lai
mės staliukų laimėjimo loterija ir 
grynais pinigais premijų loterija. Vi
si laimingieji džiaugėsi savo laimi
kiais. Geros nuotaikos užbaigai iš kaž
kur atsirado “Gyvataro” akordeonis
tas Deksnys, na, ir pradėjo linksmin
ti susirinkusį jaunimą. Į šį gražų 
lietuvišką pasilinksminimą įsijungė 
ir Londono jaunimas. B. Milašius

MARCIJONAS JUODIS D. L. K. ' 
Algirdo šaulių kuopai paaukojo $20. 
šis tautietis nenuilstamai sielojasi 
tėvų žemės likimu ir iš savo kuk
lios pensijos dažnai skiria gausias 
aukas ne tik šauliams, bet ir Lietu
vių Fondui. Ten jo įnašas siekia 
tūkstantinę. Jis pareiškė, kad savo 
visas, sutaupąs žiloje senatvėje per
ves Lietuvių Fondui. Nuoširdžiai dė
koja br. šauliui M. Juodžiui už šią 
duosnią auką — Šaulių kuopa

MŪSŲ “KOVO” ATLETAI sėkmin
gai dalyvavo Toronte baltiečių ir š. 
Amerikos lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybėse jaunesniųjų am
žiaus grupėje. Bert Lukošius lengvai 
laimėjo 400 m ir 800 m bėgimą re
kordiniu laiku. Už tai jis buvo išrink
tas ir gavo taurę, kaip iškiliausias at
letas 15 m. amžiaus, grupėje. Hamil- 
toniečiai tarp lietuvių išsikovojo 9 
I-sias vietas: A. Grajauskas 3, B. Lu
košius 2, L. Kareckaitė 2, V. Rieku
tė 1 ir J. Riekus 1. šie atletai iš bal
tiečių laimėjo dvi I-as, septynias li
as ir dvi III-as vietas. A. G.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

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

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais ‘Talka” uždaryta.

v. p.D.
V. p.p- t
v. p.p. ’

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas te
kių patarnavimas. Parduodaine “American Travelers” tekius. Užtik* 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

'enninc^er Limited 

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

Nemokama autoafkštė prie abiejų krautuvių

PADĖKA
Šių metų rugsėjo 3 d. man sulau

kus šešiasdešimtojo gimtadienio, įvy
ko jaukus pobūvis. Dėkoju visiems, 
kurie kuo nors prisidėjd prie to po-‘ 
būvio paruošimo.

Ypatingą padėką reiškiu virtuvės 
personalui už tiek daug įdėto darbo 
ir už visą tokį gražų paruošimą.

Ačiū p.p. S. Kanopienei, O. Leš- 
čiuvienei, E. Daugilienei. Ačiū p. Ka
nopai už sklandų pravedimą šio po
būvio ir gražius sveikinimus bei lin
kėjimus. Ačiū visiems už pasakytas 
kalbas ir gražius sveikinimus, taipgi 
tiems, kurie, negalėdami dalyvauti, 
atsiuntė sveikinimus raštu. Ypač dė- 
kojų savo šeimai iš Lietuvos, kuri 
negalėdama tą vakarą dalyvauti kar
tu su manimi, atsiuntė sveikinimus 
ir linkėjimus telegrama visų Saulių 
vardu. Labiausiai ačiū už jūsų visų 
atsilankymą ir tokią vertingą bendrą 
dovaną. Ačiū visiems. Niekada nepa
miršiu man parodyto tokio didelio 
nuoširdumo.

Su didžia pagarba —
Vladas Saulis

St. Catharines, Ont.
Į BENDRĄ VEIKLĄ. Malonu gir

dėti, kai kiekvienas organizacijų na
rys jaučia pareigą padėti savo arti
mui moraliai ir materialiai. Tokia 
organizacijos šeima, kad ir negausi 
savo nariais, daug ko gali pasiekti. 
Organizacijos bei jų idėjos netaip 
greit miršta, kaip paskiri žmonės, o 
ypač kurie gyvenam nesavo gimto
jo krašto aplinkoj. Neturime teisės 
pasitraukti nuo mūsų tautinės kul
tūros bei mūsų organizacijų, jeigu 
norime, kad ir mūsų jaunimas mus 
sektų, šido atžvilgiu primintina Ka
nados Šaulių Rinktinė ir jos vado
vas S. Jokūbaitis, kuris imasi ini
ciatyvos organizuoti šaulių vienetus 
ne tik Ontario, bet ir Kvebeko pro
vincijoj. Būdamas St. Catharines jis 
lankė savo pažįstamus, susitiko su 
Niagaros pusiasalio ramovėnų valdy
ba, papasakojo savo veiklos planus 
ir kvietė į bendrą veiklą. Buvo su
sitarta dėl š.m. nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės švenčių minėji
mų. St. Catharines kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lapkričio 14 d., 
Hamiltone — lapkričio 21 d., Toron
te — lapkričio 28 d. Tas planas leis 
dalyvauti vieniems pas kitus. Organi
zacijos ir paskiri asmenys prašomi 
atsiminti minėtas datas, kad nesikry- 
žiuotų mūsų parengimai. Koresp.

depozitus „ ____ 5%
Šerus ir sutaupąs —___ -_ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7% %
Duodame: 
aT^mues paskolas iš . .10% * 
nekiln. turto paskolas iš ... 9%
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® LIRTUVIAI PASAULYJE
LA. Valstybės

VLIKO SEIMAS įvyks Čikagoje 
gruodžio 5-6 d. d. Posėdžiams jau iš
nuomotos patalpos Bismarcko vieš
butyje. Kitos organizacijos prašomos 
atsisakyti parengimų tą savaitgalį.

JAUNIMO INFORMACINIS CENT- 
RAS steigiamas Bostone. Centro val
dyba spaudai, lituanistinėms mokyk
loms ir tautinių šokių grupėms iš
siuntinėtuose pranešimuose skelbia: 
“Pagrindiniai šio centro tikslai yra 
sekantieji: 1. surinkti žinias apie lie
tuviško jaunimo organizacinę ir as
meninę veiklą bei atsiekimus, 2 su
daryti centrinį šaltinį, į kurį galėtų 
kreiptis susidomėję šiom žiniom, 3. 
išleisti biuletenį, kuris informuotų 
jaunimą apie lietuvių organizacinius 
ir bendrai jį liečiančius reikalus, 
šiuo būdu mes tikimės ne tik sustip
rinti ir suartinti dabartines jaunimo 
organizacijas, bet ir įtraukti dar dau
giau neorganizuoto jaunimo į lietu
višką veiklą. Centras nepriklauso jo- 
kiąi organizacijai ir nesiremia jo
kiom ideologinėm pažiūrom. Mes jus 
prašytume atsiųsti sąrašą jūsų or
ganizacijai priklausančių asmenų su 
adresais, kad galėtume juos prijung
ti prie mūsų centrinio sąrašo. Be to, 
jei jūs turite žinių, kurias norėtumė
te paskelbti bendrai lietuviškam jau
nimui Šiaurės Amerikoje, prašome 
mums atsiųsti. Laukiame iš jūsų 
žodelio.” Naujosios institucijos ad
resas: Lietuvių Jaunimo Informaci
jos Centras, P. O. Box 8992, Boston, 
Mass., USA. Tel. 617-268-5575.

ŠEIMŲ SAVAITGALIS Putname 
— spalio 17-18 d.d. Pokalbius praves 
BALFo reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas. Pokalbių pradžia — spalio 
17, šeštadienį, 8 v.v. Negalintiems 
tuo laiku atvykti pirmasis pokalbis 
bus spalio 18, sekmadienį, 10 v.r., 
prieš Mišias 11.30 v.r. šeimos gali 
atvykti su vaikais — jiems bus pa
rūpinta speciali globa. Informacijas 
teikia seselė M. Palmira, Immacu
late Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Tel. (203) 928- 
5828.

KELIONĘ PER ATLANTĄ 31 pė
dos ilgio buriniu laiveliu praėjusią 
vasarą atliko niujorkietis daiL Albi
nas Elskus su vienu savo bičiuliu. 
Išvykę iš Connecticut valstijos pa
krančių liepos 12 d., per 6 dienas 
jiedu pasiekė Bermudos salą, kur il
sėjosi savaitę ir ruošėsi kelionei per 
Atlantą. Į Airiją jie atplaukė per 
32 dienas, susipažinę su Atlanto aud
romis, saule ir vėju. Keliauninkai 
laivelyje turėjo radijo priimtuvą ir 
mažą siųstuvėlį, kuris nelaimės sig
nalus gali perduoti 200 mylių. Airi
joje sužinojęs, kad jo vitražo studi
ja yra gavusi skubių užsakymų, dail. 
A. Elskus Niujorkan grįžo lėktuvu. 
Iš viso jo kelionė truko 47 dienas. 
Laivelis bus pervežtas transportiniu 
laivu. Dail. E. Elskus, ruošdamasis 
šiai kelionei, lankė Niujorke veikian
čią jūrininkystės mokyklą.

SOCIALINIO KLUBO VALDYBA 
Čikagoje praneša, kad yra gavusi 
naujų duomenų iš Jungtinių Tautų 
komisaro pabėgėlių reikalams Žene
voje, Šveicarijoje, apie mokamas pa
šalpas nukentėjusiems nuo nacių re
žimo koncentracijos ar baudžiamose 
stovyklose, prievartos darbuose. Pla
tesnių informacijų teirautis, pride
dant SI ir sau pačiam adresuotą vo
ką su tarptautinio pašto kuponu, šiuo 
adresu: Lithuanian Community’s So-

WINNIPEG, MAN.
ALGIS POVILAS DIELININKAI- 

TIS praėjusį pavasarį baigė Mani- 
tobos universitetą ir gavo humanita
rinių mokslų bakalauro laipsnį. Stu
dijas tęs toliau — nori įsigyti peda
gogikos magistro laipsnį. Algis gimė 
1947 m. Vokietijoje, Driten, netoli 
Braunschweigo, britų zonoje. Jo tė
vas Vincas 1948 m. atvyko Kanadon 
miško darbams, po metų atsikvie
tė savo žmoną Sonią ir sūnų Algį. 
Apsigyveno Winnipege. Dielininkai- 
čių šeima greit įsijungė į parapijos 
darbą. Algis yra ilgametis tautinių 
šokių grupės šokėjas, parapijos ko
miteto jaunimo reikalams narys.

BIRUTĘ SPINK-JANČIUKAITĘ 3 
metam išvyko Malezijon. Ji tenai 
mokytojaus, o jos vyras dantistas 
dirbs sostinės klinikoje.

ALGIRDAS JANUŠKA yra išvykęs 
Italijon, ten dirbo vasaros metu 
banke.

SILVIJA MACIŪNAITĘ yra išvy
kusi studijom (vasaros metu) Sve- 
dijon. Studijuoja verslą.

Algis Dielininkaitis, boigęs Mcr- 
nitobos universiteto humonitori- 
nių mokslų fakultetą

cial Club, 3548 So. Emerald Ave., 
Chicago, Hl. 60609, USA.

ŠV. KAZLMIERO Los Angeles 
bažnyčioje nuo spalio pradžios sek
madieniais įvedamos jaunimui skir
tos antros lietuviškos Mišios. Lig 
šiol lietuviška būdavo tik Suma ir 
šeštadienių 7.30 v. Mišios. Kalifor
nijos bažnyčiose jau pradedami per
tvarkyti altoriai pagal naują apei
gų tvarką, šv. Kazimiero bažnyčiai 
altoriaus projektą lietuviškais moty
vais ruošia architektas Ed. Arbas.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ Federaciją Buenos Aires su
darė lietuvių draugijos ir ansamb
liai: “Atžalynas”, “Ateitis”, Birutės 
Draugija, Šv. Cecilijos choras, Gyvo
jo Rožinio grupė, Temperley “Auš
ros” choras, Lietuvių Bendruomenė, 
“Rambynas” ir Senelių židinys Ad- 
rogue. Federacijos valdybon išrinkti: 
pirm. — Adolfas Remeikis, vice- 
pirm. — Hektoras Levanavičius, 
sekr. — Jane Macaitytė, ižd. — An
tanas Mikučionis, nariu — Pijus Gu- 
delevičius. Federacija į artimiausių 
darbų sąrašą yra įtraukusi naujų lie
tuvių akademikų pagerbimą ir meti
nį Aušros Vartų parapijos vakarą 
su menine programa.

DR. ERNESTAS PARŠELIS, lai
mėjęs atrankos konkursą, buvo pa
kviestas dėstyti filosofijos kursą 
Buenos Aires universiteto teisių fa
kultete.

HEKTORO LEVANAVIČIAUS va
dovaujamas tautinių šokių ir dainų 
jaunimo ansamblis “Atžalynas” Bue
nos Aires surengė savo metinę šven
tę. Programon buvo įtrauktos lietu
viškos ir ispaniškos dainos, naujai 
išmokti tautiniai šokiai. Jautrų žo
dį tarė “Atžalyno” steigėjas kun. J. 
Margis, MIC, šia proga ansambliui, 
padovanojęs magnetofoną. Atžalynie- 
čių tėvų komitetas, vadovaujamas 
Adolfo Remeikio, surengė vaišes an
sambliečiams.

BENEDIKTO SURVILOS moteriš
kų madų salono “Modas Survila” 
naujausius pavasarinius ir vasarinius 
drabužius rugsėjo 7 ir 14 d.d. rodė 
Buenos Aires televizijos stotys. Prieš 
tai B. Survila surengė labai sėkmin
gą savo sukurtų madų parodą britų 
moterų klubui “XX Century Club”.

PIJAUS IR URŠULĖS SAKA
LAUSKŲ restoraną Avellanedoje, 
netoli Aušros Vartų parapijos baž- 
nyčiosr apiplėšė penki ginkluoti ban
ditai. Iš kasos jie paėmė keliolika 
tūkstančių pezų, iškraustė klientų 
kišenes ir atėmė laikrodžius. Iš lie
tuvių nukentėjo R. šeštokas, F. Ko- 
reikis, J. Bandžius, P. Rutkus, H. 
Čopis ir S. Jaspelkis. Restorano val
gyklos paslaugomis naudojasi daug 
lietuvių.

