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TEVISKES ŽIBURIAI
Specialistai ir visuomenė

“Tautos balsas — Dievo balsas” —- sako senasis lotynų prie
žodis. Sakoma, kad visuomenėje, liaudyje, eilinių žmonių masėje 
visad yra daugiau sveikos nuovokos, negu paskirame asmenyje. 
Šitokioje filosofijoje tačiau yra tik dalis tiesos. Gyvenimas, ypač 
šių laikų civilizacijos įtakoje, neretai pateikia situacijas, kurioms 
išnarplioti reikia specialaus pasiruošimo, specialisto rankos. Spe
cialaus pasiruošimo neturinti minia šiuo atveju gali padaryti toli 
siekiančių klaidingų sprendimų.
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Pasaulio įvykiai
PILIETINĮ KARĄ JORDANIJOJE UŽBAIGĖ KARALIAUS HUSSEINO

šiems teigimams paremti verta paminėti porą pavyzdžių iš 
mūsų visuomeninio gyvenimo. Vienu pavyzdžiu galime paimti ra
šybos reformos klausimą, iškilusį šios vasaros mokytojų stovyk
loje Dainavoje. Visi žinome, kad daugelis dalykų mūsų šių dienų 
rašyboje yra susipainioję, kad beveik nebėra dviejų laikraščių* 
kurie viską tiksliai vienodai rašytų. Vargas čia visiems, bet ypač 
vargas lietuvių mokyklų mokytojams, kurie turi vaikus rašybos 
mokyti. Mokytojai tad pagaliau ir iškėlė rašybos suvienodinimo 
reikalą. Toje pačioje Dainavoje susirinkta pasitarimo, į kurį atėjo, 
kas norėjo: lituanistai specialistai, mokytojai ir šiaip žmonės. Kaip 
paprastai, “visuomenės” buvo daugiau, negu specialistų. Iš tos 
“visuomenės” iškilo noras vieną iš painiųjų klausimu, didžiųjų 
raidžių naudojimą, išspręsti tuoj pat, jeigu ne tame pačiame posė
dyje, tai sekančią dieną. Bet mokytojai visdėlto pasirinko nuosai
kesni kelią: nutarė sukviesti specialistų komisiją, kuri padarytų 
rekomendacijas, o visuomenei, spaudai ir mokyklai liktų tik tas 
speecialistų rekomendacijas priimti ir vykdyti. Tai šiuo atveju 
teisingas kelias.

★ ★ ★
Kita kryptimi nuėjo, išaiškinimo reikalingas mūsų tautinių 

šokių choreografijos lietuviškumo klausimas. Kai viena tautiniu 
šokių grupė įvedė daugiau naujovių savo repertuare, reikalas iš
sprūdo iš specialistu ranku ir oateko į visuomenę. Kiekvienas pa
sijuto žinąs, kas yra lietuviško ir kas nelietuviško mūsų tautiniame 
šokyje. Visuomenės veikėjai, laikraščių redaktoriai ir kiti tau
tiečiai pasijuto gali būti teisėjais, vieni minimą grupę iki adora-, 
cijos keldami, kiti žiauriai kaltindami. O kaip lengvai ir paprastai 
galima buvo viso to išvengti! Reikėjo tik pasielgti taip, kaip pa
darė mokytojai su rašybos reforma: paprašyti, kad tą reikalą išaiš
kintų specialistai. Jų išaiškinta nuomonė, viešai paskelbta, būtų 
lengvai padariusi galą kone metus užtrukusiai ir daug nervu paga
dinusiai kontroversijai — blogai kontroversijai, nes ji lietė lietu
viškam reikalui pasiryžusi tarnauti jaunimą.

* * *
' Tai padaryti nebūtu buvę sunku, nes tautinių šokių šokėjai 

išeivijoje laimingesni už lingvistus. Turime žymiai didesnį tautinių 
šokių specialistų skaičių, negu kalbos specalistų. Tautiniu šokių 
specialistų amžius apima* net kelias kartas, pradedant nuo pirmųjų 
pijonierių* dar nepr. Lietuvoje išvedusių tautinius šokius iš pievų 
ir pakluonių į aikštes ir scenas, iki pat jauniausiųjų, išsispeciali- 
zavusių jau išeivijoje.' Dar daugiau. Tautinių šokių vadovai , jau 
eilė metų yra susiorganizavę ir išsirinkę savo vadovybę — Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutą. Ko gi bereikėjo — tik nanrašyti 
minimą Institutą, sudarytą iš specialistų, laiku pareikšti savo 
nuomonę.

Buvo — praėjo, tačiau iš klaidų reiktų mokvtis. Sneciali«tams 
tebūna nageidavimas savo tarpe kontroversinius klausimus išsiaiš
kinti prieš jiems patenkant i minią. O visuomenės pageidavimas 
būtu, kad viskas būtu išsiaiškinta, kol neprasidėio aktyvi ruoša 
ir lėšų kaupimas ketvirtajai tautiniu šokiu šventei, kuri jau nebe 
už kalnų, būtent, 1972 metais. A. Rinkūnas

KANADOS ĮVYKIAI

PAKEISTAS MINISTERIŲ KABINETAS
Premjeras P. E. Trudeau per

tvarkė savo ministerių kabine
tą. Iš pareigų pasitraukusį ir 
ambasadoriumi Prancūzijai pa
skirtą krašto apsaugos ministerį 
Leo Cadieux pakeitė parlamen
to pirm. Donald Macdonald. 
Naujuoju parlamento pirminin
ku paskirtas ligšiolinis darbo 
jėgos ir imigracijos ministeris 
Allan J. MacEachen. šią minis
teriją dabar perima Otto Lang, 
kuris ir toliau rūpinsis kviečių 
pardavimu, t. y. savo ankstyves
nėmis pareigomis. Valstybės fi
nansinių pajamų ministeriją 
premjeras P. E. Trudeau atida
vė ministeriui be portfelio Herb 
Gray, o jo pirmtaką Jean Pierre 
Cote paskyrė Kanados pašto vir
šininku, ryšių ministerių ir to
liau palikdamas daug neskanios 
košės pašto reikaluose privirusi 
Eric Kierans. Oficialiai paštas 
ir toliau priklausys ryšių minis
terijai, bet jo vadovui J.* P. Co
te žadama duoti visiškai lais
vas rankas, šis nutarimas gero
kai sumažins ryšių ministerio E. 
Kierans valdas, kadangi tele
grafas ir telefonas Kanadoj pri
klauso privačiom bendrovėm, 
jam praktiškai telieka radijas 
ir televizija. Atrodo, būtų buvę 
logiškiau atleisti susikompromi
tavusį E. Kierans, nes dabar vie
toj vieno pareigūno tą patį dar
bą dirbs ir atlyginimą gaus du 
asmenys.

Pertvarkęs ministerių kabine
tą, premjeras P. E. Trudeau 
ruošiasi naujoms išvykoms. Spa
lio 14 d. jis turi tarti žodį ne
veiksmingos veiklos 25 metų su
kaktį mininčiose Jungtinėse Tau
tose, o spalio 19 d. pradeda 10 
dienų kelionę po Sovietu Są
jungą. Be Maskvos, į kelionės 
tvarkaraštį yra įtrauktas Lenin
gradas. Murmanskas. Taškentas. 
Norilskas ir Samarkandas. Dė
mesio centre bus pokalbiai su 
Sovietų Sąjungos premjeru A. 
Kosyginu Maskvoje, pasirašy
mas sutarties, pagal kuria Ka
nada ir Sovietų Sąjunga keisis

techninėmis ir mokslinėmis in
formacijomis. Tikimasi, jog šios 
sutarties dėka Kanada galės par
duoti daugiau pramonės Įrengi
nių Sovietų Sąjungai. Maskva 
žada atsilyginti Otavai šiaurinių 
sričių užvaldyme Įgytos patir
ties duomenimis.

Nuo pastovios vertės birželio 
1 d. atpalaiduotas Kanados dole
ris buvo pakilęs iki 99,7 ameri
kietiško cento, kai tuo tarpu 
anksčiau jo oficiali vertė tebu
vo 92,5 cento. Kopenhagoje po
sėdžiavę Tarptautinio Pinigu 
Fondo nariai pradėjo reikalauti* 
kad Kanada vėl nustatytų ir iš
laikytų savo dolerio pastovią 
vertę. Finansų ministeris E. 
Benson teisinosi, kad šiuo metu 
tai neįmanoma padaryti, nes ka- 
nadiško dolerio kursas būtų per- 
augštas. Reikia laukti, kol jis 
suras pastovią vertę. TP Fondo 
nariai yra Įsipareigoję užtikrinti 
savo krašto piniginio vieneto pa
stovumą, bet ši organizacija ne
gali uždrausti pinigo atpalaida
vimo nuo jo oficialaus kurso. 
Kanadą šių priemonių privertė 
imtis padidėjusi kanadiškų do
lerių paklausa pasaulinėje rin
koje. Norėdama išlaikyti anuo
metinį jo 92,5 cento kursą, Ka
nada buvo priversta užsienyje 
supirkinėti savo dolerius už 
amerikietišką valiutą ir juos 
pardavinėti žemesne kaina, ne
gu jie yra verti. Tik paklausos 
patenkinimas tarptautinėje rin
koje gali sustabdyti dolerio ki
limą.

Ontario sutiko pasirašyti su
tartį su Otava pašalpas gaunan
čių asmenų skaičiui sumažinti. 
Jiems bus stengiamasi parūpinti 
darbus ir apmokymą naujoms 
specialybėms. Iš gerovės fondo 
pašalpas gaunančių ir darbo ne
turinčių asmenų skaičius šioje 
provincijoje per pastaruosius 
metus paaugo net 28%. Miestų 
savivaldybėms $12 milijonu da
bar parūpins Ontario ir fede
racinė vyriausybės.

Vaizdas iš pokarinės Klaipėdos. Ši miesto dalis karo metu buvo gerokai apgriauta

Bendruomene, spauda ir radijas
PLB valdybos iniciatyva ir pa

stangomis rugsėjo 19 ir 20 d. 
Tabor Farmoje, netoli Čikagos, 
buvo sušauktas L. Bendruome
nės, spaudos ir lietuvių radijo 
programų vadovų pasitarimas 
tema: “Kas mums skauda ir kaip 
gydytis”. Svarstyta L. Bendruo
menės, spaudos ir radijo reika
lai. Susirinkime dalyvavo dau
guma PLB valdybos, dalis JAV 
ir Kanados LB valdybų narių, 
daug JAV LB tarybos narių, 
Australijos LB tarybos narė 6. 
Matukevičienė, laikraščių: 
“Draugo”, “Naujienų”, “Dir
vos”, “Darbininko”, * “Laiškų 
Lietuviams”, “Akiračių”, “Var
po”, “Sandaros” ir abiejų kana- 
dos lietuvių laikraščių atstovai, 
radijo programų: Toronto “Tė
vynės Prisiminimų”, Klevelando 
“Tėvynės Garsų”, Detroito “Lie
tuviško Balso”, Čikagos “Mar
gučio” bei Sophia Barčus vado
vai ir Eltos vedėjas V. Alseika. 
Be to, kaipo svečiai dalyvavo 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, VLIKo vicepirm. J. 
Audėnas, ALT vicep. T. Blinst- 
rubas ir JAV Liet. Fondo Valdy
bos pirm. dr. K. Ambrozaitis. Iš 
viso dalyvių buvo 45.

Pirmieji žingsniai
Susirinkimą atidarė PLB val

dybos pirm. St. Barzdukas, pri
mindamas, kad tokių susitikimų 
pradininkas yra a. a. buv-. PLB 
valdybos pirm. Juozas J. Bačiū- 
nas, kad nevisi vienodai supran
tame Bendruomenės esmę ir pa
skirtį, kad čia didelį vaidmenį 
vaidina lietuviška spauda ir radi
jas ir todėl reikia pasitarti, šiam 
pokalbiui vadovauti pakvietė 
PLB vykd. vicep. dr. A. Butkų.

Dr. A. Butkus, paprašęs visus 
klausimus svarstyti dalykiškai ir 
objektyviai, pakvietė referen
tais JAV LB tarybos narį ir bu
vusį tarybos prezidiumo pirm. 
Vyt. Vol ertą, žurnalistų s-gos 
pirm. Vyt. Alantą, radijo prog
ramos vedėją J. Stempuži, o ko- 
referentais bei stebėtojais JAV 
ir Kanados LB valdybų pirmi
ninkus inž. B. Nainį ir dr. S. Če
pą, iš spaudos Br. Kviklį, M. Gu
delį, kun. J. Vaišni, V. Rastenį, 
V. Selenį ir iš radijo R. Saka- 
dolskį, J. R. Simanavičių ir inž. 
V. Urboną.

Pranešimai
Inž. V. Volertas nušvietė 

JAV Bendruomenės reikšmę ir 
Įtaką lietuviškam gyvenimui bei 
organizacijoms, lituanistiniam 
jaunimo švietimui, skatino pasi
tikėti jaunimu, pranašavo, kad 
lietuvybė išsilaikys mažiausia 40 
metų. Vyt. Alantas nusiskundė, 
kad daug lietuvių nebeskaito 
liet, laikraščių, kad visuomenė 
daug reikalauja iš spaudos, bet 
nieko nenori jai duoti. Lietuviai 
Į spaudą žiūrėjo ne tik kaip Į ži
nių šaltinį, bet ir kaip auklėtoją. 
Tos linijos mūsų spauda ir da
bar tebesilaiko. Tik kažkada pa
sireiškia netolerancija ir asme
niškumai. Pasitraukus vyresnia
jai kartai greičiausiai išnyks ir 
spaudos pulverizacija, visos sro
vės sutilps viename laikraštyje, 
kain 
ie”.
kad

dabar ’’Europos Lietuvv- 
J. Stempužis nusiskundė, 
radijo programos gyvena

L. TAMOŠAUSKAS papasakojo, kaip VLIKas ati
džiai seka įvykius okup. Lietuvo
je, kiek tas reikalauja darbo ir 
kantrybės, kiek kainuoja lietu
viškų stočių išlaikymas, prašė 
spaudą ir radiją populiarinti 
Tautos Fondą, nes VLIKas yra 
finansinėje krizėje.

Po to buvo vakarienė, kurios 
metu šampano tostais ir sugie- 
dant “Ilgiausių metų” buvo pa
gerbti Taboro Farmos šeiminin
kai Alma ir-Valdas Adamkai, p. 
Bačiūnienė ir PLB valdybos vi
cepirmininkas su žmona, šven
čiantys 30 m. vedybinio gyveni
mo. Po vakarienės buvo išklau
syta J. Stempužio į juostą 
įgrotas lietuvių liaudies instru
mentų koncertas.

Rytojaus dieną 9 vai. buvo Mi
šios, kurias atnašavo J. Vaišnys, 
o po to sekė vėl diskusijos, ku
riose pasisakyta dėl JAV LB 
santykių su ALTa, dėl vienybės, 
dėl ryšių su okupuota Lietuva ir 
pan. Čia J. R. Simanavičius pra
nešė, kad radijo programų vado
vai nutarė kasmet vieną savaitę, 
būtent, nuo sausio 1 d. laikyti 
radijo savaite ii? prašė, kad per 
tą savaitę spauda populiarintų 
radijo programas.

Kaikurie pasiūlymai
Diskusijoms nebesant laiko, 

pokalbio referentai padarė savo 
išvadas. V. Alantas pareiškė, 
kad sunku spaudai Bendruome
nės autoritetą kelti, kai pačioj 
Bendruomenėj nuolat “verda” 
ir net po 15 metų vis dar jieško- 
ma persitvarkymo. J. Stempužis 
padėkojo PLB, kad atkreipė dė
mesį į radijo programas. Dr. S. 
Čepas, konstatavęs gerus santy
kius Kanadoje tarp Bendruome
nės ir spaudos, papasakojo, kad 
Kanodos L. Bendruomenės ta
rybą sudaro ne tik rinktieji ats
tovai, bet ir krašto valdybos na
riai, garbės teismo nariai ir 
apylinkių valdybų atstovai, kad 
dabar dar norima daugiau į tary
bą įtraukti mažų apylinkių ats
tovų; esą Bendruomenę turi val
dyti ne tituluoti, o Bendruome
nės veikėjai, kad Vasario 16 mi
nėjimo proga surinktos aukos 
visos atiduodama VLIKui. Jis 
siūlė panašiai susitvarkyti ir 
JAV lietuviams. Šis dr. S. Čepo 
pareiškimas salėje sulaukė karš
tų plojimų. PLB valdybos ižd. 
dr. V. Majauskas pareiškė, kad 
šios dr. S. Čepo idėjos yra remti
nos ir prašė spaudą bei radiją 
jas puoselėti.

Užbaigiant
Po to JAV Lietuvių Fondo 

valdybos pirm. dr. K. Ambrozai
tis padėkojo už pakvietimą, pa
sveikino susirinkusius, papasa
kojo L. Fondo rūpesčius ir pra
šė spaudą bei radiją supažindin
ti visuomenę su L. Fondu.

Stebėtojų vardu V. Rastenis 
pareiškė, esą Bendruomenė ir 
kiti veikėjai norėję, kad spauda 
būtų lyg jų oficiozas, bet nema
nytų, kad reikėtų užgniaužti kri
tiką. Tik ji turi būti pagrįsta fak
tais ir objektyvi.

Užbaigiant susirinkimą PLB 
valdybos pirm. St. Barzdukas 
padėkojo susirinkusiems ir Ta
boro farmos šeimininkams A. ir 
V. Adamkams už priėmimą. Su-

konservatizme ir ekonominiame 
skurde, kad radijo programos 
neskelbiamos spaudoje; prane
šė, kad laisvajame pasaulyje be 
VLIK-o išlaikomų radijo prog
ramų, yra 18 JAV ir Kanadoje, 
3 JAV vien anglų kalba, 4 Pie
tų Amerikoje, 1 Australijoj ir 
viena televizijos programa Čika
goje; nurodė, ką radijo progra
mos turėtų duoti ir pageidavo, 
kad lituanistikos pedagoginiuo
se kursuose būtų radijo ir spau
dos darbuotojų kursai. Pranešė
jas nusistebėjo, kad išeivijoj ne
turime plokštelėje Įgroto Lietu
vos himno, nors dažnai to prirei
kia. Be to, painformavo, kad Vil
niaus rądijo transliacija kasdien 
užima 18 vai., iš kurių 10 vai. 
skirta muzikai (tame tarpe apie 
50 min. lietuvių liaudies muzi
kai), 4,5 vai. komunistinei pro
pagandai, 2,5 vai. žinioms su po
litine indoktrinacija ir 1 vai. vai
kams.

Diskusijos
Koreferentams dr. S. Čepui ir 

inž. B. Nainiui pasisakius apie 
Bendruomenės negalavimus ir 
stiprėjimą, sekė diskusijos, ku
riose daugiausia buvo pasisakyta 
dėl JAV tarybos rinkimų siste
mos. Vieni siūlė Įvesti grupių są
rašinę tvarką, kiti i tarybą skirti 
narius. Radijo programų vado
vams atsisakius diskusijų savo 
reikalu, sekė pokalbis spaudos 
reikalu, čia “Naujienų” redak
torius M. Gudelis pasisakė, kad 
“Naujienos” buvo prieš Bend
ruomenę, kadangi, jo žiniomis, 
ji buvo suorganizuota ne tais 
pagrindais, kaip pradžioje buvo 
VLIKo su ALTa susitarta ir kad 
viena grupė norėjo paimti val
džią. Dabar “Naujienos” nesan
čios prieš Bendruomenę. Kitas 
koreferentas Br. Kviklys pareiš
kė, kad “Draugas”, kaip ir kita 
spauda, vertina ir remia Bend
ruomenės pastangas, bet laukia, 
kad ir Bendruomenė remtų laik
raščius bei lietuvišką knygą. 
Diskusijose kaikuriems pasisa
kius dėl vienybės ir pan. klau
simais, V. Kasniūnas, žurnalo 
“Lituanųs” prašomas, padėkojo 
Bendruomenei už paramą ir pra
šė paramos sekančiam vajui, 
taip pat paaiškino, kaip yra 
svarbu, kad amerikiečiams ką 
padarius ar parašius lietuviams 
palankiai, kad būtų iiems padė
kojama. Z. Juknevičienė skati
no. kad radijo programose būtų 
vaikų valandėlės. Dr. K. Bobelis 
pareiškė, jei nebūtų ideologiniu 
organizacijų, neturėtume nei 
ateitininkų nei skautų, kurie iš
augina lietuvišką jaunimą, pati 
Bendruomenė lietuviško jauni
mo neišaugins. Klevelando apy
linkių atstovė Jokūbaitienė nu
siskundė, kad kažkurie laikraš
čiai neteisingai juodino Kleve
lando jaunimą — “Grandinėlės” 
narius ir jiems bei jų tėvams pa
darė žalos, o snauda nori, kad 
jaunimas lietuviškus laikraščius 
skaitytų.

Kiti darbai
Čia gen. konsulas dr. P. Dauž- 

vardis pasveikino susirinkusius, 
o VLIKo vicepirm. J. Audėnas

ir partizanų vado Y. Arafato pasirašyta nauja sutartis. Jos pagrin
diniai punktai tebėra neaiškūs dėl abiejų pusių skirtingos inter
pretacijos. Husseinas kalba apie partizanų pasitraukimą iš sosti
nės Ammano bei kitų Jordanijos miestų ir jų sutelkimą Izraelio 
pasienyje, o Y. Arafatas skelbia, kad iš Ammano bus atitraukta 
reguliari Jordanijos kariuomenė. Užbaigti nuostolingą pilietinį 
karą abi puses prišnekino arabų vadų tarpnininkas gen. Jaafar Al 
Nimery, Sudano prezidentas. Karaliaus Husseino poziciją sustip
rino Sirijos tankų pasitraukimas iš šiaurinės Jordanijos. Galimas 
dalykas, juos privertė pasitraukti i kautynes mesti Jordanijos 
karo aviacijos lėktuvai, bet taipgi Įtakos galėjo turėti Sovietų Są
jungos diplomatinis spaudimas 
Sirijai ir, žinoma, visų arabų 
baimė, kad į karo veiksmus ga
li įsivelti Izraelis. Jo premjerė 
G. Meir jau įspėjo Jordaniją, 
jog ateityje dėl arabų partiza
nu veiksmu visa kaltė ir atsa
komybė teks Jordanijos vyriau
sybei. Aukų skaičius tebėra ne
žinomas, tačiau spaudos pusla
piai pilni pranešimų apie dide
lius nuostolius Ammanui bei ki
tiems miestams. Namų griuvė
siuose gali būti palaidoti tūks
tančiai civilių gyventojų. Kraš
tą į pilietinį karą įstūmė perdi- 
delis partizanų šeimininkavi
mas, visiškas nesiskaitymas su 
Jordanijos vyriausybe ir kariuo
mene. Iš 2.071.000 Jordanijos 
gyventojų 1.200.000 yra pabė
gėliai iš buvusios Palestinos, re
miantys partizanus. Vienintelė 
teigiama pilietinio karo pusė — 
partizanų pagrobtų lėktuvų ke
leivių išlaisvinimas. Jordanijos 
vyriausybė jau paleido paskuti
nius 54 arabų partizanų Įkaitus. 
Ar jie buvo išlaisvinti jėga, ar 
galbūt perduoti Jordanijos par
eigūnams pačių partizanų, te
bėra neaišku. Atrodo, už jų lais
vę Britanija, V. Vokietija ir 
Šveicarija turės atsilyginti su
imtų lėktuvų grobikų paleidi- 
mu. Prez. R. Niksonas pažadėjo 
karaliui Husseinui pakeisti nau
jais pilietiniame kare prarastus 
tankus, lėktuvus ir papildyti 
municijos atsargas, nes Jorda
nija yra vienintelis arabų kraš
tas, kuris Artimųjų Rytų kon
flikte remiasi britų ir amerikie
čių ginklais, atsisakydamas so
vietų paramos.

KOLEKTYVINĖ VADOVYBĖ
Jugoslavijos prezidentas Tito 

nutarė pasitraukti iš šių parei
gų ir krašto valdymą perduoti 
kolektyvinei vadovybei, kurią 
sudarys šešių respublikų, socia
linių organizacijų ir komunistų 
partijos atstovai.* 1948 m. Tito 
nutraukė ryšius su Sovietų Są
junga, pasirinkdamas savitą tau
tinio komunizmo kelią. Nuo to 
laiko jis yra gavęs iš JAV dau
giau kaip bilijoną dolerių Įvai
rios paramos. Po Stalino mirties 
su juo vėl ėmė skaitytis ir So
vietų Sąjunga, šiandien Jugo
slavijoje yra žymiai daugiau 
laisvės, negu Sovietų Sąjungoje 
ar jos satelitiniuose kraštuose. 
Ekonominė gerovė ir pažanga 
yra pasiekusi gerokai augštesni 
laipsnį. Paties Tito teigimu, 
krašto vadovybės pertvarkymą 
diktuoja vienybės reikalas. Bū
damas 78 metų amžiaus, Tito 
turi skaitytis su galimybe, kad 
po jo mirties prasidės varžybos 
dėl prezidento posto. Kolekty
vinis prezidiumas, sudarytas dar 
jam gyvam esant, pašalins šį pa
vojų. Prezidentu Tito buvo iš
rinktas 1963 m. iki gyvos gal
vos. Atsisakymas šių pareigų 
krašto naudai liudija, kad bu
vęs partizanų vadas Tito yra 
idealistinių principų žmogus.

SOVIETŲ TRIUMFAS
Sovietų mokslininkams pavy

ko įgulos neturintį erdvėlaivį 
“Luna XV” nuleisti mėnulyje, 
mechanine ranka paimti mėnu
lio žemės ir akmenų pavyzdžių. 
Speciali šio erdvėlaivio kapsu
lė su mėnulio pavyzdžiais pakilo 
nuo jo paviršiaus ir sėkmingai 
nusileido Kazachstane. Maskvos 
Aeronautikos Instituto vadovas 
dr. I. Obrazcovas ši bandymą 
laiko nemažesniu už amerikie
čių astronautų laimėjimus mė
nulyje. Jam pritaria ir Vakarų 
pasaulio mokslininkai, nes tokie 
erdvėlaiviai galės atvežti Marso

važiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Bendruomenės, spaudos ir ra
dijo atstovu susirinkimo išvaka
rėse ten pat, Tabor Farmoje. bu
vo ir Lietuvos Žurnalistų S-gos 
suvažiavimas, kuris svarstė sa
vo reikalus ir būsimos valdybos 
būstinės reikalą, tačiau jokių 
nutarimų nepadarė.

ir Veneros žemių pavyzdžius. 
“Luna XV” dabar išaiškino mįs
lę, kurią pasauliui sudarė 1969 
m. liepos 19 d. mėnulyje sudu
žęs sovietų erdvėlaivis, kai ap
link mėnulį jau skriejo ameri
kiečių astronautai. Erdvėlaivio 
"Luna XV” pirmatakui >tada ne
pavyko nusileidimas, nors so
vietai tikėjosi viena diena pra
lenkti pirmąjį koją mėnulin iš
kėlusį amerikieti astronautą N. 
Armstrongą. Grynai mechaniniu 
būdu žemėn atgabenti mėnulio 
pavyzdžiai būtų sumenkinę ame
rikiečių astronautų žygį. Iš tik
rųjų roboto erdvėlaivio vertė la
bai abejotina, nes jis labai leng
vai gali apsiversti nelygiame 
mėnulio paviršiuje, kur net ir 
astronautams nelengva surasti 
saugią nusileidimo vietą. Be to, 
žmogus visada padarys geresnę 
mėnulio akmenų atranką už me
chaninę ranką.

PRIDĖJO ŠAUTUVĄ
Komunistinė Kinija, ruošda

masi minėti savo dvidešimt pir
mąsias metines, komunistų kū
jo ir pjautuvo ženklą papildė 
šautuvu, šis priedas, matyt, turi 
skelbti pasauliui kinietiško sti
liaus revoliuciją, neįgyvendina
mą be ginklo jėgos. Spėjama, 
jog metinių proga Kinija virš 
Indijos vandenyno yra pasiruo
šusi išbandyti savo pirmąją ra
ketą, kurios jau senokai laukia 
atominiai užtaisai,

PARLAMENTO RINKIMAI
Švediją jau 38 metus valdan

ti socialdemokratų partija par
lamento rinkimuose susilaukė 
skaudaus smūgio. Jos populiaru
mas nuo 50,1% nukrito iki 
46,3%. Kaltė tenka naujajam 
vadui ir premjerui O. Palme, be 
saiko puolusiam JAV dėl dabar
tinio karo Vietname. Negaluti
niais duomenimis, parlamente 
jis dabar turės tik 166 atstovus, 
kai tuo tarpu kitos nekomunis
tinės partijos parlamente išsi
kovojo 167 vietas. Vienintelis O. 

