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Laimėtojų pralaimėjimas
Dvidešimtosios sporto olimpiados laimėjimus simbolizuoja 

aukso, sidabro ir bronzos medaliai bei pasiekti rekordai, o jos pra
laimėjimus — teroristų sukeltos žudynės, politinės ambicijos ir 
kažkurių sportininkų elgesys. Šiuo atveju tebūna čia paliestas tik 
pastarasis aspektas, kuris daug pasako apie vidinę sportininkų kul
tūrą. Tiesa, jis nėra visuotinis, bet taip ryškiai būdingas, kad vers
te verčia susimąstyti. Turime galvoje JAV negrų — Vincento Mat
thews ir Wayne Collett elgesį priimant laimėtus olimpinius meda
lius. Kai 124 kraštų atstovai ir 80.000 žiūrovų stovėjo Miuncheno 
stadijone grojant JAV himną, tie du laimėtojai maivėsi, rodydami 
savo kraštui ne pagarbą, o panieką. Tuojau pat reagavo minia, 
smerkdama tokį elgesį, o atsakingasis olimpinių žaidynių komitetas 
atėmė jiems teisę dalyvauti betkokiose olimpinėse žaidynėse. Visa 
tai įvyko stebint milijonams žiūrovų per televiziją. Tai atvejis, ku
ris reiškė laimėtojų pralaimėjimą. Jie laimėjo medalius 400 metrų 
bėgime, bet pralaimėjo viso gyvenimo distancijoj. Savo fiziniu pa
jėgumu jiedu užkopė ant pergalės pakylos, bet moraliniu menkumu 
krito nuo jos. Jeigu jiedu norėjo protestuoti, pabrėždami rasinę 
diskriminaciją savo krašte, tai pasirinko labai netinkamą momen
tą. Užuot laimėję simpatijų viešojoj opinijoj, jas prarado. Juk tai 
buvo sporto žaidynės, o ne politinių demonstracijų vieta. Visi kraš
tai turi savo žaizdų, ir jų sportininkai būtų galėję iškelti jas vie
šumon, bet niekas to nedarė tokia grubia forma. Dviejų išsiskyri
mas buvo didelis disonansas.

★ ★ ★

Jei minėtasis atvejis būtų tiktai dviejų asmenų byla, sakytume, 
tai tėra nelemtas išsišokimas, bet jis siekia daug plačiau. Pirmiau
sia, amerikiečių sportininkų grupės vadovai, lyg ir užtardami sa
vuosius, kreipėsi Į olimpinių žaidynių komitetą, prašydami per
svarstyti bausmę. Antra, amerikiečių sportininkų grupėje pagarba 
himnui bei savo krašto vėliavai iš viso nebuvo labai ryški. Tie sim
boliai jiems, atrodo, nedaug reikšmės teturi. Jie iš viso yra linkę 
reikštis sporte kaip individai, o ne kaip krašto atstovai. Žymus jų 
bėgikas netgi pareiškė: “Jei būtų mano valia, norėčiau bėgti vien 
su baltais marškiniais ir ant jų užrašyta pavarde.” Taip, privačiose 
varžybose kiekvienas dalyvauja savo vardu, bet olimpinės žaidy
nės yra visai kitokio pobūdžio. Jose dalyvauja geriausi sportininkai 
kaip savo kraštų atstovai. Dėlto iškilmėse įjungiamos ir vėliavos, ir 
himnai. Tai mūsų kultūros apraiška, susiformavusi per ištisus šimt
mečius. Jos nepaisymas reiškia vidinės kultūros stoką. O ji reiškia
si ne tik savo vėliavos ir himno negerbimu, bet ir kitais ženklais. 
Kai vienašališkai iškeliama kūno kultūra, nukenčia dvasinė. Tai 
pavojus, kuris gresia visiems kraštams. Šioje olimpiadoje ypač 
prasikišo amerikiečiai, ir galbūt neatsitiktinai. Amerikiečių ir ka
nadiečių sportinėje veikloje vyrauja profesinis pradas, kuris ne
ugdo nei patriotinės, nei moralinės dvasios. Tai apgj»ilėt:Ka klaida, 
nes iškreipia pirminį sporto tikslą, kuris yra aptariamas posakiu 
“mens sana in corpore sano”, t.y. siekimu sveikos dvasios sveika
me kūne.

★ ★ Ar

Kad sporto būklė taisytina ir Kanadoje, parodė ledo ritulio 
žaidynės. Sovietinė komanda, kad ir sudaryta vergiško režimo są
lygose, pasirodė pranašesne savo drausmingumu, fiziniu pajėgumu, 
suderintu žaidimu. Kanadiečių komanda, sudaryta iš puikių indi
vidualių žvaigždžių, nesuskubo susilieti i vienetą ir išėjo žaisti Ka
nados vardu. Kanadiečių žiūrovai Vankuveryje nušvilpė savo pra
laimėjusią komandą. Pastarosios vadovas viešai nusiskundė tokia 
savos publikos laikysena, kuri, užuot palaikiusi savuosius, pasmer
kė. Esą kai komanda žaidžia krašto vardu, ir publika turėtų būti 
savųjų pusėje ne tik laimėjimo, bet ir pralaimėjimo atvejais. Gali
mas dalykas, kad minėtasis vadovas yra teisus. Kai grupė išeina 
j sportinio mūšio lauką ginti savo krašto prestižo, jame netiesiogiai 
dalyvauja viso krašto piliečiai. Dėlto pastarųjų laikysena yra reikš
minga. Savųjų kritika turi reikštis ne kovos metu, o jos įkarščiui 
atslūgus, kai ateina laikas savo klaidų svarstymui. Visa tai rodo, 
kad aplamai Siaurės Amerikos publika sporto srityje nėra labai lin
kusi identifikuotis su patriotine dvasia. Tai bruožas, kuris atsispin
di ir sportininkuose. Dėlto keistina ir amerikiečių, ir kanadiečių 
sporto kryptis. Pirmiausia sportas turi tapti ne vien paskirų gru
pių rūpesčiu, bet ir viso krašto. Antra, turėtų būti plačiu mastu 
užtikrinta vyriausybės parama. Trečia, reikia grąžinti sportui auk
lėjamąjį vaidmenį, sumažinant profesinio sporto įsigalėjimą bei jo 
sukomercinimą. ketvirta, kelti sporto lygį, neužmirštant dvasinės 
kultūros, nes be jos išauga laimėtojai su pralaimėjimais. Pr. G.

Ir okupuotos Lietuvos studentai pradėjo naujus mokslo metus. Nuotraukoje — studentų imatrikuliacija

I Pasaulio įvykiai I
XX OLIMPIADA MIUNCHENE PASIBAIGĖ 40 PASAULIO REKORDŲ 
pagerinimu. Daugiausia aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėjo 
Sovietų Sąjunga, sporto neskirianti nuo politinės propagandos ir 
savo atletams sudaranti geriausias sąlygas treniruotis. Antroji vieta 
teko JAV, III — R. Vokietijai, IV — V. Vokietijai, V — Japonijai. 
Kanada su dviem sidabro ir trim bronzos medaliais turėjo tenkintis 
vos XXVII vieta. Visus nustebino abiejų Vokietijų pasiekti rezul
tatai. Jeigu Vokietija būtų buvusi viena valstybė, medalių skai
čiumi ji būtų pralenkusi Sovietų Sąjungą. Juodojo Rugsėjo arabų 
olimpiadoje "įvykdytos Izraelio sportininkų skerdynės iki pat už
baigos drumste sportininkų ir žiūrovų nuotaiką. Olimpiados baig
minės ceremonijos metu vokiečių naikintuvai pasitiko stadiono 
kryptimi skridusi lėktuvą ir pri- •------- ---------------------------------
vertė pakeisti kursą. Miuncheno riais, vartodamas amerikiečiu

Politiniams kaliniams
Ar "Amnesty International" imsis iniciatyvos

gelbėti
išlaisvinti

sajud’

K a jį ados įvykiai

DAUGUMA PRIEŠ STREIKUS
Dienraščio “TheToronto Star” 

savaitinis priedas “The Cana
dian Magazine” anketos būdu 
apklausinėje 27.607 skaitytojus, 
norėdamas patirti jų nuomonę 
apie streikus. Gauti rezultatai 
liudija aiškų kanadiečių nusi
statymą prieš nuolatinius strei
kus organizuojančias darbo uni
jas. Iš keturių apklaustųjų trys 
pritaria visų streikų uždraudi
mui, o tokiu atveju, kai streikai 
liečia viešosios tarnybos žmo
nes, iš penkių apklaustųjų prieš 
juos pasisako net keturi kana
diečiai. Už visų streikų uždrau
dimą ir atlyginimu padidinimą 
priverstinio arbitražo būdu pasi
sakė 20.424, prieš — 5.762. Vie
šosios tarnybos streikus pasmer
kė 22.030, bandė užtarti 3.991. 
J klausimą, ai’ pritartų streikuo
jančių unijos narių pakeitimui 
unijai nepriklausančiais darbi
ninkais, 18.632 atsiliepė teigia
mai ir tik 7.067 — neigiamai, 
įdomu, kad net ir apklaustųjų 
unijų narių 64% pasmerkė vi
sus streikus, o viešosios tarny
bos streikus — 68% unijų na
rių. Šie duomenys rodo, kad at
eina laikas, kai federacinė Ka
nados vyriausybė bus priversta 
peržiūrėti darbo įstatymus ir ap

karpyti sparnus unijoms bei jų 
vadams, kurių didžioji dalis gau
na su kapitalistais lygius atlygi
nimus. Darbo unijos Kanadoje 
padengia apie 25% visų dirban
čiųjų kanadiečių, nesirūpinda- 
mos likusiais 75%. Streikuoja 
dažniausiai tie, kurie jau gauna 
du ar tris kartus didesnį atly
ginimą už eilinį Kanados darbo 
žmogų" turintį dirbti už valdžios 
nustatytą minimalinį atlyginimą 
mažesnėse darbovietėse.

Liberalų partijos vadas ir Ka
nados premjeras P. E. Trudeau 
vėl bus kandidatu į federacinį 
parlamentą Montrealio Mount 
Royal rinkiminėje apylinkėje. 
Plojant nominavime dalyvavu- 
siem 1.200 liberalų, P. E. Tru
deau pareiškė, kad Kanada nie
kada nebuvo tokia vieninga, 
kaip dabar, ir tai buvo pasiekta 
jo vyriausybės pastangų dėka. 
Jis pabrėžė Otavos įsikišima į 
FLQ Kvebeko teroristų sąmoks
lą 1970 m., bet nė žodžiu neuž
siminė apie visiškai nutrūkusias 
derybas su provincijomis konsti
tucijos klausimu, vengdamas 
taipgi ir ekonominiu nroblemų 
temos. Tuo tarpu Halifakse lan
kęsis konservatorių vadas R.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kai Simas Kudirka buvo ame
rikiečių išduotas sovietams ir 
pastarųjų nugabentas į koncen
tracijos stovyklą, laisvajame pa
saulyje buvo kilusi didelė pasi
piktinimo banga. Beveik porai 
metų praslinkus ji atslūgo, ir 
apie S. Kudirkos išlaisvinimą 
mažai tekalbama, nors tai nėra 
visai užmirštas dalykas, šalia 
privačios inciatyvos, yra ir orga
nizuotos. Pvz. yra žinoma, kad 
VLIKas kreipėsi į tarptautinę 
organizaciją “Amnesty Interna
tional”, prašydamas imtis inicia
tyvos S. Kudirkai išlaisvinti. Iki 
šiol nėra žinoma, ką ši organiza
cija mūsų tautiečio atveju yra 
padariusi," tačiau verta pasido
mėti pačia organizacija, jos tiks
lais ir darbu.

Advokato straipsnis
“Amnesty International” at

sirado maždaug prieš dešimtme
tį Britanijoj. Akstiną jai davė 
anglų advokato Peter Benenso- 
no straipsnis “Observer” laik
raštyje 1961 m. gegužės 28 d. 
Jo autorius atkreipė visuomenės 
dėmesį į tai, kad įvairiose pa
saulio šalyse didėja skaičius as
menų, kalinamų uz politinius ar
ba religinius įsitikinimus. Dau
gelio kraštų vyriausybės, net ir 
pasirašiusios žmogaus teisių 
deklaraciją, baudžia savo pilie
čius už skirtingas nuomones, 
prisidengdamos kriminaliniais 
įstatymais. Minėtasis advokatas, 
remiamas savo bendraminčių, 
įsteigė sąjūdį “Amnesty Inter
national”. Per dešimtmetį jis 
gerokai išaugo ir sutelkė 20.000 
narių 30-tyje šalių. Iš viso yra 
apie 1000 būrelių. Dabar dau
giausia jų yra Vokietijoj (apie 
350), Britanijoj ir skandinavų 
kraštuose. Neseniai nauja sekci- 
ia įsisteigė Prancūzijoj, bet ma
žai pritarėjų terado š. ir P. Ame
rikoj.

Pagalbos būdai
“Amnesty International” są

jūdis siekia padėti politiniams 
kaliniams pirmiausiai per viešą
ją opiniją, spausdamas tą ar kitą 
vyriausybę laikytis jų pačių skel
biamų principų. Pastebėta, kad 
vyriausybės, linkusios į diktatū
rą, stengiasi viešumoje sudaryti 
demokratinės valdžios įspūdi. 
Tai padeda išgauti iš jų nuolai
das ir sulaiko nuo žiauraus el
gesio su kaliniais.

Minėtasis sąjūdis nuolat bom
barduoja atitinkamas vyriausy
bes atsišaukimais, raštais, vizi
tais. Jis taip pat kartais pasitel
kia kitas organizacijas — darbi
ninkų unijas, profesines sąjun
gas, spaudą ir t. t. Kiekvieną 
mėnesį “AI” parenka tris politi
nius kalinius įvairiose šalyse ir 
paveda 20.000 savo narių rašyti 
laiškus, atvirukus, siųsti telegra
mas atitinkamom vyriausybėm. 
Be to, “AI” siunčia savo stebė
tojus į politinių kaliniu teismus, 
kad tuo būdu vyriausybės laiky
tųsi objektyvios procedūros. Jis

taip pat bando tiesiogiai tartis su 
vyriausybėmis, diskutuoti politi
nių kalinių būklę bei išgauti 
nuolaidų, šiuo metodu pvz. bu
vo pasinaudota Brazilijoj ir Grai
kijoj. Sąjūdžio pirm. John Mc 
Bride buvo nuvykęs Indonezijon, 
kur galėjo aptarti politinių kali
niu klausimą ir teisminę proce
dūrą po 1965 rfi. Sukilimo.

Per 10 metų “Al” rūpinosi 
4000 kalinių, kurių pusę pavyko 
išlaisvinti. Žinoma, nevisi buvo 
paleisti vien to sąjūdžio dėka — 
prisidėjo ir kiti veiksniai, bet 
jau pats rūpestis tais kaliniais 
turėjo teigiamos reikšmės. Be 
to, sąjūdis telkia, ir medžiaginę 
paramą politiniams kaliniams.

Kam padeda?
“AI” sąjūdis turi aiškiai for

muluotą tikslą ir principus. Jo 
statute pasakyta, jog kiekvienas 
žmogus turi teisę į savo nuomo
nę ir dėlto reikia veikti, kad 
kiekvienas galėtų turėti savo įsi
tikinimus bei juos laisvai reikš
ti; kad kiekvienas būtų įpareigo
tas respektuoti kito laisvę. Ši 
idėja atsiremia į visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją. Kai pa
grindinis jos dėsnis yra pažei
džiamas, “AI” ryžtasi veikti.

Savo veikloje sąjūdis laikosi 
šių pagrindinių principų. Pir
miausiai, jis nesiriboja nė viena 
kuria politine ideologija ir krei
piasi į kapitalistines, marksisti
nes ir kitokias vyriausybes. “A. 
I.” rūpinasi tais kaliniais, kurie 
nėra panaudoję smurto bei nėra 
skatinę kitų imtis smurto prie
monių. Kaikuriais atvejais sąjū
dis daro išimčių, jei paaiškėja, 
kad tas ar kitas kalinys griebėsi 
prievartos kaip pateisinamo ap
sigynimo priemonės. Kad sąjū-

IS
Simui Kudirkai?

dis nebūtų kaltinamas tenden
cingumu, “AI” kreipiasi tuo pa
čiu metu į kapitalistines, mark
sistines ir kitokias vyriausybes. 
Be to, nė viena sąjūdžio grupė 
negali imtis savarankiškos ini
ciatyvos padėti savo tautiečiui 
kaliniui. Tai daroma visuomet 
tarptautiniu mastu per centrinę 
vadovybę, kuri, prieš pradėda
ma akciją, gerai ištiria pateiktą 
atvejį. Pvz. per 10 metų buvo iš
tirta net 8000 atvejų. Tai atlie
ka centrinė įstaiga Londone, tu
rinti apie 30 tarnautojų. Ji ren
ka žinias iš įvairių šaltinių: spau
dos, organizacijų, išlaisvintų ka
linių ir t. t. Surinktos žinios ati
džiai studijuojamos, stengiantis 
aiškiai nustatyti, kad tai tikras 
politinis kalinys, nepavartojęs 
smurto ir ne šnipas. Tai atlikus, 
kalinys pavedamas “AI” gru
pėms, veikiančioms visame lais
vajame pasaulyje, kad jį globo
tų bei jo naudai veiktų.

“AI” yra grynai humanitari
nis sąjūdis, kurio veikla respek
tuojama Vakaruose, bet daug 
mažiau sovietiniame bloke, kur 
tokia veikla yra laikoma kišimu
si į krašto vidaus reikalus. Tik 
tais atvejais, kai sovietinė vy
riausybė pajunta stiprų viešo
sios opinijos spaudimą, pradeda 
respektuoti ir teikti nuolaidų, 
kad pasirodytų “demokratiška”. 
Dėlto ir S. Kudirkos atveju ten
ka atsitrenkti į geležinę uždan
gą, į kurią dažnai sudūžta dau
gelio viltys.

Adresai: Amnesty International, 
Turnagain Lane, Farrington St., 
London (e. c. 4). Prancūzijoj: 54, 
rue de Varenne, Paris Te, France. 
Belgijoj: 1, avenue de la Toison 
— d‘Or, B. 1060, Bruxelles, Belgi
que.

V. Bartusevičius, Vasario 16 gimnazijos mokytojas, skaito paskaitą pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso stovykloje Kanadoje Nuotr. A. D.

policija buvo gavusi pranešimą, 
kad kažkas ruošiasi bombarduo
ti stadioną. Kadangi lėktuvo pi
lotas nebuvo suimtas, matyt, tas 
pranešimas tebuvo gąsdinamojo 
pobūdžio. V. Vokietijos vyriau
sybė pasiūlė Europos kraštams 
jungtinius policijos vienetus te
roristams sekti tarptautinės In
terpol policijos pavyzdžiu. Pas
taroji yra nukreipta prieš krimi
nalinius nusikaltėlius. Įtampa 
nepasibaigė su nužudytų sporti
ninkų laidotuvėmis Izraelyje ir 
susišaudyme žuvusių arabų pa
laidojimu Libijoje. Marokietis 
II. Joudat Briuselio naktiniame 
klube peršovė atsiviliotą Izrae
lio ambasados tarnautoją Z. Op- 
hirą, o Juodojo Rugsėjo atsto
vai Egipte žada imtis veiksmų 
išlaisvinti Miuncheno kalėjime 
uždarytiems trims arabams, 
olimpiados skerdynių dalyviams. 
Vokiečių policijos "pranešimu, 
Izraelio sportininkus pagrobę ir 
nužudę arabai buvo ginkluoti so
vietų gamybos automatiniais 
ginklais ir šoviniais. Granatų 
kilmė tebėra nenustatyta.

