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Gyvybinis balsas
Jau ketvirtą kartą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 

rengia spaudos ir radijo darbuotojų susitikimą Taboro Formoje rug
sėjo 18-19 dienomis. Jo iniciatorius buvo velionis J. Bačiūnas, buvęs 
PLB pirmininkas. Jam rūpėjo sueiti j kontaktą su spaudos darbuo
tojais ir plačiau paskleisti Bendruomenės idėją, kuri JAV-se vis dar 
nėra visuotinai įdiegta. Pradėta iniciatyva tęsiama ir po jo mirties, 
nors jau modifikuota linkme. Tuose susitikimuose aptariamos ir 
platesnės lietuvių veiklos temos. Pvz. šiemet numatyta tema: "Išei
vijos lietuvių kultūrinis, visuomeninis ir politinis pasireiškimas." Tai 
labai platūs rėmai, kuriuose telpa beveik visos aktualiosios lietu
vių išeivių problemos. Dalyvauti yra pakviesti visų veiksnių atsto
vai, tad bus progos pasikeisti nuomonėmis bei įvairių sričių infor
macija, kuri spaudos žmonėms itin pravarti. Laikraščiai daug ką 
skelbia, bet yra dalykų, kurių neskelbia. Spaudos žmonėm svarbu 
žinoti ne tiktai kas skirta viešumai, bet ir tai, kas bent tuo tarpu 
strateginiais sumetimais nutylima. Kitaip tariant, jiems reikia ži
noti visą tiesą, nes nuo to priklauso ir informavimo būdas, ir pačių 
spaudos darbuotojų orientacija. Vienas minėtų susitikimų uždavi
nių ir turėtų būti painformuoti spaudos žmones iš pirmųjų Šaltinių 
apie tikrąją lietuviškosios veiklos padėtį.* ★ *

Natūrali spaudos žmonių savybė — domėtis lietuviškojo gy
venimo problemomis, jas gvildenti, atkreipti visuomenės dėmesį į 
opas, jieškoti sprendimų, — žodžiu, stebėti ir budėti. Paprastai 
spaudos žmonių dėmesys būna nukreiptas į išorines lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas. Žvelgti į save tenka kažkaip rečiau. Spaudos 
žmonės, keldami įvairias visuomenės opas, neturėtume užmiršti ir 
savųjų, kurių taip pat netrūksta. Viena tokių opų tebėra viešoji 
polemika. Mūsų spauda tebėra tas karo laukas, kuriame dažnokai 
sužvanga poleminiai ginklai. Tiesa, pastaraisiais metais poleminis 
tonas kiek sušvelnėjo, tačiau esmėje dar tebėra gerokai emocinis. 
Puolami asmenys, niekinami autoriai dėl įvairių nesėkmių, tarytum

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS, JAV, BRITANIJOS, IR PRANCŪZUOS AMBASA- 
doriai pasirašė ilgai lauktą sutartį V. Berlyno klausimu. Abi pusės 
yra padariusios dvi reikšmingas nuolaidas: sovietai pripažino V. 
Berlyno dabartinius kultūrinius ir ekonominius ryšius su V. Vo
kietija, vakariečiai sutiko su kompromisine mintimi, kad V. Ber
lynas nėra V. Vokietijos teritorinė dalis. Sutarties paragrafai ga
rantuoja V. Vokietijai nevaržomą ir netrukdomą susisiekimą van
dens bei sausumos keliais su V. Berlynu. R. Vokietijos sargybiniai 
turės teisę tik patikrinti keliautojų asmeninius dokumentus ir per
vežamų krovinių lydraščius. V. Berlynas ir toliau bus valdomas 
pagal V. Vokietijos įstatymus, tačiau jame neturės teisės posė
džiauti šio krašto federacinis parlamentas. V. Vokietijos parlamen
tarams, prezidentui bei kitiems •-----------------------------------------

jie tyčia tas nesėkmes organizuotų, blogus kūrinius kurtų. Pole
mika yra geras dalykas tada, kai ji išlieka intelektiniame lygyje, 
tampa diskusija, jieškančia tiesos protiniais įrodymais, bet nenie
kinančia asmens. Bet jei polemika iškrypsta iš to kelio, tampa 
dvikova, nepaisančia ir aiškiausių argumentų bei ginančia savo 
poziciją jausmo ugnimi.'Tokia polemika ne tik nepasitarnauja tie
sai atskleisti, bet dargi aptemdo visą reikalą. Tai nebėra tiesos 

; jieškojimas, bet laikraštinis boksas, kuriame laimi ne intelektinis 
aspektas, ne tikrasis įrodymas, o suktumas ir tiesos nepaisą smū
giai. Šioje srityje turėtume pakelti savo lygį ir spaudos puslapius 
apsaugoti nuo kerštingo ginklų žvangėjimo.

Dažnai girdėti baisų, kad lietuviškų laikraščių skaitytojai ma
žėja — iškeliauja vienas po kito amžinybėn, nepalikdami savo 
įpėdinių, bet nedažnai girdėti reiškiant susirūpinimą dėl rašan
čiųjų prieauglio. Lietuvišką laikraštį paskaityti galės ir šeštadie
ninę mokykla baigęs jaunuolis, bet ar jis sugebės parašyti laik
raščiui? Čia atsiveria sunkesnė problema. Patirtis rodo, kad iš to
kių sunku tikėtis spaudos bendradarbių. Reikia labiau pasilavinu- 
sių jaunuolių lituanistikoje ir dalyvaujančių lietuviškame gyve
nime. Net ir tie, kurie, rodos, sugeba rašyti, pakankamai valdo 
lietuvišką žodį, yra labai sunkiai priprašomi ką nors parašyti. La
bai gerai daro tos mokyklos, kuriose organizuojami klasių laikraš
tėliai. Pagirtinos organizacijos, leidžiančios savo biuletenius bei 
laikraštėlius. Visa tai bent iš dalies padeda ruošti busimuosius lie
tuviškosios spaudos bendradarbius. Gal daugiausia pastarųjų gali
ma tikėtis iš lituanistinių seminarų bei institutų, kursų, kur jau
nuoliai stipriau išmoksta valdyti rašytinį žodi. Tiktai tose insti
tucijose reikėtų sąmoningai kreipti studentus lietuviškon spaudon 
ir duoti jiem tos srities praktinių žinių. Tai kelias, kuriuo pratę
siama ne tik bendroji lietuvių veikla, bet ir jų spaudos egzisten
cija. O spauda juk yra tas gyvybinis balsas, be kurio visa mūsų 
išeivija taptų kurčia ir nebylia mase. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

UKRAINIEČIŲ KALBA MOKYKLOSE
Kanados Ukrainiečių Komite

tas Įteikė prašymą Ontario švie
timo ministerijai Įvesti ukrainie
čių kalbos pamokas visose mo
kyklose, kur susidarytų pakan
kamas skaičius norinčių šią kal
bą išmokti mokinių. Ukrainie
čiai taipgi pageidauja specialių 
klasių su ukrainiečių dėstomąja 
kalba tiems mokiniams, kurie 
kalba ukrainietiškai. Komiteto 
teigimu, Ontario provincijoj yra 
135.000 ukrainiečių kilmės ka
nadiečių. Kadangi "jų dauguma 
yra gimusi Kanadoje ir čia iš
mokusi savo tėvų kalbą, ji netu
rėtų būti traktuojama kaip už
sienio kalba.

Švedų kilmės premjero Har- 
rv Strom socialinio kredito vy
riausybė Albertos provincijoje 
susilaukė skaudaus ir netikėto 
pralaimėjimo, šios partijos 36 
metus trukusi valdymą užbaigė 
pirmą kartą provincijos istorijo
je rinkimus laimėję progresy
vieji konservatoriai su vadu Pe
ter Lougheed. Pagal rinkiminių 
apylinkių nertvarkymą padidin
tame iki 75 atstovų parlamente 
jiems teko 49 vietos, socialiniam 
kreditui — 25, NDP socialis
tams — 1. Premjero H. Strom 
pralaimėjimas sunkiai besu
prantamas. Net ir rinkimus lai
mėjęs konservatorių vadas P. 
Lougheed viešai pripažino, kad 
socialinio kredito vyriausybė ge
rai tvarkė šios provincijos rei
kalus ir yra padariusi daug ge
ro Albertai. Kaltė, matvt. ton
ka naujam rinkėju polinkiui 
provinciniuose rinkimuose keis
ti ligšiolines vyriausybes. Kana
da nuo 1969 m. turėio seotvms 
provinciniu parlamentu rinki
mus. kuriuose savo pozicijas ap
gynė tik dvi vvriausybės — 
nremiero W. A. C. Benett socia
linis kreditas Britų Kolumbijo
je, premjero A. Campbell libera-

lai Princo Edvardo saloje/ Vy
riausybių pasikeitimo susilaukė 
Kvebekas, Naujasis Brunsvikas, 
Naujoji Škotija, Saskačevanas ir 
dabar Alberta.

Ontario naujasis premjeras 
W. Davis atsisakė pratęsti finan
sinę paramą katalikų gimnazi
jų X, XI ir XII klasėms, nors 
dėl šio savo sprendimo sekan
čiuose parlamento rinkimuose 
jis gali prarasti katalikų balsus. 
Liberalų ir socialistų vadai ža
da paramą katalikų mokykloms.

Premjero P. E. Trudeau pra
nešimu, prez. R. Niksonas suti
ko apsilankyti Kanadoje sekan
čių metų pavasarį. Jo vizitas 
greičiausiai bus po kelionės i 
komunistinę Kiniją. Ekonomi
nės problemos reikalautų R. 
Niksono ir P. E. Trudeau susi
tikimo ši rudeni, tačiau prezi
dentas yra užimtas žymiai svar
besnių suartėjimo su Kinija rei
kalų. Abiejose sostinėse daro
ma išvada, kad šis susitikimas 
bus naudingas ir prezidentui, ir 
premjerui sekančiais metais 
įvyksiančiuose rinkimuose. Prez. 
R. Niksoną gali pralenkti Jugo
slavijos prez. Tito, Otavon pla
nuojąs užsukti iš Jungtiniu Tau
tu visumos posėdžių Niujorke. 
Kalbama ir apie sovietų premje
ro A. Kosygino viešnagę Otavo
je, kuri taip pat gali būti Įgy
vendinta dar ši rudeni. Tito ir 
A. Kosyginas yra gavę asmeni
nius premjero P. E. Trudeau 
kvietimus, kai jis lankėsi jų 
kraštuose.

P. Korėjos prez. Chung Hee 
Park paprašė Kanados vyriau- 
svbe painformuoti komunistinę 
Kiniją, kad P. Korėja neplanuo
ja karinės sąjungos su Japo
nija. nors paskata tokiai sajun-

bet jį p a t v i r t i n a neoficialūs 
sluogsniai. Tokiu atveju Otavai 
tektų tarpininko vaidmuo P. Ko
rėjos ir komunistinės Kinijos 
santykių gerinime.

“Toronto Daily Star” dienraš
tis paskelbė vedamąjį apie liuk
susinius ekskursijų laivus Sv. 
Lauryno upėje ir įlankoje, kelio
nes pradedančius iš Montrealio 
uosto. Vienas jų yra portugalu, 
kiti trys — sovietų, lenkų ir 
bulgarų. Nei amerikiečių, nei 
kanadiečių laivai šią vasarą eks
kursantų "nevežiojo, nes jūri
ninkams mokamas augštas atly
ginimas laivų bendrovėms neštų 
tik grynus nuostolius. Komunis
tų laivai niekais pavertė Karo
lio Markso tezę apie darbininku 
išnaudojimą kapitalistiniuose 
kraštuose. Sovietų, lenkų ir bul
garu jūrininkai, gaudami labai 
menka atlyginimą, tuose laivuo- 

gai galėtu būti JAV pasitrauki- se pilna žodžio prasme tamau- 
mas iš Azijos, šis prašymas Ota- ja kapitalistams, skriausdami sa
vos nėra oficialiai paskelbtas, (Nukelta į ę-tą psl.)

Toronto gintariečiai, sėkmingai koncertavę Europoje (žiūr. 3 psl.), dalyvaus Kanados Lietuvių Dienos 
programoje St. Catharines mieste spalio 10 dieną

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Buvo tikras žiburys tamsoje
Stockholme mirė prof. Birgeris Nermanas, didis pavergtųjų Baltijos tautų bičiulis

Eidamas 83-sius metus, rug
pjūčio 22 d. Stockholme mirė 
prof. Birgeris Nermanas — žy
mus švedų mokslininkas, ištiki
mas Baltijos tautų bičiulis, ryž
tingas kovotojas už jų laisvę. Jo 
mirtis yra ne tik didelis nuosto
lis švedų kultūriniam gyveni
mui — dar skaudžiau atsivėru
sią spragą išgyvena visi, kuriem 
rūpi apginti pavergtųjų Europos 
tautų teises.

Birgeris Nermanas gimė 1888. 
X. 6 Norrkoepinge, 1910 m. bai
gė Uppsalos universitetą, 1913 
m. ten pat gavo fil. dr. laipsnį. 
1917-20 m. ėjo profesoriaus par
eigas Uppsaloje, 1923 m. buvo 
pakviestas dėstyti archeologiją 
Tartu universitete. Nuo to laiko 
jo santykiai su Baltijos kraštais 
nebenutrūko. 1925 m. grįžęs i 
Švediją, jis uoliai dirbo, skatin
damas švedų-baltiečių kultūrini 
bendradarbiavimą, priklausė 
švedų-lietuvių draugijai. 1938-54 
m. jis buvo valstybinio istorinio 
muzėjaus Stockholme direkto
rius.

Velionis buvo žymus švedų ar
cheologas, paskutinis didysis tos 
rūšies, kaip pažymėjo “Dagens 
Nyheter” savo nekrologe. Jis pa
garsėjo savo atliktais Švedijos, 
Baltijos kraštų ir šiaurinės Vo
kietijos proistorės tyrinėjimais. 
Jo mokslinė veikla atsispindi 
gausiuose raštuose, kurie suda
ro stambų indėlį šiaurinės Eu
ropos archeologijoje. Jis ypatin
gai daug nuveikė vadovaudamas 
Gotlando salos iškasinėjimams, 
kuriais nesiliovė domėtis iki pat 
mirties. Jis paskelbė virš 350 
mokslinių darbų, iš jų 20 stam- 

. bių veikalų, kurių paskutinis, iš
leistas 1969 m.," neatsitiktinai 
gvildena Gotlando proistorę. Tai 
atlasas su 2500 paveikslų.

Prof B. Nermano vardas už
ima garbingą vietą ir Baltijos 
kraštų archeologijoje, kurią jis 
praturtino savo tyrinėjimais, at
liktais visuose trijuose kraštuo
se. 1931-32 m. jis drauge su gen.

Nagiu-Nagevičium ir prof. Vol
teriu tyrinėjo Skuodo apylin
kėse esamą Apuolės piliakalni 
ir kapus. Už tai ir už kitus nuo
pelnus Lietuvos mokslui ir kul
tūrai jau 1932 m. jis buvo ap
dovanotas III laipsnį Gedimino 

' ordinu.
šalia archeologijos velionis 

užsiėmė kraštotyra, buvo veik
lus daugelio mokslinių draugijų 
narys. Tačiau jis nebuvo siau
ras mokslininkas, paskendęs sa
vo specialybės klausimuose, ne
buvo atitrūkęs nuo gyvenimo, 
nebuvo abejingas gyvenamojo 
laiko neteisybėms. Tai buvo gi
liai Įsitikinęs, tiesiog aistringas 
ir nepavargstantis laisvės kovo
tojas, paskyręs savo jėgas pa
vergtųjų Europos tautų gyni
mui, pirmoje eilėje — Baltijos 
tautų.

Jeigu nepriklausomojo gyve
nimo metais prof. B. Nermanas 
daug nuveikė Baltijos tautų 
mokslo ir kultūros labui 
tiek savo moksliniais darbais, 
tiek žadindamas veiklų švedų- 
baltiečių kultūrini bendradar
biavimą," tai tuo tarpu tiesiog 
neįmanoma pilnai Įvertinti viso 
to, ką jis nuveikė nuo 1940-jų, 

KLB Toronto apylinkės valdybos nariai, dirbę lietuvių skyriaus įrengime 
Kanados parodoje Toronte. Iš kairės: R. Stirbys — parengimu vadovas, G. 
Urbonas — vicepirm., J. Karpis — pirm., K. Aseviėius — sekr.

Nuotr. S. Dabkaus

17-ji Kanados Lietuvių Diena 
St. Catharines mieste prasidės 
spalio 9, šeštadienį, 6 v. vakaro, 
susipažinimo balium ir šokiais 
Lincoln Curling Club salėj, 370 
Ontario gatvė, šokiams gros Vy
tauto Babecko orkestras iš Ha
miltono. Veiks turtinga loteri
ja ir baras su užkandžiais bei 
gėrimais. Spalio 10, sekmadienį, 
2 v. p.p., pamaldos St. Cathari
nes katalikų katedroje. Lietuviu 
Dienos "proga, dalyvaujant 
vysk. T. J. McCarthy, Mišias at
našaus mons. dr. J. Tadaraus- 
kas, koncelebruos Kanados lie
tuviai klebonai, atvykę iš Kana
dos lietuviškų parapijų. Pa
mokslą pasakys prel. J. Balko
nas. Pamaldų metu giedos Ha- kreipiasi į V. Žemaitienę (5 Bi- 
miltono parapijos choras, vado\ shop Rd. Telefonas 935-9060). 
vaujamas muziko Aleksandro Inf.

siekdamas išlaikyti gyvą Balti
jos valstybių laisvės reikalą tiek 
Švedijoje, tiek aplamai civilizuo
tame pasaulyje. Per trejetą de
šimtmečių jis visu savo įtakin
gos asmenybės svoriu ir kūrybi
niais veiksmais, kaip joks kitas 
švedas, tvirtai, ištvermingai ir 
ištikimai rėmė mūsų laisvės by
lą; iki pat mirties vadovavo Šve
dijos baltietiškajam komitetui, 
daug padėjo šiame krašte gyve
nantiems baltiečiams pabėgė
liams.

“Svenska Dagbladet” teisin
gai pastebėjo, kad prof. B. Ner
manas be baimės ir nesidairy
damas Į šalis dirbo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos reikalui nuo 
pat pradžios, kai jos neteko lais
vės. Raštu ir žodžiu jis reikala
vo grąžinti pavergtosioms tau
toms priklausančias teises. Bal- 
tiečiai pabėgėliai visuomet galė
jo pasitikėti juo. Jo viltingi žo
džiai ir Įrodyta ištikimybė jiems 
buvo tikras žiburėlis tamsoje. 
Jau vien dėlto prof. B. Nerma
no mirtis baltiečiams yra neįkai
nojamas nuostolis. Jo vardas 
bus visuomet minimas su pa
garba ir dėkingumu. —

A. Lembergas

Paulionio. Tuoj po pamaldų— 
prie miesto paminklo, vainiko 
padėjimas kovose žuvusių karių 
ir partizanų garbei. 4 v. p".p. ofi
cialioji dalis ir koncertas Catha
rines gatvėj Collegiate auditori
jos salėj. Programą atliks To
ronto, Londono, Hamiltono ir 
Niagara Falls pusiasalio chorai 
bei tautinių šokių grupės — 300 
dalyvių. Tautinė paroda prasi
dės spalio 8 d. ir truks penkias 
dienas nuo 2 iki 5 v.v. St. Catha
rines istoriniame miesto mušė
juje (353 Marritt St.) Jaunimo 
susipažinimo vakaras ir šokiai 
prasidės spalio 8 d., 8 v.v., Me
ritton Community Center 
(Board) salėj, Park Avenue. No- 

vyriausybės nariams leidžiama 
lankytis V. Berlyne, bet drau
džiami betkokie oficialūs konsti
tuciniai veiksmai. Paliekama ir 
miestą dalijanti siena, pastaty
ta 1961 m. rugpjūčio 13 d., bet 
jos vartai bus atviri V. Berlyno 
gyventojų kelionėms į R. Ber
lyną, R. Vokietiją ir net Sovie
tų Sąjungą. Tokių kelionių metu 
jų apsauga rūpinsis V. Vokieti
jos konsulatai ir ambasados. V. 
Vokietija taip pat atstovaus V. 
Berlynui tarptautiniuose reika
luose. Šiuose kompromisiniuose 
paragrafuose pastebimas ryškus 
prieštaravimas. Vieni jų pabrė
žia, kad V. Berlynas nepriklau
so V. Vokietijai ir nėra jos val
domas, kiti leidžia V. Vokietijos 
oficialioms įstaigoms rūpintis V. 
Berlyno keliaujančiais gyvento
jais ir viso V. Berlyno tarptau
tiniais reikalais. Už šiuos logika 
nepasižyminčius kompromisus 
Sovietų Sąjunga išsikovojo teisę 
V. Berlyne atidaryti savo gene
ralinį konsulatą, prekybos atsto
vybę ir net savo gaminių sandė
lius. Abiejų Vokietijų tiesiogi
niais pasitarimais turės būti iš
spręsti kaikurie V. Berlyno ir R. 
Berlyno mažieji intarpai į vie
nas kito teritoriją. Juos turės iš
lyginti nežymūs dabartinės sie
nos pakeitimai.

SAUGUMO KONFERENCIJA?
Berlyno sutartis suaktualino 

Sovietų Sąjungos seniai perša
mą Europos saugumo konferen
ciją. Sutarties pasirašymo išva
karėse buvo paskelbta, kad už 
apvalaus stalo šiemet susitiks 
Varšuvos Sąjungos ir Atlanto 
Sąjungos atstovai aptarti gink
lavimosi sumažinimo, šis pokal
bis gali būti Įžanga į platesnio 
masto Europos saugumo konfe
renciją, kuria Maskva nori gau
ti savo dabartinių sienų oficia
lų pripažinimą. Abiejų sąjungų 
atstovai gaires pirmajam pokal
biui paruoš Jaltoje rugsėjo, pa
baigoje, o pats pasitarimas Įvyks 
po poros mėnesių. Kur j ožiškai 
skamba Jaltos Įjungimas, nes 
šiame kurorte anuometinis JAV 
prez. F. D. Rooseveltas 1945 m. 
pradžioje Stalinui padarė tokias 
nuolaidas, dėl kurių dar ir šian
dien kenčia visa Europa. Ste
buklingąja Jaltos Įtaka, matyt, 
yra linkęs tikėti ir dabartinis 
Stalino įpėdinis L. Brežnevas.

SUKILIMO GRĖSMĖ?
P. Vietnamo parlamento že

mųjų rūmų rinkimus laimėjo 
prėz. N. V. Thieu šalininkai, bet 
nesudarė svarbesniem nutari
mam reikalingos dviejų trečda
lių daugumos. Pats prez. N. V. 
Thieu bus vienintelis kandida
tas spalio 3 d. įvyksiančiuose 
prezidento rinkimuose. Savo 
kandidatūras atšaukė gen. D. V. 
Minh ir aviacijos maršalas N. C. 
Ky, dabartinis viceprezidentas, 
apkaltinę prez. gen. N. V. 
Thieu pasiruošimu klastoti rin
kimų rezultatus. Prez. N. V. 
Thieu per radiją ir televiziją 
pranešė rinkėjams, kad jis yra 
nutaręs pasirtaukti iš prezi
dento pareigų, jeigu rinkėjų 
dauguma boikotuos rinkimus^ 
Tuo pačiu metu pasaulio spaudą 
pasiekė iš neoficialių šaltinių 
gautas viceprez. N. C. Ky grasi
nimas, kad jis prez. N. V. Thieu 
duoda dvi savaites laiko atšaukti 
farsu paverstus prezidento rin
kimus. Priešingu atveju N. C. 
Ky žada sunaikinti N. V. Thieu 
ir visą jo kliką, šis ultimatu
mas, atrodo, būtų baigtas kari
niu sukilimu, bet ji vėliau pa
neigė viceprez. N. C. Ky atsto
vas spaudos konferencijoje.

BOMBOS S. AIRIJOJE
§. Airijoje pagausėjo IRA 

respublikininkų pogrindinės or
ganizacijos bombų snrogimai. 
Belfaste britų kariui skirta kul
ka nužudė su lėle žaidusia 18 
mėnesių mergytę. Šie įvykiai pa
skatino popiežių Paulių VI du 
kartus susitikimuose su maldi

ninkais Castelgandolfe tarti žo
dį š. Airijos reikalu. Priminęs 
Š. Airijos premjero B. Faulkne- 
rio įvestus masinius suėmimus, 
kurie tik pagausino šūvius ir 
bombų sproginėjimus, Paulius 
VI patarė siekti istorinių, politi
nių ir socialinių problemų 
sprendimo bendro Krikščioniško 
tikėjimo šviesoje. Britanijos 
premjeras E. Heath šią savaitę 
savo vasaros rezidencijoje prie 
Londono susitiks su Airijos 
premjeru J. Lynch. Britanijos 
kariuomenė neįstengė nuslopin
ti. neramumų š. Airijoje ir su
stabdyti teroristų veiklos. Gali
mas dalykas, abiejų premjerų 
pasitarime bus paliestas politi
nis sprendimas. Premjeras J. 
Lynch jau nekartą yra siūlęs 
Britanijai pravesti reformas Š. 
Airijoje ir suteikti jos katali
kams lygias teises su daugumą 
sudarančiais protestantais. Niu
jorke imigracijos įstaiga sulaikė 
į JAV atskridusi IRA pogrindi
ninkų š. Airijoje vadą Joe Ca
hill, kurio viešnagę surengė 
amerikiečių airių viena organi
zacija. Paskutiniu momentu jam 
buvo atšaukta JAV viza, nes 
gautą finansinę paramą jis- būtų 
panaudojęs ginklams pirkti. Ga
lutinį sprendimą dėl jo Įsilei
dimo Į JAV turės padaryti teis
mas.

PATVIRTINO FEDERACIJĄ
Egipto, Libijos ir Sirijos gy

ventojai specialiu referendumu 
patvirtino šių kraštų federaciją. 
Egipte už ją "pasisakė 7.776.837, 
prieš — 3.404. Libijoje federa
cija susilaukė 447.490 rėmėjų 
ir 6.376 priešų. Didžiausias ne
pritarimas federacijai yra užre
gistruotas Sirijoje, kur prieš ją 
balsavo 64.624, už ją — 477.- 
490. Izraelis daro spaudimą Va- 
šingtonui, reikalaudamas dau
giau “F-4 Phantom” naikintuvų, 
tačiau šį kartą Amerika nesku
ba patenkinti reikalavimo. Spe
cialistų nuomone, Izraeliui pil
nai pakanka jau turimų “F-4 
Phantom” 85 naikintuvų, nes jų 
bombų krovinys tris kartus di
desnis" už. sovietinių naikintuvų, 
kuriais yra ginkluoti arabų kraš
tai. Egipto prez. A. Sadatas per 
radiją ir televiziją tartu žodžiu 
taikai Artimuosiuose Rytuose 
užtikrinti amerikiečių diploma
tams davė likusius šių metų mė
nesius. Valstybės sekr. W. Ro
gers spaudos konferencijoje pa
brėžė, kad Amerika nėra atsi
sakiusi pastangų Suezo kanalui 
atidaryti, nors Izraelis nesutinka 
padaryti reikiamų nuolaidų. Jis 
žadėjo tartis su sovietų užsienio 
reikalų ministeriu A. Gromyka, 
kai pastarasis atvyks i Jungtinių 
Tautų posėdžius.

GRĄŽINO PALAIKUS
Argentinos ambasada Romoje 

balzamuotus Jievos Peronienės 
palaikus sidabriniame karste 
nusiuntė Ispanijoj gyvenančiam 
Juan Peronui. Vėžiu 1952 m. mi
rusi J. Peronienė buvo nepa
prastai populiari Argentinos dar
bininkų tarpe, savo vyrui Juan 
Peronui laimėjusi daug balsų jo 
viešpatavimo dienomis. Jos pa
laikus paslėpė J. Peroną 1955 
m. nuvertusi karinė vyriausybė. 
Dabartinis prez. gen. A. Lanus- 
se, norėdamas grąžinti Argenti
nai demokratinę sistemą, siekia 
ryšių su J. Perono šalininkais.

SVEČIAI DARBININKAI
Į vokiečių “gastarbeiterių” ei

les Įsijungs darbo namie nega
lintys gauti britai, šiuo klau
simų jau pasirašyta speciali su
tartis Bonnoje. V. Vokietijoje 
dabar yra apie 2.200.000 užsie
niečių juodadarbių darbininku, 
daugiausia iš Jugoslavijos, Itali
jos, Turkijos. Graikijos, Maroko, 
Ispanijos ir Portugalijos. Iš Bri
tanijos atvyks kvalifikuoti darbi
ninkai, kurie Čia gaus geresnius 
darbus ir atlyginimus. Ju skai
čius neskelbiamas, bet V. Vokie
tijai šiuo metu trūksta apie 
750.000 darbininkų.
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Šio rašinio autorius yra vidurinės 
kartos atstovas. Aukštąjį mokslą bai
gė JAV-se politinių mokslų bakalau
ro ir magistro laipsniais (University 
of Southern California). Mokytojau
ja amerikiečių vidurinėje mokykloje 
(high school) Los Angeles mieste. 
Jis vadovauja Rezoliucijoms Remti 
Komitetui, kprio pastangomis buvo 
priimta JAV kongrese H. Con. Bes. 
416 rezoliucija, raginanti JAV vy
riausybę iškelti Pabaltijo kraštų by
lą Jungtinėse Tautose ir ją ten tin
kamai apginti, šiuo metu minėtas 
vienetas siekia, kad JAV vyriausybė 
tą rezoliuciją įgyvendintų. Red.

