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Visi mokyklon!
Ir pensininkai? Mokytis, žinoma, niekad nevėlu, bet čia ne apie 

pensininkus norima kalbėti, o apie busimuosius kandidatus į pen
sininkus, kurie šiuo metu tėra mokyklinio amžiaus. Ateitis vis dides
niu svoriu gula ant mūsų visų sąžinių, nes atsiveria klaiki kryžkelė 
lietuviškajai išeivijai: mokykla arba išnykimas. Gerai žinome, kad 
ne vien šeštadieninė mokykla lemia, kad šeima gal net svarbesnė, 
bet lietuviškoj kryžkelėj stovėdami galime abi institucijas jungti Į 
vieną ir vadinti tiesiai mokykla. Jeigu vienas jos sparnas negali 
tinkamai veikti, papildo kitas. Jei kasdieninė mokykla šlubuoja, 
ateina pagalbon šeštadieninė ir gali dar daug ką išgelbėti. O kai 
abu vienetai visai tinkamai atlieka savo uždavinį, susidaro viltinga 
perspektyva ateičiai. Tada baisioji dilema būti ar nebūti nustoja 
gulusi ant mūsų sąžinių ir nušvinta kelias į normalų žmogiškąjį 
tęstinumą. Dėlto šiuo metu, kai po vasaros atostogų visų akys vėl 
nukrypsta mokyklos link, nė vienas lietuvis mokinys tenelieka nuo
šaly. Jo pasilikimas už lietuviškos mokyklos ribų reiškia pasilikimą 
už lietuviškumo ribų. Nė vienas negali teisintis pakankamai išmo
kęs lietuvių kalbos namie bei sakyti lietuviškoji šeštadienio mo
kykla jam nereikalinga. Net ir gerose šeimose vaikai išmoksta tik
tai kasdieninės lietuvių kalbos, kuri toli gražu yra nepakankama. 
Tai yra, galėtume sakyti "Kitchen-Lithuanian", kuriai būtinas yra 
tobulėjimas. * * *

Šeštadieninė mokykla yra ne tik lietuviško pasitobulinimo 
pakopa, teikianti daugiau žinių nei paprastai šeima gali duoti, 
bet ir jaunųjų bendruomenė, kurioje susidaro lietuviška atmo
sfera. Bent kartą į savaitę susirenka dešimtys ir šimtai mokinių, 
kurie kartu su mokytojais sudaro lietuvišką aplinką, nejučiomis 
veikiančią vaiko ar jaunuolio sielą. Bendraudami lietuviškoje atmo
sferoje, jie vienas kitą gaivina, drąsina, tarsi įelektrina. Ne be 
pagrindo iš tokios nuotaikos atsirado šūkis "Lithuanian Power!" 
Juk iš tikro lietuviukas, pasijutęs dideliame būryje, jaučia, kad su 
juo yra šimtai ir tūkstančiai, kad juose glūdi fizinė ir dvasinė jėga, 
galinti atsispirti visokiem pavojam. Tuo būdu bręsta bendruomeni- 
nis-socialinis lietuvių mokinių jausmas, kuris yra labai reikšmingas 
ateičiai. Visai kitokie yra jaunuoliai, kurie lieka nuošaly ir neina 
lietuvių mokyklon. Pirmiausia jie tampa vienišais, netenka tos na
tūralios bendruomenės, kuri susidaro šeštadieninėje mokykloje. 
Kad ją gali rasti už mokyklos ribų, t.y. gatvėje su amerikiečiais 
ar kanadiečiais draugais, yra seniai sugriuvęs mitas. Kokia yra 
gatvės mokykla, visi gerai žinom. O kokia yra gatvės būrių įtaka, 
taip pat jau seniai aišku. Antra, nuošaly pasilikęs lietuvis mokinys, 
lieka didžiai nuskriaustas visai ateičiai. Kai jo draugai, einą šeš
tadienio mokyklon, pramoksta daugiau lietuvių kalbos, literatūros, 
istorijos ir'tuo būdu pasiruošia platesniam gyvenimui, nuošalusis 
viso to negauna — jis lieka savotiškas lietuvių elgeta, kuris ateityje 
galbūt kaltins tėvus, kad tvirčiau nepastūmėjo geresne linkme.

, ---- *

Bet kaip pastūmėti? Turbūt nėra nė vienos šeimos, kur tėvai 
neleistų savo vaikams eiti lietuviškon mokyklon. Dauguma tėvų, ne 
tik leidžia savo vaikus šeštadieninėn mokyklon, bet dargi skatina 
ir sudaro tinkamas sąlygas. Tai džiugus reiškinys. Bet yra tėvų, ir 
tai nemaža dalis, kurie laikosi pasyviai — nedraudžia savo vaikam 
eiti lietuviškon mokyklon, bet ir neskatina, nesirūpina sąlygų su
darymu. Vaikai, žinoma, lieka vaikais ir mokyklon nesiveržia. Iki 
šiol dar nė vienas mokinys nelankė mokyklos prieš tėvų valią, nė 
vienas už tai nenukentėjo. Tėvų pasyvumas užkrečia vaikus ir tuo 
būdu šie lieka už lietuviškos mokyklos ribų. Tokiais atvejais tėvai 
yra neabejotinai kalti. Negali būti pasyvumo ten, kur yra gyva 
lietuviškoji sąžinė, kur vaiko ateitis yra didysis šeimos rūpestis. Ati
traukti vaiką nuo lietuviškos mokyklos, reiškia atitraukti jį nuo 
savo tautos (realus pavojus!) ir nuo jo natūralios ateities. Tai per
spektyva, kuri turėtų kilti tėvų sąžinėse. Skirtingi ir žymiai sun
kesni atvejai yra tie, kur dėl mokyklos įvyksta konfliktas tarp tėvų 
ir vaikų. Bet ir čia pedagoginės nuovokos turį tėvai randa būdus 
konfliktui išspręsti ir tuo būdu nutiesti kelius savo vaikų gerovei. 
Tie būdai yra labai individualūs, tačiau jie visi remiasi tvirtu ska
tinimu, nepaliekant vaikui vienam spręsti klausimo eiti ar neiti lie
tuviškon mokyklon, nes jis dar nėra tam kompetentingas. Vaiko 
kaprizas nėra joks sprendimas — tai greičiau jo paneigimas. Jeigu 
būtų paisoma vien vaiko norų, tai tektų uždaryti visas mokyklas. 
Už vaiko paruošimą ateičiai yra atsakingi tėvai. Nepaisymas vaiko 
išmokslinimo, lietuviško auklėjimo, yra nepasymas vaiko ateities, 
kuri anksčiau ar vėliau atsikeršija. Pr. G.

KANADOS /VYKU/

GALI NETEKTI DARBO 40.000

Pasaulio įvykiai
po trecio širdies priepuolio Maskvos ligoninėj mirė Buvęs 
sovietų kompartijos vadas Nikita Chruščiovas, pašalintas iš val
džios 1964 m. L. Brežnevo, A. Kosygino ir jų šalininkų. N. Chruš
čiovą turbūt labiausiai išgarsino jo Įvykdytas Stalino nuvertini
mas ir pasmerkimas kompartijos XX kongrese 1956 m. Nors šis 
pranešimas buvo padarytas uždarame posėdyje, jo kopijos pasiekė 
Vakarų pasaulio spaudą. N. Chruščiovas žengė Stalino pramintu 
keliu ir iki 1957 m. sugebėjo pašalinti visus savo pagrindinius var
žovus, nenaudodamas Stalino praktikuoto žudynių metodo. Vienin
telė išimtis — KGB viršininko L. Berijos egzekucija, prie kurios 
nagus yra prikišę ir kiti partiečiai. Malenkovas, Molotovas nebuvo 
nušauti, bet išsiųsti Į Sovietų Sąjungos užkampius nereikšmingoms 
pareigoms. N. Chruščiovas buvo •-----------------------------------------

Nesulaukusi nuolaidų Vašing
tone, premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė į prez. R. Niksono 
10% muito papildą reagavo nau
ju Įstatymu — $80 milijonų fi
nansine parama toms firmoms, 
kurių gaminiai parduodami J. 
A. V. Prekybos ministerio J. L. 
Pepin federaciniam parlamentui 
pateiktas Įstatymo projektas 
pabrėžia, kad pašalpos pagrindi
nis tikslas yra apsaugoti darbi
ninkus nuo gresiančio atleidi
mo. Šios pašalpos firmos nega
lės panaudoti savo nuostoliams 
dėl sumažėjusio eksporto i JAV 
padengti. Pašalpą galės gauti tik 
tos Įmonės, kurios pernai 20% 
savo gaminių yra nardavusios 
JAV rinkoje, ir tai tik tokiu at
veju. jeigu joms gresia nedar
bas. Prekybos ministerio J. L. 
Pepin duomenimis, JAV muito 
10% papildas trim mėnesiam 
galėtu atnešti bankrotą maždaug 
150 Kanados Įmonių. Darbo ta
da netektų apie 40.000 kanadie
čiu. Pašalpai administruoti bus 
sudaryta speciali taryba, kurios 
7 narius paskirs federacinė vy
riausybė.

Sovietų radistas S. Kurdako- 
vas, 20 metų amžiaus, pabėgo iš 
žvejybos laivo Britų Kolumbijos 
pakrantėse. Aštuonias valandas 
jam teko grumtis su bangomis ir 
40 myliu greičio vėiu. kol paga
liau navyko atplaukti i Mores
by salos Tašu kasvklu miesteli. 
Imitacijos pareigūnams jis pa
reiškė savo nusivylimą sovietine 
sistema. Pabėgimui S. Kurdako- 

vas ruošėsi jau keletą metų, bet 
lig šiol neturėjo progos. Jis yra 
kilęs iš Sibiro. Kaip laivo radis
tas, už pusės metų darbą gau
davo nepilnus 500 rublių.

Premjero P. E. Trudeau pra
nešimu, spalio 18 d. Kanadon at
vyks sovietų premjeras A. Ko
syginas. Savaitę truksiančios 
viešnagės planai neskelbiami 
saugumo sumetimais, tačiau spė
jama. kad iš Otavos A. Kosygi
nas lankysis Montrealyje, To
ronte, Vankuveryje, prerijų pro
vincijose ir galbūt Kanados šiau
rėje. Didžiausią rūpesti sudaro 
jo apsauga, nes A. Kosyginas 
pageidauja susitikti ne tik su 
vyriausybės atstovais, bet ir eili
niais kanadiečiais. Staigus atsi
liepimas i P. E. Trudeau kvieti
mą, matyt, turi tikslą pabrėžti 
Maskvoje pasirašytą Sovietų Są
jungos ir Kanados bendradar
biavimo sutartį. Galimas daly
kas, A. Kosyginui rūpi ir prem
jero P. E. Trudeau pradėtas flir
tas su komunistine Kinija. Jo 
kelionė Kanadon vali būti dinlo- 
matinė atsvara Otavos ir Pe
king© suartėjime. Daug kas spė
jo. jog A. Kosyginas iš Otavos 
užsuks Į Vašingtoną, bet š’e gan
dai jau yra paneigti. A. Kosygi
no viešnagė bus pirmasis sovie
tu premjero vizitas Kanadoje. 
Li? šiol Kanada susilaukdavo tik 
minicterin.

Valstybinė Canadian National 
Railwavs geležinkelio bendrovė 
nuo spalio 2 d. atpigins 25% ke
lionės bilietus 65 metų amžiaus

Kanados lietuvaitė ir latvaitė, pasidžiaugusios vasaros atostogomis ir šventėmis, grįžta prie studijų

Tautiniu grupių kongresas
Ontario vyriausybė oficialiai paskelbė organizuojanti tautinių grupių kongresą

Visoje š. Amerikoje tautinių 
grupių klausimas pastaraisiais 
metais suaktualėjo. Jų menu ir 
aplamai Įnašu Į bendrąjį krašto 
gyvenimą pradėjo domėtis ne 
tik plačioji visuomenė, bet ir vy
riausybės. JAV-se jau Įsteigtas 
etninės kultūros centras, kuria
me aktyviai dalyvauja ir lietu
viai. Panašių planų turi ir fede
racinė Kanados vyriausybė, jau 
teikia finansinę paramą kaiku- 
riais atvejais tautinių grupių 
jaunimo vienetams. Sujudo ir 
Kanados provincinės vyriausy
bės — Manitobos, Albertos, On
tario. Bene mažiausiai susido
mėjimo ta sritimi rodo pajūrio 
provincijos, kur mažiau tėra at
eivių, ir Kvebekas, kur vyrauja 
sulaukusiem penininkam. No
rintys pasinaudoti šia privilegi
ja geležinkelio kasose turi Įsi
gyti už $3 asmens tapatybės kor
telę, kuriai gauti pakanka betko- 
kio oficialaus dokumento su gi
mimo data ar Toronto TTC susi
siekimo bendrovės paso, pensi
ninkams duodančio teisę naudo
tis miesto susisiekimo priemonė
mis už pusę kainos. Kelionės ge
ležinkeliu atpiginimas negalios 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
tuo laiku, kai CNR turi perdaug 
keleivių. Už visus priedus ge
ležinkelyje pensininkai turės 
mokėti reguliarų papildą. Ke
lionė iš Toronto į Montreal! pen
sininkams kainuos $7.80 (regu
liari kaina — $10.40). i Winni- 
pegą — $20.20 (r. k. $27). i Van
kuveri — $39.75 (r. k. $53).

Atostogų Britanijon išvykęs 
buvęs premjeras J. Diefenbake- 
ris yra atsidūręs Wrexham ligo
ninėje. Nors jam buvo padarvta 
kardiograma, oficialiai skelbia
ma, kad ji ištiko ne širdies prie
puolis, bet viduriu sutrikimas — 
rasta žaizdelė dvvlikapirštėie 
žarnoje. J. Diefenbakeris ruošia
si švęsti savo 76-tąjį gimtadienį. 
Gydvtojų nuomone, veterano 
politiko gyvybė nėra pavojuje.

Ontario Sturgeon Falls gim
nazijoje prancūzų kilmės stu
dentai pradėjo streiką, reikalau
dami atskiros savo mokyklos. 
Dabartinėje po vienu stogu ir 
bendra vadovybe yra prancūzų 
ir anglų gimnazijos. Sturgeon 
Falls -turi 7.000 gyventoju, ku
riu 87% vra prancūzu kilmės. 
Lig šiol gimnazija rūpinosi vie
nas vedėjas ir du pavaduotojai, 
švietimo vadyba pasiūlė įvesti 
du vedėjus — nranHiziškaiai ir 
angliškaiai gimnazijos daliai.

(Nukelta J 7 psl.) 

prancūzų-anglų problema. Ka
nados vakaruose ir Ontario pro
vincijoj pasisakoma už oficia
liai dvikalbę, bet daugiakultūrę 
Kanadą. Tai pabrėžė ir neseniai 
Įvykęs tautinių grupių kongre
sas Albertoje. Ten buvo aiškiai 
pasisakyta už daugiakultūri Ka
nados pobūdi ir pateikta visa 
eilė pageidavimų vyriausybei 
švietimo, televizijos, radijo, vals
tybinių tarnybų, teisės ir kito
se srityse. Bendras visų pageida
vimas — pilna lygybė visose 
srityse ir sudarymas sąlygų tau
tinių grupių kultūrinei veiklai. 
Kiek šis kongresas turės Įtakos 
naujajai konservatorių vyriausy
bei Albertos provincijoje, dar 
peranksti spėlioti. Viena tėra 
aišku — ji nebegalės ignoruoti 
kongreso nutarimų.

Ontario provincija
Panašiu keliu pasuko ir On

tario vyriausybė, vadovaujama 
konservatorių partijos vado W. 
Davis ir besirengianti naujiem 
rinkimam ši rudeni, š. m. rug
sėjo 9 d. premjeras parlamente 
padarė pareiškimą, liečianti pro
vincijos tautinių grupių kongre
są, kuris Įvyks 1972 ih. balan
džio mėnesi Toronte, štai jo pa
reiškimo tekstas.

“Sosto kalboje buvo minėta, 
kad. Ontario vyriausybė organi
zuos kongresą, apimantį visus 
kalbinius ir kultūrinius mūsų 
gyventojų sluogsnius. Paruošia
mieji darbai pradėti. Jau galiu 
pranešti visą eilę detalių, susi
jusių su šiuo kongresu, kuris 
bus vadinamas “Heritage Onta
rio” ir Įvyks 1972 m. balandžio 
mėnesį.

Kaip jau buvo minėta Sosto 
kalboje, kongreso “Heritage On
tario” tikslas bus paskatinti 
glaudesni ryšį ir sąveiką tarp vi
su Ontario grupių, tarp šių gru
pių ir vyriausybės.

Pastovus Ontario vyriausybės 
principas yra daugiakultūrišku- 
mas. Pripažinimas įvairių mūsų 
gyventojų grupių ir jų reikš
mingo įnašo, kuriuo jos pratur
tina Ontario gyvenimą, buvo 
daug kartų pabrėžtas. Tai buvo 
aiškiai pasakyta antrojoj konsti
tucinėj konferencijoj 1969 me
tais. kai Ontario vyriausybė ne
reiškė. “kad Kanada turi būti 
dvikalbė šalis su daugiakultūriu 
charakteriu.”

Kadangi ontariečiai vis dau
giau ir <giliau domisi musu kul
tūrine nlėtote. kongresas “Heri
tage Ontario” anims visu nro- 
vincijos sluogsnių narius, įskai

tant tuos, kurie vadinami etni
nėmis grupėmis, Ontario pran
cūzus, anglosaksus ir indėnus. 
Kongresas “Heritage Ontario” 
bus paskata mums visiems susi
tikti, kartu veikti, pabrėžti da
bartinės mūsų visuomenės dau
giakultūri aspektą, jo reikšmę 
bei vertę ir ugdyti naują tarpu
savi rytdienos Ontario sugyve
nimą.

šis kongresas Įgalins mus vi
sus geriau suprasti visų Ontario 
gyventojų viltis bei pageidavi
mus, liečiančius ateities visuo
meninio gyvenimo formas, ku
rių siekiam Ontario provincijoj. 
Dėlto “Heritage Ontario” galės 
būti bene plačiausios apimties 
viešo pobūdžio svarstybom, gvil- 
denančiom kultūrini Kanados 
charakteri.

Kad visos mūsų visuomenės 
grupės tikrai galėtų pilnai daly
vauti kongrese, vyriausybė tuo
jau pradeda eilę pasitarimų vi
soje Ontario provincijoje, norė- 
dnma patirti nuomones Įvairių 
etno-kultūriniu grupių, kaip tas 
kongresas turėtu būti planuoja
mas ir vadovaujamas. Taip pat 
mes sudarysime patariamaji ko
mitetą vadovauti ir padėti kon
greso “Heritage Ontario” ruo
šos darbuose. Jin bus pakviesta 
visa eilė iškilių vyrų ir moterų 
būti patarėjais.

Pareiga organizuoti bei su
šaukti “Heritage Ontario” kon
gresą pavedama provincijos sek
retoriaus ir pilietybės departa
mentui.”

Lietuvių dalyvavimas
Kongreso organizavimu rūpi

nasi Ontario provincijos sekre
torius ir pilietybės ministeris’J. 
Yaremko. Jis pirmuosius kon
taktus užmezgė su “Tėviškės Ži
buriu” redakcija, kuri jau pa
teikė kaikuriuos savo pageidavi
mus. Kongresu yra susidomėiu- 
si KLB krašto valdyba, kuri lie
tuvių pageidavimus bei pasiūly
mus galės formuluoti no išsa
mesniu diskusijų. Derėtų lietu
viu dalyvavimą minėtame kon
grese apsvarstyti ir KLB krašto 
tarvbai. kuri nosėdžiaus Toron
te š.m. spalio 23-24 d.d.. nes On
tario provinriioi gyvena daugiau 
kain pusė Kanados lietuviu. I 
dalvko svarstvma turėtu įsijung
ti visu Ontario lietuviu apylin
kių vaidvbos bei paskiri asme
nys ir pateikti savo sugestijas. 
Tuo būdu bendras lietuviu eru
lės memorandumas su konkre
čiais pasiūlymais galės būti pa
teiktas kongreso vadovybei. 

aiškus sovietinės rusų imperijos 
šalininkas, tankų vikšrais su
triuškinęs vengrų tautos sukili
mą 1956 m. Jo užsienio politi
koje svarbiausiu Įvykiu tenka 
laikyti Kubos krizę 1962 m. vė
lyvą rudeni, kai N. Chruščiovas 
ten bandė įvežti savo raketas ir 
buvo priremtas prie sienos prez. 
J. F. Kennedžio. Atominio karo 
grėsmėje abu šie vyrai padarė 
reikšmingas nuolaidas: N. Chruš
čiovas atsiėmė raketas, o J. F. 
Kennedy pažadėjo nepulti Ku
bos. Oficialiai pasmerkęs Stali
ną, N. Chruščiovas sutiko išleis
ti koncentracinių stovyklų žiau
rumus vaizduojanti A. Solženi- 
cino romaną “Viena Ivano Deni- 
sovičiaus gyvenimo diena’’, bet 
vėliau vėl įvedė griežtą cenzūrą 
rašytojams ir dailininkams. N. 
Chruščiovą pražudė perdidelis 
kukurūzų garbinimas, nepavykę 
bandymai Kazachstano dirvonus 
paversti derlinga žeme, neiš
spręstos ekonominės problemos. 
Prie jo nuvertimo taipgi prisi
dėjo sovietų ir kiniečių kompar
tijų ideologinis lūžis, apsijuoki- 
nimas ir Sovietų Sąjungos ap- 
juokinimas Jungtinėse Tautose, 
kur jis drįso nuo kojos nusi
mautu batu daužyti stalą. Krem
liaus augštuosius partiečius bu
vo nugąsdinęs ir N. Chruščiovo 
aiškus polinkis Į visišką dikta
tūrą. Kompartijos centrinis ko
mitetas ji privertė atsistatydin
ti 1964 m., parūpinęs didoką 
pensiją, butą Maskvoje ir vasar
nami užmiestyje. Išskirtas iš val
džios ir net viešo gyvenimo, N. 
Chruščiovas praleido paskutines 
betiksles savo dienas. Jam pa
vyko susigrąžinti pasaulio dė
mesį užsienyje išleistais atsimi
nimais, nors jų autentiškumas ir 
šiandien nėra Įrodytas. Taip 
žmogus, kuris kadaise žadėjo 
palaidoti kapitalistus, dabar pats 
buvo palaidotas Maskvos kapi
nėse.

PALEIDO DIPLOMATĄ
Urugvajaus pogrindininkų tu

pamarų organizacija paleido š. 
m. sausio 8 d. pagrobtą Britani
jos ambasadorių G. Jacksoną. Jo 
paleidimas yra siejamas su 111 
tupamarų pabėgimu iš Montevi
deo kalėjimo. Organizacija da
bar skelbia, kad jai ambasado
rius pasidarė nereikalingas, kai 
iš kalėjimo buvo išlaisvinti jų 
draugai. Daugiau kaip šimto ka
linių pabėgimas išsikastu tune
liu kelia rimtą Įtarimą, kad šis 
veiksmas buvo Įvykdytas su ka
lėjimo vadovybės žinia. Galimas 
dalykas, jų pabėgimui pritarė 
net ir Urugvajaus prez. J. P. 
Areco, norėjęs išlaisvinti amba
sadorių G. Jacksoną, bet oficia
liai negalėjęs paleisti suimtų 
tupamarų. Spėjama, jog Britani
jos vyriausybė tupamarams slap
ta yra sumokėjusi jų reikalautą 
sumą ambasadoriui išlaisvinti.

SUTARTĮ PASIRAŠIUS
Sovietų Sąjungos, JAV, Brita

nijos ir Prancūzijos pasirašytą 
sutarti V. Berlyno klausimu 
kancleris W. Brandtas sutiko in
tensyvia diplomatine veikla. So
cialistų partijos vadovybės kon
ferencijoje jis pareiškė sieksiąs 
santykių sunormalinimo su R. 
Vokietija. Detales sutarčiai įgy
vendinti jau antarė abieių Vo
kietijų valstybės sekretoriai: V. 
Vokietijos — E. Bahr ir R. Vo
kietijos — M. Kohl. Jų susiti
kimo išvakarėse R. Vokietiios 
policininkai nušovė i V. Berlv- 
na mėginusi pabėgti jaunuolį. 
Šis incidentas įtaigoja, kad pa
sitarimai nebus lengvi. Praėjusį 
savaitgali juos staiga teko nu
traukti dėl sutarties teksto skir
tingu vertimu. F. Bahr buvo pri
verstas grižti Bonbon ^asitarii 
su kancleriu W. Brandtu. Pa
starasis rugsėjo 16-18 d.d. Jal
toje susitiks su L. Brežnevu ir 
kitais sovietų vadais. Tenka ma
nyti, jis bus raginamas kiek ga
lint greičiau ratifikuoti Mask- 
vos-Bonnos ir Varšuvos-Bonnos 

sutartis V. Vokietijos parla
mente.

NESĖKMINGAS SUSITIKIMAS
Dvi dienas trukęs Britanijos 

premjero E. Heath ir Airijos 
premjero J. Lynch pasitarimas 
neišsprendė š. Airijos proble
mų. Jų pasitarimų metu Lon
donderry mieste žuvo 14 metų 
mergaitė, atsidūrusi kryžminėje 
ugnyje tarp britų karių ir kata
likų pogrindininkų. Ji yra šim
toji auka pastarųjų dvejų metų 
laikotarpyje. Britanijos prem
jeras E. Heath rugsėjo 22 d. 
šaukia specialų parlamento po
sėdį Š. Airijos klausimu. JAV 
imigracijos Įstaiga iš Niujorko 
grąžino Airijon J.Cahill, pogrin
dinės IRA organizacijos vadą š. 
Airijoje. Dubline jis buvo suim
tas, bet po 10 valandų vėl paleis
tas. Jis žadėjo grįžti* š. Airijon 
ir siekti jos vyriausybės nuver
timo ginklo jėga bei šio krašto 
įjungimo Į Airijos respubliką, š. 
Airijos protestantai paskubomis 
organizuoja savo slaptąją armi- • 
ją, kurią sudarys buvusieji pa
galbiniai policininkai.

PREZIDENTO KALBA
Jungtiniame kongreso posė

dyje prez. R. Niksonas žadėjo 
nepratęsti trim mėnesiam Įves
to kainų ir atlyginimų užšaldy
mo, kuris turėtų būti užbaigtas 
š.m. lapkričio 13 d. Tačiau jis 
neatskleidė ir ateities planų, už
simindamas tik apie pokalbius 
su pramonės ir unijų vadais bei 
naujas priemones infliacijai pa
žaboti. Neišryškintas liko ir 
10% muito papildas importui, 
dėl kurio didžiausią triukšmą 
kelia Kanada bei kiti kraštai. 
Ar šį papildą pakeis tos naujos 
priemonės, belieka tik spėti.

SOVIETŲ AGENTAS?
Jau daug metų pasaulio spau

doje kartojami įvairūs spėlioji
mai apie M. Bormanną, kuris 
buvo laikomas A. Hitlerio deši
niąja ranka. Vieni skelbia, kad 
jis žuvo Berlyne, bandydamas 
prasimušti pro sovietų linijas, 
kiti tvirtina, kad jis tebėra gy
vas P. Amerikoje. Šiuo atveju 
tikra sensacija tenka laikyti V. 
Vokietijos pokarinės žvalgybos 
buvusio vado gen. R. Gehleno 
spaudai paruoštą atsiminimų 
knygą. Gen. R. Gehleno teigimu* 
M. Bormannas buvo sovietų 
agentas. Iš A. Hitlerio bunkerio 
Berlyne jis perėjo i sovietų pu
sę, buvo nuvežtas Sovietų Są- 
jungon ir čia dirbo patarėju so- 
vietų-vokiečių politiniuose klau
simuose, kol pagaliau mirė 1969 
m. Pasak gen. R. Gehleno, M. 
Bormanną Įtarė karinės kontr
žvalgybos viršininkas admirolas 
W. Canaris, bet nedrįso sekti 
dėl jo didelės Įtakos A. Hitlerio 
būstinėje. Adm. W. Canaris bu
vo pakartas dėl netiesioginio da
lyvavimo atentate prieš Hitlerį 
1944 m. vasarą. Kad šiame gen. 
R. Gehleno pareiškime gali būti 
tiesos, liudija neįtikėtinai sku
bi sovietų reakcija — žinios pa
neigimas. Susimąstyti verčia ir 
dabar jau išryškėję sovietų žval
gybos nepaprastai dideli laimė
jimai karo metais. Kaikurios jų 
agentų gautos žinios greičiau
siai turėjo ryšį su A. Hitlerio 
vyr. būstine, kur visada būdavo 
M. Bormannas. Jų vertę sumen
kino Stalino kvailas nepasitikė
jimas agentais.

NEPAVYKO NUSILEIDIMAS
Sovietų įgulos neturintis erd

vėlaivis “Luna XVIII”, apskri- 
dęs aplink mėnulį 54 kartus 
bandė nusileisti, bet sudužo, at
simušęs į mėnulio kalnus, ši 
nesėkmė liudija, kad tokiems 
erdvėlaiviams visdėlto reikia 
įgulos ir patyrusio astronauto 
rankos, kaip jau kelis kartus yra 
irodę amerikiečiai. Erdvėlaivis 
“Luna XVHF’ greičiausiai tu
rėjo tikslą nugabenti mėnuliu 
patobulintą automatinio vežimo 
“lunochodo” versiją, aprūpintą 
naujais instrumentais.
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LIETUVIŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugpjūčio 25—26 dienomis 

Tėvų marijonų mokyklos na
muose Marianapoly įvyko meti
nis Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės seimas, kuris 
pasižymėjo dalyvių gausumu ir 
darbotvarkės turtingumu.