AKIS UŽ AKĮ
Jau esame rašę, kad Izraelis 

už sportininkų nužudymą atsily
gino staigiais "aviacijos smūgiais 
į Siriją ir Libaną, pareikalavu
siais poros šimtų gyvybių au
kos. Sis akies už" aki principas 
praėjusią savaitę antrą kartą 
duvo panaudotas prieš Libaną, 
kai arabų partizanai nušovė du 
Izraelio karius okupuotose Go- 
lano augštumose, kadaise pri
klausiusiose Sirijai. Vėl buvo 
bombarduojamas Libano pasie
nis, o Izraelio tankai trijose vie
tose įsiveržė apie 15 km į Li
bano teritoriją. Beveik pusant
ros paros trukusios operacijos 
stebėtojais buvo pakviesti užsie
niečiai žurnalistai, kurių prane
šimai nesutampa su Izraelio 
skelbiamais duomenimis. Izrae
lio teigimu, buvo nušauta apie 
50 arabų ir susprogdintas nema
žas skaičius namų, kuriuose gy
veno partizanai. Žurnalistai gi 
sakosi matę tik civilių gyvento
jų lavonus ir kaimų griuvėsius. 
Akies už akį principą galima bu
vo pateisinti pirmuoju atveju, 
kai Izraelis norėjo atsilyginti už 
sportininkų nužudymą Miunche
ne. Tačiau tokiu principu grįsta 
bausmė arabams už dviejų gink
luotų Izraelio karių nušovimą 
okupuotose Sirijos Golano augš
tumose yra nelogiška ir nepatei
sinama. Ji tik liudija ribų netu
rintį Izraelio kerštingumą. Ka
rių žuvimas kare yra visiškai na
tūralus reiškinys, ypač okupuo
tose teritorijose. O tarp Izrae
lio ir arabų vis dar tebėra karo 
stovis, kurio užbaigti taikos su
tartimi nepadės akies už akį, 
danties už dantį principas. Iz
raelio pasmerkimą už pirmąjį 
Sirijos ir Libano bombardavima 
JT Saugumo Taryboj sustabdė 
antrą kartą šios organizacijos is
torijoje panaudotas JAV veto, 
kai Sovietų Sąjunga jau 109- 
tuoju veto neleido susieti Miun
cheno skerdynių su Izraelio 
aviacijos smūgiais.

PAGROBĖ LĖKTUVĄ
Skandinavijos orinio susisie

kimo SAS bendrovės keleivinį 
lėktuvą privertė nusileisti ne
dideliame Švedijos Malmoe 
aerodrome trys ginkluoti kroatų 
Ustaši organizacijos nariai. Jie 
pareikalavo išleisti iš kalėjimų 
7 kroatus, kurių du — M. Ba- 
reski ir A. Brajkovic buvo nu
teisti kalėti iki gyvos galvos už 
Jugoslavijos ambasadoriaus V. 
Rolovič nušovimą 1971 m. anks
tyvą pavasarį. Ustaši organizaci
ja kovoja už Kroatijos nepri
klausomybę ir yra didžiausias 
komunisto Tito priešas. Švedi
jos premjeras O. Palme, mėgs
tantis flirtuoti su komunistais ir 
šaipytis iš JAV, šį kartą lėktuvo 
pagrobėjus pavadino gangste-

kilmes žodį. Septyni kalinami 
kroatai buvo paleisti, bet vienas 
jų nesutiko sėsti į lėktuvą. Už 
keleivių paleidimą" lėktuvo pa
grobėjai gavo dar ir pusę mili
jono švediškų kronų kaip atly
gį už neteisėtą kroatų kalinimą. 
Iš Malmoe jie buvo nuskraidin
ti į Madridą, kur juos visus su
ėmė Ispanijos policija. Ispanijos 
vyriausybė lėktuvo pagrobėjų ir 
išlaisvintų kalinių nesutinka pri
pažinti politiniais pabėgėliais.

BONNA IR VARŠUVA
V. Vokietija ir Lenkija nuta

rė užmegzti pilnus diplomati
nius ryšius. Sis sprendimas buvo 
padarytas Bonnoje įvykusiame 
užsienių reikalų ministerių W. 
Scheel ir S. Olszowskio posėdy
je. Kyšių užmezgimui lig šiol 
buvo dvi "pagrindinės kliūtys — 
apie 300.000 vokiečių kilmės 
Lenkijos piliečių repatriacija V. 
Vokietijon ir Varšuvos reikala
vimas vokiškuose žemėlapiuose 
ir geografijos vadovėliuose pil
nai pripažinti Bonnos-Varšuvos 
sutartimi patvirtintas dabartines 
Lenkijos sienas. Ryšių užmezgi
mas liudija, kad kancleris W. 
Brandtas palyginti didelius Vo
kietijos plotus jau galutinai yra 
atidavęs Lenkijai. Už tai jis ga
vo lenkų kompartijos vado E. 
Giereko kvietimą apsilankyti 
Varšuvoje.

JĖGOS DEMONSTRACIJA
Sekančiais metais tenka lauk

ti Maskvos seniai peršamos Eu
ropos saugumo konferencijos, 
kuri greičiausiai sumažins Var
šuvos ir Atlanto sąjungų kariuo
menės skaičių. Tačiau prieš 
konferenciją jėgos demonstraci
ja yra nauoinga abiem pusėm. 
Praėjusią savaitę beveik tuo pa
čiu metu prasidėjo abiejų minė
tųjų sąjungų dideli manevrai. 
Siaurinėje Norvegijoje Atlanto 
Sąjunga sutelkė apie 64.000 ka
rių, 300 karo laivų ir 700 lėk
tuvų. Varšuvos Sąjungos manev
ruose dalyvauja 100.000 sovietų, 
vokiečių, lenkų, vengrų ir čeko- 
slovakų karių. Raudonojo bloko 
manevruose trūksta Varšuvos 
Sąjunga nusivylusios Rumuni
jos, kuri savo teritorija yra at
skyrusi ir Maskvai palankios 
Bulgarijos karius.

KINIJOS PASIENYJE
Amerikiečių žvalgybos duo

menimis, Sovietų Sąjunga savo 
kariuomenės dalinius Kinijos 
pasienyje papildė trim mechani
zuotom divizijom. Pasienyje da
bar jau yra 49 sovietų kariuo
menės divizijos, beveik trečda
lis visos Sovietų Sąjungos ka
riuomenės. Turimų divizijų pil
nai pakaktų kiniečių puolimui 
sustabdyti ar net pradėti invazi
ją į Kiniją. Amerikiečiams stra
tegams sovietų divizijų skaičiaus 
didinimas Kinijos pasienyje yra 
nesuprantamas, ypač kol dar ne
įvyko Europos konferencija ir 
kol dar nėra užsitikrintas sau
gus užnugaris Europoje. Labai 
galimas dalykas, sovietams vis 
didesnį rūpestį sudaro Kinijos 
raketos su atominiais užtaisais. 
Britanijos Londone veikiantis 
Tarptautinis Strateginių Studi
jų Institutas paskelbė, kad ko
munistinė Kinija jau turi 2.500 
mylių raketų, kurios iš pasienio 
zonos gali pasiekti Maskvą.

SKĘSTANTĮ VENECIJA
Popiežius Paulius VI aplan

kė kanalais išraižytą Veneciją, 
kuri colis po colio vis labiau 
grimzta į vandenį. Vizito tikslas 
— paskatinti priemonių ėmimą- 
si pasauliniu mastu Venecijai iš
gelbėti. Pasak popiežiaus Pau
liaus VI, Venecija yra vieninte
lis toks miestas visame pasau
lyje. Gamtos ir laiko pirštai jau
čiami ir kituose senuosiuose Ita
lijos paminkluose: skilti prade
da Milano gotikos katedra, atsi
rado didokas plyšys Sienos ro
tušėje, Romoje sugriuvo dalis 
kolizėjaus.
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Lenku žurnalas apie lietuvius
Mėnesinis lenkų išeivių žur

nalas “Kultūra”, redaguojamas 
ir spausdinamas Paryžiuje, gana 
dažnai ir palankiai rašo apie lie
tuvius. Žurnalą redaguoja p. 
Giedroyc, o nuolatinių bendra
darbių tarpe yra Lietuvoje gi
męs Čzeslav Milosz. Apie lietu
vius daugiausia rašo E. Zagiell. 
S. m. 5 nr. jis rašo apie Lenkijos 
kaimynus lietuvius — jų išeivi
jos veiklą. Gana išsamiai atpasa
koja VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūno kalbą Toronte, kurioje jis 
citavo vieno lenko pareiškimą 
apie lenkų nevieningumą. Esą, 
jeigu lenkai būtų vieningi kaip 
lietuviai, galėtų daug daugiau 
padaryti. Be to, E. Zagiell mini 
VLIKo pirmininko pareiškimus 
apie Brazinkių bylą, Simo Ku
dirkos didvyriškumą, lietuvių ra
dijo transliacijas i Lietuvą, pa
starosios diplomatinę tarnyba ir 
kt. Žinios paimtos iš lietuviškų 
šaltinių. Remdamasis lietuvių 
spaudos ir agentūros ANZA pra
nešimu iš Hongkongo, E. Zagiell 
rašo, esą Pekingas turi ryšius su 
pavergtu tautų išeiviais — lietu
viais, ukrainiečiais ir kitais. 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno 
kelionė po Azijos kraštus nebu
vusi turistinio pobūdžio.

Apie buvusį Lietuvos prezi
dentą A. Smetoną ir jo. šeimą 
“Kultūra” 5 nr. rašo:

Mes gerai žinome, kaip paskuti
nis Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona komunistų buvo neapken
čiamas, taip ir jo sūnus, kuris reiš
kiasi išeivijoje. Lygiai neapkenčia
mas ir ministerio Lozoraičio sūnus. 
Jiems komunistai nesigaili visokių 
epitetų ir šmeižtų. Neužtenka to. 
Komunistai nepalieka ramybėje ir 
Smetonos anūko. Dabartinėje Vil
niaus spaudoje komunistai labai ne
palankiai su visokiais “pagražini
mais” išjuokė jo koncertus, kuriuos 
jis turėjo Lenkijoje su dideliu pa
sisekimu.

Apie gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje minėtasis žurnalas sa
ko:

Lietuvoje materialinis gyvenimas 
nedaug tesiskiria nuo Lenkijos. Tuo 
tarpu priespauda Lietuvoje yra daug 
didesnė, negu Lenkijoje. Lietuvis, 
apsilankęs Lenkijoje, jaučiasi esąs 
laisvame pasaulyje, kaip lenkas, ap
silankęs Vakarų Europoje. Griežta 
politinė padėtis Lietuvoje verčia lie
tuvį būti nusižeminusiu ir paklusniu, 
bet dvasiškai ir tautiškai susirūpinu
siu tautos ir lietuvybės reikalais. Ma
terialiai kiekvienas rūpinasi savo 
“kišene” ir neturėjimas skrupulų yra 
naudingas.

Lenkų mažumai lietuviai nėra pa
lankūs. Iš gyventojų surašinėjimo 
matyti, kad lenkų skaičius po trupu
tį mažėja. Vilniuje lenkų yra 18%, 
Kaune 1,1%. Lenkės mergaitės ište
ka už lietuvių ir rusų.

Vilniaus universitetas dabar juo
kais vadinamas “seniausiu sovietų 
universitetu”. Užsieniečiams univer
sitete daromi visokie trukdymai bib
liotekose prieiti prie dokumentų.

Š. m. “Kultūra” 6 nr. atspaus
dino pilną tekstą Lietuvos kata
likų memorandumo gen. Jungti
nių' Tautų sekretoriui Kurtui 
Waldheimui. Lyg ir darydamas 
priekaištą Jungtinėm Tautom, 
rašinio autorius komentuoja:

Apie tai rašė laisvojo pasaulio vi
sa spauda. Nežiūrint to ir visų pa
stangų išeivijos lietuvių organizacijų, 
viso turinio to skundo Jungtinių Tau
tų Įstaiga pasauliui nepaskelbė. Slė
pimo priežastis greičiausia yra ta, 
kad generalinio sekretoriaus pava
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duotoju Rytų Europos reikalams yra 
dabartinės Lenkijos atstovas Bohdan 
Lewandowski, o Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijos pirmininku 
yra E. Kulaga, komunistinis reemig- 
rantas ir lenkų saugumo bendradar
bis.

Paslaptingas Vatikano tylėjimas 
mūsų nestebina, nes Vatikano politi
ka nuo amžių siekia bendradarbiavi
mo su Rusija. Stebina mus betgi ty
lėjimas lenkų katalikų viršūnių, ant 
kurių pečių rymo lenkų katalikų tra
dicijos Lenkijoje. Nors dabartinis 
Krokuvos kardinolas gal ir nenori 
prisiminti mūsų dviejų kraštų pra
eities, tačiau visi Krokuvos ir kitų 
miestų karstai turėtų jam kiekvieną 
dieną priminti lietuvių krikštą, Len
kijos įtaką. Gaila, kad neatsirado len-' 
kiškas Solženicinas, kuris primintų 
tiems žmonėms, jog lenkų Bažnyčia 
nėra vien tik lenkų kaimui, bet kad 
ji turi savo amžiną misiją ir pareigą 
kovoti. Man rodosi, kad lietuvių tau
tos didvyriškumas ir nepaprastas at
sparumas yra didesnis, negu jų kai
mynų baltų, katalikybės dvasinės jė
gos ir tautinio susipratimo dėka.

Minėto žurnalo 7—8 nr. gana 
plačiai aprašyti įvykiai Kaune 
ryšium su Romo Kalantos suside
ginimu, riaušėmis. Žurnalas pri
duria, kad sovietų pavergtieji 
veda sunkią, nelygią didvyriš
ką kovą už žodžio, religijos ir 
tautos laisvę.

Š. m. “Kultūra” 6 nr. taipgi 
plačiai rašo apie kitus Lenkijos 
kaimynus gudus. Ryšium su jais 
straipsnio autorius paliečia ir 
Lietuvą. Jis mini, kad pagal da
bartinę sovietų - gudų dvitomę 
enciklopediją, Gudijos respub
lika esanti paskirstyta į šešias 
apskritis. Pasak sovietinės teo
rijos, nuo neatsekamų laikų iki
XIII š. gudai, ukrainiečiai, rusai 
sudarę vieną “starožytno — rus
ki” tautą su bendra valstybe — 
Kievo kunigaikštyste. XIII —
XIV š. buvusi Lietuvos kuni
gaikščių nugalėta ir valdoma, o 
po Liublino unijos atitekusi 
Lenkijai. Nuo to laiko gudai esą 
stengės susijungti su savo vyres
niuoju broliu — rusais. Gudijos 
prijungimas prie Rusijos buvęs 
pateisinamas bei naudingas. Tik 
Spalio revoliucijos ir Lenino — 
Stalino tautinės politikos dėka 
gudai sudarę savo respubliką 
BSSR.

Antrajame minėtos enciklo
pedijos tome, kuris pasirodė žy
miai vėliau, yra pataisa: XIII— 
XIV š. gudai buvo Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės dali
mi, o valstybinė kalba buvo ru
sų. Taip pat antrajame tome 
tvirtinama, kad gudų tauta nuo 
priešistorinių laikų susidėjo iš 
dviejų etninių elementų — sla
vų ir baltų.

Pasak lenkų žurnalo, gudų iš
eivijos istorikai teigia, esą Žygi
manto laikai buvę aukso metai 
gudų kultūrai. Tuo metu buvęs 
sudarytas D. L. Kunigaikštystės 
Statutas ir pasirodė pirmieji rai
dynai, iš ten patekę vyresniajam 
broliui Maskvoje.

Iš šios lenkų žurnalo “Kultū
ra” apžvalgos matyti, kad gudų 
problema aktuali ne tik išeivi
joj, bet ir Sov. Sąjungoj bei jos 
okupuotuose kraštuose. Iki šiol 
lietuviams teko daug kovoti, kol 
atbudo tautinė sąmonė, kurios 
dėka buvo įmanoma atsikabinti 
nuo lenkų. Galimas dalykas, 
veikiant Maskvos įtakai, ateityje 
lietuviams teks atlaikyti sunkia 
tautinę - kultūrinę kovą prieš 
rusus ir gudus.

Paruošė Stepas Varanka

Lietuviai išeivijoje turi sun
kiai išsprendžiamų problemų, 
bet pagrindinės yra dvi: Lietu
vai nepriklausomybės atgavimas 
ir lietuvių tautos dalies laisvaja
me pasaulyje išlikimas. Šį kartą 
paliesiu tik antrąjį klausimą.

Du etapai
Tiek tėvų, tiek jaunimo orga

nizacijų ir lietuvių bendruome
nės beilituanistinių mokyklų di
delės pastangos išlaikyti jauni
mą lietuvišku kol kas dar nėra 
perdaug džiuginančios savo re
zultatais. Mūsų laikysena jauni
mo atžvilgiu skirtina į du eta
pus. Pirmiausiai mes rėmėmės 
aksioma, kad lietuvių vaikai sa
vaime bus lietuviai. Tada atro
dė, kad jokios pastangos tam nė
ra reikalingos. Rezultate—skau
džiai nukentėjome: dauguma 
jaunimo nuėjo savais keliais, 
lietuviškon veiklon neįsijungda
ma. Dėlto dabar neturime vadų, 
galinčių perimti vyresniosios 
kartos ligi šiol atliekamas pa
reigas. Antrame etape mėgino
me jaunimą įtraukti veiklon, 
kviesdami jį atlikti pagalbines 
pareigas renginiuose — padėti 
indus mazgoti, loterijos ir įėji
mo bilietėlius paruošti ir pan., 
bet jam neperleidome iniciaty
vos, nepavesdavome vadovau
jančio vaidmens. Kvietimas to
kiam pagalbiniam darbui jauni
mą nuo lietuviškos veiklos dau
giau atbaidydavo, negu į ją 
įtraukdavo. Gerai, kad laiku su
sigriebėme ir pakeitėme kryp
tį, nes patys pastebėjome, kad 
tokiu būdu ne tik vadų neparuo- 
šime, bet ir eiliniais lietuviais 
neišauginsime. Dabar jaunimas 
jau naudojasi savo iniciatyva ir 
atlieka ne tik pagalbines, bet ir 
vadovaujančias pareigas. Tai 
jau yra didelis žingsnis pirmyn: 
jaunimas noriau dalyvauja ren
giniuose, kuriems vadovauja jo 
bendraamžiai ir kur jis gali vie
noje ar kitoje srityje pasireikšti.