Veiksnių sąranga

* žmogaus kilnumas, anot po
piežiaus Pauliaus VI, šaukia 
žmogų įgimto grožio augštumon, 
tačiau pasileidimas, prisidengęs 
laisvės skraiste, žmogų žemina. 
Pasisakydamas prieš abortus jis 
pabrėžė, kad tėvai, pagrindiniai 
žmogiškosios gyvybes talkinin
kai, turi ypatingai gerbti tą gy
vybę jau nuo paties pirmojo mo
mento motinoje. Esą žiauru, kai 
patys gyvybės bendradarbiai 
tampa žmogžudžiais. O tai daro
ma, kai moralinė sąžinė žmogu
je užmigdoma jausminės sąžinės 
vardan. — Kitu atveju popiežius 
pabrėžė, kad šiuo metu Katalikų 
Bendrijos mokslininkai ir jauni
mas yra ypatingoje profaninio 
pasaulio įtakoje ir todėl perdaž- 
nai pasiduoda to laiko madai bei 
nusiteikia reliatyvistiškai religi
jos atžvilgiu. Nors esą visada 
reikia būti viskuo visiem, tačiau 
yra pavojus toje apaštališkoje 
dvasioje, prisitaikant prie pavir
šutiniškų mažmožių, prarasti sa
vąjį kultūrinį bei moralinį turtą.

* Ortodoksu patriarchatų si
nodas paskelbė keturis naujus 
šventuosius. Trys jų—kankiniai, 
turkų nužudyti 1463 m.: šv. Ra
polas' — abatas (vienuolyno vy
resnysis), šv. Nikalojus — dija- 
konas ir šv. Irena — 12 m. mer
gaitė. Ketvirtoji — abatė šv. Pe- 
lagija, mirusi prieš 40 metų.

* Šviesos šventė paskelbta 
Anglijoje rugpjūčio mėnesį kaip 
protestas prieš pornografiją ir 
aplamai žmogų žeminantį šlamš
tą. Šios šventes metu ant kalnų 
buvo deginami laužai, o didmies
čiuose vyko demonstracijos, ku
riose dalyvavo žymesni krikš
čionių Bendrijų dvasiškiai, teat
ro aktoriai, kino artistai, daini
ninkai bei vietinių bendruome
nių iškilesni asmenys.

* Jungtinės metodistų Bend
rijos generalinė konferencija 
nutarė panaikinti antikatalikiš- 
kus aiškinimus savo “Discipli
nos knygoje”. Ta proga kardino
las Jean Villot pasiuntė konfe
rencijos genėr. sekretoriui dr. 
Wesley Hole laišką, kuriame iš
reiškia popiežiaus Pauliaus VI 
džiaugsmą ir viltį, kad tolimes
nis bendras pokalbis įgalins 
bendrą formulavimą tų doktri
nų, kuriose metodistų ir kata
likų Bendrijos iki šiol nesutarė. 
Ypatingai laiške buvo pabrėžtas 
Eucharistijos ir Kunigystės rei
kalas.

* Prancūzijos tradicininkai 
protestuoja prieš vysk. Gerard 
Huyghe, kuris su Vatikano žinia 
leido savo vyskupijoje prakti
kuoti palaipsninį Krikštą,~ už
trunkantį 20 metų. Pradžioje 
vaikutis atnešamas bažnyčion, 
vėliau, sulaukęs 10 metų, krikš
tijamas ir priima Komuniją, o 
sulaukęs 18—20 metų — sutvir
tinamas. Vyskupas aiškina, jog 
jis tai įvedęs todėl, kad apie 
50$. pakrikštytų vaikų paaugę 
negaudavę religinių žinių.

* Pasaulio vyskupų sinodui, 
kuris prasidės rugsėjo 30 d. Ro
moje. popiežius Paulius pasky
rė tris pirmininkus, kurie pa
mainomis vadovaus sinodo sesi
joms: kard. John Wright, dva
siškių kongregacijos prefektą, 
arkiv' Etienne Duval iš Alžyro 
ir arkiv. Pablo Vega iš Ekvado
ro, buvusį Romos Gregorianumo 
universiteto rektorių.

* Čilės marksistą prezidentą 
Salvadore Allende aplankė Pa
saulio Bendrijų Tarybos pirmi
ninkas dr. Eugene Carson Blake 
ir grįžęs pareiškė, kad Čilėje

įvedama socialistinė sistema, 
nusavinami turtai, bet neliečia
ma religija. Jis taipgi pranešė, 
kad prez. Allende džiaugęsis Či
lės Katalikų Bendrijos vadovų 
parama. Kard. Raul Silva Henri
quez ir vysk. Oscar Gonzales 
Cruchaga yra pasisakę, kad ka
talikai gali nebijoti ir remti, so
cializmą, nors pati Katalikų 
Bendrija negalinti pasisakyti už 
socializmą, nes Kristus nebuvęs 
nei socialistas, nei kapitalistas.

* Krikščionybė Japonijoje yra 
sena: prasidėjo su šv. Pranciš
kaus Ksavero atvykimu 1549 m. 
1614 m. jau buvo 300,000 kata
likų, tačiau užėjus persekiojimų 
bangai, virš 3,000 katalikų žu
vo, o likusieji be kunigų išsi
sklaidė grupėmis. Kiekviena 
grupė dešimčiai metų išsirink
davo iš savo tarpo krikštytoją ir 
katechistą, kurie krikštydavo ir 
mokydavo savo žmones tikėjimo 
bei maldų. Tokiu būdu 1865 m. 
atvykęs prancūzas misijonierius 
rado 30,000 katalikų. Greitu lai
ku įvyko naujas persekiojimas 
ir beveik viskas žuvo. Dabar ka
talikų Japonijoje vėl yra 350, 
000. Yra 624 parapijos ir 460 
misijų, kurias aptarnauja 1,881 
kunigas, 6,127 seserys ir 376 
broliai. Virš 9,000 japonų ruo
šiasi priimti Krikštą. Japonijoje 
katalikai turi 11 universitetų, 29 
gimnazijas, 271 pradžios mo
kyklą, 568 .vaikų darželius ir 
717 sekmadieninių mokyklų. 
Daugelis nekatalikų tėvų leidžia 
vaikus į šias įstaigas, nes yra 
sužavėti katalikų moraliniu auk
lėjimu bei griežta disciplina.

* Mišrių liturginių apeigų 
koncelebracinėms Mišioms iki 
šiol reikėdavo gauti specialų 
leidimą iš Vatikano rytų apeigų 
kongregacijos. Nuo dabar tokį 
leidimą galės duoti Amerikos 
gyventojams Amerikos apašta
liškoji delegatūra. Ta proga 
paaiškinama, kad mišrių apeigų 
koncelebracinėse Mišiose turi 
būti naudojamos tik vienos li
turginės apeigos, kurioms pri
klauso pasirinktoji šventovė, 
nors koncelebrantai gali dėvėti 
savo apeigų liturginius drabu
žius. Kunigai, kurie turi leidimą 
laikyti Mišias Rytų ir Vakarų 
apeigom, įspėjami, kad nenau
dotų tos privilegijos sensacijų 
ar naujoviškumo dėlei, o grynai 
apaštalavimo sumetimais: atna
šautų Rytų apeigomis rytie
čiams, o Vakarų—vakariečiams. 
Pagrindinės rytietiškos apeigos 
yra bizantiečių, armėnų, alek- 
sandriečių, antijochiečių ir chal- 
dėjų. Iš viso Rytų apeigoms pri
klauso apie 11 milijonų katali
kų, kurių 800.000 gyvena JAV.

* Du žymūs anglikonų ekume- 
nistai vysk. John Mooran iš Ri
pon ir vysk. Robert Mortimer iš 
Exeter prisijungė prie kitų bri
tų muzikų, dramaturgų, daili
ninkų, literatų ir teologų (iš viso 
57) ir pasirašė' raštą, prašydami, 
kad popiežius paliktų ir apsau
gotų tradicines lotyniškąsias ap
eigas, kurios esančios lobis ne 
tik krikščionims ir jų dvasiš
kiams, bet ir apskritai visai pa
saulinei kultūrai. Kun. J. Stš.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

FURNITURE LTD.
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.
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mo ir visuomeninio gyvenimo LEONARDAS VALIUKAS 
vairuotojai. Rezoliucijoms Rem- —■ 1 ■
ti Komitetas savo narių tarpe asmenų: 
turi: JAV-bių prezidentą Rich- - ’ 
ard M. Nixon, viceprezidentą 
Spiro T. Agnew, eilę JAV-bių 
kongreso narių, valstijų guber
natorių, miestų bunnistrų ir šim
tus kitų pačių iškiliųjų ir įta
kingųjų krašto piliečių. To vie
neto tikslas yra perkelti Pabal
tijo kraštų bylą į Jungtines Tau
tas ir ją ten tinkamai apginti, ši 
organizacija yra jau gerokai pa
sistūmėjus! ta linkme į priekį: 
jos pastangomis buvo priimta 
garsioji H. Con. Res. 416 rezo
liucija JAV-bių kongrese, šiuo 
metu šis junginys siekia tą rezo
liuciją įgyvendinti.

Negali į lietuvių veiksnių gru
pę pretenduoti ir BATUNas. Jis 
atsirado po taip vadinamo žygio 
į Jungtines Tautas (1955 m. lap
kričio 13). šio vieneto veikloje 
dalyvauja lietuviai, latviai ir es
tai. Savo veiklos pradžioje tas 
vienetas buvo pasiryžęs infor
muoti laisvojo pasaulio kraštų 
ambasadas prie Jungtinių Tautų 
Pabaltijo kraštų bylos reikalu. 
Tą darbą iki tam tikro laipsnio 
vykdė (ir vykdo) VLIKas ir 
LLK. Šiuo metu BATUNas savo 
darbo lauką plečia, organizuoda
mas demonstracijas, ruošdamas 
baltiečių gegužines ir kt. šis 
vienetas, atrodo, nesijaučia stip
riai ant savo kojų ir prašo iš vi
sų trijų grupių (lietuvių, latvių 
ir' estų)' “mandatų” tolimesnei 
savo veiklai.

Nelaikytinas pilna to žodžio 
prasme lietuvių veiksniu ir Lie
tuvos Laisvės komitetas. Šis ir 
kiti aštuoni panašūs vienetai 
(pavergtų tautų Europoje) išlai-

Nuoširdaus ir tikro susitarimo 
nesiekia ALTa. Jai atrodo, J. A.

tų laisvojo pasaulio kraštų lie
tuviai turėtų kuo mažiausiai 
kvaršinti sau galvą. Trinties ir 
nesutarimų taip atskirų asmenų 

utopinę vienybę' šioje planetoje 
tegalime tik svajoti ir sapnuoti. 
Realybėje ji yra negalima. Jei ir 
veiksniai tarp savęs “pasipešio- 
ja”, turime su tuo apsiprasti.

JAV-bių lietuvių masės yra 
nuoširdžiai ir pilnai įsijungusios 
į Lietuvos laisvinimo darbą, ži
noma, tas žygis yra tokios mil
žiniškos apimties, kad čia nei 
grupių, nei darbo rankų, nei pi
nigo nebus niekad perdaug. 
JAV-se (ir kituose kraštuose) tik 
Lietuvių Bendruomenė turi aiš
kią ateitį, ir jos dienos bus dar 
ilgos. JAV-bių LB žengia tvirtą 
žingsnį kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. Be 
abejonės, tas darbas ateityje bus 
plečiamas ir tobulinamas. Belie
ka tik kitų kraštų LB organams 
pasekti JAV-bių LB vadovybės 
pėdomis Lietuvos laisvinimo žy
gyje.

po porą atstovų dele- V-bių LB esanti nereikalinga 
katalikai, ^tautininkai, ALT vadovybės nariai dar toliau ū- grupių buvo," yra ir bus. Apieguoja — ,

socialistai ir sandariečiai (JAV- 
bių lietuvių tautininkų atskala); 
po vieną atstovą turi katalikų ir 
kairiųjų susivienijimai; vienuo
liktasis balsas tenka visom ki
tom grupėm, kurios įsijungia į 
ALTą. Paskutinių kelerių metų 
laikotarpyje ši grupė nebeišvys- 
to jokios stambesnės veiklos. 
Pasak vieno jos nario, minčių ir 
planų ALTos vadovybėje ne
trūkstą, tik ji neturinti tų min
čių ir planų realizuotojo (gero 
savo biuro vedėjo!).

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto - veikla JAV-se 
yra gana ribota. Šis veiksnys lei-' 
džia ELTA biuleteni lietuviškai 
ir angliškai. JAV-se^ kaip ir ki
tuose angliškai kalbančiuose 
kraštuose, panašių biuletenių 
yra tikra infliacija, ir VLIKo 
angliškasis biuletenis nedaug te
reiškia. VLIKo pareigūnai kar
tais apsilanko Valstybės Depar
tamente — JAV užsienių reika
lų ministerijoj.

Lietuvių Bendruomenė į šią 
darbo sritį nesiveržė ir nesiver
žia, bet negali toleruoti joje at
siradusios tuštumos. Juk išeivi
jos pagrindinė misija laisvajame 
pasaulyje yra kova už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jei 
kiti vienetai to darbo nevykdo 
ar nepajėgia vykdyti, Lietuvių 
Bendruomenė privalo tai atlikti. 
Ji tą darbą dirba tyliai ir inten
syviai ir 'gali didžiuotis savo pa
stangų laimėjimais. Būtų gera, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba padrąsintų ir pa
ragintų kitų kraštų LB vadovy
bes planingai ir pilnai imtis Lie
tuvos laisvinimo darbo. Tiesa, 
VLIKas turi savo atstovybes 
tuose kraštuose, kuriuose yra 
mažesnės ar didesnės lietuvių 
bendruomenės. Su apgailestavi
mu reikia pareikšti, kad tos at
stovybės tesirūpina tik organiza
vimu piniginės paspirties VLI- 
Kui. Visų tų kraštų LB ir kitu 
organizacijų vadovybės tikrai 
galėtų ir pajudėtų Lietuvos lais
vinimo žygyje, jei'tik sulauktų iš~ 
PLB vadovybės sugestijų, pata
rimų bei rekomendacijų tame 
darbe.

Veiksnių vienybė
Be abejonės, būtų gera, jei 

taip vadinama vienybė ir susita
rimas tarp JAV LB ir ALTos— 
VLIKo- būtų galimas pasiekti.

nados lietuvių darbuotojui sun
ku susigaudyti visų mūsų laisvi
nimo veiksnių sąrangoje JAV- 
se. Mes čia, JAV-se, turime: 
Amerikos Lietuvių Tarybą, Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, Lietuvos Laisvės Ko
mitetą ir dar vieną kitą vienetą. 
Paskutinių kelerių metų laiko
tarpyje Lietuvos laisvinimo dar
be labai aktyviai reiškiasi JAV- 
bių LB centro vadovybė ir visi 
jos padaliniai. Be to, specifi
niams uždaviniams turime Rezo
liucijoms Remti Komitetą (Ame
ricans For Congressional Action 
To Free The Baltic States), BA- 
TUN-ą (Baltic- Appeal To The 
United Nations), specialų komi
tetą rūpintis Simo Kudirkos by
la (Americans Concerned For 
Simas). Protarpiais “išdygsta” 
dar vienas kitas vienetas. Iš to
kių paminėtinas 1965 m. lapkri
čio 13-sios žygiui ruošti komite
tas (Committee To Restore Lit
huania’s Independence).

Kodėl toks didelis lietuvių “iš
sibarstymas” JAV-se? Kodėl 
Lietuvos laisvinimo darbui ne
galėtų vadovauti vienas veiks
nys? Ar yra pastangų visus tuos komi amerikiečių privačios ins- 
veiksnius bei vienetus suvienyti titucijos. Tuose komitetuose din
ar bent jų veiklą koordinuoti?

Veiksnių skaičius ribotas
Nevisi išvardintų vienetų pre

tenduoja į lietuvių veiksnius. 
Vienas ar kitas iš tų junginių 
tąmpa “popieriniu” vienetu, ne
bepajėgdamas nieko apčiuopia
mesnio atlikti. Taigi, mūsų 
veiksnių skaičius JAV-se nėra 
jau toks didelis.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas nėra lietuvių veiksnys, o 
amerikiečių junginys kovai dėl 
Pabaltijo kraštų laisvės. Tiesa, 
šiuo metu toje organizacijoje 
pirmaisiais smulkiais groja lie
tuviai, bet jie čia veikia kaip 
JAV-bių piliečiai. Tam vienetui, 
apimančiam visą kraštą, priklau
so patys žymieji JAV-bių politi-

I ...5 Nesurašyti susitarimai N-b
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

mas — išnykti, kad daugiau ne
pakenktų. ir vis tik sutarėme, 
Kad jai reikia dingti iš Kauno ir 
prisiglausti pas savo gimines, 
jei sutiks, tai laikinai jos neper- 
duosime teismui, žinoma, apie 
tai nieko jai nesakę. Iki ryto 
guosdamasi Vytui, ji pasakė aar 
aaugiau — kad esanti nėščia, 
kaa Vilius bus jos vaiko tėvas. 
Kai paspaudusi Vilių ją vesti, 
tas tik pasijuokęs, nes jam tektų 
vesti kelias iš karto. Bet jis ra
dęs joms vietą — pasiuntęs dar
bams ... Tai ir jai išvažiuoti Vo
kietijon ar kur kitur būtų visai 
lengva—užtektų jo žodžio Herrn 
Mueller... Todėl ji norėjusi Vi
lių nužudyti, bet nesugalvojusi 
kaip: peiliu nepajėgsianti, nuo
dų neturinti..."

Nuginklavo Vytą
Rytą norėjome nuvežti į Obe

lius, kad ji išvažiuotų į Kauną ir 
iš ten dingtų pas gimines. Ji su
tiko su tuo musų sprendimu. Pa
tarėme gauti kaip nors naujus 
dokumentus, kur būtų pažymė
ta, kad ištekėjusi ir vėliau nie
kas nesišaipytų. Deja, atsisvei
kindama su Vytu (ji buvo nuėju
si pas jį) padarė naują kiaulystę: 
nuo stalo pagriebė jo ginklą, Vy
tą užkabino klėtyje ir užsėdusį 
ant jo dviračio išdūmė Obelių 
link. Atsitiktinai pas Vytą užva
žiavęs vienas mūsiškių (neatvy
ko sutartu laiku), rado jį klėtyje 
ir išlaisvino. Keli vyrai sėdo ant 
dviračių vytis. Mergaitė kalnuo
tu keliu greit pavargo. Pavijo 
jau už Aleksandravėlės, netoli 
Dideliškio krūmeliuos. Pamačiu
si ir Vytą, metėsi į krūmokš
nius ir į besivejantį vieną vyrą 
ėmė šaudyti. Deja, šaudė tikrai 
vaikiškai, užsimerkusi, iki vie
nas išmušė jai ginklą. Bet ir už
simerkusi vieną sužeidė į petį.

Griežtas perspėjimas
Laimutė aiškinosi, kad norėjo 

parvažiavusi nušauti Vilių, jam 
atkeršyti. Dabar jai buvo pasa- 
takyta aiškiai, kad tokios jos 
kvailystės vertos mirties. Įsaky
ta nebesusitikti su Viliumi ir 
tuoj pat, sekančią dieną, išva
žiuoti iš Kauno pas tetą. Įsitiki
no, kad juokų nėra ir išpildė. 
Mano draugai pakeitė gyvena
mąsias vietas, pasistūmėjo 
Kriaunų link, kaikas į Rokiškio 
apskriti. Laikinai ir aš grįžau 
Rokiškin. Tada maniau, kad sa
vo draugus sukišiu Rokiškėlių 
dvaran, kur visokių “darbinio-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Viską išpasakojo
Dabar ji išpasakojo visa. Pa

sakė, kaa ir Vilius ją spaudžia 
pasakyti, kur Vytas pasislėpęs, 
outeni, netoli Zarasų pas kažko
kį draugą S..., sulenkinta pa
varde. Ji iš įstaigos pasiėmusi 
Sekminėms atostogų, t. y. gavusi 
komandiruotę ir leidimą važiuo
ti traukiniu iki Obelių; buvusi iš
leista, kaip ir kitos, maisto parsi
vežti. Deja, jai Mitkus nepasakęs 
kur aš gyvenu, nors žinojusi, 
kad netoli Obelių, tikriau tarp 
Obelių ir Zarasų, netoli vieške
lio. Ji norėjusi atvažiuoti ir Vy
tą įspėti, išpasakoti ir net siūlyti 
persikelti pas jos gimines netoli 
Mažeikių, išsipasakojo, kad į Za
rasus atvažiavęs automobiliu 
pats Vilius su draugu pas Adle- 
rį. Deja, šiam nepavykę surasti 
niekur tokios pavardės, kokią ji 
buvo sugalvojusi. Ji likusi, nes 
sutikusi šeškų Onutę, kuri kaž
kodėl buvusi labai atsargi, nors 
jos buvusios dar iš vasaros tau
tinių stovyklų geros pažįstamos, 
šeškutė nesakiusi kur aš gyve
nąs. Laimutė aiškiai jautusi, kad 
žino ir nesako (a. a. Onutė su 
broliu Motiejumi yra buvusi ma
no tėviškėje kelis kartus, todėl 
jieškoti adreso per Zarasų aps. 
įstaigą buvo tik manevras, kelių 
maišymas; ji žinojo, kad pas 
mus nėra Vyto — jis gyveno 
atokiau ir visai kitu vardu, kita 
pavarde, taigi ir pasiekusi ma
no tėviškę nieko tikro nesužinos, 
jei nebus reikalo viešniai pasa
kyti). Nemažiau šaltai buvusi su
tikta ir maniškių, kurie ir klau
siami nieko negalėjo papasakoti, 
ar tas kiek toliau priglaustas sve
čias yra jos jieškomas Vytas 
(apylinkėje jis buvo Juozas ir vi
sai kita pavarde), bet viešniai pa
siūlė pasilikti, kol aš su savo 
svečiais iš merginų grįšiąs.

Pavojinga situacija
Iš atviro merginos pasakojimo 

buvo gana aišku: Laimutė yra 
Vilhelmo įrankis suimti Vytui; 
tardoma bei kankinama visa iš
plepės. Žioplai įkliuvusį Vytą 
galima bus paslėpti kitoje vieto
je. žinoma, reikia dingti ir man. 
t. y. užtrinti pėdsakus, • taipgi 
mano priglobtiems draugams. 
Bet kas daryti su mergaite? Jei 
perduosime savo teismui, ji 
dings ir ženklo nepaliks, nes 
kiekvienam šnipui ir plepiui bu
vo taikomas vienodas sprendi-

ba tik po keletą asmenų, ir jie 
yra minėtos amerikiečių priva
čios institucijos atlyginami. (At
lyginimai skurdūs! L. V.).

Tikrieji veiksniai
Tikrais lietuvių veiksniais J. 

A. V-se- laikytini tik šie: Ameri
kos Lietuvių Taryba, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas ir JAV-bių Lietuvių Bend
ruomenė.

Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo suorganizuota senosios lie
tuvių išeivijos, kai Lietuvą 1940 
m. užplūdo raudonoji lava. Šio 
vieneto paskirtis buvo (turėtų 
būti ir dabar) padėti pavergtai 
Lietuvai atgąuti laisvę ir nepri
klausomybę. Šios grupės vykdo
masis komitetas susideda iš 11

kų” gali reikti, nes šiam kultūri
niam ūkiui, sodinančiam daug 
cukrinių runkelių, praverčia vi
sokie tinginiai. Pagaliau ten 
vienam buvo patikusi ir atva
žiuojanti mergina. Bet po šv. 
Trejybės planai pasikeitė.

Užpaliuose
šeštadienį išsirengėme į Užpa

lius. Rūpėjo mano slapukams 
vyrams daugiau krašto pamaty
ti, ypač leitenantams, todėl iš
važiavome į Bradesius, o iš jų 
vieškeliu į Užpalius ir dar kiek 
už jų, kur buvo paruoštos mums 
nakvynės. Šv. Trejybės atlai
duose buvo nuostabiai daug 
žmonių, bet mes anksti susime- • 
tėme pasitarimams, nenuėjome 
ir prie tos garsios jų versmės. 
Pasitarime dalyvavo nemažų 
apylinkių vyrų. Mums po Duse
tų ir Salako atrodė, kad nieko 
nėra naujo. Įdomiau buvo išsi
kalbėti apie jų apsiginklavimą 
ir karinės vadovybės tinklą, apie 
karininkus, kurie turėtų perim
ti, reikalui esant, visą partizanų 
vadovybę. Pirmą kartą čia iški
lo mintis, kad ir turintieji gink
lus, net ir priklausą slaptiems 
kariniams sąjūdžiams, gali nesi- 
mobilizūoti, nes nėra jokio tiks
lo priešintis, jei rusai sumuš vo
kiečius. Suomių atkaklus prieši
nimasis rusui jų nepatraukia ir 
nieko nesako. Pagaliau ir 1941 
m. birželio trėmimai gerokai už
miršti — netiki, kad jie galėtų 
pasikartoti. Tas nuotaikų pasi
keitimas mums suteikė daug 
naujo nerimo. Ūkininkai ir net 
darbininkai pasikaustę arklius 
laiko paruošę vežimus, kad galė
tų trauktis drauge su vokiečiais. 
Rudens metu į šias apylinkes 
evakuoti nuo Ladogos ir Pei
paus ežero rusai mūsų ūkinin
kams priminė, kad vokiečiai gali 
ir mus evakuoti, todėl jie patys 
pasiruošė tokiai galimybei, juo 
labiau, kad jie visi bijojo rusų 
ir buvo pasiryžę trauktis, jei nie
kas neevakuotų. Šiaip visos šios

ti’s buvo <gera, jie'neblogai gink
luoti ir turėjo pakankamai va
dovaujančių asmenų, nereikėjo, 
kaip mums, jieškoti jų kitur.

Pirmadienį išsiruošėme namo 
pro Jūžintus, Lašus iki Kriaunų, 
kur dalis liko naujose vietose. 
Iš ten dar pasukom iki Rokiškio 
ir grįžome pro Obelius, sutarę 
susitikti Aviliuose, kur bus ir 
latvių atstovai. (Bus daugiau)

eina — jie siūlo JAV-bių LB 
įsijungti į Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Tai, žinoma, nerimti 
siūlymai. VLIKas vienybės ir su
sitarimo reikalu savo nuomonės 
aiškiai nereiškia, nes jis iki tam 
tikro laipsnio priklauso nuo 
ALTos (ALTA skiria kasmet 
tam tikrą sumą pinigų VLIKo 
veiklai paremti).

LB, VLIKo ir ALTos atstovai 
tarėsi 1971 m. balandžio mėne
sio pabaigoje Niujorko misste. 
LB ir ALTos šulai buvo susitikę 
liepos pradžioje Čikagoje. Tų 
abiejų konferencijų pagrindinis 
“nutarimas”—vėl susitikti atei
tyje ir tartis bei kalbėtis(J).