’Palme išsigelbėjimas — komu
nistų parama. Kompartija šį 
kartą savo populiarumą padidi
no iki 4,9% ir parlamentan pra
vedė 17 atstovų, nes švedai jau 
spėjo užmiršti ankstyvesniuose 
rinkimuose komunistams daug 
pakenkusią Sovietų Sąjungos 
suorganizuotą invaziją i Čeko
slovakiją. Kompartijos vadas H. 
Hermansson visuose esminiuose 
klausimuose žada remti prem
jero O. Palme socialdemokra
tus. Pastarasis sakosi nesąs rei
kalingas tos paramos. O. Palme, 
be abejonės, žino, kad komunis
tai paramą teiks ir neprašyti. Jų 
siekiams žymiai artimesni yra 
socialdemokratai už centro par
tiją, liberalus ir konservatorius. 
Social demokratų nuvertimas 
šioms partijoms duotų progą su
daryti koalicinę vyriausybę.

MIRĖ KARO PRIEŠAS
Po sunkios ligos Šveicarijos 

Locarno miesto ligoninėje mirė 
vokiečių kilmės rašytojas Erich 
Maria Remarque, išgarsėjęs ka
rą smerkiančiomis knygomis 
“Vakarų fronte nieko naujo” ir 
“Kelias atgal”. Velionis buvo gi
męs 1898 m. Osnabruecke, pen
kis kartus sužeistas I D. karo 
fronto linijose, ši patirtis ir pa
skatino jį atskleisti tikrąjį karo 
vaizdą. Naciams įsigalėjus Vo
kietijoje. E. M. Remarque pasi
traukė užsienin ir vėliau tapo 
JAV piliečiu, 1958 m. vedė fil
mų aktorę Paulette Goddard. Jo 
knyga “Vakarų fronte nieko 
naujo” buvo išversta į 45 kal
bas ir išleista bendru 9 milijonų 
egzempliorių tiražu. Televizijų 
ekranuose dar ir dabar yra ro
domas pagal ją Hollywoode su
kurtas filmas. Savo sekančiose 
knygose E. M. Remarque pa
grindinį dėmesį skyrė nacių 
žiaurumams, bet jos nesusilau
kė tokio didelio populiarumo, 
kaip “Vakarų fronte nieko nau
jo”, nors neviena jų buvo ekra
nizuota.
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RELIGIJA ATEITIES PASAULYJE
Įsidėmėtini kardinolo Wright pareiškimai spaudoj 

aktualiaisiais klausimais
Krikščionybė dabar išgyvena 

žiemos laikotarpį. Tas laikotar
pis gali trukti net iki mūsų šimt
mečio pabaigos, kol įvyks stai
gus posūkis visai nauja krypti
mi.

Ne kas, o kaip?
Ilgą laiką mes gyvenome hu

manistinių mokslų kultūroje. 
Garsieji Britanijos, Amerikos, 
Vokietijos, Prancūzijos universi
tetai rėmėsi humanitariniais 
mokslais. Dabar vyrauja techno
loginiai mokslai, kurie domisi ne 
daiktų priežastimis, o veiksmais 
ir stato klausimą ne “kodėl”, o 
“kaip”. Visa tai pakeičia ir žmo
gaus laikyseną. Sykį sužinojęs 
kaip daiktą pagaminti, žmogus 
ir gamina. O kai jau patiria, kad 
gali, tai kažkodėl jaučia, kad ir 
leistina. Tik pažiūrėkite, kaip 
greitai Amerika nusprendė nu
mesti branduolinę bombą, kai 
sužinojo, kaip ją pagaminti. O 
tą sprendimą darant buvo atsi
klausta tik “kaip” klausimą 
sprendžiančių žmonių. Panašiai 
su negimusių žudymu. Kai buvo 
ištobulinta technika, beliko sa
kyti: “ši technika puikiai veikia, 
mokame ją panaudoti, tai kodėl 
nenaudoti?” Tai labai greitas 
problemų sprendimas, kuris ki
tu atveju būtų pareikalavęs 
daug mokslo ir galvojimo.

Nauja sėkla
Manau, kad popiežius Jonas 

XXIII visa tai pramatė ir supra
to. Jis sušaukė Vatikano santa; 
rybą ir į ją pasikvietė protestan
tų bei ortodoksų atstovus ne ko
kio lengvapėdiško optimizmo ve
damas, o norėdamas, kad tam 
tikros minčių sėklos, pasėtos 
sniegu apdengtoje žemėje, galė
tų bendrame krikščioniškame 
pokalbyje pribręsti ir išsprogti 
nesulaikomai ateisiančio atnau
jinto tikėjimo gražiais pavasa
rio žiedais, kai filosofai, misti
kai, poetabbei šventieji bendrai 
darbuosis su technologais ir iš- 
rądėjais.

Buvau tikras, kad prie to ei
nama. kai astronautai Vatikano 
santarybos metu buvo pakviesti 
kalbėti kardinolams ir vysku
pams. Jų kalba buvo nepapras
tai puiki. Pagrindinė mintis bu
vo: “Mes — technologinio am
žiaus pažangos viršūnės pavyz
džiai — norime šį pavasarį ma
tyti ne tik techniškai sklandų, 
bet iš šventą. Todėl mes skaitė
me mėnulio erdvėje ne kokį 
nors politinį dokumentą, ne 
mokslinės gnygos puslapį, o šv. 
Raštą”.

Gimimu kontrolė
Daugelis baiminasi, kad var

ginguose kraštuose yra daugiau 
žmonių nei tas kraštas gali iš
maitinti, todėl siūlo žmonijai gi
mimų kontrolę. Tačiau Š. Ame
rikoje gyvenanti moteris, pirk
dama antigemalinių vaistų, tos 
problemos neišspręs nei Indijo
je, nei P. Amerikoje. Katalikų 
Bendrija laikosi principo, kad 
kiekvienu atveju ir kiekvienoje 
problemoje asmenys yra svar
besni už daiktus. Todėl ji ir pri
kiša dabartiniam žmogui, kam 
jis rimtai nesistengia savo šei
mos prieauglio planuoti pagal 
moralines normas, o kyla prieš 
save patį, įgaliodamas valstybę 
kontroliuoti jo šeimos prieaug
lį. Mes, amerikiečiai, duodami 
medžiaginę paramą vargingiems 
kraštams, prie jos stengiamės 
prikergti ir prieauglio kontrolę. 
Senatoriai net siūlo visus ne
turtinguosius, turinčius daugiau 
kaip du vaikus, apdėti mokes
čiais. Tokiu būdu einama prie 
vergijos, kokios iki šiol pasau
lis dar neregėjo. Greit reikės 
specialių valdžios leidimų šeimai 
turėti vaiką. Katalikų Bendrija 
todėl ir kovoja prieš panašias 
ateities pasekmes ir siūlo moks
lininkams daugiau dėmesio 
kreipti ne į žmonių skaičiaus ap
ribojimą, 6 į žemės, vandens ir 
erdvės turtų panaudojimą gau
sėjančiai žmonijai.

Negimusių žudymas
Amerikoje dabar norima pa

lengvinti įstatymus, liečiančius 
negimusius kūdikius. Katalikų 
Bendrija tam yra priešinga, nes 
iš esmės ji visada pasisako už 
gyvybę. Ji yra priešinga kiek
vienos rūšies žmogžudystei: ne
svarbu ar žudomas 60 metų žmo
gus, ar 6 mėnesių kūdikis, ar 6 
mėnesių gyvybė motinos įsčio
se. Tai yra gyvas asmuo su viso
mis asmens teisėmis i gyvenimą. 
Nejaugi kuri nors mokslo šaka 

gali įgyti teisę spręsti kas gali 
gimti, o kas ne? Kas gi tada bus 
su tais, kurių mes nenorėsime 
savo aplinkoje? Aišku, pirmiau
sia bus naikinami tik nenaudin
gi paliegėliai ir kenksmingie
ji...

Savo raštinėje turiu nuotrau
ką, prieš kurią nublunka visi 
Hitlerio žiaurumai. Tai 7 mėne
sių žmogaus gemalas šiukšlių dė
žėje, nužudytas gydytojo nuo
sprendžiu. Taipgi turiu laišką 
vienos gailestingosios sesers, 
kuri girdėjo išimtą iš motinos įs
čių gemalą kaip gimusį kūdikį 
klykiant, kai jis buvo žudomas.

Ištuokos
Dar pora klausimų, apie ku

riuos daug dabar kalbama, tai 
ištuokos ir celibatas. Daugelis 
klausia ar nederėtų leisti antrą 
kartą tuoktis tam asmeniui, ku
rį ne iš jo kaltės antroji pusė pa
metė. Sakyčiau, kiekvienoje ne
laimėje yra nekalta pusė, tačiau 
dėlto nelaimė jo atžvilgiu nepa
sikeičia. K. Bendrija į santuoką 
žiūri kaip į nenutraukiamą ryšį 
iki mirties. Atsiskyrus, tas ryšys 
vienodai saisto kaltą ir nekaltą 
pusę, tik, žinoma, nekaltajam 
yra žiauriau. Bet argi tai jam 
duoda teisę antrą kartą tuoktis?

Dabar K. Bendrijoje yra atsi
radęs sąjūdis, nieko bendro ne
turįs su sutuoktinio nekaltumu. 
Jis nori ištirti ar kartais su nau
jomis psichiatrijos ir psicholo
gijos žiniomis apie žmogų nebū
tų galima surasti naujų priežas
čių, dėl. kurių tam tikrais atve
jais priimtas Santuokos sakra
mentas (o tai liečia ir Kunigys
tę) negaliotų, t. y. būtų panai
kinamas. Šioje srityje tikimasi 
K. Bendrijos pažiūrų plėtojimo. 
Gal ateityje bus nuspręsta, kad 
kaikurios santuokos negalioja, 
nes sutuoktiniai tam buvo nepri
brendę ir todėl neturėjo pilnos 
apsisprendimo laisvės.

Celibatas
Celibatas, kuris, jau yra įsise- 

nėjęs ir tapęs įstatymu vidur
amžiuose, pagrindą turi Šv. Raš
te, kur. Jėzus ir šv. Paulius kal
ba apie pasilikimą nevedusiais 
“dėl dangaus karalystės”. Mūsų 
laikų civilizacijai, daugiau nei 
kuriai kitai, reikia žmonių, ku
rie galėtų savo gyvenimu liudy
ti kitą, ateisiantį gyvenimą. Tai 
nėra esminė Kunigystės dalis, 
nes Rytų apeigų Bendrijos kuni
gai yra vedę. Bet jie gyvena vi
sai kitokios kultūros aplinkoje. 
Mūsų kultūra yra persunkta ly
tiniu ištvirkavimu ir todėl mums 
reikia- liudininkų pabrėžtinai sa
vo gyvenimu atsisakančių visko, 
net ir leistino, “dėl dangaus ka
ralystės”. Aišku, tokie reikalavi
mai sumažina kunigų skaičių, 
tačiau vienas įsipareigojimą 
priėmęs kunigas yra vertesnis 
už dešimtį to įsipareigojimo ne
galinčių laikytis kunigų.

Iš viso nėra pagrindo rūpintis 
kunigų trūkumu, nes dabar iš
plėstas pasauliečių vaidmuo K. 
Bendrijoje ir einama prie to. 
kad daugelis dalykų, kuriuos 
anksčiau atlikdavo kunigai, bus 
atliekami vedusių dijakonų ar 
pasauliečių.

Pasikeitimų laikotarpis
Aplamai, mūsų laikotarpis yra 

kultūros pasikeitimo laikotarpis, 
kokių per paskutinius 2000 me
tų Vakarų pasaulis išgyveno 
bent penketą. Todėl, mano ma
nymu, neteisingai sakoma, kad 
išgyvenamas tikėjimo krizės lai
kotarpis. Aš manau, kad tai tik 
teologijos krizė. O teologija yra 
dalis besikeičiančios kultūros — 
ne tikėjimo pagrindai. Lygiai 
kaip šv. Augustino ir Romos im
perijos žlugimo laikais buvo są
myšis, kaip renesanso ir protes
tantizmo plitimo laikais buvo 
chaosas, taip ir dabar turime 
krizę, kurioje priešinamasi au
toritetui. tradicijoms, mokslui 
ir 1.1. Be to. nesakyčiau, kad da
bartinė krizė yra didesnė už re
formacijos laikų krizę. Reforma
cijos laikais visa tėkmė ėjo prie
šinga kryntimi — į susiskaldy
mą. šiandien viskas liejasi vie
nybės vagon. (Kardinolo minčių 
santrauka “U. S. N. and W. R.”).

Paruošė kun. J. Staškevičius

IR VIENAS LIETUVIS 
YRA LIETUVA!

PER SPAUDĄ J LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pokalbiai su jaunimu

Kažkas pasakė, kad viršuje 
buvo baras. .Farrow ir aš nu
ėjom ten. Kambarys nedidelis, 
bet nebuvo! .pilnas. Jame dau
giausia buvo*.jauni vyrai, kurie 
stovėjo prie juosmens augštumo 
stalų, kyšančių iš sienų. Pradžio
je jie j mus smalsiai žiūrėjo. Vi
jurkas, svirinėdamas tarp stalų, 
priėjo prie mūsų, garsiai pasvei
kino Farrow ir paplojo per petį. 
Aš stovėjau nuošaliai, stebėda
mas Farrow staigių draugysčių 
dar vieną stebuklą. Taipgi se
kiau jaunus žmones, nes tautos 
būdas, sakoma, visada pasireiš
kia per jos jaunimą. Jie spindu
liavo, kaip ir praeitą vakarą, pa
prastumu ir šiluma. Per kelias 
minutes jie apsupo Farrow, 
smalsūs, norėdami pasikalbėti, 
paliesti jo ultramodernius dra
bužius. Kiek jie kainuoja? Kur 
gyvenat? Ar Londonas triukš
mingas? Ar merginos ten tikrai 
tokios nuostabios, kaip sakoma? 
Farrow dalino suvenyrus —■ 
penus ir trijų penų monetas, 
Chelsea rėmėjų ženkliukus, ku
riuos visada nešiojosi su savim. 
Jis iškeitė dėžutę Bryant ir May 
degtukų į jų degtukus, dėžutę 
Rothman cigarečių į jų nuosta
biai geras rūšis.

Pasikeitėm dovanomis
Vienas jaunuolis, vardu Vita

lis, kuris nekalbėjo angliškai ir, 
būdamas mažo ūgio, negalėjo 
per minią matyti Farrow, krei
pėsi į mane ir padovanojo man 
labai mažą atlapo ženkliuką, 
Lietuvos pavidalo, perjuostą 
tautinėmis spalvomis — raudo
na, geltona ir žalia. Atsilyginda
mas aš jam padovanojau šilkinę 
skepetaitę iš savo krūtinės kiše
nėlės, ir jis buvo be galo dėkin
gas. Jis bandė užmokėti už ją, 
spausdamas penkių rublių bank-

t LA/A1/NGO LAKŪNO 
ir. *

J a ponų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs 
PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Neleidžia grįžti
Dr. Sakano dažnai lankė ma

ne. Kartą jis tarė: “Padariau, 
ką galėjau. Dešine akimi jūs 
galėsite matyti gal porą pėdų. 
Su kairiąja akimi bus viskas 
tvarkoje.” Jo žodžiai mane tie
siog pritrenkė: lakūnas su viena 
akimi.

Mano galvos žaizdos gijo grei
tai. Man buvo leista išeiti į lau
ką pasivaikščioti. Kiekvieną sa
vaitę aš prašiau, kad būčiau iš
rašytas iš ligoninės ir grąžintas 
į Rabaulą, į savo dalinį. Bet ma
no prašymų niekas neklausė.. 
Pagaliau vyr. gydytojas man pa
sakė: “Sakai, praeis daug laiko 
iki tu galėsi grįžti į Rabaulą. 
Ir į betkokias pareigas galėsi 
grįžti ne anksčiau kaip po šešių 
mėnesių.” Tie jo žodžiai mane • 
blogai nuteikė. Mano draugai 
kasdien kyla į orą kautis su 
priešu, o aš čia, kaip koks de
zertyras, privalau tūnoti ligo
ninėje.

Lankytojai
Vieną dieną gailestingoji se

suo pranešė, kad yra lankyto
jų. Kas tai galėtų būti? Trečia
dieniais aplankydavo mano pu- 
seserė iš Tokijo, kai turėdavo 
laisvą dieną nuo darbo fabrike. 
Savo motinai parašiau, kad ji 
nedarytų 700 mylių kelio, kad 
aplankytų mane. Po kelių sa
vaičių būsiu perkeltas į Sase
bo ligoninę. Tada bus galima 
pasimatyti. Taro Sasebo ir Fu
kuoka, kur motina gyveno su 
dukterim ir žentu, yra tik . apie 
70 mylių.

Netrukus du asmenys įėjo į 
mano kambarį. Mano akys dar 
negalėjo gerai matyti asmenų 
už 6-7 pėdų,bet aš pažinau ir 
šūktelėjau: “Fudžiko!” Prie du
rų stovėjo Fudžiko ir jos tėvas 
profesorius Niori. Juos mačiau 
prieš 18 mėnesių Osakoje. Jie 
nusilenkė. Aš atsakiau į jų pa
sveikinimą. Gailestingoji sesuo 
atnešė jiems kėdes ir išėjo iš 
kambario. Jos tėvas pradėjo:

— Hatsuyo mums rašė, kad 
jūs esate šioje ligoninėje. Mes 
labai dėl jūsų pergyvenome. Ma
lonu, kad dabar galime jus pa
matyti. Nuostabu, kad jūs atro
dote geriau, negu mes galvo
jome.

Mūsų pokalbis
AŠ atsiprašiau, kad per kelis 

paskutinius mėnesius nebepara 
šiau laiškų Fudžikai, nors iš jos 
gaubavau laiškų su naujienomis. 
Fudžiko tėvas sustabdė mano 
atsiprašymus, sakydamas:

— Tai nesvarbu. Mes žinojo
me jūsų atliktus žygius fronte. 
Dabar pasakykite, kaip sveika
ta, ar greitai iš čia išeisit?

— Kautynėse gavau keturis 
pataikymus. Mano žaizdos gvįa. 
Tik, kaip gydytojas sako, deši
ne akimi aš negalėsiu matyti.

Fudžiko staiga pakėlė ranką 
prie burnos. Jos akys plačiai at
sivėrė.
Aš tęsiau:

— Tai yra tiesa. Aš esu nebe
tinkamas. Netekimas akies reiš
kia ir mano lakūno naikintojo 
karjeros pabaigą.

BRITŲ JŪRININKAS KLAIPĖDOJE

LIETUVA PAŽVELGUS
notą į mano ranką (ji kainavo 
septynis šilingus ir šešis penus), 
ir kai atsisakiau priimti, jis ilgai 
jieškojo savo kišenėse atitinka
mo pakaito. Skepetaitė visą lai
ką ėjo iš rankų į rankas ir buvo 
stebima kaip koks stebuklas.

“Nekenčiu Rusijos”
Dauguma žmonių, atrodo, mo

kai, bet geriausiai kalbėjo vie
nas uosto darbininkas. Jis taip 
pat daugiausia gėrė, ir mano ge
riausias atsiminimas iš Klaipė
dos buvo tas vakaras. Tenai 
augštas, inteligentiškas, domi
nuojantis ir tuo metu daugiau, 
negu truputį įkaušęs, tuziną kar
tų neprašytas pareikšdavo ne
kalbėsiąs apie politiką, o po to 
trenkdavo kumščiu į stalą ir 
kartodavo su akcentu lėtu balsu, 
kuris vis dar skamba mano ausy
se:

— I hate Russia, I — hate — 
Russia!

Išvyka autobusu
Palydovė, kuri lydėjo mus iš

vykoje autobusu, buvo patraukli 
lietuvaitė, malonios nuotaikos, 
vardu Janina. Jos malonumą 
daugelis’ mūsų vyrų laikė sovie
tų propagandos įrankiu. Aš lai
kiau ją laiminga, inteligentiška 
moterimi, priėmusią politinę 
sistemą, kurioje gyveno ir kurią 
tikėjo. Ji buvo mokytoja, buvusi 
Skandinavijoje ir Jungtinėse 
Valstybėse. Ji pareiškė man vie
ną vakarą “Interklube”, kai da
vė keletą sovietinių leidinių, ku
rių paprašiau:

— Jūsų žmonės be reikalo vi
same mato mūsų taip vaidinamą 
propagandą. Mes tikime komu-

— Ar jūs nenorite, kad bū
tumėt atleistas iš laivyno? — 
paklausė tėvas.

— O, ne. Karas eina. Aš ne
galiu būti atleistas iš laivyno, 
o tik galėsiu būti kitose parei
gose: instruktoriaus ar panašiai.

Nelauktas pasiūlymas
Kai trumpam nutilome, aš 

jiems padėkojau už man parody
tą palankumą, aplankant mane. 
Juk jie padarė 500 mylių kelio 
iš Tokušima į Yokosuką. 'Fudži
ko pasuko galvą į mane. Ji buvo 
aiškiai nepatenkinta mano for
maliu pasakymu. Ji norėjo kaž
ką pasakyti, bet susilaikė. Tada 
ji'pasisuko į tėvą ir sako: “Tė
ve.” Jos akys buvo atviros ir 
maldaujančios. Profesorius Nio
ri linktelėjo galva ir, pasitaisęs 
kėdėje, tarė:

— Jei jūs pasiliksite tarnybo
je, aš manau, galima bus ruošti 
vestuves, žinoma, jei tai jums 
priimtina, Saburo.

Aš labai nustebau. Profeso
rius Niori tęsė:

— Atleiskite man. Aš žinau, 
kad tą dalyką jums pasakiau 
perstačiai. Leiskit man tai pa
kartoti kiek kitaip.

Jis atsistojo ir kalbėjo rimtai:
— Saburo, ar jūs norėtumėt 

mano dukrą Fudžio priimti kaip 
savo sužieduotinę? Mes ją auklė 
jome kaip padorią mergaitę. Aš 
būčiau labai laimingas, jei pri
imtumėte mano pasiūlymą ir aš 
galėčiau būti jūsų uošvis.

Mano atsakymas
Aš atsidusau. Jo žodžiai skam

bėjo kaip dangaus varpai. Fudži
ko žiūrėjo į mane ir raudo. Pas
kui ji palenkė galvą ir žiūrėjo 
į savo kelius. Ką aš turėjau da
ryti. Aš neapkenčiu savęs dėl 
savo jau pasakytų žodžių, bet 
nebuvo kitos išeities.

— Pone profesoriau, — sa
kau aš. — Aš esu labai pagerb
tas šiais jūsų žodžiais. Patys žo
džiai yra laimė, bet aš negaliu 
priimti jūsų pasiūlymo.

— Ar jūs jau turite sužie
duotinę? — paklausė jis mane.

— O, ne, profesoriau. Aš vi
sai apie tai negalvojau. Aš ne
galiu pasakyti “taip”. Tai yra 
negalima. Pažiūrėkit į mane. 
Aš netinkamas jūsų dukrai, 
esu pusiau aklas.

Profesorius nenusileidžia
Palengvėjimas pasirodė 

veide.
— Oh, Saburo. Nekreipkite 

dėmesio, kad jūs esate kiek su
žeistas. Jūsų žaizdos yra garbės 
žaizdos. Jos nedaro jums negar
bės. Ar jūs nežinote savo padė
ties? Visa Japonija jūsų garbei 
dainuoja dainas. Ar jūs nežino
te. kad jūs esate mūsų krašto žy
miausias karo lakūnas, tautos 
didvyris?

— Pone profesorau. Aš jums 
sakau tiesą. Didvyriai yra pra
einantis dalykas. Aš nesu did
vyris. Aš esu lakūnas, kurs nega 
Ii skristi. Lakūnas, kurs yra pu
siau aklas. Jūs žinote, kad mūsų 
kraštas neturi individualių did
vyrių.

Aš

jo

nizmą ir matome jį tikrovėje. 
Mūsų rašytojai ir poetai giria 
mūsų sistemą, nes jie mato, kad 
ji verta gyrimo. Bloga propagan
da yra tokių šaliiĮ kaip Jungti
nės Valstybės. Tai subtili propa
ganda.

Mes būtume galėję ginčytis 
dėl to visą naktį, bet aš neįsilei- 
dau į ginčus. Aš niekad negalė
jau susidaryti konkrečios politi
nės pasaulėžiūros ir visada ste
bėjausi žmonėmis, kurie galėjo.

Išvyka autobusu buvo dienos 
metu. Ji patvirtino mano nuo
monę, .kad Klaipėda yra pilkas, 
bespalvis miestas. Net Janina 
nesistengė tai paslėpti, nors ji 
kaltino dėl to vokiečius ir jų 
bombardavimus karo metu. Tai 
buvo, žinoma, tiesa. Bet labai 
mažai buvo padaryta po to. Atro
dė, kad bombų duobės dar tebe
buvo gatvėse. Dėlto mūsų auto
busą taip mėtė ir purtė.

Mažai automobilių
Labai pastebimas buvo priva

čių automobilių negausumas. Ja
nina paaiškino, kad daugelis šei
mų galėtų nusipirkti automobilį, 
bet jų negalima gauti. Netrukus 
“Fietas”turėjo pastatyti automo
bilių fabriką prie Klaipėdos. Ta
da ateitis būtų rožinė —- kiekvie
nas galės turėti automobilį. Ne
turiu pagrindo abejoti, kad tai 
tiesa, nes ji ir jos vyras jau 
prieš penkerius metus buvo už
sirašę į eilę automobiliui gauti. 
Iš to, ką girdėjau iš jaunų žmo
nių restoranuose, atrodė, kad di
delė dalis visų Lietuvoje paga
mintų prekių eina į Maskvą — 
rusams ar eksportui.

Janina papasakojo trumpą, 
vadovišką miesto istoriją (įsteig-
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— Bet, Saburo, tai nesvarbu, 
ką jūs apie save pasakėte. Mes 
su žmona iš pirmo pamatymo 
jus teigiamai įvertinome. Mes 
su žmona tikime, kad tik jūs ga
lite padaryti mūsų dukrą lai
mingą.

— Pone profesoriau, Jūs ma
ne matėte vieną kartą. Kaip jūs 
iš vieno pamatymo spęsti apie 
žmogų ir apspręsti Fudžiko li
kimą visam gyvenimui? Aš la
bai džiaugiuosi man teikiama 
garbe,, bet tokios aukos aš ne
galiu priimti. Fudžiko ras daug 
garbingesnių vyrų: mokytų ir 
su gera ateitimi. Ką gi aš jai 
galiu duoti? Kokia mano atei
tis?

Mergaitės ašaros
Fudžiko pakėlė galvą ir žiū

rėjo į mane. Paskui ji tarė:
— Jūs klystate, Saburo. Jūs 

perdaug blogai pasakėte apie 
save. Man nesvarbu, kad viena 
jūsų akis sužeista. Mes dėl to 
galime tuoktis. Aš nenoriu te
kėti tik dėl akių. Aš noriu jums 
būti gyvenimo draugė, padėjė
ja-

— Jūs klystate, Fudžiko, — 
aiškinau aš. — Jūs esate drąsi, 
bet kalbate sentimento pagau
ta. Negaliu rizikuoti savo gyve
nimo, remdamasi praeinančiu 
jausmu.

—Ne, ne, — papurtė ji gal
vą. —- Kodėl jūs taip klaidin
gai suprantate mane. Tai ne
praeinantis jausmas. Apie šį 
susitikimą aš galvojau keletą 
mėnesių. Aš žinau, ką sakau. 
Mes dar tęsėme pasikalbėjimą. 
Fudžiko pradėjo verkti. Bet aš 
negalėjau priimti jų aukos. Juk 
ji, ištekėdama už manęs, tikrai 
būtų nelaimiga visą gyvenimą.

Po valandos jie išėjo. Aš dar 
ilgai žiūrėjau į duris. Tai buvo 
sunkiausia mano gyvenimo va
landa. Bet ką daugiau aš galėjau 
padaryti? (Bus daugiau)

AR JAU SUMOKĖJOTE “TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUME

RATĄ UŽ 1970 METUS?

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
c 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — muitą 
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugėti mėnesiu

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
!r sužadina nauju audiniu ancima

Dabar Bi<vDyne galima gauti tepa
lo bei larde’ės formose “Preparation 
IF vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 
Te paTeDluml.

tas 12 Š., dabar turi 150.000 gy- 

reiškia užrašai plakatuose, vaiz
duojančiuose žmones prie įvai
rių darbų. Janina paaiškino:

— Tie žmonės pirmauja savo 
darbo šakose.

Paskui ji tęsė:
— Šioje pusėje Tarybų aikš

tės tie, kurie vakar buvote šo
kiuose, pažinsite Kultūros Rū
mus. Kiti rūmai, kuriuos matote 
toliau, yra namas, kuriame gy
veno Rusijos caras 1914—1918 
karo metu, o nuo ano balkono 
Leninas kartą pasakė kalbą. Čia 
mūsų upė Dana. Kai susipažinsi
te su mūsų merginomis, matysi
te, kad daugelis jų turi tą vardą. 
Taip, šis tiltas senas. Tenai sta
tomas naujas, pradėtas prieš 
trejetą metu. Nežinau, kodėl 
taip ilgai neužbaigiamas. Tie na
mai — kaip pas mus vadina 

,— apartamentiniai namai yra 
gyvenami Irivų statybos darbi
ninkų. Lan i“i •’-ystė ir laivų 
statyba j 'a ps'iindinė Klaipė
dos pramonė.