Klaidinga prielaida
Dar ir dabar remiamės viena 

klaidinga prielaida: kai jauni-

Čia kūrėsi Amerikos Lietuva
Pensilvanijos plotuose, kur prieš šimtmetį kūrėsi ir dirbo lietuviai angliakasiai

VLADAS RAMOJUS ------------ ------------------------

iškilęs ir labiausiai 
pagaunąs yra auksinis 
kupolas. Susirandam ir 
Sv. Kryžiaus bažnyčią 

apgyventoje Popular

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kur gimė Sv. Kazimiero 
seserys
Kitos dienos rytą padarėm 

lanką, nutarę aplankyti greti
mą Hazeltono vyskupiją, kur se
niau būta dviejų stiprių para
pijų — Mount Carmel ir šimo- 
kuose. Kelio vos keliolika mylių 
nuo šenadoriaus, bet vyskupija 
jau kita. Mane į tą kraštą pasuk
ti ypač viliojo tai, kad tose apy
linkėse per eilę metų darbuoja
si buvęs didžiosios Seedorfo, Vo
kietijoje, lietuvių stovyklos kle
bonas kun. Juozas Čeponis. Mes 
jį tikėjoinėsi surasti vienoje iš 
tų dviejų lietuvių parapijų. Tad 
pirmiausia pasukom į Mt. Car
mel, į tą istorinę vietą, kur ka
daise kun. A. Staniukynas įstei
gė šv. Kazimiero seseris, kur il
gesnį laiką klebonavo didelis pa
triotas prel. J. B. Končius, ilga
metis BALFo pirmininkas. Pats 
miestelis, kalnų apsuptas, daro 
gražų įspūdį. Kaip ir daugelio 
Pensilvanijos miestelių panora
moje, taip ir Mt. Carmėlio aukš
čiausiai 
žvilgsnį 
cerkvės 
lietuvių 
lietuvių 
gatvėje. Ji nedidelė, medinė, ap
kalta medžiaga, panašia į ply
tas. Išlaukinėje sienoje įrašas: 
“Sv. Križiaus liet, bazniezia 
1892”. Netoli bažnyčios stovi di
delė mūrinė mokykla. Ji daug 
įspūdingesnė negu pati bažny
čia. Mokyklos pastogėje cemen
te iškaltas Lietuvos Vytis, kuris 
dominuoja visą mokyklos fasa
dą. Taip pat sienoje yra įrašas: 
“Įsteigta 1923 metais”. Reiškia, 
nuo tų metų ir iš šio masyvaus 
pastato sklido lietuviško mokslo 
šviesa. Tik kaip ilgai? Kaip ži
nia, šią mokyklą pastatė šviesus 
klebonas kun. Bartuška. Bet 
jam klebonaujant vyskupas pa
skyrė svetimtautį vikarą. Kun. 
Bartuška tai giliai pergyveno ir 
grįžo į Lietuvą. Po to dai- čia bū
ta šviesiu lietuvių klebonų. Taip 
pat mes buvom informuoti, kad 
šiuo metu čia klebonauja italų 
kilmės kunigas. Todėl iš anksto 
buvo susitarta, kad čia mūsų pa
lauks kun. J. Čeponis. Bet mums 
kiek pasiklydus kalnų tarpek
liuose, jis buvo iššauktas kitais 
reikalais.

Veikli lietuvaitė
Bevaikštant apie mokyklą, at

skubėjo viena veikli parapijietė 
Marija Piery, lietuvaitė, ištekė
jusi už italo. Ji ir buvo mūsų 
vadovė. Gimusi Mahanojuje. bai
gusi čia mūsų matomą Sv. Kry
žiaus mokyklą su lietuvių kal
ba, skaitanti lietuviškus laikraš
čius ir kalbanti lietuviškai ne
blogiau už mus, bematant pasi
rodė, kad ii yra šios parapijos 
pati stambioji lietuvybės palai
kytoja.

Įėjus į šviesią, jaukią bažnytė-

Kaip įskiepyti lietuviškumą?
Sunkiausias klausimas, svarstytinas Kanados Lietuvių B-nės krašto tarybos suvažiavime 
mas gerai kalbės lietuviškai, sa
vaime dalyvaus lietuviškoje 
veikloje ir bus lietuviškas. Taip 
dauguma dabar ir samprotauja. 
Kalbos mokėjimas ir lietuvišku
mas nėra tas pats. Jaunuolis gali 
laisvai kalbėti lietuviškai, bet 
nesijausti lietuviu, nesisavinti 
to, kas yra lietuviška, domėtis 
svetimybėmis, o ne sava kultūra 
ir t. t. Tuo tarpu kalbos nemo
kantis gali didžiuotis tuo, kad 
jis yra lietuvis, domėtis lietuviš
komis problemomis ir t. t. Pa
starasis anksčiau ar vėliau iš
moks ir lietuvių kalbą. Dėl šito 
ir kyla toks didelis nuomonių 
skirtumas, ar anglų kalba įsileis- 
tina lietuviškon veiklon. Jos įsi
leidimą įtaigojantieji ir turi gal
voje tokius jaunuolius, kurie yra 
įsitikinę lietuviai, bet dėl vienos 
ar kitos priežasties kol kas dar 
nėra išmokę tėvų kalbos. Dėl 
kalbos nemokėjimo palikdami 
juos už durų, galime nubraukti 
patį naudingiausią elementą — 
įsitikinusius lietuvius jaunuo
lius. Remdamiesi vien lietuviš
kai kalbančiaisiais galime susi
laukti ir staigmenos: maloniam 
vėjeliui pūstelėjus jie staiga ga
li pakeisti savo nuomonę ir pasa
kyti, kad jie su lietuviais nebe
nori turėti nieko bendro. Kas ta
da? Iš to išvada — labai svarbu 
apimti kuo plačiausias jaunimo 
mases, kad kaikuriems ir nuby
rėjus jo liktų dar gražus skai
čius lietuvybei išlaikyti.

Svarbiausia—apsisprendimas
Pagaliau katrie mums naudin

gesni? Geriausią atsakymą į tai, 
manau, mums gali duoti švie
čiantis Amerikos lietuvių veikė
jo inž. A. Rudžio pavyzdys. Jis 
anksčiau nepriklausė prie lais
vai lietuviškai kalbančiųjų, bet 
ar gali būti kas daugiau įsitiki
nęs lietuviškume kaip jis?! Ar 
daug laisvai lietuviškai kalban
čiųjų rasime tarp S. Amerikoje

lę, į akis krito prie altoriaus sto
vinti Lietuvos trispalvė. Nors 
klebonas svetimtautis, bet vėlia
va stovi. Ir tai nauja, naujutėlė. 
Sužinom ir jos istoriją. Kai se
noji vėliava, įgyta lietuvių kle
bonų, susidėvėjo, Marija Piery 
su kitais parapijiečiais surinko 
pinigus ir nupirko naują. Tada 
svetimtautis klebonas kun. Fr. 
Hudak turėjo ją pašventinti ir 
net lietuviškai kalbą pasakyti, 
kurią parašė parapijiečiai. Taip 
pat daroma ir prie dabartinio 
klebono kun. N. Dienno. Vasa
rio 16 ir kitų švenčių proga jam 
II kartos lietuviai lietuviškai pa
rašo kalbas bei pamokslus ir 
klebonas turi juos perskaityti 
lietuviškai. Parapijai priklauso 
apie 700 žmonių, kurių trys ket
virtadaliai lietuvių kilmės. Ne
maža dalis parapijiečių yra bai
gę Šv. Kryžiaus par. mokyklą 
su lietuvių kalba. Todėl kiek
vieną mėnesio paskutinį sekma
dienį visa bažnyčia per Mišias 
gieda lietuviškas giesmes, o po 
Mišių kartais ir Lietuvos him
ną. Nors vargoninkauja jauna 
mergaitė — gimnazijos mokinė, 
bet ji turi lietuviškų giesmių 
gaidas ir mielai lietuviškam 
giedojimui vadovauja.

Veikla nesustojo
Veiklieji parapijiečiai įvairio

mis progomis pasako nemažai 
kalbų apie Lietuvą. S. Kudirkos 
išlaisvinimo peticijai parapijoj 
buvo surinkta daug parašų. Ta 
bati Marija Piery vaikučius iš
moko pašokti lietuvių tautinių 
šokių, kurie atliekami parapijos 
iškilmėse. Tokia tai graži veik
la vyksta parapijoje, kur nebė
ra lietuvių klebonų. Aštuone
rius metus čia vikaravo kun. J. 
Čeponis, kuris taip pat sėjo lie
tuvišką sėklą, kol pagaliau sa
vanoriškai nuėjo pas airius. 
Bet, pasak kaikurių parapijie
čių, jie lietuviškiems reikalams 
lengvai palenkia svetimtaučius 
klebonus, kuriuos vyskupai kaž
kodėl skiria į lietuviškas Mt. 
Carmel ir Simokų parapijas.

Vartydami prie durų padėtą 
Šv. Kryžiaus par. biuletenį, įsi
tikinom, kad tik neseniai ir šio
je bažnyčioje buvo melstasi už 
Kenčiančią Lietuvos Bažnyčią 
ir rinktos aukos lietuvių religi
nei šalpai. Tadgi Mt. Carmel 
liet, parapija energingų parapi
jiečių dėka yra dar visai neblo
gam lietuviškam kelyje. O tuos 
parapijiečius išaugino stipri pa
rapijos mokykla su augštai pa
statyta lietuvių kalba, Lietuvos 
istorijos kursu. Pagarba tiems 
klebonams, kurie ją įsteigė ir 
ja rūpinosi.

“Lithuanian tiger”
Už kelių blokų nuo bažnyčios 

yra švarus lietuvių klubas. Jame 
kabo Lietuvos trispalvė, sueina 
buvę angliakasiai ir jaunesnės 
kartos atstovai. Prie baro visi 
gurkšnoja alų ar stipresnius gė

DANILIŪNAS
gimusių tokių, kurie būtų 
nuveikę lietuviško reikalo 
dai, kiek jis? Lietuvių kalbos iš- 
mokymas yra svarbus dalykas, 
bet jis nėra svarbiausias. Už jį 
svarbesnis yra įkvėpimas noro 
būti įsitikinusiu lietuviu, atspa
riu svetimiems vėjams. Sis, ma
no nuomone, yra pats svarbiau
sias dalykas lietuvybės išlaiky
mui, bet kartu ir sunkiausias 
klausimas, į kurį visi turėtume 
atkreipti savo dėmesį.

Kalba nėra viskas
Ligi šiol mes stengėmės vai

kus išmokyti lietuviškai ir 
įtraukti į lietuviškas organizaci
jas. Dabar matome, kad dar kaž
ko trūksta. Praktika parodė, kad 
išmokyti lietuviškai yra leng
viau, negu įkvėpti norą būti įsi
tikinusiu lietuviu. Kaip tą norą 
įkvėpti — tai mūsų dar neiš
spręsta problema. Kaikurios li
tuanistinės mokyklos, kaip pvz. 
Kennebunkport pranciškonų 
gimnazija, Putnamo seselės su
gebėjo gerai išmokyti vaikus lie
tuviškai kalbėti net be akcento, 
gerai skaityti ir rašyti su mažo
mis klaidomis. Dabartinėse są
lygose negalima daugiau nė no
rėti. Bet, deja, nei mokyklos, 
nei organizacijos, nei tėvai ne
sugebėjo jaunimo daugumos pa
ruošti įsitikinusiais lietuviais. 
Tokiais tapo tik vienas kitas ap
linkybėms palankiai susidėsčius. 
Todėl į ateitį turime eiti su ma
žuma jaunimo, nes jo daugumą 
sudaro svyruojantys — plūdu
riuojantys tarp savos ir sveti
mos kultūros. O tai jau nėra 
daug gero žadantis reiškinys.

Jieškokime atsakymo
štai netrukus daugumos Ka

nados lietuvių apylinkių atstovai 
susirinks į KLB krašto tarybos 
suvažiavimą Hamiltone gyvybi
niams lietuvių reikalams svars- 

tiek 
nau-

rimus. Mums bebūnant ateina ir 
liet, parapijos klebonas kun. N. 
Dienno. Jis perka alų, vaišina, 
pats savęs neužmirštamas. Išgė
ręs porą taurių, pradeda špil- 
kuoti Mariją Piery: “You are a 
hundred per cent Lithuanian”, 
“You are a Lithuanian tiger”. 
O mums, klausantis klebono vi
sai realių špilkų, linksma. Mes 
aiškiai matom, kad parapijoj yra 
tokių stiprių “lietuviškų tigrų”, 
kurių klebonas visai nesitiki nu
galėti ir, aišku, jis jų nenuga
lės. Klebonas nusiskundžia man, 
kad jis, nemokėdamas lietuvių 
kalbos, turįs ekstra išlaidų. Nuo
lat jam reikia kviestis kun. J. 
Čeponį, kad šis lietuviškai iš
klausytų išpažinčių. Už tai jis 
mokąs pinigus. Aš įsidrąsinęs jį 
paklausiau: “Kurių galų, klebo
ne, ėjote į lietuvių parapiją?” 
Jis atsakė, kad vyskupas sky
ręs.

Sulietuvėjęs lenkas
Po to aplankėm ilgamečio vie

tos vargonininko Vlado šerentos 
našlę Veroniką Šerentienę, 74 
m. amž., sergančią vėžiu. Jos vy
ras buvo grynakraujis lenkas, 
bet turėjo gerą balsą ir buvo 
prasilavinęs muzikoje. Tad tuo
metinis klebonas kun. Bartuška 
jį pasikvietė į savo parapiją 
pradžioje chore giedoti, o vėliau 
vargoninkauti. Jis greit išmoko 
lietuviškai, vedė lietuvaitę ir 
nuo 1920 m. iki savo mirties 
1966 m. vargoninkavo lietuvių 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jo lai
kais buvo didelis choras, bažny
tėlė būdavo sklidina lietuviškų 
giesmių. O ir nuotaika parapijo
je būdavusi pašėlusiai lietuviš
ka: jei kun. Bartuška mokykloje 
nutverdavęs mokinį kalbant ang
liškai, tai bausdavęs.

“Tu esi kunigas per amžius”
Aplankom gražias Mt. Carmel 

lietuvių kapines. Centre palai
doti du lietuviai kunigai — prel. 
St. Dobinis (1886-1949) ir kun. 
S. Pavilanis (1889-1926). Ant jo 
antkapio lietuviškas įrašas: “Tu 
esi kunigas per amžius”. Koks 
jis gražus ir prasmingas. Kad 
tik per amžius šioje parapijoje 
būtų gyva ir lietuvybė, kurios 
sėklą abu minimi kunigai sėjo. 
Kas žavi praeivį Mt. Carmel lie
tuvių kapinėse, tai lietuviškų pa
vardžių tikslumas paminkluose. 
Mūsų palydovė Marija Piery 
aiškina, kad tai čia klebonavu
sio prel. dr. J. B. Končiaus nuo
pelnas. Jis visą laika priminda
vęs parapijiečiams, kad jie pa
tys nekraipytų gražių lietuviškų 
pavardžių. Prieš statant pamink
lą ant giminių kapo, prel. dr. 
Končius prašydavęs ateiti pas 
jį į kleboniją ir jis savo ranka 
teisingai užrašysiąs pavarde. Pa
rapijiečiai jo klausė, ir dabar 
štai ilga laiką gražios lietuviškos 
pavardės žymės mirusių kapus 
Mt. Carmel lietuviu kapinėse.

(Bus daugiau)

tyti. Sudarytoje suvažiavimo 
darbotvarkėje neminimas lietu
vybės išlaikymo svarstymas. Jis, 
be abejonės, bus paliestas disku
tuojant padarytus pranešimus. 
Mano nuomone, šis reikalas, 
kaip mūsų veiklos pats svarbiau
sias, turėtų būti įrašytas kiek
vienos sesijos darbotvarkėje at
skiru ir pagrindiniu klausimu. 
Jei nesugebėsime išlaikyti lietu
vių tautos išeivijoj, kas gi tada 
bekovos ir už Lietuvos nepri
klausomybę laisvajame pasauly
je? Aš siūlyčiau padaryti pra
džią dar šiame suvažiavime ir 
pavesti krašto valdybai sudaryti 
tam tikslui skirtą komisiją iš po
ros tarybos narių, psichologijos 
ir sociologijos mokslus šiuose 
kraštuose išėjusio jaunimo, jau
nimo organizacijų vadovų ir kt. 
Šios komisijos pagrindinis užda
vinys būtų surasti atsakymą į 
tai, kas nulemia jaunuolio apsi
sprendimą būti lietuviu, kas jam 
įkvėpia tą norą. Atsakymas tu
rėtų būti paremtas ne tiek sam
protavimais, išvestais iš knygų, 
kurios gali būti šiems laikams 
jau ir nepritaikomos, kiek iš gy
venimo paimtais faktais. Remtis 

PADĖKA
Mirus mano vyrui

a. a. Stasiui Asevičiui
reiškiu nuoširdžią padėką visiems, kurie lankė jį sunkioje 
ligoje ir pagerbė mirusį: abiejų parapijų kunigams, jį lan
kiusiems ir aprūpinusiems Švenčiausiu; visiems gydytojams, 
teikusiems medicininę pagalbą; New M. Sinai ligoninės ka
pelionui, gydytojams, medicinos ir administracijos perso
nalui už jo slaugymą per daugelį metų ir nuoširdų rūpini
mąsi; kūrėjams-savanoriams už jo lankymą ligos metu, ir 
gražų pagerbimą bei patarnavimą jam mirus; kun. P. Ažu
baliui už gražų tartą žodį šv. Mišių metu, vakarines maldas 
ir palaidojimą; kun. J. Staškevičiui už maldas, V. Verikai- 
čiui už giedojimą šv. Mišių metu; už tartus paskutinius at
sisveikinimo žodžius prie karsto kūrėjui-savanoriui J. Ma
tulioniui, jaunystės draugui kūrėjui-savanoriui J. Mitkui, 
šaulių kuopos pirmininkui St. Jokūbaičiui ir KLB Toronto 
apyl. pirm. J. Karpiui; visiems bičiuliams bei pažįstamiems, 
jį lankiusiems ir pagerbusiems dalyvavimu laidotuvėse; vi
siems užprašiusiems šv. Mišias už a.a. Stasio vėlę; visiems 
už gėles prie jo karsto; tėvams pranciškonams, leidusiems 
pasinaudoti patalpa laidotuvėse dalyvavusių pavaišinimui.
Visiems reiškiu gilią, nuoširdžią ir neužmirštamą padėką —

D. Asevičienė

O’KEEFE CENTRE'

Į'Į Canadian Opera ® 
RUGSĖJO 15 — SPALIO 14

Wogncrio SIEGFRIED (vokiečių kalba) NAUJAS PASTATYMAS 
rugsėjo 21, 27, 30
Čaikovskio EUGENE ONEGIN (anglų klb.) NAUJAS PASTATYMAS 
rugsėjo 22, 28, spalio 7 (dienos seansas), 10
Verdi AIDA (italų kolba) 
rugsėjo 
Puccini 
rugsėjo 
Puccini 
rugsėjo

19, 23 (dienos seansas), 29, spalio 5, 11, 14
LA BOHEME (italų kalba)
20, 23, spalio 3, 6, 12, 14 (dienos seansas)
TOSCA (italų kalba)
26, 30 (dienos seansas), spalio 4, 7, 13

SU TORONTO SIMFONINIU ORKESTRU
kainos: vakarais: S10, $8, $6; dienos seansai: $8.50, $7, $5 

Bilietų kaso atidaryta nuo 11 v.r. iki 9 v.v. kasdien, išskyrus sekmadienius 
UŽSAKYMAI TELEFONU: 363-0228 nuo 10 v.r. Iki 7 v.v., išskyrus sekmad.