Pirmosios dienos programa 
buvo pradėta 10 v. r. atliekant 
įprastus atidarymo formalumus. 
Seimui pirmininkauti buvo pa
kviestas kun. dr. Titas Narbutas 
ir kun. Kazimieras Pugevičius, 
sekretoriauti — kun. Justinas 
Steponaitis ir kun. Vytautas Bi
tinas. Išklausyta žodžiu bei raš
tu pareikštų sveikinimų, apygar
dos atstovų ir organizacijų dva
sios vadų pranešimų.

Etninės grupės
Popiet buvo įdomi kun. Kazi

miero Pugevičiaus paskaita “Et
ninių grupių suaktualėjimas 
Amerikoje ir jo reikšmė lietu
viams”. Prelegentas yra įsijun
gęs j etninių grupių organizuotą 
gelbėjimo veiklą, kuri atmeta 
įprastinį “melting pot” šūkį ir 
rūpinasi, kad tautybės nebūtų 
engiamos, kad išvengtų psicho^ 
loginių siikrėtimų bei sąžinės ne
rimo. Šios rūšies studijų centrui 
valdžios esą paskirta 20 milijo
nų dol. Tautinės tarybos turin
čios sudaryti grupių veiklos gai
res ir centrui siūlyti konkrečius 
planus. Taip esą turi daryti ir 
lietuviai. Pirmiausia, visi turėtų 
įsirašyti šios organizacijos na
riais; supažindinti savo apylin
kės lietuvius su šio centro veikla 
ir organizuotai - pateikti savo 
veiklos planą. Tada galėtų tikė
tis ir finansinės paramos iš šiam 
centrui valdžios skiriamų pini
gų. Lietuviams šiame centre at
stovauja kun. K. Pugevičius ir 
Richard Krickus. Labai svarbus 
ir lietuviams palankus esąs cent
ro narys programos direktorius 
mons. Geno Baroni.

Jaunimo veikla
Tema “Organizuota veikla su 

lietuvių jaunimu” kalbėjo dr. J. 
Stukas,* stud. J. Oniūnas ir stud. 
E. Girdauskas. Pirmasis trumpai 
nušvietė vyčių veiklą ir reikalą 
drąsiai dirbti tautos labui, su pa
sididžiavimu vartoti savo gimtą
ją kalbą.

Jurgis Oniūnas Studentų Atei
tininkų Sąjungos vardu nušvie
tė studentų ateitininkų veiklą, 
Eugenijus Girdauskas — moks
leivių at-kų veiklą. Abu pasi
džiaugė gausiai lankytomis vasa
ros stovyklų - studijų stovyklo
mis Dainavoj ir Neringoj. Abu 
pabrėžė, kad narių skaičius esąs 
įspūdingas, veiklos kokybė augš- 
ta. Po Vatikano II santarybos 
ateitininkai yra reikalingi dar 
daugiau lietuvių dvasiškuos pa
galbos. Seimo dalyviai gėrėjosi 
nranešėju ugninga dvasia ir dai
lia lietuvių kalba.

Rinkiniai
Išklausyta K V centro valdy

bos pranešimų: kun. V. Zakaro 
— sekretoriaus, kun. dr. Z. 
Smilgos — iždininko ir kun. V. 
Martinkaus — revizijos‘komisi
jos pirmininko. Po neperilgo, bet 
jautraus nuomonėm pasikeiti
mo, pasiaiškinimų ir prašymų 
senoji valdyba sutiko palikti se
kančiai dvejų metų kadencijai. 
Kviečiant ir* vienbalsiai prita
riant, kun. Albertas Contons- 
Kontautas sutiko būti KV pirmi
ninku vietoj mirusio kun. J. Jut- 
kevičiaus.

Kun. dr. Z. Smilga skaitė pas
kaitą “Komunistų Įtaka augštes- 
nėse mokyklose”,* ją pailiustruo
damas gausia šia tema parašytų 
knygų parodėle.
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Vakarienės metu buvo pa
gerbtas vietos (Norwich) vysku
pas V. Hines, kuris seimą pa
sveikino ir su dėkingumu prisi
minė jo vyskupijoj dirbančius 
lietuvius kunigus.

Kitos paskaitos
Po vakarienės išklausyta kun. 

dr. Antano Paškaus aktuali pa
skaita “Dabarties kunigo krizė”, 
kuri susilaukė nemažai klausi
mų bei pastabų.

Kun. dr. V. Kazlauskas skaitė 
kruopščiai paruoštą paskaitą 
“Bažnyčios padėtis Lietuvoje”. 
Jis čia palietė bažnyčių uždary
mą Lietuvoje ir ten keliamas by
las dėl religijos mokymo vysku
pui Vincentui Sladkevičiui ir 
keliem kunigam. Mūsų balsas 
čia sutramdo komunistų užma
čias ir padeda kaltinamiesiems 
— bolševikai privengia balso iš 
užsienio. Paskaitininkas palietė 
ir ortodoksų didvyriškas kančias 
už savo tikėjimą. Diena užbaig
ta filmu “Lietuvių koplyčios 
šventinimas Romoje”.

Mišiolas ir šalpa
Ketvirtadienio rytą buvo kon- 

celebruotos Mišios už mirusius 
konfratrus. Dienos programa 
pradėta vysk. V. Brizgio prane
šimu “Mišiolo parengimo reika
lu”. Padiskutavus priimtas pa
siūlymas, kad dabartinė lietuviš
ko mišiolėlio leidimo dvejukė — 
mons. V. Balčiūnas ir kun. V. 
Zakaras parengtų ir dalimis 
spausdintų taip reikalingą mi
šiolėlį. 1973 m. pavasarį jis turė
tų būti baigtas ir pasauliečių 
naudojamas. Didysis altoriaus 
mišiolas ir Šv. Rašto skaitymo 
knyga yra ruošiami specialios 
komisijos.

Vysk. V. Brizgys kalbėjo kata
likų šalpos fondo steigimo reika
lu. Gerokai pasiginčyta, ar gau
namos lėšos naudotinos tuojau, 
t. y. dabarties religiniams lietu
vių reikalams, ar taupytinos Lie
tuvos religinio gyvenimo atsta
tymui, kai tai bus galima. Galu
tinai palikta aukotojų valiai. Re
liginė šalpa turėtų būti vykdo
ma ir toliau, o susidariusio di
desnio fondo nuošimčiai irgi bū
tų panaudojami dabarties reli
giniams reikalams.

Simpoziumas
Suorganizuotas simpoziumas 

tema “Kaip atvesti žmones i baž
nyčias ir kaip verstis mažėjant 
kunigų skaičiui?” Vadovaujant 
kun. Pr. Geisčiūnui, pasisakė ke
turi kalbėtojai. Kun. dr. J. Gra- 
bys palietė bendrąsias priežastis, 
dėl kurių žmonės šiame krašte 
atitolo nuo Bažnyčios. Kun. dr. 
M. čyvas kalbėjo apie lietuviš
kom parapijom charakteringas 
nuo Bažnyčios atitolimo priežas
tis. Klausimą, kaip žmones grą
žinti i Bažnyčią, nagrinėjo kun. 
K. Pugevičius, pabrėždamas re
ligijos pilnesnio mokymo ir tin
kamesnio parapijinių dalykų 
tvarkymo svarbą, ypač įjungiant 
lietuvius pasauliečius. Praktiš
kus pasiūlymus — kaip verstis 
mažėjant lietuvių kunigu skai
čiui, išdėstė kun. Pr. Geisčiūnas. 
Dėl ankstyvesnės darbotvarkės 
punktų ilgoko užtęsimo simpo
ziumui pritrūko laiko. Tad jis ir 
buvo baigtas pasitenkinant tik 
viena kita pastaba.

Po to skubiai eita prie komisi
jų paruoštų klausimų bei suma
nymų. Nutarta sveikinti kard. J. 
Deardan ir lietuvius vyskupus— 
Deksnį, Salatką ir Marcinkų.

Seimas baigtas pietumis, ku
riu metu pagerbti Kunigų Vie
nybės sukaktuvininkai: prel. P. 
Juras, mons. J. Končius ir kt.

M. C.

Lietuviai
Nore žymi žydų dalis bendra- 

dartūavoo su sovietiniu Lietuvos 
okupantu 1940—1941 m., lietu
viai giliai užjautė žydų tautą dėl 
jos tragedijos, ištikusios 1940— 
1945 m.

Pokario metais nesunku buvo 
kiekvienam įžvalgesniam lietu
viui pastebėti, kad žydų bei rusų 
skaičius kompartijos ir KGB 
gretose žymiai didesnis, negu 
lietuvių. Ar gali lietuvis likti 
abejingas tokiem reiškiniam?

Yra ir kitų rodiklių, kurie, 
lietuvio akimis stebint, rodo žy
dų nenaudai, žvilgterkim į Lie
tuvos augštąsias mokyklas: Vil
niaus valstybinį universitetą, 
Kauno Politechnikos institutą ir 
kt. Visur rasime studentų gru
pes, kuriom rusų kalba skaito
mos paskaitos bei atliekami 
praktiniai užsiėmimai, semina
rai ir kt.

Tų grupių klausytojai arba ne
moka lietuvių kalbos, arba neno
ri lietuvių kalba paskaitų klau
syti, pratybų atlikinėti. Kodėl 
jie pasirinko rusų kalbą dėsto
mąja kalba, gyvendami ir studi
juodami Lietuvoje? Daugelis at
sako į šį klausimą maždaug taip: 
lietuvių tauta yra maža, techni- 
nė-mokslinė literatūra, kuria 
naudojasi studentai, daugiausia 
parašyta arba rašoma rusų kal
ba; perspektyvos gerai mokan
čiam rusų kalbą žymiai geres
nės, negu įpratusiam vartoti žo
džiu ir raštu lietuvių kalbą.

Kurios gi tautybės žmonės 
Lietuvos mokslo įstaigose mo
kosi grupėse su dėstomąja rusų 
kalba? Nežinančiam padėties 
žmogui atrodo, jog rusai. Deja, 
tai netiesa. Didžiausią tų grupių 
dalyvių skaičių sudaro žydai* 
Mat, žydų studentų nuošimtis, 
pagal žydų gyventojų skaičių So
vietų Sąjungoje ir* Lietuvoje, 
žymiai augštesnis negu rusų. 
Tikslų tų grupių studentų skai
čių pagal tautybę nustatyti ne
įmanoma, nes, pirma, tokia sta
tistika nevedama, antra, daugu-

S .. v .. .. . . M
į Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVČNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Įkliuvo desantininkai
Man esant dar Rokiškyje apie 

Devintines, atsitiktinai vyrai pa
stebėjo pavakaryje ginkluotus 
vyrus Zelionkos skardžiuj. Greit 
pasikvietė draugus ir aštuoniese 
juos apsupo — po du iš skarde- 
lio galų, o kiti iš abiejų šonų. 
Įsakė nepažįstamiems numesti 
ginklus ir pasiduoti. Nepažįsta
mieji atsakė mašinpistolių pliau- 
pa. Mūsų vyrai taip pat. Vienas 
iš sovietinių desantininkų no
rėjo pasistoti ir mesti granatą, 
galbūt prasiskinti išilgai skar- 
delio laisvą, kelią, bet tuojau su
klupo. Į upelį nusirito ir kitas. 
Tada trečiasis jų draugas, palei
dęs po kelis šūvius į sužeistus 
draugus, pats nusišovė. Kauty
nės užtruko vos kelias minutes 
— mūsų vyrai neišbaigė nė po 
pilną vokišką mašinpistolių ap
kabą. Smulkiai patikrino jų 
drabužius, bet nerado jokių do
kumentų, tik ginklus. Visi trys 
buvo neatpažinti — du aiškus 
rusai plačiais veidais, ir vienas 
galėjo būti panašus į kažkokį 
Obelių pabėgėlį. Atrodo, kad 
mūsų vyrai galėjo greit susido
roti, nes desantininkai buvo vi
si skardžiuje — duobėje, o mū
siškių dauguma turėjo geras vir
šaus priedangas. Nakties metu 
desantininkus-partizanus kažkur 
užkasė, o jų kapo vietą net velė
nomis uždengė.

Du lenkų šnipai
Tą pačią savaitę netikėtai 

įkliuvo ir du lenkų šnipai. Mūsų 
keli vyrai keliavo paslėpę šiek 
tiek ginklų ir šaudmenų. Dubu
raičio laukuose, netoli Jagmino 
sodybos, sutiko vieną neaiškų 
vyrą. Sustabdė ir paklausė kur 
jis einąs, nes nė vienas keleivio 
nepažino. Keleivis pasisakė, kad 
einąs iš Zirnajų verpyklos, tru
putį pasivėlinęs. Jis grįžtąs na
mo ir esąs nuo škugų. Vyrams 
buvo neaišku — iš škugų vien
kiemio ar miško. Keleivis pai
niojosi, nes jo niekas nepažino 
ir tokios pavardės ten apylinkė
je' nesigirdėjo. Vyrai buvo vie
tiniai, todėl vyresnio amžiaus 
ūkininkus bei kitus nuolatinius 
gyventojus jei nepažinojo, tai 
buvo girdėję. Jis nešėsi vilnų 
sruogų nemažą kamuolį, taigi 
tik pusiau paruoštas verpimui, 
bet nesuverptas vilnas. Vienas 
vyrų kažkaip atpažino kiek anks
čiau čia važinėjusi kažkokį vie
nuolį ar kunigą. Trumpai pa
tikrinę jo drabužius, ginklo ne
rado ir žadėjo paleisti. Vienam 
kariuomenėje tarnavusiam vy
rukui parūpo patikrinti šį sruo
gų vytulą. Paėmė peilį ir nėrė 
į vilnas. Kaž kas viduje buvo. 
Suėmė tą vyrą, išvyniojo sruo
gas ir viduje rado dideli sąrašą 
pavardžių, prie kurių buvo ir 
dar kitų ženklų. Pavardės buvo 
lenkiškai rašytos, bet iš šių apy
linkių. Nusivedę prie vienos so
dybos, rado klojime virvę, suri
šo jį ir nusivedė į saugų rūsį.

ir žydai
J. LAISVUŽIS

ma žydų studentų, ypač iš miš
rių šeimų, norėdami labiau įtik
ti okupantui, dokumentuose įsi
rašo rusais. Kaip minėta, moky
mosi rusiškose grupėse tikslas 
yra grynai materialinis — geres
nės darbo galimybės įpratusiam 
raštu ir žodžiu vartoti rusų kal
bą ir lengviau gauti darbą, ypač 
slapto pobūdžio. Mat, anketose 
priėmimui į slaptą darbą jkupa- 
zymi, kad jų gimtoji kalba yra 
rusų.

Panaši padėtis ne tik Lietuvos 
augštosiose mokyklose, bet ir vi
durinio specialaus mokslo įstai
gose (technikumuose) bei rusiš
kose vidurinėse ir pradinėse mo
kyklose Lietuvos teritorijoje. 
Visur vyrauja žydai.

Kyla klausimas, koks yra lie
tuvių nusistatymas žydų studen
tų bei mokinių, besimokančių 
Lietuvoj dėstomąja rusų kalba* 
atžvilgiu. Atsakymas gana aiš
kus: toks pat, kaip okupantų ru-

NUKENTĖJUSIEMS VOKIETIJOJE
Daug lietuvių nukentėjo nuo 

nacinio režimo II D. karo metu, 
bet nevisi gavo kompensacijas 
už persekiojimą ir sveikatos nu- 
stojimą. Nukentėjusių tautybių 
komiteto pirm. K. Odrobny (562 
Hoeferstr., Weibert 58, W. Ger
many) kviečia skubiai pranešti 
apie pradėtas bylas, jų rezulta
tus ir pateikti savo sugestijas. 
Pranešimus anglų arba vokiečių 
kalbomis siųsti jam iki š.m. spa
lio 1 d. Mat, spalio mėnesį 
Frankfurte įvyks visų nukentė
jusių tautybių organizacijų kon
ferencija, kurios tikslas — ap
ginti visų nukentėjusių reikalus. 
Bus kreipiamasi į V. Vokietijos 
ir tarptautines įstaigas, kad bū
tų leista paduoti prašymus ir 
tiem nukentėjusiem, kurie iki 
šiol praleido nustatytus termi
nus ir nepareiškė pretenzijų Į

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai
Kiti, ryto metu pavaikščioję po 
pievą, rado ir ipauzerį. Pranešė 
tada kitiems apie sugautą lenkų 
šnipą, kad atvažiuotų jo ištar
dyti. Sužinojo, kad ir kitas su
gautas netolk: Dirdų tarpueže- 
rėje.

Grįžtant iš vakaruškų
šeštadienio naktį grįžo mūsų 

vyrukai, lankę merginas. Tarpu- 
ezerėje sutiko vieną neaiškų vy
rą, einantį Dirdų pusėn. Pajuo
kavo, pasišaipė iš jo, kad Dir- 
dose visos merginos jau miega 
ir jo nepriims. Taip ir prasi
lenkė. Bet staiga jiems parūpo 
patikrinti, kas toks per vienas, 
nes niekam nepažįstamas. Tai 
ko jis čia valkiojasi vidurnaktį? 
Sugrįžo ir liepė jam sustoti. Pa
klausė iš kur einąs. Atsakymas 
buvo nelauktas — šūvis į juos. 
Iš priekio, nuo Dirdų, dar sku
bėjo du vyrukai. Nepažįstamasis 
metėsi iš kelio į šalį, bet jį pa
lydėjo kelių vyrukų šūviai, nes 
šie ir pas merginas vaikščioda
vo apsidraudė. Po kelių šūvių 
nepažįstamasis iškėlė rankas ir 
pasidavė. Drabužiuose buvo ras
ta kažkokių raštpalaikių, kurių 
jie neišskaitė ar išskaitytų nesu
prato. Nusivedė svečią į vieną 
bulvių rūsį ir sekmadienį prane
šė mūsų tardytojam. Šie tuojau 
suprato, kad abu iš tos pačios 
slaptosios lenkų armijos, todėl 
ir buvo atvežti abu į tą pačią vie
tą tardyti netoli Zirnajų, maž
daug pusiaukelėj nuo sugavimų 
vietų (apie 15 km sugavimų vie
tos tesiskyrė).

Aiškūs paukščiai
Išskaičius dokumentus, buvo 

aiškūs paukščiai. Pas pirmąjį 
buvo sąrašai, kuriuose suminė
ti vyrai tebuvo aiškaus lenkiš
ko nusistatymo. Vieni jų, ma
tyt, buvo tikrieji slaptosios len
kų armijos nariai, nes dalis kaip 
tik buvo buvę išvykę ilgesniam 
laikui kažkur prie Ašmenos, ki
ti — daugiausia vyresnio am
žiaus vyrai. Visai atskiras sąra
šas buvo aiškių lietuvių, kelio
lika ir mūsų rezistencijos narių. 
Pas antrąjį rasta politinės infor
macijos ir kažkoks raštas (ma
tyt, kelinto nuorašo nuorašas) 
lenkų vyriausybės Londone, ra
ginąs nepasiduoti vokiečiams, 
nes netrukus Lenkija būsianti 
atstatyta daug didesnė... Tar
dymas mažai ką naujo davė. Pir
masis buvo aiškus karininkas, 
gerai kalbėjo lietuviškai, nors 
lenkiškas akcentas buvo žymus, 

ne- Nustatyta, kad ėjo pas Samaty- 
gą netoli Škugų miško ir kažko
kį škukauską. šis karininkas 
kalbėjo nuostabiai mažai, lietu
viams grasino esą, laisvoji 
Lenkija tiems vyrams nedovano
sianti, jei ką nors pikto darys tjįtinj branduolį. Tai priešta- 
jam ir kitam lenkui. Jie Londo- meiSirAMi VAiAni?mA rwiifu
ne turį vyriausybę, kuri susita
rusi su anglais bausti lietuvius. 
Čia esanti nuo amžių Lenkija...

Mirties bausmė
Antrasis gal nebuvo karinin

kas, greičiau koks pogrindžio iš-

Lietuvoje 
sų vaikų atžvilgiu. Kiekvienas, 
kuris universitete, mokykloje, 
įstaigoje, darbe ar gatvėje kal
ba rusiškai, yra laikomas oku
panto tikslo — lietuvių tautos 
rusinimo vykdytoju, nesvarbu 
kokia jo tautybė: žydas, rusas ar 
lenkas. Taigi, jei iš Lietuvos žy
dų šiandien girdėti skundai apie 
neva lietuvių antisemitines 
nuotaikas, tai čia kaltė tenka ne 
lietuvių antisemitizmui, bet žy
dų polinkiui vartoti Lietuvos 
okupanto kalbą. Nesvarbu, ar 
Lietuvos gyventojas žydas ar ru
sas. Jeigu jis kalba rusiškai, Lie
tuvoje jis laikomas okupanto 
ramsčiu.

Jei Kanadoje paskutiniu lai
ku jaučiamas tam tikras žydų ir 
ukrainiečių suartėjimas kovoje 
prieš sovietus, tenka apgailes
tauti, kad jis nevyksta Lietuvo
je žydų-lietuvių tarpe.

Lietuvių - žydų suartėjimo 
Lietuvoj tol nebus, kol žydai 
Lietuvoje nesiliaus vartoję oku
panto — ruso kalbą.

atlyginimus. Dėlto kviečiami at
siliepti visi nukentėjusieji — 
norima prailginti prašymų pada
vimo laiką. Smulkiau šiuo* reika
lu informuoja Socialinio Klubo 
reik. ved. A. Čepulis (3548 So. 
Emerald Ave., Chicago, Ill. 
60609, USA. Tel. LA 3-1387 po 
6 v.v.). Patarimai teikiami tiktai 
klubo nariams (metinis mokestis 
— $1.00).

Be to, pranešama, kad pagal 
naująjį V. Vokietijos Įstatymą 
(Reparationsschaeden G e s e t z) 
nuo š. m. sausio 1 d. vokiečių 
kilmės asmenim iš Lietuvos ir 
kitų kraštų atlyginama už nusto
tą turtą ir kitus nuostolius. Iš
dirbę atitinkamą laiką Vokieti
joje ir gavę JAV pilietybę, pagal 
abišalę Vokietijos-JAV sutartį, 
gali prašyti pensijos iš V. Vo
kietijos vyriausybės.

Socialinio Klubo valdyba

keptas puskarininkis ar viršila. 
Pradžioje jis buvo įžūlus, kaip ir 
kiekvienas Vilniaus miesto gat
vių didvyris, kuris buvo 24 m. 
amžiaus, bet pamatęs, kad pate
ko į Lietuvos rezistencijas karo 
lauko teismą, staiga susmuko ir 
ėmė pasakoti kiek žinojo, kas 
siuntė ir kur ėjo ir kokiais tiks
lais. Jis papasakojo, kad atli
kęs slaptą lenkų armijos apmo
kymą ir dabar turėjo organizuo
ti lenkiškojo nusistatymo asme
nis Rokiškio aps., o antrasis, 
taipgi prie Duburaičio suimta
sis, visai nėra kunigas, bet kari
ninkas. Šis esąs kilęs iš Zarasų 
aps., bet apie 1927 m. pasitrau
kęs į Lenkiją. Dabar šis turėjęs 
mobilizuoti Zarasų aps. lenkus 
ir kovoti su lietuviais. Mūsų 
teismo sprendimas buvo trum
pas, nes visi penki teisėjai buvo 
vieningos nuomonės: karininkui 
leidžiama nusišauti vienu šūviu, 
o antrasis — sušaudomas. Deja, 
sprendimą paskelbus reikėjo 
vykdyti. Tada mūsų vyrų tarpe 
neatsirado, kuris šautų į begink
lį, nors ir priešą. Pasitarę tei
sėjai sprendimą pakeitė ir ant
rajam leido nusišauti. Juos pri
rišę prie medžių, padavė po 
mauzerį su vienu šoviniu ir pa
liko vykdyti sau teismo spren
dimą. Vėliau juos palaidojo kaž
kur prie Kūdrų miško. Suras
tuosius dokumentus a. a. nrjr. 
Urbanas persiuntė į Kauną.

(Bus daugiau)

SUBTILI RUSINIMO 
PRIEMONĖ

Paėmus skaityti du okupuotos 
Lietuvos laikraščius “Tiesą” ir 
“Gimtąjį Kraštą”, krinta akin 
tai, kad pirmajame rusiškos pa
vardės mirgėte mirga laikaščio 
skiltyse, gi antrajame rusiškų 
pavardžių nematyti. Kodėl taip* 
yra, nesunku atspėti. “Gimtasis 
Kraštas” yra skirtas užsienio 
lietuvių mulkinimui, dėlto rusiš
kos pavardės jame išsijotos, kad 
Lietuvos išeiviui atrodytų, jog 
Lietuvoje gyvena ir dirba tik 
lietuviai. Tuo tikimasi suvilioti 
grįžti Lietuvon bent dalį išeivių 
ir tokiu būdu susilpninti kovą 
dėl Lietuvos laisvės užsienyje.

Yra ir kita šio medalio pusė:. 
lietuviai, kurie dėl deportacijų 
ar susidariusių darbo sąlygų gy
vena Rusijoje, Ukrainoje ar ki
tur, kartais sugalvoja užsisaky
ti “Gimtąjį Kraštą”. Bet pasta
rojo užsakymai Rusijoje, Ka
zachstane ir kitur nepriimami. 
Mat, perdaug viliojantis grįžti 
tėvynėn Lietuvon yra “Gimtojo 
Krašto” tonas. Lietuviai, išsi
blaškę Soovietų Sąjungoje, grį- 
dami tėvynėn galėtų sutirštinti 

rauja rusiškojo kolonizmo politi-

PER SPAUDĄ J LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Mylimam vyrui ir tėvui HENRIKUI GRIMUI mirus, reiškiame 
nuoširdžią padėką gerb. kun. A Žilinskui, sol. H. Ražaičiui, var
gonininkui P. Šturmui, Liet Bendruomenės pirmininkui J. Karpiui, 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo programos vedėjui J. R. Simanavi
čiui, karsto nešėjams, mieloms šeimininkėms ir padėjėjoms, gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už moralinę paramą, gėles ir 
užuojautas, išreikštas asmeniškai ir spaudoje. Taip pat liekame 
dėkingi visiems apsilankiusiems laidotuvių namuose, bažnyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse.

A. Grimienė, E. Grimas, Ž. Paleikienė, 
G. Povilaitienė, L Delkuvienė

AfA

Mylimai Mamytei i
Lietuvoje mirus, ilgametę K. L. K. M. Dr-jos narę 
dukterį M. TUMAITIENf, jos vyrų ir šeimų, esančių 
giliam nuliūdime, nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. K. Moterų Dr-jos
Hamiltono skyriaus valdyba

mirus, jos mamytę ALDONĄ PILIPONIEN| bei 

jos šeimų giliai užjaučiame ir linkime ištvermės — 

K. Kačiulis B. Kačiulienė

Mylimam Tėveliui
mirus, dukrų LIUDĄ KRAKAUSKIENĘ ir jos šeimų 

nuoširdžiai užjaučiame —

V. J. Aleknevičiai

Juozui Ambrasui
mirus, jo žmoną KATRIUTĘ, brolį KAZį ir sūnėną KAZĮ *
liūdesio bei skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Mindaugas ir Marytė Šelmiai

ATMETĖ KATALIKŲ REIKALAVIMUS

Jonę Maniuškę,
jo mylimai ŽMONAI Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučia —

Toronto "Varpo" choras

žmonaiBrangiai ir mylimai

AfA Leokadijai Norušienei 
mirus, jos vyrų PRANĄ giliai užjaučia ir kartu 

liūdi —

Gabrielė, Henrikas ir Andrius Chvedukai

Provinciniams rinkimams be
siruošiąs naujasis Ontario prem
jeras ir konservatorių vadas 
William Davis padarė lemtingą 
sprendimą katalikiškų gimnazi
jų rėmimo klausimu. Pagal 1867 
m. Britų š. Amerikos įstatymą, 
kuris iš tikrųjų yra Kanados 
konstitucija, vyriausybė priva
lo" teikti finansinę paramą at
skirai veikiančiom katalikų mo
kyklom iki VIII skyriaus imti
nai. 1964 m. Ontario vyriausybė 
sutiko parūpinti dalinę paramą 
IX ir X skyriams. Problemą su
daro trys sekantieji skyriai, tei
singiau sakant, gimnazijų XI, 
XII ir XIII klasės. Visas išlai
das čia turi, padengti patys ka
talikų vaikų tėvai ir katalikų 
institucijos.

Paramos pratęsimą paskuti
nėm trim katalikų gimnazijų 
klasėm pažadėjo Ontario NDP 
socialistų vadas Stephen Lewis 
ir liberalų vadas Robert Nixon, 
jeigu jie* laimėtų provincinio 
parlamento rinkimus, kurie bus 
šį rudenį. Premjeras W. Davis, 
anksčiau buvęs Ontario švieti
mo ministeriu, nepakeitė ligšio
linės pažiūros ir atsisakė teikti 
finansinę paramą minėtom ka
talikų gimnazijų klasėm, moty
vuodamas gerokai pasenusiu ir 
jau nudėvėtu argumentu, kad 
toks žingsnis suskaldytų Ontario 
švietimo sistemą. Pasak jo, ta
da paramos reikalautų ir kitos 
religinės bendruomenės, steig- 
damos savąsias mokyklas.

šiam premjero W. Davis 
sprendimui, atrodo, daugiausia 
įtakos turėjo politinė aritmeti
ka. Ontario provincija tebėra 
anglosaksų protestantų tvirtovė, 
išskyrus didžiuosius * miestus, 
kur balansą jau yra pakeitę at
eiviai iš Europos. Nuolaidos ka
talikams būtų užpykdžiusios 
anglosaksus, kurie Ontario pro
vincijoje premjerui W. Davis 
gali duoti daugiau balsų nei ka

talikai. Moraliniu požiūriu yra 
teisus katalikų reikalavimas, nes 
jie, kaip provincijos gyventojai, 
moka mokesčius, kuriais yra re
miamos valdinės gimnazijos iki 
paskutinės klasės. Kodėl tokiu 
atveju turi būti atsakyta finan
sinė parama katalikiškom gim
nazijom, kai jos vien tik savo 
egzistencija Ontario švietimo 
ministerijai sutaupo labai daug 
lėšų? Katalikiškų mokyklų pa
keitimas valdinėmis pareikalau
tų bilijoninės dolerių sumos.

Kaip atrodo ši problema ki
tose provincijose? Kvebeko vy
riausybė iki paskutinės gimna
zijos klasės remia prancūziškas 
katalikų, angliškas katalikų ir 
protestantų mokyklas. N*ew- 
foundlande finansinė valdžios 
parama yra teikiama visom pen
kių pagrindinių religinių bend
rijų mokyklom. Kitose Atlanto 
provincijose katalikų mokyklos 
susilaukia finansinės paspirties 
tose vietovėse, kur yra didesnis 
katalikų skaičius. Visas atskiras 
mokyklas remia Saskačevanas ir 
Alberta. Tik Manitoba ir Britų 
Kolumbija nepripažįsta finansi
nės paramos nevaldinėms mo
kykloms, bet Manitobos vyriau
sybė jau yra pakeitusi nuomonę.

Ontario premjero W. Davis 
atsisakymas remti katalikų gim
nazijų paskutines tris klases ir 
abiejų opozicijos vadų priešin
gi pažadai šią problemą grei
čiausiai padarys pagrindiniu 
klausimu sekančiuose rinkimuo
se. Jei katalikai bus organizuoti 
ir laikysis savo linijos, premje
rui W. Davis gali tekti žemiau
sias laimėjimas Ontario konser
vatorių istorijoje, o gal net ir 
pralaimėjimas, turint galvoje 
kitose provincijose rinkėjų pa
rodyta polinki keisti perilgai už
sisėdėjusias vienos partijos vy
riausybes. Jį gali išgelbėti tik 
NDP socialistų ir liberalų neiš
vengiamas opozicijos suskaldy
mas į dvi apylyges dalis. V. Kst



KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Baigėsi vasaros atostogos. 

Vieni jas praleido prie ežero ar 
vasarnamiuose, kiti — keliauda
mi po šį kraštą ar Europą, pra- 
plėsdami savo akiratį.

Skirtingais keliais pasuko jau
nimas: dalis, pagauta šių dienų 
nuotaikų bei “modernaus” gy
venimo, “ant piršto” apkeliavo 
Kanadą. Dėkui Dievui, tokių 
skaičius buvo .labai nedidelis, 
nes dauguma mūsų atžalyno ne
atitolo nuo lietuviško gyvenimo 
ir savo atostogas praleido atei
tininkų, skautų, sportininkų sto
vyklose ir ekskursijoje į “seną
jį žemyną” su tautiniais šokiais, 
daina ir muzika. Pastarieji susi
pažino su anapus Atlanto gyve
nančiu lietuvišku jaunimu ir 
praturtino save Europos kultūri
niais lobiais. Tai džiugūs reiški
niai, rekomenduojami net šio 
krašto vyriausybės papigintais 
lėktuvų bilietais, studentų pasi
keitimais paskirose provincijo
se bei studijų pagilinimu žymes
niuose universitetuose.

» ♦ ♦
Derlius nuimamas rudenį. 

Kai šio krašto gyventojai dėkos 
Augščiausiajam už Jo visas gė
rybes, lietuviai suplauks St. Cat
harines miestan į tradicinę Ka
nados Liėtuvių Dieną pasi
džiaugti mūsų jaunimo derliu
mi, pasigrožėti darbo vaisiais, 
nes ir šiemetinės šventės cent
re bus jaunimas — jis čia išpil
dys meninę dali, demonstruos 
miesto gatvėmis, jieškos simpo
ziumuose naujų kelių lietuviškai 
veiklai, lygindamas ją su JAV, 
Anglijos ir Vokietijos gyveni
mu. Reikia tikėtis, kad tie svars
tymai, sumanymai ir klaidos ne
paliks vien tik gražiai skamban- 
čiom rezoliucijom, bet bus pri
taikytos Kanados lietuvių gyve
nime. ' .

Ryšium su tom pastangom ky
la klausimas: ar Kanados lietu
vių jaunimas turi užsidaryti kie-

IŠ EUROPOS
DAINA KERBELYTE

Kaip paprastai, grįžus iš ilgos 
ir įdomios kelionės, tenka girdė
ti iš draugų ir pažįstamų: “Kas 
labiausiai patiko? Kuris miestas 
gražiausias?”

Kaip atsakyti? Juk šią vasarą 
praleidau tris saulėtas, judrias, 
žavingas savaites Europoje, už
mezgiau neužgęstančius nuošir
džius santykius su “senuoju pa
sauliu”, susigyvenau su dideliu 
būriu jaunų lietuvaičių ir lietu
vių. Ir keliaudama taip arti Lie
tuvos ribų bei prisiminusi įvai
rias nuomones apie mūsų pa
vergtą tautą, padariau išvadą: 
jeigu virš dviejų šimtų jauno
sios kartos lietuvių, suvažiavusių 
iš visų pasaulio kampų, taip en
tuziastiškai dainuoja ir skautau- 
ja lietuviškoj nuotaikoj, tai Lie
tuvos ateitis nėra tokia beviltiš
ka.

Po daugelio metų svajonių 
sapnas išsipildė: štai ir Europa! 
Kilo skirtingi jausmai: netikėji
mas — negi aš čia stoviu, kur 
prieš šimtus metų vaikščiojo ka
raliai ir imperatoriai? Įdomu
mas — automobiliai važiuoja 
klaidinga puse (Britanijoj); 
džiaugsmas — pamačius Eifelio 
bokštą; rūpestis — aš taip toli 
nuo namų, ar ten viskas tvar
koj?

Diena bėga po dienos, mies
tai ištirpsta į žalias lygumas, 
miškai staiga baigiasi, jų vietas 
užima kalnai, kurie atsiplėšę 
nuo žemės kelia savo snieguotas 
galvas i saulę, ir vėl ramūs slė
niai, tyliai šnibždantys ežerai 
pinasi tarp medinių trobelių, o 
ten toli katedros bokštas stiebia
si pasirodyti virš kalnų. Vėl ki
tas kraštas, kitas miestas, kiti 
žmonės su kitais papročiais, 
kartais net ir kitas klimatas. 
Nuo šiltų, malonių Anglijos ir 
Prancūzijos vakarų i šaltesni ir 
šviežesnį Alpių orą, i karštą, 
tvankią Italijos" vasarą," į lietų 
Austrijos augštumose.

Ką labiausiai atsimenu? Gal 
Londoną vidurnakti, kai teatrai 
atveria savo duris ir išleidžia 
tūkstančius savo mėgėjų namo 
ir apšviestų fontanų pilnos aikš
tės dreba bei mirga šviesų ir še

Šios torontietės budėjo Kanados parodos lietuviu skyriuje ir demonstravo 
audimą. Iš kairės: Nijolė Paulauskaitė, Dalia Vaškeviėiūtė, Viktutė Vin
gelytė. Ui ją matyti daiL Anastazijos Tamošaitienės kilimai ir kiti audi
niai Nuotr. V. Matulaičio

tame kevale, nepajudindamas 
nė problemų, iškylančių mūsų 
kaimynų tarpe? Atsakymas būtų 
— tvirtas ne? Pvz. Kanados lie
tuvių jaunimas turėtų pasisakyti 
tautinių šokių šventės ir lietuvių 
jaunimo kongreso klausimu. 
Juk nepaslaptis, kad šie du at
einančių metų įvykiai gerokai 
kertasi: organizatoriai vieni ki
tiem sako — nelįsk į mano dar
žą, nes tai mano pupos! Į du di
delius darbo vežimus negali ra
miai susėsti nedidelė talkininkų 
grupė. Gal, atvėsus orui, atšals 
ir karštos nuotaikos. Tad linki
me į St. Catharines suvažiavu
siam jaunimui sėkmės jų dar
buose. Ta proga derėtų St. Cat
harines miesto, viso Niagaros pu
siasalio lietuvių ir Lietuvos var
dą pagarsinti spaudoje, radiju
je ir televizijoj. Mažesniuose 
miestuose yra daug lengviau pa
siekti vietos spaudos puslapius, 
televizijos bei radijo žmones.

« * *
Kanados Lietuvių Dienos ski

riasi nuo mūsų kaimynų ren
giamų panašių švenčių. Ten 
net siauro pobūdžio šventės va
dinamos “Lietuvių dienomis”, 
nors pasitenkinama solistais sce
noje, tautiniais šokiais ir bendru 
pasilinksminimu. Tuo tarpu 
mes, Kanados lietuviai, po sep
tyniolikos metų, Lietuvių Die
nas įstatėme ne į komercinius 
ratus ir davėm jom tautinį, kul
tūrinį, visuomeninį atspalvį. 
Dėlto Kanados Lietuvių Diena 
turi daug didesnę prasmę. Joje 
vyraujantis vaidmuo tenka jau
nimui.

Nors programos atlikėjų tar
pe šį kartą beveik nematysime 
vyresnės kartos atstovu, tačiau 
jie turi džiaugtis, kad iš jų ran
kų mūsų trispalvę nešti perėmė 
jaunimas. Padėkime tad jam 
savo gausiu dalyvavimu spalio 8 
—10 dienomis St. Catharines 
mieste.

GRIŽUS...
šėlių žaisme? Gal ramų popietį 
Paryžiuje, sėdint prie Senos 
upės arba derantis su meninin
kais Montmartre spalvingų liet
sargių pavėsy? Gal šiltą pavasa
rį Šveicarijoje, plaukiojant ba
seine šalia mėlyno ežero, apsup
to gėlių, medžių ir kalnų? O gal 
Veneciją, kur iš ryto tie" garsūs 
balandžiai, saldžiai numigę, nu
sileidžia į savo įprastas vietas 
prie Sv. Morkaus bazilikos; kur 
per pietus pavargę turistai, jšsi- 
skirsto į kavines, ir miestas nu
rimsta popiečio “siestos”-metu, 
tik suskambėję bokštų varpai 
aidi tuščiose, siaurose gatvėse; 
kur vakare, sėdint gondoloje 
su draugais — naujais ir senais 
— lietuviška daina linksmai 
skamba tamsiuos kanaluos?

Tiek prisiminimų, tiek Įspū
džių. Pagaliau ir stovykla Vo
kietijos miškuose, kur Kanados 
ir JAV vėliavos plevėsavo kartų 
su Lietuvos, Anglijos, Vokieti
jos, Šveicarijos ir kitų tautų. Po 
kelionės laikas pailsėti, susipa
žinti su dar kitu būriu jaunimo, 
pasportuoti, padainuoti, pasi
juokti kartu.

Tiek tūkstančių mylių skiria 
mus nuo namų, o trys savaitės 
prabėgo kaip viena.

Jau vėl lėktuve. Žiūrim į neti
kėtai pamatytą kraštą Islandiją. 
Nusileidžiam ir įbėgam į aero
dromą pasidairyti. Neužilgo vėl 
skrendam, o po mumis Grenlan
dija su sniego kalnais ir ledy
nais.

Kelionė dabar yra tik prisimi
nimas. Lagaminai seniai iškrau
ti, dovanos išdalintos.

Bet vėl traukia. Tie jautrūs 
santykiai, taip smagiai užmegzti, 
pasiliko atmintyje ir širdyje. 
Norėtųsi vėl grįžti, su tais drau
gais vėl žygiuoti po Paryžiaus 
alėjas, vėl užtraukti studentų 
dainas kavinėse, vėl sėdėti prie 
laužo ir džiaugtis, kad mūsų 
daug ir kad mes vieningi.

Sekanti stovykla bus ruošia
ma Australijoje už poros metų. 
Tai kraštas, tolimesnis už Euro
pą, bet niekas nenusiminė. Nie
kas nesakė: “Sudiev!” Atsisvei
kindami mes sakėme: “Iki pa
simatymo!”

mu

Toronto jaunimo ansamblis “Birbynė”, vadovaujamas Dalios Viskontienės, koncertuoja. Jis pakviestas dalyvauti 
ir š. m. Kanados Lietuvių Dienos programoje spalio 11 d. St. Catharines mieste

Tautybių folklorama Winnipege
Sėkminga įvairių tautybių savaitė, kuri Toronte buvo vadinama karavanu

F o 1 k 1 o rama ’71 Winnipege 
truko nuo rugpjūčio 15 iki 21 d. 
Ji buvo surengta C. Semchyshyn 
iniciatyva. Jis yra Tautybių Me
no Tarybos pirmininkas Manito- 
boje. Festivalį rėmė Manitobos 
valdžia ir Winnipeg© miesto sa
vivaldybė.

Buvo pakviestos visos tauty
bės Manitoboje dalyvauti Folk- 
loramoje, t.y. įrengti savo meno 
paviljonus. Buvo leista per visą 
savaitę vakarais tautybių pavil
jonuose pardavinėti alkoholi
nius gėrimus, maisto produktus. 
Taip pat buvo leista pardavinė
ti įėjimo bilietus (po 25 et.). C. 
Seinchyshyno dėka buvo išrū
pinti penki keleiviniai autobu
sai vežioti keleiviams, kurie turi 
nusipirkę folkloramos pasą už 
$1.00.

Folkloramos vadovas sakė, 
kad šiam festivaliui buvo paskir
ta $10.000. Pusę tos sumos da
vė Folk Arts Council; $5.000 bu
vo pašalpa iš Manitobos prov. 
valdžios.

Šiais metais folkloramoje da- 
. lyvavo 22 tautinės grupės. Lan

kytojai buvo labai gausūs. Kai- 
kuriuose paviljonuose tiesiog 
nebuvo galima prasimušti pro 
susikimšusius žmones, pvz. pas 
ukrainiečius, vokiečius, italus, 
graikus.

Daugumoje paviljonų buvo 
įrengtos tautinio meno parodos 
ir rodomos programos vakarais. 
BeVeik visuose paviljonuose vei
kė ^bufetas pardavinėjamų val
gių ir svaiginamų gėrimų." Kai- 
kur buvo parduodami parodose 
išstatyti rodiniai.

Čia paminėsiu keletą gražiau 
ir gausiau pasirodžiusių tauty
bių.

Lietuvių paviljonas
Lietuvių paviljone parodai ro

diniai buvo surinkti ir suvežti K. 
L. Bendruomenės Winnipeg© 
apylinkės pirm. Vinco Januškos 
ir talkininkų. Vietos klebonas 
kun. J. Bertašius davė šv. Kazi
miero bažnyčios salę ir daug rū
dinių. Pats parodos įrengimas, 
sugrupavimas ir išdėstymas bu
vo skoningai atliktas vienintelio 
mūsų menininko Eugenijaus 
Kalasausko. Paroda užėmė maž
daug % visos salės, o pagal vie
ną sieną buvo eilė stalų ir kė
džių. Tai lankytojams atsisėsti 
ir pasivaišinti. Prie virtuvės du
rų stovėjo vienas didelis bufeti- 
nis stalas, apkrautas namų ga
mybos valgiais. Čia buvo namie 
spausto sūrio su kmynais ir be 
kmynų, medauninkų ir kitokių 
pyragaičių. Tiesiog "iš virtuvės 
lankytojai" galėjo gauti kugelio 
su spirgučiais. Kitomis dienomis 
buvo p. Kleinio mėsinėje skaniai 
pagamintų dešrų, kurios čia pa
kepintos buvo duodamos su 
rūgščiais kopūstais. Vyriausia 
šeimininkė Marija Januškienė 
maloniai sutikdavo svečius ir 
juos aptarnaudavo. Ji daug dar
bo įdėjo, žinoma, ir kitų padeda
ma. Antroji šeimininkė Elena 
Januškienė taip pat maloniai pa
tarnaudavo. Čia pat buvo ir svai
ginamų gėrimų baras, kuriuo rū
pinosi Stasys Surdokas.

Lietuvių parodoje vyravo tau
tinių raštų audiniai ir gintaro iš
dirbiniai, kurių buvo gana daug 
ir įvairių. Lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, pri
iminėjo svečius. Žiūrovų dėmesį 
traukė E. Kalasausko paveikslai. 
Jų buvo gana daug. Buvo ir me
džio drožinių (kryžiai), baldams 
takelių, tautiniais raštais siuvi
nėtų darbų, knygų ir 1.1.

Lankytojų buvo gausiau, negu 
praeitais metais. Jų tarpe teko 
matyti žymių — Manitobos 
zėjaus meno kuratorių.

Rinkimuose į grožio karalai
tes dalyvavo Vida Balčiūnaitė

Lietuvių paviljone pirmomis 
dienomis grojo plokštelių muzi
ka, vėliau vakarais vyko tauti
nių Šokių programa, kurią gra
žiai atliko jaunimas, šokiams 
grojo akordeonu Bronius Mali
šauskas ir skudučiais — Vidas

BR. BUJOKI EN Ė

dėka, kuris pasiūlė tą projektą, 
sukvietė šokėjus ir pats šokiams 
grojo.

Pas ukrainiečius
Jų paviljonas šiais metais bu

vo daug gražiau sutvarkytas. Iš 
lauko, prie įėjimo, visa pastogė 
uždengta šiaudiniu stogu, kaip 
senovės bakūžė. Prie jos — ap
šviestas plakatas su folkloramos 
ir jų sostinės vardu—Kievu. Pa
roda suskirstyta į kebas patal
pas: vienoje — istorinės ir lite
ratūrinės knygos, kitoje — pieš
ti paveikslai ir demonstruoja
mas velykinių kiaušinių dažy
mas, trečioje — stalai, apkrauti 
valgiais. Vienas jų vaizdavo Kū
čių stalą, kitas — Velykų, tre
čias — dažniau vartojamų val
gių patiekalus. Ketvirtoje patal
poje buvo išdėstyti rankdarbiai. 
Viduryje stovėjo labai gražiai 
padarytas medis — žydinti obe
lis. Gretimoje patalpoje grojo 
muzika, o jaunimas linksminosi. 
Čia buvo daugybė staliukų, prie 
kurių buvo gausu lankytojų. Jie 
gėrė "ir valgė, patys pasiimdami 
iš čia pat esančios virtuvės užsa
kytus valgius.

Broliai latviai
Jų paviljonas buvo įrengtas 

toje "pačioje mokykloje, kaip ir 
praeitais metais, ir užėmė tris 
klases. Vienoje jų—stalelis prie 
įėjimo, kur visiem lankytojam 
prisegdavo tautinius ženklelius 
iš kaspinėlių. Vidurį salės už
ėmė dailininkės A. Keleris alie
jiniais dažais piešti paveikslai. 
Salės kampe buvo stalas, ap
krautas namų darbo pyragai
čiais, riestainiais ir kitais skanu
mynais. Antroje patalpoje — 
alaus baras, bet galima buvo 
gauti ir kitų alkoholinių gėrimų. 
Trečioje patalpoje — gražiai su
grupuoti atskiros rūšies išdirbi
niai. Jų audiniai, gintarai, moli
niai indai, juostos, panašūs į lie
tuvių, tik šiek tiek skiriasi audi
nių raštuose. Be minėtų dalykų, 
latviai buvo išstatę gražių me
džio drožinių. Vakarais salės vi
duryje vyko tautinių šokių prog
rama.

Kiti paviljonai
Lenkų paviljonas irgi vertas 

dėmesio. Paroda daug didesnė, 
negu praeitais metais. Daug pa
žangos -paviljono sutvarkyme. 
Tarp kitko, išstatyta daug kuni
gaikščių ir kitų valdovų portre
tų.

Italų paroda gausi architekto 
George Barone skulptūrom ir 
aliejiniais piešiniais. Parodoje 
jis pats buvo prie savo rodinių ir 
maloniai šnekėjosi su lankyto
jais. Buvo ir gražių mozaikų bei 
kitų išdirbinių. Programa (suau
gusių ir vaikų dainos) vyko kas 
pusvalandį, todėl pritraukė daug 
lankytojų, čia teko išgirsti dai
nuojant gerai parengtą ir gausų 
vaikų chorą. Sektinas pavyzdys 
ir kitom tautybėm.

Skandinavų paviljonas buvo 
įrengtas toli nuo miesto centro 
rezidenciniame St. James rajone 
didelėse patalpose, čia atvykus 
paaiškėjo, kad toje pačioje pa
talpoje su savo rodiniais daly
vauja Islandija, Danija, Švedija, 
Suomija. Aplink salę ant stalų ir 
sienų buvo išdėstyta gražių mez
ginių iš vilnų, medžio, metalo ir 
kitų "išdirbinių. Vidury salės — 
nemažai stalelių, prie kurių sė
dėjo lankytojai. Jie valgė ir gė
rė, nors buvo jau 11 v. v.

Filipinų paroda turtinga gra
žiais medžio dirbiniais, siuvinė
tais kambariniais bateliais, kak
lo papuošalais, perliniais karo
liukais siuvinėtais drabužiais. 
Kitoje patalpoje vyko jų prog
rama ir vakariniai šokiai.

Korėjiečiai turėjo čia pat par
duodamų metalo peleninių, pa
puošalams dėžučių, pypkių ir vi
sokių kitokių smulkių išdirbiniu.

Praeitais metais gražiai pasi
rodę savo gausiom parodom bei 
programom kiniečiai ir čekoslo- 
vakai šiais metais visai neturėjo 
savo paviljonų.

Japonų paviljonas buvo origi
naliai įrengtas. Jame buvo gau
su medžio ir odos dirbinių. Lan
kytojų dėmesį traukė augštai iš
keltas metalo paveikslas, lyg al
torius. Labai maloniai aptarnavo 
lankytojus malonios japoniukės 
— “geišos”.

Gražuolės rinkimai
Folklorama ’71 gražuolės rin

kimas ir jos vainikavimas įvyko 
ant didelės laiptų pakopos tarp 
Centennial Concert Hall ir Ma- 
nitobos muzėjaus. Buvo labai 
šiltas ir gražus vakaras, tad 
žmonių prisirinko daug — už
blokavo visą Main gatvę. Grožio 
karalaitės titulą laimėjo p-lė 
Zimmerman, atstovaujanti Bri
taniją. Jai karūną uždėjo praei
tų metų “Miss Folklorama ’70” 
p-lė Shirly Kondo, japoniuke. 
Pirmosios princesės vietą laimė
jo vokietaitė Karin Klein, antro
sios — italiukė Tina Lisi. Grožio 
karalaitė tuoj buvo apgaubta 
specialiu apsiaustu, apdovano
ta gėlėmis ir nemokama kelione 
lėktuvu “Air Canada” (dviem as
menim) Į betkurį pasaulio kraš
tą. Be to’ visos trys gražuolės čia 
pat gavo ir daugiau dovanų.

Drauge su teisėjais teko ma
tyti šiose iškilmėse ir gražiai pa
sipuošusią ilga suknia p. G. Ste
pan, žmoną lietuvio Stepan (Ste- 

'ponavičiaus), kuris yra East Kil- 
dona savivaldybės narys. G. Ste
pan yra dešinioji ranka C. Sem- 
chyshino. Ji jau kelis mėnesius 
prieš Folkloramos ’71 pradžią 
buvo daug pasidarbavusi jos 
naudai. Folklorama ’71 šiemet 
skyrė dar vieną nemokamą 
dviem asmenim kelionę lėktuvu 
i Europą. Ją galėjo laimėti bur
tų keliu, kas tik turėjo nusipir
kęs Folklorama ’71 pasą. Lai
mėtoja šios dovanos buvo Mrs. 
W. Pitt iš Winnipeg©.

Folklorama ’71 praėjo su di
deliu pasisekimu. Tautybės 
daug ko gero pasisavino vienos 
iš kitų, besilankydamos jų pavil
jonuose.

Savo metu Lietuvių žurnalis
tų Sąjunga paruošė ir išsiunti
nėjo anketą, kurioje buvo klau
siama, kiek ir kokį atlyginimą 
gauna spaudos bendradarbiai iš 
lietuviškųjų laikraščių. LŽS biu
letenio “Pranešėjas” 6 nr. da
bar išspausdinti ir gautieji atsa- 

- kymai, kurie gali būti įdomūs ir 
platesniems skaitytojų sluogs- 
niams.

Nesileidžiant į detalizuotas 
smulkmenas, tenka pastebėti, 
kad lietuvio laikraštininko “ho
noraras” už savąjį darbą yra 
nuostabiai menkas. Galima drą
siai tarti: jei ne rašančiųjų ide
alizmas, mūsų spauda iš viso ne
egzistuotų išeivijoje. Taip, idea
lizmas, bet kyla klausimas, kaip 
ilgai jis dar rusens ir neš vai
sius, kuriais kasdien naudoja
mės?

Kriančeliūnas ir spaudos bendradarbis J. Jannšaitis; kalbasi apie mūsą kul
tūrinio gyvenimo problemas. Nuotrauka V. Noreikos
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Gintariečiy pasirodymai Europoje

su 
jų

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pailsėję pradėjome ruoštis 

koncertui Schwetzingene vokie
čiams. Šis koncertas buvo pla
čiai reklamuotas vokiečių spau
doje. Stovykloje likome vieni, 
nes visi išvažiavo su ekskursija 
Reino upe, o mes repetavome. 
Tą dieną stovyklą aplankė JAV 
kariuomenės laikraščio “The 
Stars and Stripes” reporteriai, 
padarė keletą nuotraukų, klausi
nėjo apie mus, koncertus ir sto
vyklą. Platokas straipsnis 
nuotraukomis buvo įdėtas 
laikraštyje.

šokame su vokiečiais
Pavakariais išvykome į vokie

čių jaunimo namus, kur drauge 
su jų grupe koncertavome. Mes 
pašokome devynis šokius, vokie
čiai — aštuonis ir padainavo. 
Žiūrovai entuziastingai plojo ir, 
atrodo, koncertu buvo paten
kinti. Mes išmokėm vokiečių šo
kėjus šokti Suktinį, o jie mus
— vieną savo šokį. Kun. V. Šar
ka vėl visiems įteikė po maišą 
saldainių, o maj. Valiūnas, su 
kuopos vyrais atnešė gėrimų at
sigaivinti. Vokiečių grupės va
dovė mūsų vadovus apdovanojo 
puikiu albumu, o mes jai pado
vanojome “Gintaro” ženklelį.

Paskutinis koncertas
Grįžę stoyyklon, radome iš

krėstų įvairių pokštų palapinė
se, tačiau ir mes neatsilikome
— skautiškais pokštais jiems 
atsilyginom. Stovyklavimas bū
tų monotoniškas, jei be gerų 
darbelių nebūtų ir juokų.

Štai ir mūsų paskutinis kon
certas amerikiečių daliniams. 
Didžiulė salė perpildyta, karšta 
ir tvanku, tačiau mes, o taip pat 
kanklininkės, sukaupę visas jė
gas atlikome programą pasigėrė
tinai. Jei pirmuosiuose mūsų 
koncertuose vyravo plojimas su 
“dar, dar”, tai čia plojimai vir
to perkūnu, švilpimas spigino 
ausis: “more, more”! Tai išspau
dė paskutinį prakaitą iš šokėjų, 
o kanklininkėms ir akordeonis
tams pirštai stingo nuo grojimo.

Koncerte dalyvavo divizijos 
vadas amerikietis generolas su 
ponia, maj. Valiūnas, lietuvių 
kuopos pareigūnai, visa eilė Va
sario 16 gimnazijos mokytojų. 
Po programos s. J. Zinkus divi
zijos vadui ir poniai stovyklauto
jų vardu Įteikė lietuviškų raštų 
lininę staltiesę, gintariečiai — 
maj. Valiūnui “Gintaro” ženkle
li ir knygą “Lithuanians in Ca
nada”. Vėl vaišės, vėl kvietimai 
atsilankyti, pabūti ilgiau ir pasi
kalbėti apie viską: gyvenimą 
Kanadoje, mūsų grupę, kelionę. 
Bet laikas grįžti stovyklon Į pas
kutinį laužą. “Aufwiedersehen!” 
garsiai šaukėme pro autobuso 
langus siųsdami bučinius malo
niems mūsų globėjams.

Misija baigta
Šiuo koncertu “Gintaras” bai

gė savo misiją Europoje. Dar 
ruošdamiesi kelionei Toronte 
daug kalbėjome, svarstėme, dis
kutavome ar pajėgsime tinka
mai atstovauti Kanados lietuvių

atlyginimo klausimu
AL. GIMANTAS

Tai turėtų nuolat' prisiminti 
visi tie gausūs kritikai, kurie tu
ri tiek daug priekaištų ir reika
lavimų mūsų spaudai" ir kurie 
užmiršta, kad darbas, nuolatiniai 
dirbamas tik iš pasiaukojimo 
bendrajam reikalui, turi savo ri
bas. Redakcinių kolektyvų ir ad
ministracijos tarnautojų algos 
negali būti lyginamos su pana
šių pareigų atlyginimais gyvena
moje aplinkoje. Dar daugiau — 
unijoms priklausą didmiesčių at
matų išvežiotojai gauna kur "kas 
didesnį atlyginimą už mūsų laik
raščių redaktorius! Vargu ar 
esamoje padėtyje kas nors mū
siškių drįstų galvoti apie realų 
uždarbį iš lietuviškosios spau
dos. Dažnai kyla pagunda ne pa
sipinigauti, bet tik stengtis at- 

jaunimui Europoje, kaip vyks 
susiklausymas kelionėje, šokiai. 
Tačiau dabar jautėmės patenkin
ti, nes visu nuoširdumu, atsida
vimu ir jėgomis stengėmės pa
rodyti, kad esame lietuviai, 
drausmingi, susiklausę, gerbia
me autoritetą ir savo jėgas au
kojame Lietuvos vardui garsin
ti. Kaip vienas gintarietis išsi
reiškė: “Turbūt ir pats Mozė ge
riau nesijautė perėjęs Raudoną
ją jūrą, kaip aš šiandien jau
čiuos po visų pavykusių koncer
tų!” Taip atrodė mums visiems, 
bet dabar laukiame pasisakymų 
iš lietuvių, kurie matė mus šo
kančius. O gal jų nuomonė bus 
skirtinga nuo mūsų ...