Apšepę namai
Matėm daug apartamentinių 

namų. Pagal Janiną, jie priklau
sė valstybei ir nuomos buvo že
mos. Ji sakė, kad daugelis šeimų 
galėtų pasistatyti nuosavus na
mus, bet pasirenka gyventi vals
tybiniuose butuose. Neteko būti 
tų namų viduje, bet manau, kad 
jų vidus nėra taip apšepęs ir ne
patrauklus, kaip išorė. Apžiūrė
ję tą miesto dalį, mes vėl perva
žiavome Daną ir vykome per 
gražesnę miesto dalį.

— Čia mūsų didžiausia ir ge
riausiai .įrengta ligoninė. Anas 
pastatas — bendrabutis bei mo
kykla, o visas tas blokas — ka
reivinės. O čia muzikos mokyk

L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimas prasidėjo registracija 
Nluotr. J. Valiulio
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją Įvairiais klausimais, j 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”.

Pirkau 1968 m. “Oldsmobile” automobili pas GM pardavėja. To
ronte. Turėjau gauti garantiją už 50.000 mylių. Pardavėjas nusiuntė 
GM firmai visus duomenis ir pažadėjo, kad savininko kortelę gausiu 
už dviejų savaičių. Jau praėjo 14 savaičių, bet kortelės dar nėra. 
Keletą kartų kreipiausi i pardavėją, bet jis skatino vis laukti.

P. G., Downsview
Tai buvo pardavėjo kaltė. Jis priėmė $25 kaip mokestį už pakei

timą. bet nesutvarkė reikalingų dokumentų. GM pagaliau išsiuntė 
jums kortelę.

1969 m. nupirkau lėktuvo bilietą savo dukrai, besiruošiančiai at
vykti iš Lietuvos Į Kanadą ir sumokėjau Four Season Travel Agen
cy Sl.776.00. 1970 m. balandžio mėnesi gavau laišką iš dukters, ku
riame ji praneša, kad valdžia neleidžia jai keliauti i užsieni. Tada 
kreipiausi į kelionių agentūrą, prašydamas gražinti Įmokėtus pini
gus. Vėliau dar kartą priminiau, bet pinigai vis nebuvo išmokami. 
Prašyčiau padėti atgauti pinigus.

Atrodo, kad p. S. jau atgavote visus įmokėtus pinigus $1.766.00. 
atskaičius $10 už agentūros išlaidas. Pinigų atgavimas užtruko dėl
to, kad kelionių agentūra turėjo paduoti prašymą atgauti Įmokėtai 
sumai už kelionę “anapus geležinės uždangos”. Kai viza buvo atsaky
ta, prasidėjo ilgas laukimas.

KLAUSKITE- 
PATARSLM-PADES/M

MOHAWK
FURHITORE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
JVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

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

la, kur aš mokau, ten ant kampo 
— mokytojų seminarija.

Reikėtų pavasario
Spręsti apie Klaipėdą kovo 

pabaigoje, prieš sniegui nutirps
tant, būtų neteisinga, nes me
džiai beveik visose gatvėse buvo 
be lapų. Vasarą jie, be abejonės, 
duoda miestui žalumo. Platesnė
se gatvėse, kurios galėjo būti va
dinamos alėjomis, vielos ėjo iš 
namų į namus, ir nebuvo bjau
rių geležinių lempų stulpų, ku
rie matėsi visur kitur. Pamažu 
namai nyko sniego laukuose ir 
tolumoje pasirodė kolektyvinio 
ūkio pastatai. Autobusas kinį 
laiką ėjo dar toliau ir, pradėjus 
temti, įvažiavo į mišką su nuo
gais medžiais. Klaiku buvo tam
soje ir sniege. Aš nesigailėjau, 
kai prie vienos vaikų sanatori
jos, kuri atrodė bestovinti tuš
tumoje, mes apsigrįžom ir grįžo
me į meistą.

Pralobom
Aš nepaminėjau mūsų stai

gaus pralobimo. Kur tik įeida- 
vom, mus sulaikydavo vyrai, mo
terys ir vaikai, norintieji pirkti 
užsienio valiutos. Tai buvo pana
šu į ritualą. Mes daugiausia ga
vome 15 rublių už svarą, nors 
paprastai gaudavom 10 ar 12. 
Aš girdėjau kad juodosios rin
kos kaina buvo 20 rb. Kai pasa- 
kydavom, kad jau pardavėm vi
sus savo angliškus svarus, jie 
panoro pirkti mūsų marškinius, 
megztinius, apsiaustus.. Kaiku- 
rie klausė, gal mes turime 
“pop” plokštelių, “Playboy” 
žurnalų (sakė —" “aš . mokausi 
angliškai”), laikrodžių? Visa va
karietiška buvo galima parduoti. 
Už darbo drabužius buvo moka
ma pasakiškai didelė kaina. Mes 
galėjom gerti šampaną visą nak
tį, pardavę porą rankogalių sa
gių. Tai buvo vienintelis užsi
ėmimas daugelio šių verslinin
kų, kurie sukinėjosi ties prie
plaukos vartais, keisdami valiu
tą ir pirkdami drabužius.

(Bus daugiau)
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AL. GIMANTASPENKIOS DŽIAUGSMO DIENOS

Ateitininkų prieškongresinė stovykla Dainavoje 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 4 d. d.

Kaikada žmogaus gyvenimas 
pasikeičia per trumpą laikotarpį
— nereikia metų, ar dviejų. Kai
kada koks nors malonus (arba ir 
nemalonus) pergyvenimas už
trunka tik trumpą momentą, bet 
palieka žmoguje ilgą laiką.

Šį kartą buvo 5 dienos, 5 
džiaugsmo, dainų, rimtų diskusi
jų, žvelgiant į save, malonių per
gyvenimų dienos. Tai prieškong- 
resinė ateitininkų stovykla Dai
navoje, kuri įvyko prieš pat 
kongresą. Stovyklautojai stovyk
lą jau vadino kongresu. Atida
rant stovyklą, vėjuotą sekmadie
nio popietę, stovyklos vadovas 
V. Kolyčius pasveikino visus, su
sirinkusius i kongresą, kuris 
prasidėjo Dainavoje. Keista, kad 
stovyklinė nuotaika jau prasidė
jo tik pakėlus vėliavas.

Paruošiamieji darbai
Stovykla buvo pradėta pla

nuoti prieš gerą pusmeti. Visus 
paruošiamuosius darbus koordi
navo Povilas žumbakis, pade
dant kun. G. Kijauskui, kuris rū
pinosi ideologine stovyklos pro
grama ir paskaitininkais. Visas 
paruošiamasis darbas krito ant 
jų pečių. Kai šeštadienį, dieną 
prieš stovyklos pradžią, suvažia
vo visi vadovai, tai Povilas žum
bakis perdavė visą suplanuota 
stovyklą, lyg koki iškeptą bly
ną. Po to sunku jau nebuvo. 
Reikia tikėtis, kad jo pranašys
tė išsipildys, nes jis pareiškė, 
kad ši stovykla gali duoti visai 
ateitininkijai kryptį ateinantiem 
5 metam. Tai gali įvykti.

Stovyklautojai
Ši stovykla buvo kitokia, nes 

joje stovyklavo visos 3 sąjun
gos: moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai. Nieko nebuvo da
roma atskirai — visi visur daly
vavo kartu. Atrodė, kad tai bus 
sunku, tačiau kliūtys buvo tik 
įsivaizduotos. Stovyklautojų pa
grindą sudarė studentai, kurių 
buvo 94, moksleivių buvo 32 ir 
8 sendraugiai. Pranyko visi kar
tų skirtumai ir visi jautėsi lyg 
viena šeima.

Vadovybė
Vadovu skaičius buvo gana 

didelis ir mišrus, tačiau visiem 
vadovam atrodė, kad tai puikios 
atostogos. Retai taip būna, bet 
šį kartą buvo. Nereikėjo nei po
sėdžių daryti, nei naktų nemie
goti, betvarkant stovyklautojus. 
Atrodė lyg kokia nematoma ran
ka viską tvarkė.

Stovyklos vadovu buvo V. Ko
lyčius, dvasios vadu — kun. S. 
Laurinaitis, visų programų va
dovas — kun. G. Kijauskas, SJ, 
komendantu — St. Rudys, mo
terų vadovėmis — L. Vainienė 
ir B. Balčiūnaitė, vyrų vadovais
— P. Baltakis ir A. Razgaitis, 
vakarinių programų vad. — L. 
Nainytė ir V. Kliorys, muzikos
— R. Juzaitis, A. Razgaitis, dai
nų — L. Nainytė ir A. Rygely- 
tė, sporto vadovais — N. Bal
čiūnienė ir P. Alšėnas. Spaudos 
skyriui vadovavo J. Oniūnas, G. 
Juozapavičiūtė ir D. Jasaitytė. 
Administracinius ir ūkinius rei
kalus tvarkė Alg. Juzukonis, 
stovyklos sekretorė buvo E. Raz- 
gaitytė, virėjos — p. Puterienė, 
Kaknevičienė iš Toronto ir p. 
Vaicekauskienė iš Detroito. Prie 
vadovybės reikėtų priskirti ir 
Jurgą; kurie stovyklavo, ją pa
žįsta.

Ideologinė programa
Visų 5 dienų temą galbūt rei

kėtų pavadinti “žvilgsnis į sa
ve”, nors tokios paskaitos nebu
vo, bet viskas apie tai sukosi. 
Neįmanoma būtų čia smulkiau 
apibūdinti paskaitas, diskusijas 
ir kitus įvykius. Ateityje kaiku- 
rios paskaitos bus atskirai “TŽ” 
atpasakotos, nes jos vertos pla
tesnės visuomenės dėmesio. Šį 
kartą sustosime tik prie proto
kolinio suminėjimo, kas vyko. 
Sekmadienio vakare (pirmą sto
vyklos dieną) Įvyko simpoziu
mas “Ateitininkijos padėtis”. 
Simpoziume dalyvavo feder. va
das dr. J. Pikūnas ir sąjungų 
pirmininkai: Alg. Puteris, A. 
Razgaitis ir sendraugių valdy
bos narys Arv. Barzdukas.

Kiekvieną dieną buvo po 2 
paskaitas (rytą ir po pietų), o 
po paskaitų, kiek likdavo laiko, 

Prieškongresinės oteitininkų stovyklos vadovybė Dainavoje

vyko diskusijos visiems susi- 
skirsčius į 12-15 žmonių būre
lius.

Paskaitininkų pasiruošimas ir 
perdavimas prašoko visų svajo
nes. Paprastai iš paskaitų ne
daug tikimasi ir jos būna ne- 
mėgstamiausia stovyklų dalis. Šį 
kartą buvo kitaip. Beveik visi 
paskaitininkai kalbėjo ilgiau 
kaip 1 valandą ir buvo nuosta
bu stebėti stovyklautojų dėme
sį. Tikrai buvo sunku surasti ką 
nors miegantį paskaitos metu. 
Aišku, prie viso to prisidėjo ir 
temų aktualumas.

Kun. St. Yla kalbėjo apie mū
sų ateitį “Ateitininkai 2010 me
tais”. (švenčiant 100 metų ju- 
bilėjų). Kun. dr. A. Paškus' aiš
kino apie “Pasaulėžiūrinę bazę 
po Vatikano II”, dr. V. Vygan
tas — “Ateitininkų angažavima- 
sis” — kodėl žmonės pasitrau
kia ar iškrinta iš ateitininkų. 
Kun. Saulius Laurinaitis kalbė
jo apie gyvąją dvasią “Krikščio
nis ir Gyvoji Dvasia”. Jis pa
aiškino apie dabartinį charisma- 
tinį sąjūdį katalikų ir kitų krikš
čionių tarpe, apie Šv. Dvasios 
veikimą. Apie “Veikimo meto
dus” kalbėjo kun. G. Kijauskas, 
SJ, “Tarpsąjunginį bendradar
biavimą” svarstė A. Žukauskas. 
“Dinamišką veikimą” pristatė 
kun. K. Trimakas, SJ, ir tikrai 
realu žvilgsnį į save, i visus atei
tininkus, atkreipė dr. A. Sužie
dėlis savo paskaitoje “Ateitinin
kas gyvenime”. Prie tų paskaitų 
svarbesnių minčių bus sugrįžta 
vėliau.

Kiti užsiėmimai
Liko laiko ir lengvesniem da

lykam. Kas dieną sporto aikš
tėje vyko Įvairios rungtynės 
tarp Įvairių miestų. Maudėmės 
ir dainavom. Laima Nainytė bu
vo puikiai išplanavusi visas va
karines programas dar prieš 
atvykdama į Dainavą.

Sekmadienio vakare visi susi
pažino per puikų, tikrai augšto 
meninio lygio vakarą, kurio pa
grindinė tema buvo “Draugys
tė”. Kiti vakarai: “fuksų” vaka
ras, religinis vakaras (tikrai 
įspūdingas); vaidinimas “Man 
for all seasons” (lietuviškai), sa
vos kūrybos vakaras. Tikrai kaž
kas ypatingo.

Stovyklautojų pasisakymai
Viskas prabėga. Ypač greitai 

prabėga malonūs momentai. 
Taip buvo ir su šia stovykla.- 
Penktadienį apie pietus jau rei
kėjo važiuoti Čikagon Į kongre
są, tačiau sunku buvo stovyklą 
oficialiai uždaryti: nebuvo gali
ma sustabdyti dainavimo.

Uždarant stovyklą sendraugių 
atstovas S. Laniauskas pareiškė: 
“Darbingumas, atidumas buvo 
visų nuostabiai labai geras. Jei 
grįžę į savo vietoves tas žinias, 
kurias čia gavome, sugebėsime 
perduoti, užtikrinu, kad ateiti
ninkai bus dar po 40 metų ir 
geriau veiks”.

Studentas A. Kuolas: “Pasi- . 
baigus šiai stovyklai, jau gali
me žiūrėti į praėjusius įvykius 
ir pasakyti, kad tai nebuvo pra
žūtis, bet išsigelbėjimas. Mes 
tikrai galėsim optimistiškai 
laukti ateitininkijos šimtmečio, 
neturėdami abejonių, ar mes iš- 
liksim, ar ne.”

Moksleivių atstovė Onilė Vait
kutė gailėjosi, kad “stovykla 
prabėgo, kaip viesulas; trumpa 
buvo, bet dar trumpesnė atro
dė. Tik nuostabu, kiek tokiame 
trumpame laike galima nuveik
ti... Nėra abejonės, kad sto
vykla paliko manyje antspaudą 
ateitininkiškais ir religiniais 
klausimais. Sąžiningai galiu pa
sakyti, kad mes neapvylėm nei 
vadovybės, nei patys neapsivy- 
lėm”.

Stovyklos vadovas V. Koly
čius: “Esu maloniai nustebintas. 
Ši stovykla sustiprino mano ti
kėjimą Kristui ir ateitinin
kams.”

Tai buvo sėkla. Pasėta sėkla 
lyg tas pavyzdys Evangelijoje. 
Penkios džiaugsmo ir sėjos die
nos. Tikėkimės gerų vaisių ir na
šaus derliaus. Garbė Kristui! 
(Stovykloje prigijęs pasisveiki
nimas. Atsakykime: Garbė!)

V. Pajūris

Trys rašto žmonės, torontiečiai, susitikę L. K. Mokslo Akademijos suvažiavime Toronte: Vyt. Kasty
tis, J. Kralikauskas, Pr. Alšėnas Nuotr. J. Valiulio

Nuskraidinom šokį, dainą ir žodį
Tautinių šokių grupės "Gyvata ro" išvyka į tolimuosius Kanados vakarus

1966 m. vasarą Hamiltono 
“Gyvataras” lankėsi Kanados 
vakaruose, kaip viena iš pirmų
jų etninių grupių “Canadian 
Folk Art Council” įtraukta i 
grupių pasikeitimo programą. 
Jo tikslas tada buvo pasirodyti 
tarptautiniame festivalyje Regi
noj. Nors ir labai mažai sutiko
me ten lietuvių, bet jų džiaugs
mas ir nuoširdumas buvo nepa
prastas. Grįždamas, “Gyvataras” 
jau savo iniciatyva, sustojo 
Winnipege, kur lietuvių globo
je ir jiems organizuojant suren
gė koncertą kartu su vietos uk
rainiečiais. Jų geri atsiliepimai 
ir nuoširdus džiaugsmas, kad 
buvo aplankyti meninio vieneto 
galbūt paveikė ir kitus, nes vis 
dažniau girdėdavau paraginimą 
bei kvietimą “Gyvatarui” aplan- 

-kyti ir kitas, dar tolimesnes, dar 
labiau atsiskyrusias Vakarų Ka
nados lietuvių kolonijas. Ši min
tis vis buvo gyva ir nedavė ra
mybės, nes nuolatos ir visuome
nininkai, kurie jau buvo lankęsi 
vakaruose ir pažinę ten esančius 
lietuvius, šiai minčiai pritarda
vo ir skatindavo į kelionę, tuo 
lyg pastatydami “Gyvatarui” 
naują uždavinį prieš akis. Da
bar ši išvyka tapo realybe.

Istorinė kelionė
Kai po to praslinko pora mė

nesių ir atvėso pirmieji Įspū
džiai bei jausmai, galiu realiai 
galvoti ir vis tik matau, kaip la
bai visa tai buvo ^reikalinga ir 
kiek naudos ji davė mums ir gal 
dar daugiau Vakarų Kanados 
lietuviams. Dar vis tebeplaukia 
padėkos ir Įvairūs atsiliepimai 
apie turėtus pasirodymus. Ka
dangi po 20 su viršum metų 
tremties gyvenimo Kanadoje tik 
pirmą kartą buvo susiorganizuo
ta šiai kelionei, manau, kad ji 
tapo istorine ir norėčiau savo 
Įspūdžiais bei patyrimais pasi
dalinti su “TŽ” skaitytojais, nes 
gal ateityje ir dažniau panašios 
išvykos pasikartos. Tai būtų la
bai naudinga ir reikalinga, nes 
ten lietuviai jaučiasi nepaprastai 
vieniši. Mes turime Įvairiausius 
parengimus, suvažiavimus, kon
certus bei pasirodymus, kartais 
net negalėdami apsispręsti kur 
reikia eiti, ką palaikyti. Jų ten 
yra taip mažai ir visa kas lietu
viška jiems nepaprastai brangu.

Televizijos stotyje
Birželio 26 d. išlydėti šokėjų 

tėvų, apdovanoti saldumynais 
mons. J. Tadarausko, pilni ener
gijos ir gražiausių svajonių, 
linksmai dainuodami autobusu 
skubame M a 11 o n aerodromo 
link. Mūsų 27 asmenys: 20 šo
kėjų, 2 akordeonistai, progra
mos' pranešėja Lina Verbickai- 
tė, kelionės reikalų tvarkytoja 
Irena Jokubynienė, Kanados 
krašto valdybos atstovas Ged. 
Breichmanas, jo žmona ir aš. 
Už poros valandų stebime iš 
lėktuvo miškais pasipuošusias 
kalvas, išmargintas mažų o kai
kur ir didesnių ežerėlių. Skir
tumas toks, kad didžiųjų ežerą 
vanduo pilkas, drumzlinas, 6 
mažųjų tyrai mėlynas. Nesuspė
ję apsidžiaugti pirmaisiais įspū
džiais lėktuve, jau leidžiamės 
Sault St. Marie aerodrome, kur 
mus sutinka Lietuvių Bendruo
menės pirm. Z. Girdvainis, P. 
Vanagas ir daugelis kitų lietu
vių. Nebėra laiko ilgai kalbėti, 
neš praneša, kad 3 v. turime bū
ti televizijos stotyje. Ten — 
trumpas pokalbis su Silvija 
Martinkute. Vakare žinių metu 
stebime programą. Paskiria ga
na daug laiko “Gyvataro” api
būdinimui. Pagrindinis klausi
mas Silvijai: “Kaip jūs šiais lai
kais Įstengiate išlaikyti tokį di
delį būrį jaunimo, jį sudomin
ti ir pasiekti gražių rezultatų?” 
šis klausimas mūsų išvykos me
tu beveik visur buvo klausia
mas, ypač po pasirodymų.

Dėkoja miestas
Mūsų pirmasis koncertas vyks

ta salėje be scenos. Tai jau iš 
anksto žinojome ir buvome tam 
pasiruošę. Aplinkui stalai, o vi-

G. BREICHMANIENĖ
duryje turime šokti. Didoka ir 
jauki salė greitai prisipildo. Vi
są savo programą — 17 šokių, 
3 dainas ir Maironio “Jūratę ir 
Kastyti” atliekame dviem išėji
mais su trumpa 5 min. pertrau
ka. Koncertą atidaro miesto bur
mistrą pavaduojantis Mr. Giul- 
lespie. Jis gražiai atsiliepia apie 
lietuvius ir padėkoja jiems, jog 
pasikvietė “Gyvatarą” ir Sault 
St. Marie miestui suteikė pro
gą jį pamatyti, nes jis yra gir
dėjęs labai gražių atsiliepimų. 
Pagrindiniu kalbėtoju yra “Ca
nadian Folk Art Council” at
stovas Sault St. Marie mieste 
Walter Lukenda. Jis man pažįs
tamas iš “Can. Folk Art Coun
cil” suvažiavimų. Dabar jis tai 
prisimena ir sako, kad pernai 
kartu žiūrėdami Kanados, paro
doje “They camė to build” fil
mo premjerą, kalbėjome apie 
galimybes pasimatyti šiame 
mieste. Jis džiaugiasi, kad gali 
mus dabar čia pasveikinti ir už
tikrina visiems, kad nebus ap
vilti šiuo vakaru. Taip iš tikro 
ir yra, nes, pasibaigus paskuti
niam šokiui, publika sustoja ir 
ilgai ploja. Matau nustebimą 
mūsų šokėjų akyse, nes jie ne
sitikėjo tokio staigaus, šilto pri
ėmimo. Patenkinti ir mūsų šei
mininkai. Vėliau prie vaišių sta
lo visi nesigaili šiltų žodžių. 
Jaučia pareigą prieiti ir pasvei
kinti įvairių tautybių atstovai, 
pasigėrėti mūsų jaunimu, jų pa
siektais rezultatais ir tik stebisi, 
kaip tai galima padaryti. Bet ge
riausia padėka buvo, kai Sault 
Ste. Marie lietuviškas jaunimas 
nuo mažiausiu iki vyresniųjų su 
tikru nuoširdumu pareiškė, esą 
būtų laimingi, jei galėtų gyven
ti Hamiltone ir priklausyti “Gy
vatarui”. Visų svečių nustebi
mui ir mūsų džiaugsmui dar il
gai abiejų miestų jaunimas jau 
viename rate šoka ir dainuoja. 
Keletą programos ištraukų fil
mavo vietos televizija ir sekan
čią dieną rodė per savo stotį.

Sunku skirtis
Išaušta gražus ir saulėtas šeš

tadienio rytas. Renkamės vėl į 
tą pat aerodromą, tik dabar vei
dai liūdnesni — reikia skirtis 
su vaišingais šeimininkais. Dar 
pasidaliname vakar vakaro Įspū
džiais ir tyliai skamba: “sudiev, 
lietuviai, sudiev..Ankstyvą 
rytą negausūs praeiviai sustoja 
ir stebi nedidelį mūsų būrelį, su
sispietusi krūvon, visų ašarotas 
akis ir skubotą sudiev... At
rodo, kad pertrumpai, viešėta, 
permažai išsikalbėta. Tai tik 
pirmas žingsnis mūsų kelionėj, 
bet toks mielas, niekados neuž
mirštamas ...

Skrendame toliau
Winnipegą pasiekiame valan

da anksčiau, nes mūsų lėktuvas, 
esant perdideliam skaičiui kelei
vių, buvo pakeistas — mes ga
vome kitą, kuris skrido be su
stojimo tiesiai čia. Nutariame 
neskambinti niekam, bet pa
laukti ir apžiūrėti gražų, moder
nų, įvairiomis skulptūromis ir 
mozaika išpuoštą aerodromą. 
Praeiviai dažnai užkalbina mus, 
klausdami kas tokie esame, pa
giria mūsų kelionės uniformas. 
Neužilgo pamatau iš viso būrio 
žmonių baltuojančią kun. J. Ber- 
tašiaus galvą. Priėjus arčiau 
randu ir daugiau pažįstamų vei
dų. Greitai tirpsta mūsų būrys. 
Kūn. Bertašius vikriai sukasi, 
duodamas paskutinius nurody
mus. Susitiksime vakare St. Ma
ry’s Academy koncertų salėje.

Dovanos burmistrui
Salė didelė ir puošni. Grindys 

ir laiptai į sceną iškloti minkš
tais. raudonais kilimais, scena 
moderni, graži, su puikiomis 
šviesomis^ Koncertą atidaro Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
pirm*, p. Malinauskas. Publikoje 
daugiausia lietuviai, bet ne
trūksta ir kitataučių. Pabaigę 
pirmąją programos dalį visi su
stojame scenoje. P. Malinaus

kas pakviečia miesto burmist
rą, kuriam Ged. Breichmanas 
Įteikia Hamiltono burmistro do
vaną, o Kanados lietuvių vardu 
— knygą “Lithuanians in Ca
nada”. Po trumpos oficialiosios 
dalies seka toliau mūsų progra
ma. Viskas vyksta sklandžiai ir 
nepamatome, kad jau leidžiasi 
uždanga paskutinį kartą. Po 
koncerto prie manęs prieina dvi 
senyvos moterys ir pakviečia ap
lankyti netoliese esantį “Inter
national House”. Jos negali at
sigėrėti mūsų puošniais drabu
žiais ir norėtų, kad juos pama
tytų ir kiti. Neilgai trukus, ke
liais automobiliais pasiekiame 
“International House”. Mus gra
žiai pristato ir pasveikina įvai
rių tautų atstovai. Kiekviena 
tauta turi įsirengusi atskirus 
kambarius savo stiliumi, su 
jiems charakteringais tautiniais 
bruožais. Apžiūrime japonų, ki
niečių. indiečių, afrikiečių, uk
rainiečių ir daugelio kitų tautų 
kambarius. Bendra, nors' ir ne- 
erdvi, salė skirta pasilinksmini
mams bei pramogoms. Mus vai
šina, o mes atsilygindami vi
duryje salės pašokame porą šo
kių.

Važiavo 200 mylių
Jų išlydėti, skubame Į lietu

vių jaukią Šv. Kazimiero baž
nyčią. Salėje po bažnyčia pa
ruošti vaišių stalai. Susirenka 
senimas ir jaunimas. Prieina 
viena šeima, kuri atvykus 200 
mylių, kad galėtų pamatyti, o 
svarbiausia savo' vaikams paro
dyti, kaip atrodo lietuviški šo
kiai. Jie dėkoja už programą ir 
užtikrina, kad nesigaili atvažia
vę, nes prisiminimų jiems už
teks ilgam ir bus apie ką kal
bėti kasdieninių darbų sūkury
je. Stebiu jų jaunimą. Jų taip 
nedaug, ypač vienodo amžiaus. 
Kada mūsiškiai dainuoja, jie tik 
stebi, nes dainos jiems nežino
mos. Linksma ir niekas nenori 
skirstytis, bet rytoj laukia vėl 
ankstyva kelionė. Kadangi lan
komės čia jau antrą kartą, tai 
pažįstamų atsiranda ir kalbos 
netrūksta.

AR JAU PRENUMERUOJI 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”? 
TUOJAU UŽSISAKYK IR 

NIEKAD NESISKIRK!

Dr. Petras Kaladė (kairėje) iš Bostono L. K. Mokslo Akademijos 
suvažiavime Toronte kalbėjo apie žmonių gausėjimą ir maisto 
galimybes. Nuotraukoje — dr. Juozas Girnius ragauja dirbtinio 
maisto. Nuotr. J. Valiulio

Vasara baigėsi, o su ja ir Šie
metinis lietuviškųjų jaunimo 
stovyklų sezonas. Tenka pasi
džiaugti, kad šiais metais bend
ras stovyklavusių skaičius buvo 
nemažas ir tikrai didesnis už 
ankstyvesnių vasarų. Aplamai 
žvelgiant, stovyklų programos 
buvo kruopščiai paruoštos, turė
ta pasiruošusių ir reikalui pasi
šventusių vadovų, kurie ir sten
gėsi, kad vasaros stovyklų daly
viai turėtų ir lietuvišką aplinką 
ir poilsį. Todėl nenuostabu, kad 
neretas lietuviukas, šiaip jau ne- 
perdideliausiu noru keliaująs 
šeštadieninėn vargo mokyklon, 
jau visai kitokiomis nuotaikomis 
pasitinka ir vyksta vasaros sto
vyklom O kur yra noras, dėme
sys ir entuziazmas, aišku, ir re
zultatai yra žymiai šviesesni, 
tuoj pat matomi.