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas
1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, On,. TeL 533-5454

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Iš tokių mokyklų beveik per visą šimtmetį sklido lietuviškoji šviesa jau
nosioms Pensilvanijos lietuvių kartoms, čia matosi Mount Carmel netu
riu Sv. Kryžiaus parapijos mokykla, fotografuota š. m. gegužės pirmosio
mis dienomis Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

ne anketomis, bet asmenišku tė
vų, jaunimo ir jo vadovų apklau
sinėjimu, nežymint pavardžių. 
Per dvejetą metų tokia kruopš
čiai paruošta studija gal ir pa
jėgtų atsakyti į mums rūpimą 
klausimą. Jei atsakymo nejieš- 
kosime, tai tikrai jo nerasime ir 
rūpimos problemos neišspręsi
me. Jos neišsprendę, su mažuma 
jaunimo labai netoli tenueisime.

Konkretus pavyzdys
Kad šis klausimas mums dar 

neiškils, įrodo kad ir šis įdomus 
iš gyvenimo paimtas pavyzdys. 
Vienos šeimos vaikai gerai kal
bėjo lietuviškai, bet vėliau pa
sistengė tėvų kalbą užmiršti. Tė
vai namuose kalbėjo lietuviškai. 
Kita šeima namie kalbėjo angliš
kai, vaikai nemokėjo lietuviškai, 
bet paskui patys savanoriškai 
pramoko lietuviškai, glaudžiai 
dalyvauja lietuvių veikloje ir t. 
t. Kur čia šuo ^pakastas? Ar tik 
jaunatviškas užsispyrimas dary
ti viską atvirkščiai, negu tėvai 
pageidauja, ar kas kita? Taigi iš 
viso to ir iškyla du nauji klausi
mai: ar pavyks surasti atsakymą 
į rūpimą problemą ir kaip ilgai 
ines galėsime išlaikyti lietuvy
bę remdamiesi tik nedidele da
limi už lietuviškumą pasisakiu
sio jaunimo?



7000 MYLIŲ PER TRIS SAVAITES
AL. GIMANTAS
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Pažįstamų tarpe beveik buvo 
gėda prisipažinti: iki šiol toliau
sia Vakaruose tebūta tik Wis
consin valstijoje. Tad besiruo
šiant šios vasaros atostogoms vi
sos šeimos vienbalsis nutarimas 
buvo — “laukiniai vakarai”. 
Pradėjome nuo St. Louis, tų va
dinamų vartų į vakarus. Kitoje 
Mississippi upės pusėje, miesto 
centre, pastatyta didžiulė augš- 
ta arka. Nerūdijančio plieno sie
nos auksu žiba saulėlydžio metu, 
sidabru atsimuša didmiesčio ži
buriai naktį. Uždaromis gondo
lomis per 3—4 minutes užkelia į 
patį arkos viršų. Ten pro 
delius langus gali gėrėtis 
raminiu vaizdu ir beveik 
baigiančiais horizontais, 
buoja tas pastatas, ir tiek, 
tuvu skrisdamas jautiesi kur kas 
jaukiau, čia pat apačioje didelis 
naujas, Romos kolizėjų prime
nąs stadijonas. žaidžia vietos 
“Kardinolai”.

* *
Sekantis sustojimas — pas 

prez. H. Trumaną, Independan- 
ce, Mo. Tai kaip ir Kansas City 
priemiestis, čia įrengtas memo
rialinis muzėjus su gausiais eks
ponatais iš prez. Trumano valdy
mo laikų. Jaltos, Potsdamo kon
ferencijų “relikvijos”, doku
mentai, nuotraukos, autentiški 
valstybininkų parašai. Dar tą pa
čią dieną pasiekiame ir prez. Ei- 
senhoweriui dedikuotą centrą. 
Tai muzėjus, biblioteka, jaunys
tės dienų šeimos namas, koply
čia, kurioje Ike ir palaidotas. Vi
sa kur kas ištaigingiau įrengta 
nei Trumano memoriale. Tai 
Abelinge vietovė, Kansas. Tarp 
įvairių tikrai brangių dovanų iš 
viso pasaulio kraštų JAV prezi
dentui vitrinoje puikuojasi ir so
vietinio atominio ledlaužio “Le
nin” modelis. Pagamintas iš gin
taro. Aišku, lietuviško ar latviš
ko.

# :K *
Kansas valstija — nuostabi ir 

plati lyguma. Iki atsibodėjimo. 
Vaizdas mažai skiriasi ir įvažia
vus į Colorado. Tik pasiekus 
Denverį, reginys staiga pasikei
čia — vakarų fone iškyla kalnai. 
Gražūs, vingiuojantys kalnai. 
Jų ištisos virtinės. Saulės ato
kaitoje stovime eilėje, norėdami

$500: G. S. Kuzmai, gyv. Maple; 
$100: S. K. Gečai, gyv. Port Sydney,
J. M., Aloyzas Rūta; $50: Ig. Bume
lis, Port Credit; $40: Br. Urbonavi
čius, Clarkson; $30: F. Barauskas; 
$25: J. Gustainis, S. Jonaitis, V. S. 
Kneitai, Oshawa, M. Kojelis, dr. S. 
Pacevičius, P. Raudys, dr. J. Vin
gilis; $20: Juozas Stankus, Thornhill, 
adv. G. Balčiūnas, Romas Dūda, V.
K. , J. R., A. Statulevičius, Pov. $tuo- 
pis, J. Firavičius, Jane ir Domą 
Kaunaitės, A. Rimkus, E. Vaicekaus
kas; $15: S. K.; $12: A. K.; $10: V. 
Baleiša, St. Baubinas, J. A. Birgio- 
las, S. Bubulis, Port Severn, V. Ger
manavičius, inž. P. Guobys, arch. V. 
Kvedaras, L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyrius, Br. Mac
kevičius, M. Meiliūnas, V. Sadreika, 
Br. Saplys, Vyt. Senkevičius, inž. V. 
Senkus, Timmins, inž. V. Sičiūnas, 
inž. R. Sinkus, inž. Sližys, inž. A. 
Šalkauskis, Romas T., S. Telšinskas, 
A. Urnavičius, T. Valius, M. Zabu
lionis; $6: L. Malinauskas; $5: W. 
Abramavičius, P. Balčiūnas, K. Bud- 
reckis, V. Buragas, V. Butrimas, H. 
Chvedukas, V. Girnius, J. Gudavi
čius, A. Gurevičius, S. Juknevičius, 
J. Karasiejus, dr. R. Karka, J. Mic
kus, Juoz. Morkūnas, S. Petryla, J. 
V. Plečkaitis, Just. R., L. M. Raz- 
gailis, p. RaŽauskas, J. Riauba, Ant. 
Sapijonis, A. Seliokas, Pr. S^ilan- 
džiūnas, S. Valatka, J. Varanavičius; 
$4: inž. K. V. Balsys; $2: J. Bilkis, 
V. Bubelis, S. Jukna, V. Končius, A. 
Neverauskas, J. Remeikaitė, E. Sel- 
mys, Br. Urbelis, A. Venskus, Juoz. 
Žiūrinskas, S. Vaupša, Springhurst; 
$1: M. Norkus, K. Zaras, gyv. To
ronte ir apylinkėje. Iš viso $1731. 
Aukojusiems nuoširdi padėka.

Šie metai Tautos Fondo Toronto 
apylinkės atstovybei yra atmintini. 

MM**

Jaunimo kongerso stovyklavietei įrengti reikėjo daug planavimo ir dar daugiau darbo rankų. Nuotraukoje — pir
moj) stovyklai paruošti grupė stiprinasi po įtempto dienos darbo. Iš kairės: stovyklai paruošti komisijos pirm. G. 
Breichmanas iš Hamiltono, talkininkai — J. Krasauskas iš Toronto, J. Vaitkūnas iš St Paul (Albertoj), Žolpys 
iš Toronto, G. Breichmanaitė iš Hamitono. Trūksta K. Deksnio Nuotr. A. D.

patekti pinigų kalyklon. Lau
kėm virš pusvalandžio, bet vidu
je užtrukome neilgiau kaip 15 
min., kol pamatėme kaip kala
mos amerikinės ir užsienio kraš
tų monetos. Jokių “free samp
les” čia neduoda.

:js * *

Sekantis, jau senokai norimas 
pasiekti tikslas — Rocky Moun
tains National Parke. Tai bene 
gražiausios tų amerikinių kalnų 
vietos, tikras pietinės Bavarijos 
ar Šveicarijos vaizdas. Mūsų 
prieauglis pirmą kartą pamate 
kalnus. Tikrus, augštus, vieto
mis dar su užsilikusiomis sniego 
pusnimis, bent šiaurinėje pusė
je. Didinga ir žavu. Debesys ga- 
linėjasi su viršūnėmis 14.000 
pėdų augštyje. Pagrindinis par
ko kelias pakankamai geras ir 
nuolat prižiūrimas. Be didesnių 
pastangų galima su autovežimiu 
pasiekti 12.000 pėdų. Žinoma, 
neišvengsi eilės staigių posūkių, 
staigių bedugnių, bet tai jau 
įprasta kalnuose. Viską atperka 
nuostabūs vaizdai, staigūs kli
mato pasikeitimai ir nepaprastai 
tyras oras. Paruošta visa eilė su
stojimų. Čia gali riešutais mai
tinti laukinius gyvulėlius, o drą
sesnieji paukščiai nesibaido tą 
patį riešutą ištraukti iš pakel
tos tavo rankos. Parkas turi ir 
šalutinį, seną, vargiai ar dabar 
kieno tvarkomą žvyruotą, vienos 
krypties, siaurą, viršūnėsna ky
lantį kelią. Nebijantieji dulkiu, 
automobilio padaužymo gali 
bandyti kilti augštyn. Kilome ir 
mes nesigailėdami, čia vėl visai 
kito pobūdžio vaizdai — beveik 
jokios civilizacijos. Visur ramu, 
platu. Aptikome sraunų kalnų 
upeli, besiritanti didžiausiu 
kriokliu žemyn per daugybę 
Puntuko dydžio akmenų. Van
duo švarus, gaivus ir skanus ger
ti, be jokių priemaišų, be chemi
kalų. Kiekvienas automobilio 
posūkis reikalauja didelio atsar
gumo. Automobiliui apsisukti 
vietos nėra, telieka viena kryp
tis — pirmyn, ir tai reiškia — 
augštyn. Pamažu jauti ir iš aug
menijos matai, kad kyli ir pa
sieki liniją, kur jau niekas neau
ga. Plikos uolos, akmenys, bet 
akims žavi toji šalta didybė.

(Bus daugiau)

OS FONDUI
$500. Ją įteikė Toronto lietuviams 
gerai žinomi Genovaitė ir Stasys Kuz
mai. Tai gražus pavyzdys didesnes 
pajamas turintiems tautiečiams. To
ronte pagrindinė rinkliava yra da
roma per Vasario 16 minėjimą. Ne
aukojusieji per rinkliavą yra lanko
mi namuose ar kontaktuojami laiš
kais. Iki šiol yra išsiuntinėta virš 
300 laiškų. Atsakymų yra gauta la
bai nedaug. Žinant gerai, kad VLI- 
Kas pageidauja iš kiekvieno dirban
čio lietuvio bent vienos dienos už
darbio per metus, prisiminus lietu
vių skaičių ir pasižiūrėjus j aukoju
sią sąrašus, — darosi aišku, kiek 
daug lietuvių laikosi visai nuošaliai 
ne tik nuo laisvės kovos rėmimo, 
bet ir nuo betkokios visuomeninės 
veiklos. Aukojusiems $20 ir daugiau 
yra siuntinėjami padėkos raštai.

Nespėjusieji įteikti aukos kviečia
mi ją siųsti apylinkės atstovybės pir
mininkui A. Firavičiui, 6 Constance 
St., Toronto 154, Ont.

Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

ČESNAKAS-
geras vaistas 
loisviou tekėti, apsaugoja nuo neSva- 
Cosnakai (garlic) yra natūralus krau
ta valantis vaistas — padeda jam 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina."ADAMS GARLIC PEARL.ES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi šios česnako kapsulės n c tu r 
nei kvapo, nei skonio.

Antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovykloje Irena Jokubynienė (kairėje), tautinių šokių instruktorė, 
kalbasi su “Gyvataro” akordeonistu Kaziu Deksniu, kuris stovykloje ėjo daug pareigų — transporto pareigūno, 
paštininko, uodų naikintojo, pirties prižiūrėtojo ir t. t. Nuotr. A. D.

K Rl T I ŠKOS PASTABOS

Jaunimo kongreso nutarimai
Prieš metant kritišką žvilgs

nį į antrojo jaunimo kongreso 
nutarimus, pravartu prisiminti 
tą savotiškai neįprastą kelią, ku
riuo iki minimų nutarimų pri
eita. Kai prieš trejus metus bu
vo pradėta ruoštis antrajam jau
nimo kongresui, spaudoje ir su
sirinkimuose imta kelti pagrin
dinis klausimas: kam tas kon
gresas šaukiamas, koks jo tiks
las? Niekas-nedavė aiškaus atsa
kymo į tą klausimą; nei kon
greso iniciatorė PLB valdyba, 
nei jos rūpesčiu sudarytas kon
gresui rengti komitetas. Netgi 
renkant jaunimo atstovus, dėl 
kurių rinkimo reikalingumo 
kongreso komitetas nesitarė su 
PLB valdyba, nebuvo aiški jų 
paskirtis. Turint galvoje, kad vi
sas įvykis buvo vadinamas kon
gresu, logiška buvo suprasti, 
kad atstovų kadencija su kon
greso užbaiga ir pasibaigs. Da
bar matome ką kitą. Kongreso 
tikslas, atrodo, buvo įsteigti at
skirą jaunimo sąjungą, o kon
greso atstovams suteikiama nuo
latinių jaunimo atstovų teisė. 
Tai įpareigojimas, kuriam jie 
nebuvo renkami ir teisiškai ne
turi mandato. Susirinkęs jauni
mas, žinoma, turėjo teisę iš
reikšti norą įsteigti atskirą są
jungą ir galėjo išsirinkti sąjun
gai organizuoti komitetą, bet 
laikyti buvusio kongreso atsto
vus mandatiniais naujosios są
jungos nariais seimui pasibai
gus nėra teisinio pagrindo.

Kaip neryškus buvo kongreso 
tikslas; taip lygiai per ištisus 
trejus metus nebuvo aiški ir 
kongreso programa. Į visus 
klausimus, keltus spaudoje ir 
PLB valdyboje, kongreso komi
teto atstovai vis atsakinėjo — 
nežinia, dar neaišku. O man at
rodo, kad procedūra turėjo būti 
kaip tik atvirkščia: patys kon
greso rengėjai turėjo rūpintis, 
kad busimojo kongreso idėjos 
būtų iš anksto skelbiamos ir vi
si tautiečiai prašomi dėl jų pa
sisakyti. Pasirinkęs slaptumo ke
lią, kongreso rengėjų komitetas 
vainikavo jį uždarumu Kento 
un-te akademinės dalies, kurio
je buvo svarstomi dabar pa
skelbti nutarimai. Su PLB val
dyba dėl to uždarumo reikalin
gumo nebuvo tartasi. Dar dau
giau — PLB valdyba buvo kon
greso rengimo pradininkė ir glo
bėja, bet daugumas PLB valdy
bos narių nebuvo į uždarus Ken
to posėdžius pakviesti. Nebuvo 
kviesti netgi tie PLB v-bos na
riai, kurių atstovaujamos sritys 
buvo svarstomos, būtent, PLB 
vykdomasis vicepirmininkas, vi
cepirmininkas visuomeniniams 
reikalams, vicepirmininkas in
formacijai, kultūros tarybos pir
mininkas, švietimo tarybos pir
mininkas. Nebuvo kviesti ar net-

A. RINKU NAS
raščių atstovai.

Tiek praeities. Dabar pažiūrė
kime iš arčiau, kas gi tuose už
daruose posėdžiuose nutarta, 
prileidžiant, kad paskelbtieji nu
tarimai yra visi ir kad jokių 
slaptų ar neskelbiamų nutarimų 
nėra likę.

Jaunimo sąjunga
Apie tai jau rašėme “T. Ž.” 
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se šiuo atveju yra tik vienas dar 
mūsų nenagrinėtas sakinys: 
“bendravimo ir bendradarbia
vimo būdus PL Jaunimo Sąjun
ga sutars su PLB valdyba”. Ko
kiu pagrindu? PLB valdybai vis- 
dėlto yra privaloma PLB konsti
tucija, kurioje jokios vietos at
skiroms organizacijoms nenu
matyta. Vadinasi, vienintelė ga
lima sutarimo bazė būtij ta, kad 
naujojo jaunimo sąjūdžio orga
nizatoriai atsisakytų sąjungos 
vardo ir taptų PLB jaunimo sek
cijomis tiek PLB centre, tiek at
skiruose kraštuose, tiek apygar
dose ir apylinkėse. To nepada
rius, negali būti įgyvendintas ir 
kongreso pageidavimas, kad 
kraštų valdybos priimtų jauni
mo sąjungos pirmininkus pilna
teisiais savo nariais, nes tuo at
veju reiktų priimti pilnateisiais 
nariais ir kitų organizacijų pir
mininkus. To dabartinė PLB 
konstitucija nenumato. Kitas pa
grindas — būtų iš esmės pakeis
ti PLB konstituciją, duodant 
teisę organizacijų atstovams, 
kaip tokiems, būti pilnateisiais 
valdybų nariais: centre, kraš
tuose ir apylinkėse. Bet tai ga
li padaryti tik PLB seimas. Tu
rint galvoje, kad šis seimas 
įvyks jau už metų ir kad jo or
ganizavimo darbai jau pradėti, 
naujojo jaunimo sąjūdžio atsto
vai turėtų nevėluodami įteikti 
PLB valdybai savo motyvuotą 
pasiūlymą raštu.