Eilė geros valios lietuvių 
trokšta utopinės visų mūsų 
veiksnių bei vienetų vienybės ir 
susitarimo. Nevienas reiškia bai
mę, kad dėl to nesusitarimo ga
lįs nukentėti bendras visų mūsų

Mirus KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

Toronto apylinkės nariams — Henrikui Grimui, 

. Juozui Martinaičiui, Margaritai Stančikienei, 

Leokadijai Norušienei, Kazimierui Ardavičiui, 

nuoširdžią užuojautą reiškia jų šeimoms bei arti

miesiems —
K LB Toronto apylinkės valdyba

Izabelei Maniuškienei
Lietuvoje mirus, bičiuliui JONUI MANIUŠKAI

reiškiame gilią užuojautą —‘

J. L. Česėkai V. L. Nakrošiai

S. Savičius

Brangiai ir mylimai žmonai
Lietuvoje mirus, jos vyrą JONĄMANIUŠKĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —

P. P. Polg rimai

Leokadijai Norušienei
mirus, jos vyrą PRANĄ, seserį KASTULĘ su šeima 
ir visus gimines liūdesio valandoje giliai užjau
čiame —

Dill Manufacturing Co. Rubber Dept, 
buvę bendradarbiai

s

Leokadijai Norušienei
mirus, vyrą PRANĄ NORUŠį, seserį KASTULĘ, jos šeimą 
ir visus gimines giliai užjaučiame —

Br. M. Raškauskai
J. A. Raškauskai
J. G. Raškauskai

Sig. Roy
J. J. Rasa 

' J. V. Lėveriai

Leokadijai Norušienei
mirus, vyra PRANĄ NORUSį, seserį KASTULĘ, jos šeimą 

ir visus gimines giliai užjaučiame —

M. Žaliauskas K. Žebrauskas

V. Benderius

apylinkės karinių dalinių pade- Bb

Kazimierui Vadakojui
Lietuvoje mirus, jo brolį ANTANĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame —

I. M. Pranevičiai

J. E. Staškevičių šeima

Mirus a. a. Danutei Piliponytei, 
jos sesutes SIGITĄ ir DALIĄ, jų motiną ALDONĄ 

PILIPONIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —



SPAUDOS IR RADIJO DIENA
PLB valdyba rugsėjo 18-19 

dienomis Taboro Farmoje ren
gia ketvirtą lietuviškosios spau
dos ir radijo dieną. Jos rengimu, 
PLB valdybos pavestas, rūpina
si vykdomasis vicepirmininkas 
dr. A. Butkus. Dalyvaus PLB 
pirm. St. Barzdukas, diplomatų 
atstovai, VLIKo atstovas R. Ke- 
zys, ALTos pirmininkas ir kt. 
Suvažiavimas yra atviras visiem 
tautiečiam, kuriem rūpi lietu
viškoji veikla. Pagrindinė suva
žiavimo tema — “Išeivijos lie
tuvių kultūrinis, visuomeninis ir 
politinis pasireiškimas”. Ji bus 
gvildenama diskusijų būdu. 
Trumpų pranešimų tikimasi tik 
iš VLIKo ir PLB vadovybių. 
Diskusijos bus grupuojamos 
apie atitinkamus klausimus. Iš
skirtinis dėmesys bus kreipia
mas į lietuviškosios veiklos 
derinimą JAV-se ir informaciją 
apie Lietuvą bei lietuvius ame-

MOKYTOJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE
Vyravo jaunimas, stigo pedagoginės programos

Dar viena mokytojų stovykla 
Dainavoje nuėjo Į praeitį su sa
vo karštomis dienomis, gausio
mis paskaitomis bei seminarais, 
kursais, šokiais, laužais ir pasi
rodymais salėje.'Daug kas pasi
kartojo, bet buvo kaikas ir nau
jo.

Viena pagrindinių naujybių 
buvo tai, kad stovykloje šį kar
tą vyravo jaunimas, ir tai paly
ginti labai .j aunas — apie 20 me
tų amžiaus. Jeigu pirmąja karta 
lankyti mokytojus, pradėjusius 
darbą Lietuvoje, o antrąja tuos, 
kurie pradėjo Vokietijoje, tai 
minimasis jaunimas buvo lyg ir 
ketvirtos kartos — Vokietijoj 
pradėjusių dirbti mokytojų vai
kai. Gražu buvo matyti juos 
būriais — valgykloje prie stalų, 
ežero paplūdimyje, žymiai ma
žesniu skaičiumi paskaitose, dar 
mažiau rytmečio pamaldose — 
visur linksmus, krykštaujančius, 
turinčius saiką aprangoje bei iš
vaizdoje ir maloniai lietuviš
kus. Net ir tie, kurie nespėjo at
siliepti į kiekvieną stovyklos ko
mendanto šauksmą, praleido lai
ką neveltui — įsijungė į lietu
višką bendruomenę ne tuščiu žo
džiu,* bet konkrečiu buvimu tarp 
visų, jaunų ir senų.

Kita naujovė buvo lyg ir at
virkščia — sumažėjo vyresniųjų 
stovyklautojų skaičius. Kiek 
daugiau jų buvo iš Čikagos ir 
Detroito. Beveik nieko nesimatė 
iš rytinio JAV-bių pakraščio, o 
ir iš Kanados tebuvo beveik tik 
stovyklos pareigūnai. Tai jau ke
lia susirūpinimo, nes šios sto
vyklos buvo planuotos ne tik 
jauniems, bet ir vyresniesiems 
mokytojams savo darbui patobu
linti. Viena pagrindinių to prie
žasčių buvo, be abejonės, sto
vyklos programa. Vyraujančią 
vietą joje turėjo lietuvių kalbos 
reikalai, dėstomi dviejų lekto
rių kasdien. Buvo paskaitų, ma
žai teturinčių tiesioginio ryšio 
su mokytojo darbu mokykloje, 
sakysime, dviejų paskaitininkų 
kalbos apie bendradarbiavimą 
su Lietuva ir pan. Tiesioginį 
mokytojo darbą liečiančių pas-' 
kaitų per visą savaitę buvo tik 
kelios. Tai aplinkybė, kuri ir su
laikė dalį vyresniųjų mokytojų 
nuo važiavimo į stovyklą. No
rint, kad vyresniųjų stovyklau
tojų mažėjimas būtų sulaikytas, 
reiktų tuo reikalu ką nors dary
ti. Pagrindinis receptas būtų— 

Okupuoto) Lietuvoj švenčių progo ir senimos sutrepsi polkutę

rikiečių spaudoje. Šalia bendro 
simpoziumo numatyti atskiri se
minarai radijo ir spaudos dar
buotojams, kurie vyks lygiagre
čiai. Radijo seminarui vadovau
ti pakviestas “Tėvynės Garsų” 
vedėjas Juozas Stempužis ir 
“Margučio” vedėjas Petras Pet- 
rutis. Spaudos seminarui vado
vaus “Laiškų Lietuviams” red. 
kun. J. Vaišnys, SJ, ir “Dirvos” 
atstovas Antanas Juodvalkis. 
Šeštadienio vakaras skirtas kul
tūrinei programai, kuriai vado
vaus Vyt. Kasniūnas. Norintieji 
joje dalyvauti tesikreipia į jį 
(3754 West 70th Place, Chicago, 
Ill. 60629, USA). Numatyta ir 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvaus veiksnių atstovai. No
rintieji dalyvauti* (už savikainą 
vasarvietei) prašomi skubiai pra
nešti: Dr. A. Butkus, 2370 Can
terbury Rd., Cleveland, Ohio, 
USA. Tel. 216-932-9944.

sumažinti valandas, skirtas kal
bai, nukreipiant pagrindinį dė
mesį į mokymo praktiką. Prob
lemų ir klausimų čia dar yra 
labai daug. O jeigu pasirodytų, 
kad visai savaitei tinkamos pe
dagoginės programos nebegali
ma suorganizuoti, tai gal reikėtų 
padalinti savaitę pusiau. Sakysi
me, pirmoji dalis būtų skirta tik 
jaunimui nepedagoginiais klau
simais, o antroji savaitės pusė 
būtų pilnai pedagoginė, kur ir 
senimas ir jaunimas būtų kvie
čiamas dalyvauti.

Jeigu šios savaitės programa 
turėjo silpnumų, juos gerokai 
atsvėrė meninė jos dalis, atlikta 
daugiausia jaunimo.. Tokie daly
kai, kaip partizanų pagerbimo 
vakaras arba laužas, atliktas 
vien jaunųjų, buvo pasigėrėti
nas. (Vyresniesiems buvo ypač 
malonu girdėti įeinant į laužų 
programas tokių naujų patrioti
nių dainų kaip “Težydi vėlek 
Lietuva, kaip tavo slėnių leli
ja”). Apskritai, visa stovyklos 
muzikinė programa, pradedant 
rytmečio pamaldomis, buvo pa
sigėrėtina.

Taupant laiką ir lėšas, moky
tojų stovyklos metu įvyko ir vi
sa eilė kitokių renginių. Vienas 
tokių buvo tautinių šokių kursai. 
Dvi dienas truko PLB II-jo Jau
nimo Kongreso Komiteto pilna
ties posėdis ir eilė kitų posėdžių 
bei posėdėlių.
‘ Stovyklos akademinei progra
mai šiemet vadovavo mokyt. 
Krokys iš Ročesterio. Komen
dantu buvo mokyt. J. Mikšys iš 
Hamiltono, padedamas kanadie
čių mokytojų A. Kuolienės ir p. 
Juozapavičienės. Stovyklos mu
zikinę programą tvarkė muz. Sli
žys iš Detroito. Tautinių šokių 
kursams vadovavo mokyt. Ma
tulaitienė iš Niujorko. Stovyklo
je, be kitų, dalyvavo ir visa eilė 
Bendruomenės vadovų: PLB 
valdybos nariai—pirm. Št. Barz
dukas, V. Majauskas, M. Len
kauskienė, A. Rinkūnas, JAV 
LB prezidiumo pirm. V. Kaman
tus ir valdybos narys J. Garla, 
švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas, Kanados LB pirm. dr. S. 
Čepas ir valdybos nariai G. 
Breichmanas ir J. čeponkutė, 
Jaunimo Kongreso K-to pirm.
R. Sokodolskis ir eilė kitų. Vi
sus skaniai maitino kanadietės
S. Simonaitienė ir M. Razgaitie- 
nė su savo padėjėjomis. A. R.

Septynioliktojoi Kanados Lietuvių Dienai Rengti Komitetas. Iš kairės: Antanas Šukys, Danguolė 
Vilbikaitė, kun. Juvenalis Liauba, OFM, Stasė Zubrickienė, Juozas šarapnickas — KLB apylin
kės v-bos ir Lietuvių Dienai Rengti Komiteto pirmininkas, Petras Balsas, Pranas Meškauskas; sto
vi: Karolis Jusevičius, Stasys Janušonis, Jonas Dainora, Kazys Bogušis, Pranas Dauginas, Juozas 
Paukštys ir Aleksas Paulionis. Nuotraukoje trūksta Virginijos Žemaitienės ir Stepono Šetkaus

Lietuviu
Liūdna, bet ši vasara jau bai

giasi. Iš lėto pradeda geisti me
džių lapai, o saulės išglostyti 
atostogininkai sugrįžo į pilkąją 
kasdienybę, žvelgiant atgal į 
lietuviškąją vasarą Vokietijoje, 
iš naujo prieš dvasios akis iš
kyla eilė gražių renginių. Neabe
jotinai kultūrinėje srityje pir
mauja lietuviškųjų studijų sa
vaite, tačiau lietuviškuoju požiū
riu labai reikšmingą vietą užima 
trisavaitinė vaikų vasaros sto
vykla.- Verta suminėti ir mėgini
mą surinkti jaunimą lietuviš
kam pabendravimui savaitinės 
stovyklos rėmuose, o taip pat ir 
Vokietijoje įvykusią lietuvių 
skautų jubilėjinę stovyklą. Va
saros užsklandai š. Vokietijoje 
susirinko į Hamburgą gražus bū
relis lietuvių pagerbti vieną iš 
judriausiųjų lietuviškosios veik
los variklių — kun. Vaclovą 
Šarką jo kunigystės sidabrinio 
jubilėjaus proga.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Šiemetinė lietuviškųjų studi

jų savaitė Vokietijoje jau buvo 
XVIII-ji. Kaip ir kasmet, ji su
traukė dalyvių iš visų Europos 
valstybių, o taip pat ir iš Ame
rikos. Studijų vadovas dr. K. J. 
Čeginskas atvyko iš Švedijos, iš 
10 paskaitininkų, po 1 buvo iš 
JAV ir Italijos, 2 iš Šveicarijos 
ir 6 iš Vokietijos. Meniškai sa
vaitę išpuošė išimtinai užjūrie- 
čiai — tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras” iš Toronto ir daini
ninkė Laimutė Stepaitienė iš Či
kagos. Kasdien dvasinę stiprybę 
teikė Memmingeno lietuvių kle
bonas kun.. Augustinas Rubikas, 
o tėvynės valandėlės metu pa
sakė pamokslą Europos lietuvių 
vyskupas dr. Antanas L. Deks- 
nys.

Paskaitos
Paskaitas būtų galima suskirs

tyti į dvi rūšis: visuomeninio po
būdžio ir kultūrinio. Grynai kul
tūrinėmis tektų laikyti 4: dvi iš 
lietuvių literatūros, vieną iš mu
zikos ir vieną religinę.

Kun. dr. Jonas Jūraitis nagri
nėjo meilės ir kančios proble
mas, pasigaudamas S. Testamen
to Jodo knygos ir A. Camus ro
mano “Maras” minčių. Tarp 
abiejų veikalų yra apie 2.500 
metų tarpas, bet jų pagrindi
nis klausimas yra tas pats: ar 
tarp ašarų yra galima laimė? 
žmogus siekia laimės pirmoj ei
lėj kaip meilės, bet jis yra už
darytas savyje ir apsuptas 
skausmų. Jobo knygoje kyla 
klausimas, kaip iškankintas žmo
gus gali mylėti savo kūrėją, o A. 
Camus svarsto, ar galima mylėti, 
neturint vilties. Jobas supranta, 
kad jam belieka laukti ir pasiti
kėti, nes jis tiki į Tą, kuris sako 
apie save “Aš esu visatos Vieš
pats”. “Maro” veikėjai išspren
džia beviltiškumo problemą įvai
riai. Bene charakteringiausias 
jų yra gydytojas dr. Rieux, ku
ris nugali neviltį, atlikdamas sa
vo tiesiogines pareigas, joms vis 
daugiau angažuodamasis. Lai
mės akimirksniai išgyvenami pa
juntam visa savo būtimi glaudų 
santykį su kitu asmeniu, išei
nant iš izoliacijos. Tai ir būtų 
meilė, galinti iškilti į dieviškas 
augštybes.

Valteris Banaitis kalbėjo apie 
Juozą Gruodį, kaip simfonistą. 
Modernistu J. Gruodžio vadinti 
nesą galima, o jau veikiau ar- 
chaistu, nes jis pasinaudojo se
novinėmis lietuvių sutartinėmis, 
norėdamas savo kūriniams su
teikti lietuvišką charakterį.

Dr. Jonas Grinius ir Vincas 
Natkevičius klausytojus pave
džiojo po lietuviškosios literatū
ros platybes. Dr. Grinius kalbė
jo apie savo asmeninio draugo 
Juozo Grušo kūrybą, atidžiai ap
žvelgdamas jo dramaturgiją. Jis 
ypač išryškino J. Grušo polinkį 
į filosofines-ontologines proble^ 
mas. V. Natkevičius, savo pa
skaitą įvardinęs “žemininkai ir 
bežemiai mūsų literatūroje”,

vasara Vokietijoj
KUN. BRONIUS LIUBINAS

kalbėjo apie Vyt. Mačernio, A. 
Niliūno, K. Braaūno, J. Kėkšto 
ir H. N agio poeziją, pavadinda
mas juos žemininkais, nes savo 
kūryoą pradėję Lietuvos žemė
je. Bežemių vardą suteikė Alg. 
Mackui, L. Sutemai, Vit. Bogu- 
taitei, Danguolei Sadūnaitei ir 
iMarijai Saulaitytei. Tai poetai, 
kurie savo kūrybą pradėjo jau 
už Lietuvos žemės, neturėdami 
jos tiesioginės įtakos.

Iš visuomeninių temų 3 buvo 
savo tarpe labai glaudžiai susi
jusios. Dr. Albertas Gerutis 
daugiau nei 2 valandas kalbėjo 
apie Lietuvos sovietinimą ir ru
sinimą, rasdamas, kad abi tos są
vokos labai susipynusios viena 
su kita — be sovietizacijos ne
būtų nė rusifikacijos. Sovietini- 
mas, aišku, vykstąs intensyviau, 
tačiau pastebimas ir rusinimas, 
ypač tai ryšku per visoj Sovietų 
sąjungoj teikiamas privilegijas 
rusų kalbai, o taip pat ir rusų 
tautybės žmonėms.

Prof. dr. Vytautas S. Vardys, 
kalbėdamas apie Lietuvą ir iš
eiviją, daug dėmesio skyrė žmo
nių gyvenimo sąlygoms paverg
toje Lietuvoje. Lietuva yra ma
ža salelė didžiųjų slavų jūroje. 
Sovietinėms sąlygoms veikiant, 
susikūrė, nauji lietuvių tipai. 
Charakteringa yra mokytumas 
ir techninis pasirengimas, žy
mus praktiškumo bruožas. As
meninėje plotmėje žmogus ten 
labai sekuliarizuotas. TiKėjimas 
idealu pakeistas gėrybių j ieško
jimu, noru patenkinti savo po
linkius. Religinis tikėjimas la
bai susilpnėjęs. Tikintysis yra 
gyvas, jaučiamas, bet neregi
mas. Nemėgstamas yra kovin
gasis ateistas. Jaučiama vergiš
kos baimės, vengiama senų pa
žinčių. Politinėje srityje laikomi 
ryšiai* su Rusija galutinai iš
spręsti — Lietuvai pabėgti iš 
Rusijos orbitos neįmanoma.Tau
tiškumas ypač reiškiasi tuo, kad 
norima perkelti galimai daugiau 
ūkinių sprendimų iš Maskvos į 
Vilnių. Dauguma norėtų būti 
bent tiek nepriklausomi, kiek 
Lenkija. Kalbėdamas apie išei
viją, prof. Vardys siūlė atsisa
kyti grynai politinio žvilgsnio, 
vertinant mokslinę ir kitokią 
lietuvių kūrybą. Skatino siek
ti augštų kvalifikacijų savo pro
fesijose ir tuo būdu garsinti Lie
tuvos bei lietuvių vardą.

Stasys Lozoraitis jr. savo pa
skaitoje irgi metė žvilgsnį į pa
vergtąją Lietuvą ir lietuvių išei
viją. Jis pabrėžė, kad 1941 m. 
sukilimas paruošė Lietuvą nau
jai rezistencijai. Rezistencijos 
dvasia nesanti išnykusi nė šian
dien, nors ofcialiai ji ir nieki
nama. Laisvieji lietuviai esanti 
didelė jėga, kuri daug gali pa
dėti Lietuvai atgauti savo laisvę.

Kitos 3 paskaitos lietė specia
lius klausimus. Kun. Bronius 
Liubinas apžvelgė Vokietijos LB 
istoriją. LB išsivystė iš lietuvių 
tremtinių bendruomenės, VLI- 
Kui paskelbus Lietuvių Chartą. 
Vokietijos LB yra formali orga
nizacija, įregistruota teisme. Jos 
nariais gali būti visi Vokietijo
je gyvenantieji lietuviai nuo 18 
metų amžiaus, bet įsirašiusių tė
ra tik apie 1.000. Centrinis or
ganas yra taryba, renkama tre- 
jiem metam iš 15 narių. Nuo 
pradžios tarybose yra buvę 56 
asmenys. Valdyba renkama vie- 
neriem metam. Dabartinė yra 
jau 23-ji. Valdybos nariais yra 
buvę 42 asmenys. Valdyba po
sėdžiavo 265 kartus. Iš Vokieti
jos LB darbų pažymėtini Vasa
rio 16 gimnazijos įsteigimas ir 
išlaikymas, įgyjant jai nuosavas 
patalpas, kur daug pagelbėjo vi
so pasaulio lietuviai ir Vokieti
jos valdžia. Leidžiamos Vokie
tijos LB informacijos, kurių iš
ėję 283 numeriai, ruošiami kul
tūriniai renginiai, išlaikomos 
vargo mokyklos, rūpinamasi 
jaunimu, neužmirštami sociali

niai reikalai, palaikomi ryšiai su 
lietuvių benaruomenemis visa
me pasaulyje ir su Vokietijos 
Įauugomis uei žmonėmis.

Frot. dr. Zenonas Ivinskis kal
bėjo apie Lietuvą ir žyaus isto- 
jos šviesoje. Zyaai surišti su 
Lietuva nuo Vytauto D. laikų. 
ADiejų tautų santykiai buvo vie
nodai geri, išskyrus bolševikinės 
ir nacinės okupacijos metus. Ne
priklausomoje Lietuvoje žydų 
įtaka buvo natūraliai mažėjanti, 
nes atgimusi tauta savaime ver
žėsi ir į iki tol žydų dominuo
tas sritis, kaip prekybą ir apla
mai ekonominį gyvenimą.

Dr. Gerhardas Bauras metė 
žvilgsnį į patriarchinę lietuvių 
šeimą. Senoviškoji ūkininko šei
myna funkcionavusi labai sklan
džiai, aprūpindama savo narius 
visais reikmenimis. Kaimas bu
vęs ne kas kita, kaip tik tos 
šeimos pratęsimas už giminystės 
ribų. Svarbų vaidmenį vaidino 
sutelktinis darbas per talkas. 
Tai ne vien socialinis, bet ir 
kultūrinis veiksnys, nes talkos 
turėjo nemažos reikšmės lietu
vių tautosakos kūrybai ir jos iš
laikymui.

Studijų savaitės metu įvyko 
taip pat metinės Vokietijos Atei- 
tininkų Sendraugių Sąjungos ir 
Europos Lietuvių Fronto Bičiu
lių konferencijos. Į VASS val
dybą išrinkti dr. J. Norkaitis — 
pirmininku, kun. dr. P. Celie- 
šius — vicepirm., dr. B. Palta
rokaitė — ižd., A. Grinienė — 
sekr., kun. A. Bunga — reikalų 
vedėju. ELFB pirmininku per
rinktas prof. dr. Z. Ivinskis, val
dybos nariais — Jurgis Barasas 
ir dr. K. J. Čeginskas, ELI vedė
ju — kun. Br. Liubinas, studijų 
savaitės iniciatoriais — dr. K* 
J. Čeginskas, dr. J. Grinius ir 
V. Natkevičius.

Studijų savaitėje dalyvavo 
138 lietuviai iš 10 valstybių. 
Nuolatos buvo apie 40 paskaitų 
klausytojų, o kiti stabteldavo 
trumpesniam laikui. Ypač daug 
dalyvių buvo penktadienį, tėvy
nės valandėlėje, kai pasirodė 
Toronto “Gintaras” ir kanklinin
kės.

Šiemetė studijų savaitė skyrė
si nuo 10 ankstesniųjų ir tuo, 
kad jos dalyviai pilnai apsimo
kėjo. Vokietijos LB valdyba te- 
apmokėja tik kultūrinės progra
mos išlaidas. Tėvynės valandė
lės finansavime talkino Stutt- 
garto LB apylinkė lėšomis, gau
tomis iš Baden Wuerttembergo 
vyriausybės. Norėdami įgalinti 
dalyvauti jaunimą, ELFB apmo
kėjo jo dalyvavimo išlaidas.

VASAROS STOVYKLOS
Vokietijos lietuvių vaikai sto

vyklavo dviejose vietose, šiau
rės Reino Vestfalijos krašto vai
kai, apie 40, buvo suvežti į Ess- 
lingeną, Baden Wuerttemberge. 
Tą stovyklą finansavo šiaurės 
Reino Vestfalijos krašto vyriau
sybė, organizavo Vokietijos LB 
valdybos įgaliotinis prie tos vy
riausybės G. šimkevičius iš Bo- 
cholto. Romuvoje nuo liepos 25 
iki rugpjūčio 15 stovyklavo 52 
vaikai ne tik iš Vokietijos, bet 
ir iš Prancūzijos ir Švedijos. Šią 
stovyklą suorganizavo Vokieti
jos LB valdybos pakviestas mo
kyt. A. Palavinskas, talkinamas 
VLB tarybos referento vaikų 
reikalams kun. A. Bernatonio. 
Ir vadovų tarpe buvo visa eilė 
Prancūzijos lietuvių. Pastarųjų 
tarpe buvo stud. Kolyčius iš Ka
nados ir stud. Dabrilaitė iš JAV. 
Prie įvairybių tektų priskirti 
kalbas. Buvo kalbančių tik vo
kiškai, buvo kalbančių tik pran
cūziškai, buvo kalbančių ang
liškai ir lietuviškai. Tačiau at
siekta džiugių rezultatų. Vaikai 
susigyveno savo tarpe, akivaiz
džiai pasijuto esą lietuviai, išmo
ko daug dainų, eilėraščių ir tau
tinių šokių. Paskutinį šeštadienį, 
rugpjūčio 14, užbaigos vakare 
stovyklautojai davė visai įdomią 
lietuvišką programėlę. Užbaigos

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Gintariečiiį pasirodymai Europoje
(Tęsinys įspūdžių “Kelionės džiaugs

mai ir vargai” iš praėjusio nr.)
Grįžtu prie Toronto gintarie- 

čių, į kuriuos buvo atkreiptos 
visų ekskursantų akys. Tai tik
rai gražus būrys lietuviško, 
skautų eilėse išaugusio jaunimo 
— drąsūs namie, dar drąsesni 
svetur, bet kelionės metu elgėsi 
drausmingai. “Gintaras”, puikiai 
pasirodęs Londone savo dviem 
koncertais, įsikūręs skautų sto
vykloje Vokietijoje, nerimo. 
Jiems, kaip ir visiems “meno 
žmonėms”, būti vienoje vietoje 
persunku. Rytojaus dieną išdū
mė į Vasario 16 gimnaziją repe
ticijoms. Sunki buvo repeticija, 
atpratę nuo šokių kelionės me
tu prakaitavo vargšai, kol vado
vai nutarė, kad “gal bus gerai” 
koncertui Stuttgarte. Iš stovyk
los išlydėjo juos ir S. Kairio mu
zikinio vieneto kanklininkes pa
vydžios sesių ir brolių akys. 
Linksmi, nors kiek prisibijoda
mi gintariečiai traukė Stuttgarto 
link, kur vyko Europos lietuvių 
studijų savaitė. Čia pasitiko A. 
Grinienė ir pranešė, kad pir
miausia pietausime su visais su
važiavimo dalyviais, o paskui ga
lėsime pasiruošti koncrtui. Taip 
pat pranešė, kad atvyks Stut
tgarto televizijos stoties kores
pondentas ir filmuos mūsų šo
kius. Išgirdę apie televiziją,* gin
tariečiai vos nepametė galvų. 
“Look! Kaip iš Hollywoodo! Mes 
beveik jau žvaigždės!” Vadovai 
prikando lūpą, papurtė galvą ... 
“Jei nesuklupsit!”

Slidžios grindys
Pietūs labai geri. Suvažiavu

sių nemažas būrys. Visi malonūs 
ir daug klausinėja apie Kanadą 
bei mūsų kelionę. Stengėmės 
perdaug neprikimšti pilvų, kad. 
nepakenktų šokių grakštumui ir 
skubame repeticijom O, varge! 
Grindys slidžios ir mes slidinė- 
jame kaip ant ledo. Bandėme 
šokti basi — paskaudo kojas, 
lipdėme po padais “tape” — ne
padėjo. Nutarėme padus vilgyti 
vandeniu, tačiau vokiečiai šei
mininkai užprotestavo, kad su
gadinsime grindis. Mūsų globė
ja A. Grinienė juos perkalbėjo. 
Vos spėjus pašokti kelis šokius, 
pranešė, kad filmuotojai jau 
čia. Tada šokome šokį po šokio, 
kol jie pasirinko sau patinka
mą šokį “Gyvatarą” ir pradėjo 
filmuoti. Vieno šokio filmavimas 
užtruko apie 4 valandas. Visi bu
vome išvargę ir šlapi, tačiau lai
mingi.

Po to turėjome poros valan
dų poilsį. Vaikštinėjome gražia
me Katalikų Akademijos sode, 
šnekučiavomės su suvažiavimo 
dalyviais ir, mūsų nustebimui, 
susitikome torontiškių: muz. St. 
Gailevičių ir Paulių Kolyčių.

7 v. v. dalyvavome susikaupi
mo pamaldose, kurias laikė ir 
pamokslą sakė vysk. Deksnys. 
Po pamaldų skubėjome prie te
levizijos aparatų pasižiūrėti 
kaip šokame. Juokėmės vieni iš 
kitų klaidų, grožėjomės kaiku- 
riais tikrai nuostabiais šokio mo
mentais, o širdį kuteno pasidi
džiavimas “kaip gera, kad esu 
gintarietis”.

Kaip bičių avily
8 v. v. koncertas. Žmonių pri

sirinko daugiau nei rengėjai ti
kėjosi. Programą pradėjo kank
lininkės “Lietuva brangi”. Salė
je nuotaika iškilminga, net grau
di. Dr. K. J. Čeginskas jautria 
kalba paminėjo lietuvių sukili
mo 30-tį. Sekė Tautos himnas.

Mūsų pasirodymas. Persiren
gimo kambariuoose, kaip bičių 
avily. “Kur mano karūnėlė?” — 
šaukia viena, “žiūrėk, mindai 
ją!” — atsiliepia kita. “O, tie 
plaukai, neturiu pakankamai 
segtukų. Kas turit?” “Pasiruo
šusios?” — klausia vadovė. 
“Taip, taip” — atsiliepia dre
bančiais balsais gintarietės. Ne
geriau vyksta ir vyrų kambary. 
“Kur lipi, asile, nematai mano 
juosta ant žemės?” “Ant pilvo 
rišk, ne ant žemės laikyk!” — 
šaukia ilgus plaukus vandeniu 
vilgydamas besišukuojąs ginta
rietis. “Kojinių neturiu!”—skun
džiasi kitas. “Turbūt Venecijo

V. Kanados penktojo lietuviu sąskrydžio vadovai su Winnipego lietuvių 
jaunimo choru, atlikusiu sąskrydžio programą. K kairės I eilėj: V. Januš
ka, J. Tomas, S. Čepas, P. Jankauskas (I-jo sąskrydžio org. komiteto na
rys), kun. J. Bertašius, B. Vileita, A. P. Nevada, kurio pastangomis buvo 
surengti trys sąskrydžiai

je palikai” — smeigia gondola 
važinėjęs smarkuolis. “Einam!” 
— vadovo griežtas balsas visus 
nuramino.