Sudeginom marškinius
Paskutinis laužas. Programa 

įvairi, dainos, šūkiai, “Ateina 
naktis”... Gintariečiai sudegi
na savo baltus marškinius. “Te
pasilieka dalis mūsų čia, kur 
maloniai praleidome dienas, kur 
naujų draugų įsigijome, kur pa
matėme tiek "daug ir parodėme 
ką sugebėjome savo broliams 
lietuviams”, — maišydamas su
degusių marškinių pelenus poe
tiškai šnekėjo jautrios sielos 
gintarietis. Giliai susimąstė ne
vienas: viskas taip greit prabė
go, praėjo ir štai jau rytoj pa
liekame stovyklą, važiuojame 
Liuksemburgan, o iš ten na
mo...

Grįžtame į Torontą. Atrodo, 
kad taip seniai nematėme savo 
tėvų, draugų, pasilikusių namie. 
Pasiilgome?"Taip, tikrai" taip — 
pasiilgome! Neišeina iš galvos 
“Gintaro” rėmėjų būrelio įdėtos 
pastangos sukelti pinigų mūsų 
kelionei ir toks gausus bei duos- 
nus Toronto lietuvių atsiliepi
mas. Tikime, neapvylėme jūsų 
— ačiū už pagalbą. Gėlės, ku
rias ‘gavome išvažiuojant ir su
grįžus Maltono aerodrome, liks 
neužmirštamas ryšys tarp jau
nimo ir vyresnės kartos.

Atjaunėję vyresnieji
Ekskursijoje turėjome ir vy

resnės kartos dalyvių. Manėm, 
kad čia bus daugiau “mamų” ir 
“papų”, ne tik mūsų vadovai. Bet 
jau pirmą skridimo naktį, kai 
jie įsijungė į mūsų dainą virš 
Atlanto, pajutome, kad su jais 
vargo nebus. Tai tik vyresnio 
veido, bet ne dvasios žmonės. 
Dvi savaites su jais buvo malo
nu keliauti ir žiūrėti, kaip jie 
stengiasi būti jaunais, lesinti ba
landžius Šv. Morkaus aikštėje, 
džiaugtis aplink pulsuojančia 
jauna Italijos įvairia, besilinks
minančia minia. Nekartą juo
kėmės, išgirdę: “Vaisių tai nė
ra Italijoje, nėra!” O tuo tarpu 
mūsų kišenės buvo pilnos obuo
lių ir" kitokių vaisių. Gal mes bu
vome greitesni ir" greičiau už 
juos viską suradome. Bet Flo
rencija visoms ponioms patiko. 
“Tiek aukso! Ar tu matei?” — 
šnibžda viena kitai. “Et, kas iš 
to?” — ranka numoja jau visus 
pinigus “pramušusi” ekskursan
tė. Buvome patenkinti, kad jie 
rūpinosi savo reikalais, o mes 
savo. Kelionės dalyvis

. gauti vos faktinąsias būtinas iš
laidas, kylančias" iš pareigos sa
vajai spaudai. Kyla pašto išlai
dos (nekalbant apie popierių), 
kyla lietuviškų ir svetimomis 
kalbomis laikraščių ir žurnalų 
prenumeratos, telefono, kelio
nių, išlaidos. Visa tai itin svar
bu, nes mūsų publicistai netu
rėtų ko rašyti, jei neturėtų nuo
latinių kontaktų, informatorių. 
O ką jau bekalbėti apie skaity
bą: jie turi perskaityti dešimti
mis Įvairių periodinių leidinių. 
Pinigas ir laikas, aišku, atima
mas nuo savosios šeimos, kuri 
nekiekvienu atveju būna tuo pa
tenkinta. šis autorius turi prisi
pažinti, kad finansinės priežas
tys vertė atsisakyti visos eilės 
žurnalų ir laikraščių prenumera- 
ratos ir pasitenkinti vien “pa
čiais svarbiausiais” periodiniais 
leidiniais. Bet ir tie “mažiau 
svarbūs” laikraštininkui yra ne 
tik Įdomūs, bet ir kaikuriais at
vejais būtini. Deja...

Mažiau skaitydamas, mažiau 
visapusiškos informacijos turė
damas ir mažiau šaltinių naudo
damas, imi jausti, kad tampi pa- 
viršutiniškesnis, lėkštesnis, ma
žiau įvairus savo temose ir jų 
perteikime skaitytojui. Jei to
kioje būklėje yra ir kiti mūsų 
spaudos nuolatiniai talkininkai, 
nukenčia ir laikraščiai, ir skai
tytojai. O teigimai, kad mūsų 
spauda neįdomi, neįvairi, vien
pusiška vis nesiliauja. Tie prie
kaištai ateina ne vien iš mūsų 
jaunimo pusės. Ar ši padėtis ro
dys gerėjimo žymių? Rašančio 
nuomonė čia gana skeptiška.

• Texas valstija paskyrė $61.- 
000 EI Paso dvieju kalbų insti-

Kadangi EI Paso miestelyje yra 
daug ispanų kilmės amerikiečių, 
nolicininkai negalėdavo atskirti, 
kada jie rimtai ispaniškai aiški
nasi ir kada juos keikia.
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“AUKSINES KOPOS-71”
Tokiu pavadinimu buvo surengtos 

tarptautinės ir A klasės šokėjų var
žybos Palangoje. Pagrindinį prizą ir 
I vietą laimėjo Kauno profsąjungų 
kultūros rūmų “Sūkurio” šokėjai 
Petras Janulevičius ir Laima Balse
vičiūtė, II vietą — sūkuriečiai L. ir 
V. Šeniauskai, III — estai A. ir E. 
Sarai. Be kauniečių, varžybose daly
vavo šokėjų poros iš Talino, Kievo 
ir Minsko.

SAUSA VASARA
Vilniaus oru biuro viršininkė Jad

vyga Ralienė rugpjūčio 27 d. Tiesoj” 
rašo: “Jau antras mėnuo beveik kas
dien sinoptikai kartoja, kad lietaus 
nenumatoma. O lietaus taip reikia!.. 
Graudu žiūrėti į sausros susuktus me
džių lapus, pageltusius bulvių lau
kus, parudusią pievą. Nuseko van
duo upėse. Retai giedrame danguje 
pasirodo debesėlis. Kartkartėmis vie
nur kitur šykščiai pakrapnoja, kaž
kur griaudėja, o kai kur nuo sausros 
dega miškas... ši vasara neįprasta 
ir mums, sinoptikams. Galvojome, 
kad liepa bus tik šilta: sausros ne- 
atspėjome. Orų prognozė pirmajai 
rugpiūčio dekadai pasitvirtino. Bet 
antrą ir trečią dešimtadienį lauktų 
lietingų orų nebuvo...” Liepos mė
nesį Lazdijuose lijo 6 kartus, Šiau
liuose ir Vilniuje — 5, Kaune — 4. 
Rugpjūčio mėnesį Šiauliuose lijo 7 
kartus, Kaune — 4, Vilniuje ir Laz
dijuose — 3. Liepos ir rugjūčio mė
nesiais kritulių susilaukta tik 30-50 
milimetrų.

RESTAURUOJA PAŽAISLĮ
R. Cėsnos pranešimu “Tiesos” 199 

nr., jau pradedama XVII š. Pažais
lio vienuolyno restauracija. Jo pasta
tuose dabar yra Kauno M. K. Čiur
lionio muzėjaus skyrius. R. Čėsna 
cituoja restauracijos projekto vyr. 
architektę Stefą čerškutę: “Pradeda
me nuo pagrindinės liepų alėjos ir 
forestoriumo — pastato, kuriame bū
davo apgyvendinami vienuolyno sve
čiai. Jame bus įrengta vaizduoja
mosios dailės ekspozicija. Įdomus sa
vo interjeru forestoriumas pratur
tės vertingais XVII amžiaus kūri
niais, bus apstatytas baroko stiliaus 
baldais. Nauju rūbu pasidabins cent 
rinis vienuolyno pastatas su bažny
čia, kurios kupolas iškilęs į penkias
dešimties metrų aukštį. Stogai pasi
dengs raudonomis čerpėmis, kupolas
— variu, o reikšmingiausios detalės 
apsirengs pilku smiltainiu. Po re
konstrukcijos atgis bažnyčios skliau
tai ir sienos, išpuošti italų meistrų 
freskomis, lipdiniais ir ornamentais. 
Taip, kaip buvo prieš kelis šimtus 
metų, bus atstatytos koplyčios, kapi
tula, zakristija, galerijos... Gilia se
nove padvelks eremitoriumas — an
samblio dalis, kur atskiruose medi
niuose nameliuose — celėse gyveno 
atsiskyrėliai. Trys išlikę tokie name
liai bus suremontuoti, o kiti — atsta
tyti. Juose bus įrengtos ekspozici
jos ...” Iš šio pranešimo susidaro 
įspūdis, kad parodos bažnyčioje ne
bus rengiamos, nes jau ji pati su 
savo kūriniais yra XVII š. muzėjus. 
S. čerškutės teigimu, sunykusias de
koratyvines detales atkurs geriausi 
dailininkai ir liaudies meistrai. Vi
sas ansamblis bus apšildomas elekt
ra, automatinė sistema reguliuos oro 
drėgmę ir temperatūrą. Pastatus 
sups penkių hektarų apsauginė miš
ko zona.

PABAIGA IR PRADŽIA
Beveik dešimties metų darbo pa

reikalavo “Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija”, kurios prenu
meratoriai netrukus gaus paskutinį 
III tomą. “Tiesos” 200 nr. rašoma, 
kad tuose didelio formato trijuose 
tomuose yra 20.000 straipsnių, 3.000 
iliustracijų ir žemėlapių, bet neat
skleidžiama vėžlišku žingsniu vykdy
to darbo priežastis. Enciklopedijos 
pirmieji du tomai jau spėjo pasenti
— juos dabar kas 3-5 metai teks ap- 
pildyti tęstiniais leidiniais. Redak
cijos patalpas perėmė spaudos komi
teto naujai įsteigta vyr. enciklope
dijų redakcija, kurios dabar laukia 
gerokai sunkesnis universalios lietu
viškosios enciklopedijos paruošimas. 
Naujosios redakcijos mokslinio sekr. 
Broniaus Kurkulio pranešimu, ši uni
versali enciklopedija turės 480 spau
dos lankų aštuonis tomus, tokio pa
ties dydžio kaip ir mažoji enciklope
dija. Tuose tomuose bus apie 70.000 
straipsnių ir 10.000 iliustracijų. Spau
dos darbą atliks praplėsta ir sustip
rinta “Vaizdo” spaustuvė, šiuo metu 
jau yra ruošiamas naujosios encik

A. a. tam. Vincas Grušas 1950 m. buvo nušautas Lietuvoje važiuojant dvi
račiu. Nuotraukoje — jo laidotuvės Tirkšliuose. Si nuotrauka gauta 
Kanadoje 1971 m.

lopedijos vardynas, kuris pareikalaus 
apie 3-4 metus darbo. Todėl encik
lopedijos I tomas pasirodys ne anks
čiau kaip po 34 metų, o vėliau kas
met bus išleidžiami keli tomai. Visą 
leidimą numatoma užbaigti 1980 m. 
Enciklopedijoje bus vengiama ilgų 
monografinių straipsnių, tenkinantis 
trumpais aprašymais. Daugiau vietos 
bus skiriama lituanistinei medžiagai 
ir, žinoma, “broliškoms” respubli
koms, pasikeitimams pasaulio politi
niame gyvenime. Ta įvykių interpre
tacija tikriausiai bus atlikta pro so
vietinio komunizmo žiūronus su jam 
būdingomis propagandinėmis nuo- 
krypomis. Universalinės enciklopedi
jos leidimą turbūt paskatino J. Kapo
čiaus Bostone nepalyginamai sunkes
nėmis išeivijos sąlygomis išleista pil
na “Lietuvių enciklopedija”, mažes
nė savo formatu, bet gerokai dides
nė tomų skaičiumi.

VAISIŲ SUPIRKLMAS
“Tiesos” 197 nr. džiaugiamasi: 

“Nuo sezono pradžios respublikos 
konservų ir vyno pramonei mūsų 
ūkiai ir gyventojai pristatė apie 10.- 
000 tonų obuolių, kurie šiemet ypač 
gerai užderėjo. Jau supirkta maždaug 
2.500 tonų daugiau, negu pernai per 
tą patį laikotarpį...” Tuo tarpu J. 
Grigaitis “Komjaunimo Tiesos” 106 
nr. skundžiasi: “Kybartų vaisių pri
ėmimo punkte žmonių eilutė vis il
gėja. Galop uogų pristatytojų prisi
renka 100 ir daugiau. Jie, atvykę iš 
tolimiausių rajono kampelių, — Viš
tyčio, Pavištyčio, Pajevonio ir kitų 
kaimyninių ūkių. Žmonės pradeda 
nerimauti. Eilutė lėtokai slenka, au
tobusai nelaukia, o čia dar punkto 
darbuotojai praneša, kad baigėsi pi
nigai ...” Panašių skundų yra tekę 
skaityti ir apie obuolių supirkimą, 
patarimus jais šerti kolchozų ir kol- 
chozininkų kiaules. Žiemą laikraščiai 
vėl bus pilni skundų, kad miestų 
krautuvėse nėra obuolių.

NELAIMES VANDENYJE
Mindaugo Bariso “Tiesos” 158 nr. 

pateiktais duomenimis, pernai Lietu
voje nuskendo 460 žmonių, kurių 233 
buvo neblaivūs. Bendrame 460 sken
duolių skaičiuje buvo 85 vaikai, ne
sulaukę 16 metų. Pagrindinės sken
dimo priežastys — neatsargus mau
dymasis, valčių perkrovimas, motor- 
laivų apsivertimai ir jau minėta deg
tinė, kurios dėka girtam ir jūra tėra 
iki kelių; šiemetiniai duomenys dar 
nepilni, bet iki liepos vidurio Lie
tuvos vandenyse tragiškai mirė apie 
200 žmonių. Liūdniausia, kad šiemet 
vien tik žiemos mėnesiais, atsidūrę 
po ledu, žuvo 47 žmonės.

ŽEMAIČIŲ ŠVENTE
Žemaitijos liaudies menininkų tra

dicinė IX dailės diena šiemet buvo 
surengta rugpjūčio 21 d. Plungėje. 
Lietuvos Liaudies Meno Draugijos 
Žemaitijos skyriaus parodoje dalyva
vo apie 300 liaudies meistrų, suve- 
žusių savo darbus iš Klaipėdos, Ma
žeikių, Tauragės, Skuodo, Šilutės, 
Telšių ir kitų rajonų į Plungės gim
nazijos salę. Miesto kultūros namuo
se atskirą savo kilimų parodą turėjo 
A. Juodakienė. šventė baigta gegu
žine Platelių ežero pakrantėse ir 
kretingiškio medžio drožėjo A. Puš- 
koriaus kaukių karnavalu.

PAMINKLAS SUKILĖLIAMS
Vilniaus augštosios partinės mo

kyklos vyr. dėstytojas V. Bikulčius 
atsiuntė laišką “Tiesos” redakcijai, 
primindamas 1863 m. sukilėlius, jų 
egzekucijas Lukiškių aikštėje ir slap
tas kapines Gedimino kalno viršūnė
je prie rytinės tvirtovės sienos, kur 
Muravjovas ant jų kaulų įsakė 
įrengti kroketo aikštelę caro karinin
kams. Kadangi lavonai buvo apipilti 
kalkėmis, kasinėjimų metu pavyko 
rasti tik kaulų dalis ir sagų. V. Bi
kulčius rašo: “Kyla klausimas — jei
gu sukilimo dalyvių kalinimo ir mir
ties bausmės vietos Vilniuje ir Kau
ne pažymėtos memorialinėmis len
tomis, tai ar nereikėtų deramai pa
gerbti ir Z. Sierakausko, K. Kalinaus
ko ir kitų žymių revoliucionierių 
kapo? Juk yra ir meno kūrinių, ku
rie galėtų papuošti šią vietą. K. Bog
dano skulptūrinė kompozicija “1863 
metai”, eksponuojama Dailės parodų 
rūmuose po atviru dangumi, galėtų 
tapti memorialinės aikštelės Gedimi
no kalno viršūnėje centru ...” Kaip 
partietis, V. Bikulčius pabrėžia suki
limo internacionalinį pobūdį, sukilė
lius vadina didvyriais internacionalis
tais, nors iš tikrųjų jiems rūpėjo tau
tinis išsilaisvinimas iš caro vergijos.

V. Kst.

Penktojo V. Kanados lietuvių sąskrydžio proga Edmontono tautiečiai ir svečiai, dalyvavę pasitarime, kuriame 
KLB pirm. dr. S. Čepas padarė pranešimą. Iš kairės: I —dr. S. Čepas, kun. S. šantaras iš Čikagos, J. Karosas; 
II — dr. M. Urbonas, M. Gudjurgienė, dr. P. Gudjurgis, F. Kantautienė, B. Pilipavičienė, M. Karosienė, kun. Iz. 
Grigaitis — vietos kapelionas; III — dr. J. Pilipavičius/nž. A. Labenskas iš Reginos, A. Kantautas. J. Popikaitis 

Nuotr. A. Dudaravičiaus

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba rugsėjo 18? | 

šeštadienį, Jaunimo Centre rengia

ŠVENTES MINĖ JIMĄ-
• Meninę programos dalį išpildys 

mergaičių choras "AIDAS" va d. 

sol. V. Verikaičio
SOKIUS
• Šokiams gros V. BABECKO orkestras

• Loterija, laimės staliukai ir kitos staigmenos

LONDON, ONT.
LIETUVAITĖS “ONTARIO PLA- 

CE”. Praeitą žiemą susiorganizavęs 
lietuvaičių studenčių kvartetas turė
jo keletą sėkmingų pasirodymų pra
eitame veiklos sezone ir, atrodo, dar 
didesniu mastu jis pradeda ateinan
tį veiklos laikotarpį, šiltas visuome
nės priėmimas paskatino jas dirbti 
toliau. Iš “Ontario Place” atvykę at
stovai susipažino su kvarteto meni
niu pajėgumu ir pripažino jį tinka
mu dalyvauti talentų koncerte “On
tario Place” Toronte, pirmadienį, 
rugsėjo 20 d. Jos pirmą syki pasiro
dys minėtame koncerte. Rugsėjo 22 
d. dalyvaus naujosios Londono mies
to rotušės atidarymo iškilmėse 9.15 
v. v. — 9.30 v.v. Valanda gali dar 
ir pasikeisti. Džiugu, kad jaunimas 
gražiai reiškiasi ir populiarina lietu
vių vardą iš gerosios pusės. Tokios 
pat sėkmės ir ateityje. Savo kvartetą 
studentės pavadino trumpu lietuviš
ku vardu “Rasa”. Kvartetą sudaro 
V. Petrašiūnaitė, I. Jakubaitytė, R. 
Bliskytė ir L. Petrašiūnaitė.

Šis kvartetas, nors jaunas amžiu
mi, jau nekartą žavėjo ir lietuvių 
publiką įvairių parengimų proga. Tai 
graži studenčių iniciatyva. D. E.

I į
■ UŽSAKYKITE DABAR
į GERIAUSIAS DOVANAS

I Į LIETUVĄ 
’J Geriau nei pinigai ar kas 
? kita SPECIALŪS RUBLIŲ 
I PAŽYMĖJIMAI 
I I N T E R T R A D E

EXPRESS CORP. 
:■ tai skelbė, o dabar jūsų gi- 

minės tai gali patvirtinti.
d Su specialiais rublių pažymėjimais 
d jūsų giminės galės nusipirkti ką 
I tik nori už dalį reguliarios kainos. 
5 Tai reiškia, kad nuėjęs į krautuvę 
4 su 100 dolerių galės nusipirkti 

200 ar 300 dolerių, ar net dar 
didesnės vertės prekių.

Pilnai garantuota ir apdrausta. 
I Tik INTERTRADE EXPRESS CORP.

I jums skubiai patarnauja.
šie pažymėjimai pristatomi j na
mus jūsų giminėms per 3 savai
tes. Specialaus rublio kaina — 

$2.13.
Jokių kitų mokesčių. Galite siųsti 
betkokią sumą. Prašykite mūsų 
nemokamų iliustruotų katalogų.

Užsakykite dabar tik per 
Intertrade Express Corp. 
US Eosr 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefono,: 982-1530

Labai svarbu! Automobiliai 
tik trumpam laikui

MOSKVIC 412 IE $2995.00 
ZAPORO2EC ZAZ 966 $ 1 895.00 
Turime tik ribota skaičių. 
Nelaukite — užsakykite 
dabar. APARTAMENTAI 
Prašykite mūsų specialių 

buletenių

S HAMILTON
ATNAUJINTOJE Jaunimo Centro 

salėje šį šeštadienį, rugsėjo 18 d., mi
nėsime Tautos šventę' Kiekvieno ha- 
miltoniečio tą vakarą laukia ne tik 
graži ir turtinga meninė programa, 
atliekama mergaičių choro “Aidas”, 
bet ir smagus pasilinksminimas iki 
1 v. nakties. “Aidas” pirmą kar
tą po vasaros atostogų pasirodys šio
je šventėje. Bus turtinga loterija ir 
gausus bufetas.

Be jau minėtų mūsų prekybininkų, 
loterijai — laimės staliukams po $20 
paskyrė Sakas siuntinių įstaiga ir A. 
Pilypaičio Knights radijo ir televi
zijos krautuvė. Ačiū už aukas, o vi
siems atsilankiusiems linkime gra
žaus ir smagaus vakaro. K. B.

MEDŽIOTOJAMS. Rugsėjo 26 ir 27 
d. d., 9 v. r., Lietuvių Medžiotojų ir 
Žūklautojų Klubas Giedraitis ruošia 
klubo miško valymą. Nariai ir pri
jaučiantieji, atvykdami talkon, pra
šom pasiimti kirvius ir pirštines 
(kas turi). Bus naudojami motoriniai 
pjūklai. Klubo valdybos nariai va
dovaus miško valymo darbams.

Valdyba
K. BARONAI buvo pagerbti rugsė

jo 4 d. naujoje jų rezidencijoje. Su
sirinkusių vardu įteikta vertingų do

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Mokame už:
depozitus ________ 5%
šėrus ir sutaupąs.............. 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____ ____ 6^4%
ir virš S10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S2.500.000.

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

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

v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MESA — DESROS — SKANUMYNAI

284-288 King St. — 528-8468 — 740 Upp«r Jomw St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

Pradžia — 7.30 v.v.
VALDYBA

vanų. Pagrindinį žodį tarė apyl. val
dybos pirm. K. Mileris, iškeldąmas
K. Barono ilgametę visuomefenę 
veiklą, talką spaudai straipsniais bei 
korespondencijomis, dalyvavimą 
sporte. Sveikinimo žodį taipgi tarė
L. V. S. Hamiltono skyriaus vardu J. 
Petraitis. Visi linkėjo p. p. Baronų 
šeimai ištvermės ir sėkmės.

K. Baronas ir šiuo metu aktyviai 
dalyvauja organizacinėje lietuvių 
veikloje — yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos sek
retorius ir Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus atstovybės pirmininkas, be 
to, turi įvairių kitų įsipareigojimų 
organizacijoms ir spaudai. Dalyvis

Advo kotas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614,
tel. 522-8781

I 
Hamilton, Ontario

Tel. 522-5028

Limited

J. A. Valstybės
DR. PETKAS DAt'ZVAKDIS, Ue- 

tuvos generalinis konsulas Čikagoje, 
dėl ligos norėjo pasitraukti iš šių 
pareigų ir buvo parašęs raštą diplo
matijos šefui S. Lozoraičiui. Pasta
rasis atsisakė patenkinti jo prašymą, 
nes dr. P. Daužvardžio pasilikimas 
savo poste ir jo didelė patirtis yra 
pirmaeilės svarbos Lietuvos diplo
matinei tarnybai

PRANĄ IR ALGIRDĄ BRAŽINS
KUS Turkijoje ginantis advokatas C. 
Yardimci viešėjo Niujorke, kur pa
darė pranešimą apie jų teisinę būklę 
VLIKo valdybai, dalyvaujant Lietu
vos generaliniam konsului A. Simu
čiui, ALTos pirm. dr. K. Bobeliui ir 
Lietuvos laisvės komiteto pirm. V. 
Sidzikauskui Tą pačią dieną adv. C. 
Yardimci susitiko su lietuviais žur
nalistais dr. J. K. Valiūno įstaigoje. 
Adv. C. Yardimci yra vienas žymiau
sių teisininkų Turkijoje, buvęs par
lamento narys, vicepirmininkas ir 
Turkijos švietimo ministeris. Jo tei
gimu, P. A. Bražinskų byla Trebzo- 
no teisme bus po dviejų ar trijų 
mėnesių. Jų gynimą jam palengvins 
iš VLIKo gauti dokumentai Ginda
mas teisiamuosius, jis žada viešame 
teisme apkaltinti visą sovietinę sis
temą. Adv. C. Yardimci užtikrino 
spaudos atstovus, kad Turkija P. A. 
Bražinskų neišduos Sovietų Sąjungai, 
bet jie gali susilaukti bausmės. Jis 
sakėsi esąs beveik tikras, kad jam 
pavyks išteisinti nepilnametį Algirdą. 
Iki teismo P. A. Bražinskai yra su
imti, bet uždaryti ne kalėjime. Jie 
yra apgyvendinti tokiems suimtie
siems skirtame name. Adv. C. Yar
dimci sakėsi esąs nustebintas ir su
žavėtas lietuvių pastangomis P. A. 
Bražinskų reikalu.

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS išvyko šešiom savaitėm į Euro
pą ir Afriką, kur aplankys keletą 
valstybių ir savo vizitą panaudos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. VLIKe jį 
pavaduoja vicepirm. J. Audėnas.

PREL. DR. J. KONČIUS, ilgus me
tus vadovavęs BALFui, rugsėjo 5 d. 
išskrido Į Romą, kur jį vilioja Va
tikano archyvai ir mokslinis darbas. 
Brooklyn© Kultūros židinyje išleis
tuves jam surengė Niujorko BALFo 
skyrius, vadovaujamas Janinos Gerd- 
vilienės. Su prel. dr. J. Končiaus ša
kota veikla dalyvius supažindino Pet
ras Minkūnas. Po gausių palydos žo
džių jam įteikta visų pasirašyta dail 
P. Augiaus monografija. Išleistuvės 
baigtos vaišėmis.

EICHSTAETTO LIETUVIŲ GIM
NAZIJOS pirmosios laidos abiturien
tų suvažiavimas 25 metų sukakčiai 
atžymėti bus rugsėjo 18-19 cLd. “Gin
taro” vasarvietėje, Lake Shore Rd., 
Union Pier, Mich. 49129, USA. Kvie
čiami dalyvauti visi buvusieji šios 
gimnazijos mokytojai ir II laidos 
abiturientai. Apie dalyvavimą prašo
ma pranešti Viktorijai Karaitienei 
“Gintaro” adresu arba tel. 1-616-469- 
3298.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS rinkiminės komisijos praneši
mu, naujosios valdybos rinkimuose 
dalyvavo 51% narių. Valdybon iš
rinkti daugiausia balsų gavę kandi
datai: Vytautas Kasniūnas — 71, Vla
das Būtėnas-Ramojus — 65, kun. 
Juozas Vaišnys, S J, — 59, Jurgis 
Janušaitis — 56 ir Algirdas Pužaus
kas — 50. Kandidatais liko Antanas 
Gintneris — 49, Balys Brazdžionis — 
46. Už LŽS naujuosius įstatus balsa
vo 76, prieš 19, susilaikė 25 nariai. 
Kontrolės komisijon išrinkti: Vladas 
Selenis — 93, Alfonsas Nakas — 83, 
Jonas Gaižutis — 66. Kandidatai: Vy
tautas Kutkus — 63 ir Petras Januš
ka — 30. Garbės teismą sudarys Vy
tautas Alantas — 87, Vladas Mingėla
— 86 ir prel. Leonardas Gižinskas
— 69. Kandidatais lieka Marija Sims
— 62 ir Pranas Turūta — 39. Naujo
sios centro valdybos būstinė yra Či
kagoje.

Iš SOVIETŲ OKUPUOTOS Lietu
vos į JAV pas gimines yra atvykę du 
kunigai — Jonavos klebonas kun. Pi
jus čižauskas ir Zarasų klebonas kun. 
Gediminas Šukys. Vilniaus Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios klebonas kun. An
tanas Dilys yra atvykęs į Kanadą pas 
brolį, gyvenantį St. Catharines mies
te, Ont. Kun. G. Šukys yra giedotinių 
lietuviškų Mišių “Taikos Karalienei” 
autorius.