Jaunimo ryšiai
Tuo reikalu yra paskelbti net 

aštuoni nutarimai, paremti pa
grindiniu nutarimu: “Jaunimo 
kongresas pageidauja PLJS rė
muose sudaryti pagrindinį ryšių 
centrą”. Nieko negalima būtų 
turėti prieš sąjungos norą turėti 
vidaus ryšių centrą savo organi
zaciniams reikalams, bet reika
lai susipainioja paskaičius to ry
šių centro darbų apimtį, toli iš
einančią iš vienos organizacijos 
ribų ir liečiančią visų lietuvių 
reikalus. Tokie dalykai, kaip in
formacija apie lietuvius kitų 
kraštų spaudoje, duomenų rin
kimas apie atskirų kraštų lietu
vius, okupuotos Lietuvos' infor
mavimas, priklauso visų laisvojo 
pasaulio lietuvių vienam infor
maciniam centrui. Šiuo metu 
vietoje vieno turime bene ketu
ris atskirus informacijos centrus 
(VLIKo, ALTos, JAV L. Bend
ruomenės, jaunimo — Bostone). 
Ką gi pasieksime įsteigę dar 
penktąjį centrą? Ar negeriau bū
tų buvę, kad jaunimo kongresas 
būtų turėjęs bendrą seminarą su 
jau esamų informacijos centrų 
atstovais ir pabandęs jieškoti 
naujų galimybių sujungti esa
miems centrams arba bent 
jiems padėti, kad būtų veiks
mingesni?

Du nutarimai informacijos 
reikalu prašosi papildomų ko
mentarų. Vienas jų — pradėti 
leisti dar vieną informacinį lei
dinį, skirtą jaunimui, atseit, dar 
vieną jaunimo laikraštį šalia jau 
esamų kelių. Turint galvoje jau 
prasidėjusį mūsų spaudos ato
slūgį tiek finansiškai, tiek žur
nalistiniu atžvilgiu, naujas jėgų 
bei finansų skaldymas vargu ar 
yra pateisinamas. Kas gi drau
džia jaunimui bendradarbiauti 
dabartiniuose laikraščiuose ir 
ryškinti savo “nuomones bei 
nuotaikas”? Ypač įdomi yra to 
nutarimo pastraipa, sakanti, kad 
tam tikra naujojo laikraščio da
lis “turi būti leidžiama vietinė

mis (atseit, nelietuvių) kalbo
mis.” Čia bene ir yra, kaip sako
ma, “šuo pakastas”. Jaunimas, 
nepajėgęs išmokti lietuvių kal
bos, nori svetimą kalbą primesti 
ir tiems jauniesiems, kurie sa
vo tėvų kalbos moka bent 
tiek, kad gali lietuviškai skai
tyti. Prisiminus polemiką tuo 
reikalu, kuri neseniai buvo pvz. 
“Tėviškės Žiburiuose”, nepato
gu tokį siūlymą net skaityti nu
tarimuose kongreso, kurio šū
kis kalba apie jaunimo širdį Lie
tuvos ateičiai. Argi Lietuvos 
ateičiai jau prireikė svetimos 
kalbos?

Dar vienas savotiškas nutari
mas skamba taip: “Paskirų kraš
tų lietuvių aprūpinimas tikybi
nių apeigų reikmenimis”. Ką 
bendro turi šis nutarimas su 
jaunimo informacija? Gaila, kad 
niekas kongreso dalyviams ne
paaiškino, jog išeivijoje yra net 
du lietuviai vyskupai, kurie tuo 
reikalu rūpinasi, organizuodami 
visą tos rūšies akciją, įskaitant 
ir aukų rinkimą. Ar negeriau bū
tų buvę, kad vietoje to kongre
so dalyviai būtų gausiau lankęsi 
jiems skirtose, bet mažai dėme
sio susilaukusiose pamaldose 
Kente ir Romuvos stovyklavie
tėje?

Talka atskiriems kraštams
Tai vienas realiausių nutari

mų skyrių, kuriam galima ištisai 
pritarti. Žinoma, tai yra taip pat 
akibrokštas buvusioms ir esa
mai PLB valdybai, parodant, 
kad visos jos perdaug domėjosi 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, permažai dėmesio skir
damos kitiems kraštams (išsky
rus a. a. J. Bačiūno akciją).

Lietuviškos šeimos reikalai
Siame skyriuje dėmesį atkrei

pia pasisakymas mišrių šeimų 
reikalu, paliečiant betgi tik vie
ną problemos dalį: mišrių šeimų 
įjungimą į lietuvių bendruome
nę. Nieko neužsimenama apie 
kitą ir esminę problemos dalį, 
būtent, ką daryti, kad būtų dau
giau grynai lietuviškų šeimų? 
Vargu, ar ta problema buvo iš 
viso kongreso svarstoma.

Siame skyriuje natūralu būtų 
matyti ir jaunimo žvilgsnis į sa
ve: į didėjantį lietuvių hipių 
skaičių, narkotikų vartojimą, pa
bėgimus iš tėvų namų, didėjan
tį užsikrėtimą nihilistinėmis 
idėjomis ir pan. Tai kertinės 
jaunimo problemos, nes be tvir
tesnių moralinių pagrindų var
giai įmanomus ir visas lietuviš
kasis darbas. Turbūt niekas ne
tikime, kad hipiai su gitaromis 
išlaisvins Lietuvą. Ar tos prob
lemos buvo kongrese svarsto
mos? Nutarimuose jų nematyti.

švietimo reikalai
Kongreso rengėjams nepa- 

kvietus į šiuos svarstymus nei 
PLB švietimo tarybos pirminin
ko, nei “Švietimo Gairių” redak
toriaus, kongreso nariai neturė
jo informacijų apie tai, kas, ką 
ir kur daro. Dėlto ir nutarimuo
se palaidai šaudoma į visas pu
ses, nepasižiūrėjus į galimų ne
priteklių priežastis, kurios dide
le dalimi yra finansinės. Vieto
je dešimties nutarimų, skirtų 
dabartiniams lietuvių švietimo 
vadovams, pasigendame dviejų, 
skirtų pačiam jaunimui. Vienas 
nutarimas būtų labai paprastas: 
visiems išmokti lietuvių kalbos, 
t. y. lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyti. Juk su dalimi kongreso 
narių negalima buvo lietuviškai 
nė susikalbėti, nekalbant jau 
apie skaitymą ir rašymą. Kitas 
nutarimas būtų: visiems ateiti 
dirbti į lituanistines mokyklas ir 
jaunimo organizacijas bei meni
nius vienetus.

Kultūrinė veikla
Jai skirti tik du nutarimai. 

Gerai, kad jaunimas pasigenda 
kultūrinės informacijos, bet įdo
mu būtų žinoti, kuri kongreso 
dalyvių dalis skaito, pavyzdžiui, 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Nelietuvis dėsto lietuvių kalbą
DANUTĖ SALTMIRIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Prof. A. Augustinavičienė
Paskaitininkė atskleidė lietu

vių tėvų vargus auginant vaikus 
naujosios moralės laikotarpyje. 
Naujoji filosofija, atmetusi 
Dievo meilę, jos vietoje pastatė 
labai abstrakčią humanizmo są
voką. Ši žmonijos meilės sąvoka 
tepasireiškia tik dirbtinėm de
klaracijom. Ši srovė išmetė tra
dicinį meilės supratimą — tėvų, 
romantišką jaunuolių meilę, vy
ro ir moters meilę, Dievo meilę. 
Be visų šių moralinių kilnių 
jausmų laisvasis gyvenimas vir
to tik biologinėm funkcijom. 
Toks gyvenimas jaunimo nepa
tenkina, ir jis tampa palaužtas. 
Lietuvių šeimos, bent dauguma, 
tebesivadovauja tradicine, klasi
kine meilės supratimo sąvoka. 
Ir tai jos turi perduoti savo vai
kams. Vaikas, augęs tokioje tur
tingoje aplinkumoje, išėjęs iš 
namų ras tuštumą’ ir liks susi
pratęs lietuvis, nes čia jis pajus 
šiltą ryšį su gyvenimu. Taigi, 
vienintelis būdas išugdyti taurią 
lietuvišką asmenybę yra ją au
ginti tradicinės meilės suprati
mo atmosferoje.

A. a. prof. Antano Salio aka
demija. Jautrūs St. Barzduko, 
dr. A. Klimo pasisakymai, skai
tymai iš A. Salio darbti bei jo 
įkalbėtos magnetofoninės juos
telės fragmentas.

J. Andrulis
Jis — Toronto šeštad. mokyk

los vedėjas kalbėjo apie moky
mo metodus, griežtumą keliant 
mokinius į sekančią klasę, 
drausmės palaikymą. Ar turėtu
me dirbti kietai, rimtai (tradici
nis metodas), ar lengvai, žais
mingai (modernus metodas) yra 
labai kontroversinis klausimas. 
Kuriuo būdu pasieksime dau
giau rezultatų? Atrodo, jei sun
kiai dirbsim, daug atsieksim. Iš 
kitos pusės, vaikas sunkiai dirb
ti neįpratęs, neturi ištvermės. 
Jam bus nuobodu, ii- jis galuti
nai atstums jam primestą mo
kyklą. Reikia linkti į kitus, dau
giau vietinių mokyklų naudoja
mus metodus, prie kurių vaikas 
yra pripratęs, kurie siekia vai
ką sudomint ir tokiu būdu iš jo 
išgauti pozityvių rezultatų.

Taip pat problema, ką daryti 
su atsilikusiais klasėje. Dažnai 
paliekami antriems metams toje 
pačioje klasėje, jie visai nustoja 
lankę mokyklą. Keliami į augš- 
tesnę klasę, jie tampa pavyzdžiu 
kitiems, kad nereikia stengtis — 
vistiek perkels, be to, jų žemas 
lygis apsunkina darbą klasėje. 
Gal būt priimtina Klevelando 
Šv. Kazimiero mokyklos naudo
jama priemonė — perkelti vai
ką į kitą klasę laisvu klausytoju, 
neisduodant pažymėjimo. To
kiam mokiniui pasiekus klasės 
lygį, vėl išduodamas pažymėji
mas. Taip pat buvo svarstomas 
su šiuo klausimu susijęs pataisų 
reikalas. Drausmės palaiky
mas klasėje yra didelė proble
ma. Vaikai yra judrūs. Jie ne 
iš savo užsidegimo, bet tėvų yra 
į mokyklą atvežti. Paskaitinin
kas siūlo naudoti mokinio ir mo
kytojo pokalbį ir po pamokų pa
likimą kaip bausmės priemonę. 
Ši paskaita susilaukė gyvų dis
kusijų. Įvairių mokyklų atstovai 
dėstė, kaip kitur yra šie dalykai 
tvarkomi. Siūlymų skalė ėjo nuo 
senųjų metodų iki visiško pažy
mių panaikinimo.

Prof. B. Vaškelis
Jo paskaita gvildeno Lietuvą 

dabartinėje jos poezijoje. Atski
rų tautų sąvoka marksizmui nė
ra priimtina. Pagal šią ideologi
ją, pasaulyje turėtų būti viena 
tauta — sovietų su viena kalba. 
Todėl pokarinio laikotarpio lie
tuvių poezijoje nelabai minimas 
prisirisimas prie tautos, o tik 
kalbama apie Lietuvos tamsią 
praeitį ir šviesią dabartį su dar 
šviesesne ateitimi/ Vėliau, po 
Stalino mirties, poetai laisviau 
pradėjo reikšti žmogiškus per
gyvenimus savo poezijoje ir ap
dainuoti tautą bei tėvynę be spe
cifinių apibrėžimų. Pastaruoju 
metu išreiškiama tėvynės meilė 
jau Lietuvai, iškeliamas savęs 
atpažinimas jos gamtoje ir vaiz
duose, pabrėžiama senovė.

J. čeponkutė
Jos tema — lietuviško žodyno 

►

►

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. it* J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629.
čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------
- ^ĮĮĮ-

Telefonas 471-1424

turtinimas mokykloje. Labai 
svarbu plėsti žodyną ir gilinti 
įvairių žodžių supratimą moki
niams. Siūloma visa eilė pagal
binių priemonių, dabar vartoja
mų vietinėse mokyklose. Kažku
rias priemones galima vartoti 
tiesiai, kitas reikia perdirbti ir 
pritaikyti lietuvių kalbos moky
mui. Be to, galima pritaikyti 
įvairūs žaidimai, kaip Probe ar 
Scrabble, arba kryžiažodžiai. 
Lietuvių kalba mokyklose turė
tų būti vartojama ne vien Lietu
vos gamtos ir ten buvusio gyve
nimo būdui atvaizduoti, bet ir 
kasdieninio gyvenimo aplinkai 
ir situacijai išreikšti. Tuo būdu 
jaunimui būtų lengviau ją tarp 
savęs vartoti.

A. Gureckas
Jis kalbėjo apie Lietuvos vals

tybės sienas. Jos sienas galima 
žymėti įvairiai. Gali būti regijo- 
ninės, etnografinės, valstybinės, 
istorinės ar kalbinės lietuvių 
tautos ribos. Šioje paskaitoje aiš
kinta, kaip turėtų būti žymimas 
dabartinis laisvosios Lietuvos 
žemėlapis pagal tarpvalstybinės 
teisės nuostatus. Valstybei, kuri 
egzistavo kaip atskiras neprik
lausomas vienetas, tapus oku
puotai kitos valstybės, niekas ri
bų keisti negali. Todėl ir Lietu
vos valstybinės sienos yra be
veik tos pačios, kurios buvo nu
statytos Lietuvos nepriklauso
mybę atkuriant. Su Latvija sie
nos nustatytos susitarimu, ir jo
kių nesusipratimų nėra. Su Len
kija ir kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis sienos irgi buvo nu
statytos ir aiškios — jos ir tebe
galioja. Lenkų Vilniaus krašto 
okupacija truko 19 metų, šis 
kraštas, teisingai priskirtas Lie
tuvai dabartinio jos okupanto, 
patvirtina, su išimtimis, buvusią 
valstybės sieną. Demarkacijos li
nija valstybiniame Lietuvos že
mėlapyje neturi būti žymima. 
Ji buvo įvesta jau po tarptauti
nio sienų sutarimo, be to, ji da
bar nebeegzistuoja. Ji galėtų 
būti rodoma tik istoriniuose že
mėlapiuose. Su lenkais dar turi 
būti išsiaiškinta dėl daugelio vie
tovių, į kurias, dėl buvusios 
bendros valstybės — lenkų ka
ralijos ir Lietuvos Didžiosios Ku 
nigaikštystės, jie daug pretenzi
jų reiškia. Mažosios Lietuvos 
klausimas yra labai svarbus. Is
toriškai ši vieta buvo apgyven
ta prūsų — baltų, mūsų genčių. 
Tai liudija ne tik istorija^ bet ir 
visi vietovardžiai. Deja, šios že
mės, pagal tarptautinę teisę, nie
kad Lietuvai nepriklausė. Jos 
dabar yra prijungtos prie Sov. 
Sąjungos Rusijos respublikos ir 
yra smarkiai rusinamos. Tai 
labai pavojingas reiškinys — lie
tuviai atsidurs Rusijos vidury. 
Su Klaipėdos kraštu neturėtų 
būti sunkumų. Laisvai prisijun
gęs prie Lietuvos valstybės, jis 
prievarta buvo atimtas Hitlerio, 
o po II D. karo visi tokie kraštai 
buvo grąžinti į teisėtų valstybių 
ribas. Tad tokias sienas turėtu
me žymėti dabartiniuose vals
tybės žemėlapiuose ir, pagal 
tarptautinės teisės įstatymus, 
reikalauti laisvosios Lietuvos 
valstybės atstatymo.

Kiti užsiėmimai
Be visų šių paskaitų, stovyklo

je vyko dar daugelis kitų užsi
ėmimų: lituanistikos kursai, ve
dami St. Barzduko, talkinant R. 
Kinkai ir kitiems; tautinių šokių 
pamokos, dėstomos J. Matulai
tienės ir G. Gobienės; dainavi
mas, vadovaujant muz. Sližiui; 
vaikų priežiūra V. Jogaitės glo
boje. Kun. J. Vaišnys, SJ, savo 
pamokslais vertė susimąstyti. 
Pamaldos už prof. A. Salį ir 
montažas “Liepsnojanti širdis”, 
primenąs R. Kalantos auką, 
graudino.

Netruko ir linksmosios dailės. 
Linksmas laužas, linksmas ir 
rimtas stovyklos laikraštis, už
baigos koncertas, balius bei 
linksmi šokiai. Valgėme prie ka
rališkai apkrautų stalų ir, kaip 
pridera Dainavoje, dainavome, 
dainavome... arba klausėme. 
Stovyklos vedėju buvo Pr. Joga, 
o komendantu — A. Vaičiūnas. 
Organizatorių buvo dėta daug 
rūpesčių organizuojant šį suva
žiavimą. Jiems turime dėkoti už 
tokią darbingą, tvarkingą ir 
nuotaikingą šventę.

<
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PADIDINO ATLYGINIMUS
“Tiesos’' 199 nr. pranešama, kad 

nuo š.m. rugsėjo 1 d. padidinami at
lyginimai gydytojams, mokytojams, 
priešmokyklinių įstaigų auklėtojoms 
ir mokslinio laipsnio neturintiems 
augštųjų mokyklų dėstytojams. Pagal 
turima darbo stažą kaimo gydytojai 
kas mėnesį gaus po 145-180 rublių, 
greitosios medicininės pagalbos gy
dytojai — po 135-175 rb., sanitarijos 
gydytojai ir epidemiologai — po 120- 
175 rb. Lietuvoje dabar yra beveik 
8.000 gydytojų. Atlyginimų padidini
mas visoms jų kategorijoms neskel
biamas, bet prasitariama, kad algų 
bendrasis fondas bus padidintas 
24,5%. Plačiau pasisakoma apie augš
tųjų mokyklų dėstytojus: “čia atly
ginimai bus 20-30% pakelti asisten
tams, dėstytojams ir vyresniesiems 
dėstytojams, neturintiems mokslinio 
laipsnio ir vardo. Sakysim, asisten
tui arba dėstytojui be pedagoginio 
stažo, iki šiol gaudavusiem po 105 
rublius, dabar bus mokama po 125 
rublius, tiems patiems darbuotojams 
su daugiau kaip 10 metų pedago
giniu stažu — po 160 rublių. Vyres
niam dėstytojui be pedagoginio sta
žo atlyginimas nuo 120 rublių pa
šoks iki 145 rublių, o su 10 metų 
pedagoginiu stažu — iki 180 rublių. 
Nutarimas padidinti atlygius ir par
eigybines algas skatins gerinti mo- 
kyino-auklėjimo darbų, plėsti švie
timo Įstaigų tinklų, pedagogo spe
cialybė susilauks didesnio susidomė
jimo jaunimo tarpe.” Jeigu augštų
jų mokyklų mokslinio laipsnio netu
rintiems dėstytojams lig šiol buvo 
mokama po 105-120 rublius į mėnesį, 
galime Įsivaizduoti kokį menka atly
ginimų gaudavo augštesniųjų mokyk
lų, juo labiau pradinių mokyklų mo
kytojai ir vaikų darželių auklėtojos. 
Dabartinis algų padidinimas maždaug 
25% tėra lašas jūroje, kai pvz. Ka
nadoje eilinis nekvalifikuotas darbi
ninkas Lietuvos mokytojų mėnesinės 
algas gerokai pralenkia savo savai
tiniu uždarbiu.

J. KELIUOČIO SUKAKTIS
“Gimtasis Kraštas” 33 nr. įdėjo 

trumpų pranešimą apie žurnalisto ir 
buvusio “Naujosios Romuvos” redak
toriaus Juozo Keliuočio amžiaus sep
tyniasdešimtmetį. Atrodo, šios sukak
ties proga jis Ir buvo priverstas ati
duoti propagandinę duoklę komparti
jai maskviniame laikraštyje “Litera- 
turnaja Gazeta” ir vilniškiuose “Kul
tūros Baruose”. J. Keliuočiui 70 me
tų sukako rugpjūčio 22 d. “GK” pri
mena skaitytojams “Naujosios Ro
muvos” redagavimų, 1935 m. išleis
ta filosofinio pobūdžio knygą “Visuo
meninis idealas”, 1936 m. — straips
nių rinkinį “šių dienų spaudos pro
blemos”. Prieškarinis J. Keliuočio 
darbas apibūdinimas vienu sakiniu: 
“Straipsniuose bei knygose propaga
vo idealistinę filosofiją ir neokatoli- 
ciznią.” Pokaryje minimi J. Keliuo
čio atlikti knygų vertimai, daugiau
sia prancūzų autorių. Užsimenama ir 
apie J. Keliuočio priverstinę duok
lę sovietinei propagandai, kuri “už
sienyje iššaukė buvusių jo bendra
minčių neapykantą, piktus išpuo
lius”. Kaip ir lig šiol, sąmoningai nu
tylimi J. Keliuočio tremties metai 
Sibire.

PENKIASDEŠIMT SKYRIŲ
Rugpjūčio 22 d. naujajame Karoli- 

niškių rajone darbą pradėjo penkias
dešimtasis pašto skyrius Vilniaus 
mieste. Su įvykusiais pasikeitimais 
skaitytojus “Komjaunimo Tiesos” 166 
nr. supažindina Vilniaus centrinio 
pašto viršininkas V. Bružinskas: “Per 
pastarąjį dešimtmetį visų rūšių siun
tų apyvarta mieste išaugo perpus. 
Dabar kasdien vilniečiams pristato
me apie 30.009 laiškų, 100.000 laik
raščių ir žurnalų. Per zainėtą laiko
tarpį atidarėme daugiau kaip 10 nau
jų skyrių. Gerokai pasunkėjus laiš
kanešių krepšiams, ėmėme tobulinti 
pašto pristatymą. Praėjusiais metais 
pirmą kartų Vilniuje korespondenci
ja ir spauda pradėta išvežioti auto
mašinomis iki pat gyvenamųjų namų. 
Laiškininkams belieka pasiimti iš 
specialiai prie namų Įrengtų skrynių 
paštą ir paskirstyti jį po abonenti
nes dėžutes...” Lietuvai primestoj, 
sovietinėj sistemoj net ir paštas ne
gali išsiversti be priverstinės duok
lės Sovietų Sąjungos penkiasdešimt
mečiui: “Pažymėdami Tarybų Sąjun
gos įkūrimo 50-metį, atidarysime Vil
niuje "Leningrado” paštą. Tuo tiks
lu rekonstruojamas senas ryšių sky
rius Muziejaus gatvėje. Jo interjere 

Punsko lietuviai, gausiai susirinkę tvarkyti savo šventovės ir kapinių

atsispindės miesto didvyrio prie Ne- 
vos tema.”

TALKA ŽEMDIRBIAMS
Kauno medicinos institutas moks

lo metus pradėjo imatrikuliacijos 
aktu bendrabučio Jankaus gatvėje 
kiemelyje. Sveikinimo žodį 485 pir
makursiams ir vyresniųjų kursų stu
dentams tarė instituto rektorius prof. 
Z. Januškevičius. Pirmakursius tik
rinęs Hipokritas jų eilėse rado 17 
vaikinų ir merginų, augštesniąsias 
mokyklas baigusių vien penketukais. 
Naujiesiems “fuksams” buvo įteikti 
studentų bilietai ir baltos kepurai
tės. Specialius pranešimus padarė 
iš vasaros darbų grįžusių studentų 
grupių vadovai. B. Naglis “Komjau
nimo Tiesoj” rugsėjo 3 d. praneša 
studentų laukusią staigmeną: “Bet 
šiemet, prasidėjus naujiesiems moks
lo metams, visą mėnesį studentai, 
išskyrus pirmąjį ir paskutinį kursus, 
skubės ne į auditorijas, o anksti ry
tą kelsis kartu su žemdirbiais. Tal
kininkauti išvyksta į rajonus beveik 
10.600 aukštųjų mokyklų studentų ir 
technikumų moksleivių. Politechni
kos instituto aštuonių fakultetų 3600 
studentų vyksta į Akmenės, Rasei
nių, Radviliškio, Joniškio, Šilutės ir 
Jurbarko rajonus. Čia jie padės baig
ti nuimti vasarojų, raus linus, kas 
bulves, nuims daržoves. O iš devin
tojo statybos-santechnikos fakulteto 
vaikinai ir merginos po kelių dienų 
vyks pagalbon sėjėjams pas kaišiado
riečius. Būsimieji medikai patraukia 
į šiaurės Lietuvą — Kupiškio, Pa
kruojo ir Kelmės rajonus, žemės 
Ūkio Akademijos 800 studentų dar
buosis devyniuose Kauno rajono 
ūkiuose, taip pat pas šakiečius, tau- 
ragiečius. Kartu su studentais talki
ninkauti žemdirbiams vyksta nema
žai dėstytoji:, pedagogų.” Jeigu augš
tųjų mokyklų studentams ir net dės
tytojams tenka talkinti žemdirbiams 
Ir visu mėnesiu trumpinti mokslo 
metus, matyt, Lietuvos kolchozuose 
ir sovehozuose jau yra pilnai Įgyven
dinti sovietinio darbo metodai.

TVARKO PILIAKALNIUS
Lietuvos piliakalniai vasarą susi

laukia gausių lankytojų, kurie jiems 
padaro nemažos žalos išminamais ta
kais, kur pakliuvo kuriamais lau
žais. Kenčia piliakalniai taipgi ir 
nuo lietaus bei požeminio vandens. 
J. Pugačiausko pranešimu “Komjau
nimo Tiesos” rugsėjo 3 d. laidoje, po 
trejų metų pasiruošimo jau pradeda
mas piliakalnių tvarkymas: “... Pra
moninės statybos projektavimo insti
tutas paruošė pirmus 3 piliakalnių su
tvarkymo projektus. Specialistų dė
mesio susilaukė Varėnos rajono Mer
kinės, Alytaus rajono Punios ir Tra
kų rajono Bražuolės piliakalniai. 
Projektuose numatyta sutvarkyti 
upių vagas, sutvirtinti griūvančius 
šlaitus, įrengti takus ir laiptus, pa
noramines aikšteles, vietas laužui.”

LINKSMI BENDRABUTIEČIAI
Klaipėdoje yra “Baltijos” laivų 

statykla, kurioje dirba daug linksmą 
gyvenimą mėgstančių rusų. “Kom
jaunimo Tiesa” 174 nr. paskelbė Fio- 
dorovos, Dargio ir kitų Paryžiaus 
Komunos namo 24 nr. gyventojų pa
kalbės šauksmą: “Gyvename greta 
“Baltijos” laivų statyklos bendrabu
čio. Tačiau ši kaimynystė mūsų ne
džiugina. Pradedant pavakare iki vi
durnakčio sklinda girtų dainos, mu
zika, triukšmas. Dėl to į darbą turi
me eiti kaip reikiant nepailsėję. Krei
pėmės į daugelį įstaigų, bet triukš
madarių taip niekas ir nesudraudė.” 
Laivų statyklos partinio komiteto 
sekr. V. Kasatkinas, gavęs šį skun
dą iš “KT” redakcijos, įsipareigojo 
įvesti didesnę kontrolę bendrabutie- 
čiams ir politinių paskaitų ciklą, ku
rios ne tik nutildys, bet ir užmigdys 
bendrabučio triukšmadarius.

AGRASTAI IR VYŠNIOS
Uogų ir vaisių auginimu pasižymė

jusi Žagarė vis dar nėra praradusi 
savo pirmykščio garso. “Tiesos" rug
pjūčio 25 d. laidoj O. Volanderis iš 
Joniškio praneša: “Abipus plento di
deli Joniškio rajono Žagarės vaisme
džių medelyno sodai traukia kiekvie
no žvilgsnį. Šių metų sodo derlium 
patenkinti šeimininkai. Ūkis valsty
bei jau pardavė 23 tonas agrastų, 63 
tonas vyšnių. O dabar darbininkai 
pluša prie geltonuojančių slyvų, ku
rių numatoma priskinti beveik 80 to
nų. Obuolių užderėjo taip pat daug. 
Už šių metų derlių Žagarės medelyno 
darbuotojai tikisi gauti 75.000 rublių 
pajamų.” v

/

Montrealio “Gintaras” savo metiniame koncerte. Dešinėje matyti tabalai, kairėje — skrabalai, paskutiniais metais 
įsigyti liaudies instrumentai, kurie taip puikiai skambėjo IV tautinių šokių šventėje

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

481. Dr. Kaškelis, Juozas $250
482. Skaržinskienės Marijonos at. 100
483. Dr. Vincas ir Veronika

Kubiliai _ _  100
484. Butkevičius, Juoaas 100

Kulikauskas, Antanas 20
Įnašus papildė:

376. Varkavičius, Julius iki $400
Dr. J. Kaškelis, aktyvus visuomeni

ninkas ir visuomet jautrus to gyve
nimo poreikiams, knygų autorius ir 
laikraščių bendradarbis, gyvena To
ronte. — M. Skaržinskienė, Suvalki
jos ūkininkė, viena iš Marijampolės 
pieno perdirbimo bendrovės steigėjų 
ir ilgametė jos narė, mirė tremtyje, 
eidama 87 metus. Prasmingu jos var
do įamžinimu KLF pasirūpino dukte
rys ir sūnūs, gyv. JAV ir Kanadoje. 
— Otaviškiai — Veronika ir dr. Vin
cas Kubiliai yra dideli bei nuoširdūs 
Fondo ir lietuviškos veiklos rėmė
jai. Įnašas gautas išleistuvių proga 
jiems išsikeliant į Torontą. — Vero
nika ir Juozas Butkevičiai, atvykę 
pokario metais į Kanadą, yra tvirto 
nusistatymo lietuviai patriotai, savo 
kruopščiu darbu įsigiję Manltobos 
provincijoj prie Carberry stambų 
ūkį, sėkmingai ūkininkaują. — A. 
Kulikauskas yra susipratęs lietuvis, 
taipgi į šimtininkus padaręs gražią 
pradžią, yra laikytinas pakeliui į pil
nus Fondo narius. — Ypač gražiu 
žodžiu minėtinas torontiškis Julius 
Varkavičius, kuris metai iš metų at
eidamas su naujomis šimtinėmis žy

g HAMILTON”"
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVA

ŽIAVIMAS šaukiamas Hamiltone rug
sėjo 30 d. parapijos salėje. Be tary
bos narių, suvažiavime svečio teisė 
mis gali dalyvauti visi B-nės nariai, 
besidomintieji mūsų lietuviško gyve
nimo reikalais, siūlydami naujus 
planus, statydami klausimus, pareikš- 
darni savo nuomonę dėl dabartinės 
veiklos. Malonu būtų matyti hamil- 
toniečius suvažiavime ne tik kaip 
svetingos, bet ir veiklios kolonijos 
narius. Siame suvažiavime taip pat 
bus renkami KLB atstovai į PLB sei
mą, įvykstantį 1973 m. rugpjūčio 30 
— rugsėjo 2 d. Vašingtone. Pagal 
statutą, Kanados lietuviams tenka 16 
atstovų. Po suvažiavimo Jaunimo 
Centre rengiamas koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio vyrų ok
tetas. Hamiltono ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti, nes 
po meninės dalies bus dar proga su
sipažinti su atvykusiais iš visos Ka
nados atstovais ir linksmai praleisti 
laiką prie liet, orkestro garsų. K. B.

MĖGĖJŲ TEATRAS “AUKURAS” 
spalio 21-22 d.d. lankysis Hartforde, 
Conn., kur vaidins J. Jankaus "Aud
ronę”. Iš Hamiltono išvažiuos auto
busu spalio 20 d., 12 v. naktį, grįš 
sekmadienio naktį. Autobuse bus ke
letas laisvų vietų, ir jeigu kas norė
tų, galėtų pasinaudoti ta proga ir pa
piginta kaina nuvažiuoti į Hartfordą. 
Kreiptis į M. Kalvaitienę, 959 Fil- 
man PI., Burlington, Ont., tel. 634- 
1464.

“A U K U R O” valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. K. Mikšys, ižd. A. 
Mingėla-, sekretorės — V. Stanevi
čienė ir D. Švažienė. Susirašinėjimo 
reikalais kreiptis: Mrs. V. Stanevi
čius, 611-1760 Main St. W„ Hamilton. 
Ont. Tel. 527-7772. Artimiausi planai: 
išvyka į Hartfordą ir režisorės Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės 50 m. 
amžiaus sukakties paminėjimas lap
kričio 11 d. Apie tai bus smulkiau

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

— 5
— 5
— 5

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.________

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
v.vak.

10 — 5 
10 
10 
10
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

miai prisideda prie Fondo pozicijų 
ir jo užsibrėžtos veikios stiprinimo. 
Visiems už tokį gražų, nuoširdų 
ir jautrų lietuviškų reikalų su
pratimą bei jų rėmimą Kanados Lie
tuvių Fondas didžiai dėkingas.

Visi, kuriems rūpi Lietuvos ir mū
sų jaunimo ateitis, nepasilikime su
akmenėję. Dar šiandien įsijunkime i 
Kanados Lietuvių Fondo narių šeimą. 
Įnašai priimami lietuvių kredito koo
peratyvuose Montrealyje, Hamiltone 
ir Toronte arba siunčiami iždinin
kui šiuo adresu: 140 Glendale Ave., 
Toronto 3, Ont. BASTYS, ižd.

LONDON, ONT.
LIETUVIŲ VITRINA. Pietvakari

nio Ontario srities tautybių festiva
lyje "Talbot Shivaree”, surengtame 
St. Thomas miesto iniciatyva, ištisą 
savaitę lietuviai buvo atstovaujami 
centrinės gatvės krautuvės didelia
me parodiniame lange kartu su lat
viais. Kitų tautybių grupės panašiai 
panaudojo visas likusias krautuvės 
vitrinas. Lietuvių-latvių vitrinoje ma
tėsi tautiniais drabužiais papuošti 
manekenai, audiniai, meniškos me
džio skulptūros, gintaro papuošalai 
su įrašais "Latvia-Lithuania — The 
lands of amber”. Lietuvių lango da
lies skoningu meniniu sutvarkymu 
pasirūpino M. ir D. Chainauskai. Pa
rodinė Lietuvos reprezentacija St. 
Thomas mieste suorganizuota “Bal
tijos” ansamblio ir KLB Londono 
apylinkės valdybos iniciatyva. Z.

paskelbta mūsiškėj lietuvių spaudoj.
ŠAUDYMO PIRMENYBĖS. Rugsė

jo 2 ir 3 d. įvyko šaudymo pirmeny
bės medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Giedraitis” šaudykloje. Dalyvavo 
Detroito, Toronto ir Hamiltono šauliai 
(hamiltoniečių mažai buvo). Šaudo
ma buvo iš 22 kalibro šautuvų. Sve
čio teisėmis (ne šaulys) dalyvavo 
šaudyme Jonas Korsakas iš Bostono 
ir laimėjo taurę. Užsibaigus šaudy
mui sekmadienį 8 v.v. buvo įteiktos 
taurės laimėtojams klubo patalpose. 
Kuopos pirm. P. Kanopa ir sesės 
šaulės — St. Kanopięnė ir St. Pet
kevičienė savo paruoštais skaniais 
užkandžiais ir kavute pavaišino sve
čius. Buvo ir vertinga loterija. J. Pt.

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORAS renkasi pirmai repeticijai 
rugsėjo 22, penktadienį, 7.30 v.v., pa
rapijos salėje. Repeticijų pertraukos 
metu bus kuklios sutiktuvių vaišės 
tik ką iš Lietuvos grįžusiai choris
tei p. Antanaitienei. Iš chorvedžio A. 
Paulionio teko patirti, kad jaunes
nysis sūnus Vytautas persikelia gy
venu į Torontą ir negalės dalyvau- 
U mūsų chore. Esame nuoširdžiai 
dėkingi Vytautui už laiką ir para
mą, kurią jis skyrė per eilę metų 
Hamiltono parapijos chorui. Linki
me Vytautui ir jo žmonai geriausios 
sėkmės.

Aušros Vartų par. choras 

l Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

Mokame už: 
depozitus __ ____ _____ 5%
Šerus ir sutaupąs ____ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ ___ 6*6 %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ...._ 10%
nckiln. turto paskolas iš 8'A%

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui
'ennincjer Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

BARRIE, ONT.
IŠKELIAVO Į AMŽINYBE a. a. 

Adolfas-Karolis Krakaitis-Krakat rug
sėjo 12 d. Barrie Royal Victoria li
goninėje, sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Velionis buvo pašarvotas Jennett Fu
neral Home, 152 Bradford g. Rugsėjo 
14 d. palydėtas į Interment Barrie 
Union kapines. Laidojimo apeigas 
laidotuvių koplyčioje atliko evang. 
liuteronų kunigai: vietinis Barrie 
kunigas ir šeimos draugas lietuvis 
kun. Kosticcnas, gyv. Amerikoje. Ve
lionis paliko liūdinčią žmoną Minną 
(gim. Neiss), dukterį Erną ir sūnų 
Edmondą, gyvenančius Barrie mies
te. ir antrą sūnų Gustavą, gyvenan
tį V. Vokietijoje. Be to, paliko 5 anū
kus. Velionis visą laiką buvo geros 
sveikatos ir išgyveno ilgą amžių. Tik 
paskutiniais metais pradėjo negaluo
ti. Savo žmonos, dukters ir sūnaus 
buvo rūpestingai slaugomas ligoni
nėje. Kanadoje išgyveno 19 metų. 
Velionis buvo suvalkietis iš Kybartų, 
ilgesnį laiką gyvenęs Kaune. Lietu
voje ilgus metus tarnavo geležinke
lių žinyboje. Velionį į amžinojo poil
sio vietą palydėjo gausus būrys jo 
artimųjų ir bičiulių. Ilsėkis ramy
bėje. mielas Adolfai, laisvoje Kana
dos žemelėje. Po laidotuvių visi buvo 
užprašyti užkandžiams į Lutheran 
Church valgyklą. Kor.