“Dar, dar ir dar... - ”
Koncertą pradėjom Kepuri

ne, vėliau — Pasiutpolkė, Taba
las. Kanklininkės paskambino 
keletą lietuvių liaudies melodi
jų ir romantiškąjį “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka”. Plojimai 
nerimsta. Mes vėl šokame. Po 
Suk, suk ratelį publika išsipila 
nenustojamais plojimais ir pra
šymais “dar, dar!”, tačiau, gaila, 
viena gintarietė nikstelėjo koją 
ir “bisui” negalėjome prašančių
jų patenkinti. Mums persigru
puojant, kad galėtume tęsti 
programą, scenoje pasirodė sol. 
L. Stepaitienė iš Čikagos ir pa
dainavo S. Šimkaus “Ne dėl ta
vęs aš mergelė”, E. Jakutienė iš 
Škotijos padeklamavo V. Myko
laičio-Putino “Vergą”, R. Luko- 
ševičiūtė iš Montrealio paskaitė 
H. Nagio “Lietuva”.

Persiorganizavę iššokome į 
sceną su Landytinių, Mikitiene 
ir vyrų šokamu linksmuoju Pa
keltuoju. Salė plyšo juokais, ir 
plojimai nenustojo. Kanklinin
kės maloniai nuteikė klausyto
jus “Pasvarstyk, antela”, “Ant 
marių krantelio”, “Leiskit į tė
vynę” ir M. K. Čiurlionią prėliu- 
du-vizija. Grakščioji Sadutė, 
kanklininkėms skambinant, ne
vienam ištraukė ašarą. Jonkelis 
ir Aštuonytis žiūrovus “pribai
gė”, — kartojome vos kojas pa
keldami, šlapi ir nuvargę, tačiau 
“dar, dar” nesiliovė. Rengėjų 
vardu padėkojo V. Banaitis. A* 
Grinienė “Gintaro” vadovus ap
dovanojo gėlėmis ir puikia tau
tine juosta, o mes visi gavome 
po rožę. Nevienas gintarietis iš
drįso rožę perduoti “savo” mer
gaitei — naudojosi proga' iš
reikšti draugiškumą ir pasiten
kinimą. Gintariečiai, atsidėko
dami už globą, A. Grinienei 
įteikė “Gintaro” ženklelį ir kny
gą “Lithuanians in Canada”.

Kviečia Londonas
Po koncerto visi mus gyrė, 

sveikino ir kiekvienas norėjo pa
spausti ranką ir išreikšti pasigė
rėjimą mūsų koncertu. Staiga, 
mūsų vadovus kviečia prie tele
fono. Skambina iš Londono, 
kviečia grįžti atgal ir dalyvauti 
tarptautiniame folkloro festiva
lyje, apmoka kelionę į Angliją, 
tačiau ... turėtumėm ■ atsiskirti 
nuo ekskursijos ir grįžti Toron- 
tan savo lėšomis. Entuziazmas 
aprimo ir nutarėme, kad tai bū
tų gera ir malonu, tačiau per- 
brangu. čia pat vėl naujas pa
siūlymas: Lietuvos pasiuntinys 
Italijoje min. S. Lozoraitis jr. 
pakvietė sekančiais metais at
vykti į Romą koncertuoti, o kun. 
V. šarka pakvietė į Hamburgą. 
Didelio dėmesio susilaukė ir 
mūsų kanklininkės. Visi stebėjo
si jų pasiryžimu ir pasišventimu, 
kai sužinojo jų įsikūrimo pra
džią ir pasirinktą vardą — v. s. 
St. Kairio muzikinis vienetas. 
Vasario 16 gimnazijos mokyto
jas Antanaitis net norėjo vie
nas kankles iš jų nupirkti.

Maišai saldainiu
Po gražių vaišių kavinėje, 

drauge su visais dalyviais,, pa
prašėme savo akordeonistą Algį 
pagroti. Netrukus suskambėjo 
daina, įsijungė Vokietijos jau
nimas ir galų gale visi drebino
me Katalikų Akademijos patal
pas. Mūsų vadovai p. p. Karasie- 
jai (kelionėje mes juos vadino
me Mama ir Papa) ragina grįžti 
atgal stovyklon, jau vėlu. Gaila 
buvo palikti vaišingus šeiminin
kus ir dar valanda prabėgo be
atsisveikinant. Kun. V. Šarka 
kelionei mus apdovanojo keliais 
maišais saldainių. Autobuse da
linomės įspūdžiais ir džiaugė
mės, kad koncertas gerai pavy
ko, žiūrovai buvo patenkinti. A. 
Grinienei, taip motiniškai mus 
prižiūrėjusiai ir vaišinusiai, il
gai liksime dėkingi. (B. d.)

Kelionės dalyvis
PER SPAUDĄ I LIETUVOS 

LAISVĘ, O LAISVĖJE 
TIKROJI SPAUDA!
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® MOTOJE IWffiJE @ Illilll VIAI FASAJ LHE
DEGA MIŠKAI
“Tiesa” 190 nr. persispausdino 

Kosto Kauko reportažą apie miškų 
gaisrus iš laikraščio “Leniniečių Bal
sas”. Iki rugpjūčio 1 d. šiemet Lietu* 
voje jau buvo 754 gaisrai, beveik dvi
gubai daugiau nei pernai tame pačia* 
me laikotarpyje. Ugnis sunaikino 335 
hektarus miškų. K. Kaukas atsklei
džia pagrindines gausėjančių gaisrų 
priežastis: “Mišką uždegame mes, 
žmonės. Seniausi miškininkai nepa* 
mena, kad mišką būtų uždegęs žai
bas. Miško gaisrų pradžia mūsuose — 
sudaužyto butelio šukė, numesta nuo* 
rūką, kiek rečiau — ne vietoje su
kurtas laužas. Atsineša poilsiautojas 
į mišką pilną butelį, o tuščio “ne
pajėgia” išsineštu Jeigu to butelio 
netgi niekas nesudaužys, jis pats, po 
pirmo rudens prisipildęs vandens, 
žiemą suskils. Saulėtą dieną stiklo 
šukė sukoncentruos spindulius ir pa
sirodys dūmelis...”

KERAMIKŲ SIMPOZIUMAS
Maskvos ir Vilniaus pastangomis 

rugpjūčio 18 d. Vilniuje buvo pra
dėtas iki rugsėjo 13 d. truksiantis 
tarptautinis keramikų simpoziumas 
tema “Nacionalinės tradicijos šiuolai
kinėje keramikoje”. Iš užsienio kraš
tų jame dalyvauja grupė Lenkijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, R. Vokietijos, Mongolijos, Ju
goslavijos ir S. Vietnamo dailininkų. 
Svečių susilaukta iš Italijos ir Pran
cūzijos. Atidaromąjį žodį tarė Lietu
vos Dailininkų Sąjungos pirm. J. 
Kuzminskis, svečius sveikinęs kaip 
maskvinės Dailininkų Sąjungos sek
retorius. Nors simpoziumas vyksta 
Vilniuje, Lietuva neminima angliš 
kame simpoziumo ženkle: “CERA
MIC INTERSYMPOSIUM, VILNIUS, 
USSR, 1971”. Vilniaus priskyrimas 
Sovietų Sąjungai liudija ne tik me
ninį, bet ir politinį simpoziumo tiks
lą. Politinėmis frazėmis švaistėsi š. 
Vietnamo Dailininkų Sąjungos sekr. 
Le Kuok Lokas “Tiesoj” rugpjūčio 

- 26 / d. paskelbtame pasikalbėjime.
Daugiau už meną jam rupi kompar
tijos pradėtas karas Vietname. Sim
poziumo proga Vilniaus parodų rū
muose buvo atidaryta paroda “So
vietų Sąjungos keramika”.

GELEŽINKELIŲ RYTDIENA
“Komjaunimo Tiesa” 148 nr. pa

skelbė savo korespondento B. Juršės 
pasikalbėjimą su Pabaltijo geležin
kelio Vilniaus apygardos viršininku 
G. Žemaičiu. Pernai per pirmąjį pus
metį Lietuvoje traukiniais buvo per
vežta 8.800.000 keleivių, o šiemet jų 
skaičius padidėjo 700.000. Labiausiai 
apkrautas yra geležinkelio ruožas 
Vilnius — Kaunas, nes daug kaunie
čių dirba Vilniaus įstaigose — trau
kiniais vyksta į darbą ir grįžta na
mo. Šiame penkmetyje šis ruožas bus 
elektrifikuotas. G. žemaitis atsklei
džia naujausius planus: “Be kelio 
Vilnius — Kaunas, šiame penkmety 
bus elektrifikuoti ruožai Vilnius — 
Trakai ir Vilnius — N. Vilnia: iš vi
so 122 kilometrai, šiuo metu dizeli- 
nis traukinys iš sostinės į Kauną va
žiuoja pusantros valandos. O penk
mečio pabaigoje ši kelionė truks tik
tai 50—55 minutes. Bus daugiau šių 
tarpmiestinių traukinių. Tad panorės 
kaunietis atvykti į Vilniaus teatrą 
premjeron, praleisti vakarą su drau
gais sostinėje, — visada suspės ir 
laiku grįžti namo. Dabar vyksta šios 
pagrindinės plieninės arterijos tyri
nėjimo ir rekonstravimo darbai. Pa
neriuose rengiama Vilniaus prekinių 
traukinių stotis, nes senoje vietoje 
ankšta, penkmečio gale bus pastatyti 
nauji geležinkelio stoties rūmai...” 
Vilniaus geležinkelio stotyje šią va
sarą darbą pradėjo du vilniečių su
kurti automatai, kurie keleiviams ru
sų ir anglų kalbomis teikia informa
cijas apie Vilniaus miestą, teatrus, 
muzėjus. didžiąsias parduotuves, pa
teikdami jų adresus.

ANYKŠČIAI IR BIJOTAI
Anykštietis V. Bagdonas “Literatū

ros ir Meno” 27 nr. džiaugiasi, kad 
šią vietovę kasmet aplanko apie 40.- 
50.000 žmonių, bet jie palieka krū

SAULT STE. MARIE, ONT.
A. ŠIMKEVICIUS — Tony Sims š. 

m. liepos pradžioje pasidarė žinomas 
visoje Kanadoje, kai nuvykęs Vanku- 
verin i medžioklinių šautuvų šaudy
mo varžybas iš 500 dalyvių laimėjo 
vieną pirmąją, penkias antrąsias ir 
vieną ketvirtąją vietas. Apie šį įvykį 
plačiai rašė dienraštis “Sault Star”, 
įdėdamas viso puslapio ilgumo ra
šinį ir nuotrauką. A. Simkevičius čia 
atsikėlė prieš porą metų iš Hamilto
no ir nusipirko “Lock City” viešbutį- 
taverną. Suorganizavo medžiotojų- 
žvejotojų klubą “Briedis”, leidžia sa
va patalpomis naudotis susirinki
mams, filmų rodymams, pobūviams. 
Jo žmona Elena, estų kilmės, gražiai 
kalba lietuviškai.

“ALGOMA” PLIENO FABRIKE 
išsiliejus dideliam katilui karšto 
plieno, skaudžiai apdegė Henrikas 
Matijošaitis (40%). Labai nukentėjo 
veidas ir kojos. Jei nebūtų nešiojęs 
apsaugos akinių, būtų praradęs akis. 
Jis tebėra gydomas ligoninėje.

JURGIS SKARDIS, kurio kelis il
gokus laiškus atspausdino “Sault 
Star” dienraštis, paruošė dar vieną 
-ašinį - laišką “Very Interesting... 
But Stupid!” Jame paliečiama visa 
eilė asmenų, pradedant E. Roosvel- 
tiene. baigiant P. E. Trudeau; įpi

vas šiukšlių, konservų dėžučių, bon- 
kų ir šukių Anykščių šilelyje, prie 
J. Biliūno Laimės žiburio, prie Pun
tuko. Vysk. A. Baranausko klėtelė 
dabar turi specialų gaubtą, tačiau jos 
sienos yra išmargintos lankytojų įra
šais: “... ant sienų — aldonos, onos, 
jonai, vilniai, panevėžiai, kaunai, lie
pos ir rugpiūčiai, mokyklos ir kai
mai. Šimtai datų, vardų, pavardžių, 
miestų pavadinimų, inicialų. Nuo 
stogo ligi pamatų. Atvažiavo žmonės, 
apžiūrėjo poeto asmeninius daiktus 
muziejėlyje, pasigrožėjo prieangyje 
stovinčia grūstuve, girnapuse, pasi
klausė tolumoje žaliuojančio šilelio 
ošimo, paliko atminimui įrašus. Kad 
kiti paskaitytų, patys pasirašytų. Ne 
atsiliepimų knygoje, o tiesiog ant 
vieno brangiausių mūsų kultūros pa
minklų...” Tvarkos trūksta ir kita
me istoriniame pastate: “Liūdna, pa- 
sklaidžius atsiliepimų knygą Jono Bi
liūno name-muziejuje Niūronyse, čia 
daug karčių nusivylimo žodžių. Lite
ratūros mylėtojai skundžiasi, kad 
muziejus taip blogai tvarkomas, kad 
nėra žmogaus, kuris paaiškintų, kur 
rašytojas kūrė, kur kabėjo jo kūdi
kystės lopšys, ar čia — prie tvar
telio — amsėjo apžlibęs Brisius, ne
toliese skambėjo liūdna piemenuko 
Joniuko daina?..2’ Pigių “įsiamžin- 
tojų” atsilanko ir Sijotuose, kur D. 
Poškos baublius po naujais gaubtais 
saugo senasis A. Bardauskas. “Litera
tūros ir Meno” 28 nr. redakcijos 
skiltyje rašoma: “Na, o ką mano 
Baublio saugotojas apie mus, Bijo
tų lankytojus? Deja, jo. mintys ne 
visai linksmos. Dauguma ekskursan
tų, žinoma, kultūringi, apsilankymas 
Dionizo Poškos muziejuje jiems — 
šventė. Tačiau pasitaiko ir tokių, ku
rių viešnagė širdyje palieka tik kar
tėlį. Ką jau bekalbėti apie tokį fak
tą, kai,“svečiai”, padėkoję A. Bar- 
dauskui už pasakojimą apie Baublių 
istoriją, nutykojo ir... apvogė jo bu
tą, išsivežė čia surinktas apylinkės 
dievdirbių skulptūrėles. Gadina svei
katą beatodairiškas kitų keliauninkų 
elgesys muziejaus aplinkoje ir ypač 
— rašinėjimai bei pjaustinėjimai 
Baublio sienose. Kaip kirvarpos jie 
graužia paminklą, nesigėdydami net
gi tituluotis mokyklų literatais, ku
rie, atrodytų, į ekskursijas važinėja 
ne be mokytojų palydos. Kam dabar 
aušinti burną, Baublys po gaubtu, ap
saugotas ir nuo blogų rankų, — pasa
kys skaitytojas. O jau ir tas naujas 
gaubtas išrašinėtas, apibraižytas...”

PARDUOTUVĖ MOTERIMS
Vilniaus centre liepos 27 d. darbą 

pradėjo pirmoji Lietuvoje moterims 
skirta parduotuvė “Jieva”, turinti tri
kotažo, galanterijos, kosmetikos, par
fumerijos ir suvenyrų skyrius. Jos 
projektą paruošė architektai J, Ma- 
zolevskis ir A. Dakinevičius, vidaus 
įrengimus bei vitrinas — dail. J. 
Chaifas. Šios parduotuvės 350 kv. 
metrų salėje prekes iš karto gali 
rinktis ir apžiūrėti daugiau kaip 150 
pirkėjų be jokios spūsties. “Tiesos” 
rugpjūčio 21 d. laidoje kritikės bal
su prabilo pirmoji moterų atstovė 
A. šmigelskienė: “Parduotuvė gra
žiai įrengta, prekės išdėstytos taip, 
kad prie jų pirkėjas gali laisvai pri
eiti, pasirinkti. Lankytoją maloniai 
pasitinka pardavėjos. Tačiau tą gerą 
nuotaiką sugadina krepšiai. Taip, pa
prasti krepšiai, skirti maisto ir dar
žovių savitarnos parduotuvėms. Jie 
brukami kiekvienam pirkėjui. Eina
te jūs į parfumerijos, galanterijos ar 
trikotažo skyrių — be išimties imkite 
krepšį, kitaip nepraleis. Pirkėjai ne 
prieš krepšius, bet kai jie yra nau
dojami ten, kur tikrai reikalingi. 
Bet čia? Visų pirma, jie labai dide
li, antra — pirkėjas, atėjęs į savitar
nos parduotuvę, pats apžiūri prekę, 
o krepšys tik kliudo. Norint prekę 
pasirinkti, reikia jį pastatyti ant grin
dų ...” A. šmigelskienė prašo “Jie- 
vos” vadovus krepšius pakeisti leng
vesniais ir patogesniais arba iš viso 
jų atsisakyti, kaip jau yra padariu
sios savitarnos parduotuvės Klaipė
doje. Matyt, ši “Jieva” buvo supla
nuota tik tvirtus raumenis turin
čioms Jie vos dukroms. » V. Kst.

nami ir Lietuvos reikalai, šį rašinį 
anglų kalbon išvertė čia užaugusi 
Aldona Kaminskaitė, studijuojanti 
jau ketvirtus metus anglų ir prancū
zų kalbas McMaster universitete Ha
miltone. Aplamai, reikia pasakyti, 
B. Kaminskų abi dukros gražiai kal
ba lietuviškai, lyg būtų užaugusios 
Suvalkijos kaime. Abi moka šeimi
ninkauti, gaminti lietuviškus valgius, 
labai paslaugios. Vyresnioji Aldo
na ne tik padeda mamytei, bet ir 
dirba įstaigoje, o rudenį tęs studijas 
Hamiltone. Ji net du kartu skaitė pa
skaitas Motinos Dienos minėjimuose. 
Jūratė studijuoja prancūzų kalbą 
taip pat Hamiltone. Vasaros metu ji 
dirbo tabako ūkyje prie Tillsonbur- 
go. Rugsėjo pabaigoje, universiteto 
siunčiama, išvyksta vieneriem me
tam į Dijono universitetą Prancūzijoj 
pasitobulinti prancūzų kalboje.

SVEČIAI. Pas E. J. Skardžius ir 
E. Chinienę lankėsi Z. ir Pr. Sakalai 
iš Hamiltono, E. Šlekys iš Toronto. 
Pas A. Trakinskus ir J. Kazakauskus 
atostogavo Si Prakapas su šeima iš 
Toronto. Pas St Druskį vieši A. Sin
kevičius iš Čikagos. Savo svečią St 
Druskis nustebino sėkminga žvejone 
— sugavo 17,5 sv. lydeką ežere prie 
Echo Bay. N. Key.

Operos “Jūratė ir Kastytis” fondo komitetas savo posėdyje rugpjūčio 25 d. Čikagoje. Iš k. Į d. svečias Vyt. Kas- 
niūnas (“Dirvos” astovas), Čikagos Lietuvių operos v-bos pirm. Vyt. Kadžius, sol. St. Baras, sol. P. Bičkienė 
(Įteikia klavyrą stambiajam mecenatui inž. A. Rudžiui), k-to pirm. M. Rudienė, VL Būtėnas, inž. K. Oželis, muz. 
A. Stephens ir dr. V. Tauras. Trūksta k-to narių — muz. A. Kučiūno ir inž. J. Jurkūno Nuotr. V. Noreikos

Čikagos lietuviu horizonte
___ _ Vladas Ramojus

Prieš įžengiant į rudens sezono 
įvykius, kurie netrukus prasidės, vie
nu kitu brūkšniu norisi suminėti 
svarbesnius praėjusios vasaros dar
bus*

“JŪRATĖ IR KASTYTIS”
Bene istorinis darbas bus kompoz. 

Kazimiero Viktoro Banaičio tremty
je ir išeivijoje parašytos lietuviškos 
operos “Jūratė ir Kastytis” klavyro 
išleidimas. Tas didelis ir monumen
talus darbas, kuriuo buvo įvykdytas 
mirusio kompozitoriaus noras — kad 
jo parašytą operą nors ir po 100 
metų besidomintieji surastų bibliote
kose — atliktas' Čikagoje. Puikiu 
liuksusiniu leidiniu ir reikšminga 
1970 m. data, nes tais metais buvo 
minima Lietuvos valstybinės operos 
50 m. sukaktis, šią vasarą pasirodė 
minėtos operos klavyras lietuvių ir 
anglų kalbomis. Atspausdinta tik 375 
egzemplioriai, o vienos knygos savi
kaina yra 15 dol. Už tą kainą ji ir 
pardavinėjama.

g HAMILTON
ATEITININKAI pradeda savo 

veiklos metus rugsėjo 12 d., 11 v. pa
maldomis. Visi ateitininkai tvarkin
gai uniformuoti renkasi į Jaunimo 
Centrą 10.30 v. r. Iš ten organizuotai 
su vėliavomis eisim į bažnyčią. Po 
pamaldų kviečiamas visas ateitinin- 
kiškas jaunimas, sendraugiai ir atei
tininkų tėvai į Jaunimo Centrą pus
ryčiams. Pamaldose ir pusryčiuose 
at-kams dalyvavimas būtinas. Kvie
čiamas taip pat visas lietuviškas ka
talikiškas jaunimas, ypač nepriklau
santis jokiai jaunimo organizacijai. 
Tėveliai, paraginkit jaunimą. Ma
žesnius napagailėkit atvežti, nes or
ganizacija yra tėvų pratęstos rankos.

Valdyba
MERGAIČIŲ CHORO “Aidas” pir

moji repeticija po vasaros atostogų 
įvyks šį penktadienį, ty. rugsėjo 10 
d., 6 v. v., parapijos salėj. Repeti
cijoms penktadieniais gauta parapi
jos salė iš mons. dr. J. Tadarausko, 
kuriam choras nuoširdžiai dėkoja už 
nuolatinį rūpestį ir visokeriopą para
mą. Visoms choristėms, norinčioms 
priklausyti šiam jaunimo meno vie
netui, repeticijų lankymas yra būti
nas. Choras turi visą eilę koncertų. 
Pirmasis choro pasirodymas įvyks 
rugsėjo 18 d. Tautos Fondo parengi
me. Pasiruošimui laiko nedaug. Cho
ristės turi jausti pareigą dalyvau
ti repeticijose. Praleidusioms repe
ticijas nebus leidžiama dalyvauti iš
vykose. — Chorą remia ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai. R. Bag
dono rūpesčiu gauta auka $100 iš 
Dominion Foudries ir Steel Co., iš 
p. C. M. Hawkins Pittsburg, Pa. S10.

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

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — 1 v. p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA — DEŠROS — SKANUMYNAI

Limited

284-288 Kins St. E. — 528-8448 — 740 Upp«r lamai $t. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

“Jūratės ir Kastyčio” operos kla
vyro kelias į dienos šviesą užtruko 
keliolika metų. Patyrus, kad kom
pozitorius K. V. Banaitis turi parašęs 
naują operą ir pageidauja, kad būtų 
išleistas tos operos klavyras, 1959 m. 
tuometinis Čikagos Lietuvių Operos 
pirm. Vyt. Radžius ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti tam tikslui specialų “Jūra
tės ir Kastyčio” operos fondo komite
tą. Komitetą sudarė pirm. Marija 
Rudienė, vicepirmininkai — dr. V. 
Tauras, inž. J. Jurkūnas, muz. Al. 
Kučiūnas, sekr. — Vyt. Radžius ir 
sol P. Bičkienė, ižd. sol. St. Baras, 
spaudos reik, vadovas žurn. VL Bū
tėnas ir nariai — muz. A. Stephens, 
inž. K. Oželis ir muz. J. Zdanius.

Per tuos keliolika darbo metų, vai
sių nesulaukęs, mirė kompoz. K. V. 
Banaitis (1963 m.), ir nevienas iš 
šalies galvojo, kad užsimojimas bus 
palaidotas. Be to, reikėjo surinkti ne
mažai pinigų, libretą išversti į anglų 
kalbą (buvo išverstas ir į vokiečių 
kalbą, tik nebepateko į leidinį), įgra-

Choras nuoširdžiai dėkoja už aukas 
bei moralinę paramą. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų gera

dariams svainiams p.p. A. A. Patam
siams už nuvežimą į Toronto aero
dromą š.m. gegužės 19 d. ir p. Er
nai Berzinienei už palydėjimą. Ačiū 
labai mieliems mūsų svainiams A. A. 
Patamsiams už parvežimą iš Toron
to aerodromo į Hamiltoną ir poniai 
Ernai už pasitikimą aerodrome. Taip 
pat nuoširdus ačiū svainiams A. A. 
Patamsiams už suruoštą rugpjūčio 22 
d. sugrįžimo staigmeną mūsų name. 
Nuoširdus ačiū visiems dalyviams ir 
prie staigmenos prisidėjusiems: A. A. 
Patamsiams, L. J. Toliams ir šeimai, 
E. A. Dirsėms ir šeimai, Ernai J. ir 
B. Beržiniams, J. L. Virkiečiams, L. 
Meškauskams, R. Rožanskui, E. Vili- 
maitienei, Anelei Dženkaitienei, K. 
Mileriui ir A. L. Šilinskams.

Jūsų nuoširdus rūpestis paliks mū
sų širdyse neužmirštamas.

Ema ir Bronius Milašiai

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

depozitus ____ ___ 5%
Šerus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Tel. 522-5028 

viruoti tūkstančius pavienių gaidų ir 
leidinį skoningai atspausdinti bei 
įrišti.

Laimingu sutapimu, “Jūratės ir 
Kastyčio” operos klavyras į dienos 
šviesą išplaukė kaip tik tuo metu, kai 
Čikagos Lietuvių Opera pasiryžo tau
tinį savojo kompozitoriaus kūrinį at
einantį pavasarį išvesti į scenos švie
są. Čikagos Lietuvių Operos v-bos 
pirmininko žodžiais: “Mūsų operai 
vėl ateina svarbūs momentai, kaip tai 
buvo laisvės kovotojų pagerbimas su 
“Requiem” ir “Vilniaus varpais” ir 
“Gražinos” operos pastatymas Ope
ros rūmuose. Mes manome, kad pana
šus įspūdis bus ir su “Jūrate ir Kas
tyčiu”, kuri dvelkia labai lietuvio 
širdžiai artima muzika ir turiniu. 
Mes taip pat labai tvirtai tikime, kad 
sujungtomis rankomis padarysime 
šią operą lietuvių kultūrine mani
festacija”.

DAR REIKIA $8060
“Jūratės ir Kastyčio” operos fondo 

komitetas, rugpjūčio 25 d. Marijos ir 
inž. A. Rudžių namuose susirinko 
posėdžio. Visiems komiteto nariams 
buvo įteiktas liuksusinis klavyro lei
dinys — jų darbo ir pastangų vai
sius. Komitetas manė, kad šis posė
dis jau paskutinis, nes darbas baig
tas, bet įvyko atvirkščiai. Komitetui 
vėl teko savanoriškai prisiimti kitą 
pareigą — surinkti apie 8,000 doL 
naujosios operos orkestracijai, kurią 
atlieka amerikiečiai specialistai muz. 
A. Kučiūno priežiūroje. Tad to komi
teto darbas įžengia į antrą pakopą, 
kuri turės būti trumpa, nes juk ir pa
ti operos premjera nebe už kalnų. O 
orkestracija turės būti paruošta dar 
gerokai prieš premjerą.

Kaip matome, išeivijoje dar visur 
yra žmonių, kuriems svarbu ne tik 
asmeninė gerovė, bet ir stambūs tau
tiniai bei kultūriniai uždaviniai. O 
tai yra nesugriaunamas atsakymas ir 
rusiškiems Lietuvos okupantams, ku
rie dažnai mėgsta šaukti, kad išeivi
ja esanti “dvasiškai supuvusi”. Mes 
manome, kad “Jūratės ir Kastyčio” 
klavyrą išskėstomis rankomis pasi
tiks Lietuvos muzikai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paul Simon, Illinois viceguberna- 

torius, su žmona rugpjūčio 14 d. da
lyvavo M. ir inž. A. Rudžių vedamo
je “Lietuvių Forumo“ radijo progra
moje. Ta proga į Rudžių namus, iš 
kurių transliuojamos radijo progra
mos kiekvieno šeštadienio vakarais 8 
—9 vai., buvo sukviesta apie 150 
svečių. “Tž” korespondentui Čikago
je buvo suteikta proga pasikalbėti su 
Illinois vicegubernatorium. M. Ru
dienė ir sol. St. Baras vicegub. P. 
Simon įteikė K. V. Banaičio “Jūra
tės ir Kastyčio” operos tik ką išėjusį 
klavyrą.