Brazilija
SAO PAULO STOVYKLAVIETĖ- 

JE buvo surengta II Lietuvių Diena, 
pradėta kun. A. Saulaičio, SJ, atlai
kytomis Mišiomis. LB valdybos pirm. 
J. Tijūnėlis padėkos lakštais atžy
mėjo ilgametę jaunimo ir mokyklė
lės vadovę M. Vinkšnaitienę ir P. 
Šimonį, kuris jau daugiau kaip 40 
metų reiškiasi lietuviškoje veiklo
je. Lietuvių šventė baigta vaišėmis 
ir žaidimais. Ja rūpinosi Brazilijos 
LB pirm. J. čiuvinskas.

KELIOLIKA ATEITININKŲ SEN
DRAUGIŲ ir buvusių moksleivių 
Sao Paulo mieste ateitininkų kon
gresą Čikagoje atžymėjo šv. Juoza
po parapijos klebono kun. Pijąus Ra- 
gažinsko atlaikytomis Mišiomis ir 
specialiomis vaišėmis klebonijoje. 
Pyragą ateitininkijos šešiasdešimt
mečiui iškepė jaunimo globėja M. 
Vinkšnaitienė.

Australija
KUN. P. BUTKUS LIDCOMBE ka- 

talikų bažnyčioje atlaikė Mišias su 
Algio Pluko suorgariizuota jaunimo 
modernia muzikine palyda, kuriai 
buvo panaudotos gitaros, būgnai ir 
net trimitas Pakylėjimo metu. Mi
šių dalyvius iš bažnyčios išlydėjo 
jaunimo orkestrėlis.

GINČAS DĖL “MŪSŲ PASTO
GĖS” ir jos redaktoriaus V. Kazoko 
ligšiolinės linijos jau pereina prie 
apgailėtinų argumentų. “Mūsų Pa
stogės” liepos 27 d. laidoie rašoma: 
“Liepos 18 d. atvykusį į Pavergtųjų 
Tautų Sava’tės proga Lidcombe 
(Sydney) surengtą tautybių koncer
tą “Mūsų Pastogės” redaktorių už
puolė vienas mūsų tautietis, kumščiu 
sužalodamas veidą. Smūgis j dešinę 
akį dar buvo tiek laimingas, kad į 
akį nesulindo akinių stiklai. Užpuo
likas lietuviškame gyvenime praktiš
kai nesirodo. Kiti spėja, kad prie šio 
veiksmo buvęs iš pašalies paskatin
tas. Užpuolimo metu ten pat buvę 
australai detektyvai užpuoliką suėmė 
ir jį perdavė policijai.” kumščio 
kalba, deja, nesiderina su lietuvišku 
patriotizmu, dėl kurio dabar ginčija
si Australijos lietuviai.

LVS “RAMOVĖS” Sidnėjaus sky
riaus valdyba surengė Dariaus ir Gi
rėno tragiško skrydžio per Atlantą 
minėjimą. Mišias Lidcombe katalikų 
bažnyčioje atlaikė ir pamokslą pasa
kė Iš Melburno atvykęs kun. Pr. Va- 
serfs, “Tėviškės Aidų” redaktorius. 
Minėjimą Bankstown Lietuvių Na
mų salėje atidarė “Ramovės” sky
riaus valdybos pirm. SL Pačėsa, pa
skaitą skaitė Juozas Kapočius, žuvu
sieji lakūnai buvo pagerbti susikau
pimo minute. Gripas sutrukdė pilną 
meninės programos atliktiną.
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MOKYKLA UŽ 6000 MYLIŲ © WMEJE VEIKIOJE
Jeigu iš visame pasaulyje di

džiausios lituanistinės Maironio 
mokyklos Toronte nukeliautum 
i rytus iki Newfoundland© ir že
mėlapiu nusileistam tūkstančius 
mylių i pietus, pataikytum be
veik tiesiai į kone mažiausią li
tuanistinę mokyklą Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje.

Neseniai pasibaigė žiemos atos
togos, bet ir visą liepos mėnesį 
mokiniai rinkosi šeštadienio po
pietėmis į Mookos Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklėlės patalpas. 
Yra ir antroji mokykla Vila Zeli- 
nos Šv. Juozapo lietuvių parapi
joje, veikianti taip pat šešta
dieniais.

Turime ir mokyklos Volkswa
gen© autobusiuką, kuriuo pa
imame dalį mokinių, o kitus at
veža tėvai iš įvairių miesto da
lių. Sao Paulo miestas turi 8 mi
lijonus gyventojų ir užima apie 
500 kv. mylių. Mūsų mokinių 
yra apie 30, suskirstytų į dvi 
klases: pradinės mokyklos ir 
gimnazijos. Vyresnieji geriau 
moka lietuviškai, beveik visi mo
ka skaityti. Kaip ir kituose kraš
tuose, mokiniai yra gimę gyve
namajame krašte, tik Brazilijos 
lietuvių jaunimo tėvai atvyko čia 
tarp pasauliniu karu, maždaug 
1926 — 1930 m. -

Tėvams buvo lengviau moky
tis — nepriklausomosios Lietu
vos valdžia pastatė keturias mo
kyklas ir atsiuntė iš Lietuvos 
mokytojų. Tada buvo ne tik šeš
tadieninės, bet ir visos savaitės 
mokyklos, kuriose dėstytas 
bendras kursas kartu su lietuviš
kuoju. Karas viską pakeitė. Lie
tuva buvo okupuota ir nebegali 
padėti. Brazilijos valdžia netgi 
buvo uždraudusi kitomis kalbo
mis viešai kalbėti ir mokyti. Lie
tuvių kalbos tada teko mokytis 
bažnyčioje, kuriai buvo gautas 
leidimas lietuviškai laikyti pa
maldas. Net telefonu neleista 
lietuviškai kalbėti.

Veikė ir tebeveikia chorai ir 
jaunimo sambūriai, šioje mo
kyklėlėje galbūt patiktų moky
tis nemėgstantiems ilgų pamo
kų, nes renkamasi nuo trečios 
iki penktos, tik dviem valandom, 
kurios padalintos į keturias pa
mokas. Portugalų kalba Lietu
vos istoriją ir geografiją dėsto 
mokytojai Robertas Vidžiūnas ir 
Janina Valavičienė. Lietuvių 
kalbos jaunesnieji turi dvi pa
mokas su skaidrėmis ir kitomis 
vaizdinėmis priemonėmis, vyres
nieji — tik vieną tokią pamoką, 
naudodamiesi iš JAV gautais 
pratimais. Dukart per mėnesį 
mokytojąs Alfonsas Petraitis 
moko lietuviškų dainų, vaidybos 
ir vadovauja šešių muzikantų 
orkestrėliui. Mokytoja Carmen 
Kors rūpinasi darbeliais, puošia 
salę lietuviškais motyvais. Pas- 
kurios padalintos į keturias pa 
filmams, skaidrėms ar lietuviš
kiems žaidimams, kuriuos pra

Mookos lituanistinėje mokykloje, Sao Paulo, Brazilijoje, p-lė Car
men Kors aiškina apie mena darbelių parodoje. Mokomasi lietuvių 
kalbos, teatro, dainų ir šokių, o portugalų kalba istorijos ir geogra
fijos. Vilo Zelinoje yra ir antroji mokykla.

Data Parašas.— --. „.... ..................

ILGAI LAUKTA
K. Ališausko knyga “KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS” (I tomas, redaguotas Pr. Čepėno) jau ati
duotas spausdinti. Spausdina M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

I tomas apima: Lietuvą ir lietuvius pirmojo pasaulinio ka
ro metu, Lietuvos kariuomenės organizaciją, lietuvių kovas su 
bolševikais ir bermontininkais. Knyga didelio formato, apie 
500 puslapių, 43 karo veiksmų brėžiniai, foto nuotraukos, san
trauka anglų kalba, kietais viršeliais. Bus baigta spausdinti. 
Įrišta ir išsiuntinėjama 1971 m. balandžio mėnesį.

Kviečiu i taikę
— būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenumeratoriais! Kadangi sun
ku žinoti, kokį egzempliorių skaičių spausdinti, tai maloniai kviečiu iš 
anksto knygą užsisakyti. Iš anksto knygą užsisakiusiems ir pinigus su
mokėjusiems kaina — $12.00.

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji nemažiau $25.00.
Veikalo mecenatais bus paaukojusieji nemažiau $200.00.
Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus įdėtas knygos pabaigoje

Čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas, 7312 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

iškirpti _____ ____ _____ ........ .....
K. Ališauskui, 7312 So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, U. S. A. 

Siunčiu knygai “Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės” išleisti $

Adresas (rašyti aiškiai) ---------------——

veda kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Vasaros atostogų metu, kai 

Kanadoje siaus šalčiai, Brazili
joje bus didelis karštis ir Kalė
dos palmių pavėsyje. Mokiniai 
paruoš Kalėdų eglutės progra
mą: tėvai ir svečiai galės pasi
klausyti orkestrėlio ir dainų.

Vila Zelinos mokykloje moki
niai rinkosi kelis kartus per sa
vaitę atostogų metu, mokyklos 
vedėjos Magdalenos Vinkšnai- 
tienės globojami, surengė puikią 
jaunimo šventę su pamaldomis, 
vaišėmis, tautiniais šokiais ir 
dainomis. Jaunųjų ateitininkų 
būrelis metų pabaigoje ruošiasi 
minėti šešiasdešimtmečio sukak
tį, priimti narius į savo tarpą.

Nors labai skiriasi Kanados ir 
Brazilijos gamta, klimatas, 
mokslo metai ir gyvenamojo 
krašto sąlygos, šeštadienis labai 
panašus — mokiniai skuba į li
tuanistinę mokyklą. A. S.

D. MICKUTĖjĄITKIENĖ

RUDENIOP
Rudeniop rausvi beržynai, < 
Lyg auksinės skaros.
Lūžta saujoj sausas linas — 
Su mynėja baras...
Bulvės raičiojos po vagą.
Kvepia bulvienojai, 
Gervės išskrenda ir klega — 
Piemenys joms moja.
Ir voratinkliai šilkiniai 
Per laukus nutysę ... 
Kada vėl tave, tėvyne, 
Mes tokią matysim?
"Bobų vasara” vadinom 
Rudenio tuos burtus — 
Jie dabar už auksą gryną 
Būt brangesnis turtas.

O. B. AUDRONĖ

KATINAI
Ar nežinai?
Sniegus išbraidė katinai, 
Ir loja šunys, 
Ledinio sniego 
Krentančioj krušoj.
Ar nežinai?
Sulindo sielon katinai 
Ir pjaunasi, 
Atrodo, mirtinai — 
Nesutelpa 
Mažytėj sieloj, 
Kaip maiše.
Sustok,
Gana,
Ledinė dargana! 
Trošku.
Išlėkti šunys. 
Katinai! — 
J ieškot i saulės 
Išeinu, 
Taku siauru, taku senu — 
J ieškoti lobių 
Pažadėtų 
Ne man vienai.

Klausytojai renkasi į L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimą Toronte. Kairėje — atvykusieji 
registruojasi, dešinėje — dalis klausytojų: dr. J. Jakštas, kun. dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM ir kiti 

Nuotr. J. Valiulio

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Ekonominiai mokslai
Dr. Jonas Norkaitis iš V. Vo

kietijos savo paskaitos temą šiek 
tiek pakeitė. Anksčiau buvo 
skelbta — “Autonominiai ir he- 
terenominiai dėsniai ekonomi
niame procese” (heterenominis 
dėsnis yra toks dėsnis, kurio vei
kiama ūkinė sistema turi pri
klausyti nuo išorinių reiškinių, 
priešingų autonominiams reiški
niams), dabar ją papildė dar ir 
socialine sritimi. Si paskaita bu
vo bene geriausiai akademiškai 
apipavidalinta ir eiliniam klau
sytojui sunkiai įkandama, šią 
problemą paskaitininkas padidi
no dar ir dėlto, kad skaitė gana 
sparčiai ir pertyliai. Paskutinių 
suolų klausytojai turėjo būti ge
rokai įsitempę, kad nepasimes
tų minčių eigoje.

Be ekonominių sistemų ir jo
se vykstančių ūkinių procesų 
analizės, kuri ir sudarė šios pas
kaitos turinį, autorius dar at
kreipė dėmesį, kad ir ekonomi
koje vykstąs tam tikras lūžis. 
Ekonominiame gyvenime vis 
labiau ir labiau pripažįstama as
mens vertė, o nuosavybės sąvo
kos sampratoje ima reikštis ide
aliniai pradai. Paskaitininkas 
mano, kad ir ekonominiam pa
sauly turėtų daugiau pasklisti 
krikščioniškos šviesos arba net 
sukurti krikščionišką ekonomi
nę sistemą.

Klausimų metu prelegentas 
išreiškė mintį, kad jau dabar 
reiktų ruoštis ir ekonominiam 
Lietuvos atstatymui.

Gyvybės problemos
Medicinos sekcijai pirminin

kavo pakaitomis dr. J. Sungaila 
ir prof. dr. V. Pavilanis iš Mont- 
realio. Pastarasis, kaip virologi- 
jos katedros vedėjas Montrealio 
universitete ir tyrinėtojas yra ži
nomas ir tarptautinėje plotmėje 
savo darbais. Jis savo paskaitoje 
dėstė apie gyvybės sampratą, 
priminė problemos filosofini pa
grindą, genetinę inžineriją ir pa
brėžė. kad dabarties mokslas ga
li plačiai manipuliuoti gyvybės 
elementus ir Įvykdyti tai. ką 
graikai vaizdavo savo mitologi
joj, būtent, išauginti pusiau žmo
gų — pusiau gyvuli. Bandymai 
dirbtinai auginti embrioną yra 
toli pažengę, nors sudaryti nau
ja gyvybės rūšį nėra pavykę. 
Šioje srityje tenka paisyti etikos 
principų, dėlto su žmogaus gy
vybe vengiama perdaug ekspe
rimentuoti.

Dr. Z. Danilevičius pats neat
vyko, tad jo paruoštą paskaitą 
perskaitė dr. A. Užupienė. Joje 
autorius išdėstė biologijos pa
žangą paskutinių penkerių metų 
laikotarpyje. Esą daug pasiekta, 
bet ir daug nusivilta. Daug pa
siekta pvz. vaistų srityje, bet nu
sivilta žmogaus amžiaus pratęsi
mo srityje, širdies perkėlimas 
problemos neišsprendžia; per
kelta jauno organizmo širdis į 
seną greitai susidėvi. Be to, ne
išspręsta naujo organo atmeti
mo problema. Taipgi nėra aiš
kiai ir tiksliai išspręsta gyvybės 
pabaigos problema. Autoriaus 
paskaita buvo apžvalginio pobū
džio ir visiems klausytojams pri
einama.