Jei mūsų stovykloms nebūtų 
galima padaryti kokių nors di
desnių priekaištų, tai, regis, sau
gumo srityje, dar reikėtų padir
bėti ir pagalvoti, kaip lietuviš
kojo jaunimo saugumas būtų 
dar labiau užtikrintas, idant vai
kus išleidusieji tėvai šioje plot
mėje neturėtų jokių abejonių 
nei rūpesčių. Pagrindinė tėvų 
susirūpinimo plotmė yra užsi
ėmimai vandeny: vandens spor
tas, maudymasis, buriavimas ar 
irklavimas, kur tai prieinama. 
Kad tokiam susirūpinimui yra 
pagrindo, rodo ir šiemetinis ne
laimingas, tik laimingai baigęsis 
atsitikimas skautų Romuvos sto
vyklavietėje, kurio metu trys 
stovyklautojos pateko i krioklių 
verpetus. Ketvirtoji, gelbėdama 
tris seses, pati sunkokai susižei
dė. Netenka šiuo atveju kaltinti 
vienų ar kitų, daug svarbiau, 
kad panašūs nelaimingi atsitiki
mai ateity nepasikartotų, nes 
yra priemonių ir būdų užkirsti 
kelią panašiems atvejams. Ge
rai, kad visa baigėsi laimingai, 
bet jei tas atstikimas būtų buvęs

Daug dalykų, kuriuos matėme 
mes, neseniai atvažiavę iš Euro
pos, nebuvo pastebimi čia gyve
nančių kanadiečių ar amerikie
čių. Jie buvo tiek įsitikinę savo 
tobulumu, kad nenorėjo nė 
klausyti mūsų įspėjimų. Malo
nu, kad nors dabar, po 20 metų, 
prasideda praregėjimas. Toron
to dienraščio “The Telegram” 
savaitinis priedas skyriuje “At
tack” paskelbė tuo reikalu įdo
mų savo nuolatinio bendradar
bio M. Porter straipsnį, kurį čia 
ištisai ir pateikiame.

Dvasinis pakrikimas
Kai eilinis žmogus mato tele

vizijoje būrius hipių, keliančių 
riaušes universitetuose, jis daž
niausiai pagalvoja: “Jie yra 
kvailiai (nuts)”. Turime pripa-. 
žinti, kad tai yra teisinga išvada. 
Daugelis psichiatrų, kurie studi
juoja būdingus hipius nestuden- 
tus ir taip vadinamus aktyvistus 
universitetuose, pripažįsta, jog 
jie serga dvasiniu pakrikimu, 
mediciniškai vadinamu parano
ia. Tos ligos simptomai tiek aki
vaizdūs, kad prieš dvidešimt me
tų nevienas hipis be ceremonijų 
būtų buvęs Įsodintas į greitosios 
pagalbos automobilį ir nuvežtas 
ligoninėn. Tai liečia ne tik jų iš
vaizdą, bet ir jų sukurtą meną. 
Pasivadinęs skulptoriumi, hipis 
prisirankioja Įvairiausių spal
vų dėžučių, apvynioja jas viela 
ir jau mano sukūręs kūrini, ver
tą Louvro muziejaus Paryžiuje. 
Panaši situacija ir muzikoje.

fatalinis... sunku ir aprašyti 
galėjusias būti pasekmes.

Jūrų skautų stovykloje Kata- 
linos saloje, prie Los Angeles, 
jaunimas būtinai užsimanė van
dens slidėmis pavažinėti. Toje 
vandenyno vietoje pastebimi ir 
rykliai. Kaip tik vieną tokių pa
baisų skautai pusgyvi pasigavo 
arti kranto ir ištraukė iš van
dens. Gerai, kad vadovai nenusi
leido jaunimo reikalavimams ir 
neleido su tomis slidėmis iš
plaukti, jei ryklių esama. To
kiam sportui vieta netinkama.

Dainavos stovykloje būrys 
jaunučių pagavo gyvatę, žaidė 
su ja. Vienam jų, besigindamas 
padaras, Įkirto ir tiek. Jaunieji 
gamtos “ekspertai” tvirtino, kad 
gyvatė nenuodinga, bet reikia 
pagirti vadovus, kurie šiuo at
veju nepatikėjo jauniesiems 
“mokslininkams” ir, sugavę gy
vatę, nukirto galvą, suvyniojo, o 
nukentėjus) vaikinuką tuoj pat 
nuvežė universiteto ligoninėn. 
Ten gydytojai iš tos galvos nu
statė, kad gyvatės tikrai būta 
nenuodingos. Šie visi atsitiki
mai rodo, kad stovyklų vadovai 
turi būti itin budrūs ir tvarkos 
bei drausmės palaikyme nesileis
tų į jokius kompromisus.

Atrodo, kad stovyklaujan
tiems besimaudant dar būtų ga
limybių pagalvoti apie saugumo 
reikalus. Gal net būtina turėti 
maudyklės sargus ne tik paplū
dimy, bet ir pačiame vandeny. 
Tas kaikur jau ir praktikuoja
ma. Nereikėtų leisti pašalie
čiams kartu maudytis su stovyk
lautojais. Stovyklų svečiai galė
tų tas dvi maudymosi valandas 
užleisti vien tik stovyklaujan-. 
čiam jaunimui.

Iki sekančios vasaros sezono 
dar labai daug laiko. Būkime 
tikri, kad uolūs ir išradingi sto
vyklų vadovai ir saugumo srity
je Įves naudingų naujovių.

■ ecio nuomone
Įvairaus didumo gitaras Įsijun
gęs Į elektrinius stiprintuvus, • 
hipis pradeda dainuoti ar klyk
ti eilėraščius, paimtus iš Liver
pulio užkampių ar Arkanzaso 
daržinių. Ir tai jis laiko didžios 
vertės muzika.

Hipių filosofija yra ekscentri
nė, linkusi i mistiką, neintelek- 
tinė. Nueikite pasižiūrėti hipių 
vaidinimo “Hair” (yra ir Toron
te) ir pamatysite, kaip jie tiki as
trologija. Gal manote, kad hipis 
seka Platoną, Volterą, Nietzsche, 
Russelį ar net Marksą? O ne! Jo 
filosofija yra atėjusi iš džiung
lių, kurios leidžia daugpatystę, 
homoseksualizmą, grupinį ištvir
kavimą, kerėjimus ir kitokį ra
ganų mokslą.

Narkotikų religija
Nemažiau keisti yra hipių re

liginiai Įsitikinimai. Krikščiony
bę jis atmeta kaip mitą. Po to 
jis nuslysta i Krišną, Ramą, 
Budą, i mongolų dievus. Nera
dęs pasitenkinimo ir ten, hipis 
tveriasi narkotikų, kaip religinio 
išganymo.

Pradeda kilti visuomenės pa
sibaisėjimas šiais jaunuoliais. 
Bandoma jieškoti priežasčių. O 
tų priežasčių šaknys išaugo iš 
vyresniosios kartos, daugiausia 
iš tų, kurie, po karo gerai pralo
bę. nebeturėjo ką laisvalaikiais 
daryti ir pradėjo grožėtis Įvai
riomis teorijomis, Įskaitant ir 
pacifistinį judėjimą. Tokiuose 
tad lopšiuose užaugo būriai jau
nuolių, kurie nebežino ką dary
ti. Dvasios tuštumą dar pagilino 
visa eilė mokytojų ir universite
to profesorių, histeriškai Įtikinė
jusių savo mokinius, jog dabar
tinė karta pavertė pasauli neįsi
vaizduojamu šiukšlynu, drąsinu
sių jaunuolius viską griauti, 
nors nieko neduodama pozity
vaus.

Perdaug pinigų
Jaunuolius taip pat sugadino 

turėjimas perdaug pinigų, ku
riuos jie gauna iš tėvų be jokio 
vargo. Automobiliai išlepino kū
ną, o sporte Įsigalėjusi žvaigž
džių sistema atėmė norą viduti
nių sportinių gabumų jaunuoliui 
sportuoti. Ir taip prieita prie 
vienintelio užsiėmimo— ištvir
kavimo, ypač kai garsioji piliu
lė atpalaidavo nuo atsakomybės.

Tie, kurie pasiekė universite
tus. nebuvo pakankamai subren
dę sėkmingom studijom. Rezul
tatas—pradėta kaltinti universi
teto tvarka, išaugo protesto de
monstracijos. Protestai tiek pa
tiko, kad jų pradėta specialiai 
jieškoti. Nuo universiteto su 
protestais nueita į didmiesčių 
skurdą ir Vietnamą, nuo čia bus 
einama ir kitur. Jaunimui rūpi 
ne reformos, bet tik pats protes
to vyksmas. Kadangi visa tai la
bai tiko pasaulinės komunisti
nės revoliucijos planui, apmoka
mi komunistų agentai pradėjo 
tą visą judėjimą organizuoti, 
finansuoti ir savo reikalams pa
naudoti.

O mums, visuomenei, bran
giai kainuos, kai dabartinė hipių 
karta pradės senti ir pripildys 
psichiatrines ligonines. Ką turė- 

(Nukelta į 7-tą psl.)



® PAVERGTOJE TWJE
VASAROTOJAI PALANGOJE
I. Jasilionio pranešimu “Tiesoje” 

rugsėjo 10 d., Palangos medžiai jau 
puošiasi auksinėmis spalvomis, tuš
tėja paplūdimiai. Palangos vidaus 
reikalų skyriaus pasų stalo viršinin
kas V. Vilis konstatuoja, jog Palan
gą iki rugsėjo 1 d. aplankė daugiau 
kaip 150.000 vasarotojų. Iš tikrųjų 
skaičius yra gerokai didesnis, nes į 
šiuos statistinius duomenis nėra 
Įtraukti trumpalaikiai Palangos sve
čiai, įsikūrę nuosavose palapinėse bei 
aplinkiniuose kaimuose. I. Jasilionis 
rašo: “Į Palangą plūstančių svečių 
sriauto intensyvumą parodo viduva
sario dieną apie 11 valandą plente 
Šiauliai-Palanga atliktas patikrini- 
mas. Tik per 10 minučių juo prava
žiavo 107 lengvosios mašinos su ke
leiviais, neskaitant autobusų ir sunk
vežimių su ekskursijomis...”

KAUNO SENAMIESTIS
“Tiesoje” buvo paskelbta pora pra

nešimų apie Kauno senamiestį. Tie
siant šildymo vamzdžius tarp Kauno 
bazilikos ir Raguvos gatvės, žemai
čių vyskupijos buvusių arklidžių te
ritorijoje rastas trijų metrų storio 
kulūrinis žemės sluogsnis ir 50 cen
timetrų skersmens statinių rąstų sie
na. Jos paskirtis nėra aiški, bet ten 
aptiktos puodų šukės liudija, kad šis 
statinys priklauso XV šimtmečiui. 
Darbų vadovo archeologo Kr Meko 
nuomone, minėtasis radinys gali būti 
liekanos senosios miesto gynybinės 
sienos, asmeninių valdų tvoros ar 
pastato. Komunalinio ūkio projekta
vimo instituto Kauno skyrius ruošia 
detalius senamiesčio restauravimo 
planus. Bus išlaikytas namų augštis 
bei jų išorinė išvaizda, bet sumoder
nintas gyvenamųjų pastatų vidus. 
Architektė Živilę Veževičiūtė jau 
yra paruošusi projektą Dzeržinskio, 
Gogolio ir Požėlos gatvių kvartalui. 
Tokių gatvių nepriklausomybės lai
kais Kaune nebuvo. Apytikri vaizdą 
leidžia susidaryti netikėtai paminėta 
buvusi prezidentūra, paversta Moky
tojų Namais, šiam pastatui projekte 
numatytas kapitalinis remontas ir 
salės priestatas. Dėl gatvių pakeistų 
pavadinimų neaiškūs lieka ir kiti 
kvartalai. Antrojo kvartalo restau
ravimo planus ruošia architektė Sta
sė Aleknavičiūtė, čia minima anks
čiau buvusi Daukšos gatvė, kampi
niame pastate turinti seną vaistinę, 
kurios interjerui bus grąžintas XVIII 
šimtmečio vaizdas su senoviškais ži
bintais ir baldais. Tikruoju senamies
čiu, atrodo, laikomas trečias kvarta
las prie Kauno bazilikos ir rotušės. 
Šios srities restauravimu rūpinasi 
architektės Eglė Liutvinienė ir Da
lia Augustinaitė. Senieji kiemeliai 
bus atskirti nuo gatvių aklinomis 
tvoromis su ažūriniais vartais ir var
teliais, o atskiri sklypai — želdinių 
gyvatvorėmis, žadama atremontuoti 
ir palikti etnografiniais paminklais 
pripažintus du medinius namukus. 
Vyriausioji Kauno senamiesčio res
tauravimo projektų inžinierė—Genė 
Sliesoriūnienė, už savo darbus laimė
jusi bronzos medalį Maskvos liaudies 
ūkio pasiekimų parodoje.

LEIDŽIA MONOGRAFIJĄ
Lietuvos, Latvijos ir Estijos so

vietinės okupacijos trisdešimtmetį 
Maskva yra nutarusi atžymėti specia
lia monografija “Tarybų valdžios at
kūrimas Pabaltijyje, 1940 metų revo
liucija”. Partijos istorijos institute 
Vilniuje monografijos reikalus apta
rė redakcinė kolegija, vadovaujama 
iš Maskvos atvykusio sovietinės 
Mokslų Akademijos akademiko I. 
Minco. Redakcinės kolegijos ir posė
džio dalyvių gretoms taipgi priklau
sė Maskvos marksizmo-leninizmo ins
tituto atstovas B. Tomanas, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos kompartijų isto
rijos institutų direktoriai A. Pank- 
sejevas, A. Elvichas ir R. šarmaitis, 
Lietuvos Mokslų Akademijos istori
jos instituto direktorius B. Vaitke
vičius, Lietuvos istorijos klastojimo 
specialistas J. Žiugžda, Vilniaus augš- 
tosios partinės mokyklos vedėjas S. 
Atamukas, vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto skyriaus vedėjo 
pavaduotojas A. Jakaitis ir Vilniaus 
pedagoginio instituto katedros vedė
ja A. Gaigalaitė. Posėdyje buvo ap
svarstyti autorių pateikti monografi
jos prospektai, susitarta iki šių me
tų pabaigos redakcinei kolegijai pri
statyti pirmuosius knygos teksto va
riantus. Jeigu kalbama apie pirmuo
sius teksto variantas, matyt, jų rei
kės paruošti nevieną, kol bus gauta 
teksto ir visos monografijos aprobata 
iš Maskvos.

ALVITAS NUOBODŽIAUJA
Alvitas, kurį dabar supa keturi 

kolchozai, turi 450 gyventojų, bet jie 
toli gražu nesijaučia laimingi. Pasak 
liaudies dainos “šaltyšius”, kadaise 
čia buvo galima gauti ir dūdą, ir 
skripką, ir pyrago, o dabar Alvitas 
nuobodžiauja. Tai mums liudija Ge
novaitės Rudaitytės ir kitų 29 alvitiŠ- 
kių skundas “Tiesos” 175 nr.: “Liūd
nai ir nuobodžiai praleidžia laisva
laikį Alvite gyvenantys žmonės, šeš
tadieniais ir sekmadieniais čia nėra 
kur dingti. Kaip gera būtų pažiūrė
ti kino filmą, sužaisti su draugu šach
matų partiją; pasportuoti, dalyvauti 
meno saviveikloje. Deja, čia nėra nei 
kino salės, nei kultūros namų. Kas 
kaltas? 1947—1955 metais kinas bu
vo demonstruojamas MTS salėje, 
įrengta sporto aikštė, bet dabar nie
ko nėra. Alvito apylinkės kultūros 
namai yra už 5 kilometrų, jaunimas 
laisvalaikiu nuobodžiauja, slampinė
ja plentu, stovinėja autobusų stote
lėje. Alvito aštuonmetėje mokykloje 
yra daug moksleivių. Joje dirbama 
trimis pamainomis. Ji neturi net 
sporto salės. Kasmet šią mokyklą bai
gia 40 mokinių. Mes norime, kad 
Alvite būtų vidurinė mokykla su 
sporto sale, mūsų vaikams nerei
kėtų mokytis keliomis pamainomis. 
Norime, kad miestelyje būtų kultū
ros namai, valgykla. Vaikų darželis 
yra MSV patalpose, kuris nepajėgia 
priimti visų MSV darbuotojų vaikų. 
Alvite gyvenančios moterys neturi 
kur dėti vaikų ir negali dirbti. Argi 
Alvitas turi merdėti?”

KALTAS — PORTFELIS...
“Komjaunimo Tiesa” pastaruoju 

metu Įsivedė naują skyrių “Skaity
tojų klubas”, kuriame aptariamos ir 
keliamos Įvairios kasdieninio gyveni
mo negerovės. K. Valužis rugsėjo 12 
d. laidoje pvz. aprašo portfelio savi
ninko vargus Vilniuje: “Atvykus iš 
Kaišiadorių į Vilnių, netikėtai nutrū
ko portfelio rankenėlė. Sakyčiau, nie
ko ypatingo. Tuoj pat nuskubėjau į 
batų remonto dirbtuvę, esančią Kom
jaunimo gatvėje. Tikėjausi, kad ada
ta su siūlu tikrai atsiras. Bet... 
gavau nukreipimą Į Basanavičiaus 
gatvėje Nr. 23 esančią galanterijos 
dirbinių remonto dirbtuvę. Ir ką jūs 
manot? Liepė 10-čiai dienų palikti 
portfelį! O kur dėti daiktus? Labai 
apsidžiaugiau, kai mane nukreipė į 
Gorkio gatvėje esančią galanterinių 
dirbinių skubaus remonto dirbtuvę. 
Tačiau čia mano viltys žlugo — grei
tai reikėjo išvažiuoti, o užtikau di
džiulę eilę. Beliko portfeli po pažas
tim į Kaišiadoris vežti. Mano pake
leivis pasakė, kad šioj istorijoj prie
kaištauti nėra kam. Visi savotiškai 
teisūs. Kaltininkas — portfelis. Ta
čiau ar iš tikrųjų taip?”

DVIRATIS “STRĖLĖ“
Šiaulių “Vairo” gamyklą buvo iš

garsinę vaikams skirti dviračiai: 
“Ereliukai”—berniukams ir “Kregž
dutės” — mergaitėms. Dabar “Vai
ras” pradėjo gaminti naują dviratį 
“Strėlė”, kurio konstrukcijai, matyt, 
Įtakos yra turėjusi dviračių išvaiz
dos revoliucija Vakarų pasaulyje. 
Nuo “Ereliukų” ir “Kregždučių” nau
jąją “Strėlę” skiria grakštesnis rė
mas ir bagažinė, stačiakampio formos 
apsauginiais skydeliais apgaubti ma
žesni ratai, patogesnis balnelis ir vai
ras su lengvai reguliuojamu augš- 
čiu. “Strėlę” galima pritaikyti pen- 
kiamečiui vaikui ir x penkiolikame
čiams paaugliams. Naujuoju dviračiu 
gali važiuoti ir berniukai, ir mergai
tės.

KAUNO IX FORTAS
Jau eilę metų skelbiami konkur

sai muzėjui Kauno IX forte sukurti 
ir aplinkai sutvarkyti. Konkursuose 
specialius užsakymus gaudavo skulp
toriai ir architektai. Pasak vertinto
jų komisijos, tik ketvirtame šių kon
kursų rate buvo rastas tinkamas 
sprendimas. Jo autoriai — skulpto
rius A. Ambraziūnas, architektai V. 
Vielius ir G. Baravykas. Kauno IX 
forte vokiečių okupacijos metais bu
vo sušaudyta apie 80.000 žmonių, re
miantis sovietiniais duomenimis. Pa
grindiniu elementu skulptorius A. 
Ambraziūnas pasirinko granito plokš
tėmis klotą kelią, kuris lankytojus 
vedžios po IX forto teritoriją ir nu
trūks masinių žudynių vietoje, čia 
iškils 15-20 metrų augščio aižyto si
lueto gelžbetoninė skulptūrinė grupė. 
Vertintojų komisijos priimto pamink
linio sumanymo dar nėra oficialiai 
patvirtinusi kompartijos vadovybė.

V. Kst

ONUTE BUGAILIŠKYTĖ, šį pava
sarį baigė sociologiją bakalauro 
laipsniu Hamiltono McMaster univer
sitete. Gimė Anglijoje, kelių metų 
amžiaus su tėvais atvyko į Hamilto
ną. Baigė Katedros mergaičių gimna
ziją ir Vysk. M. Valančiaus šešta
dieninę mokyklą. Įstojo į ateitinin
kus dar būdama pradžios mokykloje. 
Aktyviai reiškėsi moksleivių ateiti
ninkų veikloje, kurį laiką buvo jau
nučių globėja. Studijuodama priklau
sė studentų ateitininkų draugovei ir 
reiškėsi lietuvių studentų veikloje.

EGIDIJUS BUGAILIŠKIS, šį pa
vasarį gavo bakalauro laipsnį iš “En
vironmental Studies of Faculty of 
Architecture” Manitobos universite
te. Gimė Anglijoje, mažas su tėvais 
atvyko į Hamiltoną. Baigė Katedros 
berniukų gimnaziją ir Vysk. M. Va
lančiaus šeštadieninę mokyklą. Į atei
tininkus įstojo dar būdamas pradžios 
mokykloje. Aktyviai reiškėsi moks
leivių ateitininkų veikloje, buvo kuo
pos pirmininku ir kuopos laikraštėlio 
“Moksleivio Balsas” redaktoriumi. 
Planuoja toliau tęsti studijas.

ST. CATHARINES, ONTARIO
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS. 

Rugsėjo 8 minėjimas įvyko rugsėjo 
12 d. Slovakų salėje, kurion susirin
ko St. Catharines ir Niagara Falls 
gyveną lietuviai. Minėjimą atidarė 
apylinkės valdybos pirm. J. Šarapnic- 
kas. Po vėliavų įnešimo ir jų pager
bimo atsistojimu, pakvietė kleboną 
kun. B. Mikalauską, OFM, sukalbėti 
maldą. Pirmininkas trumpam atida
rymo žody nušvietė rugsėjo aštunto
sios reikšmę lietuvių tautai ir pa
kvietė prelegentą šventės proga pasa
kyti kalbą. Tuo tarpu nesant prele
gento pradėta šventei paruoštą prog
ramą. Pirmininkas pristatė mokslei
vę Danguolę Vilbikaitę kaip progra
mos pranešėją. Pastaroji pakvietė 
Viltę Zubrickaitę paskambinti piani
nu mėnesienos sonatą. Ulbinų anūkė 
Roma Braunel solo padainavo: “Kur 
bakūžė samanota”. “Per girią girelę”, 
“Sėdžiu po langeliu” ir “Atskrend sa
kalėlis”. Jaunoji solistė savo gražiu 
balsu sužavėjo klausytojus. Studentė 
Aldona Bogušytė akordeonu pagrojo 
du kūrinius. Toliau ėjo montažas — 
Tėvynės ilgesys, paruoštas Stasės 
Zubrickienės. Montažą išpildė Jūratė 
ir Viltė Zubrickaitės, pianinu paly
dint Sigitui Zubrickui. Klausytojų 
daugumai riedojo ašaros. Tai labai 
sunkino veikalo atlikėjoms. Tenka 
pasakyti dėkui St. Zubrickienei už 
tokios programos paruošimą. Taip 
pat didelė pagarba visoms programos 
atlikėjoms. Kad programa pavyko ir 
klausytojai buvo patenkinti, liudija 
gausūs ir ilgi plojimai. Paskaitą skai
tė svečias iš Amerikos. Po programos 
ir Tautos himno sekė linksmoji da
lis, muzika, šokiai loterija, baras.

Programos atlikėjoms ir svečiams 
vaišių parengėja ir šeimininkė buvo 
ponia O. Meškauskienė.

Sekmadienį, t. y. rugsėjo 13 d., da
lyvaujant vėliavoms buvo pamaldos 
už žuvusius kovose karius ginant Lie
tuvos laisvę, šv. Mišias atnašavo ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą paša-

Los Angeles, Calif.
KANADIETĖS VESTUVĖS KALI- 

FORNIJOJE. Kanadoje gimusi ir iki 
šiol Kanados pilietybę išlaikiusi Jo
no ir Aldonos Čingų dukra Daiva 
rugsėjo 12 d. Los Ankeles Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje ištekėjo 
už kaliforniečio Vytenio Dūdos.

Čingų šeima, atvykusi iš Europos, 
kurį laiką gyveno Kanadoje, Winni-

kė klebonas kun. B. Mikalauskas, 
OFM.

St. Catharines yra minimos visos 
tautinės šventės, bet labai retai pa
sirodo vietinis jaunimas. Už šio mi
nėjimo suorganizavimą ir įvedimą į 
veiklą vietinio jaunimo padėka ten
ka J. šarapnickui.

Sankatarinietis
LAPKRIČIO 23 - ČIOS minėjimas 

įvyks lapkričio 14 d. Oficialiosios 
dalies pradžia — 6.30 v.v. Slovakų 
salėje Welland Page g-vių kampas. 
Po to — meninė dalis, kurią išpildys 
Hamiltono parapijos choras, vad. 
muz. A. Paulionio. Oficialiajai ir me
ninei dalims pasibaigus bus pobūvis 
su vaišėmis, gros orkestras, bus lai
mės staliukai, loterija ir bufetas. 
Niagaros pusiasalio skyriaus ramovė- 
nai maloniai prašo visus — senimą 
ir jaunimą gausiai dalyvauti!

LAPKRIČIO 15 D. 10 v.r. T. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje, 75 
Rolls Avė., šv. Mišios žuvusių už Lie
tuvos laisvę kovotojų intencija ir 
vainiko padėjimas prie paminklo 
koplyčios sodelyje. Organizacijos ma
loniai prašomos dalyvauti su vėlia
vomis 14 ir 15 d.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
kariuomenės atsikūrimo 52 m. su
kakčiai paminėti kruopščiai ruošia
masi — kviečiami organizuotai daly
vauti Toronto šauliai, Hamiltono ra- 
movėnai ir šauliai. Tai rodo, kad 
kvietėjai nesnaudžia, bet intensyviai 
dirba.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ valdyba šau
kia visuotinį rėmėjų susirinkimą š.m. 
spalio 4 d., 11 v. ryto, *T. pranciško
nų vienuolyno salėje. Bus renkama 
nauja valdyba, revizijos komisija, 
duodamos apyskaitos, Joninių paren
gimo priėmimas ir kiti svarbūs rei
kalai. Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

NIAGAROS PUSIASALIO ramo- 
vėnų skyriaus visuotinis susirinki
mas rugsėjo 20 d., daugumai balsų 
pritariant, nustatė kokia privaloma 
nariams dėvėti iškilmių uniforma, 
nes centro valdybos yra nustatyta tik 
viena uniforminė pilotė. Skyriaus 
susirinkimas vienodumo dėlei papil
dė: jeigu narys dėvi uniformos pi
lotę, privalo dėvėti juodą arba tam
siai mėlyną eilutę. Pilotė turi būti 
mėlynas spalvos su geltonais kam
pais, priekyje Vyčio kryžius ir ant 
šono užrašas: LVS “Ramovė”.

Koresp.

ALFONSAS PALČIAUSKAS, šį 
pavasarį baigė humanitarinių moks
lų studijas ir gavo bakalauro laipsni 
Hamiltono McMaster universitete. 
Gimė Vokietijoje, mažas su tėvais at
vyko į Hamiltoną. Baigė Katedros 
berniukų gimnaziją ir Vysk. M. Va
lančiaus šeštadieninę mokyklą. Ma
žas būdamas įstojo į skautų organiza
ciją, o gimnazijoje būdamas įstojo į 
ateitininkus. Aktyviai reiškėsi jauni
mo organizacijų veikloje. Taip pat 
nuo mažens šoka tautinius šokius 
“Gyvatare” ir dalyvavo su grupe iš
vykoje į Prancūziją. Planuoja toliau 
studijuoti pedagogiką ir tapti savo 
srities gimnazijos mokytoju.

ROCHESTER, N.Y.
ATEITININKU ŠVENTĖ, šių me- 

tų spalio 3, 4 dienomis Ročesterio 
“Miško Brolių” kuopos moksleiviai 
ateitininkai švenčia savo metinę 
šventę, ši šventė buvo specialiai ati
dėta rudeniui, kad galėtų atsilankyti 
svečiai iš kaimyninių kuopų. Už
kviesti yra moksleiviai ir studentai iš 
New Jersey,* Niujorko, Worcesterio, 
Klevelando, Toronto ir. Hamiltono. 
Pakviesta ir naujoji Moksl. At-kų 
centro valdyba, šventės programa: 
spalio 3 d. vakaras-spektaklis, kuria
me Inčiūros “Jonines” vaidina Ha
miltono Jaunimo teatras “Aukuras”. 
Režisorė - aktorė Kudabienė. Po 
programos šokiai, dainos — svečių 
susipažinimo vakaras. Sekmadienį 
11 vai. šv. Mišios už Lietuvos jauni
mą, kad jis išliktų ištikimas savai 
tautai ir tėvų tikėjimui. Po pamaldų 
tuojau parapijos salėje jaunimui pus
ryčiai ir iškilmingas posėdis. Pagrin
dinę kalbą pasakys Princetono uni
versiteto studentas Rimas Juzaitis. 
Įžodis, organizacijų atstovų ir sve
čių sveikinimai, šventės uždarymas ir 
“Oi sudiev, sudiev... ”. Iš pasižadė
jimų atvykti galima spręsti, kad 
šventėje gali būti prieškongresinės 
stovyklos . nuotaikų atspalvis. Tad 
kuo daugiausia visuomenės ir prijau
čiančių ateitininkų bei jaunimo veik
lai kviečiama atsilankyti, dalyvauti ir 
paremti jaunimo idealistinės veiklos 
siekimus. Šiais laikais ne tik tėvai ir 
mokyklos atsakingi už jaunimo auk
lėjimą. Ir visuomenė yra atsakinga 
už jaunimo auklėjimą.