Sol. St. Baras, mūsų iškilusis te- 
noras, ateinančią žiemą vėllšvyks į 
Australiją, kviečiamas australiečių 
Adelaidės miesto festivalio komiteto, 
šalia pasirodymo milžiniškam Ade
laidės miesto festivalyje, jis duos 
eilę koncertų ir Australijos lietu
viams. \

Dienraštis “Chicago Daily News” 
rugpjūčio 28—29 d. d. laidose prie
kiniuose puslapiuose įdėjo lietuvio 
architekto Jono Stankaus suplanuo
tų 29 augštų namų škicus. Lietuvis 
architektas ir statybos firmos vado
vas minėtus daugiaaugščius namus 
yra numatęs statyti Oak Parko prie
miestyje. Projektai sukėlė nemažą 
sensaciją, nes iki šiol priemiesčiuose 
tokie daugiaaugščiai namai nebuvo 
statomi. Ta proga įdomu pabrėžti ir 
tai, kad archit. J. Stankus palankiau
siomis sąlygomis vykdo ir naujojo 
lietuvių Jaunimo Centro Čikagoje 
statybos darbus.

To paties dienraščio “Chicago 
Daily News” pranešimu, rugpjūčio 
29 d. šv. Andriejaus metodistų baž
nyčioje Čikagoje kalbėjo okup. Esti
jos metodistų Bažnyčios galva kun. 
Aleksandras Kuun. Jis yra metodistų 
Bažnyčios Estijoje steigėjo Kaarel 
Kuum sūnus, Stalino viešpatavimo 
metais buvęs neteistas 25 metams 
Sibire, vėliau Chruščiovo grąžintas į 
Estiją. — “Naujienų” dienraščio pra
nešimu, Čikagoje lankėsi dabartinis 
Jonavos klebonas kun. Pijus Čižaus- 
kas, gimęs 1906 m. Jis i JAV atvyko 
kaip turistas.

~ Delhi-Tillsonburg,
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mielosioms p.p. 
Pakštienei-Narūnei, M. Povilaitienei, 
S. Pargauskienei, O. šiumienei, S. 
Steigvilienei, M. žilvitienei už man 
suruoštas sutiktuves grįžus iš ilgos 
kelionės po Kanadą. Malonu buvo 
matyti gražiąją Kanadą, bet dar ma
loniau grįžti namo, kur yra tokių 
mielų žmonių. V. Gamelienė

J. A. Valstybės
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS įvy

ko rugpjūčio 25-26 d.d. Thompsone, 
Conn., Marianapolio mokykloje. Da
lyvavo apie 60 atstovų. Vietoj miru
sio pirmininko a.a. kun. J. Jutt-Jut- 
kevičiaus išrinktas kun. Albertas 
Kantautas iš Brighton, Mass. Kiti 
valdybos nariai perrinkti tie patys — 
kun. Juozas Matutis, kun. Stasys Yla, 
kun. Zenonas Smilga ir kun. Vytau
tas Zakaras. Koncelebracines Mišias 
laikė vysk V. Brizgys su 17 kunigų. 
Bendroje vakarienėje gražią kalbą 
pasakė Norwich vysk. Vincent Hines, 
apžvelgdamas lietuvių kunigų darbą 
savo vyskupijoje ir Kunigų Vienybės 
veiklą. Dalyvių eilėse buvo prel. J. 
Balkūnas, preL V. Balčiūnas, Tėvų 
marijonų provinciolas kun. J. Damb
rauskas ir kitų vienuolijų atstovai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS suvažiavimas bus š.m. lapkričio 
13-14 d.d. Čikagoje. Jo vieta ir dar
botvarkė bus paskelbta vėliau.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidykla Bostone persikėlė į naujas 
patalpas 395 Broadway, So. Boston, 
šiame name anksčiau savo įstaigą 
yra turėjęs Lietuvos garbės konsu
las adv. A. Shalna.

KUN. B. SUGINTAS Čikagoje nu
traukė ilgus metus vestą šalpos dar
bą. Spaudai išsiuntinėtame praneši
me jis nusiskundžia, kad užsienio 
gimnazijų rėmėjai traukiasi iš šio 
fronto ir kad jam teko panaudoti 
paskutines $200 santaupas. Kun. B. 
Sugintas iš viso yra surinkęs ir'pa
siuntęs 213.095 dolerius, kurių 158.- 
740 teko Vasario 16 gimnazijai, 46.- 
173 — Tėvų saleziečių gimnazijai Ro
moje, 3.110 — Punsko gimnazijai, 
1.560 — šeštadieninėms mokykloms 
Vokietijoje, 1.512 — mons. V. Min
cevičiui Romoje ir 2.000—JAV Lie
tuvių Fondui.

VISUS “KELEIVIO” NUMERIUS 
nuo 1905 m. mikrofilmuose užfiksavo 
Bostono viešoji biblioteka, telkianti 
šio miesto kultūrinės veiklos medžia
gą. “Keleivio” mikrofilmai yra cent
rinėje bibliotekoje Copley Sq. ir So. 
Bostono bibliotekos skyriuje šalia 
“Keleivio” redakcijos ir administra
cijos. Šių bibliotekų lankytojai iš 
mikrofilmų galės pasiskaityti bet- 
kurį “Keleivio” numerį.

VISUOMENININKAS ROMAS KE- 
ZYS įsigijo kelionių biurą “The Tra
veler’s Village”, 2129 Knapp St., 
Brooklyn, N. Y. 11229, TeL 769- 
3300. Jis kviečia lietuvius pasinau
doti jo teikiamomis paslaugomis. Ga
lima kreiptis ir namų adresu: 62-15 
69th PL Middle Village, N.Y. 11379. 
Tel. 894-1288.

Brazilija
SAO PAULO MIESTAN grįžo JAV 

atostogavęs kun. J. Kidykas, SJ, sa
vaitraščio “Mūsų Lietuva” redakto
rius ir “Aušros” choro vadovas. Kle- 
velande jis mokėsi kankliuoti pas O. 
Mikulskienę, įsigijo kankles bei sku
dučių rinkinį, dalyvavo tautinių šo
kių kursuose, kad reikalui esant ga
lėtų kitus pamokyti. Planuoja suor
ganizuoti Brazilijos lietuvių jaunimo 
liaudies instrumentų orkestrėlį.

KUN. J. BRUŽIKO, SJ, planuotą ke
lionę į JAV sutrukdė sunegalavusi 
širdis. Gydytojų priežiūroje jam teko 
praleisti 15 savaičių. Sveikata gerė
ja, bet didesnių kelionių šiuo metu 
jam dar negalima pradėti. Kun. J. 
Bružikas, SJ, į JAV planuoja atvykti 
sekančiais metais ir čia atšvęsti dvi
gubą jubilėjų — kunigystės pen
kiasdešimtmetį ir amžiaus 75 metų 
sukaktį.

Argentina
DR. ALDO M. ŠLEPETYS dalyvą- 

vo plaučių ligų specialistams pa
skelbtame konkurse. Jo paruoštas 
mokslinis darbas laimėjo Argentinos 
sveikatos ministerijos I premiją.

TEMPERLEY MIESTE (Villa Sas- 
tre) Centenera gatvė bus pavadinta 
Lituania vardu. Gatvės krikštynos 
— rugsėjo 12 d. Iškilmės bus pradė
tos mons. A. Casanova laikomom Mi- 
šiom Pijaus X bažnyčioje. Po pamal
dų įvyks iškilmingas Lituania gat
vės pašventinimas ir atidarymas, da
lyvaujant tautinių šokių ansambliui 
“Ateitis”. Pietus šventės dalyviams 
rengia Temperley “Aušros” choras.

BUENOS AIRES leidžiamas ir vi
soje P. Amerikoje skaitomas žurna
las “Gente” savo viršelį papuošė lie
tuvaitės studentės E. Skeberytės 
spalvota nuotrauka. Ji yra madingų 
drabužių modeliuotoja, 21 metų am
žiaus. Vidiniuoose puslapiuose skel
biami jos biografiniai duomenys, pri
menant skaitytojams, kad E. Skebe- 
rytė yra Argentinoje gimusi lietu
vių tėvų dukra.

PROF. JULIUS KAKARIEKA, dir- 
bąs pedagoginį darbą Rezistencijos 
miesto universitete, lankėsi Buenos 
Aires. Argentinos lietuvių organizaci
jų ir spaudos tarybos pirm. A. Mičiū- 
dui jis Įteikė straipsni apie Lietuvą, 
kuris bus paskelbtas “La Prensa” 
dienraščio priede.

Australija
SIDNĖJAUS PLUNKSNOS KLU- 

BAS, vadovaujamas Vinco Kazoko, 
surengė kadaise šiame mieste gyve
nusio velionies rašytojo Pulgio And
riušio minėjimą. Po V. Kazoko Įva
dinio žodžio ir velionies pagerbimo 
tylos minute studentė Liuda Apiny- 
tė padeklamavo V. Mačernio sonetą 
“Poetui”. V. Kazoko rašinį apie 
P. Andriušio gyvenimą ir kūrybą
skaitė SL Skorulis. Dalyvius su P. nusikaltimo kaltininkų. Rezultatų 
Xndritdao kūrinių ištraukomis supa- ypaf lankia lietuviai.

žindino skaitovai K. Intas, D. Labuty-
tė-Bieri, G. Kazokienė ir Sidnėjuje 
viešėjęs sol P. Rūtenis, kuris taip 
pat padainavo ir tris lietuvių liaudies 
dainas. Minėjimas baigtas iš magne
tofono juostos nuskambėjusiu paties 
P. Andriušio skaitomu feljetonu.

IŠ PASAULINĖS SKAUTŲ STO
VYKLOS Japonijoje Australijon bu
vo užsukęs vyr. skautininkas P. Mo
lis. Jis aplankė lietuvių kolonijas 
Melburne, Adelaidėje ir Sidnėjuje. 
Lydimas Australijos skautų vado inž. 
A. Jakšto, svečias iš JAV apžiūrėjo 
Sidnėjaus lietuvių skautų įsigytą sto
vyklavietę Ingleburne. *

ADELAIDĖS LIETUVIAI rengia 
iškilmingas primicijas Adelaidės ku
nigų seminariją baigusiam lietuviui 
kun. J. Vildžiui.

Britanija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

šią vasarą buvo plačiai paminėta 
Londone, kur ją suorganizavo “Bri
tish League for European Freedom”. 
Lietuviams atstovavo D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos sekr. A. Pranckū- 
nas. Pavergtųjų tautų atstovai turė
jo spaudos konferenciją, priėmimą 
Britanijos parlamente ir susitikimą 
su dviem užsienio reikalų ministeri
jos augštais pareigūnais, kuriem bu
vo įteiktas memorandumas. Masinis 
susirinkimas įvyko pavergtųjų tautų 
vėliavomis papuoštoje Fulham mies
to salėje. Pagrindiniu kalbėtoju čia 
buvo leidėjas, rašytojas ir žurnalis
tas Tom Stacey. Lietuvių vardu žodį 
tarė jaunosios kartos atstovas A. Ga- 
siūnas. Savaitės iškilmės buvo pradė
tos pamaldomis All Souls bažnyčioje, 
kuriose dalyvavo ir Londono lietu
vių parapijos klebonas kun. dr. J. Sa- 
kevičius, MIC. Pavergtųjų Europos 
tautų savaitės panašius platesnio 
masto renginius turėjo ir Bradfor- 
do miestas. Baigiamajame koncerte 
čia lietuviams atstovavo sol. Vida 
Gasperienė, padainavusi penkias lie
tuvių kompozitorių dainas.

Šveicarija
LIETUVOS LAISVĖS BYLAI yra 

labai palankus “Giomale del Popo- 
lo”, didžiausias Šveicarijos dienraš
tis italų kalba, kurio puslapiuose 
dažnai galima užtikti žinių apie Lie
tuvą ir net vedamųjų. Pasinaudoda
mas Romoje leidžiamu biuleteniu 
“Elta-Press”, liepos 27 d. “Giornale 
del Popolo” vėl paskelbė platų veda
mąjį “Lietuvos dvasininkas pats gi
nasi”, skirtą kun. A. Šeškevičiaus by
lai. Vedamasis atpasakoja bylos fak
tus ir cituoja kun. A. Šeškevičiaus 
gynimosi kalbos ištraukas.

ALGIMANTAS GEGECKAS baigė
Zuericho miesto universiteto medici
nos fakultetą. Naujasis gydytojas yra 
gimęs Šveicarijoje. -Studentaudamas 
jis įsijungė į Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenę ir netgi yra buvęs jos 
valdybos pirmininku, šiuo metu A. 
Gageckas ruošia doktorato disertaci
ja.

Vokietija
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ XVIII 

savaitė šiemet susilaukė apie 100 
dalyvių iš dešimties laisvojo pasaulio 
kraštų. Pagrindinis dėmesys teko lie
tuvių sukilimo trisdešimtmečiui — 
gyvajai sukilėlių dvasiai. Kartu bu
vo pažymėtos žymiųjų laisvės kovoto
jų Juozo Lukšos ir Julijono Būtėno 
mirties dvidešimtosios metinės. Eilę 
įdomių paskaitų skaitė 11 paskaiti
ninkų: 6 — iš Vokietijos, 2—iš Švei
carijos, po vieną — iš Italijos, Švedi
jos ir JAV. Vokiečių radijo ir televi
zijos ^dėmesį pirmą kartą atkreipė 
meninė programa, kurią atliko čika- 
gietė sol. L. Stepaitienė, R. J. Kara- 
siejų vadovaujama tautinių šokių 
grupė “Gintaras” iš Toronto. VLB 
krašto valdyba šiemet galėjo padeng
ti tik dalį savaitės išlaidų, tačiau pa
ramos buvo susilaukta iš privačių as
menų, VLB Stuttgarto apylinkės ir 
vienos rengėjams priklausančios or
ganizacijos. A. Grinienė suorganiza
vo išeivijos knygų parodėlę, dail. A. 
Krivickas — okup. Lietuvoje išleis
tų. Nuotraukos savaitės dalyviams at
skleidė Lietuvos vaizdus, jos archi
tektūrą, dainų šventes išeivijoje ir 
okup. tėvynėje. Popietėmis buvo ro
domi kultūriniai filmai “Maironis”, 
“Saulės pasakos”, “J. Simonaitytė”. 
“M. K. Čiurlionis” ir “Muzikinis 
kaleidoskopas”. Tėvynės valandėlės 
dieną A. Grinienės ir jos talkininkių 
dėka buvo atidaryta lietuvių tauto
dailės ir gintaro dirbinių parodėlė. 
Dailės mėgėjai turėjo progą susipa
žinti su naujaisiais dail. A. Krivicko 
darbais.

Urugvajus
MONTEVIDEO SPAUDOJE pla

čiai nuskambėjo policijos tarnautojo 
ir moterų kalėjimo prižiūrėtojo Ilde
fonso Kazlausko nužudymas. Jis buvo 
rastas pririštas prie medžio, nušau
tas jo paties revolverio dviem šū
viais į galvą. Atrodo, tai buvo nusi
kaltėliu kerštas. Dieną prieš šj įvy
ki, išsikasusios tunelį, iš kalėjimo pa
bėgo 38 moterys. Pabėgėlių galėjo 
būti ir daugiau, jeigu pabėgimo ne
būtų sutrukdęs L Kazlauskas. Velio
nis buvo 39 metų amžiaus, policijoje 
tarnavo antrus metus. Liko urugva- 
jietė žmona Teresa Benitez ir šeši 
vaikai. Iš karto buvo įtariami po
grindininkai tupamarai, bet jų or-
ganizadja skelbiasi nieko bendro ne
turėjusiu su šiuo nusikaltimu, šiuo 
metu vyksta {vairus tardymai, kurie 
dar nėra baigti. Intensyviai jieškoma
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Juozo Tininio “Nuskandintas žiedas
PR. NAUJOKAITIS

a KIUWJE VEIKIOJI
Juozo Tininio brandintas kūry
bos derlius iš karto pasirodė 
dviem knygom: 1970 metais iš
ėjo jo romanas “Dailininko žmo
na”, o štai po ranka turime “Ni
dos” išleistą novelių rinkinį

nyje yra 15 novelių. J. Tininis 
gerai valdo novelės techniką, 
žino šio žanro reikalavimus: 
kondensuotą vieno svarbaus 
įvykio atskleidimą ir netikėtą 
draminį pabaigos lūžį. Pasakoji
mas teka sklandžiai, kalba leng
va, sakinys grakštus. Nuo leng
vo humoro dažnai prieinama iki 
šaržo, net groteskos.

Daugumos novelių pagrinde 
yra meilės temos. Literatūros 
žurnalo redaktorius veda nepri
pažintą poetę, susipažinęs su ja 
tik per literatūrinius laiškus 
(“Nepripažinta poetė”). Tai gal 
pati paviršutiniškiausią, “litera
tūrinė” laiškinė novelė, parašy
ta lyg žaismui. Antra laiškų for
mos novelė “Julijos paslauga” 
jau turi gilesnį meilės varžybų 
psichologinį pagrindą. Prie var- 
žybinių priklauso ir “Vanda”, 
kur merginos širdį laimi antra
sis aktyvesnis, o pirmasis pre
tendentas lieka nevedęs. Bet ir 
pirmasis partneris laimi, jei tik 
reikiamu momentu parodo akty
vumo. “Veni Creator” novelėje 
varžosi dvi seserys: auksinės šir
dies ir gražaus balso negražioji 
Genė su deiviško grožio Agota. 
Draminei situacijai autorius au
koja net psichologinę tiesą, kad 
tik efektas būtų stipresnis. Su
prantama, laimi Genė, nors skai
tytojas ir nevisur tiki autoriaus 
sukurtomis situacijomis. Režisū
ros jaučiama ir titulinėje nove
lėje “Nuskandintas žiedas”. Bu
simasis jaunikis klasta nuvilio- 
jamas į ežero salą, pavagiama 
valtis, kad vestuvių dieną suža
dėtinė jo nesulauktų. Sąmoks
las pavyksta, bet skaitytojui no
velės apmatai iš karto pasirodo 
aiškūs, ir dėlto kūrinio baigmi
nis efektas nublunka.

Varžybomis dėl merginos pa
gristas ir “Alpių vėjo” dviejų 
vyruku susikirtimas kalnuose, 
nors autorius, atrodo, norėjo čia 
pabrėžti pašalinę temą — tą Al
pių vėjo sukeliamą nuotaiką. Ir 
pati atomazga rodo, kaip kartais 
žmonės kovoja dėl susikurtų 
iliuzijų. Meilės esama ir austra
liškam nuotykyje “Ieškant 
brangakmenių”, nors pagrindi
nė teina yra žmogaus moralė 
gobšumo vilionėse. Ir kaip giliai 
ironiškas yra baigminis atsklei
dimas:

Marius Visminas ir toliau dirbo 
Adelaidės uoste. Jo svajonėse vis dar 
žėrėjo dykumose nesurasti brangak
meniai.

Netrukus jis vedė Irmą HilL Pra
ėjus beveik devyniems mėnesiams, 
jiems gimė kūdikis, ir jis buvo juo
das kaip aborigenas (163 psl.).

Juntama truputį režisūros ir 
šiame ilgokame nuotykyje, ta
čiau pats pasakojimas pririša 
skaitytoją jau pačia nuotykio 
egzotika.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBOJE 

gaunamos mokslo priemonės ir knygos jaunimui
A. MOKSLO PRIEMONĖS

Priešmokykl. Ig. Malėnas, A - ŽU (ABC spalvotomis iliustr.) . $1.00
I skyriui: E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius 4.50

E. Ruzgiene, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ............. 1.75
P. Moldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI 
ŠEIMOJE (naudojantis E. R. "Gintarėliais”) ......................30
Ig. Malenas, ELEMENTORIUS Ė 2.50
A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis ‘ 3.00

II skyriui: A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, I dalis ............................. 3.00
G. Česiene, RŪTELĖ ...........   3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 2.00

III skyriui: J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA ..................................... 3.00
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ............ 2.00

IV skyriui: A. Rinkūnas, KREGŽDUTĖ, II dalis .............................. 3.25
S. Jonyniene, Naujas vadovėlis baigiamas ruošti, 
išeis 1972 m. pradžioje

' S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

V skyriui: S. Jonyniene, LIETUVOS LAUKAI 3.00
Z. Grybinas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.25

VI skyriui: A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA 3.50
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 2.00

VII skyriui: S. Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS ....................................... 3.50
J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui: J. Plačas, GINTARAS.................................................... 4.00
S. Sližys, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) .... 2.00 
J. Plačas, LIETUVOS ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS IR 
LITERATŪROS PRATIMAI ...........   2.00

IX skyriui arba V klasei (Aukšt. mokyki.)
V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas) ................ 75

Aukštesniems skyriams ir tėvams
J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIET. KALBOS GRAMATIKA 2.00
Dr. z. Ašokhs, Lietuvių geografijos vadovėlis 1.50 

Visoms mokykloms
MOKYKLŲ DIENYNAI  .............. ......................... .................50
SĄSIUVINIAI (viena linija)................................................ . .25
V. Frankienė, VAIDINIMAI ...............   '..... 1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS, VOVERE. Eilėraščiai vaikams............. 2.50
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuoto istorinė apysaka 3.60 
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka .-............... 3.00
J. švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos ........ 3.00
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuota apysaka 3.00

Užsakymus siųsti šiuo adresu: L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento, 

Chicago, IB. 60629, USA. Tel. (312) 776-3254

Gal labiausiai literatūriškai iš
baigtas kūrinys yra “Lilita”. Tai 
legenda, kad Dievas buvęs pra
džioje sukūręs dvi moteris — 
J ievą ir Lilitą. Pirmąją atida
vęs Adomui, o antrąją velniui. 
Bet ir Lilita buvusi velnio pa
siųsta į Adomo šeimą. Dėl jos 
susipykę broliai Kainas ir Abe
lis, iš jos gimusi duktė, kuri 
velnio sėklą įmaišiusi tarp Jie- 
vos dukterų. Legendos ir tikro
vės elementai gerai sulydyti į 
nedalomą visumą, ir įgimta* blo
gybės idėja praskleista žaismin
ga menine forma.

Ne legenda, bet tikrovė at
skleidžiama “Meilės metamorfo
zėse”. Šis kūrinys kaikuo idėji
ne prasme giminingas su “Lili
ta”. Viliojanti moters jėga šei
mą išardo, viliojanti moters jė
ga vėl suirusią šeimą atstato. 
Tas pats lengvas formos žais
mingumas. Tai lyg lengvi teptu
ko brūkšniai drobėje. Tačiau ar 
to žaidimo psichologine tiesa 
patikės skaitytojas, atrodo, auto
rius labai nesirūpina. Jis tik 
žaidžia ir ironiškai šypsosi. Hu
moristinėmis spalvomis piešia
mi maži neištikimybės paveiks
liukai novelėse “Nakties paukš
tis”, “Prancūziška skrybėlaitė”.

Kaip motinos meilė įžiebia 
gilesnius, platesnius žmonišku
mo jausmus, rodo gerai išbaig
ta novelė “Anna Sorgen”. Egip- 
tologinė tema legendoj e “Aicha” 
į gyvųjų pasaulį atkelia mumi
jos magišką įtaką. Tik atrodo, 
kad autorius mumijos atgijimą 
perdaug sukonkretino, perkėlė į 
realią plotmę ir tuo pakenkė kū
rinio meniniam įtikinamumui. 
Tiesa, Aloyzas išvežamas į psi
chiatrinę ligoninę, tačiau jo ha
liucinacijos perdaug tikrovinės. 
Prie psichopataloginių reikėtų 
skirti ir dvi “šuniškas” noveles. 
Groteskiniu būdu moters išpro
tėjimą autorius vaizduoja “Tes
tamente”. Šunų sužmoginimas 
sugriauna šeimą ir patį žmogų 
sukarikatūrina. Iki tokio liguis
tumo laipsnio veikėjų nenuveda 
“Gyvenimo tikslas”. Pastarojoje 
novelėje pajuntamas net didak
tinis elementas. Šiose dviejose 
novelėse juntami stiproki šarži- 
nio teptuko brūkšniai, bet kad 
siužetai yra tikroviniai, rodo 
puošnios gyvulių kapinės.

Išeivijos literatūroje novelės 
žanras gerokai nustumtas į šalį 
įsigalėjusio romano. J. Tininis 
šiam žanrui davė jau antrą kny
gą. Jo lengvas pasakojimas, 
grakštus sakinys, spalvingas hu
moras noveles daro lengvai skai
tomas, teikiančias estetinio pasi
grožėjimo.

Juozas Tininis, NUSKANDIN
TAS ŽIEDAS. Novelės. Viršelis 
E. Matuko. Išleido “Nida” Lon
done 1971 m. (spausdinta 1970 
m.), 200 psl. kaina $3.00 (kie
tais virš. $3.50).

Ši recenzija buvo parašyta dar 
prieš Velionies mirtį. Didžiai ap
gailestaujame tauraus tautiečio, 
“T. Žiburių” bendradarbio mir
tį ir reiškiame gilią užuojautą 
artimiesiems. Red.

Moterų sekstetas “Žibuoklės” New Jersy, vadovaujamas L. Stuko, dalyvauja Įvairiuose lietuvių parengimuose.
Jis atliko dali programos antrajame baltiečių festivalyje Priedainėje, N. J. Nuotr. V. Maželio

PASTABOS TOMO ŽIŪRAIČIO, OP, STRAIPSNIUI

Bažnyčios ir pasaulio” reikalu
Didžiai Gerbiamas Tėveli To

mai,
Jūsų atoliepis į mano studijė- 

lę “Bažnyčia ir pasaulis” (“Tė
viškės Žiburiai” 1971 m. nr. 21 
—28) žadina many ir dėkingumo 
ir nuostabos: dėkingumo todėl, 
kad Jūs, tiek užimtas visokerio
pais darbais, radote visdėlto lai
ko, jėgų ir noro taip plačiai pa
nagrinėti šią knygelę, ne tiek 
svarstydamas joje keliamus 
klausimus iš esmės, kiek juos 
papildydamas, pratęsdamas ir 
padarydamas juos dar aktuales
nius, negu kad jie mano paties 
buvo skaitytojam pateikti; nuos
tabos todėl, kad Jūs esate vienas 
iš anų retų žmonių, kurie šia 
knygele iš viso susidomėjo. Juk, 
išskyrus kun. dr. A. Baltinio re
cenziją (“Draugas” 1970 m. XI. 
28 d.) ir “Darbininko” redakci
jos pateiktą pagrindinių jos 
minčių santrauką (1971 m. I. 
26 d.),* ir “Ateitis”, ir “Aidai”, 
ir “Laiškai Lietuviam” praėjo 
pro šią knygelę negirdomis, su- 
siburdami savotiškam “tylos są
mokslui”. Šiuo atveju ar tik ne
pasitvirtina Kanados studijų 
dienos (1971 m. V. 15 d.) kriti
kų teiginys, esą “lietuvių spau
da, net religiniam klausimam 
skirta, permažai domisi religine 
sritimi” (“Tėviškės Žiburiai” 
1971 m. VI. 3 d., p. 3). Todėl 
man buvo tikrai maloni staigme
na išgirsti Jūsų balsą ano “są
mokslo” tyloje. Ačiū tad Jum, 
Tėveli, už bičiulišką dėmesį.

Jūsų straipsnis susideda iš 
dviejų* pradų (nesakyčiau: da
lių!): vienu Jūs papildote maną
ją knygelę, kitu — pateikėte 
kritinių pastabų ar abejonių. 
Abiejų atžvilgiu norėčiau dabar 
ir aš pridurti vieną kitą savą 
mintį bei paaiškinimą.

PROF. ANTANAS MACEINA
žandikaulį palaikęs “Eoanthro- 
pos”, vadinasi, pačiu pirminiu 
•"aušros žmogumi” kaip jungti
mi tarp žmogaus ir gyvulio. Tai 
Teilhardui yra nevienas priki
šęs; iš mūsiškių ir dr. J. Mačer
nis (Buenos Aires). Betgi ar šie 
paleontologiniai klastojimai nė
ra tos pačios prasmės, kaip ir 
meno klastojimai? Ar šie nesu
klaidina net ir didžiausių spe
cialistų? Štai, šiomis dienomis 
teko skaityti laikraščiuose, kad 
25-ios etruskų kapų terrakota 
lentelės, už kurias buvę sumokė
ta apie 1 milijonas vok. markių, 
t. y. apie 300.000 JAV dolerių, 
Oksfordo universiteto pripažin
tos-dabar suklastotomis: tai esą 
italų gaminiai, kilę iš klastotojų 
dirbtuvės Cerveteri apylinkėje. 
Be abejonės, Teilhardas, tikėda
mas evoliucija kaip faktu, per- 
greitąi buvo linkęs rasti jungia
mųjų grandžių. Tačiau čia jis su
klydo nevienas. Galėčiau dar 
pridurti, kad grandžių klausi
mas yra tikras kiekvienos evo
liucinės teorijos kryžius, išsky
rus marksistinę teoriją, nes teig
dama, kad evoliucija einanti pa
gal šuolio principą (skačok), ji 
tokių tarpinių grandžių iš viso 
nėra reikalinga.