Brazilija
JAUNIMO RELIGINIO ir kultūri

nio auklėjimo centrą Sao Paulo mies
te planuoja Įsteigti čia Įsikūrę Tėvai 
saleziečiai, šiuo klausimu vedami pa
sitarimai su devynių lietuviu organi
zacijų 17 atstovu. Pasitarimams va
dovauja specialiai sudarytas komite
tas.

JAUNIMO ŠVENTĘ Sao Paulo 
mieste surengė gausiausias jaunųjų 
ansamblis “žilvitis”, ilgus metus glo
botas M. Vinkšnaitienės, kuri dabar 
laikinai pasitraukė iš vadovės parei
gu. šventės programoje buvo A. Gus
taičio “Sekminių vainiko” spektak
lis ir tautinių šokių pynė.

PREL. A. ARMINO parapija Mana 
mieste turi paties klebono suorgani
zuotas tris dūdų orkestrus ir chorą. 
Jo sodaliečių orkestras neseniai lai
mėjo I vietą Sao Paulo valstijos var
žybų mėgėjų grupėje.

Australija
PVLGIO ANDRIUŠIO antkapio 

projektų konkursą laimėjo architek
tas Edmundas Arbas, gyvenantis Ka
lifornijoje, Santa Monica mieste. Pre-

-

miją jam paskyrė architekto A. Lap- 
šio vadovaujamas vertintojų komite
tas Adelaidėje. Šiuo meta jau taria
masi su bendrovėmis dėl projekto 
vykdymo.

SKAIDRIŲ VAKARĄ Geelongo 
lietuviams surengė Lietuvių Sąjun
gos valdyba. Europos, Vilniaus ir 
Afrikos vaizdus rodė ten šią vasarą 
su šeima lankę^s Juozas Gailius.

KATALIKŲ KULTŪROS DRAU
GIJA Sidnėjuje išsirinko nauja val
dybą: pirmininku — A. Vineričių. 
vicepirmininke — A. Skirkienę, sekr.
— J. Karitoną, ižd. — K. Radauską, 
parengimų vadovu — K. Daniškevi- 
čių. Dvasios vadais bus kun. P. But
kus ir kun. P. Martūzas.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
menėje įvykusiame lietuviškų 
naujų knygų pristatyme daly
vius su S. Rūkienės atsiminimais 
“Vergijos kryžkeliuose” ir “Grįžimas 
i laisvę” supažindino M. Malakūnie- 
nė, su J. Gliaudos “Simu” — A. Zub- 
ras, su E. Čekienės straipsnių rin
kiniu “Kad ji būtų gyva” — J. Gri
gaitienė.

BALTIEČIŲ BENDRUOMENIŲ pir
mininkai aptarė veiklos koordinavi
mą ir ateities planus Melburne. Lie
tuviams atstovavo ALB krašto valdy
bos pirm. V. Neverauskas, latviams
— V. Eglite, estams — P. Perendi. 
Posėdyje taipgi dalyvavo ALB kraš
to valdybos kultūrinių reikalų vado
vas V. Baltutis, VLIKo atstovas kraš
to valdybai J. Lapšys ir ALB Melbur
no apylinkės pirm. G. Žemkalnis. Nu
tarta užmegzti artimus ryšius su kitu 
pavergtųjų tautų žmonėmis, stengtis 
įsijungti į Australijos meno tarybą 
Council of Arts ir gauti finansinę 
paramą visu tautybių meno dienoms. 
Baltijos kraštų politiniais klausimais 
bus stengiamasi veikti bendrais lie
tuvių, latvių ir estų pareiškimais bal- 
tiečių vardu. Šia proga ALB krašto 
valdybos pirm. V. Neverauskas pada
rė pranešimą Melburno lietuviams. Jo 
sudaryta kultūros taryba rūpinasi 
jaunimo reikalais, P. Andriušio kū
rinių išleidimu ir planuoja metraštį, 
kuriame būtų atskleista Australijos 
lietuvių pastarųjų 25 metu veikla. 
Adelaidės festivalio vadovybė pritarė 
pasiūlymui ir jau pakvietė dalyvauti 
lietuvius solistus — tenorą S. Barą 
ir sopraną L. šukytę.

Britanija
KALGARIO UNIVERSITETO ma

tematikos prof. Kęstutis Šalkauskas 
iš Kanados atvyko šešiem mėnesiam 
į Southamptono universitetą. Jo vieš
nagę suorganizavo universitetų moks
linio personalo pasikeitimo pro
grama.

EUROPOS TAUTINIŲ GRUPIŲ 
liaudies meno paroda buvo atidaryta 
Bradforde, Bolling Hall mažėjuje, 
rugpjūčio 1 d. Iki spalio 1 d. truk
siančioje parodoje savo rankdarbių, 
audinių, gintaro dirbinių ir medžio 
drožinių skyrių turi ir lietuviai.

Vokietija
VLB KRAŠTO TARYBOS rinkimai 

bus š.m. lapkričio 23 d. Kandidatų są
rašų laukiama iki rugsėjo 16 d. Į 
VLB krašto tarybą bus renkama 15 
narių trejų metų kadencijai. Kandi
datu gali būti kiekvienas VLB pil
nateisis narys, sulaukęs 21 metų am
žiaus. Kandidatų sąrašui sudaryti pa
kanka penkių siūlytojų parašų, bet 
į sąrašą galima įtraukti tik 15 kan
didatų. Bendras kandidatų sąrašas 
bus paruoštas ir išsiuntinėtas rinki
minėms apylinkėms spalio 7 d. Rin
kimų komisijos pirmininkas yra Jur
gis Gurklevičius.

VTB JAUNIMO SEKCIJOS Bad 
Pyrmonte suorganizuota jaunimo sto
vykla turėjo eilę dėmesio vertų pa
skaitų. Jas skaitė: K. Baublys iš Bri
tanijos — “Kodėl šiandien jaunuo
liui verta būti lietuviu?”, V. Bana- 
tis — “Sovietų Sąjungos valstybi
nė santvarka”, V. Natkevičius — 
“1941 m. lietuvių sukilimas ir jo 
prasmė”. Su narkotikų žala dalyvius 
supažindino dr. G. Bauras. V. Vokie
tijos lietuvių jaunimo veiklos ap
žvalgą padarė kanadietis A. Stankus. 
Iš JAV atvykęs J. Oniūnas nušvietė 
pasaulio lietuvių jaunimo II kongre
so reikalus. Vytauto Mačernio poezi
jos vakarą suorganizavo A. Ryge- 
lytė, P. Kolyčius ir J. Oniūnas. Dail. 
A. Krivickas surengė lietuvių spau
dos parodą ir rodė iš okup. Lietu
vos gautus kultūrinius filmus apie 
Maironį, I. Simonaitytę, vitražus.

Ispanija
VISĄ PUSLAPĮ sovietų okupuo

toms Baltijos valstybėms liepos 14 
d. paskyrė Barcelonos dienraštis 
“Diario de Barcelona”. Skaitytojams 
atskleidžiami geografiniai Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos duomenys, sovie
tų vykdomas kolonizmas ir rusini
mas. Primenamas ir liūdnai pagarsė
jęs buvusio “Tiesos” vyr. redakto
riaus G. Zimano, Lietuvos žydo, ra
šinys “Pravdoje” apie atgyjančias 
tautiškumo apraiškas, neminint jo 
pavardės. Puslapis yra iliustruotas 
Baltijos valstybių žemėlapiais, sosti
nių bažnyčių; pilių ir tiltų vaizdais.