St. Catharines, Ont.
RUGSĖJO AŠTUNTOJI. Rugsėjo 

10 d. apylinkės valdyba surengė rug
sėjo 8 minėjimą. Minėjimas prasi
dėjo pamaldomis Tėvų pranciškonų 
koplyčioje su tautine ir organizaci
jų vėliavomis. Mišias atnašavo kun. 
J. Liauba, OFM. Pamoksle jis ilgiau 
sustojo ties Vytauto D. pasirinkta 
karūnacijai diena. Po pamaldų apyl. 
pirm. J. Sarapnickas atidarė minėji
mą ir paskaitai pakvietė visuome
nės veikėją R. Masiulionį iš Buffalo. 
Paskaitininkas, pradėdamas paskaitą, 
pastebėjo: “Pirmiausia noriu kalbėti 
jaunimui, tačiau aš jo nematau. Kur 
jis? Gal lauke? Pakvieskit.” Iš ge
rai paruoštos paskaitos klausytojai 
išgirdo plačiau apie Vytautą Didįjį 
ir jo pasiruošimą vainikuotis. Paste
bėjo studentams: “Jums siūlo studi
juoti pavergtoj tėvynėj, tačiau bū
kite apdairūs, atsargūs atskirkite 
grūdus nuo pelų.” Už taip gerai pa
ruoštą paskaitą klausytojai atsidėko
jo gausiomis katutėmis. Tai progai 
Stasė Zubrickienė paruošė meninę 
programą. O. Pranskutė, K Langaitė 
ir N. Zubrickaitė padeklamavo J. Mi- 
nelgos eilėraštį "Tėvelių kraštas". 
Pianinu paskambino Viltė Zubrickai
tė. Minėjimas baigtas Tautos himnu. 
Pas p.p. Kalainius apylinkės valdy
ba tos dienos programos atlikėjams 
paruošė vaišes. Už vaišių stalą ir už
kandžius P. Kalainienei sugiedota 
"Ilgiausių metų”. A. S.

Vancouver, B.C.
VIETINIS DIENRAŠTIS “The 

Province” rugsėjo 9 d. paskelbė pla
tų reportažą apie naujai išrinkto Br. 
Kolumbijos premjero D. Barret, so
cialistų partijos vado, tėvą Samuelį 
Barret. Pastarasis yra žydas, beveik 
75 m. amžiaus, ir gyvena žydų sene
lių prieglaudoj. Dienraščio korespon
dentui jis pareiškė, esą jo sūnus Do- 
vidas, būdamas gimnazijoj, buvo lin
kęs į “bomus” ir turėjęs pereiti ga
na sunkų laikotarpį. Kai sūnus neno
rėjęs eiti mokyklon, vadindavęs jį 
"bum” ir "tramp” vardais, bet vėliau 
džiaugęsis sūnaus baigtu augštuoju 
mokslu. Dabartinio Br. Kolumbijos 
premjero D. Barret tėvas yra gimęs 
Winnipegc, tarnavęs kariuomenėj I 
D. karo metu. Po karo gerokai vargo, 
persikėlė Vankuverin ir įsteigė vai
sių krautuvę, kurioje teko dirbti ir 
dabartiniam premjerui. Kor.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus Ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
Ir sužadina nauju audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti

J. A. Valstybės
VLIKO ŠIEMETINIS SEIMAS bus 

lapkričio 23-26, Padėkos Dienos sa
vaitgalį, Klcvelando Hollenden Hou
se viešbutyje. Paruošiamiesiems dar
bams vadovauja priėmimo komiteto 
prezidiumas: pirm. Jonas Daugėla, 
viccpirin. Algirdas Pautienis ir Jur
gis Malskis, ižd. Pranas Razgaitis, 
sekr. Nijolė Kerniauskaitė, nariai — 
Algirdas Kasiulaitis, Aldona Augusti- 
navičienė ir Jonas Virbalis. Naujais 
VLIKo valdybos nariais priimti: inž. 
V. Br. Radzivanas, 27 m., ir inž. A. 
V. Razgaitis, 25 m. amžiaus. Pirmasis 
yra LFB atstovas, antrasis — VLIKo 
pirmininko parinktas.

JAV LB TARYBA koresponden- 
ciniu būdu nori sutarti su nariais ta
rybos sekančios sesijos datą ir vietą. 
Tarybos prezidiumas, atsižvelgdamas 
į narių pageidavimus ir švietimo 
pirm. J. Kavaliūno prašymą, sesijai 
yra pasiūlęs š.m. spalio 28-29 d.d. 
savaitgalį Klevelande ar Detroite. Se
sijoje pagrindinį dėmesį numatoma 
skirti švietimo reikalams.

KUN. J. BRUŽIKO, SJ, 50 metų 
kunigystės ir 75 metų amžiaus dvi
guba sukaktis bus paminėta rugsėjo 
24, sekmadienį, Čikagos lietuvių jė
zuitų namuose šia tvarka: 4 v.p.p. — 
koncelebracinės Mišios koplyčioje, 5 
v.p.p. — akademija Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, 6 v.p.p. — vaišės 
Jaunimo Centro apatinėj salėj. Tėvai 
jėzuitai kviečia ir laukia gausių da
lyvių. Bilietų nebus, tik laisva auka 
lietuvių jėzuitų misijoms remti.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI 
a. a. Leono Prapuolenio atminimą 
nori įamžinti jo vardo Įnašu JAV 
Lietuvių Fonde ir tuo būdu padėti 
užbaigti fondo telkiamą milijoną do
lerių. Sumanymo iniciatoriai jau yra 
suaukoję $300. Laukiama aukų iš ve- 
lionies draugų, pažįstamų ir LFB 
narių. Jas siųsti šiuo adresu: LFB 
Taryba, c/o dr. Petras Kisielius, 
2422 W. Marquette Rd., Chicago, III. 
60629, USA.

KLEVELANDO LIETUVIŲ šimt
mečiui paminėti naujosios parapijos 
aikštėje bus pastatytas paminklas, 
kurio projektą paruošė kleveiandie- 
tis architektas E. Kcrsnauskas. Pa
minklui su gėlynais numatytas 28x16 
pėdų plotas. Jo augštis su laipteliais 
— 18 pėdų. Paminklą sudarys kry
žius su koplytstulpiu, trys metaliniai 
25 pėdų augščio stiebai vėliavoms su 
Gedimino stulpais viršūnėse ir auku
ras. Medžiaga — akmuo ir nerūdijan
tis metalas. Paminklo priekinėje pu
sėje bus atitinkamas įrašas, užpakali
nėje — statybos mecenatų ir rėmėjų 
pavardės. Statybos komitetą sudarė ir 
lėšas telkia LB Ohio apygardos pirm. 
Kazys Žiedonis, nariai Juozas Sadaus
kas ir Vladas Čyvas.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje naujuosius 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 9 d. 
studentų registracija Jaunimo Cent
re. Studentų eiles papildė K. Done
laičio augštesniosios lituanistinės 
mokyklos absolventės — Rasa Kelp
šaitė, Rūta Kleinaitytė, Jonė Klik- 
naitė, Danutė Latvytė, Aušra Lauru- 
šonytė, Ramunė Maciejauskaitė, Vita 
Musonytė, Rūta Norkutė, Irena Pa- 
ronytė, Regina Seibutytė ir Nora 
Suginsite.

LIETUVIŲ VARGONININKŲ ir 
Muzikų Sąjungos 50-tasis seimas Įvy
ko Niujorke, Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. Paskaitą “Lietuvis 
vargonininkas plokštelėse” skaitė, 
muz. Vytautas Strolia. Sąjungos nau- 
jon valdybon išrinkti: pirm. V. Ma- 
maitis, vicepirm. J. Stankūnas, sekr. 
A. Kačanauskas, ižd. V. Strolia, narė 
R. Mainelytė; revizijos komisijon — 
V. Kerbelis, P. Matekūnas ir A. Priž- 
gintas.

Argentina
ONA MARIJA ANDZIULYTĖ su 

pagyrimu baigė Buenos Aires uni
versiteto architektūros fakultetą. Jau
noji architektė yra gimusi Peru sos
tinėje Limoje ir kartu su diplomu 
gavo Argentinos pilietybės pažymė
jimą. Ji bendradarbiauja Architektų 
Sąjungos žurnale “Suma”, kurio vyr. 
redaktorė yra Kaune gimusi archi
tektė Vilčinskaitė. Sekančiais metais 
O. M. Andziulytė su grupe jaunųjų 
Argentinos architektų ilgesnį laiką 
praleis Europoje, lankydama univer
sitetus ir susipažindama su architek
tūriniais paminklais. Lėšas telkia Ar
gentinos universitetų organizacija ir 
patys ekskursijos dalyviai, įsipareigo
ję kiekvienas parduoti 50 loterijos bi
lietų po 100 pezų.

MARYTĖ PIECIUKONYTĖ Bue
nos Aires mieste turi cheminę dra
bužių valyklą ir skalbyklą “Marite”. 
Ji yra Argentinoje gimusi ir gimna
ziją baigusi lietuvaitė. Valykloje dir
ba ir jos sesutė Ona. Abi seserys 
turi sutartis su geriausiomis Buenos 
Aires valyklomis ir skalbyklomis, at
liekančiomis valymą ir skalbimą. Ma
rytė automobiliu surenka iš klientų 
drabužius ir juos grąžina išvalytus, 
Ona tvarko atdministracinius reika
lus. Jos yra dukterys Mar del Fialo
je gyvenančių Juozo ir Onos Pie- 
čiukonių.

BUENOS AIRES ĮVYKUSIOJE 
XXVI tarptautinėje gyvulininkystės 
ir pramonės parodoje lankėsi Vincas 
Trajeckas, vadovaujantis didelei pie
no gaminių įmonei "La Elvira” prie 
Junin, Buenos Aires provincijoje.

N. Zelandija
AUCKLANDO KATALIKŲ LAIK

RAŠTIS “The Catholic Sunday” rug

pjūčio 16 d. paskelbė straipsnį “Lie
tuviai reikalauja laisvės savo kraš
tui", parašytą N. Zelandijos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. Česlovo Liutiko. 
Jame pabrėžiamas dabartinę Lietu
vos būklę išryškinantis Romo Kalan
tos susideginimas, katalikų kreipima
sis į Jungtinių Tautų sekr. K. Wald- 
veinią, atpasakojami pastarųjų mėne
sių įvykiai. C. Liutikas, priminęs 
skaitytojams JT žmogaus teisių dekla
raciją, prašo zelandiečius remti lie
tuvių tautos laisvės siekius, protes
tuoti prieš sovietų agresiją bei jos 
kolonijinius veiksmus okupuotoje 
Lietuvoje.

Australija
INŽ. PETRAS PETRAITIS rug

pjūčio 30 d. tarnybiniais reikalais iš
vyko užsienin. Jam teks lankytis N. 
Zelandijoj, P. Amerikoj, JAV, Kana
doj, Portugalijoj, Italijoj, V. Vokie
tijoj, Malezijoj ir Indonezijoj bei ki
tose Ramiojo vandenyno salose.

STASĮ MIKALAUSKĄ, 53 metų 
amžiaus, rugpjūčio 30 d. vakarą Gee- 
longe suvažinėjo automobilis. Velio
nis paliko žmoną Matildą, penkias 
ištekėjusias dukras ir tris sūnus. Po 
kapeliono kun. P. Dauknio atlaikytų 
gedulingų Mišių palaidotas Eastern 
kapinėse.

Italija
POPIEŽIUS PAULIUS VI priva

čioje audiencijoje Castel Gandolfc 
rugpjūčio 16 d. priėmė nions. J. B. 
Končių, kuris jam įteikė savo septy
nias knygas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Paulius VI žadėjo skaityti isto
rines knygas anglų kalba ir dar ge
riau susipažinti su lietuvių tauta: 
“Myliu lietuvių tautą, nes ji yra 
giliai katalikiška, puikūs žmonės, aš 
nuolat už ją meldžiuosi.” Pasikalbė
jime buvo paliesti tie laikai, kai da
bartinis popiežius Paulius VI dar bu
vo nions. J. Montini, Vatikano pase- 
kretorius. Mons. J. B. Končius pa
dėkojo popiežiui Pauliui VI už anuo
metines paslaugas lietuviams katali
kams ir dabartinį vysk. A. Deksnio 
paskyrimą Europos lietuvių sielova
dai. Pasikalbėjimas praėjo jaukioje 
nuotaikoje, nes nions. J. B. Končius 
su dabartiniu popiežium Paulium VI 
jau yra susitikęs keletą kartų ir il
gai susirašinėjęs lietuvių šalpos rei
kalais, kai 1940-44 m. jam teko būti 
Amerikos Lietuvių Kunigų Šalpos 
Komiteto ir 1944-64 m. BALFo pir
mininku.

Britanija
ANGLIJOS RAJONO XXIII 

SKAUTŲ STOVYKLA buvo pava
dinta Simo Kudirkos vardu. Stovyk
la susilaukė 68 dalyvių, kurių 15 
buvo iš V. Vokietijos atvykusių lie
tuvių skautų. Prieš stovyklos atida
rymą jie porą savaičių viešėjo pas 
Londono lietuvius.

POKARIO LIETUVIŲ Britanijon 
atvykimo 25 metų sukaktį platesnio 
masto renginiais ruošiamasi paminėti 
š.m. rugsėjo 23 d. Bradfordc ir Wol- 
verhamptone. Škotijos lietuviai šią 
sukaktį jau paminėjo rugsėjo 9 d. 
Bellshill Lietuvių Instituto salėje, 
dalyvaujant Sv. Cecilijos chorui.

NOTTINGHAM© JAUNIMO ŽIDI
NYJE buvo suregta Romo Kalantos 
vardo berniukų stovykla, kurioje pa
grindinis dėmesys buvo skiriamas 
Jaunimo metų reikšmei bei jų Įvy
kiams nušviesti.

Vokietija
LIETUVOJ GYVENUSIŲ VOKIE

ČIŲ informacinis laikraštėlis “Balti- 
sche B riete”, aprašydamas R. Kalan
tos susideginimą ir Kauno jaunimo 
riaušes, straipsniui davė lietuvišką 
antraštę — "Laisvės Lietuvai!”.

RIMAS GAŠKA, “Draugo” kores
pondentas pasaulinėje Miuncheno 
olinfjiiadoje, aplankė Warner karei
vines, kuriose kadaise gyveno apie 
3.000 lietuvių, turėjusių net savo 
gimnaziją. Kareivinėse tuo metu bu
vo apgyvendinti iš visos V. Vokie
tijos suvežti tvarkai olimpiadoje už
tikrinti policijos daliniai. R. Gaška 
rašo: “Lydimas jauno ir draugiško 
policininko, atvežto iš Passau, pasu
kau pro vartus, žinoma, Į “A” bloko 
pusę, nes nuo čia ir lietuvių gyveni
mas prasidėjo. Buvusioje katalikų 
bažnyčioje dabar Įrengtas televizijos 
žiūrėjimo kambarys. “Lietuviškasis” 
trečias augštas visai nepasikeitęs. 
Kambaryje po 8-10 policininkų lovų, 
po 4-6 spintas. Koridorių langai, at
rodo, nematę dažų per tuos metus. 
Karininkai apsistoję mažuose kamba
riuose, kur bloko seniūnai ir šeimos 
su mažais vaikais gyveno. Leidžiuo
si kampiniais laiptais į “B” bloko 
rūsį — į liet, gimnazijos buveinę. 
Vaizdas gana rūstus. Čia, kur jauni
mas krykštavo, dainavo, stumdėsi ar 
futbolą spardė, dabar tamsu, ir kam
bariai paversti sandėliais. Įėjau i 
mokytojų kambarį. Anais laikais tas 
pagarbos ir savotiškos baimės cent
ras dabar tuščias, ir tik nubirusio 
tinko gabalai guli, nubaltinę pilkas 
cemento grindis. Pažvelgiu į klases 
— vaizdas toks pats niūrus. Jieškau 
lietuviškų užrašų, bet neįstengiau at
rasti. Ar ano meto lietuvių gimna
zistai buvo kultūringesni, ar metų 
eilė paspėjo išdildyti paliktus auto
grafus? Iš “B” bloko pažvelgęs į 
šiaurę, nematai tų sporto aikščių, 
kurios širdžiai taip buvo artimos. 
Dabar ten dideli apartamentinlai na
mai bestovį. Bet už puskilometrio vėl 
nrasideda tos didžiulės pievos, ir to
lumoje žaliuoja toks pat Schleinhel- 
mo miškelis..



Architektu ir inžinierių suvažiavimas *• K
XI Pasaulio ir Amerikos Lie

tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungų (PLIAS ir ALIAS) su
važiavimas įvyks Vašingtone 
1972 m. spalio 7 — 9 dienomis. 
Be posėdžių organizaciniais rei
kalais, bus plati ir įdomi profesi
nė, kultūrinė ir pramoginė — 
turistinė programa.

Paminėtini du programos da
lykai, kurie galimi tik Vašingto
ne. Tai pamaldos Amerikos ka
talikų tautinės šventovės lietu
vių koplyčioje ir priėmimas ne
priklausomos Lietuvos atstovy
bėje. Suvažiavimo dalyvių apsi
lankymas atstovybėje pabrėžia 
šio suvažiavimo tautinį pobūdį.

Bus keturios paskaitos: dr. P. 
Zundės “Kiekybiniai ir kokybi
niai informacijos matai”, archit. 
E. Arbo “Lietuvis architektas iš
eivijoje” (lietuvių architektų 
darbai skaidrėse), inž. V. šliupo 
ir inž. A. Luko “Lietuvis inžinie
rius tarptautinėje tarnnyboje” 
ir dr. Arvydo Kliorės “Naujausi 
Marso tyrinėjimai, atlikti su Ma
riner IX.”

Visi prelegentai yra pasižy
mėję savo srityse. Dr. Kliorė 
vadovavo Mėnulio ir Marso ste
bėjimams, kai amerikiečiai siun
tė raketas ir satelitus su specia
liais matavimo instrumentais. 
Inž. šliupas daug kartų buvo 
siunčiamas prižiūrėti didžiulių 
statybos darbų amerikiečių vyk
domų įvairiuose kontinentuose. 
Archit. Arbas yra laimėjęs įvai
rius lietuviškos architektūros 
konkursus.

Simpoziumas, dalyvaujant 
inž. D. Šatui, dr. J. Bilėnui, inž. 
J. Daniui, dr. Gimbutui ir ar
chitektui A. Kereliui, diskutuos 
temą “PLIAS organizacios es
mė, kryptis ir vaidmuo lietuvio 
profesijonaio gyvenime”.

Techninių darbų paroda šia
me suvažiavime bus praplėsta 
įvairių projektų modeliais, pvz. 
iš pašto automatizacijos srities, 
jūros krantų tyrimų, linijinės 
indukcijos automašinos mode
liu, buvusiu Expo 72 parodoje ir 
pan.

Bendrų kultūrinių parengimų 
tarpe bus dailininko' A. Galdiko 
dailės paroda ir solistės Birutės 
Dabšienės koncertas banketo 
metu. Žinoma, Vašingtone yra 
daug kitų kultūrinių turtų, įdo
mių visiems pamatyti, kaip pvz. 
didžiulė ir turtinga valstybinė 
dailės galerija, Smithsonian mu- 
zėjus, kongreso ir prezidento rū
mai, Kennedy centras, Voice of 
America ir daug kitų.

Suvažiavimo metu bus pa

Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuras” aktorė pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso stovykloje Romuvoje, kur dalyvavo teatrinėje programoje prie laužo 

Nuotr. A. D.

JUOZAS DANYS 
skelbti trijų konkursų rezulta
tai: Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės Namų projektas, 
PLIAS - ALIAS ženkliuko pro
jektas ir “Technikos žodžio” ge
riausio straipsnio premija.