3. Ar iš tikro marksistai, 
‘"ypač komunistai, taip pagar
biai” vertina Teilhardo raštus, 
kaip Jum atrodo, Tėveli? (plg. 
nr. 24). Kiek žinau, jie juos ver
tina tik tiek, kiek Teilhardas 
dvasią kildina iš medžiagos. Vi
sa kita marksistai Teilhardo raš
tuose laiko mistika ir ją atmeta. 
Štai Roger Garaudy žodžiai iš jo 
specialios studijos Teilhardo rei
kalu: “Teilhardo pažiūra (la pen- 
sėe) yra iš pagrindų priešinga 
marksizmui” (R. Garaudy, Per
spectives de 1‘Homme, Paris 
1959, p. 202): jis nepažįstąs so
cialinio veiksnio ir todėl istori
nes, ekonomines, politines 
problemas aiškinąs kaip biolo
gas (en biologiste); jis nenagri- 
nėjąs susvetimėjimo apraiškos; 
jis neteikiąs neiginiui jokio 
vaidmens nei gamtos, nei istori
jos išsivystyme (t. p.). Todėl teil- 
hardizmo Garaudy nelaiko nei 
marksizmo dalimi, nei jo pralen
kimu. Kiek man žinoma, rusiš
kieji marksistai Teilhardo atve
ju vra dar griežtesni.

Gaila, Tėveli, kad papildo apie 
Teilhardą Jūs nepaskelbėte at
skiru plačiau išvystytu straips
niu, kaip tai savo metu viešai 
buvo pranešęs “Aidų” redakto
rius. Ji būčiau panaudojęs savai 
knygai “Didieji dabarties klau
simai”, kaip mielai panaudojau 

. kun. dr. A. Paškaus straipsni, 
kuris iš tikro labai ryškiai at
skleidė Teilhardo evoliucinės 
filosofijos užkulisius, būtent: 
vyksmą be subjekto, ir todėl pa
skatino mane Teilhardo evoliu
cionizmą atriboti nuo aktualiz- 
mo, sykiu tačiau dar labiau pa-

Papildo prasmės turi ilgokas 
Jūsų pasisakymas Teilhard de 
Chardin arba, kaip Jūs patys pa
brėžiate, teilhardizmo reikalu, 
nes jame regite didžios paskatos 
dabartinei teologijai. Šis pasisa
kymas yra įdomus jau vien tuo, 
kad jis nėra parašytas “sine ira 
et studio”: jame jausti Jūsų at
grasą ne tik Teilhardo idėjom, 
net net ir pačiam jo asmeniui. 
Jei man leistumėte prie šio Jū
sų papildo prikišti savą dvylekį, 
tai savo pastabas suvesčiau į to
kius posmus:

1. Ašen stipriai abejočiau, ar 
Teilhard de Chardin, jaunystėje 
žavėjęsis Darvino teorija (plg. 
nr. 23), ir vėliau liko jai ištiki
mas. Ar iš tikro “didžiausias 
Teilhardo autoritetas buvo ir li
ko Charles Darwinas” kaip tei
giate (t. p.)? Teilhardo pagarba 
Darvinui slypi, galimas daiktas, 
tame, kad šis išvadavo gamtą iš 
erdvės statinės kategorijos (plg. 
C. Linnė pažiūrą: “tot sunt spe
cies, quot ab initio creatae sunt 
— esama tiek rūšių, kiek jų pra
džioje buvo sukurta”) ir pervedė 
į dinaminę laiko kategoriją. Po 
Darvino gamta skleidžiasi ne tik 
erdvėje, bet ir laike, vadinasi, 
ne tik dauginasi, bet ir išsivysto. 
Tačiau vargu ar Teilhardas vė
liau pripažino Darvino skelbtus 
evoliuciją vedančius veiksnius: 
atranką ir kovą už būvį. Teilhar
do evoliucionizmo veiksniai, 
kaip ir Jūs patys gerai žinote, 
yra žymiai dvasingesni: tai ra
dialinė ir tangetinė energija 
kosmo paviršiuje ir Kristus kaip 
Alfa bei Omega kosmo gelmėse. 
Ar šitokią evoliucijos sampratą 
galima būtų vadinti darvinizmu?

2. Jūs šypsotės iš Teilhardo, 
kam šis suklastotą beždžionės

Atsiųsta paminėti
Moteris nr. 4, liepa-rugpjūtis. Lie

tuvių moterų žurnalas, leidžiamas 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos, 1011 College St, Toron
to 4, Ontario, Canada.

Ateitis, lietuvių katalikiškojo jau
nimo žurnalas. 1971 m. 5 nr. Redak
cija: A. Norvilas ir Aldona Zailskai- 
tė, 7121 South Francisco Ave., Chi
cago, TU. 60629, USA.

griežtinti jo teorijų skirtumą 
nuo krikščionybės.

II.
Kritikos prasmės turi eilė Jū

sų pastabų, čia paryškinančių, 
čia gal kiek kitaip nusakančių 
manas mintis. Dauguma jų ati
tinka ir mano paties pažiūras, 
todėl jų nekartosiu. Norėčiau 
tik trumpai atkreipti dėmesį — 
tiek Jūsų, tiek skaitytojų — į 
kaikurias iš jų, ne todėl, kad jas 
neigčiau, bet gal tik didesnio 
tikslumo bei aiškumo dėlei.

1. Ar nepervertinate, Tėveli, 
tomistinės tradicijos? (plg. nr. 
22). Tomistinė tradicija nėra tas 
pat, kas ir bažnytinė tradicija. 
Juk tūkstantį metų Bažnyčia gy
veno ir savo mokslą reiškė ne- 
tomistiniais terminais ir neto- 
mistinėmis sąvokomis. Paskui 
atėjo sutomistintas aristoteliz
mas. Kodėl po jo negalėtų eiti, 
sakysime, koks nors krikščioniš
kasis egzistencializmas? Kitoje 
vietoje mėginu kiek plačiau nu
rodyti, kad krikščionybė turi sa
vą ontologiją ir kad todėl jokios 
filosofinės srovės ji neperima, 
savai ontologijai nepritaikiusi, o 
kas pritaikinti nesiduoda, tą ji iš 
viso atmeta. Taip buvo su pla
tonizmu Bažnyčios Tėvų raštuo
se, taip atsitiko su aristotelizmu 
scholastikoje, taip šiandien 
vyksta su egzistencializmu nau
jojoje teologijoje. Kas yra krikš
čioniškojo'tikėjimo turiniui išti
kimas, tam šio turinio filosofinė 
išraiška yra tik istorinių aplin
kybių sąlygojama — daugiau 
nieko. Endre v. Ivanka savo 
knygoje “Plato christianus” (Ein- 
siedeln 1964) kreipia mūsų dė
mesį į tai, kad tiek aristoteliz
mo, tiek platonizmo panaudoji
mas krikščionybėje priklauso 
nuo to, ar mes norime daugiau 
tikėjimo turinį nušviesti bei pa
siaiškinti protinėmis sąvokomis, 
ar daugiau pritaikinti jį pasau
lio — jo puolimo, jo atpirkimo 
ir jo perkeitimo — pergyveni
mui (plg. p. 461-476). Vienam at
vejui tinka geriau aristoteliz
mas, resp. tomizmas, kitam — 
platonizmas, resp. egzistencializ
mas. Kiekvienu betgi atveju 
krikščioniškojo tikėjimo turinys 
yra matas; kiekvienu taip pat 
atveju nė viena filosofija krikš
čionybėje neliko ir nelieka au- 
tentinė (plg. p. 476); kiekvienu 
atveju filosofiją yra tik menka 
pagalbinė priemonė, kadangi 
krikščionybė yra ne idėja, bet 
įvykis. O kaip gi būtų galima 
ivykį apvilkti sąvokomis ir net 
kovoti už šio apvalkalo tradici
ją? Perankštas krikščionybės 
jungimas su viena kuria filoso
fine srove yra ženklas, kad 
krikščioniškoji įvykio sąmonė 
yra apsilpusi ir kad esama pavo
jaus krikščionybę suvokti kaip 
ontologinių ar moraliniu idėjų 
sistemą: viduramžiais daugiau 
ontologiniu, mūsų laikais dau
giau moralinių. (Bus daugiau)

VYTAUTAS ČĖSNA

KAI TU MANE MYLI...
Ach, tu mane myli,
Ir obels ir laukai žali
Draug su pavasario skliautais
Ir augšto pylimo krantais 
Mes vysimės jaunystę...
Ne žiedu skleidėmės, ne žiedu mums nuvyst, 
Žydėt, žaibuot, tikėt, gyvent!
Ir man Tave, o Tau mane
Mylėti-----
O bus laikai, o bus pavasariai gėlėti...' 
Sakai, tu lauki, kris geltoni lapai?
Numirę lapai rudenio miške...
O ar žinai, o ar žinai ką slepia 
Išblyškę jie geltoname vaške?.,.

Nebežinai?
O amžinai . '
Nevystančią jaunystę slepia,
Tas mažas, varganas, pageltęs lapas, 
Kuris pavasarį pabus
Ir vėl nustelbs ir saulę, ir žaibus...
Vilkaviškis 1942. X. 10.

O. V. MILAŠIAUS BIČIULIŲ 
DRAUGIJA Paryžiuje išleido V met- 
raštinį sąsiuvinį, kuriame paskelbti 
du jo 1921 m. rašyti laiškai prancū
zų rašytojui Aurel, liečiantys O. V. 
Milašiaus “Pažinimo giesmės” skai
tymą pas kunigaikštienę Clermont- 
Tonnerre. Dokumentų skyriuje ap
žvelgiamos “Manava-Dharma-Sastra”. 
knygos paraštėse, O. V. Milašiaus pa
darytos pastabos. Didžiąją sąsiuvinio 
dalį sudaro prancūzės Rose Lambo- 
ley studija “A propos dės “Dainos’' 
de 1920” (“Apie 1920 m. dainas”), 
nagrinėjanti keturis O. V. Milašiaus 
straipsnius apie lietuvių dainas ir 26 
dainų vertimus į prancūzų kalbą žur
naluose “Revue Baltique” ir “Re
vue Parlamentaire”. Andre Silvaire 
leidykla šių dainų vertimus jau yra 
įtraukusi į Paryžiuje leidžiamą O. V. 
Milašiaus “Raštų” XI tomą.

LIETUVIŠKOS PRAMOGINĖS MU
ZIKOS plokštelę “Ar tu meni?” išlei
do Liudas Stankevičius, Montrealio 
CFMB radijo lietuvių pusvalandžio 
vedėjas. Ilgo grojimo plokštelėje yra 
13 dainų, sukurtų okup. Lietuvoj gy
venančių kompozitorių: A. Raudoni
kio — “Ar tu meni?”, “Prie jūros”, 
“Tu neužmiršk geriausio draugo”, 
“Tau, mama”, “Gimtajam uostui”, N. 
Vaitkevičiaus — “Pienė”, “Ežerėlio 
saulė”, “Ten, kur būdavom dviese”, 
“Odisėjo sugrįžimas”, V. Lopo — 
“Tau jaunam”, B. šidiškio — “Dik
silendas”, V. Telksnio — “Senelė my
lėti neleidžia” ir L. Ablėnaitės — 
“Na, palauk”. Tekstus šioms dainoms 
sukūrė poetai — J. Lapašinskas, A. 
Saulėnas, S. Nėris, S. žlibinąs, P. 
Gaulė, B. Dačiulis, V. Pašilytė, L. 
Ablėnaitė. Atlikėjų gretoms priklau
so dainininkai V. Malinauskas, D. 
Neimontaitė, J. Mašanauskas, L. Ab
lėnaitė, J. Žukauskas, K. Kaniauskai- 
tė, N. Ščiukaitė, operos solistai E. 
Kuodis ir R. Siparis, Vilniaus televi
zijos ir radijo orkestras, moterų ok
tetas, instrumentinis trio, ansamblis 
“Estradinės melodijos”. Šią stereo 
plokštelę pagamino RCA bendrovė, 
apvalkalo viršelį sukūrė montrealie- 
tis dail. R. Bukauskas. Leidėjo adre
sas: Liudas Stankevičius, 1053 Cr. 
Albanel, Laval, Que., Canada. Plokš
telė gaunama ir pas platintojus.

JŪRŲ TECHNOLOGIJOS KONFE
RENCIJOJE Texas valstijos Houston 
mieste inž. Mikas Pakštys skaitė pa
skaitą apie naftos gręžinių bokštus 
jūroje, jų atsparumą bangoms ir že
mės drebėjimui. Inž. M. Pakštys yra 
General Dynamics bendrovės vibra
cijų tyrinėjimo skyriaus viršininkas 
Grotone, Conn. Offshore Technology 
bendrovei šioje konfrencijoje atsto
vavo inž. V. Girnius iš San Diego, 
Calif.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
II KONGRESO Komitetas jau yra pa
ruošęs ir patvirtinęs studijų dienų 
programos projektą. Visos paskaitos 
ir simpoziumai bus dviejų dalių, ku
rių pirmoji apžvelgs okupuotos Lie
tuvos būklę, antroji — išeivijos. Dau
gumas jų turės kelis skyrius. Kultū
rai atstovaus “Kultūrinės apraiškos 
pavergtoje tėvynėje”, “Jaunasis kū
rėjas išeivijoje”, religijai — “Reli
gijos persekiojimas Lietuvoje”, “Iš
eivijos jaunimas ir religija”, politi 
kai — “Pavergtosios Lietuvos politi
nė būklė”, “Išeivijos politinis akty
vumas”, moralei — “Okupuotos Lie
tuvos moralinė būklė”, “Jaunimo 
rezignacija ir neviltis”, gyvenamajai 
aplinkai — “Gyvenimo kaita okupuo
tame krašte”, “Santykiai su aplinka”, 
auklėjimui — Lietuvos jaunimo auk
lėjimas” ir “Lietuviškas švietimas iš
eivijoje”. Kitų simpoziumų temos 
daugiausia liečia tik išeivijos jauni
mą: “Jauna šeima išeivijoje”, “Pa
saulio lietuvių jaunimo organizavi
mas”, “Nestudijuojančio 'jaunimo 
vieta lietuvių bendruomenėje”, “Lie
tuvių jaunimo problemos įvairiuose 
pasaulio kraštuose”, “Jaunimo sie
kiai iki sekančio kongreso”, “Laisvės 
prasmė tėvynėje ir išeivijoje” (Bra
žinskai, Kazlauskas, Kudirka, kun. 
Šeškevičius).

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA Čikagoje, talkinama jai artimų 
organizacijų ir asmenų, paskelbė ro
mano konkursą nepriklausomos Lie
tuvos ūkininko buičiai su visais jo 
rūpesčiais ir laimėjimais pavaizduo
ti. Siužetą laisvai pasirenka konkur
so dalyviai, bet jame turi būti išryš
kintas kultūrinis, ekonominis ir so
cialinis proveržis, sovietinės okupaci
jos atneštas suklestėjusio ūkio ir 
ūkininko sužlugdyjnas. Mašinėle per
rašytus ir slapyvardžiu pasirašytus 
rankraščius iki 1972 m. gruodžio 15 
d. siųsti Lietuvių Agronomų Sąjun
gai, 7328 So. California Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Vertintojų ko
misija paskirs dvi premijas: pirmąją 
— $2.000 ir antrąją $1.000. Bus 
atidaromi tik premijas laimėjusiųjų 
slapyvardžių vokai su autorių tikro
siomis pavąrdėmis. Konkurso skelbė
jai rezervuojasi teisę I premiją lai
mėjusį kūrinį išleisti atskiru leidiniu. 
Abipusiu susitarimu bus sprendžia
mas II premija pažymėto kūrinio iš
leidimas. Vertintojų komisijai nera
dus premijuotinų kūrinių, premijos 
nebus paskirtos.

VENECUELOS LAIKRAŠČIO “EI 
Impulso” pranešimu, Andų universi
teto ispanų kalbos dėstytoja Gabrie
lė Galiauskaitė Barquisimento mies
te surengė lietuvių grafikų kūrinių 
parodą. S. Krasausko, V. Kalinuasko, 
S. Rozino ir kitų grafikų darbai šiai 
parodai, atrodo, buvo gauti iš Vil
niaus. G. Giliauskaitė nemažą dėme
sį skiria dailei, nes ir ji pati yra da
lininkė mėgėja.

OKUPUOTOJ UETUVOJ
VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 

IV respublikinėje akvarelės parodo
je dalyvauja 47 dailininkai su be
veik 150 darbų. Recenzentų teigimu, 
paroda pasižymi stilistine įvairove ir 
savitais dalyvių meniniais požiūriais. 
DaiL K. Abramavičius apie ją rašo: 
“Ir šioje parodoje matome monu
mentalias I. Budrio kompozicijas, 
apibendrinančiais vaizdais pasakojan
čias apie gimtąjį kraštą ir jo žmones. 
Dėmesį patraukia savito braižo, spal
vingos, skaidrios L. Tuleikio akva
relės. Nuoširdžiu lyrizmu ir jautria 
spalvine gama pasižymi A. Petrulio, 
P. Stausko, P. Aleksandravičiaus, Č. 
Kontrimo darbai. Savitai išraiškin
gai pramoninius motyvus bei darbo 
žmones vaizduoja E. Urbonavičius ir 
P. Porutis. Gaivumo ir naujumo ryš
kiai koloristiniais ieškojimais paro
dai suteikia V. Trušio, A. Švėgždos, 
V. Antanavičiaus lakštai. Su savi
tomis išraiškingomis akvarelėmis pa
rodoje dalyvauja gausus jaunimo bū
rys — A. Mikalauskas, A. Stiško, O. 
Jablonskis, R. Vaitekūnas, K. Dereš
kevičius, A. Kuras ir kiti..Kiti 
recenzentai atkreipė dėmesį ir į pa
ties K. Abramavičiaus darbus, ypač 
i jo “Studentės” ir “Moters” portre
tus. K. Abramavičius ir I. Budrys 
yra vieninteliai dailininkai, dirban
tys tik akvarelės srityje.

DU KLAIPĖDIEČIAI FOTOGRA
FAI dalyvauja tarptautinėse meninės 
fotografijos parodose. Portugalijoj 
atidarytoj parodoj Lietuvos pajūrio 
grožį atskleidžia V. Strauko peizažai 
“Pamarys”, “Žiema kopose” bei ke
letas kitų nuotraukų. A. Dapkevi- 
čiaus nuotrauka “Sapnas” yra išsta
tyta net dviejose parodose — Hong 
Konge ir Krokuvos “Venus-71”.

VLADO BARTUSEVIČIAUS vado
vaujamas ansamblis “Lietuva” rug
sėjo 27 d. pradės mėnesį truksian
čias gastroles Prancūzijoje. Koncer
tai numatomi Reimse, Grenoblyje 
ir kituose miestuose. Koncertinėje 
programoje — “Šventiniai vakarai”, 
papildyti keliomis prancūziškomis 
dainomis ir šokiais. Išvykoje daly
vaus 75 ansambliečiai.

LIETUVIAI GYDYTOJAI dalyva
vo dviejuose medikų susitikimuose 
Maskvoje — XXIV tarptautiniame 
chirurgų draugijos kongrese ir X 
tarptautiniame širdies ir kraujagys
lių susirgimų kongrese. Programon 
buvo įtrauktas vilniečių — prof. A. 
Marcinkevičiaus, docento V. Sirvy
džio, docento D. Kavoliūno, N. Pa- 
liuščinskajos ir G. Uždavinio prane
šimas apie atokius širdies vožtuvų 
protezavimo rezultatus.

LIETUVOS MOKYKLŲ mokslinio 
tyrimo institutas Vilniuje surengė 
simpoziumą “Kalbų sąveika mokymo 
procese”. Kadangi mokiniai, be gim
tosios lietuvių kalbos, mokosi dvie
jų ar trijų užsienio kalbų, simpoziu
mo dalyviai stengėsi rasti teorinį pa
grindą mokymuisi palengvinti, pa
naudojant gimtosios kalbos įgūdžius.

PASAULINIAME METINIAME 
VAIKŲ piešinių konkurse Japonijo
je vertintojų dėmesį atkreipė dešimt
metis Kretingos moksleivis Vidman
tas Lipskis. Jo akvarelės “Vaikai žai
džia” reprodukcija yra išspausdinta 
japonų leidinyje “Gerų draugų pie
šinių albumas”.

VILNIUJE BUVO SURENGTA 
klaipėdiečio Vaclovo Strauko 43 me
ninių nuotraukų paroda “Pamario 
motyvai”, atskleidžianti šio krašto 
gamtą, žmones, jų kasdieninius rū
pesčius ir buitį. V. Straukui yra bū
dingas lyrizmas, romantinis tikrovės 
pajutimas, meilė sodžiui, kuriame 
žmogus tampa neatskiriama gamtos 
dalimi.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO 
pantomimos grupė, vadovaujama rež. 
M. Tenisono, turėjo savaitę trukusias 
gastroles Leningrade. Išvykos pro
gramoje buvo kauniečių spektakliai 
— “Ecce homo” (“Štai žmogus”), 
“Apie tai, kas galėjo būti, bet ne
įvyko” ir “XX amžiaus kapričio”.

VILNIUJE IŠLEISTOJE “Archi
tektūros paminklų” I knygoje patei
kiama žinių apie buvusią Merkinės 
rotušę, Palangos parko restauratorių 
patirtį. Šventovių restauracinių tyri
nėjimų medžiagą skelbia N. Kitkaus
kas, R. Skardžiuvienė, G. Laucius, R. 
Jaloveckas ir T. Dambrauskaitė. V. 
Baranauskas rašo apie amatininkų 
dirbtuvių, prekybos ir buitinių įstai
gų išdėstymą Vilniaus senamiestyje 
XVIII š. pabaigoje ir XIX š. pradžioje, 
apie senamiesčio prekybos ir buiti
nio aptarnavimo tinklo rekonstrukci
ją. Planuojama kasmet išleisti po 
vieną knygą.

GINTARO MUZĖJUS PALANGO
JE pradėjo rengti gintaro dirbinių 
parodas. Pradžią padarė Klaipėdos 
“Dailės” kombinato dailininkai Ele
na Augaitytė, Irena ir Feliksas Pa- 
kutinskai savo darbų apžvalginėmis 
parodomis. Dabar gintarinį “Putiną”, 
“Linelį”, “Subatėlę” bei eilę kitų vė
rinių, sagių if papuošalų yra išsta
čius! skulptorės diplomą turinti Al
bina VertuKenė, dirbanti Klaipėdos 
“Dailės” kombinato Palangos gintaro 
skyriuje. Jos gintaro dirbiniai yra at
stovavę lietuvių dailei tarptautinėse 
Montrealio, Londono ir Osakos pa
rodose.

V. ŠEKSPYRO “MAKBETĄ” 
Maskvos “Sovremeniko” teatre vasa
ros atostogų metu režisuoja Kauno 
dramos teatro vyr. rež. J. Jūrašas. 
Lietuvio paruošto premjera^ “Sovre- 
menikas” pradeda naująjį sezoną.

V. KsL



BLOOR — ROYAL YORK, $5,900 
įmokėti, 8-ių kambarių mūrinis 
namas, tinkantis gyventi dviem 
šeimom. Du garažai, privatus įva
žiavimas, dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Arti visko.
BABY POINT, 6,900 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo
jau galima užimti.
HIGH PARK, $2,900 įmookėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai. Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,700.
JANE — BLOOR, $29,900 prašo
ma kaina. Vieno augšto, penkių 
kambarių, mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Vie
na skola. Arti požeminio ir krau
tuvių. ,4

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

EGUNTON — LAUDER, 17-kos 
kambarių tribute (triplex). 9 
metų senumo. Du butai išnuomo
ti pagal sutartis, trečiame gyvena 
savininkas. Patogi vieta nuomoji- 
mui. Prašoma kaina $64,900.
JKINGSWAY, $34,500 prašoma 
kaina. 6-ių kambarių, vieno augšto 
mūrinis namas (bungalow). Gara
žas ir privatus įvažiavimas. Gra
žiai įrengtas rūsys (du kambariai). 
Viena skola.
BLOOR — HIGH PARK, $2,900 
įmokėti, 6-ių kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, jaukūs 
kambariai. Įvažiavimas ir vieta 
garažui. Tuojau galima užimti.
KIPLING — LAKESHORE RD., 
$12,000 įmokėti. 6-šių butų (six- 
plex) mūrinis pastatas su priva
čiu įvažiavimu ir vieta mašinoms 
pastatyti. Prašoma kaina $74,900. 
Viskas pilnai išnuomota. Arti 
krautuvių ir susisiekimo.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

Jaunieji žaidėjai treniruojasi krepšinio stovykloje Springhorste, Ont., ku
rią surengė “Vyčio” klubas

Skautų veikla
• Tėvai, kurie ketina leisti savo 

vaikus į skautų ar skaučių draugo
ves, yra prašomi nedelsiant regist
ruotis pas tuntininkus ar atitinka
mų dr-vių draugininkus, žiemos se
zono veikla bus pradedama spalio 
pradžioje. Būtų labai naudinga, kad 
kandidatai sueigas pradėtų lankyti 
nuo pat pirmosios.

• “Šatrijos” tunto vadovių ir drau- 
gininkių posėdis šaukiamas rugsėjo 
14 d., 7.30 v.v., skautų būkle. Daly-

. vavimas visoms būtinas.
• "Šatrijos” ir "Rambyno” tuntų 

oficiali žiemos sezono veiklos pra
džia bus atžymėta specialiomis šv. 
Mišiomis spalio 3 d.. 11 vj., Prisikė
limo bažnyčioje. C. S.
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naiys.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Bloor 5t W.

SPORTAS KANADOS ĮVYKIAI

VAKARUOSE, originalus tributis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra 
žus, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį. Apie 
S20.000 įmokėti. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4.000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.
HIGH PARK — RONCESVALLES, atskiras 11 kambarių namas, mo
dernus vidus, 4 kambariai pirmame augšte su atskiru įėjimu, naujas 
vandens šildymas, pilnai užbaigtas rūsys, garažas, puiki nuomojimo 
vieta. Neaugštas įmokėjimas.

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

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

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

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

MOKA:

už term, indėlius 2 metam..... 7 %
už term, indėlius 1 metam..... 6Y2%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas.........

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000....8)4% 
nekiln. turto — iki $30.000. ...814%

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

PR 0 G R ES S
REAL ESTATE LTD.

R V AT T O "R

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už 8 kamba
rių mūrinį namą. 4 kambariai pirmam augšte, 2 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, mūrinis garažas. 1
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea rajone 6 kambarių, atskiras su j 
dvigubu garažu ir privačiu privažiavimu namas, arti krautuvių ir pui- f 
kaus susisiekimo. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Praktiškai sutvarkytas 10 
kambarių namas. Trys butai, 3 garažai. Savaitinės nuomos pajamos 
$95; arti mokyklų ir krautuvių. Įmokėti $9.000. Viena atvira skola 
išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR. Moderniai įrengtas 6 butų pelningas namas. 
Visą laiką išnuomotas; geras pirkinys investavimui. Įmokėti apie 
$20.000, atvira skola 10-čiai metų.
BLOOR — RUSHOLME RD. Naujesnės statybos 12 butų apartamen
tas. Augštos nuomos pajamos, visą laiką išnuomoti butai. Didelis 1 
sklypas, 12 garažų. įmokėti $40.000.
QUEBEC AVE. — BLOOR ST. W. Apynaujis 17 didelių kambarių 
tributis. įmokėti apie $15.000. Skola iš 7%.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage (tarp Dundas ir College)
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

KETV IRTOSIOS GOLFO 
PIRMENYBES

Rugpjūčio 28-29 d.d. Kievelande 
buvo pravestos ketvirtosios SAL 
FASS golfo pirmenybės ir kartu 
tarpmiestinės rungtynės. Joms buvo - 
parinktas ilgokas, su daugeliu kliū
čių, bet įdomus Sleepy Hollow aikš
tynas. Nežiūrint to, daugelis žaidėjų 
sužaidė labai sėkmingai. Pirmenybės, 
kuriose dalyvavo 67 žaidėjai, buvo 
vykdomos vyrų A, B, C, senjorų ir 
jaunių grupėse. Augščiausioje A gru
pėje varžėsi 10 golfininkų. Pirmą vie
ta čia laimėjo torontiškis A. Sergan
tis, vienintelis įveikęs 80-ties riba — 
78. Antroji vieta po peržaidimo ati
teko Čikagos G. Kueltzo 80. Čikagie- 
tis M. Petrošius buvo trečias irgi su 
80. Kiti šios grupės golfininkai išsi
rikiavo: S. Podsadecki (T) 81, V. 
Ubeika (T) 83, A. Simanavičius (T) 
84, Keženius (D) 86, V. Siminke- 
vičius (T) 89 ir Panaras (Č) 89.

B klasė buvo gausiausia, tačiau 
vos keli teįveikė 90-ties ribą. Pir
moji vieta atiteko Čikagos B. Smai- 
žiui — 82. Toronto P. Stauskas buvo 
antras su 84 ir Detroito P. Čekaus- 
kas trečias su 86. šioje grupėje dar 
gerai žaidė Whitacare (K) 87, Sma- 
linskas (č) 88. Daugeliui Toronto 
grupės žaidėjų šios dienos rungtynės 
buvo nesėkmingos: A. Banelis 95, A. 
Supronas 95, M. Ignatavičius 96, S. 
Kėkštas 97 ir J. Danaitis 106. C 
grupės nugalėtojais tapo Klevelan- 
do golfininkai: 1. V. Urbaite 94, 2. 
R. Pauliukonis 95 ir 3. J. Nasvytis 
101. Toronto V. Balsys šį sunkoką 
aikštyną įveikė 103 smūgiais, S. Kra
sauskas 104 ir R. Vaitkevičius 113.

Gerai žaidė jaunieji golfininkai: 
Toronto A. Siminkevičius 81 ir R. 
Barauskas 83. Čikagos A. Baris, pra
eitų pirmenybių laimėtojas, buvo tre
čias su 86.

Senjorų grupėje, kurios varžybos 
įvyko pirmą kartą, pirmą vietą lai
mėjo Klevelando W. Rudnickas 94, 
M. Jagutis (Č) ir Toronto V. Balsys 
(B) 103. Su tokia pat pasekme 103 
Toronto Al. Kuolas liko ketvirtoje 
vietoje.

Numatytos jaunučių pirmenybės 
dėl mažo dalyvių skaičiaus neįvyko. 
Vienintelė moterų atstovė Toronto E. 
Kėkštienė ši aikštyną Įveikė 119 smū
giu.

Sekmadienį įvyko komandinės pir
menybės, kurias vėl laimėjo Toronto 
komanda. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Europos lengvosios atletikos pir

menybėse Helsinkyje dalyvavo ir 
keli Lietuvos lengvaatlečiai, kurie 
atstovavo Sov. Sąjungai. Sėkmingiau
sias čia buvo Kęstutis šapka, kuris 
peršoko 2.20 m, laimėjo pirmą vietą 
ir tapo Europos meisteriu. Taip pat

gerai pasirodė rutulio stūmikas R. 
Plungė ir R. Bitė. Plungė nustūmė 
rutulį 19,61 m., laimėjo šeštą vietą 
ir pasiekė naują Lietuvos rekordą. 
R. Bitė 3000 m. kliūtiniame bėgime 
buvo ketvirtas su geriausia savo pa
sekme 8:27.0.

Europos jaunių plaukymo pirme
nybėse Amsterdame gerai plaukė 
jaunas vilniete Arvydas Juozaitis. 
100 m. plaukime krūtine į baigmę 
jis pateko su geriausia pasekme. 
Baigmėje jis dar pagerino savo pa
sekmę iki 1:11.0 ir pasiekė naują 
Lietuvos rekordą, tačiau jį pralenkė 
rusas A. Ananajevas 1:10,7.

Kauno Politechnikos Instituto stu
dentas Saulius Tomkvaitis Sov. Są
jungos jaunių buriavimo pirmenybė
se laimėjo pirmą vietą. Jis dalyvavo 
“Fino” klasės lenktynėse.

V. česiūnas dalyvavo pasaulio bai
darių pirmenybėse Belgrade ir pa
teko į pusbaigmį.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados stalo teniso atvirame tur

nyre parodoje Toronte, kur dalyvavo 
didesnė pusė iš Amerikos pasižymė
jusių žaidėjų, Paulius Klevinas ir 
Birutė Plučaitė pasirodė gana gerai. 
Paulius laimėjo II v. 15 metų am
žiaus grupėj, o Birutė — II v. “mid
gets” grupėj.

Ši šeštadieni Aušros lengvaatlečiai- 
tės vyksta į Klevelandą dalyvauti š. 
Amerikos baltiečių prieauglio klasių 
ir lietuvių visu klasių lengvosios at
letikos pirmenybėse. Pradžia — šeš
tadienį, rugsėjo 11 d., 11 v j., Cuya
hoga Community College stadijone, 
2900 Community College Ave., Cleve
land, Ohio.

Violeta Nešukaitytė rugsėjo 5 
d. Kanados parodoje vėl pasiro
dė kaip puiki stalo teniso žai
dėja. Ji laimėjo Kanados mote
rų atvirojo stalo teniso meiste- 
res titulą, o su anglu A. Hydes 
— mišraus dvejeto meisterystę. 
Apie V. Nešukaitytę platokai 
rašė “The Toronto Telegram” 
rugsėjo 6 d. “Toronto Daily 
Star” tos pačios dienos laidoje 
rašo: “Kad Violeta Nesukaitis 
taptų viena geriausių moterų 
stalo teniso žaidėjų, reikia var
žybų”, — sako Allan Hydes. — 
“Ji yra labai, labai gera... ta
čiau turi vykti užsienin ir žaisti 
su geriausiom, kad galėtų tobu
lėti. Aš esu tikras, kad ji to ne
galės pasiekti žaisdama vien Ka
nadoje.” Minėtuose dienraščiuo
se taipgi paminėti stalo teniso 
žaidėjai P. Klevinas ir B. Plu
čaitė. V. Nešukaitytė britų su
rengtose pirmenybėse Singapū
re buvo vadinama “slaptu slibi
nu”, nes ten gerai sekėsi.

(Atkelta iš 1 psh) 
vo kolegas amerikiečius ir kana
diečius jūrininkus. Šiuo atveju 
Maskvai, Varšuvai ir Sofijai už 
K. Markso tezes yra žymiai svar
besni JAV ir Kanados doleriai.

Kanados teisininkų draugijos 
metiniame suvažiavime Banffe, 
Albertoje, panaikinti simbolinę 
monarchiją pasiūlė Windsoro 
universiteto teisės fakulteto de
kanas Walter Tarnopolsky. Jo 
nuomone, prancūzų kilmės ir ki
tų etninių grupių kanadiečiai 
negali jaustis pilnateisiais pilie
čiais, kol nėra nutraukti sim
boliniai ryšiai su monarchija. 
Jiems visada atrodo, kad kraš
tą dominuoja monarchiją re
miantys anglosaksai. Remdama
sis 1966 m. gyventojų surašy
mo duomenimis, W. Tarnopols
ky daro išvadą, kad 2000 metais 
Kanadoje gyvenančios etninės 
grupės, neskaitant prancūzų, 
jau bus gausesnės už anglosak
sus. Jis pataria naujosios kons
titucijos planuotojams atkreipti 
dėmėsi į ši neišvengiamą gyve
nimo faktą. Kanada galbūt tada 
bus dvikalbė, kaip ir dabar, bet 
negalės išlikti dviejų kultūrų 
kraštu, nes jį dominuos daugia- 
kultūrė etninių grupių mozaika, 
pralenkusi prancūzus ir anglo
saksus. W. Tarnopolsky yra uk
rainiečių kilmės kanadietis.

Kvebeko teisingumo ministe
rijos spaudos sekr. Joseph 
C romp nustebino žurnalistus 
provincinio parlamento spaudos 
galerijoje padarytu pareiškimu 
apie FLQ teroristų organizaciją. 
Jo teigimu, Kvebeko vyriausy
bė ir jis pats gerai žino tikrąjį 
šios organizacijos vadą, kurio 
iniciatyva buvo pagrobtas britų 
diplomatas J. R. Cross ir Kvebe
ko darbo ministeris P. Laporte. 
Pasak J. Cromp, FLQ vadas yra 
vienas plataus respekto susilau
kęs montrealietis, kuris niekada 
nebuvo suimtas ir tardomas. J. 
Cromp atsisakė paskelbti jo pa
vardę. sausai konstatuodamas: 
“Aš dar nenoriu mirti..

OAKWOOD — ST. CLAIR, didžiulis, atskiras 11 didelių kambarių 
pajamų namas, labai gerame stovyje, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu. Gauna $106.00 savaitėje pajamų, plius pirmo augšto 
butas savininkui. Apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
SWANSEA, gražus — nebrangus mažai šeimai vienaaugštis, moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.
BLOOR — WINDERMERE, didelė krautuvė ir 5 kambarių butas, 
apie $10.000 įmokėti, puiki vieta, tinka betkokiam verslui
STAYNER, beveik pačiame miestelyje, 260 x 150 pėdų sklypas su 
didele kabina, miesto vanduo ir elektra ant nuosavybės, galima leng
vai padalinti į atskirus sklypus, prašoma kaina tik $4.900.

Al. Garbenis,
namų tel. HU 9-1543

arba Pr. Kerberis,
namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A B A AJI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KmKA/vIA

KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------
MOKA

5!^ % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term, dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ S P E CIA LI 
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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS j
EXTRA REALTY LTD.

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161 
GEORGIAN BAY (Honey Harbour), 5 kambarių vasarnamis, vandens 
frontas apie 200 pėdų, laivui garažas, graži vieta, geras žuvavimas. 
$2,000 ĮMOKĖTI, 10 akrų geros dirbamos žemės, augšta vieta, ant 
Nottawasaga upės; gautas leidimas namui statyti; nuo Wasagos 9/ 
mylios. £ ' /
KIPLING & BURNHAMTHORPE RD., $10,000 įmokėti, mūro, atski
ras, 6 kambarių, baigtas rūsys, vienaaugštis, (bungalow); prašo 
$33,900. Gera proga, skubus pardavimas.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

Frank Barauskas, Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, aqj maa 
ISLINGTON (6-Points Plaza)

$27,500, JANE — DUNDAS, vienaaugštis naujai gautas pardavimui.
$32,500, DUNDAS — ROYAL YORK, vienaaugštis (bungalow) arti 
požeminio.
$42,500, JANE — DUNDAS, modernus tributis; savininkas laukio pa
siūlymų.
$31,900, 100 akrų ūkis arti Collingwood. Nepaprastai gražus vaizdas. 
Palikimas.
Parduodame sklypus prie atsikeliančios Šv. Jono Kr. parapijos būsimų 
pastotų Cooksville rajone; nepaprastai groži aplinka pašlaitėse prie upelio. 
Geras pasirinkimas. Galima tuoj statyti.

Perkame ir parduodame 1-mus ir 2-rus mortgičios.

Ar planuojate pradėti savo verslą?
Pasinaudokite šiomis galimybėmis ir imkitės šios 
rūšies verslų:

DOVANŲ, MADŲ, AVALYNĖS, 
BALDŲ, SPORTO REIKMENŲ, 
ir daugybės kitų

Aplankykite nuolatinę importuotų gaminių parodą

EUROIMPORT Co.,
Informacijų teiraukitės pas

Frank Loyero tel. 244-1111

w. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 

Skambinti — J. GUDAS y • CQj.T/IOtJ
863 BLOOR St Toronto 4, Ont. 1 Cl* DXO

! SPECIALIAI
Į LIETUVĄ

PILNAI APMOKĖTA
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
GREIČIAUSIAS PRISTATYMAS

Tai geriausios ir vertingiausios 
dovanos jūsų giminėms. Už tai 
jie jus visuomet prisimins.
KAILIŲ IMITACIJOS APSIAUSTAI
Užsakykite dabar šiuos liuksusi
nius šiltus apsiaustus. Nepaprastos 
vertės. Pasirinkimas minkų (ly
gios ir dryžuotos), persiško ėriu
ko ir avies kailio apsiaustai.
Pilna kaina tik $99.00

10 skareliu $49.50
5 vilnonės skareles su didelėm ar 
mažom gėlėm arba turkiško sti
liaus ir 5 šilkinės įvairių spalvų 
skarelės.
Oro paštu $58.00

COMBINATION SPECIAL $149. 
DIDELĖS VERTĖS
3 jrd. vyr. žieminiam apsiaustui 

100% vilnonės medžiagos,
3 jrd. mot. žieminiam apsiaustui 

100% vilnones medžiagos,
3V2 jrd. vyr. eilutei 100% vil

nonės medžiagos,
3 jrd. mot. žieminei suknelei 

100% vilnonės medžiagos.
2 dvigubai lovoi patiesalai, 2 už
valkalai, 6 turkiški rankšluosčiai.

Speciali. $56.00
10 sv. ryžių, 10 sv kiaulinių tau- 

J kų, 10 sv. kviet. miltų, 10 sv. 
cukraus.

Daugybė kitų specialių siuntinių. 
Prašykite mūsų nemokamų naujų 

ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ.
Užsakykite siuntinius tiktai per 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor, 
New York, N.Y. 10010, USA.

Telefonas 982-1530
Prašykite mūsų nauju iliustruotu 

KATALOGŲ

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnaket (garlic) yra natūralus krau
jo valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva- 
rumg, nuo puvimo bakterijų bei jas 
nmoiktoo. "ADAMS GARLIC PEARLFS"
turi savyje reikalingos česnako alyvos.

r IM I HVC LrUS n7!H|OTTOI JUnO*

rtiv ▼orTOfo cesnovca vcotp
domi Ja gydomąją bei stiprinamą ja 
galio. Stenkis būti stiprus k sveikos. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PLARLK" dėžutą voiitMėJs. Jausies 
pofiao, stipriau Ar matiou slogą tu«

••oi kvapo, ool skonio.

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
BLOOR — DUFFERIN, $4.000 įmokėti, plytinis 6 kambarių namas, 
koridorinis planas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, poilsio kambarys, garažas. 
ISLINGTON — PRINCESS MARGARET, $8,000 įmokėti, atskiras 
plytinis vienaaugštis (bungalow), 6 kambariai, užbaigtas poilsio kam
barys, 2 prausyklos, garažas, 8% mortgičius.
DUNDAS — ST. CLARENS, $3,000 įmokėti, plytinis 6 kambarių na
mas, 2 modernios virtuvės, 1 mortgičius Ifrciai metu. Prašoma 
S23,200.
BLOOR — HAVELOCK, dvibutis, plytinis atskiras 10 kambarių, 
dviejų augštų, šiltu vandeniu šildomas, garažas. Turi būti parduotas; 
savininkas, nusipirko kitą namą.
GLENLAKE — CLENDENAN, atskiras, plytinis 6 kambarių namas; 
šoninis ivažiavimas, garažas, 1 mortgičius; prašomas imokėjimas 
S6.000.

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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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 Paškevičins ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Ok

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

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

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

PAPCFLS TO tVKOPt 
.t w

►

I

►

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

p r o g r a m o s, 
visi verslo* bei 
reklaminiai 
spaudiniai



laikė

vardės. Visiems lietuviškas ačiū.

KITAM PRISKIRTA MINTIS

redakcijos.

NESU PASIKASĘS
Bendruomenės pirm. 

Maipu 3673. Rosario S. F., Rep.

sakė
ir paprašė lenkiškai negiedoti.
Bet kur tau! Kun. Milžinui su

išsiimti ten užslėptą alų, tai tu- 
-------” • " į reikalin- 

— prime-

valdyba mielai butų surengusi ir 
dailininko parodą, jeigu jo paveiks
lai turėtų ką nors lietuviško. Deja, iš-

nieko lietuviško nebuvo. B. Vileita

traukė savo tradicinę “Idzie, 
idzie Bog Visokosci” (Eina, eina 
Augštybių Dievas). Kareiviai su
mišo, bet ne jų kapelionas. Jis 
grįžo prie altoriaus, padėjo ant 
jo monstranciją, priklaupė ir at
sisukęs į žmones pasakė:

— A ot i neidzie... — O, 
va, ir neina...

Lietuviškos pamaldos buvo tę
siamos toliau ir daugiau truk
dymų nebuvo.

na žmona.
Dialogas

būčiau kito vyro žmona.
— Ne, nes tokių priešų dar 

neturiu.

— Mamyte, kodėl aš neturiu 
broliuko?

— Argi tau bloga vienam?
— Ne, bet kai jūs numirsite, 

kaipgi aš vienas jums paminklą 
pastatysiu. Seneliui tai jūs še
šiese statėte.

artėjančiai Dainų šventei. To suva
žiavimo dalyviai buvo nustebinti to
kiu J. Jasaičio mostu, siekiančiu nu
marinti šias vaikų šventes, vietoje 
jų tobulinimo. Kitos BaL Brazdžionio 
nurodytos klaidos yra nuomonių rei
kalas. Jeigu B. B. praėjusi vaikų

burių** rugpjūčio 19 d. vedamąjį apie 
“Kultūrinę politiką". Jame A. Rin
ktinas rašo, kad “tenka tik susirūpin-

rašyti susitarimai” rašoma apie raštą 
Vietinės Rinktinės reikalu, kurį pa
sirašė keli karininkai Nurodytais 
inicialais lyg taikoma ir man, kad aš 
toki raštą pasirašęs. Pareiškiu, kad 
tokio rašto nesu pasirašęs, nesu net 
matęs, kad kas nors toki ar panašų 
raštą būtų pasirašęs. Iš viso panašių

nę susidarė ir mano bei kaimynų vai-

tuanistikos Instituto suvažiavime. Ta 
pačia proga jis pagiria mano mintis, 
kurias suvažiavime kun. V. Bagdona
vičius pritariančiai parafrazavo, tas

Stovyklos adresas
Skautų Rako stovyklavietės 

laiškanešiai, vartydami laiškus, 
siunčiamus tėvams į Čikagą, 
kasmet užtinka įvairių Rako 
stovyklavietės adresų, kurie yra 
kiekvieno laiško kairiame kam
puke. Vietoje “Camp Rakas, 
Custer, Michigan”, būna įvai
riausių varijantų: Camp Rakas, 
Custered. Michegen, Camp Ra
kas, Custard Michigan, Camp 
Rocko, Custer Michigan, Camp 
Ratios, Custer, Michigan ir 
Kump Rackas, Custer, Mišigane.

Tarptautinėje stovykloje
šventę apibūdinti, nes jiems ji pir
moje vietoje yra rengiama. Jeigu B. 
B. tik tokių •‘klaidų” surado “Čika-

Nors ‘’Drauge”, iš kurio A. Rinktinas 
cituoja, buvo aiškiai parašyta, kas ką

Žemeliui dėl tolau pat ar panašių ra
šinių jo knygelėj “Okupantų replė
se” esu panašiai atsakęs laikrašty 
“Laisvoji Lietuva” 13/46 nr. 1948. 
VII. 31 Vokietijoj.

kad net žvakių liepsnos sušal
davo, ir mes negalėdavome jų 
užpūsti.

— Tai nieko, — atsako kitas. 
— Kur aš buvau nukeliavęs, 
ten nuo šalčio net žodžiai sušal
davo į ledo gabaliukus. Turėda
vome juos pirma ištirpyti, kad 
susigąudytume, apie ką buvo 
kalbama...
• Kur lapai krinta, gražūs me
džiai auga, kur žmonės krinta — 
akmenys dygsta. Parinko Pr. aiš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

žin ar dėlto reikėjo gaišinti savo ir 
skaitytojų laiką? E. šulaitis

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Skaičiau “TŽ”, esą būtų gera siųs

ti iš Amerikos lietuvius mokinius į 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoj. Tai 
gera mintis, bet čia pat kyla klausi
mas, kodėl Vokietijoj gyvena lietu
viai nesiunčia savo vaikų ton gimna- 
zijon. Joje dirbti norinčių yra. bet 
jon siunčiančių savo vaikus — ne
pakankamai. Mano pašonėje yra 5 
vaikai, kurių dėdė išrinktas lietuviš
kiem reikalam tvarkyti, bet savo vai
ku nė negalvoja siųsti lietuviškon 
gimnazijon. H. V.

SPAUDA ARGE.NTINIEČLkMS
Į mano prašymą spaudos reika

lu gana gausiai atsiliepė “TŽ” skaity
tojai — pradėjo plaukti siuntinėliai 
su įvairia spauda. Esu gavęs įvairių

NEATSILIKIME
Mūsų pareiga nuolat informuoti 

laisvąjį pasaulį, ką daro rusai-komu- 
nistai su mūsų tėvyne, žmonėmis. 
Mes turime tai nuolat priminti, ju
dinti savo reikalus- Tam reikia dar- 

ninkas gražiai sudėstė savo aprašy- bu ir lėšų. Kas kuo galime, prisidė- 
mą apie Vankuverio lietuvius. Esą 
Vankuverio moteliai labai prasti, pa
lyginus su JAV, lietuviškos spaudos 
niekas neskaito, valdyba miega, o jos 
pirmininkas, svečiui atvykus, i dar
bą išėjo. Gal čia taip ir yra? Bet dai
lininkas ir anksčiau rašytuose 
straipsniuose negeriau atsiliepė apie 
kitur gyvenančius tautiečius.

Svečias atsilankė pas mus su žmo
na. kuri nekalba lietuviškai Kadan
gi mes ir mūsų draugai yra lietuviai, 
tai buvo pirmas kartas, kad nuo ryto 
iki vėlyvus popietės savo namuose 
teko laužyti liežuvį angliškai. Daili
ninkas papasakojo apie savo parodas 
ir sakėsi turįs išsiųsti savo paveiks-

Vytautas Kavolis

“KODĖL TAS SENUKAS TOKS 
LIESAS?“

kime. Partizanai klojo galvas, liejo 
kraują, o mes nors materiališkai 
remkime lietuvybės veikla, veiks
nius, organizacijas, bažnyčias, mo
kyklas. kad mirdami galėtume pasa
kyti, jog ir mes prisidėjom prie ge
ru darbu ir Lietuvos laisvės atgavi
mo. Ypač svarbu atsiliepti laiškais i 
didžiojoj spaudoj spausdinamus 
straipsnius, liečiančius Lietuvos ir 
kitu pavergtu kraštu reikalus. Reikia 
pagirti geruosius ir atitaisyti klaidin
guosius straipsnius. J. S.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS •
DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

295 Roncesvalies Avė. 
Tel. 536-1373 

Atidaryta: kasdien 9—6 v. 
ketv. ir penkt. 9—9 v.

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r> »«• 480 RONCESVALLES avė.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIŲ VASARA VOKIETIJOJ
JAV armijos kareivinėse. Vado
vai p.p. Karasiejai gali būti pa
tenkinti savo darbo rezultatais.
KUN. V. ŠARKOS SUKAKTIS

Rugpjūčio 22 Hamburge kun. 
Vaclovas šarka atšventė savo 
sidabrinę kunigystės sukaktį. 
Tikroji sukakties diena buvo lie
pos 21-ji, nes 1946 m. liepos 21 
d. Eichstaette 8 lietuviai klieri
kai gavo kunigystės šventimus, 
jų tarpe ir Šarka. Iš tų 8 du jau 
mirę (Viktoras Kaleckis ir Sta
sys Usauskis), 3 gyvena JAV- 
bėse (Juozas Budzeika, Antanas 
Bukauskas ir Jonas Klimas), o 
V. šarka, Vladas Salaviejus ir 
Kazys J. Vaišvilas — Vokieti
joje. Lietuvių veikloje ypač yra 
išgarsėjęs Šarka. Dabartinė jo 
“parapija” apima didžiulius 
šiaurės Vokietijos plotus. Savo 
laiku jis kapelionavo emigraci
nėje Grohno stovykloje ir dėlto 
plačiai žinomas į užjūrius išvy
kusiuose lietuviuose. Kilme Šar
ka yra vilnietis, gimęs 1922 m. 
gegužės 2 d. Kaniūkų kaime; 
Dūkšto parapijoje. Gimnaziją 
baigė Vilniuje, kunigystei ruo
šėsi Kauno, Vilniaus ir Eich- 
staetto kunigu seminarijose. Su
kakties iškilmėse dalyvavo vysk, 
dr. A. L. Deksnys ir vysk. Jo
hannes von Rudloff, 7 lietuviai 
kunigai, daug vokiečių ir gražus 
būrys sukaktuvininko parapijie
čių. Iškilmingas šv. Mišias kon- 
ceiebravo kartu su sukaktuvi
ninku vysk. Deksnys, kunigai 
Bernatonis, Girčius, Liubinas, 
Šulcas, Zeliauskas, žalalis ir vie
nas vokietis pranciškonas. Vysk. 
Deksnys pasakė pamokslą lietu
viškai, o klebonas A. Bleich vo
kiškai. Gale Mišių žodį tarė 
Hamburge reziduojąs Osnabriu- 
ko vyskupo pavaduotojas vysk. 
Rudloff. Priėmimo metu kalbėjo 
čekų, latvių, lenkų ir ukrainie
čių atstovai. Vokietijos LB, Va
sario 16 gimnazijos ir Eichstaet
te buvusiųjų kurso draugu var
du sveikino kun. Br. Liubinas. 
Dar kartą kalbėjo vysk. Deksnys 
ir klebonas A. Bleich. Š. Vokie
tijos dainininkai, kuriuos kun. 
Šarka nemažai paremia, padai
navo lietuviškų dainų. Brolis ir 
sesuo Alfredas ir Asta šalčiai iš 
Bad Zwischenahno padainavo 
kelias lengvo žanro daineles, o 
hamburgietė Izabelė Schroeder 
— rimtesnes. Programai vado
vavo V. Banaitis, šventę organi
zavo specialus komitetas, vado
vaujamas J. Valaičio. ELI.

Kun. V. šarka, atšventęs sidabrinę 
kunigystės sukakti V. Vokietijoje

(Atkelta iš 3 psL) 
pamaldos buvo lauke, prie nau
jai pradėto statyti bendrabučio. 
Jas laikė statybos vajaus vedė
jas kun. A. Bernatonis. Šią sto
vyklą finansiškai parėmė BAL- 
Fas, Vokietijos LB valdyba, o di
džiąją išlaidų dalį padengė pa
tys stovyklautojų tėvai.

Jaunimo stovykla
Ją suorganizavo Vokietijos 

LB jaunimo sekcija, vadovau
jama stud. Andriaus Smito. Tru
ko vieną savaitę —nuo liepos 
25 iki 31 d. Ji buvo surengta 
Bad Pyrmonto jaunimo namuo
se. Dalyvavo, su jaunais ir se
nais. 28 asmenys. Jaunimo dau
guma buvo iš anapus Atlanto — 
JAV ir Kanados. Paskaitoms ne
buvo skiriama daug dėmesio, o 
daugiau laisvam pokalbiui ir pa
bendravimui.

Skautu stovykla
Iš įvairių pasaulio kraštų su

važiavę lietuviai skautai stovyk
lavo dvi savaites Schvvetzingeno 
miškuose. Be abejonės, toji sto
vykla jau plačiai aprašyta lietu
viškoje spaudoje. Vokietijos lie
tuvių akimis žiūrint pastebėti
na, kad ir ji palietė ne vien 
skautiškuosius sluogsnius. Pvz. 
liepos 25, kai pamaldas miške 
laikė vysk. A. L. Deksnys, į sto
vyklą suvažiavo daug lietuvių iš 
įvairių Vokietijos kampelių, ku
rie turėjo progos pasidžiaugti ir 
skautų pateikta programėlę. 
Skautų vadai buvo priimti 
Schwetzingeno miesto burmist
ro, o Toronto “Gintaras” gražiai 
atstovavo lietuviškiems šokiams 
tiek vokiečių renginyje, tiek ir

programos

vaikams

N ETAI P TVARKOMA WASAGA
Ontario provincijos valdžios pa

skirta tarpžinybinė komisija, išstu
dijavusi poilsio ir vasarojimo rietas 
Šiaurės Ontario provincijoj, paruo
šė ateities planus. Tam jau paskirta 
iš biudžeto 18 mil. dolerių. Pirmoje 
eilėje norima pagerinti Wasagos ku
rortą ir apylinkes. Pagal “Wasaga 
Park Project-Master Plan 1971” nu
matoma nusavinti žemę ir pastatus 
pagal ežerą (Nottawasaga Lake) 9 
mylias ilgumo ir 200 — 400 pėdų gi
lumo, t y. I liniją ir dalį IL prade
dant Brocks Beach pietine pradžia 
ir baigiant Floss Twp. Beach. Taipgi 
numatyta nusavinti tuščias vietas bei 
miškus pagal 26 kelią (prie liet, baž
nyčios ir pagal plentą Oakview 
Beach iš abiejų pusių). Visas paim
tas plotas sudarytų apie 400 akrų 
Ant tų žemių visi pastatai būtų nu
griauti, įrengti turizmo parkai ir au
to aikštės. Visų žemių ir pastatų iš
pirkimas, pagal rinkos kainą, turėtų 
kainuoti apie 30 mil. dolerių.

Planuojama ten įrengti keliaujan
tiems aikšteles su vandentiekiu, ka
nalizacija ir pan. Tai irgi atsieitų 
apie 10 mil. dol. Taipgi būtų išvesti 
nauji keliai privažiavimui į Wasaga. 
Wasagos miestelio gatvės būtų iš
tiesintos, praplatintos, įrengtos auto- 
aikštės bent 10.000 automobilių. Vi
sas planas kainuotų apie 100 mil. do
lerių, kurie ateis iš mokesčių mokė
tojų.

“Master Plan 1971” nėra priimti
nas ištisai. Reikėtų palikti pagal 
ežerą liniją ir dalį II, neliečiant iš
tisai 9 mylių žemės ruožo — apie 300 
—400 akrų. Tai geriausia ir bran
giausia vasarvietės žemė. Smėlis, ko
pos, pušynai. Vasarnamiai netoli

vandens, patogu vasarotojams, ypač 
senesnio amžiaus žmonėms ir šei
moms su vaikais, nes ten negilu, šva
rus dugnas, nėra uodų.

Galėtu planuotojai nusavinti 30— 
50 pėdų iš fronto paplūdimio prapla
tinimui. Priešakinių sklypų gylis yra 
200 pėdų, tad liktų 150 pėdų savi-

• Meilė yra pragaro muzika, 
kuri priverčia šokti net senių 
širdis.

Pavertimas tokios geros patogios 
vietos parkais, autoaikšte. yra neiš
mintingas, juo labiau, kad už 30—50 
metu Wasaga taps miestu su 50—100 
tūkstančiai nuolatinių gyventoju. 
Tuo tarpu reikėtų pravesti ir pra
platinti kelius, Įvesti kanalizaciją, 
vandentieki, sutvarkyti autoaikštę. 
Iš viso neturėtų būti leidžiama auto
mobiliams ir motociklams važinėti 
paplūdimyje. Pastarasis turėtu būti 
poilsio ir pasivaikščiojimo vieta.

Pirmoje eilėje provincinė valdžia 
turėtų sutvarkyti Wasagos kurortą, 
praplatinti gatves, tiltus, nugriauti 
senus namelius.

Planuotojai mano, kad Wasagos 
apylinkes pavertus parkais, stovyk
lavimo rietą bus pasitarnauta žmo
nėms. Priešingai — bus pakenkta 
daugeliui ramių, tvarkingų piliečių. 
Vasarnamių savininkai turės keltis i 
kitas vietas. Taigi, tūkstančiai kel
sis su savo draugais kitur ir čia jie 
nebegris. Į parkus tik savaitgaliais 
atvyks nuotykių jieškotojai. gal ir 
‘ hipiai”, kurie sutryps parkus, pri
darys netvarkos ir vyks jieškoti nuo
tykių kitur. Būtu labai pageidautina, 
kad Ontario valdžios planuotojai 
‘‘Master Plan 1971” pakeistu ir Wa
sagos kurortą gerintų mūsų nurodyta 
kryptimi. Tuo būdu esami nuolatiniai 
gyventojai, pensininkai ir vasarotojai 
būtu palikti ramybėje. J. K
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Si rudeni 19 kanalas ro

dys tris naujas serijas 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams, be to, porą pra

ėjusių metų mėgstamiau

sių programų.

Mūsų SKRITULINĖS 

DURYS atsidarys kas
dien 8 v. ryto, o sekanti 

MAGIC ROUNDABOUT

programa — 8.30 v.

Pirmadieniais ir trečia-

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA
3828 B L O O R W., I S L I N G T O N (6 - POINTS PLAZA)

A. LIŪDŽIUS, B.L.
421 Roncesvalies Avė.

(Toronto
II 

Telefonai:

OKULISTES
Dominion Bank 
augštas)
Įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susi ta r i ma te I ef on u.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Rubes.

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

Dėl priėmimo skambinti telefoną

MEDUS

ATLIEKU GRINDŲ

Dvy liktą valandą MIS

TER ROGER'S NEIGH-

dieniais nuo 10.50 v. r. 
GUESS WHAT? su Jan

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

148 Westminster Ave^ Toronto 
Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Šutai-

BOURHOOD programa, 

o vėliau nuo 5.30 v.p.p, 

galėsite pamatyti S ESĄ- 

ME STREET II.

kilimus. P. KARALIŪNAS,
Skambinkite LE. 3-4912.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS?, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILuYMO DARBUS.

*

PRIE GORE VALE
TEL. EM.

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi
5 T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS 

532-7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasinlis

Visą 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 ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas 

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

,, Canadian Osera © I H

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1 8 4 E L LIS AVĖ 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard-Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 16 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

Rugsėjo 17 iki spalio 16
LUCIA DI LAMMERMOOR, Donizetti
rugsėjo 17, 22, 27 (popietinė), 29, spalio 2, 5, 9 (popietinė), J 4
THE MERRY WIDOW, Lehor
rugsėjo 18, 23, 25 (popiet.), 29, spalio 8, 11, 12, 16 (popiet.)
MADAMA BUTTERFLY, Puccini
rugsėjo 21, 24, 30, spalio 2 (popiet.), 4, 16
DIE WALKUERE, Wagner rugsėjo 25, spalio 1, 7, 13
MACBETH, Verdi rugsėjo 28, spalio 6, 9, 15

su Toronto Simfonijos orkestru ir Kanados valstybiniu baletu.
Bilietu komos: vokanmol seansai $8 50, $7.75, $5.50. $3.50 

Seitodėruų popėtmiai: $7.50. $4.75, $4 50, $2.50
Kasa atidaryta nuo 11 v.r. iki 6 v.v. kasdien, išskyrus sekmadmnius.
Užsakymai priimami ir paštu.

Visa tai tėra keli pavyz

džiai mūsų naujų pro

gramų, kurios prasidės 

nuo rugsėjo 11 d. 19 

kanale. Tai pedagoginė 

televizijos programa 

jums ir jūsų šeimai.

M.LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

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

Savininkas V. BACĖNAS

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 30 Dewsen St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534-0563



8 psL • Tėviškės Žiburiai • 1971. IX. 9 — Nr. 36 (1127)

— Gerojo Ganytojo stovykla, vei
kusi nuo liepos mėnesio pradžios iki

— Mirus a.a. K. Ardavičiui, giliai 
užjaučiame velionies šeimą ir arti-

Darbo šventės, užbaigė šios vasaros muosius.
stovyklavimą. Padėka visiems, kurie 
įsijungė į stovyklos patobulinimą ir 
įgalino jaunimą stovyklauti gražioje 
gamtoje.

— Nuo šio sekmadienio Spring- 
hurste pamaldos lietuviams stovykla
vietės patalpose bus laikomos tik
11 v.

— Po gražiosios vasaros prasideda 
vėl mokslo metai tiek kanadiečių, 
tiek ir šeštadieninėje lietuvių mo
kykloje. Linkime, kad lietuviškasis 
jaunimas su noru ir nauja energija 
sugrįžtų į mokyklas.

— Rugsėjo 4 d. iš parapijos baž
nyčios palaidotas a.a. Kazimieras Ar- 
davičius. Velionies šeimai nuoširdi 
užuojauta.

— Pamaldos: šį antradienį 9 v. už 
a.a. Oną Janilynienę. Sekmadienį: 10 
vai. už a.a. Raimundą Laurinavičių 
(užprašė Dana ir Pranas Jankai), 11 
v. už a.a. Kazimierą Baliūną.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šį sekmadienį 11 v. ryto bend

ros pamaldos, kuriu metu naujas ku
nigas bus įvestas į pareigas. Pamoks
lą sakys sinodo atstovas kun. dr. Cal
vin Gilck. Po pamaldų bus moterų 
draugijos paruoštos vaišės. (Šios pa
maldos bus vienintelės šį sekmadie
nį.)

— Ateinantį sekmadienį ir visais 
kitais sekmadieniais pamaldos 9.30 
v. ryto. Pamaldų metu vyksta sek
madienio mokykla.

— Antroji šeimos šventė įvyks Či
kagoje š.m. spalio 9-10 d.d. Autobu
sas jau užsakytas. Registracijas pri
ima V. Dauginis tel. CH 9-2067.

Toronto “Varpo” choras nuo
širdžiai dėkoja Kanados Lietu
vių Fondui uz 150 dol. paramą.

Valdyba 
KUR PIGIAU?

Visi bankai labai reklamuojasi sa
vo kredito kortelėmis — “credit 
cards”. Jų vartotojas moka 1%% į 
mėnesį (18% į metus) nuo nesumo
kėto balanso. “Parama” ima už pa
skolas tik % % į mėnesį (8% į me
tus). Palyginus mokamas palūkanas 
už $100 paskolą, susidaro toks vaiz-

Už $100 paskolą skirtumas susida
ro $4.58 arba 55%! Žmonės bėgioja 
po miestą, jieškodami “išpardavimų” 
su 10-20% nuolaida, o čia savoj “Pa
ramoj” gaunamas pinigų “išpardavi
mas” su 55% nuolaida visą laiką! 
Tad kodėl nesinaudoti “Paramos” 
duodamom paskolom? Jei negalite

das: "Credit
Neapmokėtos "Paramai" Card"
balansas palūkanos palūk.
Pirmas mėnuo 100.00 .67 1.50
Antras „ / 90.00 .60 1.35
Trečias „ 80.00 .53 1.20
Ketvirtas „ 70.00 .47 1.05
Penktas „ 60.00 .40 .90
Sestas ,, 50.00 .33 .73
Septintas „ 40.00 .27 .60
Aštuntas „ 30.00 .20 .45
Devintas „ 20.00 .13 .30
Dešimtas „ 10.00 .07 .15
Iš viso palūkanų — —
sumokama___ 3.67 8.25

visų sąskaitų apmokėti, norėdami iš
vengti 1%% mėnesinių palūkanų, 
kreipkitės į “Paramą” dėl paskolos. 
Taupykite pinigus!

S. Grigaliūnas
VIENINTELĖ KANADOS VAL

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

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

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

i BARONESSA BEAUTY SALON B
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 a

$
2265 BLOOR St. W., kampas Bioor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 
§, perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

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

=======7- M U O L O I H O S IKI DANGOBAttlOt
IJ ^11 VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS

' (RENGIMAI, PRIE2I0RA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI %

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

— Mišios: šį šeštad., 8 v. — už a.a. 
J. Akstiną, užpr. p. Akstinienės; šį 
sekmad., 8 v. už a.a. A. Brencių, užpr. 
V. M. Tamulaičių ir A. E. Lorencų; 
9 v. — už a.a. V. Kaknevičių, užpr. 
J. A. Puterių kaip užuojauta sūnui 
Juozui, Lietuvoje mirus jo tėveliui;
10 v. — už a.a. M. Stuikienę, užpr.
A. Stuikio; 11.15 v. — už a.a. J. Šim
kų, užpr. S. Bubelienės savo tėvelio 8 
mirties metinių proga.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas — šį sekmadienį po Sumos baž
nyčioje.

— Suaugusių choro pirmoji sezono 
repeticija — šį ketvirtadienį, rugsė
jo 9 d., 7.30 v.v. muzikos studijoje. 
Choras bažnyčioje pradės giedoti šį 
sekmadienį. Visus choristus-es ir 
naujus, norinčius parapijos chorą su
stiprinti, maloniai kviečiame įsijung
ti ir ateiti jau į pirmą repeticiją.
. —, Parapijos biblioteka pradės 
veikti nuo rugsėjo 19 d. Taip pat 
tą dieną parapijos kavinėje bus ga
lima gauti šilto miasto; šeimininkė 
— p. Valatkienė.

— Mokslo metų pradžios proga 
jaunimui linkime sėkmės.

— Kviečiame susidomėti uždaro
mis savaitgalio rekolekcijomis mo
terims, Jos bus spalio 1-3 d.d. In- 
formuotis ir registruotis pas Kat. 
Mot Dr-jos pirm. L. Murauskienę 
RO 3-6984.

— Praėjusį sekmadienį grįžtan
tiems iš kelionės į Midlandą ir sto
vyklavietėje sustojusiems svečiams 
par. tarybos jaunimo sekcija aprodė 
stovyklos rajoną, pastatus ir visus 
pavaišino kava, karštais “šuniukais” 
ir pyragaičiais. Sekcijai nuoširdus 
ačiū.

— Sutuokta Maurice P. McGarrag- 
le ir Genovaitė J. Dubininkaitė, Way
ne L. Vekteris ir Carolyn A Dodd.

PADĖKA
Už suruoštą mums staigmeną 25 

metų vedybinės sukakties proga, gra
žias dovanas, vaišes ir sveikinimus 
nuoširdžiai dėkojame: p.p. S. P. Sty
roms, S. S. Kviecinskams, A A. Ado
mavičiams, P. J. Barakauskams, E. 
J. Benečiams, B. J. Borysams, B. But- 
vilienei, B. J. Dundziams, V. Jasine- 
vičiui, D. A. Kamaičiams, O. J. Kir- 
vaičiams, J. Saunorienei, B. Tamo
šiūnui, T. Z. Zaleskiams.

Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū —

Zita ir Antanas Urbonai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems už 

mums surengtas vasarnamio įkurtu
ves. Taip netikėtai mus užklupote su 
savo skaniais valgiais, gėrimais ir 
gražiomis dovanomis. Už visa tai 
jums visiems nuoširdus ačiū: p.p. J.
B. Dundziams, L. I. Haight, P. E. 
Juodvalkiams, A. A. Lukošiams, J. L. 
Masevičiams, J. O. Samkovams, A. A. 
Vaičiūnams, A O. Želviams ir M. 
Zubrickui. Taip pat labai ačiū ir 
tiems, kurie prisidėjo, bet negalėjo 
dalyvauti.
Oshawa. Ont. S. V. Kneitai

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuve ir dar vienas atskiras kam
barys. Telefonas 536-6480.

JIEŠKOMA MOTERIS dvejų metų 
mergaitei prižiūrėti 5 dienas savai
tėje Yonge - Bloor rajone. Telefonas 
9624826.

DUNDAS — RONCESVALLES rajo
ne išnuomojami kambariai dviem 
studentam. TeL 536-0690.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
rr naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

B
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Lietuvių skyrius, kuris KLB Toronto apyL valdybos rūpės Hu buvo įrengtas Kanados parodoje Nuotr. S. Dabkaus

M ■■ AA v- v. ■ ■ « Seaway Towers, Confederation Hall,Spalio 30, šeštadieni, 6.30 v. v., —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 5 2000 Lakeshore Boulevard West

RENGIAMAS TISK "VYČIO"

tradicinis BALIUS
Įėjimas — $20 porai. Apranga — 
pusiau iškilminga. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto (viešbučiui reikia 
pranešti dalyvių skaičių) pas Marga
ritą Nacevičiūtę tel. 534-6075 arba 
pas Vytautą Akelaitį tel. 766-7489.

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIAME NEEILINIAME BALIUJE. “Vyčio” klubas

• Vakarienė • Gražuolės rinkimai
• Garsusis D'Amico orkestras • Šokiai

AJA

Leokadijai Norušienei
mirus, jos vyrui PRANUI NORUŠIUI reiškiame gilią 
užuojautą —

A. ir K. Žilvičiai H. Rickienė

Maldininku kelionėje rugsė
jo 5 d. į Midlandą dalyvavo apie 
400 asmenų. Mišias atnašavo 
kun. J. Staskevičius, pamokslą 
pasakė ir Kryžiaus keliams va
dovavo kun. P. Barius, OFM? iš
pažinčių klausė kun. R. šakalys, 
OFM, giedojimui vadovavo kun. 
Br. Jurkšas. Ta proga Lietuvos 
kankinių kryžius buvo papuoš
tas gėlėmis. Jo dienos, deja, 
baigiasi. Kaikurios dalys jau yra 
išpuvusios, ir reikia pradėt gal
voti apie naują kryžių. Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro pa
kviestas, dail. T. Valius paruošė 
metalinio kryžiaus projektą. Ti
riamos finansinės ir techninės 
galimybės ši projektą įvykdyti. 
Reikėtų kryžiaus tradiciją tęsti.

Toronto Lietuvių Namai yra 
nupirkti ir jau baigiami atlikti 
visi formalumai, kad būtų ga
lima pradėti remonto darbus. 
Neseniai buvo išleisti Įstatymai, 
kuriais yra tvarkomi viešo nau
dojimo pastatai, šiuo įstatymu 
statomi tikrai dideli reikalavi
mai, kad pastatai būtų pilnai 
saugūs ir tinkami viešam naudo
jimui. Todėl ir remontui leidi
mas išduodamas tik visiems 
miesto savivaldybės skyriams 
sutikus. Tai pareikalauja nema
žai laiko, daug neproduktyvaus 
darbo ir kantrybės. Vienok ei
nama jau visai prie galo ir su 
poros mėnesių pavėlavimu bus 
pradėti remontai. Kviečiami lie
tuviai rangovai susipažinti su re
monto projektais ir jau dabar 
pateikti savo pasiūlymus, nes 
norima, kad bent dauguma dar
bų būtų atlikta pačių lietuvių. 
Greitu laiku naujos patalpos bus 
atdaros norintiems susipažinti 
su projektu ir gauti platesnes 
informacijas visais Lietuvių Na
mų reikalais. Valdyba

Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 12 d., 10 v. r., “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programo
je. kuri perduodama iš CHIN 
stoties banga 101 FM. Visuo
menė kviečiama tą dieną išklau
syti mūsų konsulo dr. J. žmui- 
dzino žodi ir kitą tai dienai 
pritaikytą programą.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

Stambiuosius aukotojus Tau
tos Fondui, kuris finansuoja 
Lietuvos laisvinimo darbus, 
skelbia VLIKo biuletenis “EL
TOS Informacijos”. Jame pažy
mėta, kad visa eilė Kanados lie
tuvių ir šiais metais aukojo 
stambias sumas. P. A. Aleksand
ravičius. Rexdale. Ont., Įteikė 
S250. “Parama” S200, Prisikėli
mo bankelis S150. Į šimtininkų 
eiles Įsirikiavo: S. K. Gečas, S. 
Kėkštas, S. B. Z. Jackus, H. Smi
tas ir V. Dauginis. Visa eilė tau
tiečių aukojo po $60, $50, $30 
ir $25. Jų pavardės buvo skelb
tos “T. Žiburiuose”. Tautos Fon
do atstovybės pirm. Kanadoje 
yra St. Banelis.

Dienraštis “The Telegram” 
rugsėjo 4 d. laidos skaitytojų 
laiškų skyriuje atspausdino inž. 
H. Lapo laišką su stambia ant
rašte “Lithuania”. Autorius pri
mena A. Shub straipsni apie S. 
Kudirkos teismą, Baltijos kraš
tų padėtį, jų gyventojų viltis su
laukti nepriklausomybės ir sa
ko: “Kai Sov. Sąjunga susirū
pino savo sienomis prie Kinijos, 
Įvyko sensacinis Berlyno susi
tarimas. Sekantis sovietų tikslas 
yra Europos saugumo konferen
cija. Kanadai joje bus atstovau
jama. Tai bus reta proga Įrašy- 
dinti darbotvarkėn būsimą ne
priklausomybę pavergtosios Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos.”

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
dės kitą šeštadienį, rugsėjo 18 
d., 9 v. ryto naujose Šv. Vin
cento Pauliečio mokyklos patal
pose (tarp Fermanagh ir West
minster gatvių prie Roncesval
les gatvės). Westminster yra vie
nos krypties gatvė Į rytus nuo 
Roncesvalles, o Fermanagh yra 
vienos krypties gatvė nuo So- 
rauren Roncesvalles link. Pir
mąjį šeštadienį mokiniai bus 
paleisti 12 v. Kitais šeštadie
niais pamokos vyks nuo 9 v.r. 
iki 12.30 v.p.p. Bus registruo
jami vaikai 4-5 metų į paren
giamąjį skyrių, o vyresnieji — 
Į pirmąjį. Tėvai maloniai yra 
prašomi atkreipti dėmesį, kad 
mokiniai nesivėluotų ir be rei
kalo nepraleidinėtų pamokų. 
Praleidęs pamokas, mokinys 
privalo atnešti klasės auklėto
jui tėvų raštelį, švietimo vado
vybės potvarkiu, visi mokiniai 
pertraukos metu turi pasilikti 
mokyklos kieme. Taip pat jau 
pirmąjį šeštadienį mokiniai su 
savimi atsineša pernykščius va
dovėlius, sąsiuvinius ir rašymo 
priemones. Vedėjas

Toronto lituanistinis semina
ras darbą pradeda rugsėjo 17, 
penktadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Kviečiame 
įsijungti visus, kurie šiais me
tais ar anksčiau baigė lituanis
tinės mokyklos 10 skyrių. Svar
bu dalyvaut I-je pamokoje. Ved.

A. a. Kazimieras Ardavičius 
staigiai mirė Šv. Juozapo ligoni
nėje rugpjūčio 31 d. Velionis 
jautėsi gerai ir savo namuose 
buvo prie įprasto jam siuvimo 
darbo. Ištiktas širdies smūgio, 
greitosios pagalbos buvo nuvež
tas į ligoninę, kur apie 5 v. mi
rė. Velionis buvo 57 m. amžiaus, 
kilęs nuo Kėdainių. Tiek laido
tuvių namuose, tiek laidotuvėse 
dalyvavo labai daug tautiečių. 
Palaidotas iš šv. Jono Kr. liet, 
par. bažnyčios lietuvių kapinėse. 
Paliko žmoną, dvi dukras ir du 
sūnus. Visuomenei velionis buvo 
žinomas kaip darbštus, sąžinin
gas ir paslaugus siuvėjas ir 
duosnus aukotojas įvairiems lie
tuviškiems reikalams. Jis buvo 
nuolatinis “T. žiburių” skaity
tojas ir rėmėjas. “Tėviškės Žibu
riai”, apgailestaudami pajėgaus 
tautiečio perankstyvą mirtį, 
reiškia nuoširdžią užuojautą ve
lionies šeimai bei artimiesiems.

“T. Žiburių” redakcijoj lan
kėsi mokyt. Br. Krokys iš Ročes- 
terio, kur šiuo metu yra Bend
ruomenės pirmininku. Jis daly
vavo giminaitės a.a. L. Norušie- 
nės laidotuvėse. RoČesteryje jis 
reiškiasi kaip veiklus visuome
nės veikėjas, spaudos bei radijo 
programos bendradarbis. Pasta
ruoju metu jis daug pasidarbavo 
mokytojų stovyklos Dainavoje 
organizavime. — Taip pat lan
kėsi Viktoras Pundzius iš Wind
sor©. Anksčiau jis gyveno To
ronte, bet įsigijo verslą Windso
re ir ten įsikūrė. Jis yra “TŽ” 
skaitytojas ir rėmėjas. Lanky
mosi proga atnaujino prenume-

DARAU NUOTRAUKAS*I 

vestuvių, krikštynų, 
atvažiuoju fotografuoti j namus.

Skambinu B. TARVYDUI, 
telef. 7674737.

119 'MONTREAL
rapijiečius, prašydami paremti mūsų5v. Kazimiero par. žinios

— Montrealyje savaitę laiko vie
šėjo Vilniaus Sv. Petro ir Povilo baž
nyčios klebonas kun. Ant. Dilys.

— Rugsėjo pradžioje iš Meksikos 
atvyko ir savaitei laiko apsistojo kle
bonijoje buvęs mūsų par. vikaras 
kun. J. Gaudzė.

— Mūsų par. klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius rugsėjo antroje savaitėje 
pradės lankyti savo parapijiečius. Šio 
lankymo metu bus gera proga grą
žinti metinės loterijos bilietų šakne
les. Kurie pageidaus, galės gauti ir 
po antrą bilietų knygutę.

— Netrukus mūsų parapijiečiai 
pradės grybavimo sezoną. Mat, spa
lio 2 d. mūsų par. svetainėje įvyks 
tradicinė gry bų vakarienė, kuriai yra 
reikalingi jauni, skanūs “grybukai”.

— Pereitais metais šiuo metu lo
terijai jau turėjome beveik pusę su
aukotų laimikių, šiemet jų turime 
dar tik keletą. Tad dar kartą klebo
nas ir par. k-tas kreipiasi į savo pa-

Mūsų kredito unijos nariui

AtA Juozui Ambrasui
mirus, jo žmonai KATARINAI, giminėms ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

TORONTO, ONT.
KLB krašto valdybos jauni

mo sekcija rugsėjo 4-6 dienomis 
Romuvoje surengė prieškongre- 
sinę jaunimo stovyklą, kurioje 
dalyvavo apie 40 asmenų iš Ka
nados ir JAV. šeštadienį pamal 
das laikė kun. J. Staškevičius. 
Diskusijose vyravo busimojo 
jaunimo kongreso programa. In
formacijas teikė komiteto pirm. 
R. Sakadolskis ir kiti. Stovyklai 
vadovavo G. Breichmanas ir J. 
čeponkutė. Vienas iš jų rūpes
čių — kongresinė stovykla, ku
ri numatoma Kanadoje. Dauge
lio stebėtojų nuomone, tam rei
kalui turėtų būti panaudotos abi 
stovyklavietės Wasagoj. Jos yra 
arti viena kitos, lengvai pasie
kiamos, talpios. Tai palengvin
tų ryšio palaikymą ir su lietu
viškąja visuomene.

Lietuvių skyrius Kanados pa
rodoje baigė savo darbą kartu 
su visa paroda, šiemet parodą 
aplankė daugiau žmonių nei per
nai. Daug kas teiravosi apie Lie- • 
tuvą, ypač amerikiečiai lankyto
jai iš Pensilvanijos sričių. Pasi
rodė, kad jie yra lietuvių kil
mės, nors jų kalbos nebemoka. 
Jie domėjosi informacine kny
gele apie Lietuvą, kur galėjo 
rasti ir dail. A. Tamošaičio ra
šinį apie lietuvių tautodailę. Bu
vo ir tokių, kurie priekaištavo 
skyriaus budėtojoms, esą Lietu
vos iš viso nėra, užrašas klai
dinantis; esanti tik Sov. Sąjun
ga. Tai rodo, kad skyriumi do
mėjosi ir komunistuojantys. Sky
riaus įrengimu rūpinosi KLB 
Toronto apyl. valdyba, o meninę 
priežiūrą pavedė dailininkams 
p. p. Tamošaičiams iš Kingsto- 
no. Dėl vietos stokos buvo ribo
jamas! autentiška lietuvių tau
todaile.

“Aušros” gimnazijų suvažiavi
mo komitetas, baigęs darbus,

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namą 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

| I T A Q 7 7 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas 6.0%
Tenn. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams__ ... 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės tp- 
drauda Iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nno 10.30 iki 12.30 v, 
darbo dienomis — nno 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant Šeštadienius; 

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

metinę loteriją. Nelaukime paskuti
niųjų dienų. Loteriją reikia sutvar
kyti ir paruošti bent savaitę prieš 
traukimą. Tad nedelskime su dova
nomis.

— Gražioje p. Vekterienės vasar
vietėje rugsėjo 19 d. įvyks bendra 
abiejų parapijų išvyka-gegužinė. Ti
kimės, jog karimieriečiai, o ypač auš- 
riečiai, atsilankys į šią abiejų parapi
jų bendrą išvyką. Turėsime ir lote
riją. Prašome paaukoti dovanų-lai- 
mikių.

— Liūdna, kad mūsų parapijiečių 
eilės gana greitu tempu retėja. Už- 
pereitą savaitę netekome 3 parapi
jiečių. Būtų džiugu, kad mūsų jau
nimas, ypač jaunosios šeimos, įsi
jungtų ir aktyviau dalyvautų savo 
parapijos gyvenime bei jos reikalų 
tvarkyme ir tuo užpildytų retėjančias 
eiles.

— Mūsų metinei loterijai p. Smi
tai paaukojo stalinę lempą. K. A.

praneša gavęs pajamų: registra
cijos mokesčio $4142.45, iš po
būvio $368.25, iš loterijos $142, 
iš viso $4652.70; padaręs išlai
dų: salei, orkestrui, patarnavi
mui $1180.00, vaišėms $1335.75, 
organizaciniams reikalams$501.- 
64, iš viso 3017.39. Likutis $1.- 
635.31 paskirstytas: Vasario 16 
gimnazijai $500.00, JAV Lietu
vių Fondui $200.00, Kanados 
Lietuvių Fondui $200.00, suva
žiavimo leidiniui $735.31. Likutis 
paskirstytas pagal suvažiavimo 
pageidavimus. Leidinys numato
mas išleisti iki š. m. pabaigos. 
Organizacinis komitetas dėkoja 
visiems, talkinusiems suvažiavi
mo rangoje.

Valstybinis Kanados muzėjus, 
kuriame numatyta ir lietuvių 
tautodailės paroda, rengia ukrai
niečių liaudies meno parodą š. 
m. rugsėjo 17 — spalio 15 d. 
viešojo archyvo patalpose. Ją 
atidarys pats valstybės sekreto
rius G. Pelletier rugsėjo 17 d., 
6 v.v. Paroda pavadinta “Mes te
begyvename savo mene”. Ji ren
giama ryšium su R. Kanados uk
rainiečių suvažiavimu, kuris 
svarstys švietimo bei ukrainie
čių kultūros problemas ir savo 
nutarimus pateiks federacinei 
vyriausybei. Suvažiavime daly
vauti pakviesti ir lietuvių at
stovai.

Tarptautinės miestų ir kelių 
apšvietimo komisijos suvažiavi
mas vyksta Barcelonos mieste, 
Ispanijoj. Kanadai atstovauja 
delegacija iš kelių profesorių ir 
inžinierių, pasižymėjusių apšvie
timo srityje. Jų tarpe yra ir inž. 
A. Ketvirtis, FENCO firmos vy
riausias elektros inžinierius ir 
inžinerijos vadovas. Jis turės 
suvažiavime tris pranešimus. 
Vieno jų tema — “Kanados ke
lių apšvietimas”. Ta proga ap
švietimo reikalais jis lankysis 
Prancūzijoje ir Danijoje.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines 8J%
Nekiln. turto 8.75%
čekių kredito

Investacines _ nuo 9.0% iki 12%
9.6%

Nemok, gyvybės apdr. iki MO.OOT 
už paskolos suma.