Lenkija
VROCLAVO LIETUVIAI daininin- 

kai ir šokėjai šią vasarą gastroliavo 
Seinų krašte. Jų koncertai buvo su
rengti Punske, Vidugiriuose, Juode- 
liškėse ir Aradnikuose. Daug kur 
teko rengti panrtotmras koncertas 
sekančią dieną. Po koncertų vyko po
kalbiai tarp senųjų Ir jaunųjų Len
kijos lietuvių.



~~~~ PAS/ABOS TOMQ 2/QRA/^ ----------------------

“Bažnyčios ir pasaulio” reikalu
(Tęsinys iš pr. nr.)

2. Gimtosios kalbos atžvilgiu 
liturgijoje mes, Tėveli, abu su
tariame, kad II Vatikano susi
rinkimas jos vartojimą tik leido, 
bet ne įsakė (plg. nr. 27). Tačiau 
savo knygelėje pabrėžiau, kad 
šis leidimas nuostabiai greitai 
kompetentingų vietos bažnyti
nių vyresnybių — konkrečiai: 
vyskupų konferencijų — buvo 
paverstas įsakymu — ne tik 
Amerikoje, bet ir visuose Euro
pos kraštuose. Šiandien reikia 
tiesiog su žiburiu rankoj jieškoti, 
kur šv. Mišios yra laikomos lo
tynų kalba. Aš nesu lotynų kal
bos šalininkas liturgijoje, tačiau 
turiu atvirai prisipažinti, kad 
man mieliau girdėti Mišių mal
das lotyniškai, negu vokiškai, 
ypač jei šios maldos yra gieda
mos senomis melodijomis. Jau
nimas, be abejonės, pamažu pri
pras, ir jam gimtoji kalba litur
gijoje bus tikrai sava bei arti
ma. Sielovados atžvilgiu gimtoji 
kalba liturgijoje iš tikro yra 
žingsnis priekin.

Bet ne čia glūdi skirtumas 
tarp manęs ir Jūsų, Tėveli. Man 
atrodo, kad gimtoji kalba litur
gijoje kuria svetimšalio sąvoką 
Bažnyčioje, svetimšalio ne atsi
tiktiniu būdu, pvz. išvykus ato
stogų užsienin, bet tremtinių 
prasme; tremtinių, kurių šian
dien pasaulyje esama jau milijo
nų. O kaip svetimšaliai yra nepa
togūs valstybei, taip lygiai jie 
darosi nepatogūs ir Bažnyčiai, 
ypač jei jie dar yra veiklūs ir 
reikalauja, kad jų teisės būtų 
leistos vykdyti. Todėl man at
rodo labai negyvenimiškai 
skamba Jūsų teiginys: “Bažny
čia būdama anttautinė ne tau
tiškumo, bet katalikiškumo mi
nėta prasme, negali būti nutau- 
tintoja, bet gyvenimo pilnatvės
— religinės ir tautinės darnos 
dėkingiausia tobulintoja tiek at
skiro žmogaus, tiek pavienių 
tautų atžvilgiu” (nr. 27). Tuo 
tarpu gyvenimiškai skamba šie 
“Tėviškės žiburių” vedamojo 
“Neramios kapinės” (nr. 31-32) 
sakiniai: “Vieni mano, kad atei- 
vijos religinių institucijų, kaip 
parapijos ir kapinės, paskirtis 
yra grynai religinė — patarnau
ti žmonėm jų kalba, kol ji rei
kalinga, o paskui pereiti i vie
tinę kalbą bei integruotis Į vie
tinę sistemą, ši nuomonė būdin
ga Amerikos hierarchijai, turin
čiai daugybę tautinių grupių pa
rapijų. Tos institucijos jiem tė
ra pereinamoji pakopa į ameri
kini gyvenimą. Apie ateivių tau
tinės kultūros puoselėjimą jie 
nenori nė girdėti — tokią link
mę jie laiko nacionalizmo ap
raiška” (p. 1). Taip yra ne tik 
Amerikoje. Taip yra iš dalies ir 
Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir 
Anglijoje, ir Pietų Amerikoje, 
žinoma, kiekvienur pagal sąly
gas bei nuotaikas: vienur griež
čiau, kitur atlaidžiau. Tačiau vi
sur mes — ir kiti ateiviai — 
esame pergyvenami kaip sve- 
tknšaliai, kurie kuo greičiausiai 
turi Įsijungti i vietos Bažnyčią: 
jos kalbą ir jos papročius, štai 
kodėl ir esu nuomonės, kad 
gimtoji kalba liturgijoje virto 
bažnytinių institucijų įrankiu 
nutautinti religinėm mažumom. 
Be abejo. Bažnyčia kaip misti
nis Kristaus Kūnas yra anttau
tinė: čia nėra nei žydo, nei grai
ko, nei barbaro. Tai išreiškiame 
ir nuostabiai prasmingoje mal
doje į Šv. Dvasią: “Qui per di- 
versitatem linguarum cuncta- 
rum gentes in unitatem fidei 
congregasti — kuri visų kalbų 
Įvairumu surinkai tautas tikė
jimo vienybėn”. Tačiau kokios 
visa tai mum teikia paguodos, 
jei vienas vokiečių kardinolas, 
mūsų sielovados viršininko pra
šomas padėti, atkerta: “Jūsų 
žmonės gyvena Vokietijoje jau 
20 metų ir todėl turi suprasti vo
kiškai". Teisingai tad baigia 
augščiau minėtas “Tėviškės ži
burių" vedamasis: čia “laimi tie, 
kurie turėtų pralaimėti”.

3. Jūsų. Tėveli, pastabų apie 
celibatą — atvirai prisipažinsiu
— man nepasisekė suprasti. 
Man neaišku, kodėl laisvam Įsi
pareigojimui turi būti Įstaty
mas? Celibatas juk nėra Įstaty
mas. Jis yra tik evangelinis pa
tarimas. Tik Bažnyčia reikalau
ja. kad žmogus, priimdamas Ku
nigystės šventimus, Įsipareigo
tų šiam evangeliniam patari
mui. Kitaip ji jo nešventina ku
nigu. Tačiau Bažnyčia gali to ir 
nereikalauti. Ji gali palikti vie-

. niem apsispręsti ano evangeli- 
nio patarimo laikytis, kitiem ne. 
To kaip tik dabar ir reikalauja 
vad. “oažangininkai”. Manau, 
kad reikalavimas savyje anaip
tol tėra “nesąmonės pavyzdys”, 
kaip Jūs teigiate (nr. 22). Be 
abejonės, galima svarstyti, ar iš 
tikro šitoki dvejopi kunigai Baž
nyčioje — celibatininkai ir ve
dusieji — būtų naudingi, ar jie 
neperskeltų kunigijos i du vie
nas su kitu besiningiančius ir 
net vienas kitą žeminančius luo
mus ir t.t. Mano pažiūra, šitoks 
kunigijos dvilynumas būtu Baž
nyčiai tikra nelaimė, nes vedu-
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šieji kunigai atsidurtų žymiai 
blogesnėje padėtyje tiek pragy
venimo, tiek autoriteto, tiek sie
lovadinio judrumo, tiek tolimes
nio lavinimosi atžvilgiu, štai ko
dėl Rytų Bažnyčia, leisdama pa
saulyje veikiantiem kunigam 
vesti, tokio dvilypumo nežino: 
ten visi yra vedę, o našliai turi 
eiti vienuolynam Tuo būdu yra 
išsaugojamas būsenos vienodu
mas. Todėl“pažangininkam” ga
lima prikišti tik menką šeimos 
gyvenimo supratimą. Tačiau 
vargu ar būtų tikslu vadinti jų 
reikalavimą Kunigystės šventi
mus atjungti nuo Įsipareigoji
mo skaistybei — nesąmone.

4. Turbūt labiausiai, Tėveli, 
mūsų pažiūros išsiskirs Bažny
čios tobulėjimo atžvilgiu. Savo 
knygelėje Bažnyčios šiandienė- 
jimą pavadinau “nuolatine ne
sėkme” (p. 60), nes pasaulio pa
vidalai, kurie šį šiandienėjimą 
kaip tik ir sudaro, yra ne tik ne
tobuli, bet kartais net blogi. 
Juos prisiimdama, Bažnyčia, tie
sa, šiandienėj a, tačiau nevyku
siai. Jos istorijoje tokių pavyz
džių esama begalės. Ir dabarti
nis šiandienėjimas nevienur yra 
iš tikro nevykęs. Vėlesnė isto
rija mum tai pirštu prikišamai 
parodys. Mėgindami atremti šią 
mano mintį, Jūs pastebite, esą 
šiandienėjimas priklauso prie 
Bažnyčios tobulėjimo, o “Baž
nyčia negali netobulėti, nes ji 
yra iš Dievo” (nr. 25). Tačiau, 
Tėveli, ar čia nemaišote atbaig
tosios būsenos su Bažnyčios to
bulėjimu istorijoj? Kad Bažny
čia pasieks “amžinosios garbės 
pilnatvės”, kaip teigiate (t. p.), 
nėra jokios abejonės. Bet taip 
pat nėra abejonės, kad ši pil
natvė nebus pasiekta istorijoje, 
vadinas, kad Bažnyčios istorinis 
kelias nėra nuolatinės pažangos 
kelias. Bažnyčios pažanga isto-- 
rijoje neturi pagrindo nei Nau
jajame Testamente, nei jos gy
venime. Argi ne pats Kristus 
yra pasakęs: “0 žmogaus Sūnus, 
kai ateis, ar Jis ras tikėjimo že
mėje?” (Lk. 18,6). Argi šv. Jo
no apokalipsė, kurią kun. V. 
Bagdanavičius gražiai yra pava
dinęs “knyga, vaizduojančia 
krikščionybės tapsmą” (žmoni
jos likimas šv. Jono Apreiškimo 
knygoje, Čikaga, 1953, p. 5), ne
vaizduoja šio tapsmo kovos sim
boliais; kovos, kur laimėjimas 
eina po pralaimėjimo, kur pil
na grėsmės, pagundų, vylių,-su
vedžiojimo, atkritimo nuo Die
vo ir Bažnyčios persekiojimų? 
Labai tad teisingai kun. V. Bag
danavičius šią knygą vadina 
“perspėjimų knyga” (p. 4); per
spėjimų neklausyti slibino, kal
bančio Avinėlio balsu. Ir vėl: 
Bažnyčia galop laimės ir nu
žengs iš dangaus kaip Sužadėti
nė, apsivilkusi “spindinčia ir 
balta plona drobe” (Apr. 19, 8). 
Tačiau šiuo laimėjimu kaip tik 
ir bus užbaigta jos istorija, pil
na ašarų, nuodėmių, kovų, klai
dų ir kraujo. Man atrodo, kad 
kalbėti apie Bažnyčios tobulėji
mą istorijoje reiškia apšvietos 
sukurtą pažangos sąvoką, kuri 
netinka jokiai dvasinei sričiai 
— nei menui, nei filosofijai, nei 
dorovei — perkelti i Bažnyčią 
ir tuo tik aptemdinti jos žemiš
kąjį kelią. Kad Bažnyčia yra iš 
Dievo, tai neturi nieko bendro 
su jos tobulėjimu ar netobulėji- 
mu istorijos eigoje. O argi ga
lėtumėte, Tėveli, iš Bažnyčios 
gyvenimo pateikti pavyzdžių, 
kurie patvirtintų Jūsų tobulėji
mo minti? Bažnyčia istorijoje 
yra kiekvieną sykį kitokia, vadi
nasi, kiekvieną amžių šiandieni
nė. Bet kad tuo ji taptų ir kiek
vieną syki tobulesnė, tai vargu 
ar kam nors pasisektų atskleisti. 
Štai kodėl ašen šiandienėjima. 
kuris iš tikro yra istorinė būti
nybė, ir laikau nuolatine ne
sėkme. žmogui reikia avėti ba
tais, nes kitaip jis susikruvins 
kojas ir pasimuš pūsles paduo
se. Bet ar batai neiškraipo kojų 
pirštų ir neišugdo labai skaudžių 
nuospaudų? 0 kur yra toks kur
pius, kuris sukurtu tobulą ba
tą?

5. Santykis tarp religijos ir 
kultūros yra mano knygelėje iš 
tikro tik paminėtas ir paliktas 
neišryškintas, kaip teisingai pa
stebite (plg. nr. 25), nes tai ne
buvo šios knygelės uždavinys: 
jam savo metu skirsiu atskirą 
studiją. Man tik sunku suprasti, 
kodėl tiek Jūs, Tėveli, tiek kun. 
dr. A. Baltinis (plg. “Draugas” 
1970 m. nr. 279, p. 2, II dalis) 
šiaušiatės prieš toki aiškų daly
ką, kad religija negali pralenk
ti kultūros. Negi 19 šimtmečio 
Bažnyčia galėjo būti 21 šimtme
čio Bažnyčia? Juk jeigu religi
ja yra žmogaus santykis su Die
vu, tai šiame santykyje ne žmo
gus pakyla i Dievo buvimo plot
mę, bet Dievas nusileidžia Į žmo
gaus buvimo plotmę, vadinasi, 
prisiima žmogiškosios būsenos 
lytis bei priemones. Kitaip žmo
gus negalėtų dieviškojo Apreiš
kimo nei suprasti, nei jo atžvil
giu apsispręsti. Todėl grynas 

nesusipratimas teigti, esą “reli
gija yra nepriklausoma nuo kul
tūros ir nereikalinga kultūros 
nei kaip atramos, nei kaip pa
grindo, nei kaip pateisinimo” 
(dr. A. Baltinis, t.p.). Šitoks re
ligijos atskyrimas nuo kultūros 
suveda religiją į gryną vidinį 
pergyvenimą, neišreikiamą net 
nė žodžiu, nes juk ir žodis yra 
kultūros padaras, nekalbant jau 
apie šio pergyvenimo apipavi
dalinimą garsu, spalvomis, ju
desiais, vadinasi, kiekvieną sy
kį kultūrinėmis lytimis. Christo- 
loginė dogma yra gairė, kaip 
reikia spręsti religijos ir kultū
ros santykį: Kristus-Išganyto- 
jas yra tikras žmogus ir tikras 
Dievas. Jo Dievybė nekyla iš 
Jo žmogybės, bet Jo žmogybė 
Jo Dievybę neša ir apreiškia, 
vadinasi, yra atrama, nes kitaip 
Kristus būtų ne žmogus, bet 
šmėkla (doketizmo erezija). To
kio pat šmėkliško pobūdžio įgy
ja ir religija, kai jai paneigiama 
kultūrinė atrama bei kultūrinis 
pradas. Religija nėra nei tik die
viška, nei. tik žmogiška, bet die- 
važmogiška, kurion ateina ir 
Dievas visa savo pilnatve, ir 
žmogus visa savo pilnatve, va
dinasi, visa savo prigimtimi ir 
visa savo kultūra. Tačiau šis 
Dievo ir žmogaus susitikimas 
įvyksta ne transcendentinėje 
Dievo plotmėje, bet istorinėje 
arba imanentinėje žmogaus plot
mėje, ką Logos įsikūnijimas kaip 
tik aiškiausiai ir paliudija, šią. 
pastabą kreipiu ne tiek Į Jus, 
Tėveli, kiek į tuos, kurie šian
dien religiją suveda į gryną vidi
nį pergyvenimą, o Bažnyčioje 
norėtų regėti tik gryną ‘meilės 
bendruomenę’ — be jokių insti
tucinių pradų. Kaip vieno mūsų 
religinio žurnalo redaktorius 
man rašo, šitaip galvoja “daugu
mas jaunimo ... net ir ateiti
ninkai”. Galimas daiktas, kad 
teks šiuo klausimu plačiau pa
sisakyti. šioje vietoje jį tik pa
miniu, nes jis kaip tik ir kyla 
iš religijos ir kultūros santykių 
nesuvokimo.

Šios kelios priedūros ilgokam 
Jūsų straipsniui gal paryškins tą 
ar kitą knygelėje keltą klausi
mą; keltą kaip tik tam, kad jis 
būtų tikinčiosios mūsų visuo
menės pastebėtas ir pasvarsty
tas, nes II Vatikano susirinki
mas buvo ne tik kitiem, bet ir 
mum. Betgi ligi šiol teko tik 
nusivilti, nes tokių svarstymų 
beveik nepasirodė. Užtat ir esu 
Jum, ^Tėveli, didžiai dėkingas, 
kad anuos klausimus iš naujo 
pajudinote, nes lietuviškasis 
mąstymas, kadaise St. Šalkaus
kio vadintas pilnutiniu, dabar 
yra pasidaręs neįtikimai viena
šališkas. pakrypęs grynai forma
line linkme, neturinčia turinio, 
o tik susitelkusia apm gryną 
‘kaip’. Baigiame pamiršti, kas 
mes esame; mums tik rūpi, kair 
mes esame. Ar ne laikas tad pa
daryti šį mąstymą turiningesni?

Jus giliai gerbiąs —
A. Maceina

Adolfas -V. Bajorinas, praėjusi pava
sari baigės Toronto universitete ba
kalauro laipsniu filologines studijas, 
kurias prieš 20 metu buvo nutrau
kęs. Lietuvoje, žemaičiu Naumiesčio 
gimnazijoj, jis dėstė kalbas. Kuri 
laiką mokytojavo ir studijavo Vokie
tijoj. Studijas tęsė Kanadoj, Toron
to universitete, bet dėl susidėjusiu 
aplinkybių turėjo nutraukti. A. V.* 
Bajorinas yra “TŽ" bendradarbis

Muzikos žinios nr. 2, birželis. Lie
tuvių Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
žurnalas. Lietuviškąją dalį redaguo
ja V. Mamaitis, angliškąją — L. Stu- 
kienė. Gaunamas administracijoje, 
209 Clark Place, Elizabeth, N. J. 
07206. USA.

Nidos evangelikų bažnyčia, pastatyta 1888 m. Pradžioje pamaldos buvo 
laikomos lietuviškai, vėliau — vokiškai. Nuo 1969 m. joje Įrengtas Ne
ringos muzėjus

KNYGA KIEKVIENAI ŠEIMAI
Nedidelė savo apimtimi, bet 

labai turtinga mintimis yra V. 
Cižiūno knyga “Šeima tautinėje 
bendruomenėje”. Tai žinomo 
pedagogo veikalas, reikalingas 
ir aktualus kiekvienai lietuviš
kai šeimai. Įžanginis žodis — 
Stasio Barzduko, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos pir- 
mimnko. Čia jis iškelia šeimos, 
tėvų namų ir tėviškės reikšmę 
žmogaus gyvenime, jo tautinia
me apsisprendime. Knyga dedi
kuota didžiojo išeivijos lietuvio, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ugdytojo Juozo J. Bačiūno 
atminimui.

Įvade autorius pabrėžia atski
ro asmens kilmės svarbą, jo ryšį 
su šeima, tauta/-žmonija. Per 
santuoką atsiranda šeima. Ji yra 
esminė žmonijos ląstelė, žmo
gus tampa žmonijos dalimi per 
savo tautą. Tautą, kaip skirtin
gą žmonių bendruomenę, sieja 
ta pati kilmė, kalba, tautinė kul
tūra ir tas pats istorinis liki
mas. Kad kiltis arba giminė iš
augtų į tautą, reikia nuosavo 
žemės ploto, savos teritorijos, 
savo židinio, tėvynės. Kiekviena 
tauta nori būti nepriklausoma 
nuo kitų tautų, sukurti savo 
valstybę.

Po Įvado pateikiama kraujo 
giminystės rodyklė, grafiškai iš
reiškianti giminystės ryšius su 
palikuonimis ir pirmatakais, 
centre pastatant tam tikrą konk
retų asmenį (aš).

< Pasirinktosios temos dėstyme 
randame šiuos skirsnius: šeima 
— tautos ir žmonijos pagrindas; 
šeima, kaip prigimtoji bendruo
meninė ląstelė; santuoka, kaip 
šeimos pagrindas; tėvai ir vai
kai; šeimos židinys; šeimos iri
mo pavojai; šeimos tapatybė; 
šeimos darna ir stiprybė; imi
grantų (ateivių) šeima viešpa
taujančio j visuomenėj; lietuviš
koji šeima Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėj; kas darytina 
Bendruomenėje didžiajam užda
viniui atlikti?

Gale šio ilgoko skyriaus au
torius duoda bibliografiją ir nu-

Atsiųsta paminėti
šaltinis, tikybinės ir tautinės min

ties žurnalas. Redaktorius S. Matulis, 
MIC. 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. England.

Aloyzas Baronas, VEJAS LEKIA 
LYGUMA. Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio premijuotas romanas. Mecena
tai — Marija ir Bronius Macianskiai. 
“Laisvosios Lietuvos” knygų leidyk
los leidinys nr. 3. Viršelis — Kazio 
Veselkos. Tiražas 1.000 egz. 178 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina S4.

Vytis nr. 7, rugpjūtis-rugsėjis. Lie
tuvos vyčių žurnalas anglų ir lietu
vių kalbomis. Adresas: Vytis, 1625 
W. Marquette Rd.. Chicago, Hl.60636.

Moteris, lietuvių moterų žurnalas. 
1971 m. 4 nr. Redaktorė Nora Kul- 
pavičienė, 1011 College St., Toron
to 4, Ont.

Litaanus No. 2, Summer 1971. Kul
tūrinis žurnalas anglų kalba. Adre
sas: Lituanus. P. O. Box 9318, Chi
cago, Ill. 60690, USA.

SV. KAZIMIERO HIMNAS MARI-
JAI. Išvertė ir įvadą parašė A. Ty
rulis. 32 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina $1. Viršelį puošia dail. V. Ka- 
šubienės sukurto šv. Kazimiero nuo-, 
trauka. Išleido 1971 m. Tėvai pran
ciškonai. 910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221, USA.

rodo skaitytinas knygas tėvams.
Įdomi ir praktiška paskutinė 

knygos dalis — šeimos kronika, 
mažoji šeimos istorija, “pirmoji 
pakopa į tautos istoriją”. Nuro
doma šeimos kronikos paskir
tis ir kaip ji rašoma. Šeimos 
kronika turi keletą skyrelių. 
Kiekvienam skyreliui skirta po 
vieną ar kelis liniuotus pusla
pius. Dar geriau tiktų šeimos 
kronikai ne šios knygos galas, 
bet atskiras kietais viršais sto
resnis sąsiuvinis, šeimos kroni
ka patariama rašyti duodant se
niausių žinių apie šeimos kilmę 
iš vyro ir žmonos pusės. Toliau 
seka žinios apie pačius tėvus: pa
vardė ir vardas, gimimo data, 
vieta, krikšto data ir vieta, ti
kyba, tautybė, sutuoktuvių data 
ir vieta. Seneliai, vaikai, krikš
to tėvai, šeimos tradicijos ir pa
pročiai, šeimos įžymieji asme- 
nys-pirmūnai, šeimos narių išsi
lavinimas ir profesija, svarbiau
si šeimos gyvenimo įvykiai,'šei
mos gyventos ir gyvenamos vie
tos, šeimos sveikatos būklė, mi
rimai yra tolimesni šeimos kro
nikos skirsneliai.

Retas asmuo kiek geriau ir 
plačiau rašo savo šeimos istori
ją. Pasitaiko asmenų, kurie ne
žino savo senelių vardų. Auto
riaus patarimas vesti savo šei
mos kroniką, pastudijuoti šei
mos praeitį yra tikrai tikslus ir 
naudingas. Pažindami ir bran
gindami savo šeimą, jausime 
glaudesnį ryšį ir su tautine 
bendruomene — savąja tauta.

Knyga brandi turiniu, naudin
ga nurodymais kaip lietuviškoji 
šeima turi įsijungti į tautinę 
bendruomenę, tik jos išviršinis 
drabužis yra per kuklus — gal 
vengta didesnių išlaidų.

Vaclovas čižiūnas, ŠEIMA TAU
TINĖJE BENDRUOMENĖJE. 
PLB švietimo tarybos leidinys 
J. A. V. Lietuvių Fondo lėšomis 
1971 m., Immaculata Press, Put
nam, 95 p. Kaina $1.50.

K. J. G.

Mokyt Adelė Abromaitienė Kanados 
parodoje Toronte turėjo savo skyrių, 
kuriame buvo išstatyti jos meniški 
dirbiniai — paveikslai, sveikinimu 
kortelės ir kt iš džiovintų lapų, sėk
lų bei kitos natūralios medžiagos

Nuotr. V. Matulaičio
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SOL. LILUA ŠUKYTĘ dainuojan
ti Miuncheno operoje, įleidžia vis gi
lesnes šaknis V. Vokietijoje ir susi
laukia platesnio pripažinimo. Tai liu
dija jos pasirodymai V. Berlyne, Vie
noje ir neseniai įvykęs debiutas 
Frankfurte — Paminos vaid
muo Mocarto “Užburtojoje fleito
je". Sį rudenį L. Šukytės Miunchene 
laukia trys reikšmingi vaidmenys: 
Mimi vaidmuo G. Puccini “Bohemo
je”, Liu — to paties kompozitoriaus 
• Turandot” operoje, Mikaeios — G. 
Bizet operoje “Carmen". Ji taip pat 
bus dažna viešnia Frankfurto operos 
teatre. Gruodžio mėnesį L. Šukytė 
grįš į Niujorko Metropoiitain opera. 
Čia ji atliks Nedos vaidmenį R. Le
oncavallo “Pajacuose" ir sutiks N. 
Metus. Bene didžiausias L. Šukytės 
laimėjimas 1972 m. pradžioje bus jos 
dalyvavimas Miuncheno operos gast
rolėse Londone, garsiajame Covent 
Garden teatre, R. Strausso “Capnc- 
cio” Grovienės vaidmenyje. Be dai
navimo Miuncheno operoje, jos lau
kia dažnos išvykos į Frankfurtą ir V. 
Berlyną, plokštelių įrašai, tradicinis 
vasaros festivalis Miunchene. Tuo 
metu ten vyks pasaulinė* olimpiada, 
kurią stebės ir nemažas skaičius lie
tuvių. Jiems būtų patartina iš anks
to užsisakyti bilietus Miuncheno ope
roje, kad ta pačia proga galėtų pasi
gėrėti ir savo tautietės L. Šukytės 
laimėjimais vokiečių muzikos pasau
lyje.

DAIL. BRONE JAMEIKIENE iš 
Čikagos išsikelia į Havajus. Ji yra 
gavusi Honolulu Meno Akademijos 
kvietimą vadovauti vaizdinių ir gar
sinių meno priemonių skyriui. Si aka
demija, kaip ir Čikagos meno insti
tutas, turi muzėjų ir meno mokyklą. 
Tai bus antroji dail. B. Jameikienės 
pažintis su Havajais, nes ji yra bai
gusi Havajų universitetą II magistro 
laipsniu, talkinusi savo mokytojui 
prof. Gustavui Ecke, Honolulu Meno 
Akademijos kuratoriui, dalyvavusi 
keliose parodose. Vietiniai laikraš
čiai “Honolulu Advertiser” ir “Hono
lulu Star-Bulletin” ją yra pristatę sa
vo skaitytojams kaip Europos dova
ną Havajų menui ir aprašę šios lietu
vės odisėją. Naujų įkvėpimo šaltinių 
dail. B. Jameikienė tikisi rasti gra
žiojoj Havajų gamtoje jų gyventojų 
nuoširdume, Rytų ir Vakarų kultūrų 
jungtyje.

NESENIAI IŠ SPAUDOS IŠĖJUSI 
Leonardo Šimučio knyga ‘‘Amerikos 
Lietuvių Taryba” atskleidžia šios or
ganizacijos trisdešimtmečio veiklą. 
Autorius yra ALTos steigėjas bei jos 
ilgametis pirmininkas. Knygos kai
na —■' $10. Platintojai ir norintys kny
gą įsigyti tautiečiai prašomi kreiptis 
šiuo adresu: ALTos centro valdyba, 
2606 West 63rd St, Chicago, Ill. 
60629, USA.

DAIL. ALFONSO DARGIO tapy
bos darbų paroda rugsėjo 7 d. atida
ryta Ročesterio universitete, Memo
rial Art Galerijoje ir truks iki spalio 
4 d. Parodoje išstatyta 30 kūrinių, 
kuriuos yra įsigijusi galerija.

DAILININKŲ JURGIO IR IVO
NOS LAURINAVIČIŲ apie 20 pa 
veikslų parodą surengė Harvardo 
universitetas Bostone “Faculty Club” 
patalpose. Klubo vadovybės pageida
vimu paroda truks pusę metų.

SU AMERIKIEČIŲ GRUPE Itali
joje gastroliuoja operetinio žanro te
noras Vitas Gruzdis iš Niujorko. Jam 
pagyrimo žodžių nepašykštėjo laik
raštis “La Sicilia” už Pinkertono 
vaidmenį G. Puccini operoje “Mada
me Butterfly”.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
savaitė Romuvoje buvo užbaigta dai
nos ir humoro vakaru. Savo eilėraš
čius skaitė čikagietis rašytojas Aloy
zas Baronas, o dainai atstovavo to- 
rontietis bosas-baritonas Vaclovas 
Verikaitis, paruošęs ilgą programą. 
Koncertą sol. V. Verikaitis pradėjo 
J. Naujalio, J. Gaubo, VI. Jakubėno, 
S. šimkaaus, A. Kačanausko, J. Ba
šinsko ir V. Klovos dainomis. Ant
rąją koncerto dalį jis skyrė E. P. 
Tosti ir A. Dvožako romansams, G. 
Verdi “Simone Boccanegra” operos 
arijai, R. Planquette “Kornevilio 
varpų” ir R. Rogers “South Pacific” 
operečių arijoms, S. Fosterio dai
nai “Mano kaimas”. Dalyvius nuste
bino sol. V. Verikaičio tą vakarą gra
žiai skambėjęs balsas, puikus pasi
rinktų kūrinių atlikimas. Po koncer
to jis buvo pakviestas dainuoti lap
kričio 13 d. Detroite įvyksiančiame 
Dainavos stovyklavietės rudens baliu
je. Solistui akompanavo pianistas Jo
nas Govėdas iš Toronto, programai 
vadovavo ir jos dalyvius linksmino 
prof. dr. Antanas Klimas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES Kanberos apylin
kės valdyba išleido knygą “Putino 
laiškai Australijon”, redaguotą poeto 
Jurgio Janavičiaus, šiuos laiškus pa
starajame dešimtmetyje V. Mykolai
tis-Putinas yra rašęs savo seseriai 
Marijai Magdalenai ir svainiui Juo
zui Slavėnams. Nors jie yra šeimyni
nio pobūdžio, juose netrūksta reikš
mingų ir įdomių minčių.

PROF. DR. Z. IVINSKIS V. Vokie
tijoje baigė rašyti “Lietuvos istori
jos” I tomą. Knygos išleidimą finan
suoja JAV Lietuvių Fondas.

LIUDO DOVYDĖNO atsiminimų 
“Mes valdysime pasaulį” ištrauką pa
skelbė Čikagoje leidžiamas latvių 
žurnalas “Treji Vartai”, redaguoja
mas Alberto Birnbaums. Ištrauką į 
latvių kalbą išvertė Zarinu Janis.

OKUPUOTOS UETUVOJ
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 

XXV sezoną pradėjo Justino Mar
cinkevičiaus -Mindaugo" ir kitų ge
riausių pastatymų spektakliais poil
siautojams Nidoje ir Palangoje. Rež. 
B. Gražys ruošia Kazio Binkio -At
žalyną”. Sukaktuvinio sezono reper- 
tuaran bus Įtraukta Šekspyro -Ko- 
reliana”, L. žuchovickio pjesė “Už 
Kolumbą” ir jauno dramaturgo A 
Zurbos pirmoji pjesė jaunimui “Ne 
mylėk manęs”. Teatro sukakčiai pa
žymėti numatomos gastrolės ViR 
niuja.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGA priėmė keturis naujus na
rius — muzikologę Laimą Buršaiūe- 
nę, gimusią 1933 nu muzikologą Sta
sį Ylą, g. 1913 nu kompozitorių Vla
dą Švedą, g. 1934 nu ir kompozito
rių Giedrių Kuprevičių, g. 1944 m. 
Vilniaus konservatorijos liaudies mu
zikos kabinete dirbanti L. Burkšai- 
tienė rašo straipsnius ir skaito pa
skaitas folkloristikos klausimais. S. 
Yla yra Vilniaus pedagoginio insti
tuto estetinio lavinimo katedros ve
dėjas, išvertęs daug operų, redaga
vęs A Krutulio “Trumpą muzikos žo
dyną” ir parašęs monografiją apie 
operos soL. J. Mažeiką. Kauno J. 
Gruodžio augštesniosios muzikos mo
kyklos dėstytojas V. švedas yra su
kūręs “Variacijas fortepijonui”, "Tris 
vokalines-simfonines poemas” ir "For
tepijoninį koncertą”. Lietuvos Kom
pozitorių Sąjungos neseniai įsteig
to Kauno skyriaus sekr. G. Kuprevi
čius dirba dėstytoju J. Gruodžio 
augštesniojoje muzikos mokykloje. 
Jo svarbiausieji kūriniai — "Pago
nių giesmės” mišriam chorui ir ka
meriniam orkestrui, vokalinis ciklas 
“Laiptai”, “Sonata nr 2 fortepijo
nui”, “Koncertas smuikui ir vargo
nams”, muzika dešimčiai dramos 
spektaklių. x

KLAIPĖDOJE KURL4MAS naujas 
meninis lietuviškas filmas “Maža iš
pažintis”. Scenarijų pagal V. Bubnio 
apysaką “Arberonas” yra parašęs L 
Meras. Filmo režisorius — A Ara- 
minas. operatorius — D. Pečiūra. Pa
grindinius vaidmenis atlieka Panevė
žio dramos teatro aktorius G. Kar
ka ir Kauno dramos teatro aktorė 
R. Staliliūnaitė.

VACYS DAUNORAS, Vilniaus ope
ros bosas, atrankinių varžybų baig
miniame rate Maskvoje buvo pripa
žintas geriausiu bosu. Iš 35 solistų 
buvo atrinkti trys būsimieji tarp
tautinio konkurso dalyviai Tulūzoje. 
Prancūzijoje.

JUOZO TTŠKAUS vadovaujamas 
Vilniaus filharmonijos ansamblis 
“Estradinės melodijos” rudens sezo
ną pradėjo koncertu Anykščių kino 
teatre “Šilelis” Šiemet ansamblis 
švęs penkerių metų veiklos sukaktį. 
Jo laukia gastrolės Kirgizijoje, Uz
bekistane, Turkmėnijoje ir Kazachs
tane.

ŠIAULIUOSE STEIGLAMAS ketu
rių skyrių fotografijos muzėjus. Pir
majame skyriuje bus sutelktos įvai
riose parodose medaliais, diplomais 
ir prizais atžymėtos meninės nuo
traukos, antrajame — senos nuotrau
kos, negatyvai, parodų medaliai, ka
talogai, dokumentai ir straipsniai, 
atskleidžiantys Lietuvos fotografijos 
istoriją. Trečiajame skyriuje lanky
tojų lauks foto aparatai bei kitos 
fotografavimo priemonės, ketvirtaja
me — foto literatūra. Gruzdžių že
mės ūkio technikumo direktoriaus 
pavaduotojas F. Račkauskas muzėjui 
padovanojo vienos vokiečių firmos 
XX šimtmečio pradžioje pagamintą 
aparatą. Kitas unikalus aparatas buvo 
gautas iš šiauliečio L. Doro. Stei
gėjai prašo lietuvius fotografus siųs
ti Lietuvos fotografijos istoriją at
spindinčią medžiagą šiuo adresu: Fo
tografijos muzėjui, Šiauliai, Vilniaus 
g. 118-11.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUJE 
atidaryta velionies dail. J. Vieno
žinskio darbų paroda jo 85-tųjų gi
mimo metinių proga. Pirmiesiems 
kūrybiniams žingsniams atstovauja 
“Brolio portretas”, “Sėdinti mergai
tė”, “Krokuvos vaizdas”, brendimo 
metams — “Sesers portretas”. Pei
zažas”, pokario laikotarpiui — “Kau
kazo kalnas” ir eilė kitų kūrinių. Pa
rodoje taipgi išstatytas ir paskuti
nis dail. A Vienožinskio kūrinys — 
neužbaigtas kompoz. K. Kavecko por
tretas. Vilniaus, Anykščių, Palangos 
vaizdus atskleidžia jo palikti etiudai.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
dramą “Mindaugas”, į latvių kalba 
išverstą poetės D. Avuotinios, išlei
do “Liesma” Rygoje.

MASKVOS LEIDYKLA “Iskustvo” 
išleis K. Bogdano ir S. čemovajos 
knygą “Lietuvos menas”, kuri įtrauk
ta į leidinių seriją “Vaizduojamo
sios dailės istorijos ir teorijos apy
braižos”. Si studija supažindins skai
tytojus su lietuvių tapybos, grafi
kos, skulptūros ir architektūros rai
da nuo seniausiųjų laikų iki dabar
tinių dienų.

LENGVOSIOS MUZIKOS V festi
valyje Liepojoje pagrindinį “Liepo
jos gintaro” prizą laimėjo M. Tamo
šiūno vadovaujamas kauniečių estra
dinis orkestras “Oktava”. Laureatų 
vardus išsikovojo “Oktavos” daini
ninkai J. Miščiukaite, V. Petrušonis 
ir gitaristas V. švabas. Festivalyje 
dalyvavo 18 muzikinių kolektyvų iŠ 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Moldavi
jos, Gruzijos, Armėnijos ir Gudijos.



BLO°* — BOTAI, YORK, $5,900 
įmokėti, 8-ių kambarių mūriais 
namas, tinkantis gyventi dviem 
girnom. 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 PAKE, $2300 įmookėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,700.
JANE — BLOOR, $29300 prašo
ma kaina Vieno augšto, penkių 
kambarių, mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Vie
na skola. Arti poleminio ir krau
tuvių.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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

Pirmod.  .......10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad. ....10-3

Penktod. __ 10-3
ir 4.30- 8 

Seštod. ...... 9-12

MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

1072 Bloor St W
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik S3.000 įmokėti už 8 kamba
riu mūrini namą 4 kambariai pirmam augšte, 2 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, mūrinis garažas.
BEOOR — RUNNYMEDE, Swansea rajone 6 kambarių, atskiras su 
dvigubu garažu ir privačiu privažiavimu namas, arti krautuvių ir pui
kaus sns*siekimo. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Praktiškai sutvarkytas 10 
kambarių namas Trys butai, 3 garažai Savaitinės nuomos pajamos 
S95: arti mokyklų ir krautuvių. Įmokėti $9.000. Viena atvira skola 
išmokėjimui
_____PARK — BLOOR. Moderniai įrengtas 6 butų pelningas namas. 
Visa laika išnuomotas, geras pirkinys investavimui. Įmokėti apie 
S20.000, atvira skola 10-čiai metu.
BLOOR — RUSHOLME RD. Naujesnės statybos 12 butų apartamen
tas. Augštos nuomos pajamos, visa laiką išnuomoti butai. Didelis 
sklvpas, 12 garažų. Įmokėti S40.000.
QUEBEC AVE. —r BLOOR ST. W. Apynaujis 17 didelių kambarių 
tribute. įmokėti apie $15.000. Skola iš 7%.

HE

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

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

Bloor Autorite Garage
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

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

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

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

YORKDALE SHOPPING CENTRE
Fairview Moll, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

nemokamas pristatymas į namus

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BLOGS

J. KUDABA

EGUNTON — LAUDER, 17-kos 
kambarių triburis (triplex). 9 
metų senumo. Du butai išnuomo
ti pagal sutartis, trečiame gyvena 
savininkas. Patogi vieta nuomoji- 
mui. Prašoma kaina $64,900.
KINGSWAY, $34300 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, {variavimas 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 $74300. 
Viskas pilnai išnuomota. Arti 
krautuvių ir susisiekimo.

Reikalingi namai pardavimui

Namu telef. 766-8479

TEL 762-8255

už term, indėlius 2 metam......7 % 
už term, indėlius 1 metam.....
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekiu s-tas........ 5]/^%

asmenines — iki $10.000....8pį% 
nekiIn. turto—iki $30.000....8V4%

©b S PORTAS
Arvydas yra pirmas Kanados lie

tuvis, taip stipriai pasireiškęs atie-
SPORTAS UETUVOJ

Prkš^mpinių žaidynių lengv. at
letikos rungtynėse Miunchene daly
vavo daug pasaulio geriausių leng
vaatlečių. Kęstutis Sapka šuolyje į 
augštį laimėjo I vietą — peršoko 
7-3% pėdų.

Pasaulio baidarių pirmenybėse 
Savos ežere, Jugoslavijoj, dalyvavo 
ir vilnietis Vladas Česiūnas, kuris 
vienvietės baidarės lenktynės iškct 
vojo III vieta.

Rimantas Plungė lengv. atletikos 
rungtynėse Maskvoje tapo pirmu lie
tuviu, peržengusiu 20 metrų ribą ru
tulio stūmime — nustūmė 20,01 m.

Geriausias ilgų nuotolių bėgikas 
Lietuvoje šiuo metu yra Kauno po-' 
litechnikos instituto studentas Petras 
Simonėlis. Jam priklauso Lietuvos 
rekordai 5.000 m. (13:36,8) ir 10.000 
m. (28:41,8) bėgimuose.

GOLFO TURNYRAS
Kanados sporto apygardos uždaras 

golfo turnyras rengiamas vyrų (be 
ir su išlyginamaisiais smūgiais), mo
terų bei mergaičių, jaunių ir jaunu
čių grupėse šį sekmadienį, rugsėjo 
19 d., 11 v. r., Golf Haven aikštyne 
(iš Toronto galima važiuoti 11, 27, 
arba 400 keliais iki 89 kelio, Cooks- 
town Road, ir tada į rytus maždaug 
iki Gilford, Ontario, netoli Simcoe 
ežero). Smulkesnių informacijų 
kreiptis pas A. Nausėdą (416-743- 
9042).

TARPMIESTINIS LAIMĖTOJAS
Tarpmiestinėse varžybose Kleve- 

lande Toronto goifininkai pakartojo 
praeitų metų laimėjimą — surinko 
668 taškus, Čikaga I 698, Klevelan- 
das 709 ir Čikaga II 805. Komando
je žaidė: A. Sergantis 75, S. Podsa- 
deckis 76, V. Ubeika 80, V. Simin- 
kevičius 82, A. Siminkevičius 88, A. 
Supronas 89, A. Simanavičius 89, 
R. Barauskas 89. Komandoje dar žai
dė P. Stauskas, M. Ignatavičius, A. 
Danelis ir AL Kuolas. Torontas tre
čią kartą laimėjo pereinamąją taurę, 
o visi 12 žaidėjų gavo asmenines do
vanas.

Po dviejų dienų rungtynių paaiš
kėjo ir geriausi mūsų goifininkai. 
Pirmoji ketveriukė: 1. A. Sergan
tis 153, 2. Petrošius 156, 3. S. Pod- 
sadeckis 157, 4 V. Ubeika 163. Ge
rai žaidė ir kiti Toronto goifininkai: 
A. Siminkevičius 169, V. Siminkevi
čius 171, R. Barauskas 172, A. Sima
navičius 173. Reikia manyti, kad jie 
pateko į geriausiųjų pirmąjį dešim
tuką. Netoli nuo jų atsilikęs buvo 
ir P. Stauskas 175. Torontiečiams 
rimčiausias priešininkas buvo Čika
gos Petrošius su 80 ir 76.

Vienintelė moterų atstovė E. Kėkš- 
tienė pirmą dieną šį sunkoką aikš
tyną įveikė 119 smūgių ir pralenkė 
kaikuriuos vyrus.

Šios pirmenybės buvo sėkmingos 
ne tik sportiniu, bet ir lietuviško 
bendravimo atžvilgiu.

Pirmenybių metu įvyko posėdis, 
kuriame nustatytos ateities gairės. 
Sekančios pirmenybės įvyks Detroi
te. Nutarta mažinti komandos narių 
skaičių, surengti komandines pirme
nybes A ir B grupėse. A. S.

DU AUKSO MEDALIAI 
A. BARKAUSKUI

Visos Kanados atletikos varžybose 
Pan-Am stadijone Winnipege, The 
London Free Press žiniomis, š. m. 
rugpjūčio 22 d. Arvydas Barkauskas 
laimėjo net du aukso medalius jau
nų vyrų (iki 21 m.) grupėje. Jis nu
stūmė rutulį 48 pėdas ir % colio ir 
numetė diską 148 pėdas ir 10 colių. 
Varžybose jis atstovavo Vakarų On
tario universitetui, kuriame jis stu
dijuoja. Kanadiečiai į jį atkreipė dė
mesį Toronte CNE stadijone, kai jis, 
dar būdamas gimnazijos mokiniu, nu
rungė 1016 atletų iš 320 Ontario gim
nazijų ir laimėjo vyresniųjų grupės 
disko čempijonatą. Baltiečiai su juo 
susipažino 1970 m. pirmenybėse, ku
riose jis laimėjo pirmą vietą ir pa
gerino nepriklausomos Lietuvos 19 
metų išsilaikiusį Puzinausko rutulio 
rekordą. Jis taip pat laimėjo ir visos 
Kanados rutulio pirmą vietą ir disko 
antrą. Praeitą žiemą Detroite kelioli
kos Š. Amerikos universitetų varžy
bose jis laimėjo rutulio antrą vietą, 
o dabar — du aukso medalius už 
rutulį ir diską. Jis priklauso ir Lon
dono Lietuvių Sporto Klubui “Tau
ras”. Jo tėveliai Thedforde, Ont., tu
ri viešbutį “Hotel Thedford” netoli 
Ipperwash ir Grand Bend.

NUO L 0 S N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

■■■>!■■■■■ įmini ■■m .m ■ i .....

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.1 Užsakymai priimami ir telefoną. Nemokamas pristatymas.

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St Toronto 4, Ont Tel. 534-7525

tikoje ir turįs didelį raumenų rezer
vą. Taigi, greta stalo teniso žinomų
jų meisterių V. Nešukaitytės ir E, 
Sabaliauskaitės, turime ir žymų atle
tą visos Kanados mastu. Linkime 
mielajam Arvydui ištesėti savo pasi
ryžimą, kad šie nebūtų paskutiniai 
aukso medaliai, bet kad tai būtų, 
kaip jis pats sako, tik viso reikalo 
pradžia! D. E.

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 

šaudymo pirmenybės įvyks 1971 m. 
rugsėjo 18 d., 9 v.r., Hamiltono lat
vių šaudytojų ir meškeriotojų klubo 
“Lielupė” šaudykloje prie Highway 
#54, netoli York, Ont Varžybas ren
gia latviai. Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš baltiečių varžybų pasek
mių, atskirų rungčių nevykdant. In
formuoja ir registruoja S. Krasaus
kas, 32 Pasadena Gardens, Toronto 
325, Ont. Tel. 416-766-5367.

VYČIO ŽINIOS
Atvirose stalo teniso pirmenybėse 

dalyvavo 5 vytiečiai — 4 Nešukai- 
čiai ir E. Sabaliauskaitė. V. Nešu- 
kaitytė tapo Kanados dviguba meis- 
tere, laimėdama šias pirmenybes. Ji 
taip pat laimėjo Kanados uždaras 
pirmenybes, kurios gegužės mėn. įvy
ko Halifakse. F. Nešukaitytė kartu 
su Violeta moterų dvejete pasiekė 
pusbaigmį. Flora taip pat pasiekė 
pusbaigmį ir moterų A grupėje. De
šimties metų G. Nešukaitytė iki 13 
metų mergaičių varžybose pusbaig- 
myje pralaimėjo R. Plučaitei. Kiek 
blogiau sekėsi E. Sabaliauskaitei, ta
čiau ir jai teko atstovauti Kanadai 
prieš JAV. Šias rungtynes laimėjo 
JAV 3:1.

Krepšinio stovykla Wasagoje, tru
kusi 3 savaites, užbaigta. Stovykla
vo 85 krepšininkai iš įvairių Ontario 
vietovių. Stovykloje taip pat lavino
si Vyčio, Aušros, Kovo ir Tauro krep
šininkai. Sportiniu atžvilgiu ji labai 
pavykusi. Tai nuopelnas naujojo tre
nerio H. Singeton. Stovykloje darba
vosi vytiečiai — A. Klimas, V. Staš
kevičius, A. Duliūnas, S. Ignatavi
čius, A. Vaičeliūnas, V. Juozėnas ir 
E. Nacevičius. Stovyklautojai dėkin
gi šeimininkei p. Simonaitienei ir 
dukrai už skaniai gamintus valgius.

Metiniai šokiai įvyks spalio 30 d. 
Seaway Towers viešbutyje. Visus vy- 
tiečius kviečiame atsilankyti. Šis ba
lius yra vytiečių susiartinimo šven
tė. Atnaujinkime pažintis, kurios 23 
metų laikotarpyje £al jau kiek iš
blėso. Bilietus šiam baliui galima 
gauti pas Vyčio valdybos narius (8 
prie vieno stalo). A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Baltiečių lengvosios atletikos pir

menybėse Klevelande Aušros klubui 
atstovavo 17 sportininkų. A. Mali
nauskui negalint dalyvauti, visa tre
niravimo našta teko A. Žaliauskui. 
Iš 17 sportininkų 10 laimėjo bent 
vieną iš pirmųjų trijų vietų. A. Tu- 
mosa buvo išrinktas geriausiu atle
tu ir gavo atitinkamą taurę. L. Ra
džiūnaitė yra pakviesta dalyvauti pir
menybėse pas amerikiečius. Savo au
tomobiliais sportininkus į pirmeny
bes nuvežė PPSK Aušros klubo pirm. 
E. Šlekys, vicepirm. K. šapočkinas, S. 
Plučas ir A. Stuopis.

Baltiečių varžybų rezultatai. III ir 
IV vieta bendrose varžybose gali būti 
pirma paėmus tik lietuvius. L. Ra
džiūnaitė — I v. 50 m. bėgime ir 80 
bėgime su kliūtimis, III v. 100 m. 
bėgime ir beisbolo metime; P. Si- 
mutytė — II v. rutulio stūmime ir 
beisbolo metime; S. Simutytė — III 
v. rutulio stūmime ir II v. šokime 
į augštį; A. Nakrošius — Iv. disko 
metime ir III v. 200 m. bėgime; R. 
Greičiūnaitė — II v. 200 m. bėgime 
ir III v. disko metime. A. Tumosa 
— I v. 100 m. bėgime, J. Gutaus
kas — II v. 100 m. bėgime, D. Ma- 
rijošius — III v. 100 m. bėgime, V. 
Radžiūnas III v. disko metime. Esta
fetę sudarė ir II v. laimėjo: A. Nak
rošius, D. Marijošius, V. Radžiūnas 
ir A. Tumosa.

Goifininkai kviečiami dalyvauti 
Kanados sporto apygardos golfo tur
nyre rugsėjo 19 d. Golf Haven aikš
tyne. Pradžia 11 v. r. Po šio turnyro 
bus sudaryta komanda, kuri atsto
vaus lietuviams Kanados baltiečių 
golfo pirmenybėse rugsėjo 25 d. ta
me pačiame aikštyne.

Ateitininkų žinios
Šių m Ado metų veikla pradedama 

rugsėjo pabaigoje. Rugsėjo 26 d. pla
nuojama iškyla į parką, kur kviečia
nti dalyvauti visi jaunučiai, vyr. 
moksleiviai, studentai, sendraugiai ir 
tėvai. Ten pat numatomas veiklos 
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atidarymas. Visi, kurie dar nėra buvę 
ateitininkais ir nori šiais metais įsi
rašyti, yra prašomi paskambinti V. 
Kolyčiui tel. 534-5586. Tėvai yra ra
ginami įjungti vaikus organizacijon 
jau nuo pat mažens. Jaunesnieji ber
niukai ir mergaitės veikia atskirai ir 
yra šie būreliai: 14 skyriaus 6 sk. ir 
7-8 sk.

Jaunučių-jaunių globėjų ir vadovų 
suvažiavimas įvyks Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje N. Wasagoje rug
sėjo 18 ir 19 d. Prasidės šeštadienį 
apie 3 v. Yra pakviesti vadovai iš 
Toronto, Hamiltono, Montrealio, Det
roito, Ročesterio ir Klevelando. Visi 
dalyviai prašomi atsivežti miegmai
šius, nes gali būti šalta naktis. Pa
skaitas skaitys dr. J. Dėdinas iš Ro
česterio ir B. Čepaitienė iš Toronto. 
Be to, bus diskusijos įvairiais glo
bojimo ir vadovavimo klausimais. 
Registracijos mokestis — $3. Sek
madienio rytą stovyklavietėje bus 
Mišios. Suvažiavimą rengia MAS jau
nučių komisija.

Tėvų komiteto rengiamas tradici
nis Havajų vakaras ir bazaras įvyks 
spalio 16 d. Bazarui reikia įvairių 
daiktų. Visi tėvai yra prašomi ką 
nors loterijai-bazarui atnešti. Šį sek
madienį ateitininkų kambaryje bu
dės tėvų komiteto nariai ir priims 
laimikius-fantus.

Kurie dar skolingi “Ateičiai” už 
žygį Wasagos stovyklos metu, prašo
mi atsiųsti pinigus V. Kolyčiui.

Nuoširdi padėka Kanados Lietuvių 
Fondui už $100 ateitininkų stovyklai 
paremti.

Skautų veikla
• “Lithuanian Scouting” — 40 

psl. iliustruotas leidinėlis buvo pla
tinamas š.m. pasaulinėje džiamborė- 
je Japonijoje. Jį išleido LSB džiam- 
borės fondas.

• Spalio 3 d. Prisikėlimo bažnyčio
je 11 v. pamaldomis “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai pradeda poatosto- 
ginį darbą.

• Mindaugo dr-vės informacinė su
eiga ir registracija — rugsėjo 27 d., 
7 v.v., skautų būkle. Tėvai yra pra
šomi tą vakarą atvežti vaikus, kurie 
norėtų toje draugovėje dalyvauti.

• Tautos šventės proga “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programoje rug
sėjo 12 d. dalyvavo sktn. Stepo Kai
rio muzikinis vienetas, deklamavo A. 
Kairytė ir R. Bobelytė, pranešinėjo 
L. Jagėlaitė.

• Sveikiname “Šatrijos” tunto ad- 
jutantę v. vi. R. Puniškaitę, rugsėjo 
11 d. susituokusią su jūr. budži^ įgu
los vado pav. vi. J. Lasiu.

• Romuvos k-to posėdis įvyko rug
sėjo 13 d. Svarstyta būsimų darbų 
projektai.

• Rugsėjo 4-5-6 d. Romuvoje sto
vyklavo prieškongresinis jaunimo 
sąskrydis.

• Į Rambyno tunto II-ją vilkiukų 
dr-vę įstojo du broliukai Namikai — 
Simas ir Juozas. Sveikiname. C. S.

• Akademikių skaučių draugovės 
visuotinis suvažiavimas įvyks spalio 
9-10 d.d. Shrenbury, Mass., 52 So. 
Quinsigamond Ave., Maironio salėje. 
Dalyvauja kandidatės, narės, filiste- 
rės ir vyr. skautės. Registracija — 
iki spalio 1 d. pas fil. R. Kubiliū- 
naitę, 8218 Eagle Rd., Kirtland, Ohio 
44094, USA. Reg. mokestis — $1. 
Maistas ir šeštadienio pobūvis — $8. 
Į tuo pat metu rengiamą Atlanto 
rajono metinę šventę kviečiami ASS 
nariai, vyr. skautės ir skautai vyčiai. 
Suvažiavimą globoja ASS Worceste- 
rio skyrius.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronte Real Estate Beards naiys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras 9 kambarių mūrinis namas, nauja 
apšildymo sistema, kvadratinis planas, 2 virtuvės, gilus sklypas, ga
ražas, arti Bloor. Prašoma $36,000, viena atvira skola. Geras pirkinys, 
pirmą kartą parduodamas.
RUSHOLME RD., 8 kambarių, per du augštus atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandeniu-alyva šildomas, platus šoninis įvažiavimas. 
Labai gerame stovyje. Prašoma $36,900.
VAKARUOSE, originalus triburis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį. Apie 
$20.000 įmokėti. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4.000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.
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.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A A A Ai A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK M/rIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA 
514% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% 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 S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS
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 10-čiai metų. Prašoma 
$23,200.
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 įvažiavimas, garažas, 1 mortgičius; prašomas įmokėjimas 
$6,000.

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. MORRIS, 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 Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžiusl galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra> 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi* 
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri gret
ai padeda užgyti pažeistoms celėms 

ir sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa

lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė- 
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te oatenkinti.

I DANISH CUSTOM F

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ 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., penktod., nuo 9 v. r. iki 9 v. v. ,



7 psL • Tėviškės Žibartai •

Lietuvoje sakoma:
• Karo nebus, tačiau pasaulis 

gali žūti tesaugodamas taiką.
• Rusai iš okupuotų kraštų 

gali pasitraukti arba normaliu 
būdu arba stebuklingai. Norma
lu būtų, jei angelai nužengtų iš 
dangaus ir kiekvieną rusą už 
rankų partemptų namo į Rusiją. 
Būtų stebuklas, jei rusai iš oku
puotų kraštų patys pasitrauktų.

• Rusų “troikos” sudaromos 
šitaip: vienas moka skaityti, ki
tas — rašyti, o trečias yra įpa
reigotas sekti anuos du intelek
tualus, kad neiškryptų iš par
tijos linijos...

ŠYPSENOS
Chruščiovu pokalbis

Vieną žiemos vakarą sėdi na
muose Nikita Chruščiovas su 
savo žmona Nina prie ugnia
kuro ir skaito “Pravdą”. Nina, 
ilgai mąsčiusi, kreipiasi į vyrą:

— Nikita, ar žinai kas yra Os- 
waldas?

— Žinoma, kad žinau.
— Ar žinai, kad jis nužudė 

KennedĮ?
— Žinau ..:
— Ir žinai, kad prieš nužudy

damas gyveno Rusijoj?
— Aišku, kad žinau! Bet ko

dėl tau taip rūpi?
— Juk jis tave galėjo nužu

dyti ...
’ -— Bet kas gi tau užėjo? žino

ma. kad galėjo, bet nenužudė. — 
Po ilgos pertraukos:

— Nikita, kaip manai: jei Os- 
waldas būtų tave nužudęs, ar 
Onassis būtų mane vedęs?

• Moteris nėra tokia baisi, 
kaip ji dažosi.

BALIO MASKELIŪNO
DRAU DOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA—LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ. 

672 Lansdowne Ave. 
Tel. 531-6165 
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j 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 speciaTose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19'5/4 svarų . 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sozinmcjci ir greitai patarnaujame. A

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 480 RONCESVALLES AVĖ.,
įstaiga oaitic exporting Co. Toronto 3, Ontario

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

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

į C LEAR. V IS I ON T V ■ Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T. V. ir HiFi

,f S T A T O M IR TAISOM T. V. ANTENAS
| . 532-7733
L 1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visą rūšių automobiliu 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.
lei. WA 1-3225 arba WA 4-1001

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 -7994

art's
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Skola
Draugas draugui paskolino 

dešimtinę. Po kurio laiko gau
na laišką, kuriame parašyta: 
“Mielas Stasy, rašau tau, kad ži
notum, jog nepamiršau skolos 
— tos dešimties žaliukų, kuriuos 
paskolinai. Dėkui už paskolini
mą ir neskubinimą grąžinti, dėl
to šiuo laišku grąžinu visą skolą 
su padėka. Tavo draugas Domas.

P.S. Beje, pinigų į šį laišką 
nebegalėjau įdėti, nes voką jau 
buvau užlipinęs.”

• Vyrai pasidarė tiek praktiš
ki, kad tik lengvas moteris ant 
rankų nešioja.

Nauja tiesa
Atsitikus nelaimei seniau lie

tuviai kaimiečiai sakydavo: 
“Dievas davė, Dievas atėmė.” 
Dabar tie patys kaimiečiai, tapę 
kolchozininkais, sako: “Dievas 

-davė, Leninas atėmė!”

Išgėręs vyras grįžta po 
durnakčio į namus.

— Aha, supratai, kad namuo
se geriausia, — priekaištavo 
žmona.

— Ne, tik visos kitos vietos 
jau buvo uždarytos, — paaiš
kino vyras.

Pirmą kartą
— Ko tamsta taip jaudiniesi?
— Pirmą kartą skrendu lėk

tuvu, pasipuošiau smokingu, o 
čia, žiūrėk, pakabino iškabą “No 
smoking”...

• Daugelis veda, norėdami ra
miai gyventi, o daugelis kaip tik 
dėl tos priežasties neveda.

Parinko Pr. Alš.

Namų tel. 277 - 0814

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaiku nuotraukas

Portretai ir kt

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus

šalia kitų praėjusios vasaros įvy- trankė kapselį ir granatą pakėlė prie 
kių galutinai buvo įvykdytas ir Lie- galvos. Bet tuo momentu antra kulka 
tuvos Atgimimo Sąjūdžio užmojis — įsmigo į jo galvą. Tvirtai suspausta 
išleisti visi trys jų premijuoti roma
nai Lietuvos partizanų tema. Pirmą džiulę eglės šaką, kuri lėtai nukrito
premiją laimėjęs J. Gliaudos roma
nas, kuris jau buvo “TŽ” recenzuo
tas, išėjo ir buvo visuomenei prista
tytas 1970 m. vasarą, bet antrą pre
miją laimėjęs AL Barono “Vėjas le
kia lyguma” ir III premiją laimėjęs 
A. Kairio “Ištikimoji žolė” skaityto
jus pasiekė šią vasarą. A. Kairio pre
mijuotas romanas visuomenei buvo 
pristatytas gegužės pabaigoje Čika
goje, o, rašančio nuomone, ‘ pirmos 
premijos tikrai buvęs vertas AL Baro
no romanas dar tebelaukia pristaty
mo visuomenei dienos.

Turint prieš save tris naujas, dai
lias ir savo tematika labai intriguo
jančias bei įdomias knygas, kurios 
visos išleistos Čikagoje “Laisvosios 
Lietuvos” knygų leidyklos, įdomu 
kiekvieną jų sakiniu kitu užsiminti, 
nes mūsuose apie knygas permažai 
kalbama ir rašoma.

J. GLIAUDOS ROMANAS
Pirmą premiją laimėjusį J. Gliau

dos romaną “Aitvarai ir giria” laikau 
romantiniu. Jo aprašoma partizanų 
stovykla, sunkiai prieinamų kūlgrin
dų apsupta, išpuošta pakelių koplyt
stulpiais ir rūpintojėliais, likusi tar
si tautinė šventovė tiesiog žvėriškose 
laisvės kovose su žiauriu okupantu 
ir jo tarnais lietuviais, kurie, mano 
įsitikinimu, ir sudavė sunkiausius 
smūgius Lietuvos laisvės kovotojams. 
Už tai J. Gliaudą nuo kaikurių lite
ratūros kritikų gauna pylos. Man įdo
mu, ar literatūros kritikai tą laiko
tarpį yra gerai išstudijavę? Jei reik
tų barti J. Gliaudą už “Aitvarų ir gi
rios” romaną, tai nebent už kaikurių 
istorinių faktų iškraipymą, kaip 
pvz. Bartašiūno tariamosios amnesti
jos partizanams paskelbimą ir kitus. 
Bet čia rašoma ne recenzija, o tik 
apžvalga, Mano manymu, šis J. Gliau
dos romanas verta dovana ne tik su
augusiems, bet ir jaunimui.

AL. BARONO KŪRINYS
Al. Barono romane “Vėjas lekia 

lyguma” visi partizanų kovu ir jų 
egzistencijos įvykiai atsirėmę į is
torinius buv. NKVD pulk. Burlickio 
pasakojimus, J. Daumanto “Partiza
nų” ar “Kritusių už laisvę” aprašy
tus įvykius. Tik jie čia sklandžiai su
tirštinti beletristo plunksnos. Tuo bū
du susilaukėm vieno geriausių ir Įdo
miausių romanų partizanų tema. Įdo- 

kad romane tiek pačius rusus, 
tiek kitus Lietuvos laisvės priešus 
labiausiai drebina gal ne tiek šūviai 
ir sunkios kautynės su partizanais, 
kuriose krenta dešimtimis ir šimtais 
rusų, bet partizano Mikalojaus pei
liukas, kuriuo jis drožinėja skulptū
rėles su Gedimino stulpais. Jos pa
siekia NKVD pulkininkus, raud. ar
mijos generolus, kuriems tie stulpai 
byloja, kad rusų priešų pilna Lietu
va.

Kaip Al. Barono premijuotam ro
mane jungiasi literatūra su istori
niais Įvykiais, pasako kad ir šis vaiz
das: “O man geriau, kai dangus ma
tyti ir kai galima Įžiūrėti Paukščių 
tako žvaigždes, — atsakė Mikalojus. 
Jo balsas buvo bespalvis, nes jis 
nežinojo, kad šalia geležinio apsupi
mo lanko, šalia geležinio neapykantos 
lanko, šalia amžino paukščių tako bu
vo ir amžinos ištikimybės tėvynei ir 
kovos draugams lankas, nes iš Miun
cheno aerodromo tą vakarą pakilo 
bespalvis lėktuvas, nešdamas taip 
seniai lauktus vyrus i miškus...”

A. KAIRIO VEIKALAS
III premiją laimėjęs A. Kairio ro

manas “Ištikimoji žolė” mažai ką 
bendro turi su Lietuvos partizanų 
kovų laikais. Čia aprašomi įvykiai 
Augštaitijos kaime neri iklausomybės> 
pirmosios bolševikų ir vokiečių oku
pacijų metais, plačiau Įvedant 1941 
m. lietuvių tautos sukilimą. Deja, A. 
Kairio aprašomi lietuviai labai jau 
sukiršinti ir pjauna vieni kitus. Vie
ni tarnauja bolševikam, kiti yra vo
kietininkai, treti — ištikimi savo tau
tai.

Spaudai duotame interview A. Kai
rys pareiškė, kad mūsų literatūroje 
esą iki šiol dar niekas nebuvo apra
šęs partizano laidotuvių, štai kaip 
jas aprašo A. Kairys: “Karstas užda
romas ir išnešamas. Nauja verksmų 
ir šauksmų banga, klyksmas... 
Orkestras persigrupuoja, žmonės su
sėda i vežimus, giedoriai paima nau
ją punktą...”

Tuo tarpu kovojančios Lietuvos 
atstovai, 1948 m. prasiveržę Į Vaka
rus, atvežė ir tuometiniuose “žibu
riuose” paskelbė kitokį, į jokią lite
ratūrą nepretenduojantį, bet tikrą 
vieno partizano mirties ir laidotu
vių aprašymą: “Persekiotojai greitai 
artėjo. Aplink jį sprausėjo kulkos, 
tačiau jos nelietė gulinčiojo. Jurgis 
nušliaužė keletą metrų į priekį. Pas
kui išsiėmė granatą. Dantimis iš-

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalas 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

granata sprogo. Šukės nulaužė di- 

ant nejudančio, sudarkyto 16 metų 
amžiaus jaunuolio kūno...”

Tai va, kokios buyo tikros šio ir 
tūkstančių kitų partizanų laidotuvės: 
be orkestrų, be iškilmingų procesijų, 
be giedorių slapta jų kūnai, momen
tui pasitaikius, būdavo surenkami ir 
nuleidžiami į Lietuvos žemelę. O to
kie romanai, kaip LAS premijuoti, 
stiprina bei guodžia mus ir tautą na
muose, kad partizanų aukos ir jų ka
pai ilgai bus neužmirštami.

“CHICAGO SUN-TIMES”
II jaunimo kongreso komitetas, pa

siūlius L. Prapuoleniui ir JAV LB 
tarybos prezidiumo pirm. inž. V. Ka
mantų!, papildomai užsakė nemažą 
egzempliorių skaičių dienraščio “Chi
cago Sun-Times”, kurio pirmuose 
puslapiuose buvo įdėtas Vilniuje teis
to jūrininko S. Kudirkos smulkus 
teismo eigos aprašymas. Dienraščio 
kopijos bus siuntinėjamos po visą 
laisvąjį pasaulį, o dienraščio vadovy
bei susidarė savotiškas keblumas, 
nes, atsiradus dideliam to numerio 
pareikalavimui, iš senų matricų rei
kia spausdinti naujus egzempliorius. 
Kai apie tokius dalykus sužino edito
rial© skyrius, ateityje pasidaro daug 
atviresnės durys į dienraštį patekti.

• Mano mėgstamas “TŽ” bendra
darbis Al Gimantas “TŽ” skiltyje pa
stebėjo, kad apie praėjusią IV dai
nų šventę Čikagoje beveik nieko ne
rašė amerikiečių dienraščiai. Noriu 
pastebėti, kad Marshall Fieldo lei
džiami dienraščiai šventę skelbė svar
biųjų miesto Įvykių kalendoriuje. Ją 
skelbė ir toks įtakingas kultūrinis 
priedas, kaip “Panorama”. Prieš 
šventę rašė dienraštis “Chicago Dai
ly News”, kur daug pažinčių bei Įta
kos turi St. Balzekas, Jr., buv. dainų 
šventės angliškosios informacijos ve
dėjas.

• Rugsėjo pradžioje Čikagoje lan
kėsi iš okup. Lietuvos atvykęs muz. 
Ilčiukas. Taip pat buvo laukiama at
vykstant dabartinio Zarasų klebono 
ir dekano vabalninkėno kun. Gedimi
no Šukio, kuris, “Naujienų” žiniomis, 
rugpjūčio pabaigoje lankėsi pas gi
mines Klevelande. Kun. G. Šukys, 
įšventintas okup. Lietuvoje 1946 m., 
yra Mišių “Taikos Karalienei” auto
rius. Tas Mišias gieda čikagiškis 
“Dainavos” ansamblis, Cicero para
pijos choras ir kiti.

Lietuviška baidų 
dirbtuvė
P. Lubys. TeL WA 2-7981, 261-0537 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.

česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vaitojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnako kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusvirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu 
rėsi. šios česnako kapsulės netu? 
nei kvapo, nei skonio.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

• 2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Atkelta iš 1-mo psL
Prancūzai studentai reikalauja, 
kad ši gimnazija būtų jiems per
leista, o angliškai kalbantiems 
studentams pastatytas naujas 
pastatas. Į šį ginčą jau yra įsi
kišęs ir Ontario švietimo minis- 
teris R. Welch.

Kanados federacinis parla
mentas 1968 m. bandomajam 
kelerių metų laikotarpiui panai
kino mirties bausmes nusikaltė
liams už įvykdytas žmogžudys
tes. Vienintele išimtimi buvo pa
liktas policininkų ir kalėjimo 
sargų nužudymas. Tačiau ir šiais 
atvejais federacinis ministerių 
kabinetas mirties bausmę pa
keisdavo kalėjimu iki gyvo gal
vos. Deja, rezultatai nėra džiu
ginantys. Prieš šio įstatymo įve
dimą 1967 m. Kanadoje buvo 
281 žmogžudystė, o pernai — 
jau 430. Žmogžudysčių pagausė
jimas 53% sugriauna kaikurių 
minkštaširdžių propaguojamą 
teigimą, kad busimieji žmogžu
džiai nepaiso mirties bausmės. 
Už jos grąžinimą dabar žada ko
voti socialinio kredito partija. 
Pastarajam dešimtmetyje Kana
doje buvo nužudyti 2.665 asme
nys, jų tarpe 36 policininkai. 
Tuo tarpu paskutinės žmogžu
džių egzekucijos buvo 1962 m. 
•gruodžio 11 d., kai Toronto ka
lėjime kartuvių kilpos susilaukė 
du žmogžudžiai.

Šį rudenį Kanada pradės de
rybas su komunistine Kinija tie
sioginei orinio susisiekimo lini
jai atidaryti. Buvo galvojama 
siuos skrydžius pavesti privačiai 
“Canadian Pacific Air” bendro
vei, nes jos lėtkuvai jau skraido 
į Aziją, tačiau pastaruoju me
tu kilo mintis pratęsti valstybi
nės “Air Canada” bendrovės li
niją Montrealis—.Maskva. To
kiu atveju “Air Canada” lėktu
vai į Pekingą skristų per Mask
vą. ‘

Detroit, Mich.
PADĖKA

Šios vasaros atostogas praleidau 
pas savo geruosius bičiulius p.p. Ka- 
zakauskus ir Trakinskus, Sault Ste. 
Marie, Ont., turėjau taipgi progą ap
lankyti senus .bičiulius Marytę ir 
Kostą Ramonus Sudbury, Ont Jiems 
visiems nuoširdžiai dėkoju už gražu 
priėmimą, vaišingumą bei globojimą.

Jonas Acus

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais
DŪDA

© SiUrmOJAI PASISAKO
PADBKDf URUGVAJAUS 

LIETUVIAMS
w Rašiniuose “Pas Urugvajaus lietu
vius” (“TŽ” 1970 m. nr. 38, 39, 40, 
41, 42) paminėjau, kaip maža, netur
tinga yra ten lietuvių kolonija, ko
kie nuoširdūs ir paslaugūs žmonės 
bei koks gražus ir susipratęs jauni
mas. ši kolonija pasiryžo pastatyti 
jaunimui ir aplamai lietuviams poil
sio namus. Tai būtų vieta, kur mūsų 
tautiečiai praleistų atostogas (jais ga
lėtų naudotis ir iš užsienio atvykę 
lietuviai). Sklypas prie pat jūros jau 
yra — jį padovanojo jautrus lietu
viškųjų reikalų rėmėjas Urugvajaus 
lietuvis E. Jusys. Pastatas kainuotų 
tiktai apie 8.000 dolerių. Sakau “tik
tai”, nes galvoju apie finansinį ame
rikiečių bei kanadiečių pajėgumą 
ir žinau, kad vieni urugvajiečiai to 
nepajėgs padaryti. Kreipiuosi į mie
lus “TŽ” skaitytojus dar ir dėl to, 
kad toks optimistas kaip kun. Gied
rys rašo man: “ ... pasiunčiau laiškus 
visiems tiems,' kurie lankėsi Urugva
juje, bet gal iš to nieko neišeis, nes 
kiekvienas turi savo reikalų .ir rū
pesčių ...” Taip, tai tiesa, bet tai 
yra ir mūsų bendrieji rūpesčiai bei 
reikalai. Būkime duosnūs, atidaryki
me pinigines ir parodykime širdį bei 
supratimą — ištieskime savo broliš
ką ranką mūsų tautiečiams Urugva
juje. Tegul jie įsigyja vietą, kur jų 
jaunimas bei senimas galėtų susitik
ti, paatostogauti, pabendrauti.

Sakoma, kad Kanadoje yra apie 
30.000 lietuvių, o Toronte — apie 
8.000. Kiek jų prenumeruoja “Tėviš
kės Žiburius”, sunku pasakyti, bet 
prileiskime, kad susipratusių tautie
čių tėra 8.000. Jeigu jie, perskaitę šį 
laišką, imtų ir pasiųstų tiktai po vie
ną dolerį, tikrai nenukentėtų, o tenai 
tas doleris būtų didžiai naudingas bei 
vertingas. Tokiu būdu ir sudarytume 
jiems reikiamą sumą. Tad parodyki
me gerą valią — padėkime mūsų ma 
žesniam užjūrio broliui pasiųsdami 
savo dalį. Aukas prašoma siųsti: Rev. 
Padre J. Giedrys, Casilla 2313, Cer- 
roo Montevideo — Urugvay.

Regina Kutka
AR TAI LIETUVIŲ GARSINIMAS?
Skaitant Montrealio “Gintarui” para

mos prašančio “TŽ” 33 nr., gražiai 
jaunimo gastroles iškeliančio, bet 
viešai nedrįstančio pasirodyti gerb. 
I. L. mintis, prisimena anuometinės 
išvykos nepr. Lietuvoje. Tuomet su 
panašiu jaunystės entuziazmu va
žiavome į Dainų šventę Kaune, į Vė
liavų paradą švenčiant prezidento A. 
Smetonos 60 m. sukaktį. Kažkokia 
proga važiavome į Biržus pamatyti 
pilies griuvėsių, dalyvavome Šiau
liuose pabaigtuvių šventėje ir t. t. 
Tuomet niekur nebuvo keliamas au
kų ar lėšų trūkumo klausimas. Kas

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661

REAL ESTATE IR APDRAUDA
3828 BLOOR W„ ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, BX.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

II augštas)
Telefonai: Įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimo telefonu.

D R. E. ZUBRĮ E NE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 
Telef onas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsai LE 6-2805. 

INSURANCE

2231 Bloor Street W

norėjo ir turėjo išteklių, važiavo, ėjo, 
o kas ne — sėdėjo namie.

Šiame krašte yra pastebimas vi
sai kitoks aspektas tuo reikalu. Čia 
daug lengviau pasiturinčiai gyventi, 
padaryti skatiką, čia surandama ir 
daugiau būdų jam gauti. Kiekvieno 
išvažiavimo ar užsimojimo mintis tu
ri būti kieno nors finansuojama bei 
remiama. Iš tikrųjų būtų gražu, kaip 
autorius I. L. teigia, remti lietuvių 
vardą garsinantį jaunimą, bet pana
šaus pobūdžio išvykose to garsinimo 
kaip ir nesimato. Juk važiavimas į 
kitą lietuvišką koloniją pasirodyti 
saviesiems su tautiniais šokiais ar 
dainomis nėra siejamas su lietuvių 
vardo garsinimu. Gal geriau tai va
dinti viešnage, draugišku apsilanky
mu ar tik maloniu jaunimo pabend
ravimu? S. Pranckūnas

ORGANIZACIJOS TRUKDO 
MOKSLĄ?

Kaip neteisingas yra galvojimas, 
kad vaiką siunčiant į lietuvišką mo
kyklą sužalojamas angliškas akcen
tas, taip yra klaidingas galvojimas, 
kad jaunuolio veikla lietuviškose or
ganizacijose trukdo mokslą. Matome 
pavyzdį mūsų hamiltoniskio Antano 
Elvikio asmenyje. Ir kur jis nedaly
vavo! Ir “Aukure” vaidindamas, ir 
“Gyvatare” šokdamas, ir keliaudamas 
visose išvykose, kaip Prancūzijoje ir 
Kanados vakaruose. Jis buvo ir skau
tas. Be to, dirbo pamainomis West
inghouse ir turėjo prisiderinti. Net 

'ijo “bosas” jį vadindavo “mūsų bale
rina” ir didžiuodavosi juo. Dirbda
mas įmonėje ėmė korespondenciniu 
būdu pamokas ir mokėsi.

įstojęs į College of Education To
ronte, per vienerius metus gavo mo
kytojo diplomą ir mokytojo vietą 
South Carlton High School, Rich
mond, prie Otavos.

Atvykęs 1965 m. iš Anglijos, padė
jo tėvams įsikurti ir mokėsi. Jo bro
lis Jonas studijuoja McMaster uni
versitete, o sesuo Onutė — Cathe
dral High School. Abu šoka “Gyvata
re”.

Linkime Antanui pasisekimo dar
be ir toliau neužmiršti lietuviško jau
nimo. O.

JAUNIMO EKSKURSIJOS
Geras yra dalykas jaunimo eks

kursijos, ypač kai jos pasitarnau
ja lietuvybei. Labai džiaugiamės To
ronto skautų organizuota ekskursija 
bei Toronto “Gintaro” išvyka Euro
pon. Ateityje betgi reikėtų vengti 
tokių masinių ekskursijų lėktuvais. 
Torontiškių organizuotoje ekskursi
joje dalyvavo net 180 asmenų. Ne
laimės atveju tai būtų nepaprastai 
didelis nuostolis lietuvių išeivijai. 
Nors lėktuvų nelaimės dabar retos, 
bet pasitaiko. Srs.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 18 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

OKULISTAS
LLUNSKY,R.O.

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

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

Dėl priėmimo Skambinti telefonu

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

Eagles Nest 
30 Dewson SL, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534-0563

769-4S12
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pamaldos Springhurste, Gero

jo Ganytojo stovyklavietėje, šį sek
madienį 11 v.

— šį sekmadienį antroji rinkliava 
— popiežiaus ir Kanados vyskupų 
labdaros darbams.

— Lietuvių kapinėse palaidota: 
a.a. Juozas Vosylius ir a.a. Josefa 
Weisiene. Mirusiųjų šeimoms nuo
širdi užuojauta.

— Netrukus bus pradedamas pa
rapijiečių lankymas.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a. Leokadiją Norušienę (užpra
šė V. Dalindienė), 11 v. už a.a. Rai
mundą Laurinavičių (užprašė D. P. 
Jankai).

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Šią savaitę pas vedėją p. Dam- 
barienę įvyks sekmadienio mokyklos 
mokytojų posėdis.

— 1.30 v. ryto pamaldos bei sek
madienio mokyklos pradžia vaiku
čiams — nuo darželio amžiaus iki 8 
skyriaus.

— Autobusas antrajai šeimos šven
tei Čikagoje spalio 9-10 d.d. jau už
sakytas. Bilietas suaugusiam S25, stu
dentui $18. Autobusas, 47 vietų, iš
vyks nuo Išganytojo par. bažnyčios 
spalio 8 d. vakare. Toronto ir apylin
kės lietuviai, kurie nori šia proga 
vykti į Čikagą, nuoširdžiai kviečia
mi prisidėti. Registruoja V. Daugi- 
'nis teLCH 9-2067 ir Petras Šturmas 
tel. 2524930.

Lietuviu kapinėse paskutiniu 
laiku pastatyta keletas dėmesio 
vertų paminklų: p.p. Švėgždų, S. 
Kairio, P. Pretkaus, p. Martinai
tienės, Buntinų - Kungių ir kt. 
Naujiems paminklams pamatai 
pradedami lieti šio mėnesio gale.

A. a. Josefa Weisiene, 72 m. 
amžiaus, evangelike, mirė rug
sėjo 11 d. Queen Elizabeth ligo
ninėje. Velionė gimusi Kaune; 
prieš 40 m. su vyru atvyko į Ka
nadą. Palaidota lietuvių kapi
nėse rugsėjo 14 d.

A. a. Juozas Vosylius, 38 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 9 d. Our 
Lady of Mercy ligoninėje. Ve
lionis jau ilgesnį laiką sirgo. 
Palaidotas iš Prisikėlimo par. 
bažnyčios liet, kapinėse rugsėjo 
11d. Paliko žmoną, tris jaunus 
vaikus ir gausią Vosylių giminę.

A.a. Agota Olekienė, 91 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 14 d. Lai
dojama ši ketvirtadienį, rugsėjo 
16 d., 10 v.r., iš Prisikėlimo 
bažnyčios lietuvių kapinėse. Pa
šarvota Turner z. Porter laido
tuvių namuose Roncesvalles gt.

Valentinas Rimas, West Hum
ber Collegiate 13 klasės moki
nys, rugpjūčio 29 d. Canadian 
National Exhibition, Music Buil
ding turėjo piano rečitalį, su
rengtą Toronto muzikos moky
tojų sąjungos. Po rečitalio V. 
Rimas gavo pasiūlymą iš peda
goginės televizijos programos 
paruošti Beethoveno muzikos 
juostas: J.

J. Karka, atsiliepdamas i “T. 
ž.” mintis, kad kiekvienas lietu
vis turi remti visuomeninius rei
kalus, iš savo asmeninio biu
džeto paskyrė aukas: Kanados 
Lietuvių Fondui $100, Toronto 
Prisikėlimo parapijai $50, To
ronto Šv. Jono Kr. parapijai 
$25, “T. Žiburiams $10.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems lankiu

siems mane ligoninėje. Ačiū dr. A. 
Pacevičiui ir dr. Watt, kurie lankė 
mane kiekvieną dieną; Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui 
ir kun. A. Simanavičiui, OFM; ypa
tinga padėka p. K. Gilmanienei, ku
ri visą laiką rūpinosi ne tik manimi, 
bet ir mano vaiku; taip pat — p. p. 
Matijošaitienei, Kariūnienei, D. K. 
Ordams iš Londono, Ont., už atsiun
timą gražių rožių puokštės, Petronė
lei ir Stasiui Valiukams, Julijai ir 
Zigmantui šimkams, B. Pakėnui. P. 
Lingei, V. Ridikui, A. Mirskiui ir J. 
Barišauskui. Visiems nuoširdžiai dė
kinga —

M. Kazlauskienė

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

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety 
L y g o s ir Board of Education. 
Baigęs šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. 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

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

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Po ilgos ir sunkios ligos mirus 

a.a. Juozui Vosyliui, šeimą, gimines 
ir artimuosius giliai užjaučiame. Ve
lionis palaidotas rugsėjo 11 d.

— Mišios: trečiad., 8 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. E. Pilutienę, 
užpr. A. M. Basalykų; ketvirtad., 8 v. 
koncel., vienos iš jų — už a. a. P. 
Šarūną, užpr. A. A. Pienių kaip 
užuojauta sūnui Juozui, mirus jo tė
veliui, ir antros — už a.a. šeimos 
mirusius, užpr. p. Matusevičių; šį 
sekmad., 8 v. — už a.a. Magdalenos 
vėlę ir Pranckevičių šeimos mirusius, 
užpr. V. Pranckevičiaus; 9 v. — už 
a.a. Juozo ir dviejų Barborą vėles, 
užpr., p. Taujenienės; 10 v. — už savo 
vaikus, užpr. pavasarį pirmąją Komu
niją priėmusių vaikučių tėvų; 11.15 
v. — už a.a. Jono vėlę, užpr. p.p. Ka
siulių, Pačiulytės ir Jankaičių.

— Mišios 12.15 vai. vėl pradeda
mos nuo rugsėjo 26 d.

— Šį sekmadienį — speciali vysku
pijos rinkliava Šv. Tėvo ir Kanados 
vyskupų labdaros darbams. Dalis 
rinkliavos skiriama Pakistano 8 mili
jonams pabėgėlių šelpti.

— Suaugusių choro repeticijos jau 
prasidėjo; sekanti repeticija — šį 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. muzikos stu
dijoje. Senuosius ir naujus choristus 
maloniai kviečiame įsijungti. Prade
damas naujas repertuaras.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas pradės veikti šį sekmadie
nį; kavinėje gaunamas karštas mais
tas.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas 
bus organizuojamas šį rudenį. Pra
šom neišmesti iš mados išėjusių, iš
augtų ir nemėgstamų drabužių, apa
vo, papuošalų ir t.t.

— Parapijos metines rekolekcijas 
ateinančią gavėnią maloniai sutiko 
vesti T. Leonardas Andriekus, OFM.

— Susituokė: Jonas Lasys ir Rima 
Puniškaitė; Algirdas Simonaitis ir 
Linda Hutton.

— Pakrikštyta Albino ir Virgini
jos Puzerių dukrelė Audra Marga
rita.

Po atostogų grįžtam į šeštadieninę 
mokyklą ir lituanistinį seminarą

PARDUODU AUTOMOBILĮ 1969 m. 
“Supersport Camero SS” su visais 
priedais. Prieinama kaina. Kreiptis 
pas Vincą Starkų teL 7674013.

DAŽAU iš lauko ir vidaus namus. 
Skubus patarnavimas, labai papiginta 
kaina. Skambinti po 5 v.v. tel. 535- 
2581 ir klausti Joe.

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.

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

DARAU NUOTRAUKAS 
vestuvių, krikštynų, 

atvažiuoju fotografuoti į namus.
Skambinti B. TARVYDUI, 

telef. 7674737.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

TORONTO MAIRONIO ŠEŠ
TADIENINĖJE MOKYKLOJE 
pamokos pradedamos šeštadie
nį, rugsėjo 18 d., 9 v. ryto Sv. 
V i n c e n to Paulieėio mokyklos 
patalpose (tarp Fermanagh ir 
Westminster gatvių prie Ronces
valles). Westminster yra vienos 
krypties gatvė į rytus nuo Ron
cesvalles, o Fermanagh yra vie
nos krypties gatvė nuo Sorauren 
Roncesvalles link. Pirmąjį šešta
dienį pamokos baigsis 12 v., o 
kitais šeštadieniais — 12.30 v. 
p.p. Į parengiamąjį skyrių pri
imami 4-5 metų amžiaus, o vy
resni — į pirmąjį. Tėvai malo
niai prašomi nedelsti ir jau pir
mąjį šeštadienį vaikus atsiųsti 
į mokyklą. Vedėjas

Toronto lituanistinis semina
ras darbą pradeda šį penktadie
nį, rugsėjo 17 d., 7 v.v., Prisi
kėlimo par. patalpose. Semina
re dėstys S. Babelienė, P. S. 
Sakalienė, A. Sungailienė. Bu
simiesiems mokytojams prakti
nes pamokas šeštadieninėje mo
kykloje koordinuos A. Abromai- 
tienė. Kviečiame visus, baigu
sius dešimtąjį šeštadieninės mo
kyklos skyrių šį pavasarį ar 
anksčiau, taip pat tuos, kurie 
lankė pirmąjį kursą praeitais 
metais, šį penktadieni registruo
tis. Vedėjas

Kanados lituanistinės mokyk
los ir tėvai gali gauti E. Ruzgie
nės elementorių “Gintarėliai” ir
A. Rinkūno “Kregždutės” I dalį 
KLB švietimo komisijoj, 236 
Dovercourt Rd., Toronto 3, Ont. 
“Kregždutės” kaina $2.75, “Gin
tarėlių” — $3.75.

“Birbynė” jau pradėjo poato- 
stoginį darbą — pasiruošimą 
Kanados Lietuvių Dienai. Se
kanti repeticija įvyks šį penk
tadienį, rugsėjo 17 d., 4.30 v. 
p.p., L. V. Namuose. Tėvų ko
mitetas prašo gimnazijos * am
žiaus jaunimą, norintį įsijungti 
į “Birbynės” sambūrį, atvykti į 
repeticiją šį penktadienį. Taip 
pat nuoširdžiai prašome visus 
“Birbynės” dalyvius, dėl studijų 
ir laiko stokos pasitrauksiančius 
iš “Birbynės”, baigti savo daly
vavimą Kanados Lietuvių Die
nos koncertu spalio 10 d. Št. Ca
tharines mieste. Mieli studentai 
lietuviai, mes tikimės, kad jūs 
dar skirsite Lietuvai kelias savo 
brangaus laiko valandas.

Tėvu komitetas
Toronto Lietuvių Namuose, 

Dundas gt., nariams pageidau
jant, po vasarinių atostogų per
traukos vėl pradedami tradici
niai penktadienių alučiai. Pir
masis toks alutis bus rugsėjo 
17, penktadienį, didžiojoj salėj.

Šį savaitgali, rugsėjo 18-19 
dienomis, Taboro Farmoje, Mi
čigane, įvyks spaudos bei radijo 
darbuotojų suvažiavimas, ren
giamas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos. Turimomis 
žiniomis, iš Toronto dalyvaus 
KLB pirm. S. Čepas, KLB visuo
meninių reikalų komisijos pirm.
B. Sakalas, KLB kultūros komi
sijos pirm. dr. M. Ramūnienė, 
radijo programos “Tėvynės pri
siminimai” vedėjas J. R. Sima
navičius, “Tž” atstovas ir kiti.

Ateitininkų tėvų komiteto 
rengiamas tradicinis Havajų va
karas įvyks spalio 16 d. Bus ir 
bazaras tą šeštadienį po pietų, 
šį sekmadienį, rugsėjo 19 d., tė
vų komiteto nariai ateitininkų 
kambaryje priiminės laimikius 
loterijai. Visi tėvai prašomi ką 
nors atnešti. Rengėjai

Naujai išrinktosios Kanados 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
pirmasis posėdis šaukiamas spa
lio 23-24 d.d.'Toronto Prisikėli
mo par. Parodų salėje, 1011 Col
lege St. Pradžia — 11 v.r. Bus 
renkama nauja krašto valdyba. 
Dabartinei valdybai pirminin
kauja dr. S. Čepas.

Jaunimo grupė, atsiliepdama 
į dienraščio “The Toronto Tele
gram” straipsnį apie Simo Ku
dirkos bylą Vilniuje, parašė re
dakcijai laišką “Savagery”, ku
ris buvo atspausdintas minėto 
dienraščio rugsėjo 11 d. laido
je. Laiške rašoma: “Jūsų straips
nis “Lithuanian defector defies 
Soviet Court” buvo iššaukiantis 
daugeliui kanadiečiiį, ypač 
mums, kurie pabėgom iš rusų 
okupuotos Vidurio ir Rytų Eur(h 
pos. Anas slaptas Simo Kudirkos 
teismo dokumentas atskleidė, 
kad jis atsisako savo asmeninės 
laisvės dėl tikrosios savo tėvy
nės Lietuvos. Tie, kurie dar 
tiki, kad komunizmas yra žmoni
jos išgelbėtojas, tepasiskaito tą 
naciško žiaurumo testamentą. Jo 
teismas buvo teisingumo paro
dija ... Džiaukimės, kanadie
čiai, kad niekad neturėjome to
kios laisvės, kokią turėjo Simas 
Kudirka Sovietų Sąjungoje.” 
Laišką pasirašė: Don SabUnkus, 
Vic Narosys, D. Zubis, Marija 
Delkus, Al Puleris, Members of 
Toronto Lithuanian - Canadian 
Youth Association. Pavardės, 
matyt, spaustuvės iškraipytos. 
Greičiausia turėjo būti: Šablins- 
kas, Narušis, Zubas, Dilkus. Pu
telis. Gerai, kad mūsų jaunimas 
tokiais laiškais atsiliepia. Tuo 
būdu atkreipia didesnį visuome
nės ir redakcijos dėmesį. Pana
šiu laišku angliškoj spaudoj ga
lėtų būti ir daugiau. Ypač jau
nimas turėtų daugiau rašyti.

Juozui Vosyliui
mirus, velionies žmonai, broliams, seserims ir ki
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuo
jautų —
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KLB Toronto apylinkės valdyba

AfA

Kazimierui Vadakojui
Lietuvoje mirus, jo brolį ANTANĄ su šeima liūde
sio valandoje nuoširdžių užuojautų reiškia —

V. S. Permina!

Leokadijai Norušienei
mirus, vyrų PRANĄ NORUŠĮ, seserį KASTULĘ ir vi

sus gimines liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

E. V. Sakavičiai
E. K. Sakavičiai A. A. Sakavičiai

Tautinių šokių šventės rengė
jų komiteto pirm. dr. ~L. Kriau- 
čeliūnas rugpjūčio 22 d. buvo 
atskridęs Į Torontą. Maltono ae
rodromo posėdžių salėje aptarė 
busimosios šventės reikalus su 
vyr. meno vadove G. Breichma- 
niene iš Hamiltono ir Z. Lapi
nu iš Montrealio. Sutarta, kad Z. 
Lapino liaudies instrumentų or
kestras gros tautiniams šokiams, 
o pučiamųjų orkestras — žygiui 
i šokių areną. Antrąjį orkestrą 
sutiko organizuoti A. Vasaitis.

Toronte lankėsi Antanas ir 
Marija Kiziai su dukra Vida Ku- 
čėniene iš Kalifornijos. Prieš 10 
metų jie čia gyveno. Dabar p. 
p. Kiziai yra Įsikūrę prie Los 
Angeles. A. Kizis dirba miesto 
savivaldybėje kaip inžinierius, 
M. Kizienė — mokytojauja gim
nazijoje, o duktė Vida dėsto 
prancūzų kalbą kolegijoj. P.p. 
Kiziai yra “Tž” skaitytojai.

Dar yra. skaitytojų, neatsilygi
nusių už “TŽ” prenumeratą. Tai 
labai apsunkina laikraščio leidi
mą. Ypač daug sunkumų turi ad
ministracija su paštu, kuris rei
kalauja, kad . visi prenumerato
riai būtų iš anksto apsimokėję. 
Laiku neatsilyginusių skaitytojų 
paštas nelaiko reguliariais pre
numeratoriais ir už juos reika
lauja brangiau mokėti. Pavėluo
tai siunčią prenumeratas prašo
mi į tai atsižvelgti.

švietimo bei auklėjimo reika
lams skirtas 19-sis televizijos ka
nalas, šalia kultūrinės progra
mos, duoda kartais dalykų su 
prokomunistine tendencija. 
Prieš ją plačiai pasisakė Jana 
Formanova “The Telegram” 
dienraščio rugsėjo 2 d. laidoje. 
Tarp eilės faktų ji priminė ir 
Simą Kudirką.

Ontario liberalų ir socialistų 
— naujųjų demokratų partijos 
remia katalikų pastangas gauti 
vyriausybės pašalpą ir paskuti
niesiem skyriam. Liberalų par
tijos vadas Robert F. Nixon at
siuntė “TŽ” šį pareiškimą: “Aš 
apgailestauju premjero atsisa
kymą pratęsti provincijos para
mą atskirųjų mokyklų sistemai. 
Ontario atskirųjų mokyklų va
dybos, sudarytos parlamento, 
yra demokratiškai išrinktos, ly
giai kaip ir provincijos viešųjų 
mokyklų vadybos. Pratęsimas 
paramos anaiptol nereiškia šel
pimo religinio auklėjimo. Kana
dos konstitucija įpareigoja On
tario provinciją priimti dviejų 
sričių švietimo sistemą kaip su
sijungimo sąlygą. Mano partijos 
nusistatymas dėl paramos tei
kimo augštesniojo mokslo sis
temai yra gerai žinomas. Jis bu
vo priimtas 1969 m. lapkrityje 
ir partijos patvirtintas 1970 m. 
vasario mėnesį. Lygybės princi
pas švietime yra mano partijos 
kertinis akmuo. Šis principas 
reikalauja abi sistemas vertinti 
vienodai.”

Ukrainiečių delegacija lankė
si pas Ontario švietimo ministe- 
rį Welch ir įteikė memorandu
mą, kuriame yra išdėstyti ukrai
niečių pageidavimai. Remdamie
si dviejų kultūrų bei kalbų ko
misijos rekomendacijomis, uk
rainiečiai prašo įvesti ukrainie
čių kalbos pamokas viešosiose 
mokyklose, kur susidaro dides
nis skaičius ukrainiečių tėvų 
vaikų. Jei ukrainiečiai ta link
me ką nors laimėtų, būtų taiko
ma ir kitom tautinėm grupėm, 
žymiai anksčiau panašią dele
gaciją buvo pasiuntę ir lenkai.

Tautos šventė, apylinkės val
dybos rūpesčiu, buvo paminėta 
“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programoje rugsėjo 12 d. Įva
dinį žodį tarė apyl. pirm. J. 
Karpis, pagrindinį žodį — gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas. Me
ninę dalį atliko sol. J. Vaškevi
čius, akomp. J. Govėdas, Stp. 
Kairio muzikinis vienetas, dek- 
lamatorės A. Kairytė ir R. Bu- 
belytė. Be to, buvo atitinkamos 
muzikos. Programos pranešėja 
buvo L. Jagėlaitė. Minėjimo pro
grama truko 38 min. Gaila tik, 
kad radijo programa transliuo
jama nepatogiu laiku — sekma
dieniais 10 v.r., t.y. pamaldų 
metu.

Lietuvių kilmės žurnalistė Pat
ricia Young parašė platoką pa
sisakymą Toronto dienraščiui 
“The Telegram”, kuris jį iš
spausdino rugsėjo 2 d. laidoje. 
Autorė primena Jungtines Tau
tas ir jų konstituciją, kurios 
projektą paruošė amerikietis Al
ger Hiss, Sov. Sąjungos šnipas. 
Komunistų įtaka JT auganti. Jai 
pritarianti ir dabartinė Kanados 
vyriausybė. “Didelė dalis kana
diečių nepritaria min. pirminin
ko Trudeau politikai, siekiančiai 
prisidėti prie šio bloko, kvie
čiančiai Raudonjąją Kiniją į J. 
Tautas. Ji ypač nepritaria tauti
nės Kinijos pašalinimui iš JT. 
Kanadiečiai mato cinišką dvigu
bą mastą: iš vienos pusės pripa
žįstama faktinė karinės diktatū
ros vyriausybė, atstovaujanti 17- 
kai milijonų Kinijos komunistų 
partijos narių, nes ji egzistuoja; 
iš kitos pusės atsisakoma pripa
žinti faktinę Rodezijos vyriau
sybę, kuri taip pat egzistuoja!”

Įdomus filmas “Russia” apie 
Sov. Sąjungą ir Baltijos valsty
bes bus rodomas Ontario mažė
juje spalio 19, 20 ir 21 d.d., 8.30 
v.v.. Filmą paruošė T. Holcomb, 
keliavęs po Sov. Sąjungą 6 mė
nesius. Išvažiuojant filmai buvo 
konfiskuoti,cenzoriai baudėjuos 
sunaikinti Rentgeno spinduliais, 
bet nepavyko. Autorius parsiga
beno filmus necenzūruotus. Bi
lietai į šio filmo seansą — $5. 
Kadangi muzėjaus patalpa nedi
delė ir vietų skaičius labai ribo
tas, patartina įsigyti bilietus iš 
anksto, nusiuntus čekį ir sau ad
resuotą voką šiuo adresu: “Rus
sia”, Royal Ontario Museum, 
100 Queen’s Park, Toronto 5, 
Ont. čekius rašyti: ROM Film 
Library and Archives.

Aldona Zarembaitė, gailestin
goji sesuo, dvejus metus dirbusi 
Nigerijoje, grįžo į Torontą ir to
liau darbuosis Šv. Juozapo ligo
ninėje.

Baltijos valstybių piliečių Ka- 
nadon imigravo per pirmąjį 
1971 m. pusmetį tiktai 7 asme
nys; pernai per pirmąjį pusmeti 
— 5-

Dalia Simanavičiūtė išvyko 
Prancūzijon vieneriems metams, 
štrasburgo mieste ji tobulinsis 
prancūzų kalboje, kurią studi
juoja Toronto un-te.

Apie Paulių Kleviną, 13 m. 
amžiaus stalo teniso žaidėją, pla
čiai rašė laikraščiai “Mississau
ga News” ir “Mississauga Ti
mes” rugsėjo 9 d. laidose. Abu 
laikraščiai įdėjo ir jo nuotrau
kas. Jis Kanados parodoje su
rengtose varžybose laimėjo ant
rą vietą jaunesniųjų ir vyresnių
jų grupėse. Vienoje jų dalyvavo 
60, kitoje — 70 žaidėjų iš Brita
nijos, Kanados ir JAV. Ontario 
stalo teniso draugijos sekr. J. 
Tomkins pareiškė, esą Paulius 
šioje srityje turįs geriausią atei
tį iš visų kanadiečių varžovų. 
Jam esą reikėtų nuvykti i Kini
ją bent 3-4 mėnesiam.

Ontario parlamento rinkimai 
bus š.m. spalio 21, ketvirtadie
ni. Dabartinis parlamentas bai
gė savo darbą rugsėjo 13 d. Ja
me buvo: 68 konservatoriai, 27 
liberalai, 21 socialistas — nauj. 
demokratas. Konservatorių par
tija valdo provinciją jau 28 me
tai.

SS MONTREAL“8
Sv. Kazimiero par. žinios
— Bilietai į grybų vakarienę, ku

ri įvyks spalio 2 d., jau platinami. 
Vakarienės metu gros geras šokių or
kestras, veiks baras su įvairių rūšių 
gėrimais, bus loterija. Visi kviečia
mi atsilankyti. Tuo būdu paremsime 
savo parapiją, nes visas šios vaka
rienės pelnas skiriamas nuošimčiams 
sumokėti. Vakarienės loterijai pra
šome paaukoti fantų-laimikių.

— Buvęs mūsų par. vikaras, kun. 
J. Gaudzė, paviešėjęs pas mus virš 
savaitės laiko, išvyko atgal į Meksiką. 
Ten nuo praėjusių metų lapkr. 11 d. 
darbuojasi naujai kuriamos vienuoli
jos nariai — 'mažiausi Nepaliaujamos 
Pagalbos Marijos pranciškonai. Jo 
adresas: Rev. J. Gaudzė, Apartado 
Postal, M-2420, Mexico, 1, D. F.

— Rugsėjo 11 d. mūsų bažnyčioje 
susituokė Albina Macikaitė su Sta
siu Norkum. Vestuvių vaišės buvo 
mūsų par. svetainėje. Daug džiaugs
mo ir laimės jaunavedžiams!

— St. Mary’s ligoninėje serga J. 
Paznokaitis, buvęs mūsų bažnyčios il
gametis zakristininkas. K. A.

Kun. L. Zaremba, SJ, Aušros 
Vartų par. klebonas, atostoga
vęs JAVse, grįžo i Montreal! ir 
eina pareigas.

“Gintaro” ansamblis sėkmin
gai baigė savo išvyką i Kanados 
vakarus. Koncertavo Vankuve
ryje, Edmontone, Kalgary ir 
Winnipege. Iki šiol “TŽ” redak
cijoj gauti pranešimai tik iš 
Vankuverio ir Winnipego. Laiš
kas iš Vankuverio rašytas rug
sėjo 3 d. prieš koncertą. Jame 
sakoma, kad gintariečių delega
ciją priėmė miesto burmistro 
pavaduotojas. Delegaciją suda
rė: H. ir Z. Lapinai, P. Povilai
tis, L. Povilaitytė, R. Lukoševi-

TORONTO, ONT.
Užsakiusius eilutes bei kitus 

dalykus pas velionį K. Ardavi- 
čių, mano vyrą, maloniai prašau 
kreiptis į mane 30 dienų laiko
tarpyje. *

I. Ardavičienė, 2102 Dundas 
St. W., Toronto, Ont.

Juozas Bubelis, seniau gyve
nęs Toronte, o dabar — Fila
delfijoj, aplankė savo gimines ir 
lietuvių institucijas. Filadelfijoj 
jis aktyviai dalyvauja visuome
niniame gyvenime, bendradar
biauja spaudoje, radijo progra
moje. Jis yra “Tž” rėmėjas ir 
skaitytojas.

Lietuvių ir latvių studentu 
grupė rugsėjo 11-12 d. savaitga
lyje surengė bendrą stovyklą N. 
Wasagoj. Dalyvavo apie 25 as
menis. Diskutuota kultūriniais 
klausimais, surengtas simpoziu
mas, išklausyta keletas paskai
tų. Stovyklai vadovavo A. Juzu- 
konis ir A. Puteris, kapeliona- 
vo kun. A. Simanavičius, OFM. 
Platesnė informacija pažadėta 
vėliau-.

Algis Kybartas grįžo iš Euro
pos, kur 3 mėnesius studijavo 
teatro meną Britanijoj, Prancū
zijoj, Italijoj, šiai kelionei jis 
buvo gavęs stipendiją.

Lietuviai aktyviai dalyvauja 
rinkime parašų peticijai, kuri 
bus įteikta Ontario min. pirmi
ninkui, kad būtų išgelbėtas Wa- 
sagos kurortas su gražiu paplū
dimiu nuo sužalojimo.
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čiūtė. Joje dalyvavo ir vankuve- 
rietė Jurginą Vileitaitė. Buvo ir 
Kanados valstybės sekretoriaus- 
ministerio atstovas p. Cote. Gin- 
tariečiams buvo surengtas pri
ėmimas pas J. Macijauską. Apie 
koncertą ir kitas “Gintaro” gast
roles šiuo momentu dar nėra in
formacijų.

Sesuo Margarita, Montrealio 
N. Pr. Marijos seserų namo vy
resnioji, paskirta Putnamo cent
rinio namo vyresniąja. Būda
ma Montrealy, ji pasižymėjo 
kaip gabi administratorė, ligo
nių bei vargšų globėja ir gera 
jaunimo vadovė. Ypač daug pa
sidarbavo su ateitininkais. Mont
realio lietuvių visuomenė tikisi 
vėl ją kada nors pamatyti. Į se
sers Margaritos vietą atvyksta 
sesuo Paulė iš Putnamo. Tiki
mės, kad ji toliau tęs gražiai 
pradėtą darbą.

Iš okupuotos Lietuvos grįžo 
antroji lietuvių ekskursija. Te
ko išsikalbėti su vienu iš jų. Vil
niuje ir apylinkėse veikia 11 
bažnyčių. Apie 30 jų tebėra už
darytos. Kelios jų remontuoja
mos ir bus panaudotos kaip mu- 
zėjai ir pan. Lietuvos katalikų 
bažnyčias reformos mažai palie
tė: altoriai neatsukti, atlaidai 
vyksta kaip ir seniau. Marijos, 
kaip Lietuvos globėjos, kultas 
tebėra gyvas. Prieš Velykas baž
nyčiose būna spūstis. Norint at
likti išpažintį, reikia eilėje pa
stovėti trejetą valandų. Tikin
čiųjų į Vilnių atvažiuoja net iš 
Gudijos. Jaunimas religija ma
žai domisi, nors prieš ją neko
voja. Blogiausia padėtis su vai
kų paruošimu pirmajai Komu
nijai. Kunigai neturi teisės mo
kyti. Jie per pamokslus ragina, 
kad tėvai savo vaikus paruoštų 
pirmajai Komunijai. Tuo tarpu 
tėvai turi sunkumų — trūksta 
katekizmų. Kartą valdžia leido 
atspausdinti keliasdešimt tūks
tančių, kurie bematant ištirpo 
kaip cukrus. Dabar spekuliantai 
perspausdina senus, kartais ne
tinkamus, katekizmus ir parda
vinėja po 5 rublius. Lietuvos ka
talikai ir kunigai neturi jokios 
religinės informacijos — laik
raščių, knygų. Vienintelė infor
macija — pamokslai. Kulto ko
misaras J. Rugienius kurčias, 
bet vargu ar jis ką gali? Reika
lus tvarko “didysis brolis”.

J. Ladyga
“Litas” nuo š.m. pradžios pa

didėjo daugiau kaip vienu ket
virčiu milijono dolerių ir pas
kutinio mėnesio balansas pasie
kė netoli trijų milijonų dolerių. 
Svarbesnės aktyvo pozicijos 
(skliausteliuose pr. metų skai
čiai): pinigai banke $83,791 (50,- 
961), Lygoje $107,915 (75,148), 
asmeninės paskolos $520,674 
(493,611), nekiln. turto paskolos 
$1,989,545 (1,847,974), vertybi
niai popieriai $221,344 (148,- 
878). Svarbesnės pasyvo pozici
jos: Šerai $7,065 (1,137,518), tau
pomosios sąskaitos $132,500 (1,- 
501,172), einamosios sąskaitos 
$566,779 (493,865), terminuoti 
indėliai $688,570 (693,330). Šių 
metų pelnas $89,384 (90,439). 
Šiuo metu “Litas” yra pilnai pa
jėgus patenkinti visus savo na
riu paskolų pareikalavimus.

P. R.