Salės šlavikas

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS FONDA MŪSŲ 
LAISVĖS KOVAI!

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

4 psi. • Tėviškės Žibartai • 1970. X. 1 — Nr. 40 (1079)

® U ETŲ VI AI PASAULYJE

Torontietės G. Kucholskienė ir A. Sapijonytė (II iš dešinės) čingoi- 
tės ir Vytenio Dūdos sutuoktuvėse Los Angeles mieste; iš kraštų 
— jaunosios tėvai p. p. čingos

pege, kur Jonas činga labai veikliai 
dalyvavo vietos lietuvių gyvenime. 
Ilgesnį laiką vadovavo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkei ir ateitinin
kams. Persikėlęs į JAV-bes, apsigy
veno Los Angeles mieste, kur činga 
vėl įsijungė į organizacinę veiklą. 
Vadovavo LB apylinkei, ALTos sk., 
vyčių kuopai, o taip pat dirba ir ki
tose organizacijose.

Jaunasis Vytenis Dūda, irgi atei- 
iš lietuviškai gaivios šeimos. Jo tė
vas vadovavo Tautinės Sąjungos sky
riui ir ilgus metus dirbo skyriaus val
dyboje. A. Dūdienė dalyvavo chore, 
teatro mėgėjų grupėje, dirba birutie- 
čių, skautų ir kitose organizacijose.

Abu jaunieji, Kalifornijos un-tą 
bebaigia studentai, irgi aktyviai reiš
kiasi lietuviškame gyvenime: daly
vauja jaunimo organizacijose, cho
re, tautinių šokių ir vaidintojų gru
pėse.

Jaunųjų santuoką palaimino Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas prel. 
J. Kučingis, giedojo parapijos cho
ras, solistai Rimtautas ir Birutė Dab- 
šiai, vargonavo komp. B. Budriūnas.

Vestuvių puotoje dalyvavo apie 
pora šimtų žmonių, jų tarpe buvo 
svečių ir iš Kanados. Jaunuosius svei
kino kun. R. Kasponis, Lietuvių 
Bendruomenės, ateitininkų, jūrų 
skautų, tautinių šokių grupės ir kitų 
organizacijų atstovai. LB Santa Mo- 
nicos apylinkė, Tautinės Sąjungos 
skyrius ir Sv. Kazimiero parapijos 
choras įteikė dovanas. Daugybė svei
kinimo laiškų ir telegramų atėjo iš 
Lietuvos, Lenkijos, Kanados ir JAV- 
bių.

Palydint jaunuosius į naują gyve
nimą, norisi pakartoti LB Santa Mo- 
nicos apylinkės pirm. B. Graužinio 
žodžius: “Tokiose šeimose glūdi vi
sa lietuviškos bendruomenės viltis”.

Koresp.

IfllinUT RADIO & 
nnlun I television

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

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

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

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. p.D. 
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

Mokame už: 
depozitus ....... 5%
šėrus ir sutaupąs______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ........ L 7% %
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik

rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.100.000.

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

J. A. Valstybės
APIE ŠIMTAS MALDININKŲ su- 

sirinko Šiluvos Marijos koplyčioj Va
šingtone, D. C., atšvęsti Šiluvos šven
tę sekmadienį, rugsėjo 13 d. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kun. 
Pranas Geisčiūnas, BALFo reik, ve
dėjas. Jau treti metai iš eilės lietu
viai iškilmingai susitelkia šioj šven
tovėj minėtos šventės proga.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
vadovybė spalio 31 — lapkričio 1 d. 
d. Klevelande, Ohio, rengia studiji
nį LSS vadovų ir vadovių suvažiavi
mą skautiškos veiklos gairėms nusta
tyti. Bus svarstomi aktualūs auklė
jimo, programų, tvarkos ir kiti klau
simai. Tikimasi, jog suvažiavime da
lyvaus vadovai ir vadovės iš JAV At
lanto, JAV Vidurio ir Kanados ra
jonų. Kad suvažiavimas būtų darbin
gas, LSS vadovybė jau dabar laukia 
pasiūlymų raštu.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” Čika
goje buvo paskelbęs lituanistinio ra
šinio konkursą lituanistinių augštes- 
niųjų ir pradinių mokyklų mokslei
viams. Vertintąją komisiją sudarė 
“Draugo” redakcijos atstovas Aloy
zas Baronas, mokytojai Janina Juk
nevičienė ir Juozas Tamulis, premi
joms po §150 paskyrė kun. dr. Juo
zas Prunskis ir Juozas Vasiukevičius. 
Lituanistinių augštesniųjų mokyklų 
grupėje pinigines premijas laimėjo: 
I $75 premiją — Jūratė Urbonavi
čiūtė iš Putnamo bendrabučio, II $35 
— čikagietė Jūratė Namikaitė, III 
$30 — čikagietis Aloyzas Pakalniškis 
ir IV $25 — čikagietė Dainė Naru- 
tytė. Jų temos: “Lietuviška knyga, 
kurią skaityčiau antrą kartą”, “Lie
tuvis rašytojas, kuri labiausiai mėgs
tu”, “Lietuvė rašytoja, kurią labiau
siai mėgstu”. Papildomas premijas 
knygomis gavo klevelandietės Živilė 
Kliorytė, Aldona Kavaliūnaitė ir le- 
montietė Agnė Katiliškytė. Pradinių 
mokyklų mokiniai turėjo dvi temas: . 
“Ką aš žinau apie Lietuvą” ir “Kuo 
aš galiu padėti Lietuvai”, šioje gru
pėje piniginėmis premijomis buvo 
atžymėti: I $50 premija — Viktutė 
Jogaitė iš Akron, Ohio, II $25 — 
Elena Bandziulytė iš Los Angeles, 
III $25 — Aleksandras Danta iš 
Cheery Hill, N. J., ir IV $25 — či
kagietė Rima Janulevičiūtė. Knygas 
laimėjo Vytautas Bankaitis iš Fair
view Park, Ohio, Ramona Alseikaitė 
iš Los Angeles ir Ramutė Žukaitė 
iš Richmond Hill, N. Y. Vertintojų 
komisijos pranešimu, premijos lai
mėtojams bus įteiktos per jų mo
kyklas.

LIETUVIŲ KULTŪRINIAME Dar
želyje Klevelande nežinomi piktada
riai nuo dr. V. Kudirkos paminklo 
nuplėšė žalvarinį užrašą. Nuo van
dalų yra nukentėję taip pat žydų ir 
suomių darželiai. Kadangi kultūri
niai darželiai yra Klevelando parkų 
dalis, nuplėštus užrašus žada pakeis
ti miesto savivaldybė. Jai pataria
ma naudoti pigų aliuminį, nes žalva
rio vagystes skatina galimybė jį par
duoti. Darželių metinė šventė Vieno 
Pasaulio Diena — spalio 11, 2 v.p.p.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA- 

NIZACIJŲ ir spaudos tarybos pa
stangų dėka buvo gautas leidimas 
Lituania vardu pavadinti vieną Quil- 
mes miesto gatvę, ši iškilmė, sujung
ta su Tautos švente, įvyko rugsėjo 
6 d. Muz. V. Rymavičiaus diriguoja
mam šv. Cecilijos chorui sugiedojus 
Argentinos ir Lietuvos himnus, Li
tuania gatvės namo sienon įmūrytą 
lentelę atidengė burmistras Jorge 
Ignacio Cichero, Emilija čekanaus- 
kienė, Katalina čekanauskienė, Kons
tantas Račkauskas ir Jonas Čeka
nauskas. Pašventinimo apeigas atli
ko kun. Vytautas Palubinskas. Ati
tinkamą žodį apie Argentinos lietu
vius bei jų nuoširdžią padėką Quil- 
mes miesto savivaldybei ir jos bur
mistrui tarė ALOS tarybos pirm. A. 
Mičiūdas. Iškilmė Lituania gatvėje 
buvo baigta trumpa burmistro J. I. 
Cichero kalba. Po to Santa Coloma 
bažnyčioje Mišias atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. V. Palubinskas. Pa
maldų metu giedojo muz. V. Ryma
vičiaus vadovaujamas šv. Cecilijos 
choras. Dalyvių gretose buvo ir Quil- 
mes burmistras J. I. Cichero, kuris

HAMILTON, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame draugams, 
bičiuliams ir pažįstamiems už suruoš
tą staigmeną-pobūvį mūsų namuose 
vedybinio gyvenimo 25 metų sukak
ties proga. Dėkojame: už atsilankymą 
prel. dr. J. Tadarauskui; rengėjams 
ir visiems svečiams už gražias dova
nas: Birutei ir Alfonsui Juozapavi- 
čiams Hamiltone, Lili ir Vladui Nak- 
rošiams, broliui L. Balsiui, A. S. 
Blusiams, B. K. čepaičiams, N. L. Ra- 
cevičiams, K. Kalendroms, J. A. Ka
ribams, M. A. Iškauskams, L. V. Ky
bartams, Z. J. Tumosoms (visi To
ronte); tėveliams J. B. šturmaičiams. 
seseriai ir švogeriui L. L. Bildušams, 
M. M. Biekšoms, A. K. Bungardoms, 
M. L. Borusams, EI. K. Gudinskams, 
J. A. Gedrimams, J. P. Gimiams, M.
C. Choromanskiams. A. J. Mikšiams. 
P. Masiams, Z. B. Orvidams, R. J. 
Pleiniams, A. Z. Pulianauskams, St.
D. Slavinskams, A. St. Urbonavi
čiams, D. H. Kazlauskams (Ann Ar
bor), J. V. Narušiams (Millgrove, 
Ont).

Visiems pasiliekame dėkingi ir ta
riame nuoširdų lietuvišką ačiū

Danutė ir Adolfas Balsiai

taipgi atvyko ir į Tautos šventės mi
nėjimą, surengtą Santa Coloma bu
vusio seno dvaro pastatuose, čia 
ALOS tarybos vardu kalbėjo gatvės 
šventinimo iškilmėms vadovavęs Z. 
Juknevičius, naujosios Lituania gat
vės kūmams įteikęs garbės diplomus, 
o burmistrui J. I. Cichero ir sekreto
riui H. Barrera — knygų apie Lie
tuvą. Keletą lietuvių liaudies šokių 
po atviru dangumi pašoko “Ramby- 
no” ansamblis.

AVELLANEDOS LIETUVIŲ SA
LĖJE rugpjūčio 30 d. įvyko dviguba 
iškilmė — laikraščio “Laikas” 22 
metų sukakties minėjimas ir augštą- 
jį mokslą baigusių lietuvių pagerb- 
tuvės. Pirmasis žodį tarė “Laiko” at
sakingasis red. kun. A. Steigvilas, 
diplomatus ir jų tėvelius pakvietęs 
prie garbės stalo ir paprašęs daly
vius atsistojimu pagerbti mirusius 
“Laiko” redaktorius vysk. P. Brazį, 
kun. K. Vengrą, visus bendradarbius 
ir skaitytojus. Apie diplomantus ir 
“Laiką” taipgi kalbėjo jo red. O. 
Kairelienė. Ir “Laiką”, ir diploman
tus sveikino ALOS tarybos pirm. A. 
Mičiūdas, Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje pirm. R. Stalioraitis, Ar
gentinos Lietuvių Centro vardų — 
E. Rudytė, Buenos Aires “Aušros” 
choro vardu — inž. A. Rastauskas, 
Birutės Draugijos — J. Tamošiūnai
tė, “Atžalyno” — S. Jasaitytė. Svei
kinimo žodį taip pat tarė lietuvių 
radijo valandėlės vedėjas ir Lietuvai 
Išlaisvinti Centro pirm. Z. Juknevi
čius. Argentinos lietuvių organizaci
jų tarybos ir “Laiko” redakcijos pa
sirašyti sveikinimo lakštai buvo 
įteikti pagerbtuvėse dalyvavusiems 
diplomantams: medicinos gydyto
jams — Arianai Vasiūnaitei ir Po
vilui Kalynai, farmacininkei Mildai 
Račkauskaitei ir inž. Guillermo 
Kliaugai. Rambynietės M. Balčiūnai
tė ir M. Rukšėnaitė jiems prisegė po 
gėlę. Meninę programą atliko “At
žalyno” ir “Rambyno” ansambliai. 
Be pagerbtuvėse dalyvavusiųjų, stu
dijas universitetuose pastaruoju me
tu yra baigę: gydytojai Petras Čer
niauskas, Albertas Cetra, Petras Ma
cevičius ir Mario Pečelis, inž. Pet
ras Bačkis, advokatai Rikardas Ivoš- 
kus,, Albertas Kuraitis ir Martynas 
Daujotas*

Urugvajus
z MONTEVIDEO LIETUVIAI rngsė- 

jo 6 d. pagerbė du nusipelniusius 
tautiečius — mokytoją Genę Stane
vičienę ir muz. Vytautą Vajauską. 
Jau 20 metų G. Stanevičienė moko 
lietuvių jaunimą tautinių šokių, vai
dybos ir dainų, o A. Stanevičius jai 
talkina akordeono muzika. Jiems bu
vo įteiktas Alfredo Stanevičiaus su
kurtas Geležinio Vilko bareljefas su 
atitinkamu įrašu. V. Vajauskas prie
do gavo naują dėžę akordeonui, nes 
senoji jau buvo susidėvėjusi per 20 
metų.

Vokietija
JONUI GLEMŽAI, visuomeninin

kui ir socialdemokratų veikėjui, 
Stuttgarte buvo padaryta sudėtinga 
akies operacija. Ligonis jau pasvei
ko ir vėl perėmė “Labdaros” drau
gijos vadovybę.

STASĖS VANAGAITĖS “Laumės 
Daumės” knygos 10 egzempliorių Va
sario 16 gimnazijai padovanojo či
kagietė Ada Karvelytė-Dubauskienė.

MIUNCHENO “HAUS DER BE- 
GEGNUNG” biblioteka turi didelį 
lietuviškų knygų skyrių, nes prie jo 
yra prijungtos ir Baltiečių Draugi
jos parodoms surinktos knygos. Čia 
yra Lietuvių Enciklopedijos 11 tomų 
(nuo A iki Kj), Šapokos ir Sruogie
nės Lietuvos istorijos, čižiūno “Tau
tinis auklėjimas šeimoje”, literatūros 
metraštis “Gabija”, Kario “Nepri
klausomos Lietuvos pinigai”, Krėvės 
raštai, Daumanto “Partizanai už ge
ležinės uždangos”, nemaža beletristi
kos ir vaikams skirtos literatūros.

HAMBURGO LIETUVIŲ KLEBO
NO ir dekano kun. V. šarkos kuni
gystės sidabrinė sukaktis bus atžy
mėta 1971 m. liepos 25 d. Hambur
ge. Rengėjų komitetui vadovauja ir 
visus sukaktuvininko bičiulius prisi
dėti kviečia Hamburgo LB apylinkės 
pirm. Jonas Valaitis, 21 Hamburg 90, 
Luehmannstr. lOe, W. Germany. 
Kun. V. šarka Hamburge leidžia biu
letenį “Aušros Vartai”.

Britanija
LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 

Londone sukūrė pastaruoju metu vis 
didesnio pripažinimo meno pasaulyje 
susilaukęs skulptorius Antanas Braž- 
dys ir Lily Lagūnevičiūtė-Logan.

Lenkija
VAIKŲ ŠVENTĖS PROGA tradici

niame sąskrydyje prie Seivų ežero, 
netoli Punsko, vyko sporto žaidynės, 
dainų ir liaudies šokių konkursas. 
Pirmą vietą laimėjo A. šliaužio vado
vaujamas Punsko aštuonmetės mo
kyklos ansamblis, II — Vaitakiemio 
mokyklos ansamblis su vadovu K. Si- 
dariu ir III — Vudugirio mokykla, 
kurios ansamblio vadovas yra A. Ne- 
vulis.

SUVALKŲ TRIKAMPIO keliolika 
lietuvių mokytojų dalį savo vasaros 
atostogų šiemet praleido Vilniuje, 
tačiau kultūrinė veikla nebuvo sulė
tinta. Ant Klevų piliakalnio vienuo
liktą kartą įvyko dainų šventė. Daug 
žiūrovų susilaukė Vidugirio saviveik
lininkai, pastate M. šikšnio “PUėnų 
kunigaikštį”, kuris taip pat buvo su
vaidintas ir Klevų kaine.
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O mMBJE VEIKLOJE
Stambus leidinys "Lietuvių švietimas Vokietijoje"

Tokiu pavadinimu 1969 m. iš- taps didele kliūtimi istorinei 
leista knyga Čikagoje. Tai isto- interpretacijai. Šiam atžvilgiui 
riko V. Liulevičiaus privačios knygos redaktorius turėjo skirti 
iniciatyvos ir pastangų vaisius. 
Leidinyje yra apžvelgtas 1944

lygos.redaktorius turėjo skirti 
šiek tiek daugiau dėmesio.

_____ ~ Nevienas aprašymo autorius 
— 1950 m/laikotarpis7Jame yra nusiskundžia stovyklos adminis- 

* ’ * ‘ " osvie- tracijos nesutarimu su gimnazi
niai ir jos vadovybe. Esą administraci

ja trukdžiusi lietuviško švietimo 
reikalams. Tokiam teigimui sun
ku patikėti, neišgirdus stovyklos 
vadovybės motyvų, juoba, kad 
mes esame girdėję begales kal
tinimų, nukreiptų jjrieš stovyk
los vadovus, o ypač jos viršinin
ką. Tie kaltinimai dažniausiai 
pavirsdavo Į biaurius šmeižtus. 
Gi šmeižikas yra ne kas kita, 
kaip liguistas žmogaus sąmonės 
bei sąžinės kūrinys.

Taigi neužtenka teigti, kad 
stovyklos administracija mokyk
los reikalui kenkusi, nes. tai, ką 
gimnazijos direktorius ar apra
šymo autorius skaitė kenkimu 
ar kitokia neteisybe, tai stovyk
los vadovybei galėjo atrodyti 
priešingai. Gal ryšium su tuo ji 
norėjo apsaugoti kitus gyvento
jų interesus, kurie atrodė svar
besni.

Taip pat sunku patikėti, kad. 
sakysim, kurios nors gimnazijos 
direktorius būtų imtas ir nuša
lintas iš pareigų* be jokios prie
žasties. Taip vienašališkai teigti 
yra neobjektyvu. Turi būti koks 
nors motyvas, tik autoriui tur
būt nepatogu jį pasakyti. O jei
gu taip, tai reikia prileisti, kad 
bent tam tikra dalis šioje kny
goje sutelktos medžiagos nega
lės pasitarnauti objektyviai isto
rijos tiesai. * * *

Stovyklinis švietimas buvo tik 
viena iš svarbiųjų tremties gy
venimo apraiškų. Betgi čia būta 
ir kitu labai reikšmingų fakto
rių, kurie taip pat prašosi 
plunksnos. Juk tenai, be gausy
bės vargo, nelaimių ir Įvairiau
sių nesusipratimų, yra buvę ir 
daug pozityvių reiškinių: šoko 
tautinių šokių grupės, meno an
sambliai ir pavieniai solistai 
rengė koncertus, literatai rašė, 
dailininkai kūrė, kiti sprendė 
mokslines, politines, ekonomi
nes, socialines ir visokias kito
kias problemas. Tai vis atminti
na knyginė medžiaga. Ji būtų 
net daugiau nei istorinė. Ji būtų 
ir praktinė, nes gal ir ateities 
kartoms teks ruoštis tremties 
nedaliai. Mes tokio paruošimo 
negavome ir dėlto daug kur la
bai skaudžiai nukentėjome. O, 
be to, toks veikalas patikslintų 
ir kaikuriuos faktus, tilpusius 
šioje knygoje.

Lietuvių švietimas Vokietijoje, 
1944 — 1950 m. Redagavo Vin
cas Liulevičius, išleido Kultūrai 
Remti Draugija 1969 m. Kaina 
S12.

aprašyta įvairiose Vokietijos v 
tose išsimėtę 39 vaikų darželia 
dar 5 tik suminėti, 59 pradžios 
mokyklos ir kitų 3 mokyklų įdė
tos tik nuotraukos, 41 gimnazija 
arba progimnazija ir trijų gim
nazijų ątspausd|mtos tik nuo
traukos, 9 specialios mokyklos 
arba kursai ir plius 6 mokyklų 
tik nuotraukos. Be to, aprašytas 
Hamburgo universitetas ir 5 
švietimo institucijos Austrijoje. 
Visose šiose mokslo įstaigose 
yra dirbę apie 1000 mokytojų ir 
mokėsi apie 10.000 mokinių. 
Dar esama mokyklų, kurios šin 
leidinin nepateko, nes niekas 
neatsiuntė jų aprašymų. Dau
giausia bus * nukentėję įvairūs 
kursai, nes jų Vokietijoje yra 
buvę nemažai. Taigi, šie visi 
skaičiai turbūt dar gerokai padi
dėtų.

Leidinyje sutelktoji medžia
ga yra labai iškalbi, čia suminė
ti skaičiai parodo ne tik anų die
nų rūpesčius, bet ir šių dienų 
džiaugsmą. Vokietijos tremties 
mokyklos įgalino nevieną savo 
auklėtinį siekti augštesnio moks
lo. Iš anų dešimties tūkstančių 
auklėtinių šiandien mes jau tu- 

•rime baigusių augštuosius moks
lus, įsigijusių mokslo laipsnius 
ir užimančių* augštas pareigas 
savo gyvenamuose kraštuose. 
Nevienas iš jų aktyviai reiškiasi 
ir lietuviškoje veikloje, pava
duodami senuosius veikėjus. 
Būtų, žinoma, tikę šiame leidi
nyje* surinkti ir paskelbti jų pa
vardes, bent žinomesniųjų. Tai 
dar labiau būtų buvusi išryškin
ta stovyklinio švietimo nauda.

* ☆ *
Visų pirma, paėmus šią kny

gą į rankas, į akis krinta jos 
techniškas apipavidalinimas. 
Geras popierius, aiški spauda, 
meistriškas įrišimas. Tik kaiku- 
rios klišės gerokai drumzlinos, 
bet tai fotografijų kaltė. Tai pir
mos lentynos knyga, kaip “Braz
džionis”, “Encyclopedia Lithua- 
nica” ir nemaža kitų.

Skaitytojas nerūgos ir už kny
gos suplanavimą. Jos suskirsty
mas į skyrius pagal mokyklų po
būdi ir jų išvardinimas alfabeti
ne tvarka palengvina susirasti 
norimą aprašymą.

* ☆ *
Knygos paskirtis yra švietimo 

faktų telkimas tremtyje, kurie 
ilgainiui taps svarbia medžiaga 
lietuvių tremties istorijai. Su
rinktoji medžiaga yra pakanka
mai ryški susidaryti istoriniam 
vaizdui, nors esama nemažai 
trumpų ir nevisai objektyvių 
a p r a š y mų. Neobjektyvumas

Pirmasis Lietuvos
VYTAUTAS A. JONYNAS

A. Kalnius

bibliografijos tomas

“Viena kregždė — dar ne pa
vasaris”, sako žmonės. Pagalvo
jus, kad ryžtamasi išleisti pil
ną lietuviškų spaudinių nuo se
niausių laikų iki 1940 metų bib
liografiją, serijos A (knygos lie
tuvių kalba 1547-1861) pirmasis 
tomas tikrai atrodo tokia kregž- 
duke. Pavasaris dar toli, bet 
mostas platus, džiuginantis ir 
prasmingas.

Visiems žinoma, kad lietuviai 
nesivilko bibliografijos srityje 
kitų tautų uodegoj. S.Baltramai- 
tis, Vaclovas Biržiška, vėliau iš
eivijoj A. Ružancovas — vis tai 
vardai žmonių, kurie su reta 
kantrybe ir dėmesiu stengėsi už
registruoti ateities tyrinėtojams 
visa, kas sukurta lietuvio 
plunksnos. Dabar pradėtos leis
ti bibliografijos apimtis nepaly
ginamai platesnė, nes planuoja
ma ją leisti tokiomis serijomis: 
a. knygos lietuvių kalba; b. pe
riodiniai leidiniai; c. žurnalų ir 
laikraščių (!!) straipsniai (anali
tinė bibliografija, atseit trumpa 
santrauka); d. lituanika; e. Lie
tuvos TSR teritorijoje išėjusios 
knygos nelietuvių kalba (duome
nys apie 17-18 š. išleistas kny
gas); f. tarybinė ir komunistinė 
pogrindinė 1918-1940 m. spau
da; g. rankraščiai.

Mus pasiekęs virš 725 psl. ir 
32 iliustracijų tomas tėra tik 
maža dalelytė. Bet tiek savo iš
ore, tiek turinio raibumu jis 
vertas pasididžiavimo. Kaip sa
koma vienoj iš pratarmių, “me
džiagą lietuviškos knygos retro
spektyvinei bibliografijai Lietu
vos TSR Knygų Rūmai pradėjo 
rinkti 1946. Pirmiausia buvo 
ieškomos ir renkamos beglobės 
knygos iš dvarų, bažnyčių, mo
kyklų, privačių asmenų ir pan., 
bei peržiūrimi bibliografiniai 
šaltiniai ir rankraščiai (pavyz
džiui V. Biržiškos naujoji rank
raštinė 1547-1926 m. “Lietuvių 
bibliografijos” redakcija ir kt.). 
Iš šios medžiagos buvo sudary
ta 1547-1940 m. lietuviškų spau
dinių kontrolinė kartoteka.”

Iš tiesų, Į tų beglobių leidinių 
skaičių patenka gausybė smul
kių 'spaudinių — atsišaukimų, 

skelbimų, lapelių, lietuviškų 
tekstų išspausdintų knygose ne
lietuvių kalba. Ir tai yra neišse
miamas lobis mūsų kultūros is
torijos bei kalbos tyrinėtojams. 
Karunkos, karališki Pričkaus 
Wilhelmo prisakymai, kalendo
riai, prūsų kalbos paminklai 
(siekią. 14 š. pabaigą ir 15 pra
džią) suminimi alfabetine tvar
ka, paliekant originalią rašybą 
(“acišaukimas”Primmimmo gro- 
mata, žinne ir t.t.). Autorių var
dai ir svetimvardžiai pateikiami 
“šiuo metu priimta forma” — 
pvz. Mažvydas, ne Moswidius. 
Labai gausiai iliustruota tituli
nio puslapio fotokopijomis.

Leidinio pradžioj įdėtas išsa
mus, itin gerai paruoštas straips
nis “Lietuviškos knygos raidos 
bruožai (1547—1861)” aptaria 
knygos istoriją, spaustuvinę 
techniką, iliustracijas. Kitas ne
mažiau kruopščiai ir akademiš
kai paruoštas straipsnis aptaria 
bibliografinius šaltinius. Tų Įva
dinių straipsnių santraukos pa
teikiamos rusų, lenkų ir vokie
čių kalbomis.

Leidinio mokslinę vertę ypač 
padidina pridedamos rodyklės: 
pavardžių, antraščių, kolektyvų, 
geografinė, spaustuvių, panau
dotos literatūros ir chronologinė 
rodyklės (indeksai). Nesigiriant 
galima teigti, kad mažai tautų 
leisdamos savo tautines biblio
grafijas yra taip puikiai prama- 
čiusios šių instrumentų reika
lingumą būsimiems mokslo dar
buotojams — kultūros istori
kams, literatūros sociologams, 
geografams ir t.t.

Redakcinę kolegiją sudaro: K. 
Doveika. J. Marcinkevičius, M. 
Ročka (sekretorius; jo rašyti 
Įvadiniai straipsniai), E. Ro- 
žauskas, R. šarmaitis, S. Tomo- 
nis. J. Tornau, A. Ulpis (ats. re
daktorius), S. Užkuraitė, A. 
Venclova (pirmininkas). L. Vla
dimirovas.

Lietuvos TSR Bibliografija, se
rija A. Knygos lietuviu kalba. 
T. 1. 1547*1861. Vilnius, leidyk
la “Mintis”, 1969, LXIII + 728 
psl. Kaina 9,44 rb.

Lankydamasis Tūkstantyje salų, dail. L. Urbonas padarė Camelot salos škicą

T ūksiančio
Moskitai šv. Lauryno upės sa

lose yra didesni, Įkyresni, negu, 
sakysim, Naujojoj Gvinėjoj ar 
aplamai Melanezijos salose. Jie 
nenešioja baisiosios malarijos 
bacilų, todėl juos galima uodais 
vadinti. Įkandimas jų esąs skau
dus ir, kaip surūdijusios adatos, 
erzinantis. Sakau “esąs” nes dėl 
man nežinomos priežasties uodų 
ir moskitų mano kraujas netrau
kia.; Jie prilekia, paūžia, pauosto 
ir nutupia ant kaimyno ausies 
kraujo gerti. Tikriausiai, jei ki
to, kaimyno su geresniu krauju 
kokį pusmylį nerastų, iš bado ir 
mano kraują čiulptų. Kol kas 
saugu, nes Šv. Lauryno upės 
“tūkstantį salų” lanko nuolatos 
tūkstančiai turistų.

Vakarais, kai visi sau delnais 
i kaktas ir sprandus pliekia, uo
dus ploja, aš gi, netrukdomas, 
harmoningais saulėlydžiais gė
riuosi. Retai kam užsimenu apie 
tai, kol priežasties nežinau; nesu 
tikras ar pasigirdamas savo pres
tižui padėčiau, o gal pakenkčiau. 
Gal mano kraujas pilnas DDT ar 
kitu chemikalu? ft. <

Mano dėdė
Neseniai mirė mano dėdė Pet

ras. Su juo buvo dar blogiau. Jo 
net ir naminiai parazitai nelietė. 
Pavyzdžiui, pirmojo pasaulinio 
karo metu DDT nebuvo išrastas, 
ir apkasuose kareivius utėlės už
guldavo labiau nei priešas pri
kankindavo. Petro draugai net 
granata sprogdinę apsėstus 
marškinius, o jo tie parazitai ne
liesdavo.

Oho, — sakydavo dėdė. — tai 
bent kraujas!

— Nuo degtinės sušutęs, nie
kam netinka, — sakydavo teta.

Tiesa. Jis nugerdavo. Atsime
nu, trečiadieniais iš turgaus na
mo keverzodavo, apie carą ir ca- 
rienę rusiškas dainas traukda
mas.

Ant šitų “tūkstančio salų” tu
ristai geria birboną, džiną su to
nikų ir alų. Kasdien, kas valan
dą. Uodai, ypač vakarais, čiulpia 
jų kraują iš saulės nudegintų 
sprandų ir šlaunų savo plonas 
kojas i pūsles įsispyrę. Degtinė 
uodų nebaido, gal tiktai skaus
mą mažina žmogui Įgėlimo me
tu*. ..

Nei iš šio, nei iš to apie uodus 
nušnekėjau... Į šių salų prie- 
globstę atburiavau ne apie uo
dus ir moskitus šnekėti. Paga
liau, tegu rašo apie juos tie, kie
no jie kraują čiulpia.

Kur akis traukia ...
Ištisus mėnesius kvėpavęs 

Amerikos didmiesčių orą, pagy
venęs Los Angeles, Čikagoj ir 
Toronte, džiaugiesi proga tris sa
vaites paklajoti tenai, kur akis 
traukia, vėjas neša ir siela nuo 
kasdienybės pabėga.

Ilgas ir platus Ontario ežeras. 
Jis gilus ir temperamentingas. 
Virš šimto jūrinių mazgų kelio
nėje buvo visaip. Vėjas tylėjo. 
Kybojo burės kaip paklodės. 
Valandą vėliau vėjas draskė jas 
nuo stiebo.

Tampydamas nailono virves, 
keisdamas deklono bures, vaikš
čiodamas ne grindimis, bet pa
svirusio laivo kabinos sienomis, 
svajojau ilgėjaus pušynų užuo
vėjos. Seniai jau mano ausys pa
siilgo paukščių čiulbesio ir vabz
džių burzgimo. Štai, už dienos 
kitos ant minkštų sąmanų išsi
tiesiu. Akimis debesis ganysiu, 
apsuptas, svaiginamas eglių, pu
šų ir beržų kvapų mišinio. O tos 
žuvelės, didelės ir mažos, gal net 
rausvais pelekais, kaip Sartų 
ežere ar šventosios upėj, išar
dys. šokinės vandens paviršiuj. 
Meškeriosiu, sakau. Kokia pa
gunda vieną kitą ištraukti vai
kystės dienas prisiminus! Būda
vo primeškeriodavau per dieną 
tiek, kad mama nežinodavo kur 
jas dėti. Ešeriai, kuojos, ,ly-

salų pasaka ir tikrove
LEONAS URBONAS — gyventi nori, čia jis, atrodo, 

džiaugiasi, kad tu jį iš tos mar
kos ištraukei.

Nors šis ramus lydys buvo ko
kių trijų svarų, vakarienei val
gėm žuvį, sugautą ir dėžutėn 
įstumtą Japonijoj. Mat, vietiniai 
sakė, kad šioj apylinkėj žuvys

džiai... ir kaimynam vakarie
nei užtekdavo.

Daug jankių
Su viltimis ir sapnais, pilnas 

energijos pasiekiau išsvajotas 
salas. Kanados valdžia dalį salų , 
parkams paskyrė ir jų išlaikymu gyvsidabriu ir DDT apnuodytos, 
rūpinasi: stato geras prieplau
kas, paviljonus. Visada rasi ge
riamo vandens ir malkų maistui 
išsivirti. Viskas paruošta naudo
tis nemokamai lygiai vietiniams 
ir svečiams. Pastarieji atvyksta 
iš JAV. Šv. Lauryno upė skiria 
Kanadą nuo pasaulio galingiau
sios valstybės (tikrumoje kana
diečius ir jankius skiria kažkas 
daugiau, negu upė). Iš tų tūks
tančio salų jankiai irgi valdo 
šimtą kitą.* Tačiau už valstybės 
sienos ne tik obuoliai skanesni, 
bet ir salos žalesnės. Su savo ga
lingom jachtom atostogauti at
plaukia jankiai į Kanados pusę. 
Atsiveža šeimos šunis, spalvotos 
televizijos aparatą — visko dau
giau, negu reikia.

Sapnų salose neradau. Realy
bė turėtų apvilti. Iš anksto žino
jau, kad žmogaus sapnai, lauki
mas ko nors, atveria duris nusi
vylimui, šias duris skubiai už
daręs, guodžiuosi patyrimais. 
Kokie jie bebūtų, mus praturti
na.

Sunaikinta pasaka
Plati, vandeninga Šv. Lauryno 

upė, pilna gyvybės. Ne tos ku
rios j ieškojau, bet tos pačios. 

■ nuo kurios bent laikinai pabėgti 
tikėjausi. Patyriau, kad žmogus 
seka pasaulio Kūrėjo potvarkį 
— užpildo savimi visą žemę. Jis 
tęsia ir toliau užpildydamas orą 
ir vandeni. Visa kita, gyva ar ne
gyva, turi paklusti žmogaus va
liai ir galiai.

Virpėjo, drebėjo oras, ne nuo 
paukščių dainų ir vabzdžių zvim
bimo, bet nuo motorų griausti
nio. Bangos, ne vėjo, bet žmo
gaus galiomis sukeltos, plakė, ar
dė krantus. Propeleriai ir laivų 
dugnai sudraskė, sukarpė van
dens lelijas. Pušų eglių ir ber
žų kvapas benzino tvaike ištirpo. 
Ištirpo ir gyvybė žuvų. Negyvos, 
Išpurtasis, pabalusiom akim, 
plūduriavo jos vandens paviršiu
je.

Tai ne Sartų ežere
Meškeriojau. Pagavau. Ma

niau, kad žolė — buvo ešerys. 
Pasidavė jis be kovos. Krito 
kaip blynas i laivo dugną. Žiob
telėjo kartą kitą ir baigta. Vė
liau lydi pagavau. Šis irgi kaip 
pagalys į žolę dribo.

Ne tie laikai. Sartų ežere bū
davo trauki lydį ant meškerės iš
sišiepęs, kojos ant žolės slysta, o 
jis spurda, nesiduoda, draskosi

Salose radau ir senų pažįsta
mų. Sezono metu čia auga ir 
bręsta mėlynės, girtuoklės, avie
tės, žemuogės. Iš samanų ir lapų 
dairosi lepšiai, baravykai, nesu
skaitoma daugybė ūmėdžių ir 
vilnonių.

Nenorėjau Įžeisti aviečių ir 
vieną kitą suvalgiau, bet ūmėdės 
ir lepšius pasveikinau ir pali
kau. Gal ir jie gyvsidabriu ir DD 
T apnuodyti? Vakarienei teko 
dėžutė grybų šiltadaržy augintų 
atsidaryti.

Čia nėra Vietnamo
Po “Tūkstančio salų” dangu

mi nėra Vietnamo, Kombodijos, 
nėra infliacijos, nei depresijos. 
Jimmy ir Johny kalba apie pro
pelerius, impelerius ir ekspele- 
rius; apie dekrono, nailono ir 
tiralino bures, virves, apie “fib- 
roglass” laivus.

Po trijų savaičių kupinas nau
jų patyrimų buriavau Į vakarus. 
Kompaso pagalba pralindęs pro 
tirštą dūmų ir miglų skraistę vėl 
suradau Torontą. Radau ji toki 
pat, nepasikeitusi. Nepasikei
čiau ir aš; tebesvajoju apie tūks
tantį salų, gražių, žalių, tolimam 
pietų Pacifike.

ZITA KAULIENĖ

MAMA SVETUR
Niamyt, augindama dukrele 
Nesavo žemėje, tarp svetimų. 
Kaip išmokysi pamilti rūta žalią 
Dangoraižių mieste ,tarp akmenų? 
Kaip išmokysi pint vainiką?
Čia nėra pievų, čia nėra gėlių.
Ji dirvonuose įmintų

pėdų nepaliko, 
Rasa neplovė kojų bėgant takeliu. 
Kaip išmokysi drobės raštuos 
Jaust jaunas svajones ir sapnus, 
Jei tėviškės linų akutės melsvos 
Net sapne sugrįžt į Lietuva

jos nevilios?
Kaip išmokysi ją ilgėtis 
Kuklumu lietuvaitės meilės 

nuoširdžios?
Ar bemokės kasas supinti 
Su daina lūpose,

kai čia tik džiazas gros?

Dail. L Urbonas, keliaudamas į Tūkstantį salų, užfiksavo šj vaizdo

MARIJA PfcTERAITIENĖ, čika- 
gietė mokytoja, ruošia spaudai peda
goginę knygą “Lituanistinis švieti
mas ir mokymas tremtyje0, šioje 
studijoje mokytojai ras eilę patari
mų, kurių tikslas yra sudominti mo
kinius lituanistiniu švietimu, atitin
kamai paruošiant ir perduodant ži
nias.

STEFANIJA ROKIENĖ, buvusi 
Sibiro tremtinė, paruošė spaudai 
antrąjį atsiminimų tomą “Grįžimas į 
laisvę0.

DAIL. GENOVAITĖ LAUČIENĖ 
savo šeimos vasarnamį “Bakūžė” 
Union Pier, Mičigane, yra pavertusi 
ištisa kūrinių galerija. Nuolatinę jos 
kūrinių parodą lanko šioje vasarvie
tėje atostogaujantys lietuviai.. Dail. 
G. Laučienė yra dalyvavusi eilėje 
amerikiečių dailės parodų, susilauku
si nevieno atžymėjimo. Su jos galeri
ja susipažinęs dail. prof. A. Varnas 
konstatavo, jog yra darbų, vertų rim
to dėmesio.

SKULPTORIUS ALGIS PLUKAS, 
sukūręs emblemą Australijos finansų 
ministerijos rūmams Kanberoje, su
projektavęs 20 pėdų augščio fonta
ną Sidnėjaus Chiffley aikštei, šiuo 
metu kuria Rūpintojėlį Sidnėjaus lie
tuvių kapinėms.

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAM
BŪRIS Montrealyje Vinco Krėvės 
$500 premija ruošiasi atžymėti vie
ną 1968-69 m. išleistą grožinės litera- 
tūros knygą. Vertintojų komisiją su
daro: KLB Montrealio seimelio pre
zidiumo atstovas J. Adomaitis. Lietu
vių Rašytojų Draugijos atstovė dr. I. 
Gražytė, Lietuvių Akademinio Sam
būrio pirm. A. Beniušis ir du kviesti 
asmenys. Premiją numatoma įteikti 
spalio 24 d.

DR. LIUCIJA JURGUTYTĖ-BAL- 
DAUF, lituanistikos dėstytoja Miun
cheno universitete, yra paruošusi 
spaudai vokiečių kalba lietuvių po
ezijos antologiją nuo seniausių iki da
bartinių laikų. Šalia vokiško bus ir 
lietuviškas tekstas. Knygą išleis Fink 
leidykla Miunchene.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS Britani
jos sostinėje Londone išleido Vytau
to Alanto novelių rinkinį “Nemunas 
teka per Atlantą” ir Antano Vaičiu
laičio knygą “Mūsų mažoji sesuo”. 
Šiuo metu jau renkama “Septintoji 
pradalgė” ir Juozo Tininio knyga.

ARGENTINOS RAŠYTOJŲ DRAU
GIJA Buenos Aires mieste, Estudio 
del Sur salėje, surengė du Oskaro 
Milašiaus poezijos vakarus. Pimaja- 
me vakare paskaitą “Milašius ir jo 
kelias į Dievą” skaitė Rašytojų Drau
gijos sekretorius ir O. Milašiaus kū
rinių vertėjas į ispanų kalbą Lysand- 
ro Galtier, poemas “Rugsėjo simfoni
ja” ir “Nemiga” deklamavo aktoriai 
Alfred S. Serrano ir Mario Monets. 
Antro vakaro programoje buvo O. 
Milašiaus poema “Miguel Manara”, 
skaityta aktorių ir dramos studijos 
mokinių — N. Masi, A. Serrano, M. 
Morets ir C. Gros, kuriuos buvo pa
ruošęs rež. prof. Henrikas Ryma-Ry- 
mavičius. Laikšraščių pranešimuose 
O. Milašius buvo pristatytas skaityto
jams kaip lietuvis poetas.

KANADOS BANKAS Argentinos 
sostinės Buenos Aires centre dalį sa
vo patalpų sutiko užleisti lietuvių 
tautodailės parodai, kuri įvyks 1971 
m. kovo 1—15 d. d. Paveikslus, gin
taro dirbinius, medžio drožinius, 
juostas ir audinius šiai parodai jau 
renka Tėvai Marijonai, Susivieniji
mas Lietuvių Argentinoje, lietuvių 
muzėjus ir Argentinos Lietuvių Cent
ras. Parodos rengėjų komitetą suda
ro: Argentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos tarybos pirm. A. Mičiūdas, 
A. Mikelionienė, V. Survilienė, sese
rys Jablonskytės, O. Kairelienė, kun. 
V. Palubinskas, L. Sruoga ir kun. A. 
Steigvilas.

VILNIEČIŲ SĄJUNGA jau atida 
vė “Rūtos” spaustuvei Hamiltone, 
Kanadoje, Petro česnulio atsiminimų 
knygą “Nužmogintieji”, kuriai įvadą 
yra parašęs teisininkas Antanas Juk
nevičius. P. Česnulis atsiminimų for
ma atskleidžia lietuvių politinių ka
linių gyvenimą lenkų kalėjimuose, 
lietuviams padarytas lenkų skriau
das. Toronte sudarytas leidinio ko
mitetas kviečia vilniečius tapti šios 
knygos mecenatais. Pavardės tų lie
tuvių, kurie paaukos $25 ar daugiau, 
bus pasklebtos knygos puslapiuose. 
Kreiptis į Jeronimą Cicėną, 21 Al
hambra Ave., Toronto 3, Ontario, Ca
nada.

DAIL. P. BUGAILIŠKIO tapybos 
darbų parodą rugpjūčio 29—30 d. d. 
surengė Lietuvių Vyčių Klubas savo 
patalpose Bradforde, Britanijoje.

DR. R. J. KRIKŠCIOKAITIS, dir
bęs amerikiečių M. I. T. laboratorijo
je prie Harvardo universiteto, buvo 
pakviestas į V. Vokietijos naują ato
minės fizikos laboratoriją DESY — 
Deutsches Elektronen Synchroton. Iš 
JAV į V. Vokietiją jis išsiveža savo 
suprojektuotus tyrimų įrengimus.

PROF. DR. ALF. SESPLAUKIS, 
pasiųstas amerikiečių Notre Dame 
universiteto, vasaros atostogų mėne
siais rinko mokslinę medžiagą Jo
gailos universiteto bibliotekoje Kro
kuvoje, švedų Uppsalos universiteto 
archyvuose, Marburgo, Miuncheno ir 
V. Berlyno valstybinėse vokiečių bib
liotekose. Jam pavyko rasti ir labai 
vertingos lituanistinės medžiagos, ku
rios fotokopijas persivežė į JAV.

LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄJUNGA 
JAV išleis savo įkūrėjo Vlado Put- 
vio “Raštų” I tomą, redaguotą Alek
sandro Mantauto. šioje knygoje bus 
ir 100 puslapių V. Putvio biografijos 
priedas. <

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS FILHARMONIJOS va

saros koncertų ciklą paveikslų gale
rija paverstoje katedroje užbaigė 
filharmonijos pučiamųjų kvintetas: 
A. Armonas (fleita), J. Rimas (abo- 
jus), A. Budrys (klarnetas), J. Slan- 
kauskas (fagotas) ir A. Račkauskas 
(valtornė). Jų koncerto programoje 
— J. S. Bacho, J. Haydno-Kestlerio, 
J. Tallat-Kelpšos, S Barbierio ir 
P. Hindemito kūriniai. Kvintetas 
buvo ką tik grįžęs iš Kamienj Po
morski, Lenkijoje, kiekvieną vasarą 
rengiamo vargonų ir kamerinės mu
zikos festivalio, kuriame vilniečiai 
susilaukė šilto klausytojų ir muzikos 
kritikų įvertinimo.

MASKVOJ ATIDARYTO! savi
veiklinių dailininkų ir meno meist
rų dekoratyvinės taikomosios dailės 
darbų parodoj lankytojus sudomino 
savuoju originalumu ir gražia ap
daila suvalkietės liaudies meninin
kės Irenos Rutkauskaitės juodoji ke
ramika.

STASIO KRASAUSKO naujausių 
grafikos darbų paroda atidaryta Bub 
garijos sostinėje Sofijoje. Rengėjų 
pakviestas, atidaryme dalyvavo fr 
pats parodos autorius. Iš Bulgarijos 
paroda bus pervežta į kitus kraštus.

KARDIOLOGŲ SIMPOZIUMAS Pa
langoje svarstė širdies ritmo proble
mas. Didelio dėmesio susilaukė Kau
no medicinos instituto specialistų 
sukurta radiotelemetrinė aparatūra, 
leidžianti visą parą sekti ligonio šir
dies ritmą. Ligonio nešiojamas ne
didelis radijo siųstuvas centrinei 
aparatūrai specialiame kabinete per
duoda širdies ritmo elektrines sro
ves, pulsą ir kitus parametrus. Šiuos 
radiotelemetrinius ligonių stebėji
mus atlieka Kauno klinikinės ligoni
nės ir kurortologijos mokslinės la
boratorijos Palangos grupės specia
listai. Simpoziume dalyvavusius kar
diologus, biofizikus, matematikus ir 
fiziologus taipgi sudomino kauniečių 
siūlomi nauji širdies elektrostimu- 
liavimo ir defibriliavimo metodai. 
Be lietuvių, simpoziume dalyvavo 
širdies ligų specialistai iš Maskvos, 
Leningrado, Kievo, Novosibirsko bei 
kitų Sovietų Sąjungos miestų.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linė biblioteka, bibliotekininkystės 
ir mokslinės informacijos katedra, 
Lietuvos Mokslų Akademijos biblio
teka, Lietuvos Knygų Rūmai ir Vil
niaus respublikinė biblioteka pradė
jo leisti mokslo darbų serija “Knygo- 
tyrą”. Pirmojoje knygoje skaityto
jai supažindinami su paskutiniojo 
dvidešimtmečio augštuoju biblioteki
ninkystės mokslu Lietuvoje, bibliote
kinės statistikos tobulinimu, infor
matikos mokslo objektu bei kitais 
knygotyros klausimais, čia taipgi pa
teikiama naujų duomenų apie L. 
Ivinskio kalendorius, A. Kulviečio 
biblioteką, Lietuvos vienuolynų ir 
bažnyčių bibliotekas iki XVIII šimt
mečio pabaigos, pluoštas Simono 
Daukanto liaudies dainų rankraščių. 
Atskirame skyriuje skelbiami kom
partijos dokumentai apie komunisti
nės spaudos platinimą nepriklauso
moje Lietuvoje ir apie anuometinę 
Lietuvos periodiką.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras, diriguojamas M. 
Dvarionaitės, surengė koncertų cik
lą Šiauliuose, Telšiuose, Radviliškyje 
ir kituose šiaurinės Lietuvos mies
tuose. Išvykos repertuare buvo lie
tuvių kompozitorių kūriniai ir tarp
tautinė klasika. Koncertuose dalyva
vo Maskvos konservatorijos aspiran
tas smuikininkas R. Katilius. Šiau
liuose ir Joniškyje koncertų progra
mą papildė šiauliečių mokytojų cho
ras “Varsa”.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linės bibliotekos 400 metų sukaktis 
rugsėjo 16-19 d.d. buvo atžymėta tri
mitų garsais atremontuotos Šv. Jo
no bažnyčios varpinėje. Trimitininkai 
kvietė iškilmės dalyvius į universi
teto Skargos ir Sarbievijaus kieme
lius, kur koncertus surengė saviveik
linis simfoninis orkestras “Vilnius”, 
miesto įgulos pučiamųjų orkestras ir 
universiteto akademinis choras. Dė
mesio centre buvo bibliotekos kny
gų saugyklos naujųjų rūmų atidary
mas ir paminklinės lentos atidengi
mas B. Sruogos gatvėje. Iškilmin
gas posėdis įvyko Vilniaus filhar
monijos salėje. Dvi dienas truko vi
sasąjunginė konferencija bibliote
kininkystės ir bibliografinės infor
macijos klausimais “Knyga ir pa
žanga”, dalyvaujant ir svečiams iš 
užsienio. Dalis skaitytų pranešimų 
buvo skirti Vilniaus universiteto bib
liotekos istorijai, jos reikšmei Ry
tų Europos kultūriniame gyvenime. 
Jubilėjinė paroda buvo surengta 
mokslo muzėjumi paverstoje Šv. Jo
no bažnyčioje.

LIETUVOS OPEROS IR DRAMOS 
profesinių teatrų penkiasdešimtme
tis bus atžymėtas Vilniuje ir Kau
ne. Vilniaus akademinis operos ir ba
leto teatras gruodžio mėnesiui ruo
šia seriją geriausių paskutinio de
šimtmečio veikalų spektaklių ir A. 
Rekašiaus baleto “Aistra” premjerą, 
kurios režisorium pakviestas debiu
tuojantis baletmeisteris E. Bukaitis. 
Kauno dramos teatrui A. Liobytė ku
ria sceninį montažą, įjungdama sce
nas iš paskirų veikalų, pradedant 
pirmuoju “Joniniu” spektakliu ir bai
giant dabartiniais lietuvių dramatur
gų kuriniais. Sukakties proga Kau
no dramos teatro scenoje taipgi nu
matomas visų Lietuvos dramos teat
rų geriausių spektaklių festivalis.

V. KsL
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LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA

BLOOR — DUNDAS, $2,500 įmo
kėti. Mūrinis, 6 kambarių namas, 
garažas ir įvažiavimas. Moderni 
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

• Sj sekmadienį, spalio 4, oficia
liai pradedant žiemos veiklos sezo
ną, “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
organizuotai dalyvauja Mišiose Prisi
kėlimo bažnyčioje. Draugovės renka
si 12 v. į didžiąją salę, iš kur bus 
einama į bažnyčią. Po Mišių įvyks 
trumpa abiejų tuntų sueiga, pami
nint LS Sąjungos šventę — lapkričio 
1 d. Skautai, vadovai ir tėveliai kvie
čiami dalyvauti ir bažnyčioje, ir su
eigoje.

• Mindaugo dr-vės sueiga šaukia
ma pirmadienį, spalio 5 d., 7 v.v., 
skautų būkle. Bus registracija ir in
formacija veiklos reikalais. Kviečia
mi skautai, skautai-vyčiai, davę įžo
dį pavasarį ir berniukai, norintieji 
būti skautais.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadi jų bendrame posėdyje rugsėjo 
22 d. numatytas ir priimtas dides
niųjų parengimų bei švenčių kalen
dorius: spalio 4 d. veikla pradeda
ma Mišiomis ir sueiga, lapkričio 22 
d. dalyvaujama šaulių ruošiamame 
Kariuomenės šventės minėjime, gruo
džio 19 d. “Šatrijos” tunto tradicinės 
Kūčios, Vasario 16 proga tuntai or
ganizuotai dalyvauja KLB apylinkės 
valdybos ruošiamame minėjime ir 
pamaldose, kovo 7 d. — Kaziuko mu
gė, gegužės 2 d. Sv. Jurgio šventė ir 
skautorama. Pats skautavimas ragi
namas plėsti draugovėse.

• Skautai ir skautės! Jei kas tu
rėtų paaukoti lietuviškų knygų Ota
vos muzėjui, prašome jas atnešti šį 
sekmadienį, spalio 4, ateinant į Mi
šias.

• Sį sekmadienį, spalio 4 d., 3 v. 
p.p., ps. A. Biškevičienės namuose, 
22 Fabion PL, Weston, Ont., šaukia-

ma jūrų skaučių sueiga. Ten bus pri
imamos ir naujos narės. Skambinti 
tel. 2473770.

• Jūrų skaučių Gintarių ir kan
didačių sueiga įvyko rugsėjo 27 d. 
pas vadovę ps. A. Biškevišienę. Pa
siskirstyta pareigomis, aptarta š.m. 
darbo eiga.

• LS seserijos ir brolijos vadijų 
suruoštoje Ąžuolo-Gintaro stovykloje 
rugpjūčio 1-8 d. iš “Šatrijos” tunto 
dalyvavo B. Paliulytė ir N. Žulytė; 
Rambyno — R. Kalinauskas, V. Ma
čiulis ir A. šeškus.

• Lietuvių šaulių sporto vadovas 
N. Keturakis maloniai sutiko skau
tams, besidomintiems šaudymu, suei
gose paaiškinti apie šautuvus, šaud
menis ir šaudyklose suruošti šaudy
mo rungtynes. Draugininkai su gerb. 
instruktoriumi susitaria tek 651-1239.

• Spalio 4 d. po tuntų sueigos šau
kiamas “Šatrijos” tunto vadovių po
sėdis. č. S.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” Tun
tų Skautų Tėvų Komitetas š.m. lap
kričio 7 d. Tėvų pranciškonų para-, 
pijos salėse rengia bazarą — šokių 
vakarą. Mielus skautų-skaučių tėvus 
ir rėmėjus prašome , prisidėti prie 
bazaro-šokių pasisekimo. Nepagailė
kime paaukoti fantų bazarui, papra
šykime savo draugus bei pažįstamus 
paaukoti ką nors bazarui. Fantai pri
imami kiekvieną sekmadienį po pa
maldų skautų būkle (Prisikėlimo pa
rapijos patalpose), šv. Jono parapi
jos salėje (p. p. Pacevičienė ir Matu
levičienė). Taip pat fantus galima 
pristatyti šeštadieniais prieš ir po 
lietuviškos mokyklos pamokų pas p. 
Mackevičienę, 187 Annete. Tel. 767- 
4546.
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HIGH PARK — BLOOR. Naujesnės statybos, 9 gražūs 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 S20,000.
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- 
' kunti mechanikai, sa.žiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage fta%6 DBU1? frKCoV8e>' 
Sav. F B A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

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

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

įvairios dešros importuoti sūriai (delikatesai)
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS ir V. BIRETA

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

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

BALTIEČIU SPORTO ŽINIOS
Rugpjūčio 28—29 d. naujame lat

vių Sidabrine stadijone įvyko baltie- 
čių lengvosios atletikos pirmenybės. 
Jas organizavo ir pravedė latviai. 
Lietuviams atstovavo 2 sporto klubai 
— Klevelando “Žaibas” ir Toronto 
“Aušra”, šiose pirmenybėse lietuviai 
gavo daugiausia pirmųjų vietų. Lie
tuvių sportininkams vadovavo prity
rę sporto veteranai Algis Bielskus, 
Algis Malinauskas ir Kazys Šapocki- 
nas. Gerai organizuotos ir sklandžiai 
pravestos pirmenybės sutraukė ne
tik geriausias sporto pajėgas, bet ir 
gausų būrį žiūrovų.

Pasekmės:
100 metrų vyrų bėgime I v. laimė

jo J. Zivtrina (latv.) 11.5 s., II E. 
Aleksiejūnas 11.5 (liet.), III v. R. 
Petrauskas 11.6 sek; 200 metrų: I 
Aleksiejūnas 25.2 sek.; 400 metrų: I 
E. Aleksiejūnas 55.7, II J. Kanton 
(liet.) 55.8; 800 metrų: I Kanton 2: 
02.1 sek., II B. Lukošius 2:10, III 
Kalvinš (lat); 1500 metru: I Kanton 
4:13,5 sek., II Lukošius 4:17,3, III 
Kalvinš 4:35.0; 3000 metru: I R. Sa
baliauskas 10:36.6, II S. Staškevičius 
10:46.9, III Saar (estas) 13:15.4.

Vyrų estafetę 4x100 laimėjo lietu
viai — 45.8 sek. Petrauskas, Aleksie
jūnas, Kanton, Premeneckas; II lat
viai 46.8 sek.

Vyrų jieties metime I v. laimėjo 
Zvaigznite (lat.) 58,62 metrų; II R. 
Petrauskas 46.70 m., III Pitomas 
(lat.) 46.32 m.

Rutulio metime naują rekordą pa
siekė liet. A. Barkauskas 14.40 m., 
II v. Zvaigznite ir III v. L. Stempu- 
žis (liet.).

šuolis į tolį: I R. Petrauskas 6.47 
m., II Živtina (lat) 6.12 m.

Trišuolis: I Zivtina (latv.) 11.97 
m., II Batraks (lat.) 9.42 m.

MOTERŲ PASEKMES
100 m. bėgimas: I E. Giedraitytė 

13.8 sek, II M. Wiss (estė) 13.9, III 
K. Vaivodaitė 14.2.

200 metrų bėgime naują rekordą 
pasiekė: R. čyvaitė 26.7 (senas bu
vo 28.6).

400 metrų: I R. čyvaitė 1:05.1 sek.,
II E. Giedraitytė 1:09.1, III- K. Vai
vodaitė 1:10.6.

100 metrų su kliūtimi: I K. Vaivo
daitė 17.3 sk.; II M. Wiss (estė) 17.4,
III E. Giedraitytė 19.4.

Moterų estafetės bėgime Klevelan
do “žaibo” sportininkės pasiekė 
naują rekordą 54.1 (buvo 54.4) R. 
Čyvaitė, K. Vaivodaitė, E. Giedrai
tytė, R. Banionytė.

Rutulys: I naujas rekordas M. 
Wiss (estė) 10.99 m., II Straškūnai- 
tė 9.47 m., III Maksins (lat) 9.08 m.

Šuolis į tolį: I Giedraitytė 4.61 m., 
II Kavi (estė) 4.57, III K. Caldoma 
(lat.) 4.35.

Diskas: I Straškūnaitė 29.94 m., II
I. Simonavičiūtė 23.97 m., III M. Pa
sterinks (lat) 23.02.

JAUNIŲ VYRŲ PASEKMES
100 m. bėgimas: I Žiemelis (lat)

II. 5 sek., II Birznieks (lat) 11.6, III 
Prezmeneckas (liet) 11.8.

200 metru: I Birznieks 23.8 sek., 
II Žiemelis 23.9, III Misevičius 24.3.

400 metrų: I Birznieks 53.3, II Sa
baliauskas 55.5, III Puzetoras (liet) 
59.8.

800 metrų: I Lukošius 2:10.0, II 
Klavinš (lat) 2:16.0, III Puzetoras 
(liet) 2:32.4.

Estafete 4xl00f I v. laimėjo latviai 
47.4; II liet — 49.9: Nasvytis, Staš
kevičius, Puzetoras, Sabaliauskas; III 
liet — 50.6: Misevičius, Nakrošius, 
Tamošiūnas, Saplys.

Diskas: I Stempužis 34.62 m., II 
Giedraitis 31.34, III Kopštals (lat) 
31.28.

šuolis į augštj: I Kopštals (lat.) 
1.70 m., II Birznieks (lat.) 1.65, III 
Habs (estas) 1.60.

Trišuolis: I Misevičius 11.70 m., II 
Kopštals (lat.) 11.65 m., III Rosins 
11.61 m.

Šuolis į tolį: I Birznieks 6.16 m., 
II Presnevičius 5.79, III Misevičius 
5.69.

Jietis: I Tomass (estas) 48.96 m., 
II Stempužis 45.72, III Giedraitis 
43.46.

Rutulys: I Stempužis 13.94, II Mi
sevičius 13.63, III Tomass (estas) 
12.45.

1500 m. bėgimas: I Lukošius pa
siekė naują rekordą 4:13.3, II Kla
vinš (lat.) 4:35.0, III Staškevičius 4: 
42.3. A. K.

SPORTAS LIETUVOJE
Keletas Lietuvos lengvaatlečių vėl 

iškilo į pirmaujančias gretas. Nese
niai įvykusiose Sov. Sąjungos lengv. 
atletikos pirmenybėse Romualdas Bi
tė laimėjo I vietą 3.000 m. kliūti- 
nieme bėgime. Jo laikas 8:35,4. Jis 
pratęsė lietuvių pergalių tradiciją 
šiame bėgime. V. Jaras numetė dis
ką šiose rungtynėse 58,56 m. įr buvo 
antras. Labai puikią pasekmę pasie
kė R. Plungė, nustūmęs rutulį 19,07 
m. Tai naujas Lietuvos rekordas ir 
pirmoji lietuvio pasekmė virš 19 
metrų. Aplamai rungtynėse jis buvo 
ketvirtas. Taip pat gerą pasekmę pa
siekė panevėžietis A. Kenešis. Tri- 
šuolyje jis nušoko 16,17 m., pasiekė 
naują Lietuvos rekordą, peržengė 
16 metrų ribą ir pirmenybėse lai
mėjo III vietą. Tačiau nevisiems Lie
tuvos lengvaatlečiams šios pirmeny
bės buvo sėkmingos. Jietininkės Ka- 
lėdienė ir Putinienė, rutulininkas 
Vitkevičius ir penkiakovininkė Kvet- 
kauskaitė pasirodė silpniau. Dau
giausia nusivilta Kęstučio Šapkos pa
sekme šuolyje į augštį. Neseniai per
šokęs 2,21 m. ir pasiekęs geriausią 
pasekmę Europoje, šiose pirmenybė
se teperšoko 2,11 m. ir buvo tik sep
tintas. Šiose pirmenybėse dalyvavo 
rinktiniai lengvaatlečiai — apie 20 
iš Lietuvos.

SPORTAS VISUR
Pasaulinėse šachmatų pirmenybė

se pirmauja Rusijos ir Jugoslavijos 
šachmatininkai. Kanada šiose pirme
nybėse yra priešpaskutinėje vietoje. 
Kanadai pasaulinėse pirmenybėse 
yra atstovavęs hamiltonietis Povilas 
Vaitonis.

Olandijoje vyksta dvyliktosios Eu
ropos moterų krepšinio pirmenybės. 
Dviejų pogrupių laimėtojais tapo — 
1. Sov. Sąjunga, 2. Prancūzija ir 1. 
Bulgarija ir 2 Jugoslavija. Lietuva 
yra dalyvavusi pirmose Europos pir
menybėse, kurios įvyko prieš pat II 
D. karą Italijoje. Lietuvaitės šiose 
pirmenybėse buvo favoritės, tačiau 
netikėtai pralaimėjo lenkėms ir bu
vo nustumtos į antrą vietą. Italija 
su geresniu krepšių santykiu laimė-

Ateitininkų žinios
Visa ateitininkiško jaunimo veik

la pajudėjo priekin. Praėjusį savait
galį buvo išrinktos studentų ir moks
leivių valdybos ir paskirti globėjai 
jaunučių būreliams.

Studentai ateitininkai šiais metais 
tikisi žengti didelį šuolį priekin, nes 
jų skaičius yra žymiai padidėjęs. 
Draugovės valdybą sudaro: L. Gus- 
tainytė, G. Juozapavičiūtė, A. Juzu- 
konis, Eug. Rovas ir R. Sakalaitė.

Vyr. moksleivių susirinkime taip 
pat išrinkta nauja valdyba, kurią su
daro: pirm. R. Girdauskaitė, kiti val
dybos nariai: R. Razgaitytė, V. Vai
čiūnas, K. Abromaitis, D. Rama
nauskaitė, B. Aušrotaitė ir M. Vin
gelytė. Kuopos globėju lieka K. 
Manglicas.

Jaun. ateitininkų globėjai: jaun. 
mergaičių 1-4 sk. — D. Černiauskai
tė ir D. Danaitytė, 5-6 sk. — G. Ur
bonaitė ir R. Juzukonytė, 7-8 sk. — 
R. Kolyčiūtė ir R. Girdauskaitė. 
Jaun. berniukų 1-4 sk. — V. Vaičiū
nas ir K. Abromaitis, 5-6 sk. — V. 
Pranaitis ir Ed. Stravinskas, 7-8 sk.
— Eug. Krikščiūnas ir V. Abromai
tis. Visų jaunųjų vadovų veiklą ko
ordinuos B. Čepaitienė ir V. Dalin- 
dienė, kurios taip pat padės dirbti 
su jaunutėm 1-4 sk. mergaitėm ir 
berniukais.

Kun. Ant. Prakapas yra viso To
ronto ateitininkiško jaunimo, studen
tų, moksleivių ir jaunučių dvasios 
vadas. Kun. J. Staškevičius yra MAS 
centro valdybos dvasios vadas.

Visų jaun. mergaičių ir berniukų 
susirinkimai įvyks sekmadienį, spa
lio 4 d., 2 vai. Mergaičių susirinki
mai vyks L. V. Namuose, berniukų
— Prisikėlimo par. patalpose. Pir
masis susirinkimas užtruks 1 vai. 
Tėvai, kurie toliau gyvena yra pra
šomi susisiekti su kaimynais, kad tuo 
būdu galėtų atvežti vieni kitų vai
kus.

Kviečiami taip pat dar nebuvę 
ateitininkais, kurie norėtų organiza
cijai priklausyti. Į jaunučius priima
mi berniukai ir mergaitės nuo 1 sky
riaus.

Studentų Ateitininkų Sąjungos su
važiavimas įvyks Toronte spalio 24 
d. Suvažiavimo metu bus renkama 
nauja centro valdyba, kuri iki šiol 
buvo Klevelande.

“Esame sąjūdis — judėkime” — 
tokia yra šių mokslo metų mokslei
vių sąjungos metinė tema. Pagalvo
kime, kuo sąjūdis skiriasi nuo orga
nizacijos.

Mokslo metų pradžiai gauname au
kų. Tai daug padeda ir džiugina. 
$10 paaukojo I. P. (pavardės prašė 
neskelbti). Ačiū!

Lietuvių Dienoje Sao Paulo 
mieste Brazilijoje š. m. rugpjū
čio 30 d. vyravo jaunimas. Nuo
traukoje — jaunimas žaidžia

jo I vietą.
Ankaroje vyksta pasaulio fechtavi

mo pirmenybės, kuriose kol kas pir
mąsias vietas yra laimėję V. Vokie
tijos ir Vengrijos fechtuotojai.

VYČIO 2INIOS
Visuotinis susirinkimas įvyks spa

lio 18 d.
CYO lygos pirmenybėms numato

ma užregistruoti dvi komandas. Ber
niukai žais jauniaūsioje grupėje — 
iki 12 metų ir mergaitės iki 14 m. 
grupėje.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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 vjeta 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.
INDLAN RD. — BLOOR, 14 kambarių dvibutis, puiki vieta, netoli 
Bloor, dvigubas garažas.
RUNNYMEDE — BLOOR, 8 dideli kambariai per du augštus. at
skiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, balkonas, gražioje, 
ramioje gatvelėje netoli Bloor. Tuojaus galima užimti. Apie $10.000 
įmokėti.
QUEBEC AVE. — BLOOR, apie $8000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, modernios virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, 
nepertoliausiai nuo požeminio traukinio stoties; turi būti parduo
tas.
INDIAN TRAIL — BLOOR, 9 didelių kambarių atskiras namas, 
3 prausyklos, 3 modernios virtuvės, garažas, apie $10.000 įmokėti 
ir viena atvira skola; gauna $235 mėn. nuomos; yra butas šeimi
ninkui.

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis, 
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

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

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dole n u

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

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

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

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

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS I
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25 |

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI j
SIX POINT CAR WASH LTD. \

(Lietuvi^ -aviniuko automatinis autovežimių plovimas) | 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės) I

Vyčio stovyklos ženklai, tinkami 
klijuoti prie automobilių langų, dar 
gaunami pas vytiecius. šluos ženk
lus sudaro kamuolys ir Vyčio ženk
las.

Lietuvių Dienos Londone rungty
nėms tarp Detroito Kovo ir Kanados 
rinktinės yra pakviesti ir keli vytie- 
čiai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Prisikėlimo parapijos salėj krepši

nio treniruotės: antradieniais — jau
niai ir vyrai; trečiadieniais — mer
gaitės; ketvirtadieniais — pasidalin
dami vyrai, jauniai ir mergaitės. 
Klubas kviečia suinteresuotus spor
tininkus bei pradedančius krepšinin
kus lankytis treniruotėse.
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA \^O^/

Tel. 251-4864 ' Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS I
Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė I

A. ČIŽIKAS TEL 531-6165
ALFA RADIO & TV

Parduodame ir taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu- 
Lvus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di

delį pasirinkimą lietuviškų muzikos plokštelių. 
672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

© SKAITYTOJAI PASISAKO ŠYPSENOS

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, . kti , prekiu fr • t 
televizijos ir radijo priimtuvai, ‘ 
šaldytuvai ir t.t. dolenneje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

DĖL LIETUVOS ŽYDŲ SKUNDO 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Mes reiškiame didžiausią simpati
ją Lietuvos žydams, kuriems SSSR 
vyriausybė neleidžia išvažiuoti į Iz
raelį. Pirmiau bendradarbiavę su 
komunistais, dabar įsitikino patys, 
kad blogai — Kremlius siekia visas 
nerusiškas tautas sumalti, neduodant 
žmoniškų laisvių.

Lietuvos žydų skunde Jungtinėms 
tautoms pažymėta, kad žydai buvo 
laimingi, turėjo savo mokyklas, laik
raščius, sinagogas, rabinų seminari
jas, bankus. Lietuva buvusi žydų kul
tūros centru; Dar reikėtų pridėti, 
kad žydai Lietuvoje nuo XIII š. iki 
194O-VI-15 turėjo 80% pramonės, 
90% prekybos įmonių, žydai turėjo 
geresnius butus, nešiojo geresnius 
drabužius, batus, kaip lietuviai. Pro
porcingai žydų buvo daugiau advoka
tų, gydytojų ir kt. mokytų žmonių. 
Lietuvos vyriausybės žmonės su tur
tingais žydais draugavo, kaip prezi
dentūroje, taip ir ministerių namai 
buvo atviri žydams.

Deja, kai Lietuvą okupavo SSSR 
kariuomenė, žydų dauguma susidėjo 
su komunistais ir pradėjo lietuvius 
skriausti, išdavinėti, žydai sulindo į 
valdžią: ministerijas. NKVD, kartu 
su rusais komunistais žydai pradėjo 
lietuvius naikinti, ypač aktyviai daly
vavo 1941-VI-13-20. lietuvių išvežime 
į Sibirą.

Taip Lietuvos žydai atsimokėjo 
lietuvių tautai už gerą blogu. Tuo 
tarpu lietuviai gelbėjo žydams ir na
cių okupacijos metu. Daug lietuvių 
rizikavo savo gyvybe — gelbėjo žy
dams pabėgti iš geto, slėpė nuo vo
kiečių. šimtais yra lietuvių, kurie ge
ra darė žydams. Vienų pavardės ži
nomos, kitų neatžymėtos laiku.

Lietuviai patys būdami nacių oku
pacijoje ir persekiojami, tremiami, 
žudomi, kaip ir žydai, visdėlto padė
jo žydams pabėgti iš geto, nešė mais
tą, slėpė. Tuo tarpu neteko girdėti, 
kad nors vienas žydas rusų okupaci
jos metu būtų padėjęs lietuviui!

Likusieji žydai turėtų būti dėkin
gi lietuviams už pagalbą. Deja, vi
sur nutyli. Priešingai, prirašyta vi
sa eilė knygų, kur kaltinama lietuvių 
tauta už žydų šaudymus.

Dabar išaiškinta, kad žydus šaudė 
pagal Reicho vyriausybės nustatytus 
planus specialūs daliniai SS ir SD, 
direktyvos ėjo iš rytų ministerijos 
(dr. Rosenbergo). Jei į tuos vokiečių 
dalinius ir buvo patekę keliolika lie
tuvių, latvių, ukrainiečių, rusų, len
kų ir kt, darė savo darbu.

Labai gražu būtų, kad likę Lietu
vos žydai visame pasaulyje atšauktų 
kaltinimus lietuviams ir kitiems ir 
atitaisytų skriaudas, išimant knygas 
iš apyvartos.

J. Labas

KINO TEATRAS 
BRIGHTON 

127 Roncesvalles Avė. 
tel. 532-2710

Nuo dabar iki spaKo 7 
rodo 

DOCTOR
ZHIVAGO 

kiekvieną dieną, iškaitant 

šeštadieni ir sekmadienį 
po vieną kartą nuo 7.30 v. v.

Pamatykite dabar! 
Nepraleiskite progos!

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.

(Atkelta iš 3 psl.) ,
tume daryti? Štai keli patarimai. 
Jaunuoliai, netinkami augštes- 
niam mokslui, turėtų kaip gali
ma greičiau pereiti į amatų mo
kyklas. Valdžia turėtų išlaikyti 
pasimetusių jaunuolių stovyk
las, kur jie privalėtų ką nors po
zityvaus dirbti. Galbūt tokios 
stovyklos turėtų būti tolimoje 
šiaurėje. Reikėtų taip pat pa
svarstyti ar nevertėtų įvesti pri
valomą karo tarnybą jaunuo
liams ir jaunuolėms bent 12 mė
nesiu.

Paruošė L. A.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠlTLAITIS

Tel. 533-7954

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

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

3
f

»

1613 Dundas St W.

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS 
532-7733

Sav. R. Si as i u lis

Pajieškojimų biure
Mano žmona dingo vakar ir aš 

prašiau ją surasti, bet nebesirū- 
pinkit.

— Ar ji sugrįžo?
— Ne, aš apsigalvojau ...* *

• Anglas juokiasi iš anekdoto 
tris kartus: pirmą kartą, kai jį 
išgirsta, antrą kartą — kai jam 
išaiškina jo prasmę, o trečią kar
tą — kai jį supranta. P. L.

plakatais su didžiulėmis raidė
mis SRUL. Ką tai reiškia? — 
šimtas Metų Nuo Lenino Gimi
mo (Setna Rocznica Urodzin Le
nina). (“Srul” — nevartotinas 
žodis). L. Vainikonis

Pamoka
Į prisigrūdusi autobusą įlipa 

moteris. Mandagus vyras atsike
lia ir užleidžia jai vietą. Nesa
kiusi nė žodžio, moteris atsi
sėda.

Keista kava
— Nuostabi tavo kava, bran

gioji!
— Aišku! Juk mano vyras ją 

parvežė iš Brazilijos.
— Nuostabu! Ji dar karšta!

Lenino garbei
Visoje Lenkijoje vienu metu “ačiū”, 

visi pastatai buvo apkabinėti

Tada vyras atsigręžia į ją ir 
klausia:

— Atrodo, kad tamsta lyg 
kažką sakėte man?

— Ne, nieko nesakiau.
— Tai labai atsiprašau. O 

man lyg pasigirdo, kad sakėte

Parinko Pr. Alš.

NAUJAUSIAS FORDO GAMINYS

PASIŽYMI: ... stiliumi
.. . ekonomiškumu
... pajėgumu
.. . lengvu aptarnavimu 

Ateikite, aplankykite ir pamatykite 
visę šeimę naujų FORDO gaminių.

CHURCH MOTORS
(LIETUVIO SAVININKO)

2100 BLOOR ST. WEST TELEF. 767-2111
Atidaryta nuo pirm, iki ketvirt. iki 9 v. v., penkt. ir šeštad. iki 6 v. v.

KIEKVIENAS GERAS PIRKINYS ATŽYMĖTAS ROŽINIU DRAMBLIU

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAU
GIJA “Lietuva” spalio 23—25 d. Bal- 
zeko muzėjuje rengia lietuvių fila
telijos parodą, skirtą Lietuvos stei
giamojo seimo 50 metų sukakčiai pa
minėti. Tai bus jau šios draugijos 
(gyvuoja nuo 1946 m.) dvidešimt šeš
toji paroda ir jos rengimo komisijos 
pirmininku yra Benediktas Jurėnas. 
Draugijos valdybos dabartiniu pir
mininku yra Juozas Žygas. šioje pa
rodoje savo eksponatais dalyvaus ne 
vien tik šios draugijos nariai. Viso 
žadama išstatyti apie 200 rėmų, ku
rių daugumą sudarys lietuviškų paš
to ženklų rinkiniai. Taip pat bus 
skyrius, kuriame norintieji galės 
nusipirkti senų lietuviškų ir kitų 
valstybių pašto ženklų. Parodos pa
talpose tris dienas veiks ir JAV paš
to skyrius, kuris siunčiamus laiškus . 
bei atvirukus antspauduos specialiu 
antspaudu. Parodos proga didžiau
sias JAV filatelistų laikraštis 
“Linn’s” spalio 12 d. laidą skiria lie
tuviams, kur tilps keliolika straips
nių apie Lietuvą bei lietuvius filate
listus.
• e •

LIETUVIŲ FUTBOLO KLUBO 
“Lituanikos” futbolininkai, kurie 
dažnai pasirodo futbolo aikštėse, rug
sėjo 12 d. pademonstravo savo galy
bę Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 
Tą vakarą apie 300 sportininkų, jų 
draugų ir plačiosios Čikagos visuo
menės buvo susirinkę į šio klubo 20 
metų sukakties minėjimą. Tai gal 
pirmas kartas Čikagos sportininkai 
drįso išeiti į viešumą su tokiu dide
liu parengimu ir pritraukė tiek daug 
draugų. Šiaipjau sportininkai dides
nės paramos mūsų visuomenėje ne
susilaukdavo, nes į juos daugiausia 
žiūrima su šypsniu, o kartais net ir 
pykčiu, kaip į nenaudingus “futbolo 
spardytojus”.

šis sukaktuvinis banketas įrodė, 
kad Čikagos lietuviai futbolininkai 
yra maloni išimtis mūsų sportininkų 
tarpe. Jie savo ilgalaikiu ir pastoviu 
darbu pajėgė įtikinti visuomenę, 
kad tas “spardymas” irgi yra naudin
gos lietuviškos veiklos dalis, galbūt 
net naudingesnis kaip kaikurių labai 
jau didelį garsą turinčių sambūrių.

Klubo futbolininkus, jų vadovus 
bei talkininkus sveikino Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis, LB 
Čikagos apyg. valdybos vicepirm. A. 
Juškevičius, amerikiečių lygos atsto
vas ir Jaunimo Centro direktorius 
kun. J. Borevičius, SJ. Jie visi džiau
gėsi lietuvių sportininkų pasiektais 
rezultatais, skatino juos ateityje ne
pailsti ir dar geresnių pasekmių 
siekti.

Pobūvį pradėjo ir jam vadovavo 
rėmėjų komiteto pirm. Vytautas Ka- 
veckas. Taip pat kalbėjo ir dabarti
nis klubo pirm. dr. Julius Ringus. 
Pabūvyje matėsi ir ankstesnieji klu
bo pirmininkai: V. Numgaudas, E. 
šulaitis, R. Kožėnas, H. Jenigas, J. 
Pleirys, A. Visockis. Pabūvyje buvo 
platinamas klubo sukakčiai paminėti

leidinys “20 metų su kamuoliu”, ku
riame plačiai apžvelgiama šio vieno 
iš veikliausiųjų išeivijoje lietuvių 
sporto klubų nueitas kelias.• ♦ •

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” žurna
las rengia 20 metų sukakties paminė
jimo vakarą spalio 17 d. Jaunimo 
Centre, čia bus įteiktos premijos 
straipsnio konkurso laimėtojams (su
augusiems straipsnio konkurso tema 
buvo “Kuriuo keliu pasukti į kūry
bingumą ir vieningą darbą; jaunimui 
— “Jaunimas dabarty ir ateity”). Mi
nėjime meninę programą atliks taut, 
šokių grupė “Grandis” ir Jaunučio 
Puodžiūno baleto studijos mokiniai. 
Taip pat bus ir vakarienė. “Laiškus 
Lietuviams” dabar redaguoja jų se
nasis redaktorius kun. J. Vaišnys, 
SJ, kuris šią vasarą nemažai laiko 
praleido Montrealyje. Neseniai skai
tytojus pasiekė šio žurnalo rugsėjo 
mėnesio numeris, kuriame pradeda
ma nagrinėti gana jautri — bendra
vimo su Lietuva tema, šiame nume
ryje už bendravimą rašo H. žemelis, 
o prieš — J. Jasaitis.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Anglijos 
lietuvių klubas, kuris veikia jau 10 
metų, spalio 10 d. B. Pakšto salėje 
rengia vakarienę. Čikagoje 1968 m. 
buvo Įkurtas ir antrasis Anglijos lie
tuvių sambūris, kuris konkuruoja su 
pirmuoju. — Per Lietuvių Radijo Fo
rumą, kurį veda A. Rudis šeštadie
nių vakarais, rugsėjo 12 d. kalbėjo 
visuomenininkas dr. J. Adomavičius 
apie Čikagos lietuvių senelių poilsio 
namų reikalingumą. — Antano Škė
mos raštų antrasis tomas neseniai 
pasirodė Čikagoje. 440 puslapių tu
rinčioje knygoje skelbiamos šio rašy
tojo dramos. Pirmas raštų tomas iš
ėjo 1967 m.; dabar spaudai rengia
mas trečiasis ir paskutinis tomas. — 
Tradicinė madų paroda, kurią ren
gia Putnamo seselių rėmėjai, įvyks 
spalio 10 ir 11 dienomis Jaunimo 
Centre. — Sv. Mišios už Marcelino 
šikšnio, buv. Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktoriaus, vėlę 
buvo atnašaujamos Tėvų jėzuitų 
koplyčioje rugsėjo 20 d. — Lietuvių 
gydytojų leidžiamo biuletenio 10 m. 
minėjimas-vakarienė rengiama spa
lio 4 d. “South Shore Country” klubo 
patalpose. — Juzė Dimšaitė atvyko iš 
okup. Lietuvos į Čikagą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Iškvietimo dokumen
tus parūpino jos buvęs kaimynas 
Lietuvoje — V. Vasiukevičius. Atvy
kėlė yra JAV pilietė.• • •

LIETUVOS VYČIAI Čikagoje Įvy- 
kusiame seime išsirinko naują val
dybą: dvasios vadas — kun. A. Con- 
tins iš Brighton, Mass., pirm. — dr. 
J. Stukas iš Mountainside, N.J., vice
pirmininkai — F. Zapolis iš Čikagos, 
E. Pavis iš Youngstown, Ohio, pro
tokolų sekr. — N. Kober iš Great 
Neck, N. Y., finansų sekr. — Irene 
Rakaitis iš Čikagos, ižd. Stella Sau
kai iš Klevelando, patikėtiniai — či- 
kagietis A. Brazis ir F. Gudelis iš 
Dayton, Ohio.

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
FESTIVAL S35.50 JAV. 
4% sv. kviet. miltų, 2% sv. ryžių, 
2% sv. cukraus, 1 sv. marmela
do, 1 sv. makaronų, 1 plytelė šo
kolado, 1 maišelis vais. bombon- 
kų, 100 gr. “Nescafe”, % sv. sa
lami, 1 sv. maiš. vaisių, 2 mai
šeliai pudingo miltelių, 2^ sv. 
aviž. miltų, sv. farinos.

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

TI SAVO GIMINĖMS, YRA
MOTERIŠKŲ KAILIO 

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

TIK S99.00 JAV

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

780 Queen St. W.
i prie Gore Vale __
I Tel. EM. 4-7994 -rTZVTO

arTSF®?
_ /

-----Vestuvinės nuotraukos I
Meniškos vaikų nuotraukos Į 

Portretai ir kt. |

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Avė.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimo telefonu.

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

(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.D R. E. ZU BRIEN E 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas' 
Telefonas LE. 24108

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

OKULISTAS

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

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

470 College St Toronto

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9J0 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus . ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Natūralus - 
nepasterizuotas 
šviežias medus 
STIKLINĖSE, INDUOSE

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

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsai 

LE 6-2805.

INSURANCE
DŪDA 769-4612 1

2231 Bloor Street W. j1

COMBINATION PARCEL
1 S126.00 JAV.

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

<
<
<

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, 

PARCELS TO EUROPE kuriuos govę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
4
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DUEjFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-30/4 . Sav. P. LzbaD

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 t. t

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

l/ZSI/A CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 

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

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti 
atliekami specialistų.

Visu 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 

430 BATHURST ST. 
TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Daugybė kitų šventėms 
specialių siuntinių 

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NAUJŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (gorlie) yra natūralūs krau
ju valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Rer ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomų jo bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti st:prus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės netar 
nei kvapo, nei skonio.

■ ■■ ■ M—l ■■ I, ■— »

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones * parūpina bilietas keliaujantiems aatobnsaio,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais
» be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvieėiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais J



tfi TORONTO^ Kanados Lietuvių Diena
Sy. Jono Kr. par. žinios
— Iš parapijos bažnyčios lietu

vių kapinėse palaidota: rugsėjo 28 
<L a.a. Vladas Folertas, rugsėjo 29 
d. — a.a. Vladislava Merkelienė. Ve
lionių šeimoms nuoširdi užuojauta.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo- 
stovyklavietėje, sekmadienį pamal
dos 11 vai. šį savaitgalį, šeštadienį ir 
sekmadienį, stovyklavietėje daroma 
talka pastatų paruošimui žiemai.

— Spalio 10-11 d. Londone vyksta 
Kanados Lietuvių Diena. Visų mūsų 
pareiga palaikyti mažos, bet gyvos 
Londono lietuvių kolonijos pastan
gas, gausiai dalyvaujant joje.

— Šis penktadienis — spalio pir
masis. Pamaldos vakare 7.30 v. — 
Vėlyvosios 12 vai. pamaldos sekma
dieniais bažnyčioje įvedamos tik po 
ilgojo Padėkos savaitgalio.

— Nuoširdi užuojauta Mečislovui 
Urbonui ir vaikams, mirus žmonai a. 
a. dr. J. Urbonienei.

— Susituokė: John McKenna ir 
Irena Linkevičiūtė iš Oakvilles.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos 9.30 v. r. Sekmadie

nio mokykla — pamaldų metu.
— 11.15 v.r. kun. A. Žilinskas pa

mokslaus Epiphany liuteronų bažny
čioje West Hill.

— Šį sekmadienį, 3 v.p.p., St. Joan 
of Arc salėje įvyks parapijos Padė
kos šventės pietūs, kuriuos paruoš 
moterų draugija. Visi kviečiami.

— Spalio 11 d. Toronte pamaldų 
nebus. Pamaldos tą sekmadienį bus 
laikomos Londone 2 v. p.p., Redee
mer Lutheran Church, 1 Wellington 
Cr.

— Spalio 18 d. parapijos pamal
dos Toronte įvyks 9 v. ryto; 10.30 v. 
klebonas pamokslaus Gerojo Ganyto
jo liuteronų bažnyčioje. Taip pat 
spalio 18 d., 7.30 v. vakare, Agricola 
suomių liuteronų bažnyčioje kun. A. 
Žilinskas bus įvestas į Toronto liu
teronų bažnyčių ko-ordinatoriaus par
eigas. Apeigas atliks kun. dr. Otto 
F. Reble, sinodo prezidentas, pa
mokslą sakys kun. dr. Calvin Gilck, 
prezidento asistentas. Agricola liut. 
bažnyčios adresas: 25 York Mills Rd., 
Willowdale (blokas į rytus nuo Yon- 
ge).

— Rugsėjo 28 d. St Catharines, 
Ont, buvo palaidota a.a. Augustė 
(Augaitytė) Tyslevienė, 81 m. am
žiaus. Apeigas atliko kun. A. Žilins
kas.

Lietuvių Evangelikių Moterų 
Draugija ryšium su “T. Žiburių” 
paslaugomis evangelikų veiklai 
savaitraščiui paaukojo $25. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja.
8 KAMBARIŲ 3 VIRTUVIŲ atskiras 
namas, 2 mašinų mūrinis garažas iš
nuomojamas ą r b a parduodamas.

RoncesvaUes — Howard Pk. 
Tel. 533-6635.

ŠIŲ METŲ spalio 17 d. važiuoju Į 
Floridą. Automobilyje yra dar 2 vie- 
vos. Norintieji važiuoti prašomi 
skambinti tel. 766-1720 po 5 v. p. p.
PARDUODAMA “Enciklopedia Bri- 
tanica” — iš viso 39 knygos. Skam
binti tel. 763-1463, Toronto.

ŪSTATYBOS SKLYPŲ 60‘x250‘ dy- 
džio Staynerio miestely. Gatvė asfal
tuota ir vandentiekis vietoj. Galima 
tuoj statyti. S2.500 už sklypą.
10 VIENETŲ MOTELIS ir viešbu
tis su restoranu. Didelis sklypas. Vie
tos plėtimui. Tinka didesnei šeimai.
16 VIENETŲ MOTELIS ir restora
nas 8 m. senumo. 50 mylių nuo To
ronto. Labai geros pajamos. Prašo
ma kaina $135.000.

Dėl apžiūrėjimo ir informacijų 
skambinti St. Dargis, 231-6226, Frank 
Barauskas, Realtor.

REIKALINGAS 36 butų pastato 
prižiūrėtojas Londone, Ont. Kreiptis 
Toronte tel. 531-1161 arba 766-6267. 
NEBRANGUS ORKESTRAS, mZ 
žesnės ar didesnės sudėties, Įvai
riems parengimams. Tel. 767-7084, 
A. Zaremba.

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

ATLIEKU VISOKIOS RŪŠIES na- 
mų 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.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE m^ket
335 RoncesvaUes Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

Įvairios sava pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu-.

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

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

I 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 3
$ Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, t
j perukai ir t. t. Prieinamos kainos 3

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame p. Urboną, 

sūnų ir dukrą, mirus a.a. Juzefai 
Urbonienei; Danguolę Baziliauskienę 
ir artimuosius, mirus a.a. Vladisla- 
vai Merkelienei-Kondrotienei; p. Fo- 
lertienę, vaikus ir seserį A Gatavec- 
kienę, mirus a.a. Vladui Folertui.

— Kaip užuojautą artimiesiems šv. 
Mišias už a.a. VI. Folertą užprašė p. 
Diksonienė (bus aukojamos spalio 22 
d.) ir p. Kalinauskai (bus aukojamos 
spalio 2 d., 8.30 v. r.).

— Mišios: trečiad., 8.30 v. auko
jamos už a.a. P. Butrimienę, užpr. 
V. Butrimo velionės antrųjų mirties 
metinių proga; sekmad., 9 v. — už 
a.a. Pr. Adomavičių, užpr. A. I. Že
maičių; 10 v. — už a.a. J. Daukšai
tę, užpr. A. M. Bumbulių; 11.15 v.
— už a.a. J. Grikinį, užpr. p. Griki- 
nienės; 12,15 v. tretininkų int.

— Šis penktadienis —.mėnesio pir
masis. Mišios, išpaž. ir Komunija — 
8 ir 8.30 v. ryto ir 7.30 v. vak. Ligo
niai ir seneliai Komunija aprūpina
mi iš anksto susitarus.

— Parapijos tarybos pilnaties po
sėdis — šį trečiad., spalio 30 d., 7.30 
v.v. parodų salėje. Dalyvauja visos 
sekcijos ir ekzekutyvas. Svarstomi 
svarbūs parapijos reikalai.

— Sį sekmadienį per visas Mišias 
svarbiais parapijos reikalais kalbės 
kleb. T. Placidas.

— Tretininkų mėn. susirinkimas
— šį sekmad. po 12.15 v. Mišių baž
nyčioje.

— Mėnesinė rinkliava par. sko
loms sumažinti — šį sekmadienį.

— Ryšium su moterų rekolekcijo
mis, šį sekmad. parapijos biblioteka 
neveiks.

— Raginame moteris ir mergai
tes gausiai dalyvauti uždarose savait
galio rekolekcijose, kurios prasidės 
šį penktadienį. Vedėjas — kun. prof. 
S. Yla. Registruotis pas p. Kuolie
nę (RO 9-7051) arba par. raštinėje 
(LE 3-0621).

— Rožinis spalio mėnesį šiokiadie
niais kalbamas po 8 v. Mišių, o sek
madieniais — po 9 v. Mišių.

— Suaug. choro repeticija — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; studentų — tre
čiad., 7 v.v.; choristai į vaikų chorą 
registruojami pas T. Rafaelį.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Atlas Ave., Belgravia Ave., Claxton 
Blvd., Glenforest ■ Rd., Grimthorpe 
Rd., Heath St. E., Hillsdale Ave., 
Humewood Dr., Kenwood Ave., Lo
la Rd., Pinewood Ave., Poplar Plains 
Rd., Ridelie Ave., Robiną Ave, Sum
merhill Ave., Whitmore Ave.

— Susituokė: Eduardas Apsega 
ir Eileen Doiron; Teodoras Galinis ir 
Bernice White.

— Pakrikštyta Jono ir Ritos Ohaus 
dukrelė Nyra Tania Adelheide.

Juozą Valešką 80 m. amžiaus 
sukakties proga gausus giminių 
ir bičiulių būrys pagerbė gra
žiu pobūviu p. Simonaičių na
muose. Iškilmėse dalyvavo ir su
kaktuvininko brolis dail. A. Va- 
leška.

A.a. Vladislava Merkelienė, 53 
m. amžiaus, mirė šv. Juozapo 
ligoninėje rugsėjo 26 d. Velio
nė jau daug metų negalavo šir
dimi, turėjo keletą širdies ope
racijų. Palaidota rugsėjo 29 d. 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios lietu
vių kapinėse. Paliko vyrą ir 
dukrą Danguolę Baziliauskienę.

A.a. Juzefą Urbonienė, 51 m. 
amžiaus, mirė šv. Juozapo ligo
ninėje rugsėjo 23 d. po sunkios 
plaučių ligos. Velionė kilimu 
augštaitė nuo Ukmergės, Lietu
voje baigusi odontologiją. Palai
dota iš Prisikėlimo parapijos 
liet, kapinėse. Paliko vyrą vete
rinarijos daktarą ir du mokykli
nio amžiaus vaikus.

A.a. Vladas Folertas, 62 m. 
amžiaus, - mirė Western ligoni
nėje rugsėjo 24 d. Velionis grį
žęs iš darbo pasijuto sergąs ir 
per 24 vai. mirė. Velionis akty
viai reiškėsi atsargos policijoje 
ir šv. Jono ambulanso tarnybo
je. Į Kanadą atvyko 1927 m. Ki
lęs nuo Šiaulių. Paliko žmoną ir 
tris mokyklinio amžiaus vaikus. 
Palaidotas iš Šv. Jono Kr. baž
nyčios rugsėjo 28 d. liet, kapi
nėse.

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

Londone, Ontario, spalio JO-11 d. d.
Solidarumo įnašų vajus. KLB 

Toronto apylinkės valdyba savo 
posėdyje nutarė spalio mėnesį 
skelbti solidarumo įnašų vajaus 
mėnesiu. Per lietuvių bažnyčias, 
bankelius kviečiami visi dirban
tieji lietuviai sumokėti Bend
ruomenei metinį $2 įnašą. Baž
nyčiose, susitarus su parapijų 
vadovais, bus pravedama specia
li rinkliava vokeliais. Apylinkės 
valdyba rekomenduoja turin
tiems sąskaitas liet, kredito uni
jose užpildyti specialų lapelį, 
įgaliojantį kooperatyvų vadovy
bę iš pasirašiusiojo į metus nu
rašyti $2 bendruomeniniams 
reikalams. Minėtoji suma, paly
ginti, yra labai maža: tai dau
giau simbolinė auka, kalbanti 
apie mūsų tautinį susipratimą. 
Visdėlto ji padeda apylinkės 
valdybai vykdyti savo veiklą ir 
daug kam pagelbėti. O tos pa
galbos daug kas prašo. Bet koks 
visuomeninis veikimas be pini
gų lieka tik svajone.

KLB krašto valdyba pasiuntė 
padėką dienraščiui “The Mont
real Star”, atspausdinusiam 
straipsnį “The Baltic Tragedy” 
ir jį parašiusiam autoriui James 
Eayrs.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos suvažiavi
mas šaukiamas spalio 24-25 d. 
d. National Library patalpose 
Otavoje. Dalyvauti kviečiami vi
si tarybos nariai ir šiaip veikė
jai. Sesiją globos Otavos apylin
kės valdyba, pirmininkaujama 
inž. A. Paškevičiaus. Nakvynės- 
numatytos “Beacons Arms” vieš
butyje. Dėl rezervacijų prašoma 
kreiptis: Mr. A. Paškevičius, 
659 Alesther St., Ottawa, Ont. 
Pageidaujama, kad rezervacijos 
būtų padarytos iki spalio 5 d. 
Suvažiavimo proga bus Įteiktas 
lietuviškų knygų rinkinys ir 
“Lietuvių Encildopedija” Kana
dos valstybinei bibliotekai. Ota
vos apylinkės valdyba taip pat 
rengia dail. A. Tamošaitienės 
parodą ir jos pagerbimą.

Onos Jonaitienės, kat. moterų 
draugijos veikėjos ir ilgametės 
pirmininkės, pagerbimas 70 m. 
amžiaus proga Įvyks lapkričio 
29, sekmadienį, Šv. Jono Kr. 
par. salėje. >

Dr. A. Valadka išvyksta ato
stogų nuo rugsėjo 30 d. ir ato
stogaus iki spalio 21 d. Darbe jį 
pavaduos dr. R. Staškevičius.

Inž. Gediminas Sakus ir po
nia, sėkmingai atlikęs 2 metų 
tarnybą “Northern Electric” 
bendrovėje Turkijoje, grįžo i 
Torontą. Užsieniuose gyvenda
mi turėjo progos aplankyti daug 
kraštų. Inž. Sakus darbavosi 
prie telefonų įrengimo. Jo tėve
lis Apol. Sakus Kanados pensijų 
įstaigoje tvarko pensijų doku
mentus.

“The Promised Land” — sce
nos veikalas iš imigrantų gyve
nimo bus rodomas CBC televi
zijoj spalio 8 d., 9 v.v. Vaidins 
estė aktorė Maie Demchuk ir 
čekas aktorius Vladimir Valen
tą. Vaidinime vaizduojamas ve
dusių susijungimas po 40 metų 
išskyrimo, kai vyrui pavyksta 
atgauti žmoną iš Rusijos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. C. Knowlto- 

nui už sėkmingai padarytą operaciją. 
Už lankymą ligoninėj, gėleš ir linkė
jimus pasveikti: kun. A. Simanavi
čiui, OFM, vyrui, dukrai, žentui, sū
nums ir p. p. A. Augaitienei, J. Bak
šiui, P. Bakšiui, A. Beardwood, B. 
Castellioli, A. M. Elijošiams, C. Ha- 
budai, K. Kerry, A. Grikinienei, S. 
Forgeron, H. Jahr, p. Jonynienei, O. 
Juodviršienei, S. Kalūzienei, A. E. 
Kimšoms, V. Kimšai, S. Kimsaitei, V. 
Knyvaitei, D. S. Kuzell, O. Leskaus- 
kienei, A. Lukoševičiui, N. B. Mc. 
Richie, J. I. Morkūnams, A. Puterie- 
nei, O. Ražauskienei, J. Šileikai, J. 
V. Simanavičiams, A. šimkevičienei, 
R. šimkevičiui, K. S. Stankevičiams, 
T. Varneckienei, L. Yeager, M. Ža- 
liauskienei.

Visiems labai dėkinga —
Elena Jaškevičienė

Pajieškojimai
Rozalija Guželienė iš Šiaulių įieš

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

Jll U.

Fleet Electric Co. Ltd.
, ELEKTROS RANGOVAS | 

Atlieku visus elektros j 
įrengimo darbus Toronte | 
923-7194. Sav. A. Čeponis I

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius Ir automatinius auto
mobilius. 1676 BATHURST ST. 

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

Sporto žymūnės iš Klevelando: Rita Čyvaitė, Eglė Giedraitytė, K. 
Vaivodaitė baltiečių sporto varžybose Sidrabene aikštėje Kana
doje. Nuotr. J. Ligerio

Dėmesio, dar yra vietų! Mo
terims uždaros rekolekcijos — 
spalio 2, 3, 4 d.d. Port Credit 
rekolekcijų namuose 1617 Bly
the Rd. Rekolekcijas ves kun. 
prof. St. Yla. Kviečiamos To
ronto bei apylinkių moterys ir 
merginos. Registruotis pas pirm. 
A. Kuolienę RO 9-7051 arba 
Prisikėlimo parapijos raštinėje 
LE 3-0977. Rengėjos

Akademikai kartu su studen
tais ruošia simpoziumą š.m. spa
lio 17 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Vaikų namuose, 57 Sylvan Ave., 
Toronte. Tema: “Lietuvybės iš
laikymas: realybė ar iliuzija?” 
Plačiau bus sekančiame “Tž” 
numeryje. Studentai, akademi
kai ir Toronto visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Valdyba

Laimingi jaunuoliai. Neseniai 
užsidariusioje Kanados parodo
je buvo visa eilė apmokamų ir 
dovanų loterijų. Dabar Toronto 
spaudą paskelbė vienos tokios 
loterijos rezultatus. Canada Per
manent Trust Co. leido tris spal
votus televizijos priimtuvus. Du 
jų laimėjo lietuviai, pradžios 
mokyklos mokiniai — Diana ir 
Jonas Miniotai. Jie yra brolis 
ir sesuo, bet dėl tam tikrų są
lygų šeimoje laikinai gyvena at
skirai pas lietuvius Gwynne Av. 
ir Crawford Av. kaip Katalikų 
Vaikų Org-jos globotiniai. Dide
lius Westinghouse televizijos 
priimtuvus jie jau gavo ir labai 
džiaugiasi. B.

Toronto miesto tarnautojų 
tarpe esama diskriminacijos — 
pareiškė miesto tarybos narys 
W. Boytchuk, kalbėdamas posė
dyje apie Hickling-Johnston fir
mos pranešimą, liečiantį miesto 
tarnautojų pakėlimus. Esą etni
nės kilmes tarnautojai, atlieką 
panašų darbą su anglų kilmės 
žmonėmis, gauna mažesnį atly
ginimą, o ir pakėlimai jiems siū
lomi mažesni. Pvz. vienu atveju 
anglų kilmės tarnautojui siūlo
mas $1800 pakėlimas, o neang- 

A + A
JUZEFAI URBONIENEI 

mirus, jos vyrą, dukrą, sūnų, brolį, brolienę ir 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

F. P. Raudžiai

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

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

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

Norintieji iiq 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.

lų — tik $800. W. Boytchuk pa
siūlė sudaryti komisiją ištirti 
priekaištams.

Šv. Jono Krikštytojo Pašalpi- 
nės Draugijos 50 metų veiklos 
jubilėjui paminėti parengimas 
įvyks Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos salėje š.m. spalio 24 d. 
Minėjimas bus pradėtas 5 v.v. 
parapijos bažnyčioje pamaldo
mis, kuriose bus prisiminti mi
rusieji Draugijos steigėjai ir pa
prašyta Augščiausiojo palaimos 
tolimesnei Draugijos veiklai, šv. 
Jono Pašalpinės Draugijos ini
ciatorių eilėj iš viso buvo apie 
20 asmenų. Jų ryškiausion eilėn 
rikiuojasi šie' asmenys: V. Da
nielius, Kazys ir Antanas Jur- 
cai, Antanas Belickas, P. žižys, 
J. Vaškevičius - Evaška, Juozas 
Griška, Kudirkos, Parukevičiai 
ir kt. Tą pačią dieną, 6 vai. vak. 
parapijos salėje įvyks, oficialioj i 
minėjimo dalis — vakarienė, o 
po to — pasilinksminimas, gro
jant geram orkestrui, (p. a.)

Lietuviškas knygas Kanados 
valstybinei bibliotekai spalio 
pirmąją savaitę Toronte renka 
ateitininkai ir skautai. Surinktos 
knygos bus įteiktos bibliotekai 
Otavoje KLB' krašto tarybos su
važiavimo proga š.m. spalio 24- 
5 d.d.

Antano ir Anastazijos Tamo
šaičių dailės darbų paroda atida
roma spalio 3 d. Windsoro uni
versiteto galerijoje; bus ypač 
gausus audinių skyrius. Taip pat 
bus išstatyti visi naujausi abie
jų dailininkų tapybos darbai. 
Mūsų kūrybingieji dailininkai 
atvyks į Windsorą spalio 2 d. ir 
apsistos pas J. M. Kizius, 12206 
Riverside Dr. Tel. 735-9719. Kor.

A. a. Stasys Kymantas, 66 m., 
mirė pirmadienį, rugsėjo 28 d. 
Pašarvotas Turner ir Porter lai
dotuvių namuose Bloor gatvėj 
(prie Windermere g.). Laidoja
mas šį ketvirtadienį, spalio 1 d., 
10 v.r*, iš Šv. Jono Kr. bažnyčios 
liet, kapinėse.
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5Y. Kazimiero par. žinios
— Metinei loterijos vakarienei, 

kuri įvyks lapkričio 14 d., bilietai 
jau platinami. Į šią vakarienę žada 
atsilankyti didokas skaičius kitatau
čių, kurie jau yra nupirkę loterijos 
bilietų, tad pats laikas apsirūpinti iš 
anksto vakarienės įėjimo bilietais. 
Juos platina par. k-to nariai ir kle
bonija.

— Lionė Ambrasienė, kuri turėjo 
vidurių operaciją, praleidus dvi sa
vaites ligoninėje, sugrįžo į namus. 
Ji yra labai dėkinga visiems, kurie 
ją lankė ligoninėje. Ypač ją sujaudi
no p-lės M. Arlauskaitės atsiųsta xdi- 
delė graži gėlių puokštė. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Buvusieji Aušros Vartų parapi

jos klebonai — T. Jonas Kubilius, 
T. Jonas Borevičius ir T. Kazimie
ras Pečkys per dabartinį kleboną 
siunčia sveikinimus visiems parapi
jiečiams.

— Parapijos komiteto posėdis nu
matomas spalio 6 d., 7.30 v.v.

— Šv. Onos Draugija savo jubilė- 
jinę, 10 metų gyvavimo, sukaktuvi
nę vakarienę ruoš spalio 24 d.

— Rugsėjo 6 d. buvo pakrikštyta 
Marija-Ona-Margarita, Vytauto ir 
Onytės Givių dukrelė; rugsėjo 13: 
Kotryna-Leonė-Dana, Edgardo-Jono 
ir Kotrynos Smilgių-Smilgevičių duk
relė.

— Rugpjūčio 29 d. įvyko Mildos- 
Onos Girdžiūtės jungtuvės su Mi
chael M. Smith. Naują šeimos židinį 
sukūrė Julija-Petronelė Žukauskaitė 
su Bill Krahuli (Šv. Kazimiero pa
rapijoje).

— Mergaičių chorelis vėl pradės 
giedoti 10 vai. Mišiose. Kviečiame 
ankstyvesnes giesmininkes ir taip 
pat naująsias.

— N. P. Marijos seserų vedama 
priešdarželinė vaikučių priežiūra ir 
vaikų darželis jau pradėjo šių moks
lo metų darbą. Bus įmanomas net 
grynai lietuviškas skyrius, jei tik 
susidarys bent minimalinis lietuvių 
vaikų skaičius. Informacijai ir re
gistracijai paskambinkite Seselei M. 
Margaritai: 766-9397.

— Prasidėjo šeštadieninės litua
nistinės mokyklos darbas, šiais me
tais mokyklos direktorė yra Genovai
tė Gedvilienė. Iki šiolei užsiregistra
vusių mokinių skaičius dar labai ma
žas. ,

— Pradedame parapijiečių kalėdo
jimą. Bus aplankyti visi, nežiūrint 
įsitikinimų skirtumo. Kviečiame ti
kinčiuosius pasinaudoti šia proga ir 
sumokėti parapijiečio mokestį (dau
giau kaip pusė parapijiečių šio mo
kesčio nesumoka); įteikti aukas Mi
šių intencijoms, parapijos remon
tams ir pan. Duodami auką, nuro
dykite, kaip paskirstote savo aukas. 
Jei nieko nesakoma, suprantama, 
kad ta auka skiriama parapijos kuni
gams. (Praėjusiais metais per kalė
dojimą visi trys parapijos kunigai su
rinko S3,236.50. Pridėjus prie šios 
sumos Mišių aukas, gaunamos fakti
nės, metinės Aušros parapijos kuni
gų pajamos.)

Aušros Vartų ir šv. Kazimie
ro parapijų bendra gegužinė, 
nežiūrint blogo oro gražiai pa
vyko. P.p. Vekterių salėje 11 
v. šv. Mišias laikė svečias iš Ha
miltono kun. J. Gaudzė. Po to 
sekė pietūs. Po pietų žaidimai
— rungtynės jaunimui, kurias 
pravedė p. Jonušas. Visą didžią
ją organizavimo naštą nešė Šv. 
Kazimiero par. komiteto pirm. 
K. Ambrasas. Loteriją tvarkė p. 
p. Buzai ir p. Ladygienė, barą
— nepailstamas lietuvių drau
gas p. Bohemier. Gegužinėje at
silankė net trys lietuviai iš Lie
tuvos, kurie Montrealyje sve
čiuojasi pas gimines. Gegužinė
je vyravo Šv. Kazimiero para
pijos parapijiečiai. Aušros Var
tų parapijiečiai parapijos paren
gimus mažai remia, nes paskuti
nė parapijos vakarienė davė 
nuostolį. Tas klausimas nekartą

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

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

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

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

buvo svarstytas par. komiteto 
posėdžiuose. Paaiškėjo, kad Auš
ros Vartų parapijos ribose spie
čiasi veik visos naujų ateivių or
ganizacijos. Organizacijų nariai 
pirmoje eilėje remia savo orga
nizacijų parengimus, kurių yra 
apsčiai, todėl parapijos paren
gimai nukenčia. Taip vadina
moji “augštoji klasė” gegužinė
se iš viso mažai lankosi.

SUSITIKIMO VAKARIENĖ
Rugsėjo 19 d. Aušros Vartų 

parapijos salėje įvyko “Nepri
klausomos Lietuvos” laikraščio, 
redaktorių, bendradarbių ir 
skaitytojų* susitikimo vakaras, 
kurį rengė “NL” bendrovė. Kal
bos, sveikinimai pavirto į įdo
mų simpoziumą.

B-vės pirm. L. Girinis, kuris 
dirba su b-ve antrą dešimtmetį, 
padarė trumpą apžvalgą, ilgiau 
sustodamas prie laikraščio lini
jos, liečiančios bendradarbiavi
mą su kraštu. Toji linija esanti 
buv. red. dr. H. Nagio vedamo
jo pareiškimas — atsakymas 
Mekams ir kitiems ... Pr. Ru- 
dinskas buv. “NL” redaktorius 
kalbėjo Liet. B-nės vardu. Jo 
kalba buvo viena įdomiausių. Jis 
palietė naujojo red. E. Mazi
liausko mintį — rasti priemones 
sudominti jaunąją lietuvių kar
tą, kad skaitytų lietuviškus laik
raščius. E. Kardelienė kalbėjo 
apie tai, kas “jai gulėjo ant šir
dies”. Ji skundėsi, kad po J. 
Kardelio mirties vos per pus
antrų metų nepraėjus laikraštis 
visiškai pasikeitė — nesilaiko
ma buvusios tvarkos. Priekaiš
tavo, kad nėra vedamųjų, daug 
perspausdinama iš kitų laikraš
čių, viskas sumaišyta. Aušros 
Vaytų par. kleb. kun. L. Zarem
ba sveikino naująjį redaktorių 
ir džiaugėsi, kad šis vakaras yra 
parapijos salėje, ne kur kitur! 
P. Leknickas kalbėjo kaip vie
nas'iš laikraščic klrėjų ir ilga
metis rėmėjas, bei koresponden
tas. “Lietuvos Pajūrio” red. A. 
Lymantas savo patrauklioje kal
boje palietė sunkią redaktorių 
materialinę būklę, todėl ir šis 
redaįkt orius turėjo pasirinkti 
“turėti žmoną, ar laikraščio re
dagavimą”. Dr. H. Nagys palietė 
lietuviško žodžio išlaikymo klau
simą. Kiekvienas naujas redak
torius laikraščiui atnešąs savitą 
išvaizdą. Galop prisistatė dar 
daug kam nematytas naujasis 
redaktorius S. Maziliauskas. At
rodė ramus žmogus, didelis nau
jų idėjų jieškotojas, bet nenu
tolstant nuo realybės. Kaip me
nininkas įieško laikraščiui nau
jos formos — apipavidalinimo. 
Susidaro vaizdas, kad laikraštis 
bus demokratiškas, liberalinio 
atspalvio. Gaila, kad nebuvo nu
matyta pasisakymų J‘NL” skai
tytojams montrealiečiams, kurių 
ši vakarą atsilankė nemažai.

J. Ladyga
“The Montreal Star” rugsėjo 

24 laidoje atspausdino Dainos 
Kerbelytės iš Lavalio laišką 
“The Baltic issue will never 
die.” Laiško autorė sumaniai at
kerta David Levy, kuris rugsė
jo 18 d. tame pačiame dienraš
tyje paskelbė straipsnį “The 
Baltic: do not disturb”'. Jau ne- 
pirmas kartas D. Levy pasirodo 
esąs prosovietinių idėjų žmogus. 
D. Kerbelytė jam primena fak
tus ir sako: “Baltijos klausimas 
negali mirti, kol yra gyvas bent 
vienas lietuvis, latvis arba es
tas.” Pažymėtina, kad D. Kerbe
lytė yra parašiusi ilgoką straips
ni 1970 m. kovo 12 d. leidinyje 
“The Georgian”. Ten ji plačiai 
išdėstė Lietuvos praeitį ir da
bartinę jos situaciją. Straipsnis 
pavadintas “Lithuania is an op
pressed state!” Reikia sveikinti 
autorę, einančią ginti Lietuvos 
kitataučių spaudoje. Lk.

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 5,0% 
Serus (numatyta)______6,0%
Taupomąsias s-tas 6.5%
Term. ind. 1 metams____ 7.25%
Term. ind. 2 metams____ 7.75%
Term. ind. 3 metams 8,0% 
Nemokamas gyvybės draudimas nd 
$2.000 šėrą sumos.
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