Dr. D. Jasaitis taip pat neat
vyko. Jo paskaitą, kiek sutrum
pintą, perskaitė dr. J. Sungaila. 
Autorius joje dėstė medicinos 
istoriją Didžiojoj Lietuvos Kuni
gaikštijoj. Anksčiau buvo skel
biama, kad dr. D. Jasaitis kalbės 
apie negimusios žmogaus gyvy
bės žudymą kataliko gydytojo 
akimis, ši tema dabar yra nepa
prasto aktualumo ir daug kas 
būtų domėjęsis. Autorius, ma
tyt, turėjo motyvu temai pakeis
ti.

Pas filosofus
Sekcija savo paskaitomis buvo 

gana svari — jos buvo gerai pa
ruoštos ir skaitytos jaunų mūsų 
filosofų, dėstančių filosofinius 
mokslus kolegijose bei universi
tetuose. Prof. dr. V. Mantautas 
gvildeno lietuvišką temą, bū

tent, VI. Pūtvio idėjas. Klausy
tojams ji buvo prieinamiausią. 
Prof. dr. K. Skrupskelis dėstė 
garsaus amerikiečio Royceo filo
sofiją apie žmogų, jo santyki su 
Absoliutu ir t. t. Sekcijos vado
vas prof. dr. J. Navickas nauju 
požiūriu interpretavo Hėgelio 
fenomenologiją, pažymėdamas, 
kad Hėgelis nebuvo grynai idea
lizmo atstovas. Dr. V. Vyčinas, 
gyvenąs Br. Kolumbijoj ir turė
jęs skaityti paskaitą apie Hei- 
deggerio mitinę etiką, neatvyko 
dėl didelio nuotolio. Jo paskaita 
bus paskelbta spaudoje. Klausy
tojų skaičius filosofijos sekcijoj 
buvo žymiai mažesnis nei kitose 
sekcijose. Atrodo, kad žmonės 
pabūgo augšto, profesinio filoso
fijos lygio. Diskusijose dalyva
vo: dr. J. Girnius, Gotceitaitė, 
kun. dr. T. Žiūraitis. Diskusijas 
gyvino pasikeitimas nuomonė
mis tarp pačių paskaitininkų.

Asmuo ir prasmė
Psichologijos sekcijoj prof, 

dr. Agota Šidlauskaitė kalbėjo 
apie neuropsichologiją ir asme
nybės ugdymą, šiuo metu psi
chologų dėmesys esąs atkreiptas 
į asmęnybės sąrangą kaip aplin
kybių išdavą. Freudas tvirtinęs, 
kad aplinka savo padilginimu 
transformuoja žmogų, bet jis ta
da nebuvo atkreipęs dėmesio i 
žmogaus organizmo struktūrą, 
kur aiškiai pastebima, jog žmo
gus į aplinką reaguoja selekty
viai. Kad žmogus galėtų tinka
mai tą išorės padilginimu atran
ką padaryti ir save tinkamai tur
tinti, reikia išmokti susikoncent
ravimo.

Po diskusijų ir trumpos per
traukos sekė kum dr. A. Paš- 
kaus paskaita apie prasmės psi
chologiją. Pažvelgęs i Freudo 
gelmių psichologiją bei Sulliva- 
no ir Erommo paviršiaus psicho
logiją, paskaitininkas priėjo 
prie Victor Frankl prasmės psi
chologijos, kuri įimanti ir abi 
minėtąsias psichologijas, tačiau 
remiasi tam tikrom filosofinėm 
prielaidom, ši sistema žmoguje 
Įžiūri tris pagrindinius asmeny
bės faktorius. Pirmasis iš jų tai 
valios laisvė. Žmogus nors ir 
priklauso nuo aplinkos, tačiau 
yra apsisprendžianti būtybė, 
nuo kurios daug kas priklauso. 
Pvz. koncentracijų stovyklose 
vieni žmonės tose pačiose sąly
gose elgėsi kaip kiaulės, o kiti— 
kaip šventieji. Antrasis fakto
rius — prasmės troškimas, nes 
tik žmogus, jieškąs prasmės, at
randa malonumą, o malonumo 
jieškodamas neranda nieko: nei 
malonumo, nei prasmės. Trečia
sis faktorius yra pati gyvenimo 
prasmė, kuri negali būti išran
dama (subjektyviai sukuriama), 
bet atrandama objektyvioje tik
rovėje. Kitaip sakant, tai negali 
būti bandymas betkokiu būdu 
nuraminti savo sąžinę, o jieško- 
jimas objektyvios tikrovės. Tą 
prasmę atsiekti galima trimis 
keliais: per kūrybines, patirti
nes ir nusistatymo vertybes, kur 
žmogus net ir skausmo bei mir
ties valandoje suranda prasmin-. 
gą laikyseną.

Esą pasitaiko visaip negaluo
jančių žmonių, kurie skirstytini 
į tris grupes, pagal kiekviename 
vyraujančią neurozės formą. 
Pirmoji vadinama somatogeni- 
nė, nes atsiranda nuo nervų bei 
liaukų sutrikimo; antroji — psi
chologinė — nuo psichinių konf
liktų; trečioji — noogenine, atsi
randanti nuo dvasinių sukriki
mų. Jų gydymui naudojama: 
c tiem o t e r a pija, narkotikai, 
elektra, smegenų operacija, psi
choanalizė bei Franklio techni
ka — logoterapija.

Modernus žmogus techninės 
pažangos aplinkoje ypatingai 
serga šiomis ligomis, nes žmo
gus alksta ne tik duonos, bet ir 
prasmės.

Jaunimas ir ambasadoriai
Sociologijos sekcijoj buvo 

gvildenamos labai gyvenimiškos 
problemos. Sociologė Irena Lu
koševičienė iš Montrealio kalbė
jo apie lietuvių jaunimo įsijun

gimą Į socialinį gyvenimą. Pa
skaitininke savo mintis pavaizda
vo statistika, sudarytomis lente
lėmis, kurios rodė didelį mūsų 
jaunimo nuošimtį, linkstanti pa^ 
silikti anapus lietuvių socialinio 
gyvenimo. Jos paskaita turėtų 
būti paskelbta periodinėje lietui 
vių spaudoje, kad ir plačioji vi
suomenė aiškiau ir giliau maty
tų susidariusią būklę.

Prof. dr. A. Musteikis iš 
D‘Youville College, Buffalo, N. 
Y.; nuosekliai gvildeno tremti
nio ambasadorystę svetimame 
krašte. Pasak profesoriaus, am- 
basadorystei, i. y. savo krašto 
reikalų gynimui tinka ne kiek
vienas. Tremtinys, kuris nuolat 
kalba apie savo žaizdą, neras dė
mesio kitataučiuose. Tas dėme
sys atsiras tada, kai tremtinys 
mokės įeiti vietos žmonių psi- 
chologijon ir sugebės savo prob
lemą susieti su gyvenamos ap
linkos žmonių problemomis. 
Pvz. naujosios kairės riaušės bei 
smurto apraiškos lygintinos su 
totalistų (nacionalsocialistų, ko
munistų) metodais. Tuo būdu 
bus atkreiptas amerikiečių dė
mesys į pavojų Amerikos demo
kratijai ir aplamai tautų laisvei. 
Esą anketos duomenys rodo, 
kad amerikiečių akademinis 
jaunimas domisi žiniomis apie 
totalizmą, stiprina demokratijos 
gyvenimą, sukelia užuojautą pa
vergtiesiems, keičia jaunimo po
litines pažiūras ir skatina Į vie
ša veikla. C c.

Banketas
šeštadienio vakarą, rugsėjo 5. 

Prisikėlimo salėje Akademijos 
suvažiavimo dalyviai susirinko 
vaišėms. Rengėjų komiteto pir
mininkas dr. J. Sungaila pakvie
tė kun. P. Barių, OFM, maldai. - 
Dalyvavo gera šimtinė daugiau
sia iš kitur atvykusių svečių. Bi.- 
tų jų buvę žymiai daugiau, bet 
dalis svečių, pabuvoję pirmąsias 
dienas, išvyko į namus arba i Či
kagą. Bankete suvažiavimą svei-

(Nukelta i 7-tą)

Pr. Baltuotas, medžio šaknų 
skulptorius, darbo metu. Jo dar
bų paroda rengiama Lietuvių 
Dienų proga Londone, Ont., spa
lio 11 d. Be to, jo darbų parodę 
rengia ir kanadiečiai. Shute Ins
titute Art Gallery beveik ištisus 
metus turi parodas rinktinių me
nininkų. ši vieta, galimo sakyti, 
čia yra meno mėgėjų dėmesio 
centras. Minėtoji galerija yra 
pakvietusi ir mūsų populiarųjį 
menininkę Pr. Baltuonį kelių 
dienų parodai. To proga, koip 
jau buvo minėta, jis turės vienos 
dienos parodę ir Lietuvių Dienos 
lankytojoms Centennial Hall, 
Wellington St.-Dufferin, sekma
dienį, spalio 11, nuo 10 vol. ry
to. į šię parodę (Centennial 
Holl) įėjimas nemokamas ir joje 
bus išstatyta daug dar nematytų 
įdomių medžio šaknų skulptū
rų. D. E.

POETO OSKARO MILAŠIAUS mi
nėjimą rugsėjo 27 d. 4 v. p. p. rengia 
Lietuvių Katalikų Akademijos Niu
jorko židinys 361 Highland Blvd. Pas
kaitą skaitys dr. Aldona Šlepetytė- 
Janačienė, atsiminimais dalysis An
tanas Vaičiulaitis ir dr. St. Bačkis. 
Bus deklamuojami O. Milašiaus eilė
raščiai lietuvių ir prancūzų kalbomis.

VAIKAMS SKIRTĄ LITERATŪ
RĄ papildė Čikagoj Kazio Vaitkevi
čiaus išleista Vandos Frankienės- 
Vaitkevičienės pasaka “Šokoladinis 
kiškelis”, iliustruota Jūratės Eidu- 
kaitės. Autorė, lig šiol daugiausia ži
noma kaip sceninių veikalų kūrėja 
vaikų teatrams, pasaką pina su tik
rove, smerkdama išdykavimą ir ne
klusnumą, dėl kurių šokoladinis zui
kelis prieš Velykas atsidūrė krautu
vės lange. Knyga už $1.50 gaunama 
“Naujienose”.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO penkiasdešimtmečiui atžymėti 
lietuvių filatelistų draugija “Lietu
va” spalio 23—25 d. d. rengia pašto 
ženklų ir Lietuvos pinigų parodą Či
kagoje, Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muzėjuje. Šia proga yra išleisti še
šių spalvų jubilėjiniai vokai su prof. 
A. Varno pieštu Steigiamojo Seimo 
ženklu ir dail. A. Aleksandravičiaus 
simboliniu piešiniu, pabrėžiančiu 
1920—1970 metų datas. Jie bus gau
nami ir antspauduojami JAV pašto 
antspaudu parodoje.

PROF. DR. JOANA M. VAŠTO- 
KIENE, profesoriavusi Toronto uni
versiteto antropologijos ir dailiųjų 
menų fakultetuose, persikėlė “assis
tant professor” titulu į Trent univer
siteto antropologijos fakultetą Peter- 
boro mieste, Ontario, kur dirba jos 
vyras prof. dr. R. Vaštokas. Univer
siteto biuletenis ją pristato kaip ant
ropologijos ir etnologijos specialistę, 
paskelbusią eilę straipsnių moksli
niuose žurnaluose.

ROMUALDAS KISIELIUS Niujor
ke paruošė spaudai antrą eilėraščių 
rinkinį “Kraujo žiedai”. Jo pirmoji 
poezijos knyga “Pirmoji sėja” buvo 
išleista 1960 m.

BOSTONO KULTŪRINIAI SU- 
BATVAKARIAI XII veiklos sezoną 
pradėjo rugsėjo 19—20 d. d. surengta 
lietuvių dailininkų grafikos darbų 
paroda. Įvadinį žodi parodos atidary
me tarė dail. Viktoras Vizgirda. “Ga
bijos” leidyklos suorganizuotoj kil
nojamoj lietuvių grafikų parodoj da
lyvauja V. Ignas, V. K. Jonynas, A. 
Krivickas, Ž. Mikšys, V. Ratas, A. 
Šimkūnas, T. Valius ir R. Viesulas. 
Subatvakarių rengėjų komitetui šie
met vadovauja inž. Romualdas Vel
tas, pakeitęs ligšiolinį vadovą inž. Ed
mundą Cibą.

MEKSIKOS MIESTE įvykusiame 
pasauliniame metalurgijos specialis
tų suvažiavime pranešimą apie meta
lų suvirinimo praktiką skaitė inž. Eu
genijus Vilkas iš Los Angeles miesto 
Kalifornijoje.

ATEITININKU KONGRESUI skir
tas simfoninis koncertas Čikagos 
Orchestra Hali salėje susilaukė apie 
2.000 klausytojų iš JAV ir Kanados. 
Prof. Vytauto Marijošiaus diriguoja
mas Čikagos simfoninis orkestras 
koncertą pradėjo pirmą kartą šiame 
kontinente atliekama M. K. Čiurlio
nio simfonine poema “Jūra”. Po to 
sekė dvi Vlado Jakubėno “Miško 
šventės” ištraukos. Šią siuitą simfo
niniam orkestrui jis yra sukūręs 1951 
-53 m., panaudodamas Lietuvoje pa
rašyto baleto “Vaivos juosta” kažku
rias dalis. Koncerto dalyviai plojimii 
banga sveikino ne tik “Miško šven
tės” atlikėjus, bet ir salėje buvusį jos 
autorių. Antroji koncerto dalis bu
vo skirta Beethovenui — fortepijo
no koncertui su simfoniniu orkestru 
ir operos “Fidelio” ištraukoms. Čia 
didelio dėmesio susilaukė pianistas 
Antanas Smetona, solistai — Danutė 
Stankaity tė, Stasys Baras, Juozas 
Vaznelis, Algirdas Brazis ir dirigen
tas prof. Vytautas Marijošius.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
sėkmingą literatūros vakarą ateiti
ninkų kongreso proga surengė “Šat
rijos” korporacija. Programą pradėjo 
pirm. J. Soliūnas, paprašęs dalyvius 
atsistojimu pagerbti poetą a. a. Hen
riką Radauską ir pranešęs, kad gruo
džio mėnesį bus Bernardo Brazdžio
nio poezijos vakaras, o sekančiais me
tais — poezijos festivalis. Programai 
vadovauti buvo pakviesta Karilė Va
laitienė. Poezijai atstovavo su nau
jausiais kūriniais Bern. Brazdžionis, 
Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė. Ju
lija Svabaitė, Laima Svėgždaitė, Živi
lės Keliuotytės skaityti Danguolės 
Sadūnaitės miniatiūriniai posmai, 
Kazys Bradūnas, atskleidęs dalį “Do
nelaičio kapo”. Beletristikos kūrinius 
skaitė Danutė Brazaitytė-Bindokienė 
ir Česlovas Grincevičius, parodijas 
— Aloyzas Baronas.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS 
Čikagoje jau atspausdino Česlovo 
Grincevičiaus mozaikinį romaną “Ge
roji vasara”, sudarytą iš 30 pasako- 

. jimų. Knyga vaizduoja vienos vasa
ros įvykius Lietuvos miestelyje. Č. 
Grincevičius taipgi yra parašęs vai
kams skirtą knygelę “Velykų dova
nėlė”, kurią išleis A, Kairio vadovau
jamas Kultūros Fondas Čikagoje.

PROF. DR. RIMVYDAS ŠILBAJO
RIS Oklahomos universiteto JAV lei
džiamo literatūros žurnalo “Books 
Abroad” naujausiame numeryje re
cenzuoja Vilniuje išleistą Justino 
Marcinkevičiaus poezijos rinkinį 
“Sena abėcėlė”, prof. dr. Ilona Gra
žytė — Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija atžymėtus dr. Henriko Na- 
gio “Brolius baltus aitvarus”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PRANCŪZUOS FOTOGRAFUOS 

DRAUGIJŲ Federacijos diplomą lai
mėjo vilnietis fotomenininkas Ma
rius Baranauskas už nuotrauką “Ka
reiviai grįžta namo”. Meninės foto
grafijos parodoje Prancūzijoje taip 
pat dalyvavo kaunietis Romualdas 
Rakauskas ir vilnietis Antanas Sut
kus.

JANINOS DEGUTYTĖS naują 
poezijos rinkinį “Šviečia sniegas” 
10.000 egz. tiražu išleido “Vaga” 
Vilniuje. Knyga turi tris skyrius — 
“Cukrinės varpinės”, “Vasarvidžio 
erdvėj”, “Lapkričio vartai”. Pagrin
dinį dėmesį autorė skiria tėvynės 
meilei, Vilniui, gyvenimo prasmei 
ir žmogaus būčiai.

PROF. DR. J. JURGINIS Maskvo
je įvykusiame XIII tarptautiniame 
istorijos mokslų kongrese skaitė 
pranešimą “Vėlyvo krikščionybės pa
plitimo Pabaltijy priežastys”. Kon
grese dalyvavo istorijos mokslų dak
tarai V. Merkys, K. Navickas, isto
rijos mokslų kandidatai M. Jučas, 
P. Štaras ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos visuomenės mokslų skyriaus 
sekr. V. Niunka.

ITALŲ DAILININKO RAFAELIO 
450-tąsias mirties metines Vilniaus 
respublikinė biblioteka atžymėjo jo 
kūrinių reprodukcijų parodėle. Dė
mesio centre buvo garsioji Siksto 
Madona.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
atidaryta Vasario 16 gimnazijos mo
kytojo dail. Alfonso Krivicko 40 gra
fikos darbų paroda. “Literatūros ir 
Meno” apžvalgininkė B. Greičiūnai- 
tė rašo: “Iš ankstesnių metų ekspo
nuojama keletas eskizų, Kauno sena
miesčio vaizdų. Vyrauja pastarųjų 
metų kūriniai. Nemažai projektų de
koratyvinei skulptūrai, sukurtų lietu
vių liaudies audinių ornamentų mo
tyvais. Tai teikia gana įdomų ir ori
ginalų vaizdą. Dailininkas pritaiko 
optinio meno principus, panaudoja 
fotonuotraukas. Tai kūriniai “Dina
mika”, “Pro lėktuvo langą”, “Į kos
mosą”, “Mergina”, kur neramių, eks
presyvių spalvinių juostų bei atskirų 
plokštumų pagalba pasiekiama vaiz
do nepastovumo, dinamikos, kartu 
žadinama žiūrovo vaizduotė. Meno 
mylėtojai dėkingi svečiui už įdomią 
parodą.”

MOKYTOJŲ CHORO ir kamerinio 
orkestro koncertas įvyko Klaipėdos 
filharmonijos salėje. Chorą sudaro 
bendro lavinimo vidurinių mokyklų 
muzikos mokytojai, orkestrą — sep
tynmečių muzikos mokyklų dėstyto
jai, bendroms reepticijoms susiren- 
ką du kartus per metus. Pirmuoju 
choro vadovu yra buvęs velionis A. 
Budriūnas, o dabartinių vadovų gre
toms priklauso L. Abarius, V. Čet- 
kauskas, A. Gradeckas ir A. Lopas. 
Repertuare — lietuviška klasika: Č. 
Sasnausko “Kur bėga Šešupė”, J. 
Naujalio “Vasaros naktys”, M. K. 
Čiurlionio “Sonetas”. St. Šimkaus 
kantata “Atsisveikinimas su tėvyne” 
bei eilė kitų kūrinių. Kamerinis or
kestras neturi lietuviško repertuaro. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas tarp
tautinei klasikai — G. Haendeliui, 
G. Pergolesiui, B. Brittenui, E. Grie- 
gui ir J. Sibelijui.

VI PASAULINIAME KARDIALO 
GU kongrese Britanijos sostinėje 
Londone dalyvaus ir pranešimus pa
darys medicinos mokslų daktarai Z. 
Januškevičius ir J. Rugienius. Tarp- 
tautinėn stomatologų konferencijon 
Bukarešte pakviestas Kauno medici
nos instituto chirurginės stomatologi
jos katedros vedėjas prof. S. Čepu
lis. Vilniaus universiteto prof. dr. 
J. Viščiakas išvyko skaityti paskai
tų Į R. Vokietiją ir Lenkiją.

SEMELIŠKIŲ APYLINKĖSE, Tra
kų rajone, Lietuvos kino studija pra
dėjo plačiaekranio lietuviško filmo 
“Akmuo ant akmens” filmavimo dar
bus. Jo režisorius — R. Vabalas, ope
ratorius — J. Gricius, dailininkas — 
A. Švažas. Carinę Lietuvą vaizduo
jantis filmas kuriamas pagal rež. R. 
Vabalo ir P. Jackevičiaus parašytą 
scenarijų.

JAUNŲJŲ AKTORIŲ GRETAS 
papildė Vilniaus konservatorijos sce
ninės katedros XIV absolventų lai
da — viena mergina ir septyni vai
kinai. Diplominiais spektakliais Vil
niaus dramos teatre jie buvo pasi
rinkę L. Ustinovo pasaką “Miestas 
be meilės”, J. London “Jūrų vilko” 
ir J. Salinger “Rugiuose ties be
dugne” knygų inscenizacijas. Diplo
minis debiutas geriausiai pavyko Ju
lijai Kavaliauskaitei, Egidijui Pau
lauskui, Rimui Starui, Vladui Bag
donui ir Broniui Bušmai.

NAUJASIS REPERTUARAS meno 
saviveiklai kasmet atžymimas premi
jomis. S. Šimkaus šiemetinę I pre
miją gavo kompoz. V. Kairiūkštis ir 
poetė V. Šulcaitė už dainą “Leni
nas”, II — kompoz. V. Budrevičius 
su poetu K. Inčiūra už dainą “Eže
rai”, III — kompoz. A. Bražinskas 
ir poetas V. Bložė už dainą “Karei
vėliai”. B. Dauguviečio I premija bu
vo atžymėta K. Sajos tragikomedija 
“Poliglotas”, m premija — R. Raš
kausko komedija “Vaiduokliai vien
kiemyje”. Turbūt dėl tinkamų pje
sių trūkumo II premija nebuvo pa
skirta. Visos premijos už liaudies šo
kius šiemet teko dainų šventės šo
kių dienos choreografams: I premi
ja _ j. Lingiui už choreografinį sce
narijų “žirgeliai pakinkyti”, n — J. 
Gudavičiui už “šoksim šokimėlį” ir 
III — M. Vaitulevičiūtei už “Subat- 
vakarį”. v .
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BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti. Mūrinis, 6 kambarių namas, 
garažas ir įvažiavimas. Moderni

©bSFORTAS

virtuvė, nauji šildymo įrengimai, 
įrengtas rūsys. Tuojau galimi už
imti.
ST. CLAIR • BATHURST, $4,900 
įmokėti, naujas 6 kambarių mū
rinis namas. Garažas ir priva
tus įvažiavimas. Moderni didelė 
virtuvė. Arti susisiekimo ir krau
tuvių. Tuojau galima užimti.
SWANSEA, trys atskiri butai 
(triplex), dviejų ir vieno miega
mojo. Atskiras, mūrinis pastatas 
su trim garažais ir privačiu įva
žiavimu. Vandeniu-alyva' šildo
mas. Viena skola balansui. Graži 
vieta.
BABY POINT, $6,900 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas* su garažu ir įvažiavimu. 
Vandeniu-alyva šildomas, kilimai 
ir kiti priedai. Skola dar iš 
7%%. Tuojau galima užimti.

BERESFORD AVE., $16,900 pra
šoma kaina, 4 kambariai, veran
da. Iš dalies mūrinis namukas, 
moderni virtuvė. Apynaujis šil
dymo įrengimas. Atvira skola iš 
8% %.
ST. CLAIR - BATHURST, $7,500 
įmokėti. Atskiras, mūrinis 11 
kambarių dvibutis (duplex). 2 
garažai ir įvažiavimas. 3 prausyk
los, iš dalies baigtas rūsys. Vie
na skola. Prašoma kaina tik 
$32.000. Gera proga.
ROYAL YORK — NORSEMAN, 
$7,900 įmokėti. Vienaaugštis (bun
galow), 6. kambarių. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Erdvūs kam
bariai. Didelis ir gražus sodas. 
ETOBICOKE, keturių butų mūri
nis pastatas su 4 garažais (four- 
plex). Visi butai po du miega- 
muoius. Vandeniu-alyva šildomas. 
Reikėtų apie $25,000 įmokėti. 
Prašoma kaina -78,900.
Reikalingi namai pardavimui

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

Namų telef. 766-8479

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

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

MOKA:

už term, indėlius 3 metam . . .8% 
už term, indėlius 2 metam....7^4% 
už term, indėlius 1 metam...7% 
už depozitus-čekių s-tas.........5Vz%
už serus 1969 m. išmokėta... 6%
DUODA PASKOLAS:

asmenines — iki $10.000. ..9% 
nekiln. turto — iki $30.000....8Pi%

Nemokamos visą narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir Internationa! Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str, W. Tel. 534-9286
HIGH PARK — BLOOR. Naujesnės statybos, 9 gražus kambariai, 
centrinis planas, 2 modernios virtuvės, 4 kambariai pirmame augš- 
te. Garažas su privačiu įvažiavimu, ideali vieta, arti parko ir pože
minio susisiekimo. Įmokėti apie $10,000, namas be skolų.
HANOVER — MOUNT FOREST, apie 100 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Toronto, prie 6 kelio, Ayton miestelyje, 10 kambarių namas su 
geru sklypu. Prašo $7,500 su maždaug $4,000 įmokėjimo. Puiki in- 
vestacija.
ANNETTE — EVELYN AVE. Atskiras, mūrinis, 9 kambariai, 2 
virtuvės, prausykla pirmam augšte, šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas. Įmokėti $6-7,000, skola iš 9%.
SWANSEA — WINDERMERE, originalus, tributis (triplex) po 2 
miegamuosius. Alyva - vandeniu šildomas, garažai su privačiu įva
žiavimu. Namas be skolų, įmokėti apie $20,000.
BLOOR — RUNNYMEDE. Investavimui, 2 krautuvės ir 2 butai Bloor 
gatvėje. Didelės nuomos pajamos, vertas dėmesio pirkinys. Reika
lingas maždaug $20,000 įmokėjimas, skola balansui iš 9% ilgam 
išsimokėjimo termminui.

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. / Don Valley Parkway

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

Bloor Autorite Garage DB» ™ ?rKc«u«V>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

LIETUVIS — KANADOS 
CEMPUONAS

Londono Lietuvių Sporto Klubo 
“Tauras” atletas Arvydas Barkaus
kas neseniai Britų Kolumbijoje lai
mėjo visos Kanados (ne tik lietu
vių) rutulio čempijonatą ligi 21 m. 
amž. grupėje ir antrą vietą toje gru
pėje disko metime. Tai bene pirmas 
toks reikšmingas Kanados lietuvio 
laimėjimas atletikoje! Jis nustūmė 
rutulį 46 pėdas ir 10% colio. Disko 
pirma vieta buvo 148 pėdos ir 9 co
liai, o Arvydo tik truputį mažiau. 
Jo laimėjimas atitinkamai atžymėtas 
ir Londono dienraščio “The London • 
Free Press” bei televizijos. Baltiečių 
š.m. pirmenybėse jis irgi laimėjo pir
mą vietą vyrų klasėje, nustumdamas 
rutulį, sveriantį 16 svarų, 14 metrų 
ir 40 cm. ir tuo pagerindamas nepr. 
Lietuvos rekordą, išsilaikiusį net 19 
metų ir priklausiusį PuzinauskuL Ar
vydas, gerai suprantąs ir kalbąs lie
tuviškai, šypsodamasis išsitarė: “čia 
viso ko tik pradžia...” Įdomus ir 
retas dalykas, kad jaunuolis gali pa
siekti tokių rezultatų, visai neturė
damas trenerio. Tikrai girtinas jau
nuolio darbštumas ir užsispyrimas 
gera kryptimi.

Arvydas šiais metais sėkmingai 
baigė tryliktą skyrių ir šį rudenį 
pradeda studijuoti Vakarų Ontario 
Universitete, Londone. Jo tėveliai da
bar gyvena Thedforde, Ont., ir ten 
turi didoką viešbutį “Hotel Thed
ford”, esantį prie 82 ir 7 kelių, tik 
6 mylios nuo žinomosios Ipperwash 
vasarvietės ir tik 13 mylių nuo 
Grand Bend. Linkime naujai lietu
vių atletikos žvaigždei tokios pat sėk
mės ir ateityje tiek sporte, tiek ir 
jo studijose. D. E.

Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ golfo 
pirmenybes šiemet praves lietu- 
tuviai sekmadienį, rugsėjo 27, Det
roito priemiestyje Rochester, Mich. 
Kiekvienos tautybės komandoje gali 
žaisti nedaugiau kaip 15 žaidėjų. Vi
sais pirmenybių reikalais prašoma 
kreiptis į A. Rugienių, 30717 Lund 
Drive, Warren, Mich. 48093, USA.' 
Telefonas 755-0736. Pirmenybių pra
džia 9 v. ryto punktualiai, žaidžia
ma pagal JAV golfo sąjungos tai
sykles.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietis Stasys Bidva pagerino 

trylikos metų senumo 1000 m. bėgi
mo rekordą. Šį nuotolį jis nubėgo 
per 2:23,4-' Senasis rekordas priklau
sė J. Pipynei ir buvo 2:24,4.

Kaune viešėjo Bavarijos boksinin
kai, kurie turėjo susitikimą su Kau
no Žalgirio boksininkais. Rungtynes 
laimėjo Žalgiris 8:1 pasekme.

Europos geriausių lengvaatlečių 
dešimtukuose randame 4 Lietuvos 
lengvaatlečius. K. šapka šuoly į augš- 
tį su 2,21 pasekme yra pirmas. R. 
Bitė 3000 m. kliūtiniame bėgime su 
8:33,6 yra dešimtas. Jietininkė I. 
Putinienė su 56.90 yra penkta ir B. 
Kalėdienė su 56.10 yra devinta.

Įvykdytos 1970 metų Lietuvos sta
lo teniso pirmenybės. Vyrų varžybo
se pirmą vietą laimėjo vilnietis B. 
Jurkaitis ir moterų D. Semaškaitė, 
irgi vilnietė.

Pasaulinėje studentų universiado
je krepšinio varžybose rusai nuga
lėjo amerikiečius. Rusų komandoje 
žaidė M. Paulauskas.

SPORTAS VISUR
Europos taurės moterų lengvosios 

atletikos baigminės pirmenybės įvy
ko Budapešte. Laimėjo R. Vokieti
jos lengvaatletės. Antroje vietoje li
ko V. Vokietija ir dukart taurės lai
mėtojos rusės liko tik trečioje vie
toje. R. Vokietijos R. Fuchs pasiekė 
geriausią pasaulio pasekmę nusvie
dusi jietį 60,60 m.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Švedijoj R. Vokietijos J. Diemel pa
siekė augštą pasekmę trišuolyje — 
17,13 m.

Europos stalo teniso sąjunga pa
skelbė geriausių Europos tenisinin
kų sąrašus. Vyrų sąraše daugiausia 
jugoslavų ir švedų, moterų — rusių 
ir ramunių. Lietuviškų pavardžių šį 
kartą nėra, bet manoma, kad Rusijos 
vicemeisterė A. Skarulienė, kuri žai
dė Europos pirmenybių laimėtojų 
komandoje, turėjo būti įtraukta.

Anglas K. Murphy du kartus per
plaukė Lamanšo kanalą. Jis pradėjo 
iš Anglijos ir Prancūzijos krantą pa
siekė per 15 vai. 35 min. Pailsėjęs 
maždaug 10 min. grįžo atgal. Kelio
nėje atgal jis užtruko 19 vai. 15 min. 
Tai fantastiškas pasiekimas.

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
Ateinantį sekmadienį Hamiltone

Giedraičio šaudykloje įvyks Ontario 
lietuvių “trap” šaudymo individua
linės ir komandinės pirmenybės. Bus 
varžomasi dėl tarpklubinės pereina
mosios taurės, kurią šiuo momentu 
turi Toronto LSK Vytis. Taip pat 
yra skiriamos taurės pirmiems trims 
geriausiems šaudytojams. Bus šaudo
ma iš 16 jardų į 100 taikinių. Visi 
kviečiami šiose pirmenybėse daly
vauti. Pirmenybės prasidės 12 v.

Praeitą asvaitgalį įvykusiose etni
nių grupių šaudymo pirmenybėse 
Toronto LSK Vytis šaudytojai laimė
jo III vietą. Italai šiose pirmenybė
se buvo pirmi, graikai antri. Iš viso 
pirmenybėse dalyvavo 6 klubai ir 
virš 70 šaudytojų. A. S.
LIETUVIAI LAIMĖJO BALTIEČIŲ 

GOLFO VARŽYBAS
Rugsėjo 19 d. Glen Eagle aikštyne 

įvyko Kanados baltiečių individuali
nės ir komandinės golfo pirmenybės. 
Komandinėse varžybose pirmą vietą 
laimėjo lietuviai, surinkę 479 taškus. 
Estai buvo antri su 490 taškų ir 
latviai treti su 501. Kiekvieną ko
mandą sudarė 12 žaidėjų, tačiau taš
kai buvo užskaitomi tik 6 pirmųjų 
žaidėjų. Lietuvių komandai taškus 
iškovojo A. Sergantis 76, V. Ast
rauskas 79, V. Ubeika 81, T. Augus
tinas, OFM, 82 ir A Supronas 84. 
Komandoje dar žaidė V. Siminkevi- 
čius 84, P. Stauskas, R. Strimaitis, 
M. Ignatavičius, A. Siminkevičius ir 
Al. Kuolas. Individualinėse pirmeny
bėse pirmą vietą laimėjo latvis J. 
Kubucs 73. Antrą vietą dalijosi A. 
Sergantis ir estas P. Ainumae po 76 
ir trečias buvo V. Astrauskas 77. Po 
rungtynių įvyko bendras pobūvis, 
kurio metu įteiktos dovanos. A. S.

VYČIO KLUBO NARIAMS
Š. m. spalio 18 šaukiamas visuoti

nis klubo susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba ir aptariami eina
mieji reikalai. Tiksli vieta ir laikas 
bus paskelbti vėliau. Kviečiame vi
sus narius, ypač jaunimą, gausiai da
lyvauti. LSK Vyčio valdyba

AUŠROS ŽINIOS
Nuo šio antradienio vyrų ir jau

nių A krepšinio komandos treniruo
sis antradieniais ir ketvirtadieniais 
7 v. v. Ruošiamasi rungtynėms Lon
done, kurios įvyks per Lietuvių Die
nas, spalio 10 d., 2 v. p.p.

CNE stalo teniso pirmenybės. Auš- 
rietis Paulius Klevinas, 12 m., Kana
dai didelis ramstis. Keturių dienų 
pirmenybėse Paulius Klevinas daly
vavo šiose varžybose: Kanados vyrų 
uždarose, Kanados jaunių rinktinėj, 
atvirose jaunių — 17 metų, atvirose 
jaunių — 15 metų pirmenybėse jis 
išsikovojo antrą vietą. Atvirose rung
tynėse jaunių 13 metų Paulius Kle
vinas tapo S. Amerikos čempijonu. 
Kanados ir Amerikos provincijų jau
nių komandų buvo sudaryta šešioli
ka. Paulius žaidė Ontario pirmojoj 
komandoj. Ilgose komandinėse var
žybose Ontario jauniai laimėjo pir
mą vietą. Paulius šiose varžybose 
turėjo tiktai vieną pralaimėjimą.

Mergaičių pirmenybėse aušrietė 
Plučaitė gerai pasirodė, bet pate
kusi iš pradžios prieš pačias geriau
sias žaidėjas iš pirmenybių iškrito 
pergreitai. J. K.

A. Bielskus iš Klevelando eina 
per Sidrabene upės lieptą į bal
tiečių sporto varžybas Kanadoje 

Nuotr. J. Ligerio

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

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Ateitininkų Birios
Studentę atetttnink* pirmasis šių 

mokslo metų susirinkimas įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 26 7 v. v„ L. V.
Namuose. Bus renkama nauja val
dyba, įdomus “fuksų” priėmimas, 
kartu įvyks draugiškos vaišės ir kiti 
įdomūs dalykai. Studentų skaičius 
šiais metais yra padaugėjęs, todėl 
kviečiami visi nauji ir seni studen
tai į šį susirinkimą atsilankyti. Taip 
pat kviečiami ir tie studentai, kurie 
norėtų arba bent galvoja (nors dar 
abejoja) būti ateitininkais. Kažkas 
kongrese pranašavo, kad Toronto 
studentai gali šiais metais pralenk
ti Čikagą. Tai tikrai gali įvykti.

Sendraugių centro valdyba turi To
ronto sendraugiams vieną klausimą: 
ar visi užpildėte ir pasiuntėte c. v- 
bai registracijos korteles? Tie, ku
rie dar neužpildė, prašomi tai pa
daryti tuoj pat ir išsiųsti c. v-bai 
šią savaitę.

Vyr. moksleivių (9-13 sk.) bend
ras susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 5 v., ateitininkų kam
baryje. Bus renkama nauja kuopos 
valdyba ir padaryti kiti pranešimai. 
Visi privalo dalyvauti. Taip pat kvie
čiami ir tie gimnazistai, kurie gal
voja į ateitininkų organizaciją įsi
jungti.

Jaunesniųjų moksleivių globėjų 
posėdis įvyks sekmadienį, rugsėjo 27, 
tuoj po 10 v. Mišių ateitininkų kam
baryje.

Džiugu pastebėti, kad neorgani
zuoto lietuviško jaunimo nedaug be
lieka ir daugelis tėvų supranta or
ganizacijos reikšmę jaunuolio bren
dimui. Yra sudaromi atskiri ateiti
ninkų berniukų ir mergaičių būre
liai nuo pat pirmo mokyklos sky
riaus. Tėvai yra prašomi atkreipti 
dėmesį, kad geriausia vaikus įjungti 
organizacijon nuo pat mažens.

Skautų veikla
• Delhi skaučių dr-vės įkūrėja ir 

ilgametė jos draugininke ps. Rita 
Augustinavičiūtė rugsėjo 19 d. ište
kėjo už Jono Jurkuvėno, neseniai iš 
Niujorko persikėlusio į Torontą. Ri
ta Toronte studijuoja farmaciją, o 
Jonas yra baigęs ekonomiją. Vestu
vės buvo labai iškilmingos. Dalyva
vo virš 400 žmonių. Jaunavedžius 
sveikino juos sutuokęs Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. dr. J. 
Gutauskas, skaučių vardu D. Augai- 
tytė, Toronto draugų vardu J. Da- 
naitis. Kalbėjo Ritos tėvas A. Augus- 
tinavičius ir visiems padėkojo jau
nasis J. Jurkuvėnas. Toronto skautąi- 
tės sveikina jaunavedžius, linkėda
mi laimingo gyvenimo.

• Mindaugo dr-vės sueiga šau
kiama spalio 5 d., pirmadienį, 7 v. 
v., skautų būkle. Bus registracija ir 
informacija žiemos veiklos reikalais. 
Visi dr-vės nariai ir berniukai, norin
tieji būti skautais, kviečiami atvykti.

č. S.
• Romuvoje šią vasarą stovykla

vo virš 350 skautiško jaunimo. Atva
žiavę pastebi, kad Romuva kaskart 
gražėja, plečiasi. Visi darbai nuo 
ankstyvo pavasario griuvo ant Ro
muvos komiteto pečių, talkinamo 
keleto tėvų. Naudojamės šimtai, lai
kinam tiktai keli. Romuva yra ir bus 
Jūsų vaikų stovyklavietė ir jauskime 
pareigą sava stovyklaviete pasirūpin
ti. Nors pereitą žiemą buvo iškirsta 
90 medžių, kurie sudarė pavojų sto
vyklautojams, bet dar nemažai yra 
likę. Juos reikia iškirsti. Turime 1500 
pėdų paežerio, kurio naudojamės tik 
3-400 pėdų. Reikia iškirsti miško, 
kad saulė i? vėjas pasiektų palapines 
ir sumažėtų uodai.

Rugsėjo 26-27 d.d. stovyklos komi
tetas rengia talką šiems darbams. 
Prisidėkime, kad Jūsų vaikai sekan
čią vasarą galėtų dar geriau ir erd
viau stovyklauti. Važiuojantiems su
darius pilną automobilį — 4 žmones 
apmokamos išlaidos už benziną. Tal
kininkams maistas bus pagamintas. 
Pirtis iškūrenta. Važiuojantieji ma
lonėkite bent porą dienų prieš tai 
paskambinti p. Vasiliauskui CL 1- 
5126 arba p. Batūrai BE 3-9917. K. B.

Studentų žinios
Toronto studentai šiemet Kalėdų 

atostogų metu nuo gruodžio 27 d. iki 
sausio 3 d. vėl ruošia slidinėjimo 
stovyklą Laurentidų kalnuose St. 
Agathe miesto apylinkėje. Kviečia
me visus studentus dalyvauti. Kiek
vieni metai visos vietos būna užim
tos gana anksti, todėl prašome visus 
kiek galint greičiau, vėliausiai iki 
spalio vidurio, kreiptis į Eimį Ramą 
(270 Windermere Ave., 766-5857) ar 
Eugenijų Sičiūną (229 Pearson Ave., 
533-2679) Toronte, o Montrealyje į 
Vytą Kudžmą. Pilna kaina už nak
vynę bus apie $35 asmeniui. Numa
tyti pasivažinėjimai rogėmis ir “ski- 
doos”. Tikime gauti papigintus sli
dinėjimo bilietus. Taip pat bus ruo
šiamas Naujų Metų sutikimas su bu
fetu ir šokiais. Laukiame labai grei
to atsiliepimo iš visų vietovių.

Valdyba
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estete Boards narys.

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

iTT5TiJ

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

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

5!4% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su puse

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienins. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

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

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

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALY. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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

BLOOR — JANE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambariai per 
du augštus, garažas, privatus įvažiavimas. Liks 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

Lawrence G. Odette 
Morley D. Hogle 
Directors

geras vaistas

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

• Įvairios medžiagos namg taisymams
• Lentas, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindg, (abg ir sieng plytelės
• AHiakam visas statybos darbas ir remontas

česaakes (ąerlic) yra natūraliu krau
to valantis vaistas — padeda tom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumą, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES"
turi ««vy|e reikalingos Česnako alyvos,
lraie« — r- r n - t —nun kmojc fou scnrai v<*r<vjuntck
Per istisus šimtmečius miUjonoi žmo
nių vartoto Čosnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas.
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
PEARLES" dėžutę vaktMėfc. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu- 
rėti. įlos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei ritmUo.

MP-in—if r — „-j Ragi—WU^Ij

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS I
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25 |

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI |

SIX POINT CAR WASH LTD. 5
(Lietuvi* -to-fuinko automatinis autovetimių plovimas) I 

83 SIX POINT RD. (j pietus nuo Bloor iš Islington gatvės) 1



1 psi. • Tėviškės žiburiai • 1»7«, IX. 24 — Nr. 39 (1973)

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ UOSIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — Įvairių draudos b-vių atstovybė

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

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

{ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
I

sS
i

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliame motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi-

Įvairių prekių ir maisto televizijos ir radijo priimtuvai, , _ ... , ; ..
šaldytuvai ir t.t. 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 musų 
pranešimą.

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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 kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS 
532 - 7733

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

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

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

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

< 
<

StiAinrOJAI BtSISAW
ATSAKYMAS “NARIUI”

“TŽ” 36 nr. “Narys” rašo, kad P. 
Lelis “TŽ” 23 nr. paskelbęs netiesą, 
būtent, kad gegužės pabaigoje įvy
kusiame inžinierių ir architektų su
važiavime negauta nei vieno Fondui 
nario, kaip buvo tikėtasi. “TŽ” 23 
nr. buvo patalpintas mano str. “Lie
tuvių Fondas ir išeivija”, bet jame 
nieko apie inžinierius neminėta. 
(Apie tai rašyta “TŽ” 28 nr., o ne 
23, Red.). L. Stankaus įnašas gautas 
Fonde birželio 18 d., taigi 3 savai
tes po inžinierių suvažiavimo. Jį įmo
kėjo “Paramoje” dr. A. Pacevičius 
nepalikęs ten aukotojo adreso nei ti
tulo. Inžinierių ir architektų suvažia
vimo pertraukų metu buvo kreiptasi 
tik į Kanados lietuvius inžinierius, 
bet iš jų nė vienas nesutiko Fondą 
paremti įnašu. Paskutiniuose prane
šimuose (liepos, rugpjūčio mėn.) įra
šytos į Fondo nares paprastos-netitu- 
luotos moterys. Jos Fondui aukojo be 
jokių pretenzijų.

Dėl “netikslaus rūšiavimo” gali
ma pasakyti tiek: rašant informaci
jas apie Lietuvių Fondą, nėra gali
mybės atsiklausti kiekvieną narį pa
tarimo, kaip jas rašyti. Fondo tary
ba yra pavedusi vajaus vedėjui ra
šyti apie Liet. Fondą, kaip jis išma
no. Jei jis negerai ką parašo, tai re
dakcijos pataiso. P. Lelis

NUSIKALTIMAS SPAUDOJE
Ir JAV, ir Kanada turi rimtų 

laikraščių ir gerų, išsimokslinusių 
spaudos darbuotojų. Tačiau nema
žas nuošimtis korespondentų yra be 
tinkamo išsimokslinimo, menko pat
riotizmo, tautinio bei valstybinio su
sipratimo. Daug kanadiečių ir ame
rikiečių žurnalistų jieško tik pigių 
sensacijų, kriminalinių nuotykių. 
Daugelis korespondentų rašo, kas 
papuola, neturėdami idėjos, neišlai
kydami proporcijos žinių teikime. 
Kai pradeda rašyti apie kokį antra

eilės svarbos įvykį, nusikaltimą, sen
saciją, tai rašo ir rašo be galo, be 
krašto, kol skaitytojui nusibosta ir 
šlykštu pasidaro skaityti. Dabar pvz. 
visi laikraščiai rašo ir rašo apie Man- 
sono gaujos žudymus. Ar norima 
tuos kaltinamuosius padaryti Ameri
kos herojais? žmogžudžių, vagių, 
prostitučių, hipių gyvenimo įvykiai 
Kanados spaudoje visuomet plačiau
siai aprašomi, redaktoriai vietos ne
gaili. Tuo tarpu nutylima, kas yra 
kūrybinga, naudinga kraštui, visuo
menei, mokslo laimėjimai, jaunimo 
geri darbai. Taipgi nutylima apie 
etninių grupių laimėjimus, gyveni
mą, jų istoriją, įnašą Kanadai. Daž
nas kanadietis ar amerikietis žurna
listas, rašydamas apie etninę kurią 
grupę, pasirodo didžiausiu nemokša 
istoriniuose, geografiniuose klausi
muose.

Dabar pvz. madoje rašyti apie in
fliaciją. Visi rašo, bet retas supran
ta ką rašo, kas ta infliacija. Ar ne
galėtų jie, prieš rašydami, kokią en
ciklopediją paskaityti? Kanados laik
raščių leidėjai turėtų susirūpinti ir 
plepalų nespausdinti. Negi tuose 
laikraščiuose nėra pakankamai aka
demiškai išsilavinusių žmonių? Laik
raščiai turi auklėti visuomenę, duoti 
naudingų žinių, o ne maitinti pigio
mis nevertingomis sensacijomis. Te
gul siunčia jaunus korespondentus į 
Europos žymiuosius laikraščius, uni
versitetus pasimokyti. Kanada ir 
Amerika pinigų turi. J. Vaidlonis

IR AŠ STAČIAU ŠVENTOVĘ 
KLAIPĖDOJE

“TŽ” redakcija yra gavusi laišką, 
kuriame jo autorė, gyvenanti Vaka
ruose, prisimena Klaipėdos švento
vės statybą. Šventovė buvo pastatyta, 
bet vėliau bolševikų paversta sale.

Red.
“Bažnyčia Klaipėdoje statyti pra

dėta 1956 m. Išorinė statyba buvo

MOKSLO IR KULTŪROS DIENOS

baigta 195» m. Leidimas statybai bu
vo gautas iš Vilniaus. Taip pat buvo 
apskaičiuotos išlaidos — šeši milijo
nai rublių. Tą sumą surinkti reikėjo 
įvairiais būdais. Darbo ėmėsi jaunas 
kunigas Bronius Burneikis ir klebo
nas kun. L. Povilonis. Per pamokslus 
buvo prašoma aukų. Klebonas ragino 
viską aukoti, net senus ratus, jei kas 
turi, daiktus ir pinigus. Už suaukotus 
daiktus žadėjo gauti pinigų. Aš su sa
vo šeima paaukojau 700 rublių. Be 
to, prisidėjau darbu. Aš pirmoji rin
kau akmenis iš griuvėsių ir savo jė
gomis vakarais pasikinkiusi arklį 
veždavau į statybos vietą. Už tai kun. 
Br. Burneikis pagyrė, sakydamas: 
“Stiprūs pamatai laikys šimtmečius”. 
Darbai be galo gerai sekėsi. Visi ste
bėjosi. Tik mūsų tikėjimo priešai 
stengėsi viską suniekinti. Nemačiau 
prie bažnyčios nė vieno ruso, kuris 
būtų trukdęs. Daugiausia kenkė sa
vieji tautiečiai, rusų pataikūnai.

Religija yra persekiojama. Kunigai 
neturi teisės vaikus auklėti, mokyti 
tikybos. Tai aš pati patyriau su savo 
vaikais, kai reikėjo pirmajai Komu
nijai paruošti. Gerai, kad turėjau 
“Sveika, Marija” knygelę — galėjau 
vaikus pati paruošti. Kunigai yra 
provokuojami, jiems primetamos ne
būtos kaltės. Klaipėdoje teismų by
los buvo sufabrikuotos. Kun. L. Povi
lonis ir kun. Br. Burneikis buvo nu
teisti ir nubausti kalėjimu visai ne
kaltai”. H. V.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
“Tž’‘ redakcijoj gautas jau senes

nės datos laiškas iš okupuotos Lietu
vos. Spausdiname jo ištrauką, iš ku
rios matyti dabartinė būklė šeimos 
gyvenime. Red.

“Sakai, reikia aplankyti S. (kai
mą). Ęur tu, vaikeli, juos rasi! Kur 
jie yra atsidūrę, niekas nežino — gal 
už marelių, o gal už Uralo — čia jų 
tikriausiai nėra. Rašei apie save — 
kaip praleidote šventes, kad gavot 
laisvas dieneles. O mes per brangias 
šventes vieni skubėjom j bažnyčią, o 
kiti į darbus, nes čia niekas nelaiko 
brangiaKristaus gimimo dienos. Nau
juosius Metus (1970) galėjome švęs
ti — buvo suvestos keturios dienos į

Maskvoje
Miau... rėkia katė ant stogo. 
Mao... atsiliepia ant kito.
— Kas čia dabar? — klausia 

žmona.
— Tylėk, tai kaimynai. Jie 

mokosi kiniečių kalbos.
* ♦ ♦

Universitete profesorius sako: 
“Sovietų Sąjunga tiek yra pa
žengusi kosminėj erdvėj, kad 
greitu laiku galėsime keliauti į 
Marsą, Venerą, Jupiterį... Ar 
yra klausimų... ? Gale klasės 
vienas studentas pakelia ranką 
ir klausia: “Kada galėsime va
žiuoti į Vieną...?

Berlyne
Žuvauja du vokiečiai ant ri

bos — upės. Vakarų Berlyno vo
kietis pagauna žuvis, viena po 
kitos, o rytų vokietis nieko. Jis 
klausia kodėl jam taip sekasi. 
Vakarų vokietis sako: ftSioj pu
sėj žuvys nebijo atidaryti bur
nų”.
• Jis turi džentelmeno manie
ras, bet aš žinau kad jos jam ne
priklauso.

Vaikas: Ar mano burna yra 
švari, ar galiu valgyti?

Mama: Taip, bet geriau tam 
darbui naudok rankas. P. L.

ŠYPSENOS
Bagažas

Geležinkelio stoty sustinka du 
pažįstami.

— Kodėl toks nusiminęs?
— Dingo mano visas bagažas.
— Pavogė?
— Ne, atsikimšo bonka...

Kerštinga mintis
Supykęs vyriškis skundžiasi 

savo pažįstamam:
— Jeigu sutiksiu tą nedorėlį, 

išmušiu jam visus dantis. — Pa
galvojęs prideda:

— Ne, vieną dantį paliksiu!
— Kodėl paliksi?
— Kad žinotų, kas yra dantų 

skausmas.

Silpnas matematikoj
— Tavo istorijos pratimai 

buvo blogai padaryti, Jonuk. Aš 
tau liepiau juos perrašyti 20 
kartų. Kodėl juos perrašei tik 
10 kartų?

— Taip, ponas mokytojau, nes 
aš silpnas ir matematikoje!

Kirpėjas
Atėjęs į kirpyklą ir pamatęs 

kirpėją labai nešvariomis ranko
mis klausia:

— Kodėl tavo rankos tokios 
nešvarios?

— Dar šiandieną nė vienas 
klientas neprašė išplauti galvą, 
— atsakė kirpėjas.

Parinko Pr. Alš.

PARCELS TO EUROPE
V W* V-RP

DUĘfERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

(Atkelta iš 5-to psl.)
kino žodžiu: gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Liet. Rašytojų Dr- 
jos pirm. L. Andriekus, PLIAS 
pirm. inž. J. V. Danys. Savo įs
pūdžius apie L. K. Mokslo Aka
demijos steigimą Kaune 1922 
m. papasakojo prof. A. Sennas. 
Kartu jis pareiškė savo dėkingu
mą lietuviams, kurį vykdąs savo 
bendradarbiavimu kultūrinėje

- srityje. Pasak prof. dr. A. Kli
mo, A. Sennas pristatė lituanis
tiką tarptautinėje plotmėje be 
klaidų ir parašė toje srityje ver
tingų mokslinių darbų, žodžiu 
dar sveikino: dr. St. Bačkis, pro- ’ 
fesorius V. Mantautas (skautų), 
kun. - P. Barius, OFM, (Kunigų 
Vienybės) ir dr. J. Jakštas (PLB 
kultūros tarybos). Raštu sveiki
no: prof. Z. Ivinskis, min. J. Ka- 
jeckas, PLB pirm. St. Barzdu- 
kas, ALTos pirm. E. Bartkus, 
dr. Manelis, K. Kleiva, prof. S. 
Sužiedėlis, ALB pirm. Br. Nai
nys. dr. V. Maciūnas (Lituanisti
kos Instituto), prel. L. Tulaba, 
LŽS pirm. Vyt. Alantas, Ateiti
ninkų Fed. pirm. prof. J. Pikū- 
nas, kun. Dambrauskas, MIC, 
kun. V. Rimšelis, MIC, dr. Avi
žienis, kun. G. Kijauskas, SJ, 
prof. St. Dirmantas (L. Vetera
nų Sąjunga “Ramovė), N. Pr. 
Marijos seserų vardu Motina 
Aloyza. KLB pirm. dr. S. Čepas 
ir kt.

Banketo metu buvo paskelbti 
ir nauji Akademijos nariai- 
mokslininkai, išrinkti moksli
ninkų grupės korespondentiniu 
būdu: J. Jakštas, A. Klimas, A. 
Kučas, V. Pavilanis, P. Rėklai
tis, V. Vardys, (čia atitaisytina 
klaidinga skaitlinė “TŽ” 37 nr.; 
turi būti ne 11, o 6).

Pamaldos
Akademijos suvažiavimas bu

vo pradėtas pamaldomis, kurias 
atlaikė vysk. V. Brizgys. Užbai
gos pamaldas Prisikėlimo baž
nyčioje laikė vysk. A. Deksnys, 
atskridęs iš Romos ir beveik vi
sas dienas dalyvavęs suvažiavi
me. Savo pamoksle vyskupas su
glaustai kalbėjo apie mokslą ir 
tikėjimą. Esą žinojimas žmogų 
praturtina, tačiau nepakanka

mai — jis neatidaro kelio į ne
regimąjį pasaulį. Reikalingas 
Kristaus apreikštasis tikėjimas, 
kurio šviesa atidaro antlaikinę 
perspektyvą ir praturtina žmo
gų nauja dimensija. Vyskupo 
pamokslas vėliau buvo trans
liuojamas per “Tėvynės prisimi
nimų” radijo programą. Pamal
das už mirusius Akademijos na
rius suvažiavimo metu atlaikė 
kun. prof. dr. A. Liuima, SJ, 
Akademijos pirm.

Užbaigiamasis posėdis
Pagaliau po visų darbų atėjo 

užbaiga rugsėjo 6 d. Ji buvo 
skirta pirmiausia Tumui-Vaiž
gantui pagerbti jo šimto metų 
gimimo sukakties proga. Apie 
sukaktuvininką gyvai, įdomiai ir 
naujai kalbėjo rašytojas bei poe
tas J. Aistis iš Vašingtono. Jis 
gerai pažinojo Tumą-Vaižgantą, 
tad ir jo kalba buvo nebanali. 
Paskaitininkas atskleidė jo as
menį kaip dinamiško, neramaus 
žmogaus, netilpusio nei vienoj 
partijoj, nei viename sąjūdyje, 
net ir kunigystėje. Jam visur 
buvo persiaura. Tai originali as
menybė, kuri savo veikla ir raš
tais giliai Įsiaudė tautos gyveni
mam Reikia tikėtis, kad ir J. 
Aisčio paskaita bus paskelbta 
periodinėj spaudoj, nelaukiant 
aštuntojo Akademijos suvažiavi
mo darbų tomo. Ir plačioji vi
suomenė turėtų išgirsti taiklų J. 
Aisčio žodi apie Tumą-Vaiž
gantą.

Akademijos pirm. kun. prof, 
dr. A. Liuima, SJ, uždaromojoj 
kalboj pasigėrėjo suvažiavimo 
atliktais darbais ir išreiškė pa
dėką visiems paskaitininkams, 
dalyviams ir rengėjams — To
ronto Židiniui, ypač jo pirm. dr. 
J. Songailai bei jo talkininkams. 
Reikia pažymėti, kad dr. J. Sun- 
gaila buvo tas, kuriam teko di
džiausia suvažiavimo organizavi
mo ir jo pravedimo našta. Jis ją 
kantriai ir sumaniai pakėlė. Su
važiavimo rengėjų — organiza
cinio komiteto vardu dr. J. Sun- 
gaila visus palydėjo nuoširdžiu 
padėkos žodžiu. Tai ir buvo visą 
savaitę trukusio suvažiavimo už
baiga.

krūvą. Vaišių nekėlėm, tik šiaip ką 
geresnio pasiruošėm. Miltų šiais me
tais dar neteko gauti. Truputi buvau 
parsivežusi iš Rygos. Pyrago galima 
nusipirkti ir krautuvėje. Be to, žmo
gus yra gyvas ne viena duona, bet ir 
žodžiu, kuris eina iš. Dievo burnos. 
Tai šventės nekokios, kai reikia dirb
ti. Kas nori, gali melstis, tik labai 
mažai kam bereikia. Mūsų brangi tė
vynė skęsta girtuoklystėje ir bedie
vybės tvanas viską užliejo, šiaip dar
bą gali dirbti, gali eiti iš vienos įmo
nės kiton — niekas nedraudžia;*dar
bininkai reikalingi”.

RANABDS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.)

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Stato naujus namus, Įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir Lt.
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

43® BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1M1

BALTIC MOVERS
VISŲ RCšIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1463 
30 Dewson St, Toronto, Ont.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave., Windsor 12, Ont., Canada

_

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

KMM■■MHM»

Margis Dr u g Store
JOHN V. MARGIS, PhmH.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

sakėsi esąs pasiekęs tokį savo 
gyvenimo tašką, kur visas rū
pestis skiriamas Kanadai. J. 
Diefenbakeris norėtų, kad fede
racinio parlamento komitetas 
paskelbtų tokius Kanados sie
kius, kurie galėtų tapti jauno
sios kartos idealais, dvasine jos 
atrama. Vartydamas mokinukų 
sveikinimo korteles, J. Diefen
bakeris konstatavo: “Kasdien aš 
jaučiuosi vis artimesnis vaikams 
ir manau, kad jie mano atžvilgiu 
jaučia panašią reakciją...”

Premjeras P. E. Trudeau įsa
kė savo kabineto ministeriam, 
vykstantiem Europon, skristi 
kariniais lėktuvais, kad netaptų 
arabų partizanų įkaitais orinio 
susisiekimo bendrovių pagrob
tuose lėktuvuose.

Federacinė vyriausybė yra pa
skyrusi $300 milijonų dvikal
bio švietimo reikalams provinci
jose ketverių metų laikotarpy
je. Valstybės sekretoriaus G. 
Pelletier pranešimu, šiais moks
lo metais provincijos gaus $50 
milijonų administracinėms išlai
doms, antros oficialios kalbos 
ir gimtosios kalbos dėstymui. 
Pvz. Ontario provincijai paskir
ta $8.5 milijono prancūziškoms 
mokykloms, $3.5 milijono — 
angliškoms mokykloms, kuriose 
mokoma prancūzų kalbos, ir $2 
milijonai — administracijai. 
Kvebeko provincija gaus $24 
milijonus, kurių didžioji dalis 
teks mokykloms su dėstomąja 
anglų kalba. Newfoundlandui 
paskirta $100.000, Prince Ed
ward Island — $100.000, N. 
Škotijai — $700.000, New 
Brunswick — $3.4 milijono, Ma
nitoba! — $740.000, Saskačeva- 
nui — $440.000, Albertai — 
$800.000 ir Britu Kolumbijai — 
$700.000.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros 

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

" " 1 111 ......... .. al

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

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 pHoToK—0

r _—■—■ Vestuvinės nuotraukos
------- Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: Įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

(prie Dundas' 
Telefonas LE. 24108

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo II 
vaL ryto iki 6J0 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

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

L^L U N S K Y, R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galas ir pradegintas 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefono

ATLIEKU GRINDŲ

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus
STIKLINĖSE, INDUOSE

AR KORIUOSE IŠ 
Eagles Nest bityno 
30 Dewson St, Toronto A, 
Ont. Telefonas 534-0563

I D A 769-4612
2231 Bloor Street W.
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PIRMA KARTA LONDONE! 1970 M. SPALIO 9, 10, 11 DIENOMIS
Programą atliks pusketvirto šimto gražaus jaunimo! Geriausi Kanados lietuvių jaunimo ansambliai! 
Stipriausios Kanados lietuvių krepšinio komandos ir JAV meisteris!

PENKTADIENĮ SEKMADIENĮ

8 v. v. LINKSMI JAUNIMO ŠOKIAI ir VAIŠES
LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE, 1414 DUNDAS STREET E.

2

8

v.p.p.(ne 12 v. kaip skelbta) KREPŠINIO RUNGTYNES 
CENTRAL HIGH SCHOOL, DUFFERIN IR WATERLOO. 
Dalyvauja stipriausia komanda Detroito "Kovas", Kanados 
kr. rinktinė, 1970 m. meisteris "Aušra" ir kt.

v. v. Grandiozinis susipažinimo BALIUS
' LONDONO ARENOJ, RIDOUT IR BATHURST.

Puikus orkestras, turtingas bufetas ir kt.

nuo 10 V.r. Pr. Baltuonio medžio šaknų skulptūrų paroda 
CENTENNIAL HALL, WELLINGTON IR DUFFERIN

v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS
ST. PETER'S BASILICA, DUFFERIN IR RICHMOND 
Pamaldų metu gieda Toronto Šv. Jono parapijos choras, 
vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus

v.p.p. PAMALDOS EVANGELIKAMS
REDEEMER LUTHERAN CHURCH, 1 WELLINGTON Cr.
(Wellington Rd. keli blokai j pietus nuo tilto)

v.p.p. IŠKILMINGAS AKTAS ir KONCERTAS
CENTENNIAL HALL, WELLINGTON IR DUFFERIN

2
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■

Vykstant į jaunimo šokius ir į parapiją iš 401 išsukti į 120 kelią šiaurės link — 
Highbury Ave. ir vykti tiesiai ligi Dundas St., o į visus kitus parengimus iš 401 
naudoti Wellington Rd. N.

P. S. Prašoma išsikirpti šį tvarkaraštį. Planas buvo praeitame numeryje.
L. D. programa nurodyta ir L. D. leidiny — prašoma atvykus jį tuoj įsigyti.

MENINĘ DALĮ ATLIEKA: 
Hamiltono "Gy v ataras" Toronto "Birbynė" 
Montrealio "Gintaras

H

Visi nuoširdžiai kviečiami į bendrą visų musų šventę —

-i ' "f I'' ‘A , /--.? ' v

Londono "Baltija
Toronto "Gintaras" Rodney ir Delhi 

jaunimo chorai

ŠEŠIOMKTAJAl LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS
įįįį&įį

B

U TORO NT ©»
Šy. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Pradedamas metinis parapijie

čių aplankymas, šią savaitę jie lan
komi Mississauga rajone prieš tai 
susitariant telefonu.

— Rugsėjo 19 d. iš parapijos baž
nyčios palaidotas a.a. Vytautas Vin- 
gevičius. Rugsėjo 24 d., 10 v.r.» lai
dojamas a.a. Aleksandras Svelnys. 
Velionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Pamaldos Springhurste šį sek
madienį— 11 vai.

— Parapijos choras pradėjo gie
doti bažnyčioje 11 vai. pamaldų me
tu ir po to repetuoti naujas gies
mes par. salėje. Kviečiame visus cho
ristus aktyviai įsijungti į giedojimą. 
Ryšiumi su paruošimu giesmių Ka
nados Lietuvių Dienos pamaldoms 
labai prašome įsijungti ir naujus 
choristus.

— Šį sekmadienį speciali rinklia
va Kanados vyskupų fondui ir po
piežiaus labdarai.

— Mišios: šį šeštadienį 9 v.r. už 
a.a. Tomą Trečioką; 4 v.p.p. vestu
vių pamaldos; sekmadienį 10 v.r. — 
už a.a. Joną Juodį, 11 v. — už a.a. 
Mykolą Gvildį. Springhurste 11 v. 
už a.a. Leoną Čuplinską.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos 9.30 v. ryto kas sek

madienį.
— Sekmadienio mokyklos pamo

kos jau prasidėjo. — Darželio bei 
1, 2, 3, 4, 5 ir 6 skyriaus pamokos 
dėstomos pamaldų metu. 7-9 skyriaus 
pamokos prasidės vėliau.

— Konfirmandų pamokos prasidės 
spalio 3 d., 1 v. p.p. 7 ir 9 skyriaus 
mokiniams. Jos bus dėstomos kas 
antrą šeštadienį.

— Spalio 4 d., 3 v. p.p., St. Joan 
of Arc salėje įvyks parapijos Pa
dėkos šventės pietūs, kuriuos paruoš 
moterų draugija.

— Šį sekmadienį kun. A. Žilins
kas po lietuviškų pamaldų 11 v. ryto 
pamokslaus Šv. Povilo liuteronų baž
nyčioje, Richmond Hill, Ontario.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 26141537

— Trečiadienį, 8.30 v. metinės Mi
šios už a.a. Viktorą Šventoraitį; sek
madienį 9 ir 10 v. — už a.a. Flori
jono ir Danieliaus Vaičiūnų vėles, 
užpr. A. Vaičiūnienės.

— Vėlyvosios 12.15 v. Mišios vėl 
įvedamos nuo rugsėjo 27 d.

— Lankomos šeimos: Briar Hill 
Ave., Carmichael Ave., Castlefield 
Ave., Deloraine Ave., Fairlawn Ave., 
Glencairn Ave., Glengary Ave., 
Heddington Ave., Hillmount Ave., 
Jedburgh Rd., Lawrence Ave. W., 
Ledbury St., Shelbourne Ave., Wo
burn Ave.

— Lituanistikos seminaras — 
„ penktadienį, 7 v.v., mūsų par. na

muose.
— Katalikių moterų dr-jos susi

rinkimas — šį sekmadienį, rugsėjo 
27 d. po Sumos parodų salėje.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims ir merginoms bus spa
lio 2, 3 ir 4 d. d. Vedėjas — prof, 
kun. Stasys Yla. Registruotis pas sk. 
pirm. Kuolienę (RO 9-7051) arba 
par. raštinėje.

— Pensininkų laisvavakaris — 
trečiadienį, 6.30 v. v., parodų salė
je. Speciali programa.

— Parapijos biblioteka neveiks 
spalio 4 d.

— T. Placidas yra išvykęs iki sa
vaitės galo į Kennebunkportą atsto
vauti Kanados lietuvių kunigams 
JAV lietuvių kunigų suvažiavime.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
prasidės spalio 18 d. Pirma komu
nija — gegužės 2 d. 1971 m.

— Dėvėtų daiktų išpardavimas bus 
gruodžio 5 ir 6 d.d.

VAŽIUOJU Į ČIKAGĄ automobi
liu rugsėjo 25 d. savaitgaliui. Galė
čiau nuvežti vieną arba du asmenis. 
Kreiptis tel. LE 4-6803.

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

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

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

kambarius. Tel. 535-4724.

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

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

Mielą ALDONĄ ČERŠKIENĘ ir šeimą, netekus 

brangaus tėvo, uošvio ir senelio, nuoširdžiai užjau

čiame —

V. V. Augėnai L. Karbūnienė

A + A
Antanui S e n i k u i

JAV mirus, žmonai, seserims ir broliams gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi —

Albina Mašalaitienė

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

BARONESSA BEAUTY SALON I
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 2

2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 3... 3Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, $

perukai ir t. t. Prieinamos kainos 3

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų dr-jos susirinkimas 
Įvyks rugsėjo. 27 d. po Sumos 
parodų salėje. Narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti.

Moterims uždaros rekolekci
jos vyks Port Credit rekolekci
jų namuose. Jas ves kun. prof. 
St. Yla. Kviečiamos Toronto ir 
apylinkių moterys bei merginos 
jose dalyvauti. Registruotis ir 
informacijos gauti galima Pri
sikėlimo parapijos raštinėje LE 
3-0977 arba pas A. Kuoliene 
RO 9-7051. •

Lituanistinis seminaras savo 
darbą jau pradėjo. Pamokos 
vyksta penktadieniais 7 vai, vak. 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Mokytojų sąstatą papildė p. S. 
Bubelienė. Nuoširdžiai kviečia
me nedelsiant įsijungti visus, 
kurie pereitą pavasari ar anks
čiau baigė šeštadieninės mokyk
los 10 skyrių. Vedėjas

Viena seniausių lietuvių orga
nizacijų Toronte/būtent, Šv. Jo
no Krikštytojo Pašalpinė Drau
gija mini savo veiklos penkias
dešimtmeti š. m. spalio 24 d. 
Programoje: 5 v. p. p. Mišios Šv. 
Jono Kr. bažnyčioje, 6 v. v. 
trumpas minėjimas, vakarienė 
ir šokiai. Pakvietimai po $2.50 
gaunami pas valdybos narius.

Toronto miesto tarybos na
rys W. Boytchuk posėdyje pa
reiškė turįs nusiskundimų dėl 
etninėm grupėm priklausančių 
diskriminacijos miesto tarnybo
je ir siūlė tą reikalą ištirti. Esą 
miesto taryba galėjo pasamdyti 
firmą ištirti unijoms nepriklau
sančių tarnautojų atlyginimui, 
juo labiau ji gali paskirti spe- 
dialią komisiją diskriminacijos 
priekaištams ištirti. Kiti mies
to tarybos nariai betgi šio pa
siūlymo nepriėmė.

Adelė Abromaitienė dalyvavę 
Kanados parodoje Arts, Crafts 
a. Hobbys skyriuje. Ten ji buvo 
išstačius! meniškų rankdarbių iš 
gamtinių medžiagų — lapų, žo
lių, nendrių, medžio, kankorė
žių ir t.t. Jos darbais ypač do
mėjosi mokytojai ir šiaip rank
darbių mėgėjai. Gana daug dar
bų buvo parduota. Be to, jos 
darbais susidomėjo leidyklos.

PADĖKA
Kanados Saulių Rinktinės valdyba 

nuoširdžiai dėkoja: Hamiltono Lietu
sių Medžiotojų Klubui “Giedraitis”, 
leidusiam pasinaudoti šaudykla me
tinėms šaudymo varžyboms; dovano- 
jusiem taures geriausiem-om šaudy
to jam-omi dr. A. Barakauskui, dr. A 
Saikui, š. r. M. Astrauskienei, š. P. 
Gulbinskui, š. Pr. žiurinskui; šaudy
mo varžybų komisijai: š. P. Gulbins
kui, š. J. Puteriui ir p. Silvestrui 
Bončkui už gerai atliktas pareigas.

K. S. R. valdyba

Renkamos lietuviškos knygos 
valstybinei Otavos bibliotekai. 
Kas turi atliekamų vertingų 
knygų, prašoma įteikti p. N. 
Kulpavičienei. Ypač pageidau
jamos muzėjinės vertės knygos. 
Spalio 24-25 d. d. Otavoje bus 
lietuviškų knygų įteikimas ir 
kartu jų paroda. Rengėjai būtų 
dėkingi bent už paskolinimą re
tų knygų minėtoms dienoms.

Pagerbtas dr. J. Yčas. Gražus 
būrys bičiulių ir giminių rugsė
jo 19 d. pagerbė dr. Joną Yčą 
jo 50 metų amžiaus sukakties 
proga. Dr. J. Yčas torontiškiams 
lietuviams gerai pažįstamas kaip 
visuomenininkas ir paslaugus 
gydytojas.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
naujiems paminklams pamatai 
jau išlieti ir paminklus jau ga
lima statyti.

MIRUSIEJI. A. a. Vytautas 
Vingevičius, 56 metų amžiaus, 
kilęs nuo Kudirkos Naumiesčio, 
mirė šv. Juozapo ligoninėje rug
sėjo 17 d. Palaidotas iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse 
šeimos sklype. Liko žmona Al
bina, kurią buvo vedęs šių metų 
vasario mėnesį. — A. a. Alek
sandras Svelnys, 72 metų am
žiaus, kilęs nuo Kudirkos Nau
miesčio, mirė Wellesley ligoni
nėje rugsėjo 21 d. Į Kanadą ve
lionis atvyko 1927 m.; ilgą laiką 
vertėsi prekyba. Pašarvotas 
Turner ir Porter laidotuvių na
muose, Roncesvalles gatvėj. 
Laidojamas rugsėjo 24 d., 10 v. 
r., iš Šv. Jono Kr. bažnyčios 
lietuvių kapinėse. Velionis pali
ko žmoną ir tris suaugusius sū
nus.

Dr. Aleks. Spudas su Ponia 
išvyko atostogų trim savaitėm į 
Europą ir Afriką.

Atitaisymas. “TŽ” 38 nr. pir
mojo puslapio žemutinės klišės 
parašas per neapsižiūrėjimą bu
vo sukeistas su antrojo puslapio 
klišės parašu.

Toronto lietuvių Maironio šeš
tadieninės mokyklos ir Litua
nistinio Seminaro mokinių tėvų 
visuotinis susirinkimas šaukia
mas š. m. spalio 4, sekmadienį, 
12.15 vai. (po 11 vai. Mišių) Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je. Kviečiami visi tėvai daly
vauti. Tėvų komitetas

Kanados Lietuvių Bendruo
menės VH-sios krašto tarybos 
trečioji sesija šaukiama spalio 
24-25 d.d. National Library pa
talpose Otavoje. Daug kas ir iš 
Toronto rengiasi ten dalyvauti.

Dienraštis “The Telegram” 
rugsėjo 9 d. laidoje paskelbė 
vedamąjį “Bilingual and multi
cultural”. Jame minimas ukrai
nietis senatorius Paul Yuzyk, 
kuris Edmontone pasisakė prieš 
tendenciją apriboti kanadiečių 
kultūrą angliškąja ir prancūziš
kąja. Esą ir dviejų kalbų bei 
kultūrų komisija pataria įsi
jungti į vieną tų kultūrų ir tuo 
būdu asimiliuotis. Tai esąs klai
dingas kelias; galima apsiriboti 
dviem oficialiom kalbom, bet ne 
kultūrom. Pasak dienraščio, ir 
kitos etninės kultūros . privalo 
turėti savo vietą Kanados gy
venime bei konstitucijoj.

Bendruomenės vadovybės, ra
dijo ir spaudos atstovų suvažia
vime Taboro Farmoje iš Kana
dos dalyvavo: KLB pirm. dr. 
S. Čepas, M. Ramūnienė, L. Ta
mošauskas ir J. R. Simanavi
čius.

Dantų gydytojas ortodontijos 
specialistas dr. K. D. Karka, M. 
S., grįžo iš povestuvinės kelio
nės Europoj su žmona (Aušra 
Gylyte iš Čikagos) ir pradėjo 
dirbti savo srityje Don Valley 
Plaza Medical pastate, Don 
Mills, Ont.

Toronto ir apylinkės liberalų 
partijos konferencijoj rugsėjo 
18-19 d. Royal Yorko viešbuty
je dalyvavo apie 400 asmenų. 
Iš lietuvių dalyvavo St. Jokū
baitis ir J. Strazdas. Jie turėjo 
progos pasikalbėti įvairiais po
litiniais klausimais.

IŠTEISINO VYSKUPĄ
Miuncheno vyskupą pagalbi

ninką M. Defreggerį prokuro
ras pripažino nekaltu dabarti
nio baudžiamojo kodekso ribo
se. 1944 m. birželio 7 d., būda
mas vokiečių kariuomenės kapi
tonu, jis perdavė savo viršinin
kų įsakymą sušaudyti 17 civilių 
italų vyrų viename Italijos kai
melyje kaip atkirtį vokiečių ka
riuomenės dalinius puldinėju- 
siems partizanams. Komunistų 
ir kairioji spauda šį incidentą 
panaudojo antireliginei propa
gandai, kai kardinolas J. Doepf- 
ner pokario metais kunigų se
minariją baigusį kun. M.* De
freggerį įšventino į vyskupus ir 
paskyrė pagalbinio vyskupo par
eigas Miunchene.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Bendra abiejų parapijų gegu

žinė, kuri įvyko rugsėjo 13 d. p. 
Vekterių vasarvietėje, atsižvelgiant 
į blogo oro sąlygas, pasisekė gerai. 
Suvažiavo 49 automobiliai su sve
čiais. 11 v. buvo Mišios, kurias atlai
kė svečias kun. J. Gaudzė. Buvo ir 
loterija. O jaunimą linksmino jau
nuolių orkestras, vad. R. Skučo. Gau
tąjį pelną abi parapijos pasidalino 
per pusę — po $96,95. Ir šį kartą 
p. Vekteriai neėmė jokio atlyginimo 
ir kartu jie apgailestavo, jog dėl 
blogo oro negalėjo pamatyti visų 
Montrealio lietuvių.

— Parapijos grybų vakarienė 
įvyks spalio 3 d. Bus paruošta skani, 
karšta vakarienė. Turėsime loteriją 
— prašome nesigailėti paaukoti do- 
vanų-fantų. Aukotojų pavardės bus 
skelbiamos vakarienės metu. Šo
kiams gros geras orkestras, o priedo 
bus turtingas bufetas su įvairiais gė
rimais. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto. Juos platina k-to nariai.

— Klebonas jau pradėjo lankyti 
savo parapijiečius. Apie atvykimą 
pranešama iš anksto.

— Palengva plaukia dovanos iš 
įvairių bendrovių ir pavienių asme
nų į mūsų metinės loterijos fondą.

— Dar kartą kreipiamės į parapi
jiečius: dar yra daugelis šeimų, ku
rios gana lengvai galėtų paimti ir 
po antrą bilietų knygutę sau ar pla
tinimui. Mūsų parapijos mokestis yra 
toks menkutis, palyginus su tuo, 
koks buvo prieš 20-30 metų. Savu no
ru paimdami po antrą knygutę daug 
padėsite savo parapijai.

— Juzė Bohemier bendros gegu
žinės metu išplatino daugiausia lo
terijos bilietų už — $51.

— Lionė Ambrasienė išbuvo 2 sa
vaites ligoninėje, kur buvo padaryta 
vidurių operacija, šiuo metu sveiks
ta namuose. K. A.

Šeštadieninė mokykla pradė
jo mokslo metus rugsėjo 12 d. 
Pirma diena nepasižymėjo mo
kinių gausumu. Į parengiamąjį 
skyrių atėjo tik 6 mokiniai. Ve
dėjos žiniomis, skaičius galėtų 
būti trigubai didesnis. Mokytojų 
sąstatas žymiai yra pasikeitęs. 
Šiais metais mokyklos vedėja 
yra mokyt. E. Gedvilienė. Į mo
kyklą atėjo dirbti trys naujos 
mokytojos: Regina Barysaitė, 
Dalia Sinienė-Dargytė ir Regina 
Staškevičiūtė. Visos yra baigu
sios lituanistikos kursus ir ge
rai moka lietuvių kalbą.

Aušros Vartų parapijos chorą 
vėl girdėsime gedant mūsų baž
nyčioje. Po vasaros atostogų 
prasideda pasiruošimo repetici
jos bent keliems pasirodymams: 
parapijos ir choro dvidešimtme
čio sukakčiai, dainų šventei, 
Montrealio festivaliui (chorų 
varžybose). Oktetas spalio mė
nesį dainuos Worcestery, pava
sarį — Bostone. Visus choro rei
kalus tvarko vedėjas A. Keblys 
ir seniūnas H. Celtorius. Su nau
ju rudens sezonu atgyja visos 
chorinės pajėgos.

Pajięškojimai
Rozalija Guželienė iš Šiaulių įieš

ko brolio Antano Žukausko ir se
sers Jadvygos Žukauskaitės. Kreip
tis: A. Klupšas, 5 Glencairn Avė, 
Toronto 12. Tel. 481-9028.

Vytautas Ptašinskas rugpjū
čio 30 d. Shadow Brook, Conn., 
Šv. Stanislovo jėzuitų naujoky
ne padarė pirmuosius įžadus ir 
išvažiavo trejiem metam studi
juoti į Madridą. Vytautas yra 
baigęs lituanistines mokyklas, 
aktyvus ateitininkas ir skautas, 
šią vasarą buvo komendantu 
moksleivių ateitininkų stovyklo
je ir talkino skautams Baltijoje 
Įžadų iškilmėse dalyvavo Vytau
to tėveliai ir giminės p. p. Pa- 
ūksmiai. Br. L.

Pašto streikas pagaliau pasi
baigė. Nuo jo kentėjo visi, bet 
ypač įmonės ir įstaigos, kurių 
apyvarta buvo surišta su pašto 
patarnavimais. Daugelis “Lito” 
narių šiais metais irgi susilaikė 
nuo savo čekių siuntimo paštu. 
Pašto patarnavimams susitvar
kius, dabar pats laikas “Lito” 
nariams vėl pradėti pilnas ope
racijas su savo kredito unija.

“Lito” balansas rugpjūčio 31 
d. buvo $2,628,958, taigi nežy
mus padidėjimas ($11,000) lygi
nant su liepos mėn. balansu.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos metinis 
suvažiavimas kviečiamas Otavo
je spalio 24-25 d. Krašto valdy
bos pirm. dr. S. Čepas yra at
siuntęs net atskirą laišką Mont
realio seimelio prezidiumui, 
kviesdamas montrealiečius kraš
to tarybos ir garbės teismo na
rius dalyvauti “in corpora”.

Kanados Lietuvių Diena šie
met įvyks London/Ont., spalio 
10, 11, 12 dienomis. Iš Montrea
lio vyksta visas “Gintaro” an
samblis su palydovais, kuris da
lyvaus programoje. Girdėti, kad 
žada vykti studentų grupė, dalis 
gintariečių tėvų ir kitų montrea- 
liečių, norinčių atlankyti savo 
gimines ir draugus “tabokius” 
Ontario provincijoje. Pr. R.

Dienraštis “The Montreal 
Star” rugsėjo 14 d. laidoje at
spausdino ilgą James Eayrs 
straipsnį “The Baltic tragedy 
1940-1970” kartu su pailiustruo
jančiu žemėlapiu. Anksčiau ta
me dienraštyje buvo atspausdin
tas sovietams palankus straips
nis. šį kartą straipsnis yra ob
jektyvus — teisingai atpasakoja 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos so
vietinę okupaciją. Jame tarp kit
ko sakoma: “Nusikaltimai prieš 
baltięčių tautas yra nusikaltimai 
prieš visą žmoniją, kurių mes 
neturime teisės nei užmiršti, 
nei atleisti. Tai nereiškia, kad 
reikia pradėti išlaisvinimo karą 
arba smerkti Kosyginą 1970 m. 
už tai, ką padarė Stalinas 1940. 
Tai reiškia, kad Baltijos kraštų 
klausimas keltinas būsimoje Eu
ropos saugumo konferencijoje. 
Kanada tokioje konferencijoje 
bus atstovaujama.. Būtų tikra 
restitucija ir paguoda tiems 
tremtiniams vyrams ir toms mo
terims, kurie apsigyveno bei įsi
kūrė. Kanadoje, jeigu mūsų at
stovas įrašydintų darbotvarkėn 
būsimą nepriklausomybę tų pa
vergtų kraštu, kurių vienintelė 
kaltė — turėjimas didesnės geo
politinės reikšmės nei Įprasta.” 
Už tokį straipsnį ir dienraštis, 
ir autorius verti padėkos.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

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

S tos "Lite“ nr. 752D I

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

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

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

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

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

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) _________________ 9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo________ __ 9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo meta galio
jančio palūkanų procento.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0% 
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas 6.5% i 
Term. ind. 1 metams ____ 7.25%r ’
Tenn. Ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v., 
darbo dienomis — nuo lO iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai
3907 Rosemount BlviL, teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.