Suvažiavime bus svarstomi II 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
reikalai. Pirmojo simpoziumo 
iniciatorė buvo Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
junga (ALIAS). Ir dabar JAV 
LB centro valdyba pakvietė 
ALIAS centro valdybą organi
zuoti antrąjį simpozijumą 1973 
m. Čikagoje, šitame pasitarime 
Vašingtone dalyvaus Bendruo
menės ir įvairių kultūrinių bei 
mokslinių organizacijų atstovai.

PLIAS' dabar yra susiorgani
zavusi regijoniniu pagrindu. Au
tonominės organizacijos yra 
Amerikoje, Australijoje ir Kana
doje, turinčios 16 skyrių. Ang
lijoje, Argentinoje, Brazilijoje

PERU FILMAS "ŽALIOJI SIENA"
ALGIRDAS GUSTAITIS

peru valstybėje filmų pramo
nės nėra. Užsienio spaudos žmo
nės gerokai nustebo, kai buvo 
pakviesti pasižiūrėti Peru filmo 
Hollyvvoode.

Pakviestas kalbėti filmo rank
raščio autorius ir režisoriusM.R. 
Godoy, pareiškė, esą kai JAV-se 
pamini Peru, daug kas klausia 
ne kur yra Peru, bet kas yra Pe
ru ... Vėliau turėjau progos su 
juo pasikalbėti. Gimęs 1923 m. 
Niujorke. Į Peru grįžo 10-ties 
metų. Anglų kalbos nepamiršo, 
nors yra peruvietis. Jo tėvas — 
žinomas kompozitorius.

Filmas turi nemažai autobio
grafinių duomenų. Autorius — 
teatro direktorius, žurnalistas, 
dabar — rašytojas, filmų gamin
tojas.

Pamatęs filmą, paskaičiau 
amerikiečių spaudos komenta
rus. Jie buvo kur- kas geresni, 
nei aš maniau. Panašiai būna 
dažnai. Argi taip griežtai, kritiš
kai vertinu, daugiau reikalauju? 
Pigiai nuglostyti spaudos, ame
rikiečių skaitytojai — žiūrovai 
darosi minkšti, greitai pasiduo
dantys lengvai plukdomų žodžių 
įtakai. Masės liūliavimas, jos dė
mesio perdėtas nusaldinimas ga
li pakreipti į slidaus skonio 
klystkelius. * * «

Limos miesto jaunas parda
vėjas suvilioja mergaitę ir nuta
ria įsikurti Tingo Maria džiung- 

ir Venecueloje yra sąjungos įga
liotiniai. Narių per visas šalis 
yra apie 1,000, kurių daugiausia 
( apie 700) yra J. A. Valstybėse. 
Nuo šių metų pradžios PLIAS ir 
ALIAS turi' bendrą centrinę 
valdybą, kurios būstinė yra Los 
Angeles. Vytautas Vidugiris yra 
dabartinis PLIAS - ALIAS cent
ro valdybos pirmininkas.

S u v a ž i a v i mą organizuoja 
PLIAS - ALIAS centro valdyba 
ir Vašingtono ALIAS skyrius, 
kurio pirmininkas yra Stasys 
Bačkaitis. Jis yra pasižymėjęs 
auto eismo saugumo specialis
tas ir eina atsakingas pareigas 
J. A. V. federacinėje valdžioje. 
Vašingtono ALIAS skyrius jau 
eilę metų vykdo nuolatinį pro
jektą — studiją apie dabartinę 
ekonominę padėtį Lietuvoje, va
dovaujant dr. P. Mažeikai.

Visa suvažiavimo programa, 
išskyrus organizacinį posėdį, yra 
atvira — visi kviečiami dalyvau
ti suvažiavime.

I 
lėse, bet didžiulė biurokratinė 
painiava kliudo. Įsikūręs džiau
giasi džiunglių planumu, erdve, 
gamta, paukščiais, nors trūksta 
šilto vandens, nėra elektros. Į 
miestą vykstant reikia savo jė
gomis perplaukti plačią upę.

Palikęs namuose žmoną Del- 
bą (Sandra Riva) ir kelių metų 
sūnelį Romulo (Raul Martin), vėl 
mieste dairosi, tvarko reikalus. 
Džiunglėse Romulas atbėga įkąs
tas gyvatės, kuri įsikirtus! laiko
si berniuko šlaunies. Iki nuvežė 
į miestą, įleido serumo, berniu
kas mirė.

Įspūdingos laidotuvės, lydint 
džiunglių gyventojams laiveliais 
upe iki kapinių. Vėl namuose, 
kur Romului įrengtame upelyje 
tebebėga vanduo, sukantis ratą, 
skambinantį senu vyno stiklu.

Filme yra gražių vaizdų, sce
nų. Pasikartojantis Delbos nuo
gumas patrauks žiūrovų dėmesį. 
Paskiros scenos, kaip buliaus au
ginimas, neturi ryšio. Sūneliui 
įrengtas upelis su daugybe pa
gražinimų, peruvietiškų figūrų. 
Matyti perdėtas puošnumas, tar
si džiunglininkas tesirūpintų 
vaiko pramoga. Vienas gyvena
mas namas džiunglėse neįtikėti
nas, nes juk tenai yra jų visas 
ūkis. Namo įrengimai perdaug 
modernūs. Gyventojai kultūrin
gi, mieste išmokslinti ir išaugin
ti, tad jokiu būdu nepateisina
ma, kad keletą metų gvveną 
džiunglėse neturėtų priešgyva- 
tinio serumo, kai iki miesto taip 
toli.

Matai daug pertempimo ir pa
gražinimo, nors šiek tiek pajun
ti Peru gyvenimą ne vien gro
žio, bet ir tvarkymosi požiūriu.

* * *
Mario Robles Godoy aštuone

tą metų gyveno Peru džiunglėse, 
aprašė jas ir už tą knygą “The 
Green Wall” gavo literatūrinę 
premiją, bet jos nesutiko spaus
dinti, esą ji tinkanti tik filmui. 
Noriu spėti, ilgainiui jis pakeis 
nuomonę ir išspausdinęs pama
tys, kad geriau tinka spausdini
mui nei filmui.

Mario Robles Godoy yra paga
minęs dokumentinių filmų apie 
Peru. Karštai tiki savo pašauki
mu būti rašytoju ir filmų pradi
ninku Peru. Jis toks jau yra ir 
turi duomenų pakilti iki tarptau
tinio masto.

Pagrindinį vaidmenį džiung
lėse įsikūrusio pijonieriaus atli
ko Meksikos žinomas artistas Ju
lio Aleman, pagarsėjęs visame 
ispaniškai kalbančiame filmų 
pasaulyje. Pakankamai geras. 
Jo žmoną Delbą vaidina Sandra 
Riva, duktė žinomo Peru rašyto
jo Enrique Solari, ištekėjusi, tu
rinti šeimą. Ji niekad nebuvo fil
muose vaidinusi. Jai patikęs 
rankraštis, bet sakėsi daugiau 
niekad nebevaidinsianti. Ji yra 
geriausia paskutinėse scenose— 
laidojant sūnelį, kai skausmas 
jaučiamas akiu žvilgsnyje.

šešerių metukų Romulo (Raul 
Martin) yra “pasiskolintas” iš 
kitos peruviečių šeimos. Jis yra 
visu geriausias.

Filmas rodomas didžiuosiuo
se JAV miestuose. Jaunimui ne
tinka.

Atsiųsta paminėti
J. Plačas, LIETUVOS GEOGRAFI

JOS IR LIETUVOS ISTORIJOS 
PRATIMAI VIII pradžios mokyklos 
skyriui, pritaikyti vadovėliui ‘Gin
taras’’. 124 psl., kaina — $2. Išleido 
1972 m. Čikagoje JAV LB švietimo 
taryba. Leidėjų adresas: L. Raslavi- 
čius, 7234 So. Sacramento, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

šaltinis nr. 3 ir nr. 4, birželis ir 
rugpjūtis. Religinės ir tautinės min
ties žurnalas. Leidėjas: šv. Kazimie
ro Sąjunga ir Tėvai marijonai, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2, 6AH, Britain.

Mūsų Vytis nr. 1, 1972 Jaunimo 
Metai. Akademinio Skautų Sąjūdžio 
žurnalas, redaguojamas Ramunės 
Kviklytės. Administratoriaus adre
sas: Alfredas Kleinaitis, 9207 So. Sa
wyer, Evergreen Park, Ill. 60642, 
USA.

Leonas Urbonas Į jūrą Akrilika iš ciklo A, 22x16

Dėmesio Čiurlioniui ir savai kultūrai!
DAIL. DAGYS

Turbūt visi lietuviškosios 
spaudos skaitytojai pastebėjo 
laikraščiuose straipsnius ar ži
nutes, kad Europoje ruošiamasi 
išleisti knygą apie M. K. Čiur
lionį, kokios iki šiol dar nebuvo. 
Didelio formato knygoje (virš 
300 puslapių) numatoma at
spausti apie 160 visą puslapį už
imančių reprodukcijų, jų tarpe 
40 spalvotų

Darbų fotografavimą ir jų at
spausdinimą žadama atlikti kuo- 
geriausiai. Galbūt tai bus ištesė
ta, nes daro vokiečiai specialis
tai Rytų Vokietijoje.

Knygai tekstą rašo lietuvis 
Gytis Vaitkūnas — Vilniaus dai
lės instituto docentas. Tikėki
mės, kad ir jis savo mintis apie 
M. K. Čiurlionį dėstys moksliš
kai, logiškai, be siaurų, kreivų 
tendencijų ir kad knyga bus pri
imtina viso pasaulio žmonėms, 
besidomintiems menu.

Viskas viliojančiai, gražiai ir 
maloniai aidi, bet... bet vargas 
bus angliškai kalbančiam pasau
liui — jos nesupras mūsų jau
noji karta, nei jos draugai. ..

Todėl šiuo raštu noriu paska
tinti lietuvių išeivijos kultūros 
reikalams komitetus šį klausimą 
apsvarstyti ir Čiurlionio knygos 
leidėjams parašyti, prašant ją iš
leisti ir anglų kalba. Laiškas tu
rėtų patekti i tinkamas rankas, 
nes jos redaktorius yra Erhard 
Fromhold. Verlag der Kunst. 
Dresden, East Germany.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBOJE

GAUNAMOS 
A. MOKSLO PRIEMONĖS

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

E. Ruzgiene, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.75
P. Maldeikis ir V. Milavickienė, MOKYMAS SKAITYTI 
ŠEIMOJE (naudojantis E. R. "Gintarėliais") ................... .30
Ig. Malėnas, ELEMENTORIUS Ė .................................. 2.50

II skyriui: G. Česienė, RŪTELĖ .....................   3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI I dalis .... 2.00
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI II dalis 2.00

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

IV skyriui: S. Jonynienė LIETUVOS LAUKAI .............................. 3.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00 
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

V skyriui: S. Jonynienė, NAMELIAI MANO BRANGŪS apie 5.00
Visai naujas spalvotomis iliustracijomis ir kirčiuotu 
tekstu vadovėlis. Išeis gale spalio 1972
Z. Grybines, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.25

VI skyriui: A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA apie 5.00
Naujas leidimas, gausios spalvotos iliustracijos, 
kirčiuotas tekstas, išeina vidury rugsėjo 1972
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ..................... 2.00

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

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

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

Aukštesniems skyriams ir tėvams
J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIET. KALBOS GRAMATIKA 2.00
Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS 1.50 
A. Sauloitis, S.J., BENDRUOMENĖS KELIU 1.50
Lietuvių visuomenės mokslo pratimai

Tikybos vadovėlis III - V skyriui
K. P. Celiešius, KĄ MES TIKIME .................... 4.00
Spalvotomis iliustracijomis modernus katekizmas

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

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelgo, LABAS RYTAS, VOVERE. Eilėraščiai vaikams .... .. 2.50
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuota istorinė apysaka 3.60 
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka 3.00
J. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos ....... 3.00
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuoto apysaka 3.00
A. Giedrius, TĖVŲ PASAKOS, II dalis minkštais viršeliais 3.00
A Giedrius, TĖVŲ PASAKOS, II dalis kietais viršeliais 4.00
Č. Grincevičius, VYSKUPO KATINAS ......................................... 2.50
V. Frankienė-Voitkevičienė, UŽBURTOS KANKLĖS, kietais viršel. 4.00 
V. Frankienė-Vaitkevičienė, UŽBURTOS KANKLĖS, minkštais virš. 3.00 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento,

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

Leidėjams tektų priminti, kad 
tos knygos anglų kalba pasaulio 
lietuviai nupirktų gerą skaičių 
(gal 1000, gal daugiau). Su leidė
jais susitarus dėl knygos kainos, 
prenumeratas galima būtų rinkti 
iš anksto. Blogiausia gal būtų 
tai, jei lietuviai nesuorganizuotų 
jos platinimo. Tada ši geriausia 
knyga apie Čiurlionį turbūt bu
tų sunkiai surandama. Taigi, pa
bandykime plačiau paskleisti 
Čiurlionį

Ta pačia proga tenka priminti 
lietuvių visuomenei, kad yra lei
džiama Lietuvių Enciklopedija 
anglų kalba, kad prie jos išleidi
mo sunkiai dirba būrelis besiau
kojančių žmonių. Visuomenė jų 
darbu mažai tesidomi ir per- 
mažai šį leidinį perka. Jei taip 
yra, ką bepadarysi, juk su basliu 
žmonių nepamokysi. Todėl rei
kia jieškoti kitokių būdų. Mano 
žmona — ne lietuvė, o angliška 
kanadietė, kartą pareiškė tokią 
mintį, girdi, jaunavedžiams vie
toj kitokių dovanų žmonės turė
tų užsakyti tą lietuvių enciklo
pediją anglų kalba. Ši dovana 
ypač tiktų mišrioms šeimoms. 
Kai jauni žmonės tą enciklope
diją turės savo namuose, be abe
jonės, ją ir paskaitys. Bedisku- 
tuojant mūsų tautos kaikuriuos 
klausimus, besidomint jos pra
eities žmonėmis bei jų darbais ar 
ši^ip sau įdomaus beieškant, tai 
bus puikus šaltinis. Taigi, tene- 
nuskamba šie žodžiai tyruose.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. IX. 21 — Nr. 38 (1181)

0 IfflWJE VEIKLOJE
ČIURLIONIO ANSAMBLIS naują

jį koncertų sezoną pradėjo dviejų va
landų programa Lietuvos vyčių sei
me Klevelande. Programą atliko miš
rus choras, vyrų choras, tautinių šo
kių grupė, moterų choras, pučiamųjų 
orkestras, solistai I. Grigaliūnaitė, A. 
Gylys, V. Plečkaitis. Ją buvo pa
ruošę: dirigentas Alfonsas Mikulskis, 
kanklininkių vadovė O. Mikulskienė, 
režisorius ir šokių vadovas Petras Ma
želis, šokių vadovas Mindaugas Lek- 
nickas, chormeisteris ir pučiamųjų 
instrumentų vadovas Rytas Babickas. 
Čiurlionio ansamblis spalio mėnesį 
turės koncertą Čikagoje, kanklinin
kių grupė gruodžio mėnesį koncer
tuos Montrealyje.

NAUJAS PARODŲ SEZONAS M. 
K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje bu
vo pradėtas rugsėjo 16 d. atidaryta 
dail. Nijolės Palubinskienės grafikos 
darbų paroda, kuri truks iki rugsėjo 
24 d.

PINIGINES PREMIJAS Dunnes 
Art Foundation XV metinėje dailės 
parodoje laimėjo dvi čikagietės dai
lininkės — Janina Monkutė-Marks ir 
Marija Ambrozaitienė. Paroda buvo 
surengta Michiana, Mich., vasarvie
tės teatre antrojoje rugpjūčio pusė
je ir truko dvi savaites.

SYDNĖJAUS LITERATŲ SUSI
RINKIME pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas Australijos lietuvių poezijos 
rinktinei “Terra Australis”, kurią ne
seniai išleido savo 25 metų sukakties 
proga “Minties” spaustuvė — E. P. 
Nagiai ir Z. Kyzelis. Juozo Almio re
daguoto! rinktinėj pateikiami biogra
finiai duomenys ir šių poetų kūrybi
niai bandymai: Juozo Mikšto, Aldo
nos Vesčiūnaitės, Antano Gasiūno, 
Marijos Irenos Malakūnienės, Prano 
Pusdešrio, Marijos Slavėnienės, Jur
gio Janavičiaus, Kazio Kuncos, Aldo
nos Prižgintaitės, Broniaus Žalio, Jo
no Račkaus ir paties red. J. A. Jūra- 
gio. Literatai nutarė surengti uždarą, 
padėkos pobūvį rinktinės mecena
tams.

PROF. DR. ANTANO SALIO bu
vusieji studentai ėmėsi iniciatyvos 
įamžinti velionį dokumentiniame fil
me. Jam bus panaudota fotografijos 
menininko A. Kezio, SJ, sutelkta me
džiaga — nuotraukos, prieš mirtį nu
filmuotas ir juoston įrašytas pasikal
bėjimas. Visi a. a. prof. dr. A. Salio 
buvusieji mokiniai bei studentai pra
šomi siųsti aukas filmo išlaidoms pa
dengti šiuo adresu: R. Raslavičienė, 
7234 So. Sacramento Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Čekius rašyti — Lit
huanian Photo Library.

DAIL. EDVARDAS LAPAITIS, 
Urugvajuje gimęs jaunuolis, Monte
video Salon Nacional įvykusioje dai
lės parodoje laimėjo didžiąją skulp
tūros premiją.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ” 
savo sėkmingas gastroles Europoje 
užbaigė vadovų Liudo ir Aleksandros 
Sagių iniciatyva surengta vakariene, 
kurioje dalyvavo “Grandinėlės” na
riai, jų tėvai h- rėmėjai. Sveikinimo 
žodį tarė J. Stempužis, tėvų vardu 
dėkojo K. Gaižutis. Išvykos dalyvių 
įspūdžius papildė nuotraukos ir 
skaidrės. Europoje “Grandinėlė” tu
rėjo šešis koncertus: Londone jos 
menu žavėjosi 500 žiūrovų, Mančes
teryje — 800, Bonnos Rotušės aikštė
je — 1.000, Baltijos kurorte Tim- 
mendorfer Strand — 250, Hamburgo 
universiteto auditorijoje — 900 ir 
Stuttgarto miesto parke — 2.000. 
Hamburge vokiečių televizija spal- 
voton juoston įrašė “Grandinėlės” 
dviejų valandų programą. “Grandi
nėlės koncertą Suttgarte taip pat 
rodė televizija sekančią dieną. 1 
“Grandinėlės” koncertus dėmesį at
kreipė ir juos palankiai vertino Bon
nos, Hamburgo, Stuttgarto spauda. 
Popiežiaus Pauliaus VI audiencijoje 
jo vasaros rezidencijoj “Grandinė
lei” buvo rezervuotos pirmosios eilės. 
Danutė Sušinskaitė paprašė Paulių 
VI pasimelsti už kenčiančią Lietuvą. 
Jis pažadėjo tai padaryti ir suteikė 
specialų palaiminimą. Iš Romos 
“Grandinėlė” dvi dienas viešėjo Švei
carijoje ir dvi dienas Paryