
Barzda-ne viskas
Atėjo ilgo plauko mada, bet ne iš dangaus — ji nužengė nuo 

senų paveikslų, kurie kabodami ant muzėjų bei galerijų sienų da
bar smagiai šypsosi, nes atsirado tiek daug pasekėjų. Bene įdo
miausias tos visos istorijos aspektas yra tas, kad ilgų plaukų mada 
atėjo dabartin per jaunimq. Daugelis jaunųjų dabar skuba bręsti, 
kad greičiau užaugtų ūsai ir barzda. Tegu ji bus ir netokia kaip 
miškas, bet savo paskirtį atliks — pakankamai liudys įžengimą 
vyro amžiun. Ilgas plaukas dabar dirbtinai turi liudyti jaunatvę, 
subrendusią pagreitintu tempu. Daugelio jaunuolių svajonė dabar 
pirmiausiai sulaukti barzdos, prisitaikyti prie mados ir tuo būdu 
nutiesti sau keliq ateitin. Kiekvienas laikotarpis turi savo stilių, savo 
svajones bei išdykavimus. Jeigu dabar kam patinka ilgas plau
kas, nėra ko jaudintis. Svarbu, kad už auginamos barzdos slėptųsi 
ne Don Kichotas, o sveikų principų jaunuolis ar vyras. Jaudintis 
tenka tada, kai už gqsdinančios barzdos slypi grasi gyvenimo link
mė. O tokia linkmė daug kur ima ryškėti. Jaunuoliškos barzdos 
tampa jos simboliu, ir tai gąsdinančiu, nes su jomis daug kur sie
jamas hipių sąjūdis, narkotikų vartojimas, nusikaltimai, noras 
verstis parazitiniu gyvenimu, vengimas mokyklos, organizacijų ir 
pan.

★ ★ ★
Paguoda yra ta, kad hipių sqjudis išsigimsta, ir barzda bei 

aplamai ilgas plaukas pereina į rimtus sluogsnius, netekdamas hi- 
pinio grėsmingumo. Vienas Kanados žymiųjų hipių veikėjų David 
de Poe jau 1969 m. pareiškė spaudoje, kad hipių sqjudis bankro- 
tavo. Tai, kas 1967 m. jaunimui atrodė revoliuciška, dabar — ne. 
Pats sqjudis išblėso, neteko įtakos, nors tebėra ištisi jaunimo bū
riai, kurie pasuko narkotikų linkme, gyvena išsisklaidžiusiomis 
grupėmis. Jose neabejotinai yra ir lietuvių jaunimo. Kaip hipių 
sąjūdyje, taip ir dabartinėse narkotikų vartotojų grupėse yra ir 
lietuvių. Atsispirti tokiai mados galybei nėra lengva. Visdėlto rei
kia pripažinti, kad lietuvių dalyvavimas hipinio stiliaus sąjūdžiuos- 
se nėra gausus. Ypač atsparus pasirodė organizuotas jaunimas. 
Mados banga žymiai lengviau pagavo tuos, kurie buvo palikti gabų 
vės gyvenimui. Organizacijos dar pajėgia reikti jaunimą apie savo 
idealus ir praktinę veiklą, kuri atitraukia nuo tuščio slampinėjimo, 
nuo jauno slunkiaus egzistencijos. Tiesa, yra išimčių. Hipiniu sti
liumi užsikrečia ir kaikurie organizacijų nariai, tačiau tai yra 
išimtys. Be to, patekę hipinio stiliaus sūkurin, jie pasiblaško, kaip 
ir visi kiti, bet lengviau randa kelią atgal. Matyt, organizacijų 
įtaka veikia ir krizių metais, kai, rodos, niekas negelbsti. Čia tad 
ir iškyla jaunimo organizacijų reikšmė. Ypač svarbu jaunuoliui ar 
jaunuolei įkvėpti tvirtus idėjinius pagrindus, į kuriuos galėtų atsi
remti visa jų ateitis.

★ ★ ★
Okupuotos Lietuvos vaikai, kaip matyti iš veidų, džiugiai pasitinka naujus mokslo metus

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS J. KAIRYS

Rusai i Berlyną, o vokiečiai iš Berlyno

Pasaulio įvykiai
trylika menesių trukusias KARO PALIAUBAS TARP IZRAELIO 
ir Egipto sudrumstė dviejų lėktuvų nurausimas. Izraelio priešlėk
tuvinė artilerija prie Suezo kanalo pašovė sovietų gamybos egip
tiečių naikintuvą-oombonešį “SU-7”. Izraelio duomenimis, jis buvo 
perskridęs Suezo kanalą, bet grįžo ir nukrito Egipto teritorijoje. 
Tą pačią savaitę egiptiečių sovietinės priešlėkutuvinės raketos nu
mušė Izraelio karo aviacijos transportinį “Boeing” lėktuvą. Rake
tų serija buvo paleista ir į Izraelio amerikietiškus “Phantom” nai
kintuvus, kurie tada puolė raketų bazę. Egiptiečių teigimu, šį su
sišaudymą pradėjo “Phantom” naikintuvai, šiandien jau yra vieša 
paslaptis, kad karo paliaubų metu ir Izraelio, ir Egipto naikintuvai 
Kasdien pažeisdavo Suezo kanalo liniją, bet lig šiol nė viena pusė į

Čia tad ir glūdi pagrindinis rūpestis. Barzda gali būti,, gali 
nebūti — tai labai antraeilis, dalykas, bet jeigu jaunuolio sieloje 
nėra pagrindinių atramų, jo gyvenimas yra pavojuje. Organiza
cija, žinoma, nėra vienintelis jaunimo išganymas. Jam daug duo
da šeima, mokykla, religija, bet organizaciniame gyvenime jis 
gauna svarbų papildą. Šeimoje, mokykloje, bažnyčioje jaunuoliui 
tenka daugiau pasyvus vaidmuo — priimti tai, kas duodama, o or
ganizaciniame gyvenime jis reiškiasi kaip aktyvus veikėjas, sava
rankiškai pasisavinąs ir permestas gyvenimo pagrindus. Visa tai 
vyksta nejučiomis per įvairias sutelktines veiklos formas, kuriose 
ima reikštis savitas asmuo su savo pažiūromis, idėjomis, princi
pais. Dėlto labai gerai daro tėvai, kurie savo vaikus skatina da
lyvauti organizacijose nuo pat mažens. Ypač rekomenduotini atei
tininkai ir skautai, kurie per daugelį išeivijos metu suformavo ati
tinkamus metodus. Be to, yra įvairūs meno ansambliai, sporto klu
bai. Niekas negali skųstis, kad nėra pasirinkimo. Jei nenutinka 
vieno pobūdžio veikla, gali rinktis kitą, bet pasilikti namie, nesi
domėti organizacine veikla ir rūpintis tiktai barzda bei ilgu plau
ku, reiškia pasukti labai pavojinga linkme. Barzda — ne viskas. 
Gyvenimas reikalauja vispusiškai oasiruošusio, tvirto charakterio, 
prHcioingo jaunuolio. Ypač tokiu žmonių reikalingas lietuviškasis' 
mūsų gyvenimas. Dėlto visas mūsų rūpestis turėtų būti nukreip
tas į jaunimo formavimą. Kol yra žmonių ir priemonių, būtu ironi
ja sėdėti sudėjus rankas ir dejuoti. Dabar laikas veikti ir sėti. 
Nepasėjus, nėra ko laukti pjūties. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

GRESIA NEDARBAS IR INFLIACIJA
Bedarbių nuošimtis Kanado

je pagal vasaros sezonui pritai
kytą apskaičiavimą rugpjūčio 
mėnesi pakilo iki 6,5, nors iš tik
rųjų jų skaičius yra nežymiai su
mažėjęs. Pakilimas nėra didelis, 
tik 0,2%, lyginant rugpjūti su 
liepa, bet jis liudija, kad žiemą 
vėl turėsime rekordinį nedarbą. 
Rugpjūčio mėnesį pragyvenimas 
pabrango 0,7%, t.y. net 3,4$» 
per pastaruosius dvylika mėne
sių. Šie statistiniai duomenys 
yra didelis smūgis premjerui P. 
E. Trudeau ir jo finansų minis- 
teriui E. Bensonui, praėjusių 
metų pabaigoje pareiškusiem, 
kad infliacija Kanadoje jau yra 
įveikta. Kaip ji gali būti įveik
ta, kai unijos vis dar išsikovoja 
pasakiškus atlyginimų pakėli
mus. Geriausias pavyzdys — dvi 
Toronto statybininkų unijos. 
Keliamųjų kranų operatoriai pa
sirašė naują sutartį, kuri jiems 
garantuoja net $8.81 į valandą. 
Jų valandinis atlyginimas padi
dinamas $2.70. Stogų dengėjai 
naująja sutartimi gauna 54% at
lyginimo padidinimą sekančių 
dvejų metų laikotarpyje. Tada 
eiliniam šios srities darbininkui 
jau bus mokama po $5.89 i va
landą, o patyrusiam — $7.42. 
Premjeras P. E. Trudeau buvo 
priverstas prisipažinti, kad jo 
pranašystė apie infliacijos su
tramdymą neišsipildė, bet jis ir 
vėl atsisakė įvesti kainų ir at
lyginimų kontrolę ar bent jų 
laikini užšaldymą. Vargu, ar 
daug padės jo* duotas įsakymas 
savo ministeriams padidinti žie
mos darbus.

Komunistinė Kinija pasirašė 
sutartį pirkti iš Kanados 500.- 

000 tonų kviečių už $34 milijo
nus. Pernai kiniečiai nupirko 
98.000.000 bušelių kviečių, ku
rie dar ir dabar vežami Kinijon. 
Atrodo, Kanadon atvykstantis 
Sovietų Sąjungos premjeras A. 
Kosyginas taip pat bus privers
tas susidomėti Kanados kvie
čiais, jeigu jis norės sumažinti 
Kinijos įtaką Otavoje. Nuo 1963 
m. Kanada Kinijai yra pardavu
si 625,3 milijono bušelių kvie
čių, Sovietų Sąjungai — 902,1 
milijono.

Ontario provincinio parlamen
to rinkimai bus spalio 21 d. Da
bartiniame parlamente yra 68 
konservatoriai, 27 liberalai, 21 
NDP socialistas ir vienas parti
jom nepriklausantis atstovas. 
Naujasis konservatorių premje
ras W. Davis pagrindine rinki
mų tema pasirinko geros vado
vybės klausimą, nors juo grei
čiausiai taps dabartinės vyriau
sybės atsakyta finansinė parama 
katalikų gimnazijų paskutinėm 
klasėm.* Prieš paskelbdamas rin
kimus, premjeras W. Davis pra
nešė sveikatos draudos OHSIP 
ir ligoninių draudos OHSC re
formą sekančiais metais. Abiejų 
draudų mėnesinė bendra sąskai
ta nežymiai sumažins metines 
imokas: viengungiams — $4.80, 
bevaikėm šeimom — $9.60 ir 
šeimom su vaikais — $45. Nuo 
sausio 1 d. įmokos panaikina
mos visiems pensininkams, su
laukusiems 65 metų amžiaus. 
Lig šiol nuo įmokų buvo atlei
džiami tik neturtingi pensinin
kai. Nemokamą drauda ar bent 
dalini įmokų sumažinimą nuo 
1972 m. balandžio 1 d. gaus šei-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Taip yra pagal Berlyno susi
tarimą, pasirašytą š.m. rugsėjo 
4 d. karo laimėtojų — Vašing
tono, Paryžiaus, Londono ir 
Maskvos. Nors susitarimas yra 
Berlyno susitarimu vadinamas, 
bet jis reguliuoja pirmoje eilėje 
tik Berlyno tris vakarines zonas. 
Sovietų zona neįeina į jį, ir pas
tarosios padėtis pasilieka kaip 
buvusi. Dėl šitos sutarties ke
turi didieji tarėsi beveik pus
antrų metų, nors ir su pertrau
komis.

Sutarties turinys
Apie sutarties turinį buvo jau 

čia užsiminta, kalbant apie jos 
projektą. Esmėje jis yra tas pats 
ir galutinai pasirašytoje redak
cijoje. Keturi didieji sutarė:

Stengtis pašalinti įtempimą, 
vengti komplikacijų, nevartoti 
jėgos ir negrasinti ja; kylančius 
nesusipratimus spręsti vien tai
kos būdu.

V. Vokietijai neturi būti truk
domas keliavimas į V. Berlyną 
ir iš jo į V. Vokietiją, o V. Ber
lyno vokiečiams susisiekimas su 
R. Berlynu ir R. Vokietija.

Iš V. Vokietijos į V. Berlyną 
gali būti gabenami reikmenys 
užplombuotom ir neužplombuo- 
tom priemonėm. Pirmuoju at
veju kontrolė ribosis tik plom
bų ir lydraščių identifikacija, o 
antruoju — gabenami reikme
nys gali būti tikrinami, kai ky
la rimtas įtarimas dėl nesilai
kymo sutartų taisyklių.

Vykstančių asmenų patikrini
mas yra apribotas tik jų tapaty
be, nors tam tikrais atvejais ga
li būti tikrinami ir jų gabena
mi daiktai.

Už naudojimąsi R. Vokietijos 
susisiekimo priemonėmis V. Vo
kietija privalo atlyginti.

V. Berlynas nėra V. Vokieti
jos miestas ir negali būti jos 
valdomas. Todėl jame negali da
ryti jokių konstitucinių ar vals
tybinių veiksmų nei valstybės 
prezidentas, nei vyriausybė, nei 
taryba, nei parlamentas su savo 
komisijomis, nei partijų frakci
jos, nei kiti valstybiniai orga
nai. Visos priešingos teisinės 
normos, lietosios V. Berlyną, 
suspenduojamos. V. Vokietiia 
bus atstovaujama V. Berlyne tik 
savo ryšininkų.

V. Berlyno statuso klausima, 
gyventojų atstovavimą užsienyje 
bei tarptautinėse institucijose, 
saugumo atsakomvbe vakarie
čiai oasilieka sau. V. Berlyno vo
kiečių konsulinė rūpa pavedama 
V. Vokietijai. Maskvai leista V. 
Berlyne steigti generalinį kon
sulatą.

Dėl tranzito bei susisiekimo 
smulkiau turės patys vokiečiai 
susitarti — V. Vokietijos vyriau
sybė, V. Berlyno senatas ir R. 
Berlynas. Susitarimų vykdymo 
metu kylančius nesklandumus 
spręs keturių didžiųjų pasitari
mai.'

Tranzito ir susisiekimo reika
lai kėlė visą laiką daugiausia 
nesusipratimų bei erzelio, ypač 
tarp V. Vokietijos ir R. Vokie
tijos. Todėl keturi didieji, palik
dami patiem vokiečiam susitar
ti dėl šių reikalų, labai lengvai 
nusiplovė rankas.

Patenkinti ir nepatenkinti
V. Vokietijos vyriausybė su 

savo koalicinėmis partijomis yra 
patenkinta šia sutartimi. Pagal 
kanclerį, ateityje nebus ginčų 
dėl V. Berlyno priklausomybės 
V. Vokietijai, išsiaiškinta dėl 
šio miesto dalies atstovavimo 
užsieny, nebus nereikalingų 
trukdymų ir susisiekimo reika
luose, V. -Berlyno vokiečiai ga
lės lankyti R. Berlyną, R. Vo
kietiją ir pan.

Opozicija ir kiti nepatenkin
tieji, tarp jų ir V. Berlyno vo
kiečiai, tvirtina, kad ši sutartis 
padėjo Maskvai prieiti arčiau 
prie visą laiką siektos trijų Vo
kietijų teorijos įgyvendinimo ir 
į V. Berlyną įkelti savo kojas; 
kad ji nėra pripažinimas tikro
vės, apie kurią nuolat Maskva 
kalbėjo; kad susitarta tik dėl V. 
Berlyno, bet nutylėta apie R. 
Berlyną, nors ir ši miesto dalis 
yra taip pat zona, žinoma, so
vietų; kad ši zona yra pripažin
ta antra Vokietija, nors ir ne
tiesiogiai; kad V. Vokietija ne
teko Berlyno, o R. Vokietija te
beturi jį ir toliau; kad priimtas

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Norintieji užsisakyti nakvy

nes prašomi kreiptis laišku ar 
telefonu į V. Žemaitienę. 5 Bi
shop Rd., tel. 935-9060. Galima 
kreiptis tiesiai į Q-Way Motor 
Motei, 260 a Lake St. kampas 
QE Way (tel. 684-9245) arba Mo
tei The .Highwayman Motors 
Inn, 420 Ontario (tel. 688-1646), 
visai arti prie susipažinimo va
karo salės.

Susipažinimo vakaras Įvyks 
spalio 9, šeštadienį, 6 v.v.. Lin
coln Curling Club salėj, 370 On
tario g-vė. Sunku gauti didžią
sias sales su teise rengėjams 
svečius aprūpinti maistu ir gė
rimais. Dažnai salės savininkas 
tą teisę pasilieka sau. Tačiau 
mums pasisekė salę gauti su sa- 

ir patvirtintas Berlyno padali
nimas, paliktas pertvėrimas, iš 
kurio bus ir toliau vokiečių šau
doma į vokiečius; kad sutartyje 
nėra nieko, kas vestų į’ vokie
čių padėties pagerinimą Vokie
tijoje; kad R. Berlyno ir R. Vo
kietijos gyventojai negalės ir 
toliau nekliudomai lankytis V. 
Berlyne ir V. Vokietijoje; kad 
sutartyje nėra užuominų apie 
vokiečių apsisprendimą ir Vo
kietijos sujungimą; kad Berly
nas nebus jau daugiau Vokie
tijos sostinė; kad šia sutartimi 
V. Berlyno ir V. Vokietijos prak
tiniai ryšiai sustiprinti, bet, kas 
svarbiausia, politiniai susilpnin
ti ir t.t.

R. Berlyno vokiečiai mano, 
kad dabar jie visiškai nurašy
ti komunizmo savivalei.

Opozicija teisi
Opozicijos ir kitų nepatenkin

tųjų priekaištai ir išreikšti- nu
sivylimai yra teisingi. Maskva 
juk išėjo laimėtoja. Turint gal
voje, kad ši sutartis yra sąlyga 
Bonnos-Maskvos-Varšuvos sutar
čių ratifikavimui, Kremliaus lai
mėjimas yra keleriopas. Ratifi
kavus anas sutartis, o ypač pir
mąją, V. Vokietija turės Įsijung
ti aktyvia talkininke į Maskvos 
propaguojamą “taiką”, atoslūgi 
ir padėties sunormalinimą Eu
ropoje. turės padėti jai Įgyven
dinti “taikingus ryšius” tarp vi
sų Europos tautų ir valstybių, 
europini ir tarptautini saugumą, 
sienų neliečiamumą Europoje, 
ginklavimosi bei ginkluotų pa
jėgu sumažinimą, ypač Vakaruo
se, šiaurės Atlanto ir Varšuvos 
Sąjungų panaikinimą ir t. t. Jei 
Bonna netalkins arba talkins 
permažai, bus apšaukta sutar
ties laužytoja.

vo maisto ir gėrimų bufetu. To
kiu būdu bus išvengta augštų 
kainų, nes valgiais ir gėrimais 
aprūpins patys rengėjai daug že
mesnėmis kainomis nei per Lie
tuviu Dieną kitur. Gėrimų rūši 
bufeto salėje rengėjai turi iš 
anksto užregistruoti, todėl Įspė
jama, kad į salę nepatektų nere
gistruoto gėrimo.

Tautinė paroda prasidės ne 
spalio 8 d., kaio buvo pranešta, 
bet 6 d. ir truks iki 12 d. nuo 
2-5 v. p.D. ir vakare nuo 7 iki 
9 St. Catharines miesto muzėju- 
je (353 Marritt St).

Jaunimo susfnažinimo vakaras 
ir šokiai prasidės spalio 8 d., 8 
v.v., Meritton Community Cen
ter (Board) salėj Park Avenue.

Inf. 

juos nešaudė. Karo paliaubas 
Egipto prez. A. Sadatas yra pa
naudojęs savo krašto politiniams 
reikalams. Jo pastangomis buvo 
paruošta demokratinių principų 
konstitucija, pirmoji po kara
liaus Farouko nuvertimo 1952 
m. Specialiu referendumu už 
konstituciją pasisakė net 99,9% 
egiptiečių. Jos paragrafai garan
tuoja asmens laisvę, draudžia 
masinius suėmimus ir politinių 
kalinių nuosavybės nusavinimą*. 
Nemažas dėmesys yra skiriamas 
krašto švietimui ir ekonominei 
gerovei. Po referendumo prez. 
A. Sadatas paleido iš kalėjimų 
keletą šimtų politinių kalinių ir 
paskelbė naujo parlamento rin
kimus š.m. spalio 27 d. Nusivy
limą JAV taikos pastangomis su 
nesukalbamu Izraeliu liudija 
staigus Egipto posūkis į Brita
niją. Tris dienas Kaire viešėjęs 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Douglas-Home pasi
rašė sutarti, Įpareigojančią Egip
tą sumokėti britams §4,8 mili
jono kompensaciją už jų nusa
vintą turtą. Jis buvo paprašytas 
daryti diplomatinį spaudimą Iz
raeliui, JAV ir remti Jungtinėse 
Tautose arabų pastangas atgauti 
visas Izraelio okupuotas žemes. 
Tuo tarpu Izraelyje jaučiamas 
vis didesnis nerimas. Finansų 
ministeris P. šapiras, užsiminęs 
apie nuolatinius streikus, prana
šauja visišką chaosą ir karo at
naujinimą. Buvęs aviacijos va
das gen.' mjr. E. Weitzmanas 
netgi pareikalavo premjerės G. 
Meir atsistatydinimo, apkaltinęs 
ją visišku nesugebėjimu vado
vauti kraštui ir spręsti jo prob
lemas. Egiptiečių laikraščio “Al 
Ahram” pranešimu, Izraelis nori 
gauti bazę Abisinijoje, prie Rau
donosios jūros žiočių, ir už šią 
paslaugą yra pasiūlęs Abisinijai 
karo laivų ir radaro tinklą.

KONFERENCIJA LONDONE
Londone posėdžiavo dešimties 

didžiųjų pasaulio prekybos kraš
tų finansų ministerial. JAV, Ka
nados, Britanijos, V. Vokietijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Belgijos, 
Olandijos, Japonijos ir Italijos 
posėdžiam vadovavo Kanados 
ministeris E. Bensonas. JAV fi
nansų sekr. J. Connally, ginda
mas prez. R. Niksono naująją 
prekybos politiką, reikalavo, 
kad visi kraštai padidintų savo 
pinigų vertę. Tada JAV galėtų 
parduoti daugiau savo gaminių 
užsienyje ir tuo būdu išlyginti 
balansą. Didžiausios opozicijos 
šiai minčiai buvo susilaukta iš 
Bendrosios Rinkos kraštų Euro
poje. Jų ministerial pasiūlė pa
branginti auksą. Tokiu atveju 
kristų dolerio vertė, ir ameri
kiečiam būtų lengviau parduoti 
savo gaminius. Kadangi JAV 
aukso atsargų didžioji dalis da
bar jau yra užsienio bankuose, 
finansų sekr. J. Connally šį pa
siūlymą laiko nepriimtinu. Se
kantis finansų ministerių pokal
bis bus rugsėjo 26 d. Vašing
tone.

SOVIETŲ RUBLIS
Sovietų propagandistai šian

dien mėgsta šaipytis iš ameri
kietiško dolerio, nors jų rub
liui gresia dar didesnės proble
mos. Užsienyje rublis tėra jokios 
vertės neturintis popieriukas, 
bet jis padeda Sovietų Sąjungai 
išnaudoti visus savo satelitus. 
Maskvos suorganizuota komu
nistų Bendroji Rinka prekybi
nius santykius matuoja gerokai 
išpūsta rublio verte. Visi atsi
skaitymai atliekami rubliais per 
centrinį banką Maskvoje. Sateli
tai turi brangiai mokėti už žalia
vas, Įsivežamas iš Sovietų Są
jungos, o savo gaminius Mask
vai parduoti beveik už nieką dėl 
nepalankaus jų pinigų santykio 
su rubliu. Maskva taip pat rei
kalauja, kad prekyba tarp pa
skirų satelitų turi būti visiškai 
išbalansuota. Jeigu pvz. Lenki
ja iš prekybos su Rumunija tu
rėtų pelno, tu rublių per cent
rinį banką Maskvoje ji negali 

panaudoti prekybiniam defici
tui padengti su R. Vokietija. Ko
munistų Bendrosios Rinkos 
triukšmingame posėdyje Buka
rešte Maskva susilaukė tiek 
priekaištų, kad pagaliau turėjo 
pažadėti seniai lauktas refor
mas. Sekančiais metais prekyba 
bus vykdoma rubliais, tačiau ją 
planuos patys satelitai, kuriems 
jau nereikės kiekvieną kartą 
kreiptis į centrinį banką Mask
voje. 1974 m. Kremlius įsipa
reigojo įvesti naujas finansinio 
atsiskaitymo taisykles, kurios 
turėtų sumažinti rublio vertę ir 
padidinti satelitinių kraštų pini
ginių vienetų perkamąją galią. 
Nuo 1980 m. satelitai tarpusavio 
prekyboje turės teisę nesinau
doti rubliais.

S. KUDIRKOS ĮTAKA
Prez. R. Niksono Įsakytas, J. 

A. V. valstybės departamentas 
paruošė naujas instrukcijas, ku
rios padės išvengti Simo Kudir
kos tragedijos politiniams pabė
gėliams. Instrukcijos Įsakmiai 
pabrėžia, kad amerikiečių parei
gūnai neturi teisės atsakyti pra
šomos politinės globos JAV teri
torijoje, teritoriniuose vandeny
se, tarptautiniuose vandenyse 
savo laivuose ir amerikiečių lėk
tuvuose. Jeigu pabėgėlį prievar
ta kas nors bandytų atsiimti, 
kaip rusai pasielgė su S. Kudir
ka, pareigūnams įsakoma jį gin
ti jėgos priemonėmis. Pareigū
nai neturi teisės pradėti dery
bų dėl pabėgėlio, kaip buvo S. 
Kudirkos atveju. Į visus pabėgė
lį norinčių susigrąžinti asmenų 
klausimus turi būti atsakyta* 
kad jo likimą išspręs atitinka
mos JAV institucijos. Lietuvio 
jūrininko S. Kudirkos tragiškos 
aukos dėka dabar bus atvertos 
durys politiniams pabėgėliams į 
JAV.

PROTESTO FILMAS
Amerikietį žurnalistą William 

Cole, buvusį CBS korespondentą 
Maskvoje, pasiekė i Vakarus 
slaptai atveštas sovietų pogrin
džio filmas “Žmogaus teisės So
vietų Sąjungoje” — pasikalbėji
mas su Sovietų Sąjungos pilie
čiais: beprotnamyje uždaryto at
sargos gen. mjr. P. Grigorenko 
žmona Zinaida, religinių straips
nių autorium A. Levitinu-Kras- 
novu, istoriku P. Jakiru, mate
matiku A. Jaseninu-Volpinų, ku
ris yra poeto Sergejaus Jeseni
no sūnus, žydėmis Jieva Mende- 
levič ir Galina Ladizinskaja. Visi 
šie asmenys yra Sovietų Sąjun
goje, išskyrus G. Ladizinskają, 
kuriai pavyko gauti vizą ir išva
žiuoti I z r a e 1 i n. Rizikuodami 
griežtomis bausmėmis, minėtieji 
asmenys nori, kad filmas būtų 
rodomas Vakarų pasaulio tele
vizijų programose. Jie tiki, jog 
dėl to kilusi reakcija privers so
vietų kompartiją skaitytis su 
žmogaus teisėmis.

PRIE NIKITOS KAPO
Nikitą Chruščiovą i Maskvos 

Novodevičy kapines palydėjo 
vos 200 jų buvusių gerbėjų, ku
rių eilėse nebuvo nė vieno žy
mesnio partiečio. Atsisveikini
mo žodį tarė sūnus Sergejus 
Chruščiovas, tėvo Įvertinimą pa
likdamas istorijai, bet pabrėžda
mas, kad Nikita visdėlto buvo 
didelis žmogus. Kompartijos ofi
cioze “Pravdoje” laidotuvių die
ną buvo paskelbtas 59 žodžių ne
krologas, pavėluotai pranešęs 
pensininko Nikitos mirti. Kom
partijos centrinis komitetas ir 
ministerių taryba į kapines at
siuntė gėlių vainiką. Vėliau bu
vo paskelbta, kad našlei Ninai 
Chruščiovienei paliekama $863 
vertės mėnesinė Nikitos pensija 
ir kitos jo turėtos privilegijos. 
Kad žmonės yra kitokios nuo
monės apie velionį, kaip kom- 
nartiia ir jos dabartiniai vadai, 
liudija jo kapa aplankę šimtai 
’'^kviečiu. Tokiu lankytojų lig 
šiol nėra susilaukęs Stalinas, 
nors iis pakastas Kremliaus pa
tvoryje.
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Q RHIGHIIAMEGT/MME
* Autoritetas Katalikų Bend

rijoje, anot popiežiaus Pauliaus 
VI, turi būti tarnaujantis, ven
giąs despotizmo, išdidumo, sava
naudiškumo ir triumfalizmo. 
Kalbėdamas susirinkusiai mi
niai Castelgandolfe, jis sutiko, 
kad praeityje dvasinis ir pasau
lietinis autoritetas buvęs nekar
tą panaudotas kaip asmeninė jė
ga ne tik Romoje, bet ir įvairiose 
Europos vietovėse. Tačiau tai 
dar jokiu būdu nereiškia, kad 
Bendrijos autoritetas dabar turi 
remtis daugumos žmonių nuo
mone, o ne Kristaus mokslu, kad 
Bendrijos dvasininkijai suteik
tosios dieviškos galios neturin
čios jokios reikšmės tikinčiojo 
bendravimui su Dievu. Jis pri
minė posantarybinio pasaulio 
vyskupų sinodo Įsteigimą bei 
tautinių vyskupų konferencijų ir 
kunigų tarybų sudarymą kaip 
dabartinį tinkamiausią Bendri
jos žingsnį į tarnaujantį autori
tetingumą, kuris remiasi tarpu
savio susipratimu ir meile.

* Juoduoju popiežiumi vadi
namas jėzuitų generolas kun. 
Pedro Arrupe, SJ, kaip ir popie
žius Paulius VI, tapo keliaujan
čiu apaštalu. Jis yra aplankęs 
jau beveik visus kraštus, kur 
darbuojasi jėzuitai. Paskutiniu 
metu jis lankėsi Indonezijoje ir 
Filipinuose ir susilaukė ypatin
go pasaulio dėmesio, kai pake
liui keturiom dienom buvo sus
tojęs Maskvoje. Jėzuitų kurija 
Romoje paneigė betkokį spėlio
jimą apie kun. Arrupe tarpinin
kavimą taiy Vatikano ir Mask
vos, pareikšdama, kad tai buvęs 
grynai ekumeninis vizitas, paža
dėtas Leningrado metropolitui 
Nikodemui, kuris jį buvo kvie
tęs pas save, kai lankėsi Romoje. 
Taipgi buvo paneigti gandai, 
kad kun. Arrupe Maskvoje ir 
Leningrade konsekravęs naujų 
vyskupų.

* Naujasis Testamentas pir
mą kartą išverstas į moderniąją 
hebrajų kalbą. Vertimą atliko 
kun. J. M. Bauchet, SS, hebrajų 
kalbos bei kultūros žinovas, vie
nintelis katalikų kunigas, gavęs 
mokslinį laipsni Jeruzalės žydų 
universitete, kuriame studijavo 
12 metų. Kun. Bauchet tikisi, 
kad šis vertimas padės vesti tin
kamesnį religinį pokalbį krikš
čionims su žydais. Kol kas ver
timas dar neatspausdintas.

* Įsteigta Europos draugija 
kovai prieš pornografiją angli- 
konės Mary Whitehouse pastan
gomis. Pirmasis draugijos susi
rinkimas Įvyks lapkričio mėne
si Bonnojė. Pirmasis draugijos 
tikslas — patraukti Daniją i 
tarptautini teismą Hagoje už 
nuolatini tarptautinio pašto tai
syklių pažeidimą, siuntinėjant 
pornografinę medžiagą užsienin. 
Ponia Whitehouse turėjo priva
čią audienciją pas popiežių Pau
lių VI, kuris palaimino šios 
draugijos žygį, o Vatikano vals
tybės sekretoriato atstovas kun. 
Karl-Josef Rauber užtikrino, 
kad Vatikanas jieškos būdų šios 
draugijos žygiams paremti.

* Anglijos lotyniškų Mišių 
draugija savo suvažiavime Lon
done nutarė nepripažinti naujų
jų katalikiškųjų Mišių tikromis. 
Nariai ir toliau pasižadėjo reika
lauti popiežių, kad būtų sugrą
žintos Tridento santarybos iš 
XVI amžiaus lotyniškosios Mi
šios. Pagrindiniu to suvažiavimo 
kalbėtoju buvo tos pačios kryp
ties tarptautinės “Una Voce” fe
deracijos pirmininkas dr. Eric 
de Saventhem. Jis pareiškė, kad 
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tikintieji turi pilną teisę kriti
kuoti dabartinius liturginius pa
keitimus bei reikalauti pataisy
mo. Pasak jo, kai lotynų apeigos 
palaipsniui buvo nuskurdintos 
grožio, minties gilumo ir trans
cendentinės reikšmės atžvilgiu, 
sušlubavo žmonių tikėjimas, pa
maldumas, sumažėjo pašaukimai 
į dvasininkus, ir autoritetas tapo 
palaužtas. Jis pasiūlė, kad būtų 
Įsteigtos tridentinės apeigos, ku
rios atskirai ir savarankiškai 
tvarkytųsi, kaip ir kitos Rytų 
apeigos. Tokiu būdu esą būtų iš
saugotos senosios lotyniškos Mi
šios ir žmonių tikėjimas.

* Jėzuitų ateitis Amerikoje ir 
Kanadoje esanti nepavydėtina, 
anot statistikų, kurios buvo su
darytos jėzuitų generolo prašy
mu. Iš viso Amerikoje ir Kana
doje esą 5,572 jėzuitai. Vidurkis 
amerikiečių jėzuitų esąs 51 m., 
o kanadiečių — 56 m. Mirimo 
nuošimtis pastoviai kyla: nuo 
1965 m. iki 1970 m. Kanadoje 
pašoko net 137%. Išstojančių iš 
vienuolijos skaičius ne tik pašo
ko per tą penkmetį, bet dabar 
yra net 14 kartų didesnis nei 
prieš 1965 m. Į kunigus šventi
namų amerikiečių jėzuitų skai
čius yra kritęs 31%, o kanadie
čių — 24%, gi istojančių i jėzui
tus skaičius Amerikoje yra kri
tęs 60%, o Kanadoje — 73%. 
Tačiau aplamai pasaulyje jėzui
tai laikosi gana stipriai, nes In
dijoje, Australijoje ir Jugoslavi
joje jėzuitų prieauglis esąs dide
lis.

* Vatikano doktrinos kongre
gacija pranešė tirianti ir peržiū- 
rinėjanti kun. prof. Hans Ku- 
eng kontroversinę knygą apie 
popiežiaus neklaidingumą pa
ties popiežiaus Pauliaus VI pa
geidavimu. Kongregacija pa
siuntusi kun. Kueng laišką, ku
riame surašė eilę jo teigimų, ša
lia pridėjo tradicinius tais klau
simais Bendrijos teigimus ir sa
vo kritiką, mandagiai prašyda
ma jį raštu arba žodžiu į tą kri
tiką atsakyti. Panašiai ir anks
čiau kongregacija pasielgė su jo 
knyga apie Bendriją. Kun. Ku
eng tačiau kol kas nei i vieną, 
nei i kitą raštą neatsakė.

* Sesuo Thaddea Kelly, 54 m., 
paskirta moterų vienuolijų ir 
pasaulietinių Įstaigų skyriaus 
Vatikane viršininke. Pirmą kar
tą Katalikų Bendrijos istorijoje 
tokia augšta vieta atitenka mote
riai.

* Stebuklingas pagijimas iš 
vėžio ligos buvo konstatuotas 
Lurdo Medicinos Biuro, kurio 
pirmininkas dr. Alphonse Oli
vieri pareiškė, kad tai pirmas at
vejis per ilgą eilę metų, kuri jis 
be jokios abejonės rekomenduo
jąs Vatikanui patvirtinti. Tas 
stebuklas Įvykęs prieš trejus 
metus 6 metų mergaitei Frances 
Burns, kuri po Įvairių operaci
jų bei gydymų buvusi gydytojų 
paskelbta kaip* mirštanti, nes vė
žys buvo išplitęs po visą kūną. 
Jos motina desperatiškai nusi
vežė ją i Lurdą ir maudė švento
vės šaltinio vandenyje. Kai par
vežė atgal i Škotiją, Glasgow li
goninę, jau buvo laukiama mer
gaitės mirties, bet per savaitę 
vėžys dingo ir už dviejų savaičių 
mergaitė buvo paleistas iš ligo
ninės. Net ir geriausias Škotijos 
vaikų ligų specialistas dr. Stuart 
Mann, protestantas, pats prižiū
rėjęs mergaitės gydymą, pripa
žįsta tai neišaiškinamu įvykiu. 
Dabar ji esanti visiškai sveika 
ir pajėgi.

Kun. J. Stš.

Politinių
Simo Kudirkos drama iškelia 

daugelį problemų, susijusių su 
politinių imigrantų būkle Vaka
ruose.

Neturėdamas jokios nuovokos 
apie JAV įstatymus politinių 
imigrantų atžvilgiu, aš norėčiau 
pasvarstyti klausimą, kas būtų 
atsitikę su Simu Kudirka, jeigu 
jis būtų pasitraukęs iš Sovietų 
Sąjungos laivo ne Amerikos, bet 
Kanados laivan. Neįtikėtina, 
kad Kanados valdžios organai 
būtų su Simu Kudirka taip gy
vuliškai pasielgę, kaip tai pada
rė Amerikos pareigūnai.

Aš nesu Kanados Įstatymų ži
novas, bet norėčiau atkreipti dė
mesį Į politinių imigrantų Kana- 
don, ypač jūrininkų, teisinę pa
dėtį bei galimybes pradėti nor
malų gyvenimą Kanadoje. Pir
miausiai pasvarstykime keletą 
klausimų, kurie rišasi su mūsų 
problema.

Imigrantai iš netotalistinių 
kraštų

Sakykim, atvyksta Kanadon 
V. Vokietijos ar kitos netotalis- 
tinės šalies pilietis, neturintis ne 
tik augštojo; bet ir vidurinio iš
silavinimo, taip pat nemokan
tis nei anglų, nei prancūzų kal
bų ir net neturintis jokios spe
cialybės. Kanados vatdžia moka 
jam po $40 į savaitę ir garantuo
ja teisę vienų metų laikotarpy
je išmokti kalbą. Taip pat pade
dama lankyti amatų mokyklą ir 
ten Įsigyti pažymėjimą apie už
baigtą apmokymą, kuris reika
lingas tapti kvalifikuotu darbi
ninku bei unijos nariu.

Dar geresnės sąlygos atvyku- 
siems iš minėtų kraštų žmo
nėms, baigusiems gimnazijas ar; 
universitetus. Jei kas nemoka 
kalbos arba panori išmokti antrą 
Kanados oficialią kalbą, gali, 
kaip minėta, vienerius metus 
mokytis kalbos. Vėliau jis gali 
gauti stipendiją ir Kanados stu
dentų paskolą mokytis universi
tete. (Gauti minėtai piniginei pa
ramai mokytis universitete są
lyga — vienerius metus būti Ka
nados imigrantu). Taigi, tie 
žmonės, kurie nenori, atvykę 
Kanadon, dirbti fizinio darbo, 
lanko '- vienerius metus kalbos 
kursus, vėliau gauna iš Kanados 
valdžios finansinę paramą pen- 
keriems metams mokytis uni
versitete. Per tuos penkerius 
metus kiekvienas normalių ga
bumų ir darbštumo žmogus gali 
pasiekti magistro laipsnį.

Kaikas gali pastebėti, esą sti
pendija ir studentų paskolos su
daro mažiau kaip $2000 per me
tus, o vien metinis mokslo mo
kestis siekia kažkuriose specia
lybėse $600 sumą. Tai tiesa, bet

į Nesurašyti susitarimai
Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mobilizaciniai pasitarimai
Aviliuose būdavo šv. Antano 

dideli atlaidai, ir visados sek
madieni. šie atlaidai ir buvo pa
rinkti platesniam susitikimui 
bei pasitarimui, nes Įvykiai šiais 
metais griūte griuvo. Susitikimo 
pradžios vieta buvo numatyta 
tuojau po pamokslo kapinių vi
duryje, nes iš atlaidų žmonės 
mėgdavo susirinkti kapinėse. Iš 
kapinių buvo numatyta persi
kelti Avilio ežero pakrantėn, jei 
bus gražus Oras, arba netoli 
miestelio viename ūkyje.

Diena buvo labai graži, žmo
nių nepaprastai daug. Susitiko
me ir patraukėme ežero pakraš- 
tin. Ten buvo ramu, niekas iš 
atlaidininkų netrukdė. Dar rytą 
sutikau vieną tik iš Kauno ir 
Vilniaus atvykusi Lietuvos Lais
vės Kovotojų V. Jis man papasa
kojo, kad LLK nusistatymas vi
sai nesitraukti ir kovoti vietoje 
(bet jis pats pasitraukė anksti). 
Ūkininkus nuteikti reikia, kad 
pasiliktų vietoje. Sąjungininkų 
išsikėlimas Prancūzijoje esąs 
ženklas, kad netrukus būsiąs 
antras išsikėlimas tarp Palangos 
ir Rygos, kuris sustabdysiąs Ru
sijos bolševikų slinkimą. Todėl 
galinti būti tik dalinė R. Lietu
vos okupacija. Man abejojant jo 
žinių tikrumu, jis išdidžiai pa
brėžė, kad jų centro žinios yra 
visai tikros, nes tik LLK turi tik
rą ryšį su užsieniu. O žinios 
esančios iš jam artimo žmogaus 
prof. Žako (taip vadindavo šis 
mano tolimas giminaitis vieną 
savo buvusį profesorių).

Mūsų susirinkusių padėties 
vertinimas buvo labai drumstas 
ir neaiškus. Išsikėlimas Prancū
zijoje buvo plačiai aptariamas, 
nes tai buvo pirmas mūsų susi
tikimas po šio didžio įvykio. Iš 
Braslavos žinios nieko gero ne
sakė: rusų veiksmai sustiprėjo, 
dega vis nauji ir nauji kaimai 
(lytų vėjas ir mums jau prieš 
dvi dienas atnešė degančių šiau
du stogų kvapą), o miškuose ma
tyti vis didesni ir didesni bolše
vikiniai partizanų ir desantinin
kų telkiniai, žiniomis iš Zarasų 
ans. viršininko raštinės, Minčios 
miškuose rusų desantininkų da-

imigrantų problemos
J. R. RITČNAS

neužmirškim, kad mokslas Ka
nados universitetuose trunka 
maždaug nuo rugsėjo 15 iki ge
gužės 20 d., o atostogų mėne
siais galima dirbti. Kas nepa
kenčia fizinio darbo arba nori 
išlikti baltarankiu, gali vasaros 
metu lankyti kursus antrai kal
bai išmokti ir, kaip minėta, gau
ti po $40 per savaitę.

Atvykus iš totalistinių 
kraštų

Politinių imigrantų, atvyku
sių Kanadon iš totalistinių 
kraštų, padėtis žymiai blogesnė: 
jie negali atsivežti pinigų, nes jų 
išvežimas iš Sovietų Sąjungos 
bei jos okupuotų valstybių, Len
kijos ir kitų Rytų Europos kraš
tų, laikomas nusikaltimu. Tie 
žmonės taip pat nežino Kanados 
gyvenimo sąlygų, nes betkokia 
pašto korespondencija eina per 
cenzūros rankas ir tokių infor
macijų klausinėjimas, bei gavi
mas sukeltų totalistinių kraš
tų saugumiečių įtarimą Ir su
kliudytų vizos gavimą išvykti už
sienin.

Turint visa tai galvoje, atro
dytų, kad Kanados imigracijos 
pareigūnai atsižvelgia į sunkią 
politinių imigrantų padėtį. Tai 
tiesa, bet tai trunka tik savaitę- 
dvi, kol užpildomos atitinkamos 
anketos, pareiškimai ir gauna- 

. mas imigracijos ministerio lei
dimas gyventi Kanadoje. Tuo 
metu politinis imigrantas gali 
maitintis imigracijos Įstaigos 
sąskaiton bei nakvoti imigraci
jos viešbutyje. O kas toliau? Gi 
toliau ateitis gana rūškana. Po
litinis imigrantas, išskyrus tuos 
atvejus, kai lengvai ir neabejoti
nai pavyksta nustatyti jo tapaty
bę, negauna anksčiau kaip už 
metų - dvejų imigranto (landed 
immigrant’s)* teisių. Tai reiškia 
žiaurų smūgį ypatingai intelek
tualams: jie negali gauti minė
tos finansinės paramos studijuo
ti Kanados universitetuose. Tie
sa, ir tokiais atvejais Kanados 
vyriausybė ateina politiniams 
imigrantams pagalbon, kaip tai 
matėme čekoslovakų gydytojų 
atžvilgiu. Bet ar žino* politiniai 
imigrantai, kur tokiu atveju 
kreipti su prašymu? Imigracijos 
darbuotojai perdaug užimti savo 
tiesioginiu darbu, kad galėtų to
kiais išimtinais atvejais patari
nėti.

Jūrininkų padėtis
Anksčiau aprašyta nepavydė

tina padėtis, žmonių, atvykusių 
Kanadon iš totalistinių kraš
tų su turisto viza, pagal moksli
ninkų arba studentų keitimosi 

linys jau prašokąs 5000 vyrų. 
Jie pasiruošę veikti, kai tik 
Maskva įsakys ir pradės didesnį 
puolimą, šie daliniai buvo skirti 
sukelti sąmyšį vokiečių užnuga
ryje. Zarasiškiai jau buvo radę 
kelią Į tuos dalinius ir gaudavo 
laiku šiek tiek žinių, nes sovie
tinių desantininkų tarpe jau bu
vo prasidėjusi apatija ir nusivy
limas rusiška tvarka.

Kas daryti?
Susidarėm gana aiškų vaizdą, 

kad šių apylinkių ir gal visos 
Lietuvos okupacija čia pat. Kaip 
dabar elgtis? Mobilizuotis ir 
kautis su bolševikiniais miškų 
daliniais ar laukti, kol prasi
dės okupacija? Jei mobilizuosi
mės, susilauksime ir vokiečių 
naujų represijų. Susitarti su vie
tos pareigūnais vokiečiais, kad 
mes kovosime atskirai su bolše
vikais ir lenkų partizanais, ne
bus galima, nes tai jų vyresnių
jų reikalas. Galbūt galima būtų 
susitarti tik su vietos fronto va
dais, bet ir tada jau liktume 
vokiečių savanoriais, turėtume 
prisiimti jų vadovybę ir kartu 
sutikti, kad mus jie panaudos 
savo pasitraukimui pridengti. 
Po ilgų ir karštų ginčų buvo su
sitarta laukti. Gal VLIKas duos 
nurodymus. Tada veiksime pa
gal juos. Bet jei komunistai pra
dėtų vietos puolimą ir vokiečių 
nebūtų, jungtis į dalinėlius ir 
pradėti veikti partizaniniu bū
du, bet vengti kovų su didesniais 
bolševikų kariuomenės dali
niais, kurių tarpe būtų tankų ir 
kt. Mes jau žinojome* rusų tan
kų taktiką: užvažiuoti ant apsi
kasusių kovotojų ir juos vikš
rais sutrinti.

Kiti tegu traukiasi
Taip pat sutarėm nestabdyti 

norinčių pasitraukti ūkininkų ir 
kitų — tegu traukiasi Žemaiti
jos link, nes lūžus Dauguvos- 
Braslavos frontui, vokiečiai gal 
tikrai atlaikys Nemuno-Dubysos- 
Lielupės frontą. Į šį stiprų vo
kiečių gynimąsi dėjome daug 
vilčių* nes jie tikrai nenorės pra
dėti kovoti savo žemėje ir ginsis 
arti jos. Todėl manėme, kad gal
būt karas ir baigsis šioje lini
joje, nes vis dar tikėjome, kad 
nei Amerika, nei kiti nenorės 

programą etc. ir čia pasiprašiu- 
sių politinės globos. Dar bloges
nė jūrininkų, pasiprašiusių poli
tinės globos, padėtis. Yra daug 
tarptautinių sutarčių bei kiek
vienos šalies, turinčios priėjimą 
prie jūros, įstatymų, nukreiptų 
prieš laivo dezertyrus. Kiekvie
nas jūrininkas, negrįžęs savo lai
van jam nurodytu laiku, laiko
mas dezertyru, ir kaip tokiam 
turi būti iškelta teismo byla, sie
kiant deportuoti jį ton šalin, ku
rios laivu jis buvo atplaukęs. 
Prieš dvejus metus tokia byla 
Halifakse nuskambėjo per visą 
Kanadą. Byla buvo iškelta Ka
nados imigracijos pareigūnų 
prieš lenkų jūrininkus. Aišku* 
Kanados Įstatymai nėra tokie 
žvėriški, kad grąžintų žmogų to
kion valstybėn, kurioje jis vien 
už parodytą norą emigruoti gali 
būti nubaustas. Nežiūrint į tai, 
lenkų jūrininkai, kurie buvo tei
siami Halifakse, jeigu jie nebu
vo gavę laiku paaiškinimų apie 
Kanados Įstatymų humanišku
mą, tikriausiai teismo metu ne
jaukiai jautėsi.

Išvados
Išdėstytos mintys, atrodo, tu

rėtų paskatinti lietuvių veiks
nius apsvarstyti klausimą: suda
ryti planą, kaip padėti vienu ar 
kitu atveju tautiečiui, pabėgu
siam iš sovietinės vergijos ir pa
siprašiusiam politinės globos. 
Politiniams imigrantams pir
miausia reikia teisingos ir ob
jektyvios informacijos. Jei to
kia informacija teikiama pavie
nių asmenų, sakykime, Halifakse 
gyvenančių lietuvių, norinčių 
padėti į sunkią padėtį pakliuvu
siam tautiečiui, jos kokybė yra 
vieno lygio; gi jei tokia informa
cija teikiama veiksnių, apsvars
čiusių su Įvairių šalių spe
cialistais, jos kokybė kita, ir pa
galba žmogui nepalyginamai di
desnė.

Dar vienas dalykas būtinas 
neužmiršti: tas, kas buvo Lietu
voje indų plovėjų, sutiks ir Ka
nadoje būti indų plovėjų. Kas 
baigė universitetą, nenorės dirb
ti kur nors Kanados įstaigoje pa
stumdėliu ir iš visų jėgų steng
sis Įsigyti Kanados universiteto 
diplomą, duodantį jam teisę, įsi
gijus 2 metų darbo patyrimą Ka
nadoje, tapti savo specialybės 
unijos nariu ir būti lygiateisiu 
su savo kolegomis. Jei tokios lė
šos skiriamos imigrantams iš 
netotalistinių kraštų, atrodo, 
keista, kodėl* jos neturėtų būti 
skiriamos politiniams imigran
tams. Nereikia užmiršti, kad po
litinė laisvė tik tada tampa ma
loniu dalyku, kai žmogus jaučia
si lygiateisis su kitais žmonėmis 
ir visų Įstatymų prasme.

turėti Rusijos Vokietijoje, ne
norės atiduoti rusams naujų že
mių ir tuo būdu prisileisti juos 
prie savo kiemo. Todėl kas trau
kiasi, tegu traukiasi, o mes par
tizanauti liekame koks 100 vyrų. 
Tai būtų vadovaujamasis bran
duolys. Jo vyrai iš dalies pasi
slėptų miškuose ir jau Įruošto
se žeminėse, kurias vadinome 
vilkinėmis. Tie gerai paruoštais 
ir apgalvotai veiksmais trukdytų 
priešų žygius ir bolševikinės ad
ministracijos Įsakymus bei su
manymus. Reikalui esant, prie 
šių vyrų jungtųsi ir kiti, ku
riems namuose toliau likti būtų 
pavojinga, žodžiu, pradžiai be
sąlygine kova teįsijungia dalis, 
kuriem jau iš pirmos dienos gre
sia bolševikinis teroras ir sadiz
mas, kuriems likti nėra jau pras
mės, o visi kiti, tegu laikosi, 
kiek galima, ilgiau. Taip mes 
manėm galėsią sutaupyti vyrus 
galutinei kovai, kurioje jau 
spręsime — laisvė ar mirtis.

Mobilizuosimės vanagų, arba 
Laisvės Vanagų vardu, kuris ap
ims mus visus — tiek frontinin
kus, tiek Lietuvos Laisvės Armi
jos vyrus. Vardas buvo pasiūly
tas atsitiktinai Pupelio, nes va
nagai mūsų didžiausi paukščiai.

Partizanų židiniai
Mobilizaciniai židiniai, ku

riuose bus nors po leitenantą ar 
puskarininkį, buvo numatyti: 
Antalieptės šile, Trakelyje, Pa
žemy, Baltamišky, prie Zastro- 
mės, škugos.Pakumpuolės, Kūd
ros, Antazavės šilo, šunelkos, 
prie Kuprių ir Rudžionių, Jas- 
koniškių miške. Iš ten pagal 
reikalą bus persitvarkyta. Visai 
šiai Cičirio karo apygardai vado
vautų vienas majoras, kuris tu
rėtų atvykti iš kitur. Čia būtų 
ir vienas gydytojas, kuriam vie
ta buvo numatyta mūsų vilki
nėje. Mūsų dažnuose pasitari
muose dalyvavęs mjr. Urbanas 
tvarkytųsi anoje Dusetų pusėje, 
nes iš ten jis ir kilęs. Mes dabar 
žadėjome paskolinti jo dali
niams kaikurių ginklų. (B. d.)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TfiVISKRS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

AfA Agotai Olekienei
mirus, jos sūnui LIUDUI, marčiai, anūkams bei kitiems 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

V. I. Biskiai

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

538. Gaputis, K., Toronto_____$100
439. “Ešerys”, Ošava___ ______ „100
440. Vindašiaus Edmundo atm. „202
441. Kaziukonis, Pranas.... .........„100
442. Macevičienės Karolinos

atm. ____________________„100
443. Karka, Jonas ___________ „100
444. Valaitis, Kazys------------------„500

Įnašus papildė:
1. KLB krašto valdyba iki _ ,300 

70. KLB Londono apyL v-ba iki,,200 
415. Simui Kudirkai pagerbti iki,300

K. Gaputis ir J. Karka gyvena To
ronte ir yra aktyvūs lietuvių visuo
meninio bei ekonominio gyvenimo 
dalyviai. Ošawos medžiotojų ir žu- 
vautojų klubas “Ešerys”, Įsisteigęs 
prieš šešetą metų, į savo narių eiles 
sutelkė graži būrelį lietuvių, kurie ir 
pramogaudami nepamiršta lietuviškų 
reikalų. Reikia manyti, kad ir toliau 
jie liks ne tik artimi Lietuvių Fondo 
bičiuliai, bet ir nuoširdūs rėmėjai.

Nepaprastai gražu, kai kalba lietu
viška širdis ir mūsų mirusiųjų vardai 
įamžinami Lietuvių Fonde. A. a. Ed
mundo Vindašiaus vardui įamžinti 
LF aukojo: po $15 — D. Stankus, B. 
B. Vindašiai, P. Sakalas; po $10 — P. 
Augaitis, Alt. Vindašiaus šeima, K. 
Ratavičius, B. Dirsė, Alb. Augustina- 
vičius, J. Viltrakiai, A. Dirsė; po $8— 
G. Rugienis; po $ 5 — St Beržiniai, 
K. B. Lukošiai, Vi. M. Miceikos, Alf. 
Kairys, St. H. Kairiai, Br. Gudinskas,

ATOSTOGOS DAR NEPASIBAIGĖ...
Šeimos gyvenimo iškarpa iš gražios vasaros puslapio 

ZIGMAS GIRDAUSKAS
Pagaliau jau viskas buvo su

kimšta ir pripildytos visos auto
mobilio bagažo palėpės. Jonas 
Pavėsis stipriai paspaudė baga
žo dangti, Kad pagautų užraktą. 
Pavėsių trys paaugliai vaikai 
dar vis bėgiojo po namo kamba
rius, j ieškodami savo pamirštų 
reikmenų. Pavėsienė jau dažėsi 
lūpas, antakius ir šukavosi rytą 
suraitytus plaukus. Pavėsis, su
grįžęs į namą, patikrino elektri
nės krosnies mygtukus, tvirčiau 
užsuko varvantį šilto vandens 
čiaupą. Jis dar patikrino užpaka
linių durų kaišti ir užmetė akį 
ant kieme ištemptos skalbinių 
vielos. Ne vienai dienai, bet 
dviem savaitėm juk viską palie
ka. Per tą laiką ir naujausi 
marškiniai gali sudūlėti...

Viskas pagal planą — vaikai į 
stovyklą, šuo ir*katinas pas tetą 
Ceciliją, o tėvai i vasarnami. At
virai kalbant, Jonas tokių atosto
gų jau seniai laukė. Ne dėlto, 
kad jo kūnas būtų sunykęs ar 
pavargęs, bet jo siela permainos 
pasiilgo. Malonu jau vien tik pa
galvojus, kad jis liks vienas su ‘ 
Naste dviem savaitėm, kaip ka
daise medaus mėnesi... Nei 
vaikai nervus gadins, nei kokie 
užvaizdos už nugaros stovės ar 
iš tolimesnio kampo kreiva aki
mi saugos...

— Joneli, paskambink tetai 
Čilei, kad Murzos su viščiukų 
kaulais neužšertų, ir pasakyk, 
kad Pupai žuveles vakare iš šal
dytuvo išimtų išsitirpinti, nes 
kitaip vidurėliais apsirgs... — 
davė paskutinius nurodymus iš 
miegamojo Nastė.

Po trijų valandų kelionės au
tomobilių voroje Jonas jau 
skirstė vaikų kraitį i atskirus 
barakus vasaros stovykloje. Dar 
už valandos jie jau buvo va
sarnamyje.

Ramu ir gera: Jonas, užmetęs 
kojas ant atramos, drybso sofo
je, Nastė tvarkosi virtuvėje. Už 
didelio lango migdančiai ošia 
miškas. Pušų kvapas nosį kute
na. Pro tankius medžius ir krū
mus saulės šviesoje raibuliuoja 
bekraštis ežeras. Miške Įvairiais 
balsais čiulba paukščiai.

Staiga iš virtuvės atbėga Nas
tė su išplėstomis akimis.

— Joneli, branguti, bijau sa

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TZ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TZ”

Praėjusią žiemą nutarėm pirkti namą ir pateikėm sąlyginį pasiū
lymą — pirksim, jeigu parduosim turimąjį namą. Jei ne, pasiūlymas 
negalioja, ir užstatas turi būti grąžintas. Įmokėjom $250, pasirašėm 
dokumentą ir dar sumokėjom $750 už ugniakurą salone. Deja, savo na
mo nepardavėm. Užstatą $250 gavom atgal, bet $750 pardavėjas atsi
sakė grąžinti, paaiškindamas, kad tai negrąžinami pinigai. Juk tai 
skriauda, ar ne? E. T.

Užstatas yra vienas dalykas, o įmokėta suma už ekstra dalyką — 
kitas. Mat, namų pardavimo įstaiga, paruošdama ugniakurą, turėjo įdė
ti ekstra darbo. Dėlto įmokėti pinigai už ekstra užsakymą paprastai 
negrąžinami. Jie grąžinami tik tais atvejais, kai tą namą perkantis as
muo nori ugniakuro ir sutinka sumokėti padarytas ekstra įrengimo 
išlaidas. Pardavėjas betgi mano, kad jūs nesupratot šio dalyko ir pa
galiau grąžino jums $750.

P. žilvitis, J. Rimkus, V. Mikelėnie- 
nė, D. Naginskas, V. Galeckas, D. 
Šiurna, VL Vindašius, Alf. Rudokas; 
$3 — Pr. Vindašius; po $2 — J. 
Mačiulis, L. Rutkauskas ir A. Andriu
lienė. — A. a. Karolinos Macevičie
nės, mirusios 1969 m. Otavoje, vardu 
įnašą atsiuntė duktė Alė ir žentas Al
binas Paškevičiai. — Hamiltone mi
ręs Karolis Zadkauskas testamentu 
yra paskiręs Lietuvių Fondui $1000. 
Tuo reikalu Mr. J. Dodson įstaiga 
pranešė, kad palikimas bus gautas 
pardavus nekilnojamą turtą. — P. 
Kaziukonis gyvena Woodstock, Ont. 
Vilnietis, tvirtu lietuvišku nusistaty
mu grindžiąs savo gyvenimą. Kazys ir 
Juzė Valaičiai gyvena Mount Brid
ges, Ont Jie yra tabako ir kalakutų 
augintojai. Aktyviai dalyvauja visuo
meniniame gyvenime ir remia lietu
višką veiklą. Augina gražia Jietuvišką 
šeimą. Du sūnūs studijuoja universi
tete, o trečiasis ir dvi dukterys — 
gimnazijoj. Taip pat džiugu, kai iš 
savo kuklių pajamų šaltinių įnašus 
Fonde-didina KLB krašto valdyba ir 
ją paseka atskirų apylinkių padali
niai. Su dideliu malonumu tenka pa
minėti Simo Kudirkos vardu įnašą, 
kurį sudarė SLA 72 kuopa Hamilto
ne, Ont Tai jau antroji kuopos Šim
tinė, atėjusi į Lietuvių Fondą. Kuo
pai pirmininkauja veiklus ir energin
gas visuomenininkas J. šarapnickas.

IŽD. P. BASTYS, 
140 Glendale Ave, Toronto 3, Ont.

kyti ! . . ;
— Ar meška atėjo?... — pa

šoko Jonas.
— Ne, branguti, ne meška, 

namuose palikau įjungtą plaukų 
džiovintuvą...

Jau kiek apsiraminusi Nastė 
aiškino toliau:

— Visą laiką galvojau čia at
sivežti, bet prieš pat išvažiuoda
ma dar džiovinau plaukus ir nė į 
galvą, kad reikia pasiimti... 
Gali juk ir namas užsidegti!... 
Aš labai atsiprašau, Joneli, bet 
važiuok, branguti, nors jau vė
loka, rytoj sugrįši...

Jonui ilgai aiškinti nereikėjo 
— gerai suprato, kad nebuvo 
laiko gaišti. Jis vėl grūmėsi su 
kalnais ir kloniais ilgu keliu to
limo miesto link.

Rytojaus dieną sugrįžusiam 
Jonui Nastė išdėstė tolimesnę 
atostogų tvarką:

— Žiliai, Joneli, aš sakyčiau, 
mudviejų autoritetai — pilvukai 
truputį perdaug išsišovę... Aš 
manau, kad valgysime tik du 
kartus į dieną — pusryčius ir 
vakarienę. O kai vakar tu buvai 
išvažiavęs, aš apžiūrėjau visą va
sarnamį. Matyt, čia per ilgas žie
mas dažai greičiau nublunka, 
daugelyje vietų jau pajuodę ir 
pašiurpę. Mums, branguti, rei
kės švariai nuplauti ir naujai 
perdažyti. Ten dar reikės tie še
ši storieji medžiai nupjauti, nes 
labai gražų ežero vaizdą užstoja. 
Pavakariais, kai jau vanduo bus 
šilčiausias, eisime maudytis, nes 
ir taip jau nevieno sąnario 
skausmais skundiesi... Na, o 
dabar, Joneli, tu spėki ko aš dar 
labai norėčiau .. Atostogos gi, 
branguti, — palenkusi galvą pro 
tankius antakius Nastė šypsoda
masi žiūrėjo i Joną.

Jonas, bijodamas apsirikti, 
kuri laiką tyrinėjo Nastės besi
šypsantį veidą, pagaliau tarė:

— žinau, gero vyno stikle
li... ?

— Joneli, branguti, tu gerai 
žinai, kad aš Į burną neimu jo
kiu gėrimu nuo to laiko, kai nėr 
Vidos krikštynas man škotiškos 
įsiūlei... čiut nenumiriau... 
Joneli, branguti, tu nežinai savo 
žmonelės norų ... Na gi tavo pa
gautos šviežios žuvies bent tris 
kartus i savaitę...



Kanauninkas Feliksas Kapočius, miręs š. m. liepos 22 d., palaidotas liepos 
24 d. Čikagoje, dalyvaujant gausiam būriui tautiečių ir amerikiečių

“Širdimi miršta tik tas, kuris ją turi”
Keli velionies kan. Felikso Kapočiaus asmenybės atspindžiai 

IGNAS URBONAS

LAIŠKAS IŠ NAUJOSIOSZELĄNDIJOS *

Puse geriau, negu nieko LEONAS URBONAS

Nelengva yra rašyti nekrolo
gą, kaip nėra lengva tarti atsi
sveikinimo žodį prie mirusiojo 
karsto. Karstas pats kalba didin
giau ir įspūdingiau už kiekvieną 
kalbėtoją bei rašytoją. Karsto 
kalba aidi amžinybe. Nelengva 
rašyti liūdnai apie visada links
mą, amžinai besišypsantį žmogų. 
O kas žemėje dar gali būti liūd
nesnio už mirtį?

Prieš mūsų akis: visada jauno 
bei gražaus veido, lieknas, šva
riai apsirengęs ir visada besišyp
sąs kan. Feliksas Kapočius. Ku
nigas, kurį žinojo visa Lietuva ir 
visa išeivija.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, 1918 m., įšventintas kunigu, 
dvejus metus vikaravo Šėtoje ir 
septynerius metus Kauno kated
roje. 1927 m. buvo paskirtas 
Kaune Žaliakalnio rajone orga
nizuoti naują parapiją. Čia jis 
prašvito ne tik jauno, bet ir nau
jo Lietuvos kunigo šviesa, švie
sa, kuri išsiveržė iš jo Žaliakal
nio parapijos ribų i visą Lietu
vą.

Čia nemanau liesti visos tur
tingos kan. F. Kapočiaus veiklos 
bei gyvenimo, o tik paminėti tos 
šviesos kelis atspindžius, kurie 
jį darė nauju, patraukliu ir mie
lu kunigu.

Meilė žmogui
Ta šviesa sklido labai papras

tučiais būdais ir keliais. Vienas 
jų — meilės kiekvienam žmogui 
kelias. Nieko gi čia, atrodo, nau
jo, visi tai žino ir daugiau ar ma
žiau vykdo, bet Kapočius jį pri
taikė gyvenimui ir pastoracijai. 
Meilė ir pagarba kiekvienam, 
nežiūrint Jo pažiūrų, tautybės 
nei religijos. Jo trumpi pamoks
liukai irgi buvo paremti daugiau 
meile, džiaugsmu, viltimi, o ma
žiau šaltais proto argumentais. 
Lietuva Kapočiuje pamatė kaž
ką labai paprasto, bet kartu la
bai naujo, mielo, kunigiško. Atė
jo naujas Lietuvos kunigas, nau
jų laikų ir naujos dvasios kuni
gas. Jis prieš 30 metų jau buvo 
lyg atspindys tos popiežiaus Jo
no XXIII ir Vatikano susirinki
mo pabrėžtos meilės dvasios. Ta 
dvasia sklido ne tik Kaune, kur 
jo labai paprasta bažnytėlė trau
kė visus į pamaldas. Jos garsas 
aidėjo po visą Lietuvą. Ir keista, 
nes atrodė toje parapijoje nieko 
ypatingo bei didingo nevyksta. 
O tokie smulkūs gestai — kaip 
dalijant Komuniją kūdikio pa
glostymas, ar po Mišių su šyps
niu visiems padėkojimas už da
lyvavimą su juo Aukoje — atro
do mažmožiai, bet turbūt jie ro
dė tą dvasią, su kuria jis atliko 
visus darbus. O ji sklido net pa
didintu garsu. Čia gal geriausiai 
tiktų pakartoti kan. V. Zaka
rausko žodžiai, pasakyti kan. Ka
počių laidojant: “širdimi miršta 
tik tas, kuris turi širdį.”

Neformalumas
Kan. Kapočius, aišku, laikėsi 

tikėjimo tiesų — principų, bet 
Įvairius Bažnyčios nuostatus jis 
švelnino kiek tik buvo galima. 
Tas jo neformalumas ir malonu
mas padarė jį. Vaižgantui mirus, 
vienu populiariausių kunigų 
Lietuvoje jaunavedžių sutuoktu
vėms. Iš visų Lietuvos kampų 
pas jį važiavo tuoktis. Su tuo 
sklido k* visokių legendų bei juo
kų. Girdi, viena pora susipažino 
čiuožykloje, susitarė tuoktis ir 
čia pat iŠ čiuožyklos su pačiū
žom nuėjo pas Kapočių, kuris 
juos ir sutuokė. Aišku, taip jau 
nebuvo, bet ta jo neformalumo 
dvasia turėjo tiesos net ir legen
dose.

Reikėjo gi labai neformalaus 
ir didžios dvasios klebono duoti 
leidimą savo vikarui kun. Somo- 
nui Markūnui statyti milijoninės 
vertės senelių — ligonių prieg

laudą. Ypatingai tuo metu, kai 
jis pats statė didingą, naują baž
nyčią — lietuvių tautos Prisikė
limo šventovę. Tai padarė kan. 
Kapočius. Kun. S. Morkūnas ir 
šiandien šį savo buv. klebono žy
gį laiko didžiausiu jo kunigystės 
gyvenime.

Neformalistas jis išliko visą 
gyvenimą. Paskutinės parapijos^ 
kurioje jis prie Čikagos dirbo, 
vikaras amerikietis, sakydamas 
pamokslą pastebėjo: atnašavo 
jis Mišias šventai ir pamaldžiai, 
bet visada galėjai laukti netikė
tumų. Kan. Kapočius per visą 
savo gyvenimą dvasią statė 
augščiau už raidę. Jis nebuvo 
formalistas, o pilna žodžio pras
me — humanistas.

Žmoniškumas
Visi esame žmonės, bet nevisi 

esame žmoniški. William Rogers 
kartą pasakė apie didelį huma
nistą' Howardą Taftą: “Yra di
dinga būti didžiu, bet dar didin
giau būti žmonišku”. Kan. Kapo
čiaus meilę žmogui, neformalu- 
mą lydėjo didelis žmoniškumas. 
Jis stengėsi su visais būti pa
prastu, žmonišku, draugišku. Vi
sus jis prakalbindavo lyg savo 
draugus ir visada su humoru, 
šypsniu. Už tai pamilo jį ir ame
rikiečiai parapijoje, nors kaika- 
da jo tų juokų ir nesuprasdavo. 
Jie tik matė, kad jis yra nuošir
dus ir draugiškas su visais: vai
kais jaunimu, suaugusiais ir se
neliais. Jo dvasiai buvo tiesiog 
svetima praeiti pro žmogų neuž
kalbinus. Jo nuoširdų žmonišku
mą jautė ir visi tie, kurie su juo 
gyveno. Kartą užėjau į jo mažy
tę kleboniją Kaune po pietų ir 
radau kanauninką su savo vika
ru kun. Jonu Fabijansku grojan
čius smuikais. Neprisimenu, ar 
ten tame jų grojime buvo meno 
ar muzikos, bet man patiko kle
bono su vikaru tas nuoširdus 
draugiškumas.

Vokietijoje 1946 — 1950 m. 
kan. Kapočius buvo tautinis po
piežiaus misijos delegatas ir lie
tuvių sielovados tvarkytojas. 
Tas pareigas jis gražiai atliko, 
bet dėl tom pareigom prideramo 
kiek oficialaus augštumo jos at
rodė lyg persunkios Kapočiaus 
dvasiai. Šios jo pareigos buvo 
daug didesnės ir postas daug 
augštesnis, negu Kaune, bet ma
no kukliu išmanymu, jis čia taip 
nesuspindėjo, kaip Kauno Žalia
kalnyje.

Čia paminėjau labai trumpai 
tik kelis kan. Kapočiaus asmens 
bruožus: meilę, neformalumą ir 
žmoniškumą. Bruožai, kurie ja
me skaidriai švytėjo ir darė mie
lu žmogum bei neeiliniu kunigu, 
šešėliai? Jų nežinau. Kaikas, tie
sa, prikiša jam šešėlį santykiuos 
su lietuviais vyskupais Vokieti
joje, kaikas mano, kad jis iš vi
so padarė klaidą atvykdamas į 
JAV. Bet ir čia atvykęs, eidamas 
vikaro pareigas, parodė didžia
dvasiškumą — niekad ir niekam 
nesiskundė, visada jautėsi labai 
patenkintas savo pareigomis. 
Apie tuos gi šešėlius mums yra 
sunku spręsti, nes nežinom visų 
jo sprendimų motyvų bei prie
žasčių. Be to, prie tokios dva
sios žmonių, kaip Kapočius, daž
nai prieina kiti asmenys ir turi 
daug įtakos jų sprendimams.

Kan. Kapočius paliko mus stai
ga. bet jo giedra asmenybė, kil
ni kunigystė ir didis patriotiz
mas — lyg ta simbolinė trispal
vė dar ilgai mums plevėsuos. Jis 
atsigulė Čikagos šv. Kazimiero 
lietuvių kapuose su viltimi kada 
nors priglausti savo palaikus 
Kaune, Žaliakalnyje, prie savo 
pastatytas lietuvių tautos Prisi
kėlimo šventovės. Šventovės, ku
rią jis labai mylėjo, ir tautos Pri
sikėlimo, kurį jis tikėjo.

— Bus graži diena. Matau, žuvis.
kad bus graži, — šnekėjo Fran- Te Kahika suniurnėjo. Nai- 
ky. tonas įsitempė. Meškerės kotas

— Gera diena mums, bloga sulinko. Šlapias šniūras ėmė ant 
žuvims, — pritarė Tomas. ritės vyniotis. Visi žiūrėjom į

Te Kahika, maoris, tylėjo. Ty- tamsiai mėlyną gelmę, 
lėdamas ir aš akimis bėgau pir- — Bloody octopus, — nusi- 
myn siauru vingiuotu keliu. No- keikė maoris.
rėjosi spausti į kairę, į kalno pu- Besiraitančią masę — aštuon- 
sę, nes dešinėje status šlaitas kojį polypą dviese įstūmė į mai- 
baugino.

Franky savo didelėm stipriom 
rankom mikliai sukaliojo sunk- 
vežimio vairą. Šis sunkvežimis, 
laivelis ant priekabos ir tie trys 
vyrai nebe pirmą sykį važiuoja 
Makara kalnagūbrio vingiuotu 
keliu. Aš buvau svečias, ir dėl 
manęs ši kelionė.

Vakar atvairavau iš Rotarua į 
Wellingtoną savo seno pažįsta
mo aplankyti. Frank Jonze susi
tikau prieš 20 metų Batavijos 
uoste Indonezijoj. Tada jis buvo 
Olandijos karo laivyno jūrinin- vėjo, apsiklojo, tarsi, dingo dre- 
kas, dabar — žemėvaizdžio ar- bučiuose. Smarvė ir šios gleivės, 
chitektas. Nešnekėjom apie jūri
ninkystę, nei apie japoniškus so
dus, tiltelius ar vyšnių žiedus. 
Frank pasakojo apie ' savaitga
lius, praleistus žuvinguose N. 
Zelandijos vandenyse, apie dide
les žuvis pagautas ir dar dides
nes ištrūkusias. Prisipažinau ir 
aš, kad kadaise vaikystėj Lietu
vos ežeruose ir upėse žuvavau.

— Vaikų žaidimas! Cha, cha 
Kindergarten stuff, cha, cha... 
Pilna dantų burna kvatojosi 
Franky. — Rytoj aš tau parody
siu vyrišką žuvavimą. Ar nori?

Sunkvežimis riedėjo greitai. 
Franky vairavo gerai. Aš tiktai 
baugiai žiūrėjau į stačią pakal
nę, į saulės spindulių dar nenu- 
braiiktą šalną, kai olandas, pa
sakęs kokį juoką, užsikvatoda
vo, užsimerkdavo. “Iš atminties 
važiuoja” — pagalvodavau, ir 
mintimis skaičiuodavau, kelis 
kartus mašina apsiverstų, kol pa
siektų tą upelį pakalnėje. Kai iš 
užu posūkio priešais kita maši
na atsirasdavo, Franky greitai 
susimetęs siauru keliu colio 
tikslumu prasilenkdavo.

— Čia tik įgudusiem šofe
riam, cha, cha ... Naujokai čia 
ir sausą dieną kelnias sudrėkina. 
Leonai, nebijok, išvesiu į jūrą, 
o tu rekordinę žuvį pagausi. Su
tarta?

— Snarglių dėžę,—įsikišo To
mas. — Ne žvejys, kol snarglių 
dėžės neištrauksi. Pasiruošk!

— A . . . pamatysi. Tikriau
siai pamatysi!

Te Kahika ir Tomas—papras
ti darbininkai. Franky — jų vir
šininkas. Jų kalba grubi, stačio
kiška. Kam gi man reikėjo to 
meškeriojimo? Jaučiausi ne sa
vo vieton patekęs. Dar blogiau 
buvo, laivelyje. Kieti suolai. Mo
toras spiegė kaip šimtą kartų pa
didinta širšė, laivelis ne plau
kė, o šokinėjo nuo vienos ban
gos ant kitos — kaukšt, kaukšt 
dugnu atsimušdamas. Kratė. 
Vanduo buvo kietas. Tolyn ir to
lyn. Per dvylika metų Franky 
sužinojo kur ir kada žuvys kim
ba. ,

Motorui sustojus, bangos pa
sigavo laivelį ir padarė jį kamš
čiu. Stipri srovė ir bangos. To
lumoje stūksojo pietinės salos 
kalnų grandinė. Vienintelis de
besėlis danguj ir tas ant snie
guotos kalno viršūnės užkliuvo.

Trys meškerės atsirėmė Į lai
velio briauną. Ketvirta neskubė
jo. Kad bent tas laivelis minu
tei nustotų tabalavęs! Krūtinės 
apačioj sąžinė ėmė graužti. Min
tis lindo į galvą, kad diena gali 
praeiti ne gaudant, bet penint

šą. Tas pabaisa vėl iššliaužė. 
Atgal maišan, o maišą į dėžę! Ir 
Tomo meškerė įsitempė. Ritė 
sukasi, o šniūras į šonus mėtosi.

— Seasnake—spėlioja Fran- 
ky. Visai teisingai. Kokio jardo 
ilgio šniūro gale suspurda gyva
tė ir susiraito į mazgą.

— Prakeikta snarglių dėžė — 
nusivilia Tomas. — Visada aš 
pirmas ją ištraukiu. Tikėjausi, 
Kad svečias mane šiandien pava
duos.

Už minutės gyvatė apsiglei- 

matyt, yra vienintelis ginklas 
visai aklo jūros gelmių gyvūno. 
Gera uoslė atveda jį prie negyvo 
maisto, kurį jis per apvalią bur
ną čiulpte iščiulpia. Suradęs un
guriam paliktus šniūrus ir vieną 
kitą gabalėlį įčiulpęs, savo kva
pu jis apetitą sugadina tiem un
guriam, kuriem šie naktiniai 
spąstai buvo skirti. Žvejų pra
keikimas nemažina šių keistų 
gyvūnų skaičiaus, o meškerioto
jai atsisako kabliuko ir su šniū
ro gabalu meta į jūrą atgal tuos 
gyvūnus.

Tomas, prieš mesdamas,, pa
kišo man po nosim pauostyti. 
Tokiam susipažinimui buvo blo
giausias laikas. Prie kelnių 
blauzdos kabinosi viena polypo 
koja iš maišo ir dėžės išsikaps- 
čiusi. Didoka banga krestelėjo 
laivelį, ir snarglių dėžė atsirado 
man ant kebų, Franky atėjo pa
galbon. Jis trenkė ją vėl į 
vandenį, o aš savo pusryčius žu
vim atidaviau.

Po “krikšto” net ir “sąžinė” 
palengvėjo. Akys nušvito. Mano 
kolegos pradėjo tikrų žuvų iš
traukti. Jie pjaustė polypo ilgas 
kojas ir nėrė ant kabliukų. Dide
lis švino gabalas nešė du kablius 
į jūros dugną. Už minutės kitas 
kablys grįždavo atgal ir beveik 
visada ant jo žuvis kabojo.

Užmečiau ir aš meškerę . M a; 
tyt, žuvys žinojo, kad naujokas^ 
ir nekibo. Jaučiausi lyg ir kal
tas, žiūrėdamas į pusę pintinės 
visokių žuvų, kurių nė viena 
man nepriklausė. .'

Tegu užsikabina ir ištrūksta 
— bent apie ką šnekėti turėčiau.

— Nenusimink, drauguži. Žu
vys jaučia, kad kitame meškerės 
gale sėdi naujas kvailys cha, 
cha, cha ... Man reikėjo dviejų 
metų, kol pirmoji žuvis susigun
dė. Atvažiuosi kitą kartą — pa
gausi. Dienos daug, o gal ir šian
dien savo rekordinę pagausi. — 
Ir vėl juokas. Franky, kaip koks 
ryklys, po kiekvieno sakinio vi 
sus savo dantis parodo.

— Laimingas žmogus tas 
Franky. Jis turbūt ir mirdamas 
kvatosis...

Sudrebėjo rankoj meškerė. 
Nailonas įsitempė. Pagaliau! 
Ėmiau sukti rankenėlę. Be abe
jonės, kitame šniūro gale buvo 
žuvis. Viskas sėkmingai. Ritė 
stovėjo. Kad tik nepabėgtų! 
Kad tik ištraukčiau ...

Pusiaukelėj gelmėse kažkas 
kaip kūju trenkė į šniūrą. Vos 
neiškrito meškerė. Aš Įsispy
riau. šniūras pradėjo grįžti i Jū
rą. Ne aš, bet mane jau traukia. 
Franky prisidėjo savo didele

Ontario provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris John Yaremko lietuviu priėmime (vaišina J. Cuplinskienė). 
Jam pavesta surengti Ontario tautinių grupių kongresą 1972 m. Toronte, šiuo metu ministeris ruošiasi provinci
nio parlamento rinkimams
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ranka laikyti.
— Real beauty! — Franky nu

sijuokė.
Tai truko neilgai. Šniūras vėl 

palengvoje ir nuosekliai vynio
josi ant ritės.

Vandens paviršiuje iškilo žu
vies galva — pusė kūno ir ištar
šyti viduriai.

— Pusė žuvies geriau, negu 
nieko, — vėl juokais papliupo 
Franky. — Dvylika metų žuvau
ju čia, bet pusės žuvies nesu pa
gavęs. Rekordas iš karto. You 
can’t heat an artist!

Lengvas vėjelis dvelkė iš ry
tų. Potvynio laikas atėjo. Mūsų 
laimė irgi pasikeitė. Koją po ko
jos gabalėliais pjaustėm polypą. 
Baltą kąsnį švinas nešė į tamsias 
Pacifiko gelmes. Ūžė tai viena, 
tai kita ritė. Meškerių kotai lin
ko. Krepšiai žuvimis pildėsi. Už
miršau trumpai patirtą jūros li
gą. Lupau lauk žuvis kartu su 
kitais, žuvis, kurias čia vadina 
snapper, blue cod ir kitais var
dais. Viena rūšis panaši į eše
rius, kadaise pagautus Sartų 
ežere.

Mažam laively olandas, ma- 
oris, škotas ir lietuvis susidrau
gavo. Vienas kitam sunkesnę žu
vį ištraukti padėjo, kantriai 
skirstė susinarpliojusias meške
res. Kantrybė dingdavo, kai kas 
nors “snarglių” dėžę ištraukda
vo. Ją keikdavom visokiom kal
bom. Tai laiko gaišinimas. Rei
kia nauji kabliukai pririšti, švi
nas perstatyti. Saulė nesulaiko
mai krinta vakarop, artėdama 
prie tos snieguotos kalno viršū
nės. Apačioj, po laiveliu, tiek 
daug visokių nematytų žuvų.

Siauru kėliu staigiais posū
kiais traukėm per Makara kalna
gūbrį Wellingtono link. Aštrūs 
posūkiai mūsų nebaidė. Visi ži
nojom, kad Franky yra geras šo
feris ir šiuo keliu jau dvylika 
metų važinėja.

Laikas nuo laiko aš pažiūrė
davau į krepšius, pilnus- žuvų. 
Keliolika jų buvo mano. Taip, 
keliolika ir pusė. Tą pusę žuvies 
Franky irgi krepšin įmetė.

— žmonom parodysim, kitaip 
jos gali mūsų pasakom nepatikė-

Senoji mūsų išeivija buvo ir 
tebėra daug atsparesnė nutautė
jimo pavojui, negu naujoji, po 
II pasaulinio karo atsiradusi, va
dinamoji DP ateivių banga.

Kodėl taip yra—nelengva pa
sakyti. Iš vienos pusės lyg ir at
rodytų, kad turėtų būti priešin
gai. Juk senoji ateivių imigraci
ja į Šiaurės Amerikos kraštus 
atkilo iš caro spaudžiamos tėvy
nės, nemačiusios jokio laisvės 
pragiedrulio. Tada imigrantai 
dažniausiai būdavo bemoksliai 
ar labai mažai pralavinti, o nau
jieji — visiškai kitokį. Jie visą 
dvidešimtmetį buvo praleidę 

ti cha, cha, cha, — didele burna,’ laisvoj ir nepriklausomoj tėvy- 
kaip ryklys, užsikvatojo Franky. nė j, gavę mokslą ir išsilavinimą,

Besibaigianti “pažangiųjų” jaunystė
AL. GIMANTAS

Nei džiaugiamasi, nei ašaros 
liejamos, bet iš šalies stebint 
mūsų taip vadinamų “pažangių- 
jų”-komunistų veiklos faktus 
aiškiai matosi' silpnėjimas, išsi
sėmimas ir skubiai artėjančios 
senatvės žymės. Tai vis ženklai, 
vedą prie galutinės pabaigos ir 
uždangos nuleidimo. Kad liūd
nas galas beveik jau matomas, 
galima spręsti ir iš to, jog tie 
“pažangieji” kaip ir neturi savo 
jaunimo. Kitaip sakant, be jau
nimo nėra ir negali būti jokios 
ateities, veiklos ar sąjūdžio nor
malaus tęsinio. Tai ne vien tik 
mūsų vienų nuomonė. Apie tai 
drąsiai, bet ir liūdnai kalbama 
jų pačių s p a u do j e. Neper- 
senausiame “Laisvės” numeryje 
teko skaityti vieno jų skaityto
jo pastabas, kaip tik patvirtinan
čias čia mūsų keliamus sampro
tavimus. štai būdingesnių to ra
šinio vietų ištraukos.

“Nuoskaudžiaujame, kad mū
sų spauda jau seniai nėra tokia, 
kokia ji kadaise buvo. Dar dau
giau: nė pačios mūsų senųjų at
eivių masės jau seniai nėra to-
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Edmontono Lietuvių Namai, kur laikomos pamaldos ir telkiasi visa apy* 
linkės lietuvių veikla. Prie namų — Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm, 
dr. S. Čepas, šią vasarą lankęsis Vakarų Kanadoje

DISKUSINĖS MINTYS

KURI ATEIVIJA ATSPARESNĖ?
PRANYS ALSĖNAS

klos skaitlingos, kokios jos ka
daise būdavo. Į “Laisvės” pikni
kus New Yorke kadaise suva
žiuodavo iki 10 tūkstančių žmo
nių. Jaunimas tik krykštaudavo, 
šokdavo, dainuodavo. O dabar? 
Net pačių piknikinių vietų jau 
beveik neliko. Daugelis jų — 
jau tik prisiminimai. Kadaise 
buvusios didžiulės lokalinės pa- 
šalpinės draugijos jau likviduo
tos. Mūsiškiai chorai — kiek jų 
beliko? Net geresnes gyvuoti ga
limybes turintys klubai irgi lik
viduojasi. .. Jaunimas beveik iš
tirpo amerikonizmo katile, o se
nimas greitkeliais vyksta į... 
kapinynus. ... Kadaise mes į 
Ameriką suvažiavę jauni, esa
me jau pasenę. Jaunimo neat
vyksta. Tik pažvelkite į šį sam
būrį — veik visi senukai. Jei 
tebegyventume didelėje masėje 
ateiviško jaunimo, tai nė dabar 
mirimai mūs taip nebaugintų — 
jų proporcija būtų daug ma
žesnė.” ' .J,

Taigi, nenuostabu, kad ne 
vien “pažangiųjų” organizacijos 
merdi, kitos net priverstos užsi
daryti. Nekitaip yra ir su jų 

' spauda. Vis skelbiami beveik 
nuolatiniai vajai rinkti aukoms 
ir naujiem prenumeratoriam. 
Kalbama apie laidų retinimą, 
net dienraščių pavertimą savait
raščiais ir pan.

Kaikurie mūsų stebėtojai įsi
tikinę. kad “pažangiųjų”-komu- 
nistų spauda gaunanti pinigines 
subsidijas iš “anapus”, bet ryš
kesnių Įrodymų neturima. Iš ki
tos pusės žvelgiant, galima spė
lioti, kad “anoje pusėje”, nežiū
rint visų žodinių patikinimų ir 
padrąsinimų, perdaug nesidomi
ma “mirštančiu reikalu”. Kul
tūrinės ir visuomeninės srities 
darbuotojai, atvykę iš sovietina- 
mos Lietuvos ir turėję progos 
susitikti su patriotinės visuome
nės nariais, privačių pokalbių 
metu nekartą reiškė bodėjimąsi 
ir nesiinteresuotumą neaugšto 
intelektualinio lygio pažangiuių 
ribota bendruomene, su kuria 
tik aplinkybių verčiami turi pa
laikyti tamprius santykius.

Visa tai stebint, dar gausiai 
patriotinei visuomenei būtina 
veikti taip, kad kiek galint dau
giau pririštume prie savęs ir 
bendrųjų idealų mūsų priaugan
čią kartą. Jeigu jos nustosime, 
prarasime ir ateitį. Būtu skaudu 
ir nepateisinama, jei už kokios 
dekados ir mes atsistotume 
prieš tokią pačia dilemą, kurią 
dabar išvvvena “pažangieji”.

REMKIME VYRIAUSIO 
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO DARBA, 
AUKODAMI

TAUTOS FONDUI! 

dažniausiai turėję geras tarny
bas ar šiaip šviesesnį ir lengves
nį gyvenimą Lietuvoj. Tad ir ky
la klausimas: kodėl jie mažesnį 
atsparumą rodo nutautėjimui 
svetur?

Pasitvirtina jau seniai girdėta 
tiesa, jog ir mūsų tėvynei laisvę 
bei nepriklausomybę buvo iško
voję daugiausia mūsų kaimų 
prasčiokėliai - pilksermėgiai. Jie 
savo gražiais ir kietais pavyz
džiais įskiepijo norą ir kovos 
dvasią anuometinei mūsų inteli
gentijai, jie davė tvirčiausius ir 
narsiausius kovotojus už Lietu
vos laisvę — savanorius, kai rei
kėjo pasirodyti kovos lauke su 
ginklais rankose ir 1.1.

O kai caro priespaudos laikais 
buvo uždrausta spauda, kas už 
ją daugiausia kovojo, ar ne mū
siškė liaudis? Juk geriausi mūsų 
knygnešiai — Jurgis Bielinis, el- 
geta-bekojis Antanėlis ir dešim
tys bei šimtai kitų — taipgi ne
buvo nei profesoriai, nei moky
tojai, nei kitų mokslinių laips
nių savininkai^ tik paprasti žmo
geliai, pilkieji mūsų kaimų did
vyriai.

Kas juos užgrūdino tokiai kie
tai kovai? O gi pats gyvenimas, 
sunki ir kieta vargo dalia, supin
ta su gilia ir tyra tėvynės meile.

Kodėl jaunesnioji, nepriklau
somybės metų karta, lyg ir ma
žesnio atsparumo? Greičiausiai 
todėl, kad ją pats gyvenimas 
daugiau išlepino. Sakoma, plie
nas ugnyje grūdinamas. Gi ne
priklausomybės meto kartai ne
bebuvo nei reikalo, nei sąlygų 
ugnyje, atseit, varge grūdintis.'

Po II pasaulinio karo atvyku
sioj! i Šį Ameriką mūsiškė vy
resnio amžiaus ateivių banga tu
rės pasilikti lietuviška ligi 
“karsto lentos”, nors ir kaip jie 
neatsparūs būtų nutautėjimo vi
lionėms. Ir tai dėl labai prozinių 
priežasčių. Tie žmonės, net ir 
norėdami, nebepajėgtų nei savo 
liežuvio (kalbos atžvilgiu), nei 
nugarkaulio (lankstymosi sveti
miesiems požiūriu) priderinti 
nutautėjimo reikalavimams.

čia. pasakyčiau, tegali kilti 
klausimas' dėl mūsų jaunosios 
kartos, dėl mūsų vaikų. Ak, la
bai nesinorėtų, kad su mūsų gy
venimo dienomis baigtųsi ir lie
tuvybė šiuose kraštuose. O to
kių simptomų esama. Ne be rei
kalo prieš eilę metų, dar tuomet 
gyvenęs Europoj ir atvykęs į š. 
Ameriką trumpam, a. a. prel. M. 
Krupavičius pareiškė stovįs ant 
lietuvybės kapinyno.

Iš tikro, mūsų jaunąją kartą ■ 
nutautėjimas smarkiai virškina. 
Kas darytina? Reikia dideliu, 
daug didesnių pastangų, kaip li
gi šiol iš vyresniosios kartos 
žmonių: tėvų, mokytojų, kunigų 
ir kitokios srities mokytojų. Šioji 
pareiga ypatingu svoriu krinta 
ant tėvų pečių. Kiekvieną sek
madienį', nors ir tolimesniuose 
priemiesčiuose gyvenant, reikia 
su vaikais vykti į lietuvišku pa
rapijų bažnyčias, kur girdimas 
lietuviškas giedojimas, lietuviš
kas pamokslas, bažnyčios sienos 
ir altoriai dekoruoti lietuviškais 
motyvais, o ir visa aplinkuma, 
visi besimeldžiančiųjų veidai 
taipogi lietuviški. Išėjus iš baž
nyčios ir stabtelėjus “šventoriu
je” irgi girdimi tik lietuviški na- 
šnekesiai. matomi lietuviški 
žmonės. O tai didelis, o labai di
delis veiksnys ypač jaunojoj 
kartoj lietuvybės palaikymo sri
ty

Taigi, niekad nesakykime, jog 
šiandien esame pavargę, pertoli 
vykti i lietuvišką bažnyčią. Die
vas visur tas pats ir 11 Taip, 

(Nukelta į 8-tą puslapi)
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® MOTOJE HYTIIEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KAIMO MOKYKLOS
Rugsėjo I d. buvo pradėti naujie

ji mokslo metai. Šia proga “Komjau
nimo Tiesa” 189 nr. paskelbė savo 
korespondentės A. škiudaitės kon
densuotus pasikalbėjimo duomenis 
su švietimo ministeriu M. Gedvilu, 
augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerio pavaduotoju V. 
Pranaičiu ir komjaunimo centrinio 
komiteto sekr. V. Kilkūniene. Visuo
tinio vidurinio mokymo įgyvendini
mą sunkina antramečiavimas. Pra
ėjusiais mokslo metais kurso kartoti 
bendrojo lavinimo ir profesinėse 
technikos mokyklose buvo palikta 
22.000 besimokančių. Dėl kvalifikuo
tų mokytojų trūkumo kaimo mokyk
los yra žemesnio lygio už miesto mo
kyklas: “Numatyta artimiausiais pen- 
keriais metais kai ką padaryti, geri
nant kaimo mokyklos darbą, stipri
nant jos materialinę mokymo bazę, 
gerinant kaimo mokytojų buitines ir 
darbo sąlygas. Pagrindinis visų dar
bų tikslas yra sumažinti ir visai lik
viduoti kaimo mokyklos atsilikimą 
nuo miesto mokyklos, šis atsilikimas 
dabartiniu metu yra charakteringas 
tuo, kad kaimo mokyklose yra dau
giau žemesnės kvalifikacijos mokyto
jų, silpnesnė mokyklų mokymo bazė, 
sudėtingesnės kai kurios mokymo 
auklėjimo proceso organizavimo są
lygos ...” Rugpjūčio 15-20 d.d. buvo 
suorganizuoti kursai, turėję tikslą 
paruošti kaimo mokyklų mokytojus 
naujiesiem mokslo metam. Mokytojų 
klausimui išspręsti siūloma kolcho
zams ir sovchozams skirti stipendijas 
savo narių vaikams, siųsti juos Į 
augštąsias ir vidurines pedagogines 
mokyklas.

AUGŠTOSIOS MOKYKLOS
Tame pačiame pokalbyje nemaža 

vietos buvo skirta augštosioms mo
kykloms. Minėtoji A. škiudaitė to
liau rašo: “Į pirmuosius kursus aukš
tosiose mokyklose atėjo apie 12.000, 
technikumuose — apie 20.500 jau
nimo. Iš viso aukštajan mokslan ko
pia 60.000 žmonių, specialųjį studi
juoja apie 66.000. Daugiausia studen
tų — senajame Vilniaus V. Kapsuko 
universitete — 16.000. Kauno Poli
technikos institute — 15.000, Vil
niaus Pedagoginiame ir Vilniaus In
žinerinės statybos institutuose — po 
6.000. Ilgą laiką jaunystės miestu va
dinome Kauną. Dabar šiuo vardu tei
sėtai turėtų vadintis Vilnius. Čia stu
dijuoja 29.000 studentų (Kaune — 
25.000, Šiauliuose — 3.500, Panevėžy
je — 700). Malonu paminėti, kad pa- 
jūrys tapo jaunesniu. Klaipėdoje įsi
kūrė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio 
instituto muzikos fakultetas, kuris, 
laikui bėgant, peraugs į Kultūros ins
titutą. Uostamiestis dabar turi apie 
1.000 studentų, čia iš Šiaulių persi
kėlė lietuvių kalbos ir muzikos bei iš 
Vilniaus Valstybinio pedagoginio ins
tituto choreografijos specialybės. At
sirado dvi naujos specialybės — kul
tūros švietimo darbo ir chorinio diri
gavimo. Artimiausiais metais iš Vii- 
naus pedagoginio instituto žadama 
perkelti visą muzikos fakultetą. Klai
pėdoje, kaip ne kartą spaudoje buvo 
šnekėta, humanitarinė aukštoji mo
kykla įsteigta neatsitiktinai. Vakari
niai respublikos rajonai ir pati Klai
pėda stokojo savo kultūros darbuoto
jų rengimo bazės, šiemet fakultete 
mokysis apie 300 studentų...” Kitose 
mokyklose susilaukta kelių naujų 
specialybių: Kauno politechnikos ins
titute — taikomosios matematikos, 
Vilniaus universitete — statistikos, 
Panevėžio politechnikume — pasta-

♦ tų techninio aptarnavimo, Kauno 
ekonomikos technikume — auto
transporto planavimo. Į kiekvieną 
vietą Lietuvos aukštosiose mokyklo
se stojamųjų egzaminų metu susi
laukta vidutiniškai po 1,6 kandida
to. Didžiausios varžybos vyko: Vil
niaus dailės institute — 4,15 į vieną 
turimą vietą, Kauno medicinos insti
tute — 2,3, Vilniaus universitete — 
2.18, Vilniaus konservatorijoje — 
1.3. Rekordas tenka Kauno maisto 
pramonės technikumui, kur buvo su
silaukta net 7 varžovų kiekvienai vie
tai konservavimo ir fermentavimo 
technologijų specialybėse.

MOKINIŲ “MEDŽIOKLE”
Jeigu stojamuosiuose egzaminuose 

į Lietuvos augštąsias mokyklas vyks
ta aštrios varžybos dėl perdidelio 
kandidatų skaičiaus, tai tokios grūs

Išleistuvių pobūvis Argentinos Lietuvių Centre, kur buvo pagerbta Buenos 
Aires mieste žurnalistiką studijavusi Anna Kuzmich. Ji paraše gražu 
straipsnį JAV angliškoje spaudoje apie Argentinos lietuvius. Išleistuvėse 
dalyvavo viešnios tėvai iš Waterburio (motina — Adelė Maceinaitė) ir 
daug vietinių lietuvių. Iš kairės: kun. J. Petraitis, Anna Kuzmich ir kt 

Nuotr. Pr. Ožlnsko

ties nėra profesinėse technikos mo
kyklose. Priešingai — čia planų įgy
vendinimą žlugdo permažas stojan
čiųjų skaičius. SL Zalagaitė “Kom
jaunimo Tiesos” 165 nr. kalba apie 
tikrą mokinių “medžioklę”: “Teko 
vartyti stojančių į Vilniaus techni
kos mokyklą Nr. 21 charakteristikas. 
Visos labai panašios. “Mokinys vi
dutinių gabumų, — rašoma viename 
lape, — tingi mokytis, neturi valios, 
nedrausmingas, neatlaidus” ir tt O 
gale pridurta, kad tinka mokytis... 
profesinėje technikos mokykloje! Bet 
ir tokiais mokiniais dėstytojai džiau
giasi: vis mažiau reikės “medžioti”. 
Miesto mokyklos, šiaip ar taip, daug 
populiaresnės už kaimo, štai Vilniaus 
33-oje net konkursas yra. Čia sutiksi 
“medžiotojus” iš kitur. Pamatys apsi
ašarojusį, pasisodins greta ir ims 
šnekėt, kad kitose mokyklose irgi 
daug įdomių, reikalingų specialybių. 
Būtinai pabrėš žodį “reikalingų”. 
Daugelis sutinka pereiti pas “me
džiotojus” — visgi namo grįžti ne
reiks, nors paskui, baigę mokyklas, 
jie tikriausiai dirbs visai kitur...”. 
Pagal planą į profesines kaimo mo
kyklas šiemet turėjo būti priimta 
5.600 moksleivių, o pareiškimų susi
laukta tik pusė šio skaičiaus. Kan
didatų į traktorininkus, šaltkalvius 
ir mechanizatorius “medžiotojai” kar
tais jieško net Gudijoje.

MOKOSI UŽSIENIEČLAI
Vilniaus vadovaujančių inžinerijos 

ir technikos darbuotojų kvalifikaci
jos kėlimo institute specializuojasi 
grupė užsieniečių iš tų kraštų, kurie 
perka Vilniuje pagamintas elektro
nines skaičiavimo mašinas. Šis insti
tutas iš tikrųjų yra užsieniečiams ne
pilną mėnesį trankantieji kursai su 
praktikos darbais Vilniaus skaičiavi
mo mašinų gamykloje. Inžinierius ir 
technikus yra atsiuntusi Prahos fir
ma “Kanseliarskaja Stroje”, Bratis
lavos — “Data Sistem”, Budapešto 
—. “Servis ITV”. Specialybes gili
nančių tarpe yra lenkų ir bulgarų. 
Pastarųjų skaičius kasmet didėja, 
nes Bulgarija vis daugiau perka 
elektroninių skaičiavimo mašinų iš 
Vilniaus.

PRAMOGŲ PARKAS
B. čėsna rugpjūčio 24 d. “Tieso

je” ir “Komjaunimo Tiesoje” paskel
bė pranešimą apie tūkstančio pra
mogų parką, kuris yra steigiamas 
prie Kauno marių. Planus jau ruo
šia komunalinio ūkio projektavimo 
instituto Kauno skyriaus specialistai, 
vadovaujami T. šešelgienės. Šimto 
hektarų plotas bus suskirstytas į ke
letą zonų, kuriose bus vietos 100.000 
lankytojų. Pasilinksminimo zonoje 
techninių įrenginių mėgėjai galės 
atlikti fantastines keliones vandeny
je, po vandeniu, ant žemės, po žeme 
ir net improvizuotoje stratosferoje. 
Lankytojų čia lauks stebuklų šalis su 
raganų buveine ir gintarine Jūratės 
pilimi. Sporto mėgėjai turės savo at
skirą zoną, kurioje bus įrengta de
šimtys sporto aikštelių, atviri ir 
dengti baseinai su dirbtinėmis bango
mis. Meškeriotojai čia galės išban
dyti laimę upelyje ir aut laužo išsi
virti žuvienos. Etnografinė zona lan
kytojus perkels j gilią senovę. Pilyse 
bus galima pasiklausyti senųjų lietu
vių liaudies dainų, susitikti su krivių 
kriviais, vaidilutėmis, pamatyti kovų 
su kryžiuočiais vaizdus. Laumės čia 
lankytojus vaišins midumi, šarvuoti 
kariai — ant jiešmo keptu jaučiu, 
velniūkščiai kvies prie didelės stati
nės su beržo sula. Mažiesiems bus 
įrengtas pasakų slėnis. Atrodo, idėją 
šiam tūkstančio pramogų parkui yra 
davęs amerikiečio Walt Disney prieš 
mirtį įsteigtas “Disneylandas” Kali
fornijoje, kurį taip norėjo pamatyti 
ir N. Chruščiovas.

SKUODO JUBILEJUS
Sekančių metų gegužės mėnesį 

skuodiečiai švęs savo miesto 400 me
tų sukaktį. Jai pažymėti šiemet ren
giamos kultūros dienos ir sportinės 
varžybos rajono apylinkėse, jau įvy
kusios Aleksandrijoje, Barstyčiuose 
ir Notėnuose. Skuodo rajono komite
to biuras jubilėjaus proga ruošiasi 
surinkti ir apibendrinti miesto isto
riją. “žinijos” lektoriai visuose kol
chozuose ir įmonėse skaitys ciklą pa
skaitų apie Skuodo istorinę ir, žino
ma, “revoliucinę” praeitį. Pavasarį 
Skuode bus surengta dainų ir šokių 
šventė. V. Kst.

Kanados Latvių Federacijos pirm. T. Kronbergs tarp lietuvaičių baltiečių šventės metu Nuotr. J. Ligerio

Tillsonburgo
TILLSONBURG, ONT. Sutelkimas 

pinigų fondams visada buvo didelė 
problema. Darbą sunkina, tarp kitų 
dalykų, ir kaikurių tautiečių netu
rėjimas pasitikėjimo organizatorių 
gera valia. Jų nuomone, Amerikoje 
tarp pirmojo ir antrojo pasaulinių 
karų yra buvę fondų, kurie išnyko 
nedavę lietuviškai visuomenei apy
skaitos.

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje po 
paskutinio karo veikė ūkininkų klu
bas. Daug jo narių laikė save “pa
žangiaisiais”. Todėl klubas rėmė mo
raliai ir materialiai rusų pastatytą 
komunistinę Lietuvos vyriausybę. 
Daugelis to klubo narių niekino po 
antrojo pasaulinio karo atvykstan
čius į šį kraštą lietuvius, apšaukda
mi juos “naciais” ir “tėvynės išdavi
kais”. Dėl tų klubo žygių kaikurie 
nariai, tam nepritardami, iš klubo 
pasitraukė.

Šiam “pažangiųjų” klubui atsverti 
vėliau buvo suorganizuotas “Tillson- 
burgo Ūkininkų Klubas”, kurio na
riai buvo patriotinio nusistatymo. Šio 
klubo tikslas buvo kultūrinė veikla 
tarp apylinkės lietuvių ir rėmimas 
materialiai bei moraliai kovos už Lie
tuvos išlaisvinimą iš komunistų ver
gijos. Kurį laiką tai buvo vienintelė 
lietuviška organizacija šioje apylinkė
je. Vėliau čia įsisteigė K. L. Bend
ruomenės apylinkė, K. L. Katalikų 
Moterų Sąjungos skyrius ir kt. Vi
sos organizacijos tuo laiku buvo ga
na gyvybingos, nes apylinkės lietu
viai tebebuvo daug jaunesni ir pa
rengimams paslankesni. Pamenu, kai 
Tillsonburgo Ūkininkų Klubas vasa
ros metu suorganizuodavo visą eilę 
gegužinių ir visada su puikiu pasi
sekimu.

Kadangi klubo iždas buvo gana ge
rame finansiniame stovyje, buvo su
galvota statyti Lietuvių Namus. Till
sonburgo miestelis, norėdamas turė
ti naują, gražią salę, pardavė klu
bui pigiai (už apie 2000 dol.) dideli 
sklypą su sąlyga, kad bus pastatytas 
pastatas su sale parengimams. Skly
pas buvo apaugęs mišku. Klubas su
organizavo sklypo nuvalymui talką. 
Suvažiavę vyrai su pjūklais ir kir
viais medžius kirto, artimesnieji at
sivedė arklius sienojus vilko prie 
kelio ir po keleto dienų vietoj miš
ko — liko kelmynas, kurį buldoze
ris greit pastatui tinkamu sklypu pa
daro. Rąstai buvo išvežti į lentpjūvę 
ir padaryta tūkstančiai pėdų staty
binės medžiagos Lietuvių Namams. 
Po to keletas metų praslinko, o na
mų statyba neprasidėjo. Miestelis 
ėmė spausti — reikalavo arba pra
dėti statybą, arba grąžinti miesteliui 
sklypą už ta načią kaina. Padelsus 
reikalą kiek laiko prieita išvados, kad 
bus persunku sukelti lėšas namams 
pastatyti, ir sklypas buvo parduotas 
atgal miesteliui.

Po to jau daug metų praėjo. Vyra 
talkos pagamintos statybinės me
džiagos nebematyti. Nebėra klubo or
ganizuojamų gegužinių nei salėse 
ruošiamų parengimų, nesigirdi klu
bo narių susirinkimų. Gana turtin
gas klubo iždas yra banke. Gal vie
nintelė klubo veikla, kad klubo na
riai suruošia vakarienę ir pasivaiši
na.

čia gyvenančių tautiečių manymu, 
klubo iždo pinigai nėra vien klubo 
nuosavybė, bet ir visuomenės, nes 
tie pinigai buvo sutelkti ruošiant

Sault St. Marle, Ont-
DIENRASTIS “SAULT DAILY 

STAR” rugsėjo 7 d. laidoje atspaus
dino laišką redakcijai “Ukrainian 
plight example of communism’s 
evils.” Jame platokai išdėstvtas žy
mių žmonių nesioriantavimas komu
nizmo siekiuose ir pavadintas “very 
interesting — but stupid.” Minimas 
Eleonoros Ruzveitienės patarimas 
lietuviams Wiesbadeno aerodrome 
1946 m. gražuoju sugyventi su ru
sais okupantais. Tai buvęs patarimas 
ėriukui sugyventi su plėšriu vilku. 
Panašią laikyseną parodęs ir P. E. 
Trudeau, š. m. lankydamasis Rieve. 
Ten jis palyginęs Kanados ir Sov. 
Sąjungos sistemas ir radęs, kad abi 
esančios panašios, t y. federacinės. 
Nustebinęs daugelį žmonių ir buvęs 
Kanados premjeras L. B. Pearsonas, 
kuris esą pareiškė, kad sovietai ne
siekia užimti naujų teritorijų. Visi 
šie pareiškimai esą “very interesting 
— but stupid.” Laiško autorius yra 
G. S. — Jurgis Skardis. Kr.

lietuvių ūkininkų klubas
parengimus, į kuriuos visuomenė sa
vo dolerius sunešė manydama, kad 
jie bus panaudoti lietuviškam veiki
mui paremti. Nevienas pagalvoja, 
kad klubo nariai turėtų arba klubą 
atgaivinti, arba esančius ižde pinigus 
perleisti organizacijoms, kurios vei
kia, pvz. kad ir Kanados L. Bend
ruomenei ar Tautos Fondui.

Kaikurių nuolatinių klubo valdy
bas narių nuomonė, esą niekas į šį 
reikalą neprivalo kištis, nėra pagrįs
ta. Klubas nepasidarė niekieno asme

HAMILTON, ONTARIO
I HAMILTONO MIESTO 125 ME- 

TŲ GIMTADIENIO iškilmes yra įsi
jungęs ir lietuvių dramos būrelis 
“Aukuras”. Rugsėjo 26, sekmadienį, 
7 v.v., McMaster universiteto Ro
binson Memorial teatro salėje jis 
vaidins anglų kalba Justino Marcin
kevičiaus poemą-dramą “Mindaugas”. 
Į iškilmes yra pakviesta daug augš- 
tų miesto pareigūnų bei dramos teat
ro mėgėjų. Veikalo gerą vertimą yra 
padarius Ona Čerškutė-Spidell, deko
racijas paruošė dail. A. Trumpickas. 
režisuoja akt E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė. Pagrindinį Mindaugo vaidme
nį atliks vienintelis toje grupėje ka
nadietis — Michael Lawlor, kuris yra 
gerai susipažinęs su to laiko Lietu
vos istorija ir Mindaugo charakte
ristika. Šitame reto įdomumo “Auku
ro” pasirodyme turėtų būti gausu ir 
mūsiškių, ypač jaunosios kartos. Žiū
rovų dėmesys teatrui yra tautos kul
tūringumo rodiklis. Eidami atsives- 
kime savo draugus bei kaimynus ir 
parodykime jiems dalelę savo gilios 
istorijos. Veikalas aktualiai parašy
tas, pritaikytas dabarties žmonijos 
siekiams. Tai liudija pvz ir ši iš
trauka: “Tada sakyk, kodėl gi šita 
žemė, kuri medžius suvienija į girią, 
nejungia ir nevienija žmonių, o ski
ria juos. Juk kas žmogus - tai me
dis ...” Veikalas yra dviejų dalių. 
Ten pat per pertrauką bus galima ap
žiūrėti Ados Petraitienės lietuviškųz 
audinių ir lietuvių gintaro bei me
džio dirbinių parodą. Ją globoja vie
tos Lietuvių Studentų Sąjungos sky
rius. Įėjimas suaugusiems $1.50, jau
nimui — $1.00.

E. Dauguvietytės-Kudabienės vado
vaujamas “Aukuras” ruošiasi lapkr. 
21 d. J. Jankaus dramos “Audronė” 
premjerai Jaunimo Centro salėje. 
Lapkričio 27 d. jie važiuoja su tuo 
veikalu Čikagon i II dramos festi
valį. Aukuriečiai iš mūsų prašo tik 
vieno dalyko — gausaus dalyvavi
mo jų ruošiamose šventėse. K. M.

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO’’ tun
tų pirmoji sueiga po vasaros atosto

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% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nckiln. 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 v. p.p. : 
2^2 5 v. p.p. j

c v. p.p. ?
v. p.p.

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

KiiGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St..S., Hamilton, Ont.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

ŠVIEŽIA MESA — DESROS — SKANUMYNAI

'ennin^er Limited

284-288 Khij S». E. — 528-8468 — 740 Upper Jeme* St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikžtės

nine nuosavybe, nors kaikurie nariai 
jį įsteigė ir per daugelį metų klubo 
valdyboje buvor Žymi klubo narių 
dalis buvo neveikli ir visą laiką tik 
sąrašuose buvo, o aktyviam veikime 
dalyvavo tik dalis. Bet ir ši sąlyga 
klubą nepadaro veikliųjų nuosavybe.

Šias mintis nutariau iškelti spau
doje išsikalbėjęs su keletu šios apy
linkės žmonių, kurie taip pat mato 
reikalą Tillsonburgo Ūkininkų Klu
bą judinti iš sustingimo.

Suinteresuotas

gų pradedama rugsėjo 26 d., 11 v., 
pamaldomis. Uniformuoti skautai ir 
skautės renkasi 10.30 v.r. Jaunimo 
Centre. Dalyvavimas būtinas. Po Mi
šių įvyks oficialioji tuntų sueiga pa
rapijos salėje. Norintieji įstoti į skau
tų organizaciją kreipiasi į tuntų va
dovybę. A. M.

INŽ. RIMAS BAGDONAS, pernai 
dalyvavęs augštųjų krosnių konferen
cijoj Paryžiuj, yra pakviestas vienu 
iš pirmininkaujančių JAV geležies 
ir plieno inžinierių suvažiavimo 
(AISE Convention 1971) augštųjų 
krosnių sesijoj. Suvažiavimas įvyks š. 
m. rugsėjo 27 — 30 d. d. Čikagoje. 
Programa paskelbta “Iron and Steel 
Engineer” rugpjūčio laidoje.

PADĖKA
Už mums suruoštą namo įkurtuvių 

staigmeną nuoširdžiai dėkojame: p. 
p. Pr. Enskaičiui, dr. A. Gailiui, A. 
Garkūnui, A Juozapavičiui, M. Juo
džiui, E. Kudabai, J. Lekučiui, J. 
Mačiulaičiui, B. E. Milašiams, A. 
Mingėlai, K. Mileriui, A. A. Patam
siams, J. Petraičiui, A. Ruzgiui, O. 
Stasiuliui, J. Stonkui, M. B. Šniuo- 
liams, K. Simaičiui, Ed. Simons, J. 
L. Toliams, Ig. Varnui. Nuoširdus 
ačiū už sveikinimus KLB Hamiltono 
apyl. pirm. K. Mileriui ir ramovėnų 
vicepirm. J. Petraičiui, o taip pat vi
siems už gražias dovanas, kurios il
gai puoš mūsų namus. Jūsų —

Kazys ir Helga Baronai

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781

I
i Hamilton, Ontario

Tel. 522-5028

J. A. Valstybės
DR. J. GENYS, ALTos įgaliotinis 

ir vykd. sekretorius Vašingtone, rug
sėjo 12 d. respublikonų partijos tau
tinių grupių valdybų pareigūnų pri
ėmime pas prez. Niksoną iškėlė Simo 
Kudirkos klausimą ir prašė preziden
tą jam padėtL Prez R. Niksonas davė 
sugestijų, ką šiuo reikalu reikia da
ryti. ALTa jau pradėjo daryti žygius 
nurodyta kryptimi. Dr. J. Genys Si
mo Kudirkos reikalu taip pat kalbėjo 
su transporto ministeriu John Wol- 
pe, kuris pažadėjo savo paramą.

Priėmime pas prez. Niksoną taip 
pat dalyvavo K. Oksas iš Čikagos ir 
J. Burgys iš Vašingtono (abu lietu
viai), valstybės prokuroras John Mit
chell, iždo sekretorius John Connal
ly, sveikatos, mokslo ir šalpos sekre
torius — Richardson ir daug kitų 
augštų pareigūnų.

Priėmimo metu dr. J. Genys per
davė linkėjimus ir sveikinimus lie
tuvių moterų poniai Niksonienei, ku
ri už tai padėkojo ir prašė sveikin
ti lietuves moteris.

DR. ALGIMANTAS BALČIŪNAS, 
rentgenologas Kalifornijoj, su žmo
na Margarita dalį atostogų praleido 
pas tėvus Newarke, N.J. Visi kartu 
lankė tuo pačiu privačiu lėktuvu 
įdomesnes Amerikos vietas. Algiman
tas šiemet baigia specializuotis rent
genologijoje ir išlaikė reikiamą eg
zaminų dalį. Žmona Margarita yra 
mokytoja.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ KONGRESE Niujorke dalyvavo 
62 lietuviai gydytojai. Į naują centro 
valdybą su jos būstine Čikagoje buvo 
išrinkti: pirm. dr. F. Kaunas, vice
pirmininkai dr. G. Balukas, dr. J. 
Kriaučiūnas ir dr. A. Zotovas, sekr. 
dr. J. Saulis; į garbės teismą -— dr. 
V. Avižonis, dr. H. Brazaitis ir dr. B. 
Matulionis. Į direktoriatą išrinkti: dr. 
J. Jankauskas, dr. A. Valadka (to- 
rontietisj, dr. Z. Brinkys, dr. St. 
Ankudas, dr. O. Mironaitė ir dr. V. 
Mileris.

LIETUVOS VYČIŲ Kennebunk- 
porte įvykusiame 58-tajame metinia
me seime pirmininku ketvirtą kar
tą iš eilės buvo išrinktas dr. Jokū
bas Stukas, padarant jam specialią 
išimtį. Kiti naujosios valdybos na
riai: I vicepirm. dr. P. Bizanauskas, 
II vicepirm. E. Pavis, III vicepirm. 
L. švelnis, sekr. Zuzana Baroskas, 
finan. sekr. Irena Ozelis, ižd. Estelle 
Sanko. Dvasios vadu pakviestas nau
jasis Kunigų Vienybės pirm. kun. A. 
Kontautas. Seime dalyvavo daugiau 
kaip 100 Lietuvos vyčių atstovų.

DETROITE JAUČIAMĄ jaunųjų 
mokytojų trūkumą šeštadieninėms 
mokykloms padės pašalinti steigia
ma mokykla mokytojams paruošti. 
Vadovėlius jai pažadėjo parūpinti Či
kagos pedagoginio lituanistikos ins
tituto vadovas Domas Velička, pro
gramą — Klevelando pedagoginių 
kursų lektorius ir PLB valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas. Paskaitomis 
talkins prof. Justinas Pikūnas, lietu
vių kalbą dėstys Martynas Stonys. 
Galutinis mokytojų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau, kai paaiškės kandi
datų į mokytojus skaičius. Į moky
tojų mokyklą priimami VIII ir IX 
skyrius baigusieji šeštadieninių mo
kyklų mokiniai, nepaisant jų am
žiaus. Pamokos bus kas savaitę kar
tu su šeštadienine mokykla, kur bu
simieji mokytojai galės stebėti paro
domąsias pamokas ir įsigyti reikia
mą patirtį.

KUN. VACLOVAS ŠARKA. Ham
burge rugpjūčio 22 d. atšventęs ku
nigystės sidabrinę sukaktį, yra daug 
padėjęs lietuviams, kurie pokario 
metais gyveno DP stovyklose Vokie
tijoje ir vėliau išvažiavo į Kanadą ir 
JAV. Jam šia proga pasveikinti yra 
sudarytas specialus komitetas, kuris 
dabar renka sveikinimo laiškus ir fi
nansines aukas, šie laiškai ir gautos 
dovanos bus persiųstos kun. V. šar
kai su bendru sveikinimo raštu. Au
kas ir laiškus prašoma siųsti komi
teto ižd. A. Rūgytei, 6547 So. Wash
tenaw, Chicago, Ill. 60629, USA, ar
ba pirm. kun. dr. A. Juškai, 1515 So. 
50 Ave., Cicero, Ill. 60650, USA.

Brazilija
BRAZILIJOS KONGRESE liūdno

jo birželio trisdešimtmečio proga 
žodi tarė kongreso atstovas Manuel 
de Sousa Santos. Savo kolegoms jis 
priminė 40.000 Brazilijoje gyvenan
čių lietuvių, garbingą Lietuvos isto
riją, jos kovas su kryžiuočiais, šve
dais ir lenkasi. Jo nuomone, šiandien 
daug kas stebuklu vadina pokarini V. 
Vokietijos ir Japonijos atsigavimą, 
bet nemažesnis stebuklas yra nedide
lės lietuvių tautos vienybės ir savo 
charakterio Išsaugojimas sunkiose 
kovose. Sovietinis okupantas šiandien 
Lietuvoje persekioja Katalikų Bend
riją, mindo žmogaus teises, nesusi
laukdamas Vakarų valstybių protes
to. Supažindinęs su trėmimų Sibiran 
žiaurumais, jis sakėsi reiškiąs protes
tą visų nukankintų ir nužudytų var
du, nes lietuviai, kaip katalikai, yra 
brazilų broliai. Manuel de Sousa San
tos kalba yra įtraukta j Brazilijos 
kongreso oficialų leidinį. Duomenis 
jam parūpino prel. Z. Ignatavičius.

Argentina
BUENOS AIRES MIESTE rugpjū

čio 16 d. mirė Arnaldo Barsanti, 
193848 m. ėjęs Argentinos generali
nio konsulo pareigas Lietuvoje rei
kalu vedėjo titulu. Argentinoje jis 
buvo jo ir kitą iniciatyva įsteigtos 
rašytoju ir menininką sąjungos ge

neralinis sekretorius. Palaidotas Cha- 
carita kapinėse. Lietuvių-vardu čia 
atsisveikinimo žodį tarė kun. A. 
Steigvila. Buvo padėti du lietuvių 
vainikai — Argentinos Lietuvių Cent
ro ir J. Čekanausko šeimos. Velio
nis mirė, sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Liko liūdinti žmona Stanislava Ga- 
leckaitė-Barsanti. Už nuopelnus Lie
tuvai A. Barsanti yra apdovanotas 
Gedimino ordinu. Daugelis Argenti
nos lietuvių į šį kraštą atvažiavo su 
jo pasirašytomis vizomis.

Iš TARPTAUTINIO VETERINA
RUOS gydytojų kongreso Meksikos 
mieste į Buenos Aires pas pusseserę 
Mariją ir Petrą Bilevičius buvo už
sukęs prie Vankuverio gyvenantis dr. 
Julius Sakalauskas.

Australija
LIETUVIŲ VETERANŲ SĄJUN

GOS Sidnėjaus skyrius surengė Da
riaus ir Girėno skrydžio per Atlan
tą minėjimą, kuris buvo pradėtas Sv. 
Jokimo bažnyčioje kun. P. Butkaus 
atlaikytomis Mišiomis ir pamokslu. 
Pamaldose su vėliavomis dalyvavo 
Kovo ir Neries sporto klubai, skau
tai, ateitininkai ir ramovėnai. Giedo
jo Broniaus Kiverio vadovaujamas 
“Dainos” choras. Parapijos salėje po 
pamaldų paskaitą apie drąsiuosius 
lakūnus skaitė Jurgis Petniūnas. Da
nutė Bortkevičienė padeklamavo J. 
Aisčio eilėraštį “Amžių giesmė”, o 
“Dainos” choras padainavo tris lie
tuvių kompozitorių kūrinius. Minė
jimui vadovavo ramovėnų pirm. Sta
sys Pačėsa.

ALB KRAŠTO VALDYBA yra su
dariusi jaunimo komitetą, kuriam 
tenka ir pasaulio lietuvių jaunimo 
II kongreso centrinio komiteto par
eigos Australijoje. Komiteto nariai 
— J. Naujalienė, D. Dunda, M. Mau- 
ragis, J. Morkūnas, pirmininkas — 
ALB krašto valdybos narys jaunimo 
reikalams J. Neverauskas. Šis komi
tetas rūpinasi pagalbinių kongreso 
komitetų steigimu prie ALB apylin
kių valdybų ir seniūnijų, lėšų telki
mu, atstovų parinkimu kelionei į Či
kagą. Pirm. J. Neverauskas spaudoje 
paskelbtuose pranešimuose pabrėžia, 
kad Australijos atstovai į lietuvių 
jaunimo pasaulinį kongresą Čikagoje 
turi mokėti lietuvių kalbą, būti su
sipažinę su Australijos lietuvių jau
nimo problemomis, atstovaujamos or
ganizacijos veikla bei siekiais. Jie 
taip pat turi įsipareigoti griže įsi
jungti į aktyvią lietuvišką veiklą sa
vo gyvenamose apylinkėse. Atstovas 
kelionės išlaidas gali padengti pats, 
gauti paramą jį delegavusios orga
nizacijos, telkti lėšas bendrais jau
nimo renginiais.

KUN. A. SPURGIO, MIC, vadovau
jama Šv. Kazimiero šeštadieninė mo
kykla Adelaidėje šiais mokslo metais 
įsivedė VII ir VIII skyrius. Programą 
praplečia naujas kursas “Lietuvių 
tautos kultūra”, kurį dėstys patyru
si pedagogė A. Stepanienė.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIO” PRANE

ŠIMU, Londono “The Times” dien
raštis rugpjūčio 3 d. paskelbė Vil
niuje apsilankiusio savo korespon
dento Maskvoje David B o n a v i a 
straipsnį su dviguba antrašte: “Vil
nius, daugelio bažnyčių miestas, te
bėra katalikiška tvirtovė ateistinėje 
Sovietų Sąjungoje”, “Lietuvos komu
nizmas yra švęlnesnės rūšies”. Ci
tuojame “EL” redakcijos išversto 
straipsnio ištrauką: “Maža tėra mies
tų, kuriuose taip dominuotų bažny
čios, kaip Lietuvos sostinėje Vilniu
je. Judrioje miesto gatvėje moterys 
klūpo ant šaligatvio ir meldžiasi prie 
Romos katalikų koplyčios, kurioje 
tuo metu vyksta pamaldos. Kita mo
teris eina keliais koplyčios laiptais. 
Vilniuje veikia ne mažiau kaip vie
na ortodoksų ir penkios katalikų baž
nyčios, palyginti, labai didelis skai
čius Sovietų Sąjungoj. Nežiūrint to, 
Vilniuj yra dar tiek daug bažnyčių, 
kurios neturi kunigų, kad net val
džia dėl to jaučiasi nepatogiai. Ele
gantiškos baroko stiliaus bažnyčios 
naudojamos kaip technikos laborato
rija, meno galerija, suvenyrų ir svai
galų krautuvė, kunigo butas ir ateiz
mo muzėjus. Katalikų bažnyčios yra 
gausiai lankomos, nes Lietuva tebėra 
pagrindinė katalikiškoji tvirtovė So
vietų Sąjungoj. Stalinui 1940 m. 
kraštą prisijungus, nežiūrint visokių 
persekiojimų, proporcingai daugiau 
jaunimo ir vyrų liko ištikimi savo 
bažnyčiai, negu ortodoksai pačioje 
Rusijoje ..Straipsnio autoriaus D. 
Bonavia teigimu, Lietuvoje yra tru
putį daugiau kultūrinės laisvės — 
čia Vilniaus galerijose gali rasti ir 
abstraktinių kūrinių. Istorijos muzė- 

n~opasandai atiduodama mini
mali duoklė. Daug viešųjų skelbimu 
Vilniuje yra tik lietuvių kalba, kai 
tuo tarpu Rygoje jie visada būna 
latvių ir rusų kalbomis. Ten taip pat 
gali matyti daugiau politinių plakatų 
nei Vilniuje. Rusinimas Lietuvoje 
esąs mažesnis kaip Estijoje ir Lat
vijoje, nes Lietuva turi palyginti ne
ilga pajūrio ruožą, menkesnę strate
ginę reikšmę Maskvai. Pasak D. Bo
navia, iš visų Baltijos tautų Lietuva 
turi gražiausią istorija, didesne už 
rusų lenkų ir vokiečių kultūrine ita- 
ką. Apie jos dabartine būklę D. Bo
navia rašo: “Tačiau būtų labai naivu 
galvoti, kad Lietuva yra savaranki 
valstybė, kaip skelbia propaganda. 
Pagal sovietų konstituciją, sąjungi
nės respublikos turi perleisti Mask
vos valdžiai pačius svarbiausius gyny
bos, užsienio politikos, saugumo, eko
nomijos, teismų ir kitus reikalus..
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gintarų pabėrė...

| mokyklę
Ir Algiukas, ir Valytė,
Ir šimtai vaikų
Skuba, bėga į mokyklą 
Tuo pačiu keliu.
Dzin — skambutis suskambėjęs 
Į klases visus sukvies — 
Mokslo dienos prasidėjo, 
Švinta kelias ateities!

Rudenėlis
Pasakyk man, rudenėli, 
ko nuvyto visos gėlės? 
Man širdelėje graudu, 
aš žiedų pasigendu.
Rudenėli, rudenėli, 
kur pradingo paukštužėliai? 
Kai aš prausdavau lėles, 
jie čiulbėjo giesmeles.
Rudenėli, rudenėli, 
ko pakilo šiaurės vėjas? 
Krinta lapai nuo šaknų, 
žaist kiemely — nejauku.
Nesirūpink, tu dar vaikas... 
keičiasi tik metų laikas.
Po žiemos vėl džiaugsmas grįš, 
vėl žiedai sode pražys. A. Abr.

Būsiu darbšti mokinė
Šiandien Onutė tvarko mokyk

los reikmenis. Aplenkusi skaity
mo knygutę “Rūtelę”, drožinėja

Viktutė Vingelytė audžia lietuviškas 
juostas Kanados parodoje. Austi ji 
išmoko “Aušros” stovykloje. Jos mo
tina yra gimusi Kanadoje; aktyviai 
dalyvauja lietuviu veikloje

Nuotr. V. Matulaičio

Vasaros atostogų nuotykiai
Vieną šeštadienio rytą anksti 

atsikėlę mes iškeliavome žuvau
ti. Mamytė to nemėgsta, pasili
ko namuose ir norėjo paruošti 
pietus. Mes jai neleidome, mes

Lietuviška mokykla
Jeigu aš turėčiau pasirinkimą, 

į lietuvišką mokyklą neičiau, 
kadangi mano tėveliai man lie
pia i ją eiti, aš stengiuosi gerai 
mokytis. Rašyti ir skaityti aš jau 
gan gerai išmokau. Dabar man 
pradeda patikti istorija. Mokau
si apie Lietuvos praeitį ir man 
geriausia patinka skaityti apie 
karalius ir kunigaikščius. Daug 
ko aš nesuprantu ir man padeda 
mamytė arba tėvelis namuose. 
Bet geriausia už viską man pa
tinka tautiniai šokiai. Aš labai 
norėčiau gerai išmokti šokti, nes 
man labai patinka šokti ir visur 
su šokiu grupe pasivažinėti. Lie
tuviškoje mokykloje turiu daug 
draugių ir man patinka su jomis 
šeštadieniais susitikti. R. B.

Katinukai
Koks stebuklas prie upelio?! 
Katinukai galvas kelia, 
ant rausvų karklų šakų 
dairos, juokias iš visų!
Juos saulutė pakutena, 
vėjas žemėn nuridena... 
Katinukai kur nuslydo, 
lapeliukai tuoj išdygo.

B. Vytienė

Baltiečių savaitės išvykoje Sao Paulo mieste Brazilijoj dalyvavo apie 250 
asmenų. Ja pasinaudojo ir vaikai. Nuotraukoje matome jų tris bežai
džiant A. Saulaitis

Į lazdynus
Palei upę 
saulė tviska. 
Ei, vaikai, 
visi į mišką!
Einam, slenkam 
pamažu, 
kai aplinkui 
taip gražu!
Jonai, Vidai, 
ar matai? 
Jau prinokę 
riešutai.
Mes lazdyną 
pakratykim, 
dar nevieną, 
daugel sykių!
Krinta, byra 
riešutai, 
rinkite 
greičiau, vaikai!
Traška, braška 
tarp dantų — 
tai skanumas 
riešutų!

J. NARŪNE

spalvas ir galvoja: “Rytoj prasi
deda mokslas šeštadieninėj mo
kykloj. Kaip džiugu! Ten vėl su
sitiksiu klasės drauges Danutę, 
Zitą... Kiek daug vasaros nuo
tykių joms papsakosiu, o gal ir 
padainuosiu”. Taip galvodama, 
ji ir užtraukė skardžiu balseliu 
dainelę “Tam namely, tam ma
žam, maži žmones gyveno.” Tai 
išgirdo Į svečius atvažiavęs dėdė 
ir nustebęs paklausė: “Onute, iš 
kur tu išmokai tokią gražią dai
nelę? Pirmą kartą girdžiu Tave 
taip smagiai dainuojant. “O, dė
de, turbūt Jūs pamiršote, kad aš 
šiemet stovyklavau Wasagoje. 
Ten išmokau daug dainų. Ne tik 
dainų išmokau, bet ir daug kitų 
dalykų — tautinius šokius šok
ti, sportuoti ir net šaltu vande
niu praustis... Dabar visai ne
bijau šalto vandens”, pasakojo 
Onutė.

Į jos pasakojimą įsiterpė ma
mytė: “Jei gerai mokysies, tai 
kitą vasarą vėl galėsi važiuoti i 
stovyklą.” Onutė iš džiaugsmo 
net kelis kartus pašoko. Apkabi
nusi mamytę, tarė: “Būsiu 
darbšti mokinė. Rytoj su savo 
geriausia drauge “Rūtele” vėl 
keliausiu Į lietuvišką mokyklą.

A. Abr.

tikėjomės pagauti žuvų pietums. 
Ji mūsų paklausė.

Paežerėje nelabai gerai sekėsi 
ir visą rytą nė viena žuvytė ne
išdrįso paragauti mūsų sliekų. 
Aš tyliai nusprendžiau kalbėti 
Rožinį kas sekmadienį, ir staiga 
užsikabino lydeka. Jau traukda
mas prie kranto pagalvojau, 
koks ilgas tas Rožinis ir nesino
rėjo kalbėti, žuvis pasimurdė ir 
dingo. Aš prabilau garsiai: “Die
vulėli, aš tik pajuokavau, o tu ir 
patikėjai.

Jau žinojome, kad mamytė 
lauks, tai ruošėmės važiuoti na
mo, bet ne tėvelis. Jis be žuvies 
nevažiuos — reiks pagauti krau
tuvėje. Namo važiuodami užsu
kome į žydų turgelį ir “pagavo
me” užšaldytą žuvį. Namuose 
mama buvo iškepusi skanų pyra
gą, nes mes pietų ruošti nelei
dome. šeštadienio pietų nepa
miršiu kol gyvas — valgėm seną 
žuvį ir pyragą.

Romas Ledas

Peteliškė rudenį
Paskutinė peteliškė 
skuba, irias per miglas, 
švelnūs ir lengvi sparneliai 
kaip toli ją benuneš?
Ar pasieks ji saulės šalį, 
kas kelionėje lydės?
Vien auksinis rudenėlis 
jai daug laimės palinkės!

B. V.

Studentiškas pokštas rusams
Ukrainiečiai sukombinavo Įsegti j 

Inturisto firmos reklamines knygeles 
po vieną antisovietini lapą su Intu
risto firmos ženklais ir įrašais. Jos 
tarnautojai, nieko neįtardami, dalin
davo tas reklamines knygeles su 
“priedu” keleiviams, važiuojantiems 
į Sovietų Sąjungą. Taip du Winnipego 
ukrainiečiai studentai buvo patikrin
ti Kieve ir apkaltinti platinimu nele
galios spaudos. Paaiškėjo, kad visa 
tai buvo padaryta Kanados Inturisto 
Įstaigoje. Tie du ukrainiečiai tuojau 
buvo grąžinti Kanadon. čia pateikia
me pilną to pokštinio lapelio verti
mą. RED.

Inturist (vardas ir firmos 
ženklas). Brangus turiste!

Mes mielai supažindiname jus 
su mūsų didžiuoju kraštu — ru
sų raudonąja imperija. Pažangus 
garbingos rusų komunistų impe
rijos kūrimas* buvo trukdomas 
atkaklių virš 30 milijonų liau
dies prfešų. Jų daugumą sudarė 
ukrainiečiai, gudai, baltiečiai ir 
kiti priešgynos. Savanoriškai 
stengdamiesi suliedinti šias tau
tybes su didžiausia rusų tauta į 
sovietinę liaudį (praktiškai žino
mą kaip Rusiją), mes paruošėme 
šį informacinį lapelį, kuriame 
atsispindi išskirtinis žmonišku
mas ir Tėvynės vieningumas.

Jei norėtumėte mus aplanky
ti, mes garantuojame, kad jūs 
tos patirties nepamiršite visą gy
venimą. Jūsų patogumui mes 
mielai pateikiame šias informa
cijas, kad jūsų vizitas mūsų im
perijoje būtų malonus.

Didžiausias dėmesys
Nuo tos minutės, kai paduo- 

date prašymą keliauti į mūsų di
dįjį kraštą, jki sugrįžimo į savo 
kraštą mes įrašome jūsų pavar
dę į savo kartoteką ateities ry
šiams. Mes tai darome, norėda
mi palaikyti su jumis nuolatinį 
ryšį. Jei turite giminių ar drau
gų Sovietų Sąjungoje, mes taip 
pat juos prijungiame prie jūsų 
bylos, kad jie galėtų, reikalui 
esant, taip pat keliauti į mūsų 
Sibiro sveikatos kurortus.

Jūs galite būti paprašytas išsi
rengti nuogai, kai peržengsite 
valstybės sieną. Mes taip daro
me mūsų kapitalistiniams drau
gams, kad juos apsaugotume 
nuo “dolerinių vabalų”, kurie 
turi tendencijos plisti po mūsų 
kraštą. Tai yra griežtoje mūsų 
sveikatos departamento žinioje, 
kuris rūpinasi liaudies sveikata.

Butai
Sovietų Sąjungooje jūs turėsi

te visą grandį mūsų ištaigingų 
Inturisto viešbučių su nuosta
biais baldais ir patarnavimu. 
Mūsų svečių naudai visą laiką 
turime automatinę komunikaci
jos sistemą, kuri registruoja ir 
perduoda kiekvieną jūsų žodį 
mūsų patikimiem pareigūnam, 
besirūpinantiem jūsų saugumu. 
Jei negalite iš ryto laiku pabus
ti dėl intelektualinio įpročio, ga
lite paprašyti mūsų pažadinimo 
tarnybą. Mes pasibelsime į jūsų 
duris tarp pirmos ir septintos 
valandos ryto. Paskambinkite: 
RAid 292-22-60.

Po vieną prausyklą yra kiek
viename Inturisto viešbučių 
augšte, kuri yra atidara nuo 7 v. 
ryto ligi 11 v. vakaro. Jei susi
daro eilės arba prausyklos ne
veikimo metu, galite gauti kibi
rą už 10 kapeikų. Jei jums nepa
kaktų 9 colių tualetinio popie
riaus* siūlome paprašyti 
patarnautoją, kad jis pristatytų 
gražiai atkirptą “Pravdos” laik
raščio gabalą.

Mūsų Inturisto svečių ramiam 
poilsiui garantuoti esame įvedę 
tvarką, kad kiekvienas grįžtų į 
savo kambarį prieš 11 v. vakaro. 
Jei atsitiktų, kad mūsų svečias 
negrįžtu laiku dėl kokiu nors 
priežasčių (pvz. užtruktų lanky
damas kolektyvinį ūkį), tai jį 

parvežtų mūsų ištaigingas juo
das automobilis ir parūpintų tin
kamą nakvynę, šis patarnavimas 
yra nemokamas ir užtikrintas 
mūsų kooperacinės svečių sau
gumo tarnybos (paprastai žino
ma kaip valstybės saugumo ko
mitetas arba tiesiai KGB).

Pramogos
Rodomi “Mosfilm” gamybos 

filmai:
“RUSAI ATEINA” (įėjimas 

apribotas). Jame rodomas veng
rų premjeras nepamirštamasis 
Imre Nagy (1956) ir Nikita 
Chruščiovas, čekoslovakų prem
jeras gerai žinomas Alaksand- 
ras Dubčekas (1968) ir Leonidas 
Brežnevas.

“Į PRAGARĄ IR ATGAL” 
(įėjimas apribotas). Išskirtinai 
jaudinantis dokumentinis fil
mas, paruoštas Ukrainoje. Rea
lūs vaizdai iš 1933 m. bado, kar
tuvės, sušaudymo scenos, kanki
nimų kambariai. Rodoma visą 
laiką per pastaruosius 50 metų.

“RUŽAVA. PANTERA”. Nau
jai sukurta komedija. Direkto
rius — Aleksis Kosyginas, reži- 
sorius Leonidas Brežnevas, pa
grindinis aktorius — galantiška
sis Kanados Pierre E. Trudeau.

Jūsų intelektiniam dėmesiui 
labai rekomenduojame aplanky
ti psichiatrinę prieglaudą “Min
ties tankai”. Ten galėsite pasi
kalbėti su kaikuriais gabesniais 
bei pajėgesniais mokslo, meno, 
literatūros ir kitų sričių asmeni
mis, kaip su poetu V.Bukovs- 
kiu, biologu Z. Medvedevu, ge
nerolu P. Hryhorenko ir kt.

Esame įsteigę tokias pažan
gias institucijas, kaip Serbsky 
Institute, perdaug talentingiem 
savo piliečiam. Ten mes kreipia
me jų kūrybiškumą į teisingą 
kelią tokiais minties skatinto- 
jais, kaip sulfazinas, aminozinas, 
lobotominas, bei pasiekiame ge
ru rezultatu. < fe

Ekskursinės kelionės
Mūsų darbininkų rojaus šiau

rinius rajonus gali parodyti mū
sų Inturisto Sibiro skyriaus di
delis skaičius patyrusių vadovų. 
Kaikurie jų turi net 35 metų pa
tyrimą. Galite prašyti patarna
vimo neatšylančių sričių eksper
tų, kaip adv. dr. W. Harbovyi, 
žurnalistas ir poetas S. Kara- 
vanskyi, istorikas V. Moroz. 
Taip pat galite pasirinkti vieną 
iš milijono puikiausių betkurios 
tautybės vadovų. Prašydami ge
riausio vadovo, rašykite: Camp 
11, Yavas, Mordovian ASSR, 
USSR.

Ką jūs neplanuotumėte, ne
praleiskite progos aplankyti 
“Mordovų žiemos stebuklų že
mę”, kuri yra žiemos kurortas, 
veikiąs ištisus metus. Privatu
mas, uždarumas garantuotas. 
Puikiausios sąlygos dietai ir svo
riui numesti. Svečiai dažniausiai 
yra intelektualai, kurie gali pa
rūpinti kontroversinių pokalbių. 
Tai geriausia vieta politiniams 
ir religiniams suvažiavimams: 
separatistų, sukilėlių, nacionalis
tų, krikščionių, žydų ir kitų.

Jei norite savo draugams ar 
giminėms, gyvenantiems Sovie
tų Sąjungoje, parūpinti nemoka
mą vienos krypties kelionę į 
šiuos žiemos kurortus, pasakyki
te jiems, kad atneštų vietinei In
turisto įstaigai 'CSS) “Daktaras 
živago” egzempliorių, šv. Raštą 
arba vakariečių laikraštį (rezer
vacijos nereikalingos).

Pagal gaisrų gesinimo taisyk
les, kurios yra paruoštos Mask
voje Ukrainos ir kitoms respub
likoms, mes savo svečiams parū
piname nešiojamuosius ugnies 
gesintuvus jų pačių apsaugai. 
Gesintuvai tun būti nešiojami 
kiekvieno svečio, kuris lankosi 
Ukrainos ar kitų respublikų bib

liotekose, archyvuose, bažnyčio
se ir kituose kultūriniuose pasta
tuose, kurie gali užsidegti.

Kuriomis kalbomis 
susikalbama?
Rusijoje — rusiškai, Ukraino

je — rusiškai, Gudijoj — rusiš
kai, Baltijos valstybėse — rusiš
kai, Gruzijoj — rusiškai, Tur
kestane — rusiškai, Armėnijoje 
—rusiškai.

SUPRATOTE?
Kai sugrįšite į savo kraštą po 

šios nuostabios kelionės, mes ti
kimės, jos nepamiršite visą gy
venimą. Smulkesnių informaci
jų teirautis: Inturist, 16 Marx 
Prospect, Moscow, USSR. Tel. 
RAid-292-22-60.

Pasaulio darbininkai, vienyki
tės!! M.

PAINI KELIONĖ ATGAL
Kanados lietuvių skautų ekskursijos paskutinis etapas
Mūsų kelionė baigiasi ir vyks

tame Liuksemburgan prisijung
ti prie kitų dalyvių kelionei at
gal. Ten susitikome mūsų jau
nuosius kelionės draugus ir iš
girdome nelabai malonias žinias. 
Pasirodo, lėktuvo, turėjusio mus 
skraidinti namo, dar nėra, ir 
mums teks palaukti, žinios ne
labai malonios, pagalvojus, kad 
Maltono aerodrome mūs lauks 
artimieji, draugai ir rūpinsis 
mumis. “Ką man mama pasakys, 
kai negrįšiu laiku?” — ašaroja 
kanklininkė. “Man reikia vasar- 
namin važiuot!” — skundžiasi 
vyresnė keliautoja.

Nusiuntė viešbutin
Atsiradęs ekskursijų agentū

ros atstovas visus nuramino ir 
pranešė, kad gausime viešbuty 
nakvynę ir maistą, o lėktuvas, 
dar ir šiandien dėl mums neži
nomų priežasčių, atskris vėliau. 
Kiek tas “vėliau” bus, taip ir 
nepavyko sužinoti. Nuvykome 
viešbutin. čia viskas tvarkoj, ta
čiau nežinia mus vargino. Vado
vai visai nusiminė, kai buvo pra
nešta, kad lėktuvas dar kartą 
vėluos. Liuksemburge jaučia
mės gerai, maistas geras, kam
bariai puikūs. Išeiname pasi
vaikščioti, grynu oru pakvėpuoti 
ir pasigrožėti naujais vaizdais. 
Tačiau vistiek neramu. Daugiau 
rūpi skridimas namo nei vaiz
dai. Mus išprašė iš viešbučio, 
nes lėktuvas jau paruoštas ir 
tikrai išvyksime. Aerodrome nu
sileidžia du lėktuvai. Na, vienas 
tikrai turi būti mūsų, bet didelis 
būrys keliautojų iš Amerikos 
ginčijasi, kad tai jų lėktuvas. Pa
sirodo, kad ne mes vieni vėluo
jame. Galų gale mums praneša, 
kad skrendame atgal, bet ne į 
Maltono aetodromą, o Niagara 
Falls, N.Y. “Po griausmų!” — 
šaukia kantrybės nustojusi vie
na iš “mamų”. “Kokia čia orga
nizacija? Kokia čia tvarka?” — 
amerikietė dalyvė skundžiasi. 
Nė vienas negalėjo duoti tikro 
atsakymo kas kaltas, bet visi la
bai norėjo būti lėktuve ir lai
mingai pasiekti Maltoną.

Tuščios piniginės
Mes jau lėktuve. “Sudiev 

Liuksemburge! Sudiev Europa!” 
— mojuojame pro langus atsi
tolinančiam aerodromui. Kelio
nės pradžia atgal gana rami. Ne
beskamba daina virš Atlanto, 
nebedūksta mūsų šaunusis jau
nimas. Visi susimąstę, ramūs. 
Nežinau, ar laiku lėktuvo nega
vimas visus prislėgė, ar atsisvei
kinimas su Europa buvo sunkus, 
bet... “Nusileisime Islandijoj” 
pranešimas visus atgaivino ir 
lyg suteikė naujų kelionės nuo
tykių galimybę. Daugelis mūsų 
pasinaudojome proga ir Islan
diją pamatyti, čia šalta, krautu
vės pilnos visokių gėrybių, ypač 
kailių. “Žiūrėk, koks gražus ap

VANCOUVER, B. C. Vankuveriu 
atsilankęs Montrealio Jaunimo An
samblis “Gintaras” nuo rugsėjo 1 iki 
5 tapo čia sensacija. Tokias šventės 
mes nesame turėję nuo vakarų Ka
nados Lietuvių Dienos. Kai 50 asme
nų jaunimo grupė įstengė tokias to
lumas nugalėti ir kai sužinojome, 
kad dalyvaus federacinės valdžios ir 
miesto burmistro atstovai, nujautė
me, kad tai nebus eilinis spektaklis.

Rugsėjo 3 d. greit atėjo, ir tautie
čių prisipildė didelė salė. Kaikam te
ko ir koridoriuose pastovėti. Jei dar 
prisiminsime, kad šis pasirodymas ir 
kelionė Vankuverin buvo ilgą laiką 
“Gintaro” svajonė, bus suprantama, 
kodėl Vankuverio lietuviai taip pa
milo “Gintarą” — kaip nuosavus 
šeimos narius. Jie čia visus žavėjo, 
mus tiesiog užbūrė...

Programą atliko išimtinai jaunieji 
gintariečiai. Atidarymo žodyje buvo 
išreikšta viltis, kad prie Baltijos jū
ros vėl prisikels nepriklausoma tau
ta. Šią viltį išreiškė daina “Siuntė 
mane motinėlė”. Tautiniai muzikos 
instrumentai, užburianti trijų lietu
vaičių daina vedė mus toli į Baltijos 
pakrantes prie aisčių aukuro. Po dai
nos sekė šokiai, atlikti lyg vaidilučių, 
grakščiai ir natūraliais judesiais. Dai
nos, šokiai, deklamuoti eilėraščiai, 
tautinių instrumentų garsai — visa 
jungėsi į vieną simfoniją. Ilgų ploji
mų susilaukė Rasos Lukoševičiūtės 
deklamuotas eilėraštis “Gėlės iš šie
no”. Dainos buvo atliktos trijų gin-
tariečių: V. Murauskaitės, J. mintyje; Dalyvis

Montrealio “Gintaras” Winnipege
BR. BUJOKIENĖ

WINNIPEG, MAN. S. m. rugsėjo 
6 d. susilaukėm Montrealio Lietu
vių Jaunimo Ansamblio “Gintaras”, 
kurį sudaro apie 50 narių nuo 10 
iki 20 m. amžiaus berniukų ir mer
gaičių. Koncertas ivyko tą pačią die
ną 8 v.v. St. Mary’s Academy audi
torijoj. Didžiulė salė buvo pilnutė
lė žmonių. Džiugu, kad daugumą pu
blikos sudarė kitataučiai, nes Win
nipego maža lietuvių kolonija niekad 
neužpildytų tokios salės.

Winnipego L. Bendruomenės pirm. 
Vincas Januška pradėjo šį koncertą 
įžanginiu žodžiu. Nuskambėjus ploji
mams, pakvietė kalbėti miesto bur-

siaustas! Tik 80 dolerių!” — ne
atsidžiaugė keliautoja. “Kailių 
gražumas, kainų žemumas!” — 
stebėjosi kita. Bet niekas beveik 
nieko nenusipirko, nes piniginės 
buvo tuščios.

Amerikos žemėj
Laimingai nusileidžiame Nia

gara Falls aerodrome. Čia reikia 
pereiti muitinės tikrinimus ir 
visus kitus formalumus. Sėdime 
lėktuve ir laukiame eilės, nes 
yra ir daugiau vėluojančių. Ga
lų gale, atlikę formalumus*, sku
bame į autobusus —^paskutinę 
mūsų susisiekimo priemonę į 
Maltoną. “O, kaip noriu pama
tyti tėtį!” — atsidūsta jaunas ke
liautojas iš Scarboro. “Tu ma
nai, kad aš tai ne?” — užsigau- 
na kanklininkė. Autobuse tylu ■ 
ir ramu, naktis, tik tylūs įspū
džių pasidalinimai karts nuo 
karto sudrumsčia ramybę, bet 
ir jie užgęsta monotoniškame 
padangų ūžime.

Pagaliau Toronte
Maltonas ... mūsų grįžimo 

punktas! Skubame iš autobusų ir 
dairomės savųjų. Jie čia! Išvar
gę belaukdami ir besirūpinda
mi. Linksmai sveikinamės, bu
čiuojamės. Ir čia gintariečiai už 
mus laimingesni — juos apdova
noja po rožę už jų pasirodymus 
Europoje ir pastangas. Vadovai, 
nors mirtinai išvargę, bet lai
mingi ir patenkinti sugrąžinę vi
sus namo, irgi gauna po rožę.

Aerodrome nebuvo laiko, nei 
progos padėkoti ekskursijos ren
gėjams už gerą organizavimą, 
nei vadovams už rūpestį ir glo
bą. Bet širdyje mes esame jiems 
visiems labai, labai dėkingi. 
Nors rūpesčių, darbo ir rizikos 
buvo daug, bet jie mums davė 
progos pažinti Europą, pratur
tinti savo akiratį. Esame dėkingi 
Lietuvių Skautų Sąjungos Kana
dos rajono šios kelionės organi
zatoriams: s. K. Batūrai, s. D. 
Keršienei, s. M. Vasiliauskienei, 
ps. inž. G. šernui, s. P. Reginai. 
Taip pat dėkojame mūsų “ma
mai” ir “papai” — tautinių šo
kių grupės “Gintaras” vadovams 
ps. J. Karasiejui ir vyr. sk. R. 
Karasiejienei. Visi stengėmės 
būti geri, drausmingi. Jei kas 
netaip išėjo, atleiskit. Visiems 
nuoširdus skautiškas ačiū.

Kelionės dalyvis
Prierašas. Malonu, kad įdėtas dar

bas organizuojant šią kelionę nenu
ėjo veltui. Atrodo, kad dauguma ke
liautojų išvyka patenkinti. Jie gerai 
atstovavo Kanados lietuviams ir pa
sisėmė naujų žinių. Dėkoju kolegoms 
organizatoriams, kelionės vadovams, 
kelionę aprašiusiam dalyviui ir vi
siems keliautojams už gražų bendra
darbiavimą kelionę organizuojant ir 
joje dalyvaujant. *

s, K. Batūra,
Kanados skautų rajono vadas 

Andriuškevičiūtės ir D. Kerbelytės. 
Daug plojimų susilaukė jauniausias 
ansamblio narys Gailius Lapinas. 
Programą pamargino E. Bubnio "“ne
vykėlio” rolė.

Visa programa paruošta su didele 
meile tam menui, giliu lietuvių tau
tos dainų ir šokių supratimu. Mont- 
realis yra tikrai laimingas, turėda
mas tokius talentus, kaip ansamblio 
vadovas Zigmas Lapinas ir šokių 
grupės vadovė Hilda Lapinienė. Nuo
stabu, kad Z. Lapinas, dirbdamas in
žinieriaus profesijoj, suranda tiek lai
ko jaunimui.

Po programos buvo publikos šo
kiai. Jų metu iškilo “Gintaro” sunku
mai subalansuoti kelionės išlaidas. L. 
Belskis su problema supažindino ei
lę lietuvių Vankuveryje, ir aukos pa
sipylė ... Iš stambiausių aukotojų 
minėtini: J. Macijauskas (jo bute 
įvyko ir jaunimo susipažinimo ba
lius), aukojęs $200, J. Klimas—$250. 
Visa eilė lietuvių aukojo po $100 ir 
mažiau. Pilnas aukotojų sąrašas, ma
noma, bus paskelbtas vėliau.

Ši puiki jaunimo grupė buvo lydi
ma ir globojama dr. P. Lukoševičiaus 
su Ponia. Koncerte dalyvavo ir ati
darymo kalbą pasakė Vankuverio 
burmistro atstovas Wilson, federaci
nės valdžios atstovai Cotė ir Kelly su 
žmona.

Montrealio jaunimo ansamblio čia 
paberti gintariniai grūdai mums, 
Vankuverio lietuviams, ilgai žibės at- 

mistro atstovą Magnus Eliason, ku
ris labai šiltais žodžiais pasveikino 
gintariečius.

Pakilus uždangai, išvydome pilnu
tėlę sceną tautiniais drabužiais pasi
puošusių jaunuolių su įvairiausiais 
instrumentais. Pažvelgus į čia pat 
gautą programą, paaiškėjo, kad šis 
lietuvių liaudies instrumentų orkest
ras, vienintelis Amerikos kontinen
te, susideda iš ragelių, birbynių, sku
dučių, tošelių, lumzdelių, ilgų berži
nių trimitų, skrabalų ir net trijų 
rūšių, kanklių. Nepaprastai gražia, 
harmonija skambėjo šio orkestro me
lodijos. Keletas muzikantų pasirodė 
atskirai po du. R. Lukoševičiūtė dek
lamavo ir atliko pranešėjos pareigas 
angliškai ir lietuviškai. Švelnia, jaut
ria tonacija ji apibūdino viso veiks
mo eigą, neišeidama iš savo vietos.

Vėliau, lydimos šio orkestro mu
zikos, suskambo dainos viso choro 
taip gražiai, harmoningai, kad publi
ka klausėsi lyg suakmenėjusi.

Meniškai atliekama lietuvių liau
dies muzikos, dainų, šokių-, žodžio 
pynė skleidėsi niekam nepasitrau
kiant nuo scenos, lyg kokioje sekly
čioje, ligi pertraukos.

“Nuostabiai gražiai suriktuota pro 
grama” — teko nugirsti žodžius, išei
nančiųjų į koridorių. Besigrupuojan- 
čiuose žmonių būreliuose matėsi su
sižavėjimo ir džiaugsmo nuotaikos.

Antroji programos dalis buvo dar 
gražesnė, čia vyko nuostabiai meniš
kai ir praktiškai surežisuota nenu
trūkstama pynė dainų ir grakščiai, 
sutartinai, gražiai atliekamų tautinių 
šokių bei jų paaiškinimų. “Senių šo
kyje” labai gražiai vienas šokėjas 
suvaidino girto rolę ir tuo prajuo
kino publiką. R. Lukoševičiūtė pa
bėrė daug poetiškų žodžių savo pra
nešimuose ir deklamacijose, tik, de
ja, dėl kažkokios kliūties neveikian
čio prie jos mikrofono gale salės 
žmonės negalėjo gerai girdėti.

Užklausiau, net keletą nelietuviškai 
kalbančių, kaip jiems patiko ši lie
tuviška programa. Daugumos atsaky
mai buvo: “wonderful”. Ką bekalbėti 
apie lietuvius — žavėjomės visi, ypač 
dainomis, kurių aidai siekė iki sielos 
gelmių ir nešė mus prie gintarais nu
barstyto gimtinės kranto, spaudė aša
ras iš akių ...

Plojimai buvo triukšmingi. Pasi
baigus programai, jie ilgai, ilgai ne
nurimo. Pasirodžius visiems ansamb
lio dalyviams, publika nenustojo plo
jusi ir reikalavo vadovų pasirodymo. 
Tada B-nės pirm. V. Januška iškvie
tė po vieną vadovus ir pristatė pu
blikai, keliančiai jiems didžiausias 
ovacijas.

Viso ansamblio vadovas ir muzi
kinis direktorius — Zigmas Lapinas: 
Ina Kličienė — vokalinės muzikos 
mokytoja ir vadovė (negalėjo iš
vykti gastroliuoti su ansambliu dėl 
jos motiną ištikusio širdies prie
puolio); Hilda Lapinienė — tautinių 
šokių mokytoja ir vadovė; Rimas La
pinas — jaunųjų muzikantų instruk
torius; Paulius Povilaitis — koordi
natorius ir gastrolių kelionės vado
vas; dr. P. Lukoševičius — tėvų ko
miteto pirm.

Labai šiltais žodžiais buvo rašyta 
apie šį koncertą vietos angliškoje 
spaudoje. “Winnipeg Tribune” rug
sėjo 7 d. laidoje buvo įdėtas straips
nis, o rugsėjo 8 d. didelio formato 
ansamblio nuotrauka “Lithuanian 
folk singers”.

Winnipego jaunimas ir dalis tėvų 
pasidžiaugėm dar drauge su gintarie- 
čiais tą vakarą po programos nuvy
kę į §v. Kazimiero lietuvių parapijos 
salę.

Rugsėjo 7 d. pavakariais Winnipe
go aerodrome įvyko graudus atsisvei
kinimas su gintariečiais. Būtų malo
nu šį mielą ansamblį dar kada vėl 
išgirsti arba sulaukti jo gastrolių 
Winnipege.



Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas muz. A. Paulionio, giedos Kanados Lietuvių Dienos pamaldose St. Catharines katalikų katedro- 
je spalio 10, sekmadieni, 2 v. p. p. Šis choras jau nekartą yra koncertavęs Įvairiuose parengimuose ir pasirodęs kaip pajėgus vienetas

Čikagos lietuviu horizonteO \
Vladas Ramojus

reigas. Ji gimė Čikagoje, vėliau su

Vos. netapau kankiniu
Mano įspūdžiai Brazilijoj? 

Štai vienas pergyventas, ne nu
girstas faktas. Sakyčiau — ma
no braziliškas krikštas. Mat, tai 
atsitiko tik po dviejų mėnesių 
Įkėlus koją Brazilijon.

Pirmąjį liepos sekmadienį 
Brazilijos Katalikų Bendrija 
skelbia “pasaulinę popiežiaus 
dieną”, kadangi Petrinės čiane- 
švenčiamos. Per liturginius 
tekstus išmąstęs Petro pašauki
mą ir jo vargus, Pauliaus raštus 
iš kalėjimo ir jo paguldytą galvą 
už Kristų,—pakilia dvasia šven
čiau popiežiaus dieną. Atlaikęs 
rytą pamaldas lietuviams Vila 
Zelinoj, popiet vykau į lietuviš
kas “parapijas” — Vila Caroli
na ir Casa Verde. Vykau ten pir
mą kartą. Ir tai toli -— visai į 
kitą miesto pusę.

Sao Paulo mieste yra 6 milijo
nai gyventojų (su “didžiuoju” 
Sao Paulo 8 milijonai). Tai di- ♦ gas? Ir laikai Mišias? 
džiausiąs pasauly katalikų mies
tas. Didžiuojasi jis savo katali
kiškumu, tačiau ir čia gali rasti 
visokio plauko tikinčiųjų. Cent
ras, su katedra ir senom švento
vėm, tradiciškai katalikiškas, 
bet priemiesčiai (bairais arba vi
lom vadinami) apstatyti viso
kiausių konfesijų sventnamiais.

Pamaldos lietuviams
Išlipau iš autobuso pagrindi

nėj Vilos Carolines aikštėj. Išvy
dęs būrį vaikinų, paklausiau, 
kur bažnyčia. Nurodė man gat
vę į kalvutę. Kiek pažengęs, pa
stebėjau užrašą “Igreja presbi- 
teriana”. — Tai ne man, — nu
mojau ranka, ir pasukau į deši
nę, sekdamas anksčiau gautais 
nurodymais.

Katalikų parapijos bažnyčia 
didelė, ant kalno, bet tolokai, 
tad vietos katalikai statosi baž
nytėlę prie namų. Pasistatę jieš- 
kos kunigo, kuris juos aptarnau
tų. Taip man vėliau pasakojo ko
miteto pirmininkas, italas. Prie 
šios statomos bažnytėlės kaip tik 
prisišlieję ir vietiniai lietuviai 
(225). kuriems čia laikomos pa
maldos vieną kartą į mėnesį, 
3.15 v. p. p. Susirinko apie 15. 
Giedojo, meldėsi, paskui pasi- 
dalijom informacijom.

Moters antausis
Iš ten taksiu nuvykau į kitą 

kvartalą — Casa Verde, kur lie
tuvių yra 700. Nunešiau Komu
niją vienai negalinčiai išeiti 
iš kambario moteriškei, paskui

patraukiau nurodyta alėja j ieš
koti Sopulingosios bažnyčios, 
kur vieną kartą Į mėnesį susi
renka “bairro” lietuviai. Jiems 
jau pranešta, kad atvyks svečias 
iš Romos.

Einu plačia gatve, vis žvalgy
damasis, ar neišvysiu, bažnyčios. 
Už vartelių, žiūriu, stovi mote
riškė, lyg ko laukdama; ir mane 
praeinanti tuoj užkalbina:

— Vocė ė padre? (Ar tamsta 
esi kunigas)?

Net nudžiugau. Mat, pagalvo
jau: žino, kad naujas kunigas at
eina, tai laukia, išeina pasitikti 
ir, reikalui esant, net kelią paro
dyt. Tad tuoj ir atsakiau:

— Certo, eu sou padre (Taip, 
esu kunigas). — Ir bandžiau tęs
ti lietuviškai. Tačiau ji į tai ne
kreipė dėmesio (nebuvo lietuvė) 
ir tęsė kvotimą:

— Tai ar esi katalikų kuni-

— Taip, — sakau, — esu ka
talikų kunigas ir einu laikyt Mi
šių.

Moteris atvėrė vartelius ir iš
ėjo Į gatvę. Atėjo, maniau, paro
dyt kelią Į bažnyčią. O ji, priėju
si visai prie manęs: _

— Ak taip? — suspigo. — Tu 
katalikų kunigas, tu laikai Mi
šias !... Ir pasismaginusi kad 
voš atžagaria ranka man Į veidą. 
Paskui, kiek atsikvėpusi, kad pa
leis savo kakarinę:

— Ah, cacorro, ladrao, trai- 
dor, vagabundo — Ak tu šunie, 
sukčiau, išdavike, latre... tu 
laikai Mišias... tu Piraporoj 
man davei Komuniją ... šunie, 
vagie, sukčiau, išdavike ...—Su 
šiais liejosi ir kiti panašūs titu
lai, kurių tačiau manasis portu
galų kalbos žodynas tuo metu 
dar neįstengė pilnai suvokti.

Atsukti kitą žandą?
Gauti antausi nuo moters, ir 

dar viešoj gatvėj — gėda. Bet ir 
panašiu gestu jai atsakyti rodėsi 
nemažesnė gėda. Gi evangeliškai 
atsukti kito žando ... nepasiti
kėjau ne tik savimi, bet ir ja. 
Juk, - galvojau, - ko gero, galė
tų dar ir akis iškapot. Tad nuri
jęs seiles norėjau, kiek mano žo
dynas leido, aiškintis, kad aš pir
mą kartą ją matau, kad Pirapo-

- roj dar niekad nebuvau, kad Ko
munijos aš jai niekad neda
viau ... Bet kur ji tau! — Lipa 
ant kulnų, grūmoja ir vis šaukia: 
“Šunie, išdavike, sukčiau, kata-

Brazilijoje.. 
likų kunige, tu man Komuniją 
davei...

Atatupstas, kaip gindamasis 
nuo užpuolusio šuns, ir vis žvelg
damas, kad neįkąstų, traukiausi 
klausdamasis: ar ji kvaila, ar pa
mišėlė, ar kas kita su ja? Tik ne
drąsiai dirstelėjęs į prie moters 
vartelių stovintį augštą pastatą 
išskaičiau grandiozišką užrašą: 
“Igreja Luterana” ir apačioj dar 
kokį kitą pavadinimą. Tik tuo
met susivokiau ir, įstengęs pa
likti ją, galvojau: katalikė mo
teris, matyt, gera davatkėlė (juk1 
lankėsi ir Piraporos atlaiduose, 
kur ir Komuniją priėmė). Vėliau 
sužinojau, kad Pirapora yra gar
si brazilų šventovė, netoli nuo 
Sao Paulo. Perėjusi į protestan
tizmą, buvo taip nuteikta prieš 
Katalikų Bendriją ir kunigus, 
kad pamačius katalikų dvasiškį, 
puola tarsi užpjudytas šuo. Ma
nau, jei būtų turėjusi po ranka 
akmeni ar mietą, būtų vožusi 
per galvą. Ir su popiežium nebū
tų pasielgusi kitaip, jei ten būtų 
pasimaišęs.

Moteris mietu per galvą ir... 
Pranas Gavėnas — kankinys! 
Taip greit. Ir taip lengvai!...

Kaip gaila, kad kankinių ga
dynė, rodos, praėjusi! Ankščiau 
tuoj būtum apšauktas kankiniu, 
o dabar išeitų laikraštis su žinu
te apie ir šitą kriminalinį gestą 
(jei dar kitokių sensacijų žurna
listai neįpintų), ir baigta!

Paklydusi fanatikė
Tęsiant kelionę pynėsi kojos 

ir mintys. Pirmiausia, pats ste
bėjausi savo šaltu krauju ir net, 
vidiniu džiaugsmu, kad... ga
vau į ausį už kunigystę. Tai ne 
kasdieninis įvykis, bent man.,Ir 
to tikrai nesitikėjau tokiam ka
talikybės centre, kaip Sao Paulo. 
Taigi, galvojau, Petro ir Pau-

PRANAS GAVĖNAS

liaus laikai dar pilnai nepraėjo 
— Bendrija tebera persekioja
ma. Moteris, pakeldama ranką 
prieš mane, norėjo apkulti pačią 
Katalikų Bendriją. Tai aš gyvai 
pajutau. Ir liksiu jai dėkingas, 
kad davė progos pirmą kartą 
taip giliai savyje pajusti ir per
gyventi mistinio Kristaus kūno 
vieningumo jausmą. Betgi ir pa
gailo moters, kuri, nuklydusi 
nuo tikrosios Bendrijos, ant ko 
nors turėjo išliet savo tulžį. O 
gal tokiu būdu turėjo praktiškai 
įrodyt (sau ir kitiems) savo išti
kimybę naujai tikybai.

Dvi savaites prieš tą įvykį 
šventėm ekumenizmo dieną: lie
tuviai, latviai ir estai — katali
kai, liuteronai, evangelikai. 
Sveikinomės ir bučiavomės prie - 
vieno altoriaus melsdamiesi ir 
linkėdamiesi vieningumo. Seni, 
tradicinio protestantų tikėjimo 
žmonės ilgisi susijungimo su 
Katalikų Bendrija, o nauji sek
tantai (nuklydę katalikai) — fa
natikai yra nesukalbami. Sao 
Paulo priemiesčiai, kaip paste
bėjau, pilni tokių sektantų ir jų 
šventnamių. Katalikų Bendrijai 
yra kuo susirūpinti.

LIETUVIŲ FONDAS
Neseniai Čikagos lietuvių laikraš

čiai pranešė, kad po N. Metų įvyks 
pasikeitimų Lietuvių Fondo (kitų va
dinamo milijoniniu) valdyboje ir ta
ryboje. Valdybos pirm, pareigas, ku
rias ilgą laiką ėjo Fondo iniciatorius 
ir steigėjas dr. A. Razma, o vėliau jį 
pakeitė dr. K. Ambrozaitis, perims 
augštai savo srityje iškilęs patologas 
dr. Jonas Valaitis, kuris sudarys nau
ją valdybą. Tarybos pirm. dr. G. Ba
tukui ir sekr. S. Rauckiui iš pareigų 
atsisakius, nauju tarybos pirmininku 
išrinktas dr. K. Ambrozaitis, o sekr. 
dr. F. Kaunas, šiomis dienomis Niu
jorke taip pat išrinktas ir Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-gos pirmininku.

Iš pavardžių matome, kad į LF pa
grindines pareigas dar negrįžta Fon
do steigėjas dr. A. Razma, prieš po
rą metų pasitraukęs, kad galėtų gi
lintis savo specialybėje. Iš tarybos 
pirm, pareigų pasitraukė ir dr. G. 
Balukas, šiose pareigose išbuvęs arti 
dešimties metų ir atidavęs daug šir
dies bei darbo. Jis taip pat buvo ir 
IV dainų šventės vykd. k-to pirminin
ku. Paskutinius metus jis ištisai pa
aukojo tik lietuviškam darbui. Todėl 
nenuostabu, kad jis kuriam laikui 
reikalingas užsitarnauto poilsio, o 
jo pareigas perėmė dr. K. Ambrozai
tis. Tai tas pats vyras, kuris vado
vauja “Į Laisvę Fondui Lietuviškai 
Kultūrai Ugdyti”, išleidusiam visą ei
lę vertingų veikalų, kaip Vyt. Mačer
nio, J. Daumanto, dr. J. Girniaus ir 
kitų. Dr. K. Ambrozaitis yra rent
genologijos skyriaus vedėjas vienoje 
didžiausių Gary miesto ligoninių. 
Juodu, su naujai Į tarybą išrinktu dr. 
Kaunu, jau yra daug valandų ir šir
dies atidavę LF. Todėl pasikeitimai 
LF pagrindinėse pareigose nėra nu- 
sigyvenimo, bet naujos gyvybės reiš
kinys.

LF, kurs dabar turi sukaupęs per 
$700,000 kapitalo ir lietuvių švieti
mui bei kultūrai iš procentų jau pa
skyręs apie $132,000, ateinančiais me
tais švęs dešimtmečio sukaktį. Pas
kutinis LF narių suvažiavimas įvyko 
birželio 5 d. Čikagoje, kur yra LF 
vyriausia būstinė.

“AKIRAČIAI”
Rugsėjo pradžioje skaitytojus pa

siekė Čikagoje leidžiamų “Akiračių” 
birželio nr. Kaikas šį mėnraštį net

bando laikyti už patriotinės spaudos 
ribų. Jei “Akiračiai” tikrai būtų “už

palankiai savo skiltyse necituotų “T. 
2.”, “Darbininko” ir dar vieno kito 
mūsų laikraščių, štai birželio nume
ryje skaitome: “Giliai įsirėžęs mūsų 
tautos istorijon 1940 m. birželis. Nu
trūko tada Lietuvos nepriklausomy
bė, kraštą okupavo svetima kariuo
menė. Kruvinom raidėm save istori
jon įrašė ir 1941 m. birželis. Per sa
vaitę laiko tada Lietuva neteko 
30,000 žmonių. Po vieną iš kiekvieno 
šimto ištrėmė Sibiran. Už ką!? Ko
dėl?! ...”

Atsitiktinai į rankas patekusioje 
“Vienybėje” apie Lietuvoje mirusio 
Stalino premijos laureato A. Venc
lovos mirtį teko skaityti tokius žo
džius: “Jo netekimas yra skaudus 
nuostolis lietuvių kultūrai ir literatū
rai. A. V. visada liks lietuvių atmin
tyje kaip didelis grožinės literatūros 
meistras, rašytojas, pilietis ir Lietu
vos patriotas...” Tuo tarpu “Aki
račių” birželio nr. tas pats A. Venc
lova taip vertinamas: “O gėdytis pre
mijų kartais tenka net po mirties. 
“Tiesoje” didžiausias A. Venclovas 
literatūrinis laimėjimas — Stalino 
premija — taip ir nepaminėta. A. 
Venclova buvo vienas iš turtingiausių 
žmonių Lietuvoje, už gausią propa
gandinę literatūrą gaudavęs riebius 
honorarus. Net ir nebūnant pranašu, 
gana aišku, jog Stalino premijos ver
tas literatūrinis šio rašytojo paliki
mas susilauks tokio pat likimo, kokio 
susilaukė ir pati premija...”

Kas be ko, “Akiračiuose” būna ir 
nemažai straipsnių, su kurių minti
mis negali sutikti. Taip lygiai ir šia
me nr. V. Rastenis užpuola VLIKą 
už išleistus ženklus tautžudystei pri
minti. V. Kastenio žodžiais, “jei ge
nocidas Lietuvoj būtų užtrukęs išti
są 30 metų, atseit, ligi šiol, tai lietu
vių Lietuvoj jau turėtų nebebū
ti... ” Taip, bet kad tautžudystė Lie
tuvoje buvo vykdoma, vedamajam 
rašoma net tame pačiame mėnrašty
je. Tad kam apie tai tylėti, augant 
naujoms kartoms. Kodėl nesimokyti 
iš žydų, kurie rėkė ir teberėkia už is
torijoje 
kas? Ir 
veržiasi

tavą, kur baigė komercijos mokslus 
ir Šiaulių teatro dramos studiją. Ku
ri laiką vaidino tame pačiame Šiau
lių teatre ir operetėje. 1946 m. grįžo 
į Čikagą ir tuojau pradėjo dirbti Sv. 
Antano b-vėje. Ilgainiui iškilo į svar
bų kontrolierės postą. Čikagoje vaidi
no visoje eilėje lietuviško teatro 
spektaklių, taip pat nemažai laiko 
skyrė Scenos Darbuotojų S-gai. Jos 
sukaktis įstaigos vadovų bei tarnau
tojų buvo prasmingai paminėta.

KEZIO NUOTRAUKOS
1970 m. pabaigoje Wisconsin© vals

tijoje išleisto reprezentacinio ir po 
visą Ameriką platinamo albumo “Lo
ve — Country Beautiful” pirmieji 
keli puslapiai papuošti lietuvio foto 
menininko kun. A. Kezio, SJ, meniš
komis nuotraukomis. Įdomu, kad šio 
albumo leidėjai yra savo srities ži
novai, atrinkę pačių geriausių šio 
krašto foto meistrų darbus. Rugpjū
čio vidury kun. A. Kezys ilgesniam 
laikui išvyko į Kaliforniją, kur nufil
muos daiL J. Rimšą. Filmavimą fi
nansuoja inž. V. Adamkus, o daili
ninko filmas bus įvestas į “Dvylikos” 
ciklą, kurio antroji dalis jau rengia
ma. J ji pateks ir daiL A. Varnas,

CHURCH MOTORS (Fordo gaminių prekyvietė)

maloniai kviečia Jus aplankyti privačią NAUJŲ FORDO 
1972 METŲ MODELIŲ parodą 1971 m. rugsėjo 22, 
trečiadieni, nuo 6.30 iki 11 v.v. Dalyvaus Ylona Pacas 
— 1971 m. 'Miss Toronto' su savo pilkuoįu "PINTO"

Norintieji sutaupyti ir pasinaudoti čia spausdinamu kuponu 
rasite didelį pasirinkimą - virš 250 nauju Fordo automobiliu.

CHURCH MOTORS tel. 767-2111
2100 Bloor St. West ir 35 Weston Road

Kuponas church motors — Kuponas 
$100

Nupirkusiem naują 1971 m. modelį, parodomąjį arba vartota automo
bilį ir pristačiusiem šį kuponą išmokėsime po $100

Service 35 Weston Rd. $10 0

Vienas šimtas dolerių $100 CHURCH MOTORS

Sąlygos: • Tik VIENAM pirkiniui ir vienom pirkėjui.
-------------------- • KUPONAS turi būti įteiktas automobilių pardavimo 

vedėjui, pasirašius pirkimo aktą dar prieš atsiimant 
automobilj.

• GALIOJA IKI 1971 M. LAPKRIČIO 1 D.

-------------- CHURCH MOTORS <— 
$100 Sales 2100 Bfoor St. West--------- ,-------------------- $100

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

sudėtas dideles kraujo su
su tuo praeities rėksmu jie 
į vis tvirtėjančią ateitį.

SUKAKTIS
Rugpjūčio mėnesį suėjo 25 metai, 

kai Cicero šv. Antano taupymo bend
rovėje be pertraukos dirba akt. E. 
Petrokaitė-Rukuižienė, šiuo metu ei
nanti įstaigos vyr. kontrolierės pa- Skamba kanklės plačioj Kanadoj..

Ontario

RUDENS FESTIVALIS
KINESFEROS

LONDON, ONT.
SPORTUOJANTIS JAUNIMAS — 

LLSK “Tauras” nariai rengia šau
nų balių gražiojoj- Centennial salėj 
šeštadienį, spalio 23 d. Pradžia 8.30 
v.v., pabaiga 1 v.r. Bus puikus orkest
ras, bufetas ir nuotaikinga programa, 
atliekama svečių iš... toli, karalai
tės rinkimai. Kandidatės į karalaites 
prašomos iš anksto registruotis pas 
klubo pirm. L. Butkų ir J. Paulionį. 
Taip pat visi prašomi iš anksto įsi
gyti įėjimo bilietus. Tuo palengvin
site rengėjų naštą. Bilietai gaunami 
pas klubo narius-studentus. Pagei
daujami laimikiai - fantai loterijai. 
Taigi, šių metų rudens sezonas pra
dedamas neeiliniu šokių vakaru-ba- 
liumi. Bus proga pasidalyti praėju
sios vasaros įspūdžiais ir geroje nuo
taikoje praleisti rudens vakarą bei 
paremti sportuojančio jaunimo klu
bą, kuriam dabar vadovauja pats jau
nimas. D. E.

BARRIE, ONT.
JUOZAS JURGAITIS, pensininkas. 

1971 m. liepos mėn. buvo išvykęs į 
JAV, kur aplankė savo gimines Wa- 
terburyje, Hartforde ir New London. 
J. Jurgaičio kaimynai bei draugai 
1971 m. rugsėjo 12 d. surupšė iškil
mingą 70-tąjį gimtadienio minėjimą. 
Juozas į šį pasaulį atkeliavo 1901 m. 
rugsėjo 8 d. Ta proga jis artimųjų 
bei kaimynų buvo pasveikintas.

Kaimynas

P R E M J E R O S -
DU PUIKŪS
NAUJI FILMAI!

ČESNAKAS-

česnakas (garlic) yra natūralūs krou- 
fa valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 

A t S Lma * n o nJmM, “UO pwvirTrO PORT Dvi

(•naikina. "ADAMS GARLIC MARLES" 
hid iovy)e nikolinįm Eeenoko alyvos.

Per Itfrsut limtmeiies milijonai imo- 
nh| vartojo česnako kaip vaisto, tiki-

__ -*»------------------------------------------------- — - ----- ------- - CJOIfO. JTcnKii OVTl »Tip/v w> f v ivcfKOL

Dar iiendien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEA R LES" dčfaitp vaistinėje. J««»es 
perlae, stipriau Ir mažiau ttof? tu-

"Namai prie vandens". — Kinesfe- 
roje bus pirma karta rodomi du jau
dinantys, nauji didelio formato fil
mai rudens programoj. "Namai prie 
vandens" — tai pasaulinė premjera. 
"Festivalis". — Tai antrasis filmas 
apie Ontario, specialiai pagamintas 
1970 m. pasaulinei parodai Osakoje, 
Japonijoje. Jis buvo labai mėgsta
mas japonų lankytojų Ontario pavil
jone.

Be šių naujų dviejų filmų, jūs taip 
pat galėsite pamatyti nuostabųjį fil
mą "Į šiaurę nuo Superior ežero". 
Tai specialiai pagamintas IMAX 
filmas, kuriuo gėrėjosi Kinesferos 
lankytojai ištisą vasarą.

PROGRAMA IKI SPALIO 11
"į šiaurę nuo Superior ežero"

10.00 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
"Namai prie vandens"

1.00 v.p.p. ikr 4.00 v.p.p. 
"į šiaurę nuo Superior ežero"

4.30 v.p.p. iki 6.30 v.v. 
"Festivalis"

7.00 v.v. iki 10.00 v.v.

RUDENS

FESTIVALIO

POBŪDIS

Paragaukite valgių betkuriame iš 23 restoranų Ontario Place. Išmė
ginkite skanų jūros maistą, bavarišką dešrą, pasiklausykite vokiečių 
orkestro, pamatykite Toronto miesto vaizdą nuo 35 pėdų virš vandens, 
išgerkite putojančio statinės alaus ir kitų skanumynų. Po to padai
nuokite įsijungdami į vieną iš daugelio dainos grupių Ontario Place.

ONTARIO PLACE
Ontario Place yra prie Ontario eže
ro, tiesiai prieš Parodų parką. Kaip 
privažiuoti?
T.T.C. — Specialūs autobusai į On
tario Place važiuoja iš Bay-Dundas 
gatvių stoties 10 minučių prieš 
kiekvieną valandą ir po to kas 20 
minučių. Dufferin gatvės autobusas 
ir Bathurst gatvės tramvajus nuve
ža tiesiai į Parodų parką, o iš ten 
galite eiti pėsti.
"GO" TRAUKINIAI. — Šie trauki
niai važiuoja kas valandą ir susto
ja prie Parodų parko ties Ontario 
Place. Nuo ten važiuokite GO auto
busu iki Ontario Place įėjimo. Smul-

LENGVA PASIEKTI
kesnių informacijų teiraukitės "GO 
Transit" įstaigoje.
TAKSIAI. — Galite paimti taksį ir 
nuvažiuoti iki vakarų arba rytų įėji
mo betkuriuo dienos metu.
AUTOMOBILIAI. — Galite įvažiuo
ti Prince's Gates ir palikti automobi- , 
lį aikštėje prie Ontario Place į šiau
rę nuo Lakeshore Boulevard. Kaina 
— 75 centai.
Ontario Place atidaryta visas 7 die
nas savaitėje iki spalio 11 dienos 
nuo 10 v.r. iki 1 v.r. įėjimo kaina: 
suaugusiems 1 doleris, mokiniams 
50 centų, vaikams 7-12 metų 25 
centai. Pensininkams ir vaikams iki 
7 metų — nemokamas.

Ontario Place rudens festivalis vyksta iki spalio 11 Ontario

Ontario vyriausybės projektas 
Hon. WILLIAM DAVIS, Prime Minister 

Hon. ALLAN GROSSMAN, Minister of Trade and Development
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d KlLTiMEJE VEIKLOJE
Amerikos lietuvių istoriją pasitinkant
Prof. dr. A. Kučo redaguotas veikalas — žymiausias pastarųjų metų istoriografijos kūrinys

1. Tautų tauta j jakšTAS l3uv? -kaimynai (iš gretimų Kruo-
Kai Kolumbas atrado Naująjį ————— pių ir Gruzdžių valsčių).

Pasaulį, Europa jau žengė į nau- turinio organizavimo, t.v. istori- . laiSkU ^keja, kad Burba 
juosius amžius susiskirsčiusi 
tautomis. Jos susidarė viduram
žių laikais iš pirmykščių paskli
dusių po žemyną genčių, kai šios 
susijungė į valstybinius viene
tus. Taigi, Europos tautos kilo 
iš įvairių valstybėmis tapusių 
junginių. Jos buvo valstybinės 
tautos.

Europiečių pradėtas Naujojo 
Pasaulio apgyvendinimas reiškė 
šių tautų kūrimąsi jame dažnai 
su jų valstybių parama. Pirmie
ji europiečių apgyvendinti plo
tai buvo Europos valstybių ko
lonijos. Tad pradžioje matome 
Europos valstybių — Ispanijos, 
Portugalijos, Prancūzijos, Olan
dijos, Anglijos kolonijas. Tos 
valstybės ir davė pradžią Nau
jajam Pasauliui, kurį iki šiol 
turime.

Istorija taip jau lėmė, kad 
šiaurinė Amerikos dalis gavo ko
lonistus iš labiausiai užjūriniam 
žygiam pasiryžusios tautos — 
anglosaksų. Ji savo kokybine ir 
kultūrine persvara uždėjo ant
spaudą šiaurinei Naujojo Pasau
lio daliai. Jai tekęs visam vaka
rų žemynui pradžioje taikytas 
itališkas Amerikos vardas rodo 
jos pirmenybę.

Pirmavusi anglosaksų tauta 
neužpildė savo užimtos dalies — 
paliko vietos ir kitoms Europos 
tautoms, kurios, paliestos emi
gracijos srauto, traukė į ją. čia 
atvykdamos, atsinešė savo tauti
nę individualybę ir ją išlaikė il
gesnį ar trumpesnį laiką anglo
saksiškoje aplinkoje. Pagal vi- - 
satoje besireiškiantį integracijos 
dėsnį, pagal kurį dalys jungia
si į augštesnę vienybę, iš Euro
pos tautų vis darėsi viena Ame
rikos tauta. Jos anglosaksiškas 
pagrindas liko papildytas, pa
įvairintas kitų tautybių.

Šalia integracijos vyksmo 
Amerikos tautų buityje reiškėsi 
ir tautų išsilaikymo pastangos. 
Kiekviena Europos tautybė, pa
tekusi į svetimą aplinką, jaučia 
savo individualybę ir ją reiškia 
įvairiomis tarpusavio bendravi
mo formomis. Bendravimo for
mos ir- sudaro tautybės istorijos 
turinį toje svetimoje aplinkoje.

Lietuvių tautai buvo lemta 
vienai iš paskutiniųjų įsiterpti 
į šį tautų mišinį. Ji taipgi pri
sidėjo savo įnašu prie šios tau
tų tautos sudarymo ir prarado 
bei dar praranda daug savo sū
nų. Nepaisant to, ji visdėlto gy
vuoja čia jau 100 metų. Jos gy
vata nuo pirmųjų kūrimosi me
tų iki šiol ir yra turinys istori
jos, kurios apžvalgai šis straips
nis skiriamas.

2. Veikalo sąranga
Neseniai pasirodžiusi dr. A. 

Kučo redaguota Amerikos lie
tuvių istorija yra žymiausias kū
rinys mūsų paskutinių metų is
toriografijoje. Ji aprėpia savo 
didele apimtimi (639 p.) visą lie
tuvių bendruomenės buitį nuo 
pat jos įsikūrimo iki šių dienų 
ir kaupia visokeriopas žinias 
apie ją. kurios išblaškytos viso
kiuose leidiniuose. Tuo būdu 
veikalas yra žinių aruodas ir ga
li būti parankine knyga kiekvie
nam, besidominčiam lietuvių 
praeitimi JAV-se.

Tokios svarbios knygos vertė 
žymia dalimi priklauso nuo jos

turinio organizavimo, t.y. istori- . ; • . • ....
nės meažiagos suskirstymo.. f. Amenką šliupo kviečia- 
Kiekvienam istorikui, imančiam ?ls Pa^are Shenandoah be
rašyti kokią ilgesnę studiją, pir
miausia kyla dvejopas medžia
gos suskirstymo planas: chrono
loginis ar teminis. Chronologi
nis planas reiškia istorinio vyks
mo vaizdavimą laiko slinktyje. 
Teminis vaizdavimas reiškia 
dalyko skaldymą paskiromis te
momis.

Minimo veikalo tema — Ame
rikos lietuvių bendruomenės is
torija nuo pradžios, sakysim, 
nuo 1870 metų, iki dabarties. 
Ta bendruomenė čia laikoma 
tam tikru vienetu, kuris nuo pat 
įsikūrimo pradžios gyvavo ir 
gyvuoja iki šiol. Vadinasi, rei
kia vaizduoti bendruomenės vie
neto vystymasis laiko tėkmėje. 
Tas daugialypis vienetas tegali 
būti vaizduojamas skaldant jį 
dalimis. Veikalo rengėjas dr. A' 
Kučas suskirstė jį į penkias da- 
hs ir kiekvienai jų davė temos 
esmę atitinkantį pavadinimą. 
Teminis suskirstymas tik iš da
lies lydimas chronologinio. 
Chronologinis suskirstymas ryš
kus tik pirmoje dalyje, kuriai 
duotas pavadinimas — XIX a. 
ateivijos apžvalga, šioje daly
je sudėtos žinios nuo Amerikos 
lietuvių pradžios iki 1900 m. Da
lis itin margaspalvė, nes joje 
sutelktas ilgas laikotarpis (nuo 
Karolio Cursiaus XVII a. iki 
1900 m.) ir apžvelgta daug lie
tuvių kolonijų, kur lietuvių kur
tas!. Be to, toje dalyje duoda
mos ir kaikurių organizacijų 
užuomazgos.

Likusios keturios dalys išėjo 
kurkas vientisesnės. Jos pra
smuktos vis kokios vienos pa
grindinės temos. Tik kartais sie
kiamas XIX a., ir tada neišven
giama pasikartojimo.

3. Amerikos beturiu 
bendruomenei kuriantis

Po įžanginės apžvalgos pir
moje dalyje, kur pasakojama 
pagal dr. K. Jurgėlos studiją 
“Lietuviai Amerikoje prieš ma
sinę emigraciją” (Suvažiavimo 
Darbai V, 1964) apie paskirus 
lietuvius, atvykusius į Ameriką 
XVIII-X1X a. pradžioje, vaizduo
jama lietuvių “platesnioji imi
gracija”. Centrinis dėstomas da
lykas yra lietuvių kolonijos, kur 
jie pirmiausia kūrėsi. Daugiau
sia kalbama apie Pensilvanijos 
kolonijas, darbo sąlygas anglių 
kasyklose ir apskritai apie ang
liakasių nelengvą gyvenimą. Už
griebiamos vietovės ir už Pen
silvanijos ribų net iki Mississip
pi upės.

Redaktorius, gražiai ir vaiz
džiai aprašinėdamas lietuvių 
buitį Pensilvanijoje, neišleido iš 
akių ir. jų bendruomeninio gy
venimo. Su paskirų vietovių is- 
torijėlėmis vis minimos pašalpi- 
nės draugijos ir parapijos. Po to 
pereinama prie lietuvių pirmo
sios spaudos ir jų susivienijimų 
steigimo, šiuos paskutiniuosius 
dėsto skyriuje su dėmesio verta 
antrašte: “Ideologiniai skirtu
mai ir skaidymasis” (102 p.). Jau 
antraštė pasako, kad Amerikos 
lietuvių visuomeninio gyvenimo 
pradžią lydėjo ideologinė dife
renciacija. Red. būtų gerai pada
ręs pažymėdamas, jog šios dife
renciacijos šaknys glūdėjo Lie
tuvoje nuo “Aušros” pasirody
mo ir buvo persodintos į Naują
jį Pasaulį pirmų emigrantų va
dovų. Visai teisingai redakto
rius dėsto ideologinį skaldymą
si (iš dalies trijų) asmenybių 
santykiais: Šliūpo ir Burbos (ir 
A. Varnagirio).

Amerikos lietuvių istorijoje 
Šliūpo ir Burbos santykiai nuo 
seniau buvo laikomi labai vais
kiu. įžymiu epizodu ir vis iš
skirtinai nupasakojami. Abu as
menys yra tarsi iškilę švyturiai 
Amerikos lietuvių gyvenimo an
goje. Jų abiejų bendravimo rai
dą tinkamai įvertino redakto
rius. kai jiems pavaizduoti įter
pė atskirą poskyrį.

4. “Paliaubos vardan
lietuvybės”

Šliūpo ir Burbos santykiai tu
rėtų būti dabar kiek kitaip nu
šviečiami nei seniau. Iki šiol va
dovautasi senu šablonu, kilusiu 
iš kun. Burbos šalininkų, ypač 
iš kun. A. Miluko. Paskutiniu 
laiku šiek tiek naujos šviesos 
įnešė į tą Amerikos lietuvių įžy
mu epizodą komunistinėje “Vil
nyje” (177-209 nr. 1968.' IX. 12 
— 1968. X. 26) paskelbtas pluoš
tas laišku iš abiejų susirašinėji
mu. Laiškus gavo “Vilnies” re
daktorius L. Jonikas iŠ Kaune 
gyvenusio K. Vairo-Račkausko 
ir atsivežęs paskelbė savo laik
raštyje.

Iš tų laiškų matyti, kad Šliū
pas ir Burba nebuvo jau tokie 
priešai, kaip jie paprastai vaiz
duojami. Pirmiausia juos jungė 
artimas bendradarbiavimas 
“Aušroje”, kai Šliūpas ją reda
gavo ir Burba rašinėjo eilėraš
čius bei apsakymėlius. Galbūt jų 
abieiu draugystė siekė ir jau
nystės dienas, nes kilimu abudu

tuviams, kovojusiems su lenkų 
klebonu dėl lietuviškų pamaldų 
bažnyčioje, pasikviesti sau lietu
vį Burbą ir pasiųsti jam laiva
kortę. Senandojiečiai lietuviai 
pasekė Šliūpo patarimu ir pri
ėmė atvažiavusį Burbą. Kad 
Burba Šliūpo kviečiamas vyko į 
Ameriką, rodo jo Šliūpui sviesti 
žodžiai, kai jie pradėjo pyktis: 
“Gerai man vienas inteligentas 
sakė, kad ketinau važiuoti į 
Ameriką: geriaus vanduo su ug- 
nia susitaikys, negu tu su Šliū
pu”. Kaip būtų galėjęs jam kas 
nors Lietuvoje priminti Šliūpą, 
jeigu jis nepriklausomai nuo jo 
būtų vykęs į Ameriką? Šliūpą 
jam greičiausiai buvo priminęs 
Varšuvos studentas medikas Jo
nas Gaidys (rašęsis ir Gaidama
vičium). Jis, kaip ir kiti Var
šuvos studentai, labai nenorėjo 
išleisti Burbos iš Lietuvos. 
Jiems jis rodėsi nepamainomas 
lietuvis veikėjas Vilniaus kraš
te (J. Gaidys ir buvo vilnietis 
nuo Molėtų). Varšuvos studentai 
atrinko net iš Šliūpo raštų, ypač 
“Lietuviško Balso”, visokius an- 
tibažnytinius ir antikuniginius 
posakius ir pateikė Burbai. Tuo 
jie stengėsi atbaidyti jį nuo 
Šliūpo. Juos paskaitęs Burba 
nusigando ir jau buvo beapsi- 
sprendžiąs nevažiuoti į Ameri
ką, nors jau laivakortę turėjo. 
Teiravosi pas Šliūpą, kokia lai
vakortės kaina, ir sakėsi atsily
ginsiąs už ją Shenandoah lietu
viams. Bet paleistas iš Gardino 
vienuolyno, kur jis buvo porai 
metų uždarytas, apsisprendė vis 
dėlto važiuoti į Ameriką. 1889 
m. rugpjūčio mėn. išlipo Niu
jorke, kur buvo sutiktas She
nandoah šv. Jurgio draugijos 
atstovo.

Kai Burba atvyko į Shenan
doah, Šliūpas jau buvo seniai 
persikėlęs į Baltimorę, kur pra
dėjo eiti medicinos mokslus. 
Burba kunigavo Shenandoah 
apie pusantro mėnesio, bet ne
galėjo pastoviai įsikurti ir per
sikėlė pirma į Freedlandą, pas
kui į Plymouthą, kur atsirado 
laisva klebono vieta po Varna- 
girio pašalinimo. Įsitaisęs kle
bonu pranešė Šliūpui apie savo 
atvykimą į Ameriką. Tai padarė 
praslinkus maždaug trim mėne
siam nuo atvykimo į šį kraštą. 
Nuo to meto atsinaujino sena 
draugystė ir truko iki 1892 m. 
Jie abu dirbo lietuvybės darbą 
visiškoje santarvėje. Bendradar
biavo savaitraštyje “Vienybė 
Lietuvininkų”, kurį ėmė reda
guoti leidėjo J. Paukščio paskir
tas redaktorius J. Andziulaitis 
(nuo 1890 m. kovo mėn.), pas
kutinis “Aušros” redaktorius ir 
Šliūpo draugas. Abu dirbo Šliū
po įsteigtoje Lietuvių Mokslo 
Draugijoje ir katalikiškame Su
sivienijime, • kurio prezidentu 
nuo 1890 m. tapo Burba. Iš laiš
kų ir abiejų sutartinės veiklos 
nematyti, kad jų santarvė būtų 
buvusi “paliaubos vardan lietu
vybės”, kaip dr. A. Kučas išsi- 
reiškia (114 p.). Iš tikrųjų, abu 
vyrai veikė sutartinai, be užpa
kalinių minčių.

(Bus daugiau)

Rašytojo Justino Marcinkevičiaus 
draminis veikalas "Mindaugas”, iš
verstas j anglu kalbą, bus vaidinamas 
Hamiltone McMaster universiteto 
Robinson Memorial Theatre š. m. 
rugsėjo 26, sekmadieni. 7 v. v. Pa
grindini Mindaugo vaidmenį atliks 
kanadietis aktorius Michael Lowlor, 
kunigaikštienės Mortos vaidmenj — 
“Aukuro” aktorė Lina Verbickaitė, 
kitus vaidmenis —"Aukuro” aktoriai. 
Veikalą režisuoja Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė. Dekoracijos—A.Trum- 
picko. Nuotraukoje — L. Verbickaitė

Šimė-
Mass.

liepa-

Atsiųsta paminėti
Skautija nr. 4. Lietuvių Skautų Są

jungos vadovybės biuletenis, gauna
mas pas administratorių Kazį 
na. 45 Albin St., Dorchester. 
02124, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 7.
rugpjūtis. Tėvų jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. 2345 W. 56th St., Chicago. 
Ill. 60636. USA.

LKMOPS ŽINIOS nr. 1(10) Lie
tuvių Katalikių Moterų Organizacijų 
Pasaulinės Sąjungos biuletenis, gau
namas administracijoje — 84-16 
110th St., Richmond Hill. N.Y. 11418, 
USA.

Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, 
UŽBURTOS KANKLĖS. Pasakojimai 
apie senovę. Si 168 psl. vadovėlio for
mato knyga JAV LB švietimo tary
bos yra pripažinta tinkama skaityti 
lituanistinėse mokyklose. Viršelis ir 
iliustracijos — seselės M. Mercedes, 
S.S.C. Išleido “Laiškai Lietuviams” 
1971 m. Čikagoje. Prie išleidimo pri
sidėjo buvęs Vilniaus universiteto 
miškų fakulteto dekanas Antanas J. 
Vasaitis. Kaina: minkštais viršeliais 
— $3, kietais — $4.

ALDONA KAIRIENĖ

Aš dainuoju rudeniui, 
Bet jis nesiklauso manęs.
Jo halsas iaidžia pilkose medžių Šakose, ■ 
Skamba, kaip įtemptos stygos, jų nerimas. 
Vėjas juokiasi ir meta atgal mano daina — 
Ji neprilygsta audros galiai.
Aš mėginu peršaukti vėją
Ir juokiuos,
Kaip juokiasi vaikai rudens lapų krūvoje.
Aš juokiuos.
Nes ruduo dar nepalietė manęs.
Dar ne...

Donatas Banionis, Panevėžio dramos teatro aktorius, šalia propagandinių 
vaidmenų atlikęs ir grynai meninių. Vienos jo žymiausių vaidmenų, susi
laukęs tarptautinės premijos filmų festivalyje Maskvoje, buvo atliktas fil
me apie ispanų dailininką Goya. Filmas buvo pagamintas R. Vokietijos 
firmos “Defa” ir sovietų “Lenfilm” Nuotr. A. Baryso

Anatolijaus Kairio “Ištikimoji žolė”
PR. NAUJOKAITIS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
paskelbtasis romano partizaninė
mis temomis konkursas davė 
mūsų literatūrai tris romanus. 
Premijuotasis J. Gliaudos “Ait
varai ir giria” pro vieno nedide
lio miško brolių būrio vidinės 
-būsenos praskleidimą kėlė esmi
nes tautos rezistencijos idėjas, 
jos motyvus ir pasekmes. Aloyzo 
Barono “Vėjas lekia lyguma” 
spalvingų nuotykių grandinę 
įrėmino pabėgusio rusų saugu
miečio Burlitskio ideologiniame 
lūžyje, mažiau dėmesio kreipda
mas i romano centrinę situaci
ją, palikdamas veikėjus lyg ne
sulydintus Į nuoseklią fabulą, 
idėjine prasme pabrėždamas žu
vusių rezistencijos aukų amžinu
mą. baugiausia vaidinamų šiuo 
metu dramų autoriaus Anatoli
jaus Kairio romanas “Ištikimo
ji žolė” visai nevaizduoja par
tizaninio veikimo ir jo herojų. 
Šis romanas mėgina atskleisti 
pačią tautinės rezistencijos es
mę, siekia tautos išlikimo pa
čių gelmių.

“Ištikimoji žolė” yra dviejų 
plotmių kūrinys. Realioji plot
mė pina kasdieninio gyvenimo 
pasakojimą Lietuvos kaime ant
rojo pasaulinio karo metu: Įrie
da rusų tankai, žmonių trėmi
mai, tautos sukilimas, vokiečių 
okupacija, vėl grįžta rusai, žmo
nės masiškai bėga iš tėvynės... 
Veiksmas vyksta viensėdžiais 
gyvenančiame Tylėnų kaime. 
Centre — išmintingo ūkininko 
Gintauto namai. Jo duktė Mo
nika — jauna, graži, turtinga 
nuotaka. Dėl jos varžosi įsimy
lėjęs mokytojas Albertas Kiela, 
vokiečių kilmės ūkininko Lan
gės sūnus Adolfas ir aprasoju
sio kaimyno Norodovo sūnus 
Juozas. Abudu kitataučius kai
mynus kreipia į Gintautų pusę 
ne meilė, o tik noras ūkius pa
didinti, įsigalėti Tylėnuose, vieš
patauti. Bet Monika išteka už 
kaimiečio Vytauto Dainiaus, ku
ris savo nuo darbo pūslėtomis 
rankomis ir skambančia daina 
geriausiai tinka Gintautui į žen
tus. Tomis simbolinės prasmės 
turinčiomis vedybomis, kaimy
nų — vokiečio ir ruso varžybo
mis dėl įtakos Gintautams ir ki
tais gilesnės idėjinės prasmės 
turinčiais motyvais autorius ve
da skaitytoją į alegorinę plot
mę. Kaikada toji alegorija daro
si vedamuoju fabulos motyvu, 
nustelbiančiu realiai ą gyvenimo 
istoriją. Ten, kur išlenda plika 
alegorija, kain tų kaimynų ruso 
ir vokiečio kėsluose į Gintautu 
ūkį ir dukterį, skaitytojui darosi 

nuobodu, bet kai gyvenimo tik
rovėje perkeltinė prasmė tik 
jauste nujaučiama, kai pajunta
me tikrus, gyvus žmones su 
karštu krauju ir aistromis, tada 
A. Kairio sugestyvaus vaizdo 
esame pagaunami ir verčiami 
susimąstyti. Ypač pabaigos pus
lapiuose Monika virsta tautos iš
likimo savo žemėje simboliu. Ir 
jos vedybos su kaimo dainiumi, 
o ne su išsimokslinusiu moky
toju turi tą pačią tautos patva
rumo ir išlikimo prasmę. Ir tie 
protėvių sodinti ąžuolai, vysku
po ranka palaiminti, augę sau
lėje ir lietuje, kuriuos dėl jų 
stiprumo turi aplenkti net rusų 
tankai, yra gilios prasmės sim
boliai. Ir pats Tylėnų kaimas —• 
simbolinis, ir jų darbštieji, kant
rieji žmonės turi ne tiktai tie
sioginę prasmę. Tylėnai — pa
slaptinga žemė su povandenine 
srove. Ta povandeninė srovė ir 
sudaro kūrinio esmę. Į ją auto
rius sutelkė visą savo talento 
jėgą.

Ar pavyko idėjinei gelmei 
duoti meninę formą?Atrodo, ne
visai. Ten, kur autorius išlieka 
tikrovinėje plotmėje, o tik lei
džia skaitytojui nujausti simbo
linę prasmę, ten jis stiprus ir 
įtikinąs. Kur aiškiai žmones ir 
įvykius, sualegorina, darosi sau
sas ir atstumia skaitytoją atitrū
kimu nuo tikro žmogaus. Pvz. ta 
vokiečių pasistatyta plytinė lyg 
pakibusi ore tarp alegorijos ir 
tikrovės. Taip pat vokiečio ir 
ruso bičiulystė pasikėsinime 
prieš Moniką ir abiejų paslap
tingas žuvimas. Ant tautos auku
ro sudedami geriausi žmonės: į 
Sibirą išvežami senieji Gintau
tai, sukilime žūna Dainius. Tai 
logiška ir prasminga. Gal rasi
me loginio pateisinimo ir Kielų 
šeimos nelaimėse: kam jiem rei
kėjo plaktis prie okupanto ruso? 
Deja, mokytojo Kielos žuvimas 
yra fatališkas ir beprasmis. Ir jo 
valenrodiškas vaidmuo neišves
tas iki galo. O kodėl žuvo seniū
nas Aleksa? Kodėl Monika pada
roma talkininke atimant iš se
nio Kielos jo dukters vaika? Ir 
daugiau galėtume surasti klau
simų, į kuriuos nerasime nei lo
ginio, nei meninio atsakymo. 
Ėjimas briauna tarp dviejų plot
mių kūriniui daug pakenkė. Kai 
simbolinis tikrovės pagilinimas 
kėlė kūrinį j idėjines augštumas. 
tai plikas kaikurių asmenų ir 
įvykiu alegorinimas stūmė auto
rių iš beletristinio lauko.

A. Kairys turi temperamen
tingą stilių, grakštų, dinamišką 
sakinį. Aforizmų mėgėjai daug 
ką galės iš knygos įsirašyti į sa
vo rinkinėlius, žmonių paveiks
lai tapybiškai tikri: “Antanas 
Gintautas buvo aukso širdies 
žmogus. Turtingas, bet nesidi- 
džiavo tuo. Geras, bet nesikėlė 
i puikybę. Išmintingas, bet pa
tarimų nenorintiems nedavinė
jo. Kas ateidavo pasitarti, kalbė
davo kaip tikram savo broliui” 
(16 psl.).

Anatolijus Kairys, IŠTIKIMOJI 
ŽOLĖ. Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio atžymėtas ir išleistas ro
manas. Viršelis dail. A. Rukšle
lės, Čikaga, 1971 m., 254 psl. Ti
ražas 1100 egz. Mecenatai — J. 
ir J. Valiušaičiai. Kaina nepažy
mėta.

KONCERTU “SVAJONES” Čika
gos Jaunimo Centre rugsėjo 18 d. 
penkerių metų sukaktį atšventė muz. 
Alice Stephens - Steponavičienės 
įsteigtas ir jos tebevadovaujamas 
merginų anasamblis “Aldutės”. An
samblį sudaro: pirm. Gražina Bičiū- 
naitė, vicepirm. Ramutė Drūtytė, 
sekr. Jūratė Juozevičiūtė-Norvilienė, 
rež. Liucija Buivydaitė-Abrosinį, Jo
ana Drūtytė, Julija Jackevičiūtė, 
Marytė Juzėnaitė, Vaigalė Kavaliū
naitė, Birutė Naureckaitė, Laima 
Naureckaitė, Živilė Numgaudaitė, 
Nijolė Pračkailaitė ir Audronė 
Simonaitytė. Debiutinis “Aidučių” 
koncertas Čikagoje buvo surengtas 
1967 m. Marijos Augštesniosios Mo
kyklos salėje. Didžioji dainininkių 
dalis ima privačias dainavimo pamo
kas pas savo vadovę A. Stephens Či
kagos konservatorijos kolegijos pa
talpose. Koncertų programas jos pa
įvairina solo dainomis ir duetais. 
“Aidučių” repertuare—lietuvių liau
dies dainos ir pramoginė muzika. Į 
jų koncertus yra įvestas ir vaidybi
nis elementas, išreiškiamas skirtin
gomis grupuotėmis ir judesiais. Be 
Čikagos, “Aidutėms” teko koncertuo
ti Rockforde, Racine, Detroite, Kle- 
velande. 1969 m. buvo išleista jų 
plokštelė “Aldutės Sing”. Dabartinis 
“Aidučių” sąstatas yra pasikeitęs, nes 
dalis studenčių jau yra baigusios uni
versitetus ir dirba profesinį darbą, 
bet jame dar netrūksta pirmojo kon
certo veteranių, kurių eiles papildė 
studijas pradedančios. Dainavimo pe
dagogė muz. A. Stephens lietuviškai 
dainai yra paskyrusi daugiau kaip 40 
metų. Ji dėsto dainavimą Marijos 
Augštesniojoje Mokykloje ir yra Či
kagos lietuvių operos moterų choro 
chormeisterė. A. Stephens jau kelin
tus metu vadovauja ir Čikagos len
kaičių chorui “Lira”, nors nemoka 
lenkų kalbos. Šioms pareigoms ją 
yra pakvietusios “Lira” atstovės.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje išleis velionies prel. 
Mykolo Krupavičiaus atsiminimus, 
užrašytus dr. V. Lito. Kalbą yra per
žiūrėjęs rašytojas V. Ramonas. Spau
dai paruoštas rankraštis turi beveik 
400 mašinėle rašytų puslapių. Atsimi
nimai pradedami velionies pasakoji
mu apie savo tėvus ir mokslo pra
džią. Po to aprašomos studijos Vei
verių mokytojų seminarijoje, darbas 
liaudies mokykloje, studijos Seinų 
kunigų seminarijoje, jų gilinimas 
Petrapilio dvasininkų akademijoje, 
gyvenimas Mogileve ir Taline, dar
bas su lietuvių jaunimu Voroneže, 
grįžimas per frontą Lietuvon ir veik
la Vilniuje. Be atvirų paties prel. 
M. Krupavičiaus asmeninių pasipa
sakojimų, atsiminimuose atskleidžia
ma ištisa galerija anuometinių vei
kėjų bei institucijų, išryškinamos lie
tuvių jaunimo nuotaikos ir kovos už 
nepriklausybės atstatymą.

SOL. LAIMUTE SMALINSKAITE- 
STEPAITIENE šią vasarą iš Čikagos 
buvo nuvykusi V. Vokietijon, kur jai 
teko dainuoti Europos lietuvių studi
jų savaitėje ir dalyvauti kituose pa
sirodymuose. V. Vokietijos televizija 
ją yra pakvietusi sekantį sezoną dai
nuoti lietuvių kompozitorių kūrinius 
savo programoje.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ suvažiavi
mo išvakarėse buvo išleistas naujasis 
žurnalas “Medicina”, pakeitęs anks
čiau leistą Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos biuleteni. 
“Medicinos” vyr. redaktorius yra dr. 
H. Armanas, redakcinę kolegiją su
daro dr. V. Avižonis, dr. P. Legeckis, 
dr. E. Liatukienė, dr. V. Ramanaus
kas. dr. V. Tauras, dr. V. Šaulys ir 
dr. M. Žukauskienė, žurnalas spaus
dinamas Tėvų pranciškonų spaustu
vėje Brooklyne. Metinė trijų nume
rių prenumerata — $10. Ji galima 
gauti pas administratorę dr. J. Vy- 
tuvienę, 85-29 St., Woodhaven, N. Y. 
11421, USA.

APŽVALGINĖJE D I D ž I ULĖJE 
dailės parodoje Britanijos Londone, 
Alexandra Place, rugpjūčio 11-30 d. 
d. su vienu savo darbu dalyvavo 
skulptorius Antanas Braždys. Paro
dos kataloge buvo pateikti šio talen
tingo lietuvio biografiniai duomenys 
ir jo laimėjimai parodose bei kon
kursuose.

AMERIKOS SPAUDOS KLUBE 
Vašingtone “Hope” projekto sureng
toje konferencijoje žurnalistai buvo 
painformuoti apie tarptautinio or
kestro koncertus spalio 22-23 d. d. 
Niujorke, Floridos Orlande ir Va
šingtone. Šį orkestrą sudarys ne tik 
amerikiečiai muzikai, bet ir 60 įvai
rių pasaulio kraštų atstovų. Gražina 
Krivickienė konferencijoje turėjo 
progą pasišnekėti su pasaulinio gar
so baritonu George London. Pastara
sis sakėsi niekad nebuvęs Lietuvoje, 
bet lankęsis Rygoje. Priminus, kad 
lietuviai Čikagoje stato operas, ku
riose yra dainavusi Lilija Šukytė, G. 
London pareiškė: “Nežinojau, kad 
lietuviai stato operas Čikagoje. Dai
navo Lilija Sukis?! Ji yra jauna, gra
ži, talentinga ir turinti gerą, gražų 
balsą dainininkė.” Sį pokalbį G. Kri
vickienė yra paskelbusi Čikagos 
“Drauge”.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME” seri
jos leidžiama prof. dr. Antano Ma
ceinos knyga “Didieji dabarties klau
simai” jau yra surinkta ir sulaužyta 
Čikagoje, “Draugo” spaustuvėje. 
Daugiau kaip 300 puslapių turinčioje 
knygoje yra trys pagrindiniai skyriai 
— “Pasaulio sekuliarizacija”, “Evan
gelijų numitinitnas”. “Evangelija ir 
religija”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAMERINES MUZIKOS III FES

TIVALIS rugsėjo 11-12 d, d. buvo su
rengtas Vilniuje. Lietuviams jame 
atstovavo Lietuvos styginis kvartetas, 
Sauliaus Sondeckio vadovaujamas 
Vilniaus filharmonijos kamerinis or- 
ketras, filharmonijos styginis trio, 
pianistė Halina Radvilaitė, Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinės meno mo
kyklos mažųjų smuikininkų ansamb
lis, laureatų vardą Čekoslovakijoje 
išsikovojęs šios mokyklos vaikų sty
ginis trio, studentų ir aspirantų kvar
tetai. Festivalyje taipgi dalyvavo žy
musis pianistas Emilis Gilelsas, Le
ningrado S. Tanajevo kvartetas, 
Maskvos ir Kievo kameriniai orkest
rai, Armėnijos kamerinis ansamblis. 
Kamerinės muzikos festivaliai Vil
niuje buvo pradėti rengti prieš ket
verius metus. Pirmasis buvo skirtas 
J. S. Bachui, antrasis — L. Beethove- 
nui, šiemetinis — A. V. Mocartui. Po 
devynias dienas trukusių> koncertų 
Vilniuje festivalio dalyviai gastrolia
vo Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir kituose Lietuvos mies
tuose.

DONATAS BANIONIS, Panevėžio 
dramos teatro ir filmų aktorius, 
Maskvos VII tarptautiniame kino fes
tivalyje susilaukė pagyrimo už pa
grindinį vaidmenį Sovietų Sąjungos 
ir R. Vokietijos bendromis jėgomis 
sukurtame filme “Goya” apie garsųjį 
ispanų dailininką. “Mosfilm” studi
ja, ekranizuojanti S. Lemo fantasti
nį romaną “Soliaris”, D. Banionį yra 
pakvietusi pagrindiniam kosmonauto 
Kriso Kelvino vaidmeniui.

DRUSKININKUOSE ĮVYKUSI 
KONFERENCIJA stuburo patologi
jos klausimais sutraukė apie 300 gy
dytojų iš Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos. Dėmesio centre buvo stuburo su
sirgimų gydymas bei jo metodai. 
Druskininkų specialistai K. Dineika 
ir G. Rimdeika čia praktikuoja nau
ją gydymo metodą — povandeninę 
gimnastiką; Ligoniai vertikalioje ap
šildyto mineralinio vandens vonio
je atlieka fizinius pratimus su tra
pecija bei kitais sportiniais įrankiais, 
stuburui tempti naudodami savo kū
no svorį, šią procedūrą papildo seg
mentinis masažas, o skausmus pade
da pašalinti prof. L. Laucevičiaus iš
rastas chloretilo blokados metodas.

VILNIAUS LIAUDIES MENO 
DRAUGIJOS dailės salone atidaryta 
mėnesį truksianti smulkesniųjų liau
dies meno dirbinių paroda. Lankyto
jus čia labiausiai domina J. Vadeikos 
ir V. Voicechovskos verbos, K. Gudo- 
nytės ir O. Paškevičiūtės pirštinės, P. 
Damijonaitienės ir V. Zaronskienės 
tautinės juostos, J. Daniliauskienės 
ir N. Jurėnienės karpiniai, labai 
gausus M. Palionienės lietuviškų lė
lių rinkinys. Iš salono paroda bus 

• perkelta į Vilniaus mokyklas ir juose 
panaudota kaip mokomoji vaizdinė 
priemonė rankdarbių užsiėmimams.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS, 
pažymėdamas XXV veiklos sezoną, 
gastroliavo Vilniuje. Išvyka buvo 
pradėta dramaturgo R. Samulevi- 
čiaus inscenizuotu J. Tumo-Vaižgan
to “Nebyliu”, kurį yra pastatęs rež. 
B. Gražys. Gastrolių repertuare taip
gi buvo A. Tolstojaus pasaka “Auksi
nis raktelis”, V. Majakovskio “Pir
tis”, K. Sajos vienaveiksmių pjesių* 
diptikas “Poliglotas” ir “Abstinen
tas”. G. Kanovičiaus “Ilgas mirusių
jų gyvenimas” ir britų dramaturges 
Š. Delani pjesė “Įsimylėjęs liūtas”.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatras naująjį sezoną pradėjo išvyka 
Klaipėdon. čia buvo surengta: solis
tų koncertas,* G. Puccini “Bohemos”, 
G. Verdi “Traviatos” operų ir J. Ind
ros “Audronės”, A. Adano “Žizel” ba
letų spektakliai. Kauno muzikinis te
atras pirmuoju sezono spektakliu pa
sirinko G. Verdi “Traviatą”, šiuo me
tu kauniečiai jau ruošia premjerą — 
lenkų kompoz. A. Dobžanskio operete 
“Karaliaus ložė”.

ALEKSANDRO MACIJAUSKO me
ninių nuotraukų paroda atidaryta 
Kaune, senuosiuose Perkūno namuo
se. Jis yra dalyvavęs užsienio paro
dose, laimėjęs sidabro medalį Leipci
ge ir diplomą Čekoslovakijoje. Atsi
sakydamas reportažinio metodo, aki
mirkos nepakartojamumo, A. Maci
jauskas siekia minties su jos subtiles
ne išraiška, dažnai įvadu į savo nuo
trauką pasirinkdamas kurią nors de
talę pirmajam plane. Apie jo parodą 
“Valstiečių Laikraštyje” rašoma: 
“Trijose senovinėse menėse išdėsty
tos fotonuotraukos, čia išvysime ir 
liūdną atsisveikinimą, ir laimingą po
rą šokio sūkuryje, ir paršelius per
kančias kaimo moteris, ir berniuką, 
kuriam, matyt, nelengva skirtis su 
savo mylimu veršeliu, ir nepatikliai 
traktorių apuostinėjančius arklius. 
Prieš mūsų akis džiūstančių obuolių 
virtinės ir skalbiniais pasipuošusi bo
bų vasara...”

TRADICINE TAPUSIOJE “Pirmo
joje knygoje” šiais metais debiu
tavo keturi poetai ir du prozininkai. 
Poezijai šiame 1971 m. leidinyje ats
tovauja Stasės Bucevičienės “žalios 
žolės žaidimai”, Henriko čigriejaus 
“Metų šviesos”, Marytės Kontrimai- 
tės “Kristalų atskalos”, Veronikos 
Vildžiūnaitės “Ugniavietė”, prozai — 
Ramūno Klimo “Paukščių lesinimo 
šventė” ir Leono Zaleckio “Seklu
mos”.

MAIRONIO “JŪRATĘ IR KASTY
TĮ” į estų kalbą išvertė M. Lodus ir 
paskelbė estų rašytojų žurnale “Loo
ming”. V. Kst.
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BLOOR — ROYAL YORK, $5,900 

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

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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

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

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

ir 4.30-8
Seštad.......... 9 - 12
Sekmad. ....9.30 - 1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydi iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir international Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiin. turtų, telefonų, elektrų, vandeni ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

1072 Bloor St. W. Tel. 534*9286
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik $3.000 įmokėti už 8 kamba
rių mūrinį namą. 4 kambariai pirmam augšte, 2 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, mūrinis garažas.

1 BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea rajone 6 kambarių, atskiras su 
dvigubu garažu ir privačiu privažiavimu namas, arti krautuvių ir pui
kaus susisiekimo. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Praktiškai sutvarkytas 10 
kambarių namas. Trys butai, 3 garažai. Savaitinės nuomos pajamos 

- $95; arti mokyklų ir krautuvių. Įmokėti $9.000. Viena atvira skola 
išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR. Moderniai įrengtas 6 butų pelningas namas. 
Visą laiką išnuomotas, geras pirkinys investavimui. Įmokėti apie 
$20.000, atvira skola 10-čiai metų.

i BLOOR — RUSHOLME RD. Naujesnės statybos 12 butų apartamen
tas. Augštos nuomos pajamos, visą laiką išnuomoti butai. Didelis 
sklypas, 12 garažų. Įmokėti $40.000.
QUEBEC AVE. — BLOOR ST. W. Apynaujis 17 didelių kambarių 
tributis. Įmokėti apie $15.000. Skola iš 7%.

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

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

Bloor Autorite Garage ?ta9,p DBi°
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ |

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

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

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

JANE — ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūrinis atskiras, 7 kambariai 
per 2 augštus, užbaigtas rūsys, 2 garažai, privatus įvažiavimas dide
lis ir gražus kiemas iš 40 x 180.
BLOOR — KIPLING, $8,000 įmokėti, mūrinis 6 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), 2 garažai, privatus įvažiavimas, užbaigtas rūsys, gra
žus medžiais apaugęs kiemas.
BLOOR —* JANE, $3,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kambariai per
2 augštus, moderni virtuvė, garažas. Prašoma $26,000.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

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

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

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

asmenines — iki $10.000....8)^% 
nekiln. turto — iki $30.000 . 8 Vi %

Pasaulio moterų futbolo meisteriu 
vėl tapo Danija, baigmėje įveikusi 
Meksiką 3:0. Trečiąją vietą laimėjo 
Italija. Toliau sekė Argentina, Pran
cūzija ir Britanija. Pusbaigmyje Da
nija nugalėjo Argentiną 5:0, Meksika 
įveikė Italiją 2:1. Kovoje dėl penkto
sios vietos Prancūzija įveikė Brita
niją 3:2.

Tarptautinės šachmatų federacijos 
kongresas Vankuveryje nustatė, kad 
baigminė kova tarp amerikiečio R. 
Fisherio ir ruso T. Petrosiano prasi
dės rugsėjo 30 d. Buenos Aires mies
te. šio susitikimo nugalėtojas iškvies 
kovon dabartinį pasaulio meisterį ru
są B. Spaskį.

Septynioliktosios Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės prasidėjo rug
sėjo 10 d. V. Vokietijoje. Dalyvauti 
pareiškė norą 28 valstybės. Rungty
nių būdu atrinkta 12 valstybių, ku
rios dabar dviejuose pogrupiuose var
žysis dėl Europos meisterystės. To
kias pirmenybes nepriklausoma Lie
tuva yra laimėjusi 1937 ir 1939 m.

SPORTAS LIETUVOJ
4

Kaimo jaunimo sporto sąjungos 
lengvosios atletikos pirmenybės įvy
ko Charkove. Dalyvavo ir keli lietu
viai. Geriausiai čia pasirodė M. Trai- 
nytė, nubėgusi 100 m. per 12.2, J. 
Šlapikienė-Dalinkevičiūtė 1500 m. — 
per 4:23,4 ir R. Bitė — 3:52,1. Visi 
jie laimėjo pirmąsias vietas.

Kauno Žalgirio krepšininkai viešė
jo Lenkijoj. Žaidė draugiškas rung
tynes su Lenkijos rinktine. Žalgirie
čiai abejas rungtynes pralaimėjo 81: 
112 ir 67:94.

Europos septynioliktosios krepši
nio pirmenybės prasidėjo Vakarų Vo
kietijos miestuose Essen ir Bolingen. 
Sov. Sąjungos komandoje žaidžia ir 
M. Paulauskas.

Jaunių dviračių pirmenybės įvyko 
Minske, šiose pirmenybėse koman
dinėse varžybose Lietuvos dvirati
ninkai laimėjo pirmąją vietą.

Plaukimo varžybos įvyko Minske. 
Dalyvavo Sov. Sąjunga, JAV, Brita
nija. Kaunietė Birutė Užkuraitytė 
400 m. įvairaus plaukimo varžybose 
laimėjo penktąją vietą — 5:29,5.

APYGARDOS GOLFO 
PIRMENYBĖS

Rugsėjo 19 d. gražiame Golf Ha
ven aikštyne prie Simcoe ežero įvyko 
metinės Kanados sporto apygardos 
golfo pirmenybės vyrų, jaunių, jau
nučių grupių. Dalyvavo 42 žaliojo 
sporto mėgėjai. Vyrų grupėje pirmą
ją vietą laimėjo S. Podsadeckis 75, 
antrąją — A. Sergantis 77 ir trečiąją 
— E. Astrauskas 79. Jaunių grupėje 
geriausiai žaidė R. Barkauskas 85 ir 
A. Siminkevičius 87. Jaunučių gru
pėje laimėtoju tapo A. Stauskas 102. 
Varžybose su išlyginamaisiais smū
giais geriausias buvo V. Siminkevi
čius 69 ir S. Krasauskas 70. Prie sky
lės vienu smūgiu sviedinuką ant ža
liosios arčiausiai primetė S- Kėkš
tas. šis aikštynas nebuvo-sunkus, tad 
daugelis žaidėjų pasiekė gerų pasek
mių. Geriausios pasekmės: S. Podsa
deckis 75, A. Sergantis 77, E. Ast
rauskas 79, V. Siminkevičius 80, V. 
Ubeika 81, A. Simanavičius 84, R. 
Barauskas 85, T. Augustinas 86, A. 
Siminkevičius 87, M. Ignatavičius 88, 
R. Šimkus 87, R. Strimaitis 88, P. 
Stauskas 90 ir A. Supronas 90. Pir
menybes sklandžiai tvarkė naujasis 
apygardos vadovas A. Nausėdas. A.S.
BALTIEČIŲ GOLFO PIRMENYBĖS 

šį šeštadienį, rugsėjo 25, Golf Ha
ven aikštyne rengiamos baltiečių 
golfo pirmenybės — komandinės ir 
individualinės. Dalyvaus estai, lat
viai ir lietuviai. Visi žaliojo sporto 

- mėgėjai kviečiami jose dalyvauti.
Lietuvių komanda bus sudaryta iš se
kančių žaidėjų: A. Sergantis. S. Pod
sadeckis, V. Siminkevičius, V. Ubei
ka, A. Siminkevičius, E. Astrauskas, 
A. Simanavičius, T. Augustinas, R.

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

LAKE SCUGOG SALOJE, į šiourę nuo Osovos miesto, 10 akrų žemės. Da
lis miško, dalis — dirbamos. $11,900 pilna kaino, $1,500 įmokėti.
10 AKRŲ. ŽEMĖS arti Loke Scugog. Kitoj kelio pusėje statomi nauji va
sarnamiai. Lobai gražus ežero vaizdas. $13,500 pilna kaina, su $3,000 
įmokėti.
112 AKRŲ ŽEMĖS su geru mūriniu namu ir kitois pastotais. Per ūkio vi
durį teko Nottowosoga upė. Skubus pardavimas. Tik $37,000. Nuo
savybė yra prie Angus miestelio, pakeliui į Wasoga Beach.
Minėtų ir kitų nuosavybių reikalu skambinti St. Dargiui.
SKUBIAI PARDUODAMA vasarvietė Sunnydale gatvėje, netoli Spring- 
hurst. Į nuosavybę įeina namas, kabina, jojimo arklių tvartas ir 15 akrų 
pievos. Lobai geros ateities galimybės.šį mažų ūkį suskirstyti į sklypus. 
Prašomo koina $24,000. Skambinti Barauskui.

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

231-6226

NUO LOiNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

W. V A S I S REAL ESTATE 
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių. 
Skambinti — J. GUDAS y i etjjeoe ’
863 BLOOR St W, Toronto 4, Ont 1 Cl* 004 1

Barauskas, R. Strimaitis, M. Ignata
vičius, P. Stauskas, P. Šimkus ir A. 
Supronas. Pirmenybių pradžia 10 v.r.

A. S.

VYČIO ŽINIOS
Tarpusavio golfo turnyras eina 

prie pabaigos ir nedaug susitikimų 
teliko žaisti. Šiuo momentu turnyre 
aiškiai pirmauja S. Krašauskas su 
29 talkais. Toliau eina V. Siminkevi
čius su 24 taškais, J. Balsys 22, A. 
Banelis 21, A. Siminkevičius 21 ir E. 
Kuchalskis 19. Golfininkai prašomi 
nedelsiant sužaisti likusias rungty
nes, nes sezono pabaiga jau čia pat.

Komandinės golfo pirmenybės už
baigtos apygardinėse varžybose. Pas
kutinėse rungtynėse Vytis įveikė 
Aušrą keturių taškų persvara 678: 
683. Vyčio komandoje žaidė: S. Pod
sadeckis 75, A. Sergantis 77, V. Si
minkevičius 80, A. Siminkevičius 87, 
M. Ignatavičius 88. P. Stauskas 90, A. 
Supronas 90 ir V. Balsys (B) 91. Vy
tis taip pat buvo laimėjęs ir anksty
vesnius du susitikimus. Komandinių 
rungtynių taurę vytiečiai laimėjo 3 
kartus iš eilės. Dabar ji perėjo visiš- 
kon vytiečių nuosavybėn. Taurę sky
rė B. Sergautis.

Golfo sezono uždarymo varžybas 
rengia LSK Vytis spalio 17 d. Wylde- 
wood golfo aikštyne. Varžybų pra
džia 10 v.r. Ten bus ir A. Banelio 
taurei laimėti varžybos. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Golfininkų balius įvyks lapkričio 
13 d. Prisikėlimo par. Parodų salėje. 
Ruošia Vyčio golfo sekcija, tačiau ja
me dalyvauti kviečiami visi šio spor
to mėgėjai bei svečiai. Bus aptartos 
praėjusio sezono rungtynės ir mes
tas žvilgsnis į ateitį. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Metinis visų klubo narių susirin

kimas, veiklos apžvalga ir valdybos 
rinkimai — spalio 17 d., 12 v., Pri
sikėlimo parapijos Parodų salėj.

Krepšinio sezonas prasidės spalio 
mėnesio pradžioje. Primename spor
tininkų tėvams, kad vaikus apdraus
tų per mokyklas. Kadangi Aušros 
klubo finansai menki, klubas neįsten
gia savo sportininkų apdrausti. Jis 
nesiima atsakomybės už sužeidimus 
nei treniruočių, nei žaidynių metu.

Klubo prieŠadventiniai šokiai ir va
karas — lapkričio 27 d.

Kuri ateivija...
(Atkelta iš 3 psl.)

Dievas visur tas pats, bet lietu
viškumo dvasia, anaiptol, nevi- 
sur tokia pati! Taigi savęs užliū
liavimas, praleidinėjimas sek
madieniais ir švenčių dienomis 
lietuviškų pamaldų yra apgau
lingas nutautėjimo veiksnys.

Nepamirškime taipgi savo vai
kų palydėti Į lietuviškąsias šeš
tadienines mokyklas, nes tuo 
nutolinsime lietuvybės kapą 
šiuose kraštuose ir prailginsime 
lietuvybę bent ligi tol, kol Lie
tuva atgaus laisvę.

ĮDOMŪS FILMAI 
Brighton kino teatre 
127 Roncesvalles Avenue, 
Toronto, tel. 532-2710 

Iki rugsėjo 24

“Mein Kampf” ir 
“Anzio”

RUGSĖJO 25 iki 29 
du spalvoti filmai 

"Where Eagles Dare" ir 
"OUT OF TOWNERS"

RUGSĖJO 30 iki SPALIO 5 
“AIRPORT’ ir “TWO MULES 

FOR SISTER SARA” . 
abu spalvoti

Spalio 7 ir 12 lenkiški filmai
Kasdien nuo 7 v. v. i
Sekmadieniais 3 ir 7 v.v. !

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

JŪRATĖ BATŪRAITĖ šiais metais 
baigė Lakeshore • Teachers’ College 
ir gavo pradžios mokyklos mokyto
jos pažymėjimą, šį rudenį grįžta į 
Ontario College of Art tęsti meno 
studijų. Ji jau turėjo porą savo ta
pybos parodų Prisikėlimo parapijos 
patalpose, o praėjusią vasarą daly
vavo keliose miesto parodose. Dabar 
jos darbų yra Lambton meno gale-
rijoje.

Ateitininkų žinios
Šių mokslo metų veiklos pradžia 

ir iškyla į King City, Marylake įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 26. Iškyloje 
kviečiami dalyvauti visi jaunučiai, 
vyr. moksleiviai, studentai, sendrau
giai ir tėvai. Tai bus lyg ateitinin- 
kiškos šeimos šventė. Tėvų komite
tas rūpinasi maistu. Iškyla įvyks au- 
gustinijonų vienuolyne, kur yra par
kas išvykoms. Ten yra graži moder
ni koplyčia, kurioje bus visiems Mi
šios. Prašome visus ten būti 11 v. r., 
nes tada prasidės programa. Reikia 
važiuoti 400 keliu iki King City iš
sukimo, pasukti į rytus ir už 3 mylių 
yra King City miestelis. Privažiavus 
miestelį, pasukti į kairę (Dufferin) 
ir važiuoti tiesiai apie 2 mylias žvy
ruotu keliu; kairėje kelio pusėje bus 
vartai ir užrašas “Marylake”. Auto
mobilius galima pastatyti prie didžio
sios koplyčios, nes šalia jos yra par
kas.

Jeigu atsirastų norinčių važiuoti 
autobusu, prašom paskambinti R. 
Girdauskaitei tel. 533-0342 arba B. 
Čepaitienei tel. 621-2343. Susidarius 
pakankamam skaičiui (apie 30), bus 
užsakytas autobusas. Jeigu sekmadie
nį iš ryto lytų, iškylos nebus. Tada 2 
v.p.p. visos jaunutės mergaitės pra
šomos susirinkti L. V. Namuose, o 
berniukai — į ateitininkų kambarį.

King City yra apie 25 mylios nuo 
Toronto. 11 v. Mišios bus ten pat au- 
gustinijonų vienuolyne. Dalyvaukime 
visi!

Ateitininkų jaunučių vadovų kur
sai buvo surengti Springhurste rug
sėjo 18-19 dienomis. Dalyvavo apie 
30 vadovų iš Toronto, Hamiltono ir 
kitų vietovių. Vadovavo p. Gudins- 
kienė iš Hamiltono. Paskaitas skaitė 
sesuo Dalia Keblinskaitė ir p. Če
paitienė. Parodomuosius susirinki
mus aiškino bei demonstravo p. Da- 
mušienė ir p. Jankauskienė.

Ateitininkų studijų dienos Daina
voje. Detroito Moksleivių Ateitinin
kų Karaliaus Mindaugo kuopa ren
gia studijų dienas spalio 22, 23, 24 
dienomis Dainavoje, prie Manches
ter, Mich. Diskusijų tema — “Pen
ki stulpai ateitininkijos aikštėje”. O 
tie 5 “stulpai” yra 5 programoje nu
matyti pokalbiai: apie tautiškumo, 
in teligenti škumo, visuomeniškumo, 
katalikiškumo ir šeimiškumo prin
cipus. Po pokalbių bus talentų, li
teratūros, savo kūrybos pasirodymai 
ir links mavakaris. Nors visoms atei
tininkų kuopoms yra pasiųsti kvieti
mai, bet šiuo raštu kviečiame ir tuos 
pavienius ateitininkus, kurie kvieti
mų negavo. Jeigu norite daugiau in
formacijų iš anksto, arba kai atva
žiuosite į Detroito apylinkes, skam
binkite sekančiais telefonais: Saulius 
Jankauskas (JAV), 313-537-0103, Pau
lius Kuras (Kanada), 519-969-6131, 
Dainava (JAV),313428-8919. Valdyba

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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 tributis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra 
žus, 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,
namų tel. HU 9-1543

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A Al A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5!4% už depozitus 
6% už šėrus (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 mortgidus

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

Skautų veikla
• Spalio 30-31 d. Klevelande, Ohio, 

Jesuit Retreat House, 5629 State Rd., 
šaukiamas LS Seserijos skautininkių 
suvažiavimas. Kaina asmeniui $20 
(jei su nakvyne registruojasi 40 as- 
memi — $18). Už tą kainą gaunama 
1 nakties nakvynė, dveji pietūs, va
karienė ir pusryčiai. Prašome regist
ruotis pas s. M. Vasiliauskienę tele
fonu CL 1-5126 iki spalio 1 d., įmo
kant $5 registracijos mokesčio.

• “Rambyno” tunto vadijos po
sėdyje rugsėjo 15 d. tunt. ps. P. Bū
tėnas iškėlė kaikuriuos skautiškos 
veiklos ir tvarkos klausimus. Nutarta 
žiemos metu iki šv. Jurgio prie uni
formų dėvėti tik tamsiai mėlynas ar
ba juodas ilgas kelnes. Margos, dry
žuotos arba kitokių spalvų kelnės 
prie uniformų dėvėti neleidžiamos.

• Mindaugo dr-vės pirmoji sezono 
sueiga šaukiama rugsėjo 27, pirma
dienį, 7 v.v., skautų būkle. Norin
tieji į šią draugovę įstoti kviečiami 
atvykti.

• Dariaus-Girėno oro skautų dr- 
vę sutiko globoti ir instruktuoti s.v. 
v. si. Kostas Bubelis. Sveikiname.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
veiklą pradeda šv. Mišiomis spalio 3 
d., 11 v.r.‘, Prisikėlimo bažnyčioje.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas yra pakviestas dalyvauti 
XVII Kanados Lietuvių Dienos pro
gramoje ir dabar tam sparčiai ruo
šiasi.

• Rugsėjo 14 d. “Šatrijos” tunto 
vadijos posėdyje aptarti einamieji 
reikalai ir numatytas paminėti tun
to dvidešimtmetis lapkr. 14 d.

• Rugsėjo 25-26 d. Romuvos k-tas 
vyksta į stovyklavietę. Norintieji pri
sidėti tepaskambina Br. Sapliui tel. 
537-1503. & S.

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH CUSTOM FURNITURE
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., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v.' v.

PARCELS TO.EUROPt

Įvairus spaudosLITHO ART SPAUSTUVĖ dorbai: leidiniai

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

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

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

programos,
977 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3-43 63 rekiominioi
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Kodėl nesuėmėt?
Vienos Čikagos mokyklos eks-

Kukins noras

šiai pa j ieškomų asmenų su jų 
fotografijomis. Vienas ekskur
santas paklausė:

— Kai fotografavote, kadėl 
tada jų nesuėmėt?

Aktorius Bob Crane pasakojo: 
“Mano žmona ir aš laukėm ant
ro vaiko. Aš paklausiau mūsų 
penkmetį sūnelį, ko jis mieliau 
norėtų — broliuko ar sesutės. 
Berniukas kukliai atsakė: “Jei
gu mamytei nepagadintų figū
ros, aš norėčiau arkliuko 
pony..

. SKAITYTOJAI PASISAKO KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 jai)

“Who the hell was he?
Britanijos garsaus dramatur

go Bernard (“Bernie”) Shaw bio
grafas ir knygos “Shaw the Vil
lager and Human Being” auto
rius Allan Chapelow rašo, esą 
senasis Shaw kartą buvęs supa
žindinamas ir su 18 mėnesių 
amžiaus mergaite. Dramaturgas, 
paspausdamas jos rankutę, ta
ręs:

— Young lady, kai užaugsi di
delė, galėsi sakyti, kad turėjai 
progą paspausti dešinę garsio
jo Bernard Shaw. O tai girdin- 
tieji — paklaus: “Who the hell 
was he...”

Pirmoji moteris
Kunigas per tikybos pamoką 

klausinėja pirmojo skyriaus mo
kinius apie pasaulio sukūrimą.

— Na, o dabar, vaikai, kas iš 
jūsų gali pasakyti, kaip vadinosi 
pirmoji moteris? Gal tu, Jievu- 
te, žinai?

Jievutė atsistojo ir tyli, nes 
nežinojo jos vardo.

— Na, pirmosios moters var
das buvo toks pat kaip tavo, — 
sako kunigas.

— “Kavaliauskaitė”?! — nu
stebusi apsidžiaugė Jievutė.

• Moters pyktis — kaip mė
nulio šviesa: nei šildo, nei pa
kankamai šviečia.

• šypsena kainuoja mažiau 
kaip elektra, bet daugiau švie
sos duoda (škotų išmintis).

• Kiekviena abstinencija yra 
geras dalykas, jeigu praktikuo
jama su saiku (airių išmintis).

Pavojinga mėsa
Anglų lordas Shackleton lor

dų rūmuose pranešė, kad Poli
nezijos salų žmogėdrų vadai 
įspėję savo gentis, esą visus bal
tuosius galima valgyti, išskyrus 
amerikiečius. Pastarųjų organiz
mas esąs užnuodytas įvairiais 
atominių sprogimų chemikalais, 
ir todėl juos valgyti pavojinga.

Politika
Lietuvis klausia į Lietuvą at

vykusį maskolį:
— Kodėl jūs, rusai, niekad 

nekalbate apie politiką? Juk 
patys sakote, jog sovietų val
džia yra darbininkų valdžia.

— Pas mus politika yra toli 
siekianti — prasideda liežuviu 
ir baigiasi Sibiru.

Patarimas
Policininkas į automobilio są- 

vininko užklausimą, ką jis turįs 
daryti su jau trečiu baudos la
peliu:

— Saugok juos. Kai gausi ket
virtą, galėsi savo automobilį iš
keisti į dviratį.

Suknelė
Senelė, pamačiusi savo dukte

rėčią, dėvinčią madingą su skan
dalingai giliu iškirpimu, suknelę:

— Ir tau mama leidžia dėvėti 
tokią begėdišką suknelę?!

— Taip, nes toji suknelė yra 
mano mamytės.

• “šaltajame kare” labai leng
va nusideginti ir nekišant piršto 
pro įkaitintą “geležinę uždan
gą”. Parinko Pr. Alš.

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS

Ilgametė patirtis įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373

ketv. ir penkt. 9—9 v.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, 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 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ I-8-* *80 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co« TORONTO 3, Ontario

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

3
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tortas pilnai apdraustas 

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

MiSUONIERIAUS LAIŠKAS
Mielas Redaktoriau,
Rašau šį kartą iš Kopargaon. Tai 

27.000 gyventojų miestas. Jis stovi 
ant šventos Godaveri upės kranto. 
Mieste yra dvi kolegijos, trys gimna
zijos ir visa eilė mokyklų. Aplinkui 
mylios drėkinamų laukų, kur gražiai 
siūbuoja cukraus švendrės, apelsinų, 
mango ir kitokie medžiai. Netoli yra 
cukraus fabrikas ir šiaip visokių dirb
tuvių, tarškančių, kalančių ar taisan
čių išklerusius sunkvežimius bei 
traktorius.

Apie 10 mylių nuo čia yra Rahata 
misijos stotis. Ten dirbdamas, maž
daug prieš aštuonerius metus, nupir
kau šiame mieste dešimt akrų žemės 
plotą, nė negalvodamas, kad teks 
man čia pačiam atsidurti ir už tai 
pakūtavoti. Dabar čia jau nepriklau
soma stotis, apie 2000 pakrikštytų 
žmonių ir apie 50 kaimų bei vietovių, 
kuriuos reikia aptarnauti.

Tai būtų gražus ir malonus darbas. 
Visa bėda, kad šioji sritis dėl tuomet 
buvusių blogų kelių buvo lyg koks 
užkampis. Dvasiškai ji tokiu ir pasi
liko. O kai žmogus neturi intereso, 
tai sunku jį paveikti. Vakariečiai daž
nai turi klaidingą nuomonę apie ry
tus. Iš tikrųjų žmonės čia yra mate- 
rialistiškesni kaip pat jus. Taigi, 
juos išjudinti bus vargingas, daug 
kantrybės reikalaujantis darbas. Be 
to, reikės steigti mokiniams bendra
butį (septynis jau šiaip taip patalpi
nau), seselėms židinį, nots kol kas 
seselių dar negavau. Vėliau reikės 
statyti bažnyčią ir t. t. Kol kas esu 
vienas; be kelių katekistų, neturiu 
kitų pagalbininkų. Tai toks mano 
darbo rėmas.

Šiemet mūsų valstiją ištiko didelė 
nelaimė. Apie du trečdalius ploto 
pergyvena badą, ypač mūsų šiame 
6500 kv. mylių dydžio distrikte. Jau 
virš dviejų mėnesių neturėjome lie
taus, ir visa tai monsūno metu/kai 
turėtų pilte pilti. Per tą laiką jau bū
tume turėję vieną derlių, o dabar 
nieko. Kadangi apie 80% gyventojų 
dirba žemės ūkyje, jie neturi darbo, 
nes kol kas negalėjo sėti. O be darbo 
turi pasninkauti. Daugelyje vietų tik 
kartą per dieną tegauna užvalgyti, o 
kaikur net rečiau. Be to, kainos irgi 
pakilo.

Bado bei pasninko metai mums ne 
naujiena. Tai pasitaiko kas ketveri 
penkeri metai. Sunku buvo 1966 me
tais, bet šį kartą šioje valstijoje yra 
dar prasčiau. Jau nuo 1952 metų ne
turėjome tokio badmečio. Gerai, kad 
kitose valstijose yra geriau. Bet kai 
žmonės neturi darbo ir išteklių, tai 
tikrai prastai. Visa tai pasunkina ir 
mūsų darbą. Tiesa, valdžia pradėjo 
visą eilę viešųjų darbų, bet nevisi 
prie jų pritelpa, ir jų neužtenka.

Man pačiam einasi gerai. Oras čia 
geras, o Dievas sveikatos nepašykš
tėjo. Taigi, rodos, nieko daugiau ir 
nerenkėtų. Prašyčiau tik savo maldo
mis bei aukomis pastūmėti mūsų dar
bą šioje misijoje.

Jūsų Kristuje, 
Rev. Donatas Slapšys, SJ, Koparga
on, Ahmednagar Dist., India.

PRO VIRTUVĖS LANGĄ
Ateitininkų stovykla N. Wasagoj ir 

šiemet buvo pilna stovyklautojų. Vie
ni jų buvo dar visai jauni, kiti — “se
niai”. Tokiais laikomi aštuoniolikme
čiai, kurie, Ontario provincijoj gavę 
didesnes teises, laiko save nebetinka
mais stovyklauti. Stovyklautojų skai
čius visdėlto nemažėja, nes priauga 
vis naujų. Jie sunkokai “įkerta” tėvų 
kalbą, bet dainuoja lietuviškai ir šo
ka tautinius šokius bei dalyvauja lie
tuviškose programose.

Darosi vis sunkiau su šeimininkė
mis, nors virtuvė moderniai įrengta. 
Jei reikės šeimininkes samdyti, nepa- 
siturinčiųjų vaikams nebus įmanoma 
stovyklauti. Stovyklavietė dabar yra 
puikiai sutvarkyta ir verta pasigėrė
jimo. šeimininkių klėtelė turbūt gra

siausia iš visų — po dvi kambariuo
se, bet erdvės užtektų ir pasitaikiu
siai viešniai.

Stovykloje buvo daug džiaugsmo 
jauniesiems: dainos, vaidinimai ir t 
t. Neklaužados Mikučio teismas buvo 
labai įdomus ir davė progos vaikams 
pagalvoti. Teisėjas ir močiutė savo 
vaidmenis atliko tikrai puikiai, įtiki
nančiai. O teismo sprendimas paveiks 
gal bent mažuosius.

Darbščioji mūsų rankdarbių vado
vė įnešė naujovę — sugalvojo stovyk
los “uniformą” iš perdažytų marški
nių. Kas kaip įmanydami, ypač mer
gaitės, parodė savo meną spalvų ir 
formų įvairume. Ne be reikalo ber
niukai jų drabužius iškabindavo vie
toj vėliavos. Seimininkės, nespėju- 
sios įsigyti “uniformų”, buvo apdova
notos gražiais žiurstais pačios darbe
lių mokytojos.

Vienintelė sritis, kuri buvo lyg ir 
pamiršta — tai sportas. Nebuvo to 
įprasto aktyvumo.

Nugirdau “pletką”, svarbų šeimi
ninkėms: stovyklavietės virtuvė atei
tyje būsianti sumoderninta tiek, kad 
puodai patys virsis, o “algą” gausime

mos ir asmenys su mažu metimu 
uždarbiu. Tai lies viengungius, 
kurie po visų atskaitymų Otavai 
pajamų mokestį moka tik už 
$1.000 ir šeimas iki $2.000. Nuo
laidos yra sveikintinos, nors fak
tas lieka faktu, kad Ontario li
goninės ir sveikatos drauda yra 
brangiausia visoje Kanadoje. Ji 
visu šimtu dolerių prašoka Bri
tų Kolumbiją, kuriai pagal įmo
kų dydį tenka antroji vieta. Ka
žin ar tokiu atveju buvo verta 
atleisti nuo įmokų tuos pensi
ninkus, kuriem jų kapitalas duo
da didesnį metinį uždarbį už 
daugelį dirbančių kanadiečių.

Sveikatos ministeris J. Mun
ro pateikė federaciniam parla
mentui naują vaikų ir paaug
lių priedų Šeimoms įstatymą. 
Lig šiol visos šeimos, nepaisant 
jų metinių pajamų, už vaiką iki 
10 metų gaudavo mėnesinį $6 
priedą, už vyresnius vaikus — 
$10 iki bendros $32 mėnesinės 
maksimalinės sumos. Naujasis 
įstatymas atsižvelgs į šeimos pa
jamas. Apie 1.400.000 pasiturin
čių šeimų iš viso negaus jokio 
vaikų priedo, bet jis bus padi
dintas likusioms 2.100.000 šei
moms. Priedo panaikinimas ar 
jo padidinimas bus išvestas pa
gal šeimos uždarbį ir vaikų skai
čių. šeima su vienu vaiku pra
ras priedą, kai jos metinis už
darbis yra didesnis kaip $10.- 
560. Čia, žinoma, turimos galvo
je bendros vyro ir žmonos pa
jamos.

Santykiams tarp Prancūzijos 
ir Kanados gerinti yra skirta už
sienio reikalų ministerio M. 
Schumanno poros dienų viešna
gė Otavoje rugsėjo 22’ d. Ta
čiau jo oficialus susitikimas su 
premjeru P. E. Trudeau nėra 
numatytas. M. Schumannas vyks
ta į Jungtinių Tautų visumos 

• 1 IT* •

mo sekančio j stovykloj! N. K.
SVEIKATOS KLINIKA

Norėčiau atkreipti dėmesį į J. Nau
jalio sveikatos kliniką. Tai daryti pa
skatino žinutė “TŽ” apie prof. dr. 
Sešplaukio-Tyruolio apsilankymą To
ronte. Profesorių sutikau Naujalio 
sveikatos klinikoje, į kurią jis atosto
gų metu atvažiuoja iš JAV gydytis. 
Per kelerius paskutinius metus, be- 
sigydydama pas J. Naujalį, sutikau 
pacientų iš Montrealio, Hamiltono, 
Čikagos ir kitų tolimų vietovių, žmo
nės su kraujo apytakos sutrikimais, 
skausmais strėnose, nugaroje, pe
čiuose, su reumatizmu, persitempi
mu čia randa žymų pagerėjimą. Pa
ralyžiaus, polio arba širdies smūgio 
ištikti ligoniai čia randa palengvini
mą arba net pagydymą. J. Naujalis 
yra parašęs knygelę “Pažink savo 
širdį ir padėk jai”. Čia duodama 
praktiškų patarimų kaip sveikiau gy
venti ir saugoti savo širdį.

Valerija Anysienė
PETICIJA PREMJERUI

Ontario prov. valdžia nuo 1963 m. 
Wasagos kurortą pavedė adminis
truoti miškų departamentui (Land 
and Forests Dept.). Jis įrengė tvo
ras, vartus tik keliose vietose ir pra
dėjo imti už kiekvieną įvažiuojantį 
automobilį į paplūdimį po $1, visam 
sezonui — $10. Vasaros metu tiek 
privažiuoja automobilių, kad ramiam 
žmogui nebėra vietos paplūdimyje.

Iki šiol jau išleista apie 30 mil. 
dol. “pagerinimams”. Dar paskirta 
$18 mil.

Paruoštas “Master Plan 1971”, ku- Z 
riuo norima nuversti visus namus 
nuo I ir dalies II linijos 9 mylių il
gyje.

Ontario miškų departamento pa
reigūnai jau 10-ti metai skleidžia ži
nias, kad už 5—10 metų būsią nusa
vinta daug nuosavybių. Tai kenkia posėdžius. Grįždamas iš Niujor- 
turto savininkams. Jie negali statyti 
priestatų, daryti remontų — neduo
dami leidimai. Parduoti sunkuį nes 
visi žino, kad valdžia nusavins. Dėlto 
visos nuosavybės yra žemiau rinkos 
kainų. Kiek valdžia duos, už tiek rei
kės parduoti.

Nuo vandens 1000—2000 pėdų plo
te buvo supirkti sklypai po $300 — 
$400, o dabar prašo po $4.000 — 
$5.000. Tai įvyko tik “Master Plan 
1971” paskelbus.

Gyventojai yra paruošę Ontario 
provincijos premjerui peticiją, kad 
būtų sustabdytas 1971 m. planas, 
žmonės noriai pasirašo ir nė vienas 
nežada geruoju išeiti, ypač senesnio 
amžiaus nuolatiniai Wasagos gyven
tojai, kurių yra nemažai Springhurst 
ir Oakview vietovėse.

J. Vaidlonis
KREDITO KOOPERATYVAI

Nepriklausomos Lietuvos ūkis bu
vo paremtas kooperatiniais pagrin
dais. Turėjome “Lietūkį”, Pienocent
rą”, “Liną” ir t. t. Lietuvių išeivi
jai žodis “kooperatyvas” liko labai 
svetimas, ypač jaunimo tarpe. Besi- 
kuriant skolinamas! iš bankų, finan
sų bendrovių, naudojamos “credit 
cards”, bet nedaug kam ateina į gal
vą pasinaudoti esamais lietuvių kre
dito kooperatyvais. Toje organizaci
joje nariai turi geriausias taupymo 
ir skolinimo sąlygas bei kitus patar
navimus. Visa tai yra jų, nes būdami 
kooperatyvo nariais, jie yra ir jo sa
vininkai. Juk kredito kooperatyvas 
yra žmonių sąjunga, kurios nariai yra 
savininkai ir kurie demokratiškai 
tvarko savo kooperatyvą. Jei bent 
vienos tų sąlygų trūksta, kredito ko
operatyvas nustoja būti kooperatyvu. 
Deja, yra dar daug lietuvių, kurie 
laikosi nuošaliai nuo kredito koope
ratyvų. Ar yra Jūsų bičiulių, kurie 
dar nėra kooperatyvo nariais? Jei 
yra, papasakokite jiems apie kredi
to kooperatyvų veiklą.

S. Grigaliūnas

ko jis užsuks į Kvebeką. Abiejų 
kraštų diplomatai buvusio prez. 
De Gaulle šūkio “Vive le Que
bec libre” žalai pašalinti norėtų - 
prez. G. Pompidou ir premjero 
P. E. Trudeau susitikimo Pran
cūzijoje sekančiais metais. Pro
blemą sudaro Kanados federaci
nio parlamento rinkimai, kurie 
gali būti sekančių metų pavasa
rį ar vasarą. Tokiu atveju P. E. 
Trudeau neturės laiko dėl rin
kiminio vajaus. Prancūzijos 
prez. G. Pompidou stengiasi pa
šalinti Kvebeko klausimą iš 
prancūzų politinio gyvenimo ir 
dėlto yra susilaukęs nemažos 
gaullistų opozicijos. Jie netgi 
kritikuoja ir užsienio ministerio 
M. Schumanno jau minėtą vieš
nagę kaip politinę nuolaidą Ka
nadai. _ _

Tooronto dienraščio “The Te
legram” leidėjas John Basset 
rugsėjo 18 d. paskelbė, kad dėl 
finansinių sunkumų ir perdide- 
lių darbininkų unijos reikalavi
mų šis dienraštis- uždaromas. 
Kol kas jis dar spausdinamas, 
bet manoma, kad spalio mėnesi 
bus uždarytas. Vyksta pasitari
mai su Toronto Star Ltd. bend
rove dėl prenumeratorių sąrašo 
ir presų perėmimo. Dienrašty
je dirba" 1250 darbininkų. Uni
jos susirūpino jų ateitimi. Jos 
kreipėsi Į vyriausybes, prašyda
mos ištirti, ar toks dviejų bend
rovių sandėris nepažeidė įsta
tymo. Be to, jų vadovai dar ban
do derėtis su leidėju, bet iki šiol 
be pasekmių. Ontario socialistų 
vadas Lewis siūlo sudaryti “The 
Telegram” tarnautojų koopera
tyvą ir perimti dienraščio leidi
mą. Pastarojo leidėjas per pas
kutinius dvejus metus turėjo du 
milijonus dol. nuostolių. Be to, 
per keletą pastarųjų metų dien
raštis gavęs iš šalies $8.300.000 
paramos.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette, Morley D. Hogle — Directors

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

Savininkas V. BAČĖNAS
780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7994 _

ART'S Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotrauka* 

Portretai ir kt

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

Pieno ir jo gaminių svarba mitybai
kurios sukelia ligas. Prie nepagei
daujamų priskaitomos tos, kurios li
gų nesukelia, bet ir nieko gero ne
duoda, tik dauginasi, maitinasi piene 
esamom maistingom dalim ir palieka 
piene arba gaminyje nelabai gerą 
skonį, sukelia dujas. Tos rūšies bak
terijos pavadintos “coliform” vardu. 
Pieną pasterizuojant, beveik visos 
bakterijos miršta. Kanados įstatymai 
reikalauja betkokį pieno gaminį da
ryti iš pasterizuoto pieno, išskyrus 
sūrius, kurie parduodami ne anks
čiau kaip trys mėnesiai po pagamini
mo. Sūrių gamybai vartojamas rau
gas, pagamintas laboratorijose, kur 
specialiom priemonėm išaugina gry
nos rūšies bakterijas. Pasterizuotame 
sūryje “coliform” rūšies bakterijų 
yra toleruojama iki 100 vienam gra
me. Tuo tarpu sūryje iš nepasteri
zuoto pieno rasime mažiausiai 10.000 
ir net iki 80.000 grame. Tokio gami
nio daugiau suvalgius, atsiranda 
daug dujų.

Kanadoje pieninės bei sūrinės yra 
griežtoje kontrolėje. Gaminys priva
lo turėti vardą ir adresą, kur gamin
tas. Kaimiški gaminiai oficialiai nė
ra leidžiami pardavinėti krautuvėse, 
o tik turguose /Farmers Market). 
Bakterijoms daugintis reikia drėg
mės, šilumos ir maisto. Atėmus nors 
vieną tų sąlygų, bakterija nemiršta, 
bet ir nesidaugina. Jų amžius yra 
labai ilgas.

Pienas turi visa, kas žmogaus or
ganizmui reikalinga. Organizmui su
negalavus, dažnai gydomas maitinant 
išimtinai pienu bei jo gaminiais.

Didžiosios bendrovės negali savo 
gaminių greitai tiekti rinkai dėl to
limų distancijų bei kitų priežasčių. 
Todėl jos vartoja cheminius stabili
zatorius, kurie yra įvairūs. Kartais 
sveikatos departamentai pripažįsta 
juos nepriimtinais. Keista, kad tas 
pats dalykas kartais viename krašte 
leidžiamas, o kitame draudžiamas.

šiandien ypač JAV yra plačiai ga
minamos pieno produktų imitacijos. 
Kanados valdžia tam neduoda leidi
mo, nes laiko nepageidaujamom. Bet 
mes jų turime daug, nes didysis kai
mynas priveža. Tai imitation milk, 
filled milk, coffee whitener, whip 
topping, imitation sour cream. Jie 
gaminami iš nugriebto pieno milte
lių ir augalinių alyvų, o dėl skonio 
pridedama chemikalų. Jie yra pigūs, 
gamintojams sukrauna milijonus, o 
vartotojams nauda menka.

A. Viskontas

Guelph universiteto profesorius 
McNaten, apibūdindamas pieną ir jo 
gaminių reikšmę, pasakė: “Nėra iki 
šiol surasta lengviau virškinamo 
maisto, kaip pienas ir jo gaminiai.” 
Teko skaityti veikalą “Modernūs pie
no gaminiai”, parašytą Linkolno M. 
Lamperto, Kalifornijos pieno labora
torijų inspektoriaus. Jis tais pačiais 
žodžiai pradeda savo veikalą.

Neseniai buvo manoma, kad svies
tas yra kaltininkas venų sukalkėjimo 
bei daugelio širdies ligų. Bet prieš 
keletą mėnesių paskelbti Kaliforni
jos medicinos centro 30 metų tyrimo 
duomenys rodo ką kita. Tyrimu bu
vo panaudoti vienai grupei išimtinai 
pieno riebalai — sviestas, o kitai 
grupei — tik augaliniai riebalai. Ras
ta, kad sviestas neturi jokios blogos 
įtakos širdžiai. Tai labai nustebino 
net daugelį gydytojų, kurie buvo įsi
tikinę priešingai.

Pieno riebalai susideda iš pagrin
dinių Cviejų rūšių riebalų: panašių į 
augalinius bei gyvulinius ir riebali
nių rūgščių, kurių priskaitoma iki 52 
rūšių. Tos riebalinės rūgštys papildo 
bei maitina žmogaus kūne sudėtin
gas įvairiausias liaukas, kurių yra 
labai daug. Ir kas svarbiausia, tos rū
šies riebalų mažai arba visai nėra 
augaliniuose bei gyvuliniuose rieba
luose.

Toliau seka proteinai, kurių labai 
daug randama mėsoje ir sūryje. Mū
sų organizmas proteinų nepasigami
na — juos gauna iš maisto, tuo tar
pu augalai patys pasigamina iš žemės 
ir oro.

Svarbi dalis — pieno cukrus. Tai 
pagrindinis karbohidratas, randamas 
tik piene. Suaugusiam rekomenduo
jama iki trijų stiklinių pieno į dieną. 
Suraugintas pienas, kuriame cukrus 
pasikeičia į rūgštį, yra labai reko
menduojamas.

Yra piene ir mineralų: potašo, kal- 
cijaus, chlorino, fosforo, sodijaus, 
magnezijos ir sulfuro. Apie 1,6% vi
so žmogaus kūno svorio sudaro kalci- 
jus. Fiziologai pripažįsta, kad 99% 
kalci jaus yra kauluose ir tik 1% ner
vuose, širdyje ir raumenyse. Jei 
kraujuje yra permažai kalcijaus, nu
kenčia raumenys ir nervai. Fosforas 
taip pat atlieka svarbų vaidmenį 
žmogaus organizme.

Trūkstant vitamino A, sutrinka re
gėjimas. Daug vitamino A yra svies
te ir sūryje. Tai pigiausias būdas ap
sirūpinti tos rūšies vitaminu. Taip 
pat pienas turi daug vitamino B. Yra 
ir vitamino C, kuris reikalingas dan
tų smegenims palaikyti, yra vitami
nas D, be kurio minkštėja kaulai. 
Vitamino E karvės piene yra nedaug.

Piene yra bakterijų. Jei karvės 
sveikos, tai blogų bakterijų jame nė
ra. Prie gerųjų priskaitomos tos, ku
rios pakeičia pieno cukrų į rūgštį. 
Prie blogųjų bakterijų priklauso tos.

Taupumas
— Tėveli, aš bėgau paskui 

tramvajų ir atbėgau iki namų. 
Taip sutaupiau 45 centus.

— Reikėjo bėgti paskui taksį 
— būtum greičiau parbėgęs ir 
sutaupęs kokius tris dolerius.

JS 1 De MĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 

feMy plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprino plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. j)B var- 

BbĮ todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj, 
jžgfffe JJB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

Eit 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
WM J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

- Illinois 60650, U. S. A.

A. LIŪDŽ1US, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
. II augštas)

Telefonai: įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

D R. E. ZUBRIENS
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas > 
Telefonas LE. 2-4108

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

(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 
Alfonsui LE 6-2805.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefono

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar korinose. IS bityno:

30 Dewson St, Toronto 4, Ont.
Telefonas 534-0563

769-4612
2231 Bloor Street W<



TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pasibaigus vasarai, grįžtama 

įpraston tvarkon: sekmadieniais 11 
vai. pamaldose gieda parapijos cho
ras, o po pamaldų vėl bus choro re
peticija. Maloniai kviečiame visus 
choristus vėl įsijungti į chorą, taip 
pat ir naujus narius. 10 vai. pamaldo
se organizuojamas giedojimas visų 
dalyvių. Abiejose pamaldose vėl įsi
jungia pasauliečiai j skaitymą.

— Tikybos pamokos vaikams, be
siruošiantiems ateinantį pavasarį pir
majai Komunijai, prasidės spalio 17 
d. Mokys seselės.

— Springhurste pamaldos bus lai-
komos sekmadieniais iki Padėkos 
Dienos 11 vjt.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pra
ėjusią savaitę palaidota: a.a. Agota 
Olekienė ir Josefina Weisiene.

— Pradedamas parapijiečių lan
kymas. "Šią savaitę lankomi Missis
sauga rajone gyveną lietuviai, prieš 
tai susitarus telefonu.

— Parapijos naujos statybos fon
dui aukojo: dr. O. J. Pūdymaitis 
$200, V. Mikšys $75, L. Adomavičius 
$30 ir J. Karka $25. Geradariams 
nuoširdus ačiū. '

— Į naująją parapijos vietovę iš 
kaimyninės Seven Oaks dalies pri
vedama kanalizacija. Už rūpestingą 
tarpininkavimą ir pagalbą šiame rei
kale priklauso didelė padėka inž. G. 
Šernui.

— Pamaldos: antradienį, rugsėjo 
21 d., 8 v.r. už a.a. Aleksandrą Svel- 
nį; šeštadienį, 7.30 v.r., už a.a. Pra
ną Kupčiūną; sekmadienį: 10 v. r., 
Katelių intencija, 11 v. už a.a. Stasį 
Kymantą:

— Sutuokta: John S. Boyle ir Dai
va T. Yokubynaitė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— 9.30 v. ryto pamaldos ir sekma

dienio mokykla.
—. Dar liko 16 vietų. Norintieji 

vykti į antrąją šeimos šventę Čika
goje spalio 9-10 d.d. malonėkite už
siregistruoti iki šio sekmadienio, t.y. 
rugsėjo 26 d. Autobusas išvyksta 
spalio 8 d. vakare ir grįžta į Toron
tą spalio 11 d.- Bilietas suaugusiam 
— $25, studentui — $18. Visi toron- 
tiečiai lietuviai, kurie šia proga nori 
vykti i Čikagą, nuoširdžiai kviečia
mi prisidėti. Registruoja V. Daugi
nis tel. CH 9-2067 ir P. Sturmas tel. 
252-4930.

PADĖKA
Nuoširdi padėka: dr. A. Valadkai 

už kruopčią priežiūrą mari besigy
dant Sv. Juozapo ligoninėje; dr. M. 
Bay ir kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už lankymą; taipgi visiems mane 
lankiusiems. Jums dėkingas —

Juozas Genautis
Kanados Lietuvių Gydytojų 

Dr-jos išvyka buvo surengta rug
sėjo 11 d. Springhurste, prie 
Wasagos. Puikus oras daugelį 
dalyvių, kurių buvo virš 40, su
gundė pasimaudyti šiltam Geor
gian Bay vandenyje. Išvykos da
lyviai išklausė pirm. dr. A. Užu- 
pienės-Lukienės pranešimo apie 
Darbo šventės savaitgalyje Įvy
kusį pasaulio lietuvių gydytojų 
suvažiavimą Niujorke, pasivaiši
no dr. A. Saikaus nušautu brie
džiu bei ant jiešmo keptu par
šiuku. Svečiai šnekučiavosi iki 
vėlyvos nakties jaukiame dr. A. 
S. Kazlauskų vasarnamyje.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$10: J. Karka; $6: L. Stasiū

nas; $5: S. V. Kneitai, B. Lau
čys, Juozas Bubelis; $4: B. Gal- 
buogis; rėmėjo prenumeratas po 
$10: už trejus metus — J. Cer- 
vinskas, už vienerius metus — 
M. Kasperavičienė, J. Adomai
tis, M. Dikčius, A. Godelis, L. 
Dūda, S. Zulpa, K. Jasudavičius,
A. Poškaitienė, V. Paukštys, B. 
Jonynas, V. Garnelienė, A. Brič- 
kus, P. Dambrauskas, B. Jan
kauskienė, I. Bumelis, J. Stepo
nas, K. Laucius, A. Jurgėla; $3: 
R. Kutkienė; $2: Ig. Girdzevi- 
čiUs, M. Dikčius, V.Rušas; $1.50: 
M. Rybienė; $1: J. Adomėnas, 
dr. R. Šliažas, E. Bumeisteris, 
M. Eiskaitytė. Nuoširdi padėka 
visiem auktojam.

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

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

TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

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

i perukai ir t t Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvoje mirus a.a. Genovaitei 

Bočkienei, sūnų Albiną su šeima bei 
artimuosius giliai užjaučiame; mirus 
a.a. Agotai Olekienei, sūnų Liudą, 
jo šeimą ir visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame. Velionė palaido
ta rugsėjo 16 d.

— Mišios: trečiad., 8 v. koncel., 
vienos iš jų — už a.a. Pranciškų, už
prašytos p. Daunių; ketvirtad., 8 v. 
konceL, vienos iš jų — už a.a. Onos 
vėlę, užpr. p. Daunių, o antros — 
už a.a. Pr. Valaitį, užpr. p. Bložienės; 
šeštad., 7.30 v. — už a.a. L. Vaitkų, 
užpr. p. Vaitkienės; 8 v. — už a.a.
VI. Merkelienę, užpr. L. L Baziliaus- 
kų velionės mirties metinių proga; 
8.30 v. — už a.a. VL Folertą, užpr. 
A. Gataveckienės velionies mirties 
metinių proga; 9 v. — už a.a. Joną ir 
Oną Skaržinskus, užpr. A. Kriaučiū
nienės; šį sekmad., 8 v. — už a.a. VI. 
Merkelienę, užpr. A. D. BaziUauskų 
velionės mirties metinių proga; 9 v.
— už a.a. Florijoną ir Danielių Vai
čiūnus, užpr. A. Vaičiūnienės; 10 v.
— už a.a. K. Plukaitę, užpr. K. Če
paičio; 11.15 v. — už a.a. M. Norei- 
kienę, užpr. bičiulių per p. Ciplijaus
kus; 12.15 — už a.a. Pr. Valaitį, užpr. 
p. Bložienės.

— Vėlyvosios Mišios 12.15 v. sek
madieniais pradedamos nuo šio sek
madienio.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., muz. studi
joje. Pradedamas naujas repertuaras 
parapijos 20-mečiui paminėti. Kvie
čiame įsijungti ir naujus choristus.— 
Studentų choro repeticija — trečia
dienį, 7 v.v., muzikos studijoje. Šis 
choras skirtas studentam, baigusiem 
ir lankantiem universitetą bei jam 
besiruošiantiem paskutinių klasių 
gimnazistam su gerais balsais.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas 
bus gruodžio 4 d. Prašom neišmesti 
išaugtų, iš mados išėjusių ar nemėgs
tamų drabužių, papuošalų, rankinu
kų, apavo ir pan.

— Ateitininkų rudens vakaras ir
bazaras, ruošiamas tėvų komiteto, bus 
spalio 16 d. Prašoma fantų bazarui, 
kurie priimami sekmadieniais 10-12 
v. ateitininkų kambaryje.

— Lietuvių vaikų darželyje dar 
yra likę rezervuotų vietų vaikams. 
Pasinaudokime!

— Nuo praėjusio sekmadienio 
10.30 — 1 vai. reguliariai veikia par. 
biblioteka ir spaudos kioskas. Dėko
jame bibliotekos vedėjai S. Minio
tienei ir kiosko savininkams P. A. 
MiseviČiams už pasiaukojimą ir mei
lę rašytam liet, žodžiui.

— Karštas maistas kavinėje gauna
mas sekmadieniais 10.30 — 1 vai. 
šeimininkė S. Valatkienė gamina lie
tuvių labiausiai mėgiamus valgius: 
cepelinus, balandėlius, koldūnus, 
varškėčius ir kt.

— Pensininkų laisvavakaris — spa
lio 6, trečiadieni, 6.30 v.v.

— Metinis parapijiečių lankymas- 
kalėdojimas pradedamas spalio 5 d. 
Pirmiausiai bus lankomi seniausiai, 
2 ar 3 metus, nelankyti.

— Pakrikštyta Rainer ir Hėlen 
KutsChenreuter dukrelė Nicole.

VIENAAUGŠTIS, dviejų atskirų bu
tų (semidetached bungalow), suside
dąs iš 4 ir 5 kambarių su atskirais 
patogumais ant pusės akro sklypo. 
Taip pat didelis garažas. Kaina — 
S9.000. Norintieji galėtų pripirkti 
24,5 akrus žemės su upeliu. Smul
kesnių informacijų teirautis pas S. 
Dargi, 231-6226 arba 231-2661, Frank 
Barauskas, Realtor.

DU PENSININKAI jieško nuomoti 
dviejų kambarių su virtuve ir prau
sykla. Tel. 241-9579.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas pirmame augšte kambarys ir vir
tuvė. Teirautis tel. 536-6480.

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 
ri naujus Įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 535-4724.

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

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

a ■■ aa v v. ■■ « a Seaway Towers, Confederation Hall,
Spalio 30, šeštadieni, 6.30 ¥.¥., rrrro——~E~
r 37 2000 Lakeshore Boulevard West

RENGIAMAS Tl SK "VYČIO"

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

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI SIAME NEEILINIAME BALftJJE. “Vyčio” klubas

tradicinis BALIUS
• Va ka r i e nė • Gražuolės rinkimai
• Garsusis D'Amico orkestras 9 Šokiai

Antrasis Kanados lietuviy jaunimo
kongresas SPALIO 8, 9, 10 DIENOMIS 

ST. CATHARINES, ONTARIO
Antrasis Kanados lietuvių jau

nimo kongresas šiais metais 
įvyks Padėkos Dienos savaitga
lyje spalio 8-9-10 dienomis St. 
Catharines, Ont., mieste kartu 
su XVII Kanados Lietuvių Die
na. Šis Kanados lietuvių jauni
mo suvažiavimas yra įžanga į 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą, įvykstantį ateinančiais 
metais. Tad malonu būtų matyti 
kuo daugiausia mūsų jaunojo at
žalyno. Pasirinktasis šūkis: “Lie
tuvių tautos ateitis — jaunimo 
darbas ir širdis” teuždega iš 
anksto stipria liepsna klevo lapo 
krašto jaunąją lietuvių kartą. 
Kanados jaunimo kongresą or
ganizuoja KLB krašto valdybos 
jaunimo sekcija.
Penktadienis, spalio 8, Merriton 
Community Centre
7 v.v. — draugiškos krepšinio 

rungtynės; puslaikyje — 
stalo tenisas

9 v.v. — jaunimo susipažinimo 
šokiai

šeštadienis, spalio 9, Holiday 
Inn (QEW & Lake St.)
10 v. ryto — pasaulio jaunimo 

kongreso pirmininko pra
nešimas, jaunimo simpo
ziumas ir diskusijos

12.30 -1.30 — simpoziumas ang
lų kalba su Kanados val
džios atstovais

2.00 - 4.00 — tautinių šokių kon
certas St. Catharines Parke

7 v.v. — Lietuvių Dienos ir jau
nimo kongreso dalyvių 
bendras susipažinimo bei 
šokių vakaras

“Birbynės” ansamblio tėvų 
komitetas kviečia ansamblyje 
dalyvaujančio jaunimo tėvų su
sirinkimą Liet. Vaikų Namuose 
rugsėjo 29, trečiadienį, 7.30 v.v. 
Pakartotinai prašėme gimnazi
jos amžiaus jaunimą, norintį įsi
jungti į “Birbynės” ansamblį, 
atvykti į repeticiją šį penktadie
nį, rugsėjo 24 d., 4.30 v. p.p. pas 
seseles. Tėvų komitetas

Spaudos, radijo darbuotojų ir 
visuomenės veikėjų suvažiavime 
rugsėjo 18-19 dienomis Taboro 
Farmoje, Sodus, Mich., iš Toron
to dalyvavo KLB pirm. dr. S. 
Čepas, visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. B. Sakalas, “Tėvy
nės prisiminimų” radijo progra
mos vedėjas J. R. Simanavičius 
ir “TŽ” red. kun. Pr. Gaida. Da
lyvavo apie 40 asmenų. Jų tarpe 
buvo PLB pirm. St. Barzdukas, 
vykd. vicepirm. dr. A. Butkus, 
dr. H. Brazaitis, p. Gailiušis, p. 
Nasvytis. Iš diplomatų buvo dr. 
S. Bačkis. Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone patarėjas. VLI- 
Ko atstovo nebuvo. ALTai atsto
vavo K. Kleiva. JAV LB centri
nių organų vadovų taip pat ne
buvo. Platesnis pranešimas bus 
kitame “TŽ” nr.

“TŽ” redakcijoj lankėsi seno
sios ateivijos tautiečiai iš Nor
wood, Mass. — Juozas ir Ona 
Glebauskai, Bronius ir Ona Čer- 
vokai. O. Červokienė užsakė “T. 
ž.” savo tėveliui Vincui Kudir
kai, kuris ir senatvės sulaukęs 
domisi lietuviška spauda. Anks
čiau jis aktyviai dalyvavo lietu
vių veikloje. Svečiai domėjosi 
lietuvių gyvenimu Toronte, ap
lankė jų šventoves ir kaikurias 
įstaigas.

Knyga apie Vytautą Didįjį, 
parašyta prel. J. B. Končiaus 
anglų kalba (“V y t a ų t a s the 
Great”), gaunama nemokamai 
“TŽ” redakcijoj. Pageidaujama 
tik auka spaudai ta proga. Jau 
keletas asmenų ta knyga pasi
naudojo. Yra likęs nedidelis kie
kis egzempliorių.

Irena ir Vytautas Pečiuliai, 
atostogavę 3 mėnesius lietuviš
kajame Suvalkų trikampyje, grį
žo į Torontą.

Santariečių-šviesiečių sureng
tame savaitgalyje rugsėjo 11-12 
dienomis Taboro Farmoje iš To
ronto dalyvavo J. Čeponkutė, 
Čeponkus ir kt.

Dienraščio “The Telegram” 
likvidavimas dėl finansinių sun
kumų yra apgailimas daugelio 
lietuviu, nes šis dienraštis yra 
palankiausias pavergtųjų tautu 
reikalams. Jame nekartą buvo 
rašoma ir lietuvių reikalais. Be 
to, jame yra dirbančių lietuvių. 
Labai aktualūs būna P. Wor- 
thingtono ir L. Zink straipsniai.

Sekmadienis, spalio 10
2 v.p.p., — Šv. Mišios katalikų 

katedroje; jaunimo eisena 
nuo bažnyčios prie Nežino
mojo Kario paminklo

Lietuvių dienos koncerto pro
gramą atliks virš 300 jaunimo. 
Sekmadienio vakarą — jaunimo 
laužas parke už miesto ribų.

Dėl nakvynių vra susitarta su 
Holiday Inn (QEW & Lake St). 
Kongreso dalyviai gaus jas pa
piginta kaina.

Visa suvažiavimo programa 
yra pritaikinta mūsų jaunimui, 
tačiau KLB jaunimo sekcija 
nuoširdžiai kviečia dalyvauti ir 
mūsų vyresniosios kartos atsto
vus, ypač diskusijose, kur bus 
paliesti lietuviškos veiklos klau
simai, pagrindu imant jaunimo 
organizacijų veiklos ateitį. Be 
to, pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso komiteto pirm. R. Sa- 
kadolskis padarys pranešimą 
apie atliktus darbus ir numato
mus planus. Tad ir šiuo klausi
mu būtų, malonu išgirsti pasi
sakymų ir pasiūlymų būsimam
jaunimo kongresui Čikagoje.

Dar kartą kviečiame visą Ka
nados jaunimą dalyvauti kongre
se, aktyviai įsijungti į programą, 
duoti naujų idėjų tolimesnei 
veiklai Kanadoje ir taip pat bū
simam pasaulio lietuvių* jauni
mo kongresui.

Iki pasimatymo St. Cathari
nes spalio 8-9-10 dienomis.

KLB krašto valdybos 
jaunimo sekcija

Ontario ministeris J. Yarem- 
ko savo laiške “TŽ” redakcijai 
primena, kad tautinių grupių 
kongresas rengiamas Toronte 
1972 m. balandžio mėnesį ir sa
ko: “Mažai tėra sričių, tokių ar
timų šiai vyriausybei* kaip kul
tūrinė visų tautybių plėtotė. Ti
kimasi, kad kongresas “Herita
ge Ontario” paskatins visus On- 
tario piliečius pilniau, prasmin
giau suprasti savo bendruome
nės palikimą, jo turtingumą, 
įvairumą ir vertę bendrinei Ka
nados kultūrai.” .

Laima Švėgždaitė, kurią High 
Parko liberalų skyrius numato 
nominuoti kandidate į Ontario 
parlamentą, jau susilaukė spau
dos dėmesio. “The Globe a. 
Mail” rugsėjo 21 d. numeryje 
atspausdino jos nuotrauką ir ga
na ryškią informaciją. Ji esanti 
23 m. amžiaus, lietuvių kilmės, 
jaučianti etninių grupių porei
kius, vasaros metu vadovavusi 
teisinių patarimų biurui Toron
to miesto vakarinėje dalyje. 
Esą ji tikisi rinkimuose nugalė
ti n. demokratų kandidatą — dr. 
M. Šulmaną.

Archit. dr. A. Kulpavičius ir N. 
Kulpavičienė rugsėjo 15 d. išvy
ko dviejų mėnesių kelionei į Eu
ropą ir Afriką.

Katalikų gimnazijų paramos 
reikalu spaudai davė pareiški
mą Toronto arkivyskupas Ph. F. 
Pocock Ontario vyskupų vardu. 
Esą, daug katalikų gimnazijų už
sidarys, jei provincijos vyriausy
bė ir toliau atsisakys pratęsti 
finansinę paramą iki trylikto 
skyriaus. Vyskupai apgailestau
ja konservatorių vyriausybės 
nutarimą tos paramos nebeduo
ti. Jie nenori, kad šis klausi
mas per rinkimus suskaldytų 
Ontario gyventojus, bet kai par
tijos yra nevienodo nusistaty
mo, nebus Įmanoma išvengti po
litinio atspalvio. Dabartinės vy
riausybės nepalankus sprendi
mas buvęs padarytas, pasiduo
dant spaudimui iš šalies. Tai 
esąs neracionalus ir nevalsty- 
biškas nutarimas. Be to, jis esąs 
toks kategoriškas savo negaty
vumu, kad nedaro garbės nei 
vyriausybei, nei provincijai. Ka
talikai esą prašo finansinės pa
ramos ne privačioms mokyk
loms, o viešoms gimnazijoms, 
kurios yra įsteigtos pagal kons
tituciją. Tokių provincijoj yra 
70. šią minti remia ir United 
Church kunigas A. Tomlinson. 
Pasak jo, katalikai tėvai moka 
švietimo mokesčius ir turi tei
sę juos panaudoti visom savo 
mokyklom iki 13-tOjo skyriaus.

Mokyklų klausimas yra opus 
ir daugeliui lietuvių, kurių vai
kai mokosi kataliku gimnazijose, 
nes žymiai daugiau kainuoja.

K. L. K. Moterų Prisikėlimo 
par. skyriaus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26, sekmadienį, Parodų 
salėj po Sumos. Programoj — 
skyriaus vado Tėv. Placido žodis 
ir A. Abromaitienės gamtinės 
medžiagos paveikslai. Bus rodo
mos skaidrės jos darbų su pa
aiškinimais, kaip jie padaromi. 
Taip pat kurios dar neužsiregis
travo moterų uždarom rekolek
cijom, galės per susirinkimą už
sirašyti. Narės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

High Parko liberalų oficialus 
nominacinis susirinkimas šau
kiamas rugsėjo 27, pirmadieni, 
7.30 v.v., Wedgewood Restau
rant patalpose. Šios apylinkės 
liberalų skyriaus pirmininku 
yra A. Dūda. Nominuoti šios rin
kiminės apylinkės liberalų kan
didate Į Ontario provincijos rin
kimus numatoma Laima švėgž
daitė, studijuojanti teisės moks
lus. Susirinkimo rengėjai kvie
čia lietuvius dalyvauti bei pa
remti šią inciatyvą. High Parko 
apylinkėje konservatorių kandi
datu bus ukrainietis Y. Shymko, 
socialistų-n. demokratų — dr. 
šulmanas, kreditistų — vengrų 
tautybės asmuo.

Uždaros moterims ir mergai
tėms savaitgalio rekolekcijos 
rengiamos spalio 1-3 d. d. Port 
Credit rekolekcijų namuose. Ve
dėjas — Tėv. J. Aranauskas, JS, 
iš Čikagos. Kviečiamos visos 
apylinkės moterys dalyvauti. 
Tos, kurios buvo pereitais me
tais, parsivežė malonius prisimi
nimus. Graži aplinka leido leng
viau prieiti prie Dievo, pajausti 
Jo kūrybos grožį ir dvasiškai bei 
fiziškai atsigaivinti. Prašome re
gistruotis pas L. Murauskienę 
RO 3-6984 arba rašyti: 2 Idyll
wood Cres., Toronto 9, Ont. Taip 
pat galima registruotis pas Pri
sikėlimo parapijos kat. moterų 
skyr. valdybos nares ir Prisikėli
mo parapijos raštinėje.

Lituanistinis seminaras darbą 
jau pradėjo. Gražus būrys nau
jų studentų susirinko praėjusį 
penktadienį. Kviečiame nedel
siant Įsijungti ir tuos, kurie iki 
šiol dar nėra galutinai apsi
sprendę. Pamokos vyksta kas 
penktadieni nuo 7 iki 9 vai. va
karo Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Mokytojų sąstatą papil
dė Vladas Šaltmiras, Įnešdamas 
naujų idėjų mūsų bręstančio 
jaunimo auklėjime. Vedėjas

Į Toronto Maironio šeštadie
ninę mokyklą užsiregistravo 25 
nauji mokiniai. Kurie praeitą 
šeštadieni dar nespėjo, prašomi 
užsiregistruoti šį šeštadienį. Be 
to, buvo pastebėta, kad nevisi 
pernykščiai mokiniai grįžo į mo
kyklą. Dar kartą tėvai yra prašo
mi nedelsiant siųsti vaikus Į mo
kyklą, kad nesitrukdytų darbas. 
Į vasarnamius galima išvykti ir 
po pamokų. Taip pat mokiniams 
buvo išduoti vadovėliai ir pra
timų sąsiuviniai. Už juos tėvai 
prašomi kaip galint greičiau at
silyginti.

Mokyklos patalpos yra dvie
juose pastatuose. Pastate prie 
Westminster gatvės yra paren
giamojo, I - IV skyriaus moki
niai, o kitame prie Fermanagh 
gatvės V - X skyriaus mokiniai. 
Prašoma nuoširdaus tėvų bend
radarbiavimo. Vedėjas.

Kun. Antanas Dilys, Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas, atvykęs pas savo bro
li, gyvenanti St. Catharines 
mieste, aplankė Montreali, To
rontą ir kitas vietoves. Nors vi
zą turėjo trim mėnesiam, bet iš
buvo tik apie pusantro mėnesio 
ir rugsėjo 21 d. lėktuvu iš Mal- 
tono aerodromo išskrido atgal 
i Vilnių. Kun. A. Dilys yra vil
nietis, gimęs Švenčionėliuose 
1923 m., baigęs kunigų semina
riją Kaune 1946 m., įšventintas 
vysk. M. Reinio Vilniuje tais 
pačiais metais. Septynerius me
tus išgyveno Sibiro tremtyje. 
Grįžęs Lietuvon vikaravo įvai
riose Vilniaus arkivyskupijos 
parapijose. Leidimu aplankyti 
savo brolį Kanadoje jis rūpinosi 
ir anksčiau, bet tada nepavyko. 
Būdamas Kanadoje, svečias ap
lankė kaikurias lietuvių religi
nės instituciias, parapijas ir sa
vo senus pažįstamus vilniečius. 
Ta proga jis paoasakojo anie re
liginę būklę okupuotoje Lietu
voje. .

Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybai paremti aukojo: 
E. J. Gipai $20. J. J. Pikšilingiai 
$5. S. A. Gečai $5, J. J. Ignatavi- 
čiai $5.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Mūsų svetainės nuomojimo kai

nas yra tos pačios, kurios buvo nu
statyta 1970 m. sausio 4 d. par. k-to 
posėdyje. Yra pakeista tik plovimo 
kaina ir pusryčiams po laidotuvių. 
Iki 100 asmenų — $70, 100-300 asm. 
$125, virš 300 — $150; parapijos or
ganizacijoms — $50; po laidotuvių 
pusryčiams anksčiau buvo $10, dabar 
$20. Svetainės išvalymas — $30.

— Jau antra savaitė mūsų klebo
nas lanko parapijiečius. Apie savo 
atvykimą jis praneša iš anksto te
lefonu — 2 ar 3 dienas prieš. Lan
kymo metu visi parapijiečiai turi ge
rą progą sutvarkyti visus parapiji
nius reikalus.

— P.p. Kalpokai metinei parapijos 
loterijai paaukojo elektrinę keptuvę.

— Serga A. Zatirka Grace Dart li
goninėje. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Kun. G. Kijauskas,-SJ, lietuvių 

jėzuitų provincijolas, oficialiai lanko 
Montrealio lietuvius jėzuitus.

— Ateinantį sekmadieni abiejų lie
tuviškų Montrealio parapijų tikintie
ji eis Kryžiaus Kelius Cote-des-Nei- 
ges kapinėse. Pradžia 3 v. p.p.

— Seselė Margarita Marija Barei
kaitė, eilę metų, nuoširdžiai ir sėk-

TORONTO, ONT.
Šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje 

rugsėjo 18 d. susituokė John 
Boyle ir Daiva Yokubynaitė. Su
tuoktuvių apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis, kuris prieš 23 m. ir 
jaunosios tėvelius — Stasę ir 
Benediktą toje pat bažnyčioje 
sutuokė. Pamaldų metu giedojo 
sol. V. Verikaitis, akomponuo- 
jant muz. J. Govėdui. Vestuvi
nė puota buvo suruošta “Cons
tellation” viešbutyje. Jaunasis 
savo padėkos žodyje keletą gra
žių frazių pasakė lietuviškai. 
Jauniesiems linkėtina laimingos 
ateities ir dalyvavimo lietuvių 
gyvenime, tęsiant gražią Jono ir 
Marijos Yokubynų lietuvišką 
tradiciją.

Dr. Oskaras Jonas Pūdymai
tis, dirbęs N. Škotijos provinci
joj kaip ligoninės gydytojas, 
išėjo pensijon ir apsigyveno To
ronte. Rugsėjo 20 d. jam suėjo 
70 metų amžiaus. Gimė Mari
jampolėj, ten baigė gimnaziją, 
tarnavo Lietuvos kariuomenėj. 
Mediciną studijavo Miunchene. 
Grįžęs i Lietuvą dirbo įvairiose 
ligoninėse ir universiteto vidaus 
ligų klinikoje. Nuo 1934 iki 
1940 m. buvo Šv. Luko ligoninės 
direktoriumi. Karo metu pasi
traukė Vokietijon, 1947 m. iš
vyko Britanijon. Nuo 1950 m. 
persikėlė Kanadon. Gyvendamas 
Lietuvoj, bendradarbiavo moks
linėj spaudoj ir skautų veikloj. 
Kanadoje rašė “N.S. Medical 
Bulletin” leidinyje Halifakse ir 
kitur.

Mūsų kredito unijos narei

At A Juzei Vaškienei
mirus, jos sūnums PETRUI, JONUI, dukroms ANELEI ir 
LEA, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

APS! DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC»

SAVISTOVUS AGENTAS
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

mingai dirbusi montrealiečių tarpe, 
yra keliama į Putnamą, Conn. Sv. 
Onos Draugija ruošia atsisveikinimą 
šį sekmadieni tuoj po 11 vai. Mišių. 
Kviečiami visi parapijiečiai.

— Rengiasi tuoktis: Jonas Stasys 
Mackevičius su Margaret M. Pante- 
lescu; Edmundas Eduardas Kudžius 
(iš Australijos) su Vida Kizerskyte; 
Joseph Marcel Levesque su Joanne 
Klisivitch.

— Praėjusią savaitę buvo palaido
ta Juzė Vaškienė. Velionės artimie
siems, ypač šeimos nariams, reiškia
me gilią užuojautą.

— Rugpjūčio mėnesj buvo pakrikš
tyti šie kūdikiai: Steponas-Mykolas, 
Viktoro-Antano ir Ritos Adelės Bar- 
šauskaitės Lukošių sūnus; Joana-Lin- 
da, Juozo ir Jaquelinos Vbrrier Ma
tulių duktė; Debra-Diana — Morris 
ir Marilės Venskutės Denis duktė; 
Axel-Jacques Morgenstern.

— Rugsėjo mėnesi susituokė: Lin
da Miliūtė su Gary Royea; Violeta- 
Laimė Jūratė su Donald V. Doell; 
Gerry Clusiau su Susan Stokes.

— Šeštadieninė mokykla jau pra
dėjo naujus mokslo metus. Visi lie
tuviukai turėtų eiti j šią mokyklą.

— Jau prieš mėnesį atidarytas N. 
P. Marijos seserų vedamas vaikų 
darželis ir priešdarželinė vaikučių 
priežiūra.

— T. S. Kulbis, SJ, išvyko atlikti 
rekolekcijų ir aplankyti kelių lie
tuviškų parapijų.

— Parapijos fondui aukojo: $10 J. 
Adomėnas; $34 — J. Tanner; S44 — 
V. Bilevičius; po $50 — M. Arlaus
kaitė, S. Daukša ir A. Mileris; S75 —
K. Otto; $90 — P. Montvila. Daugu
ma jų atsiliepė j parapijos komite
to kvietimą fundatorių reikalu.

Šv. Kazimiero ir Aušros Var
tų parapijų bendra darugiškumo 
ryšiams palaikyti gegužinė-išvy- 
ka buvo surengta Vekterių va
sarvietėje; sutraukė daug para
pijiečių. Vekterių vasarvietė yra 
arti Montrealio. Pati savininkė 
p. Vekterienė rūpinasi svečiais. 
Tai garantuoja išvykos pasise
kimą. Mišias laikė klebonas kun.
L. Zaremba, SJ. Dalyvavo taip
gi klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius ir kun. K. Raudeliūnas. 
Šiais metais ankstyvesnės imi
gracijos tautiečiai gausiau daly
vavo, negu naujosios. Pastarieji 
yra susiskirstę i grupes ir remia 
tik savas organizacijas. Kai jų 
parengimai nepavyksta, mėgsta 
kaltinti kitus, tuo tarpu patys ki
tų paremti nemėgsta!

Lietuviu Akademinio Sambū
rio metinis balius Įvyks spalio 
30 d. Chateau Champlain vieš
bučio salėje.

Jaunimo ansamblio “Ginta
ras” tėvų-rėmėjų komiteto ren
giamas sūrio ir vyno vakaras 
įvyks rugsėjo 26, sekmadienį, 
Aušros Vartų par. salėje. Bus 
rodomas filmas ir skaidrės iš 
“Gintaro” gastrolių po Kanados 
Vakarus. J- L.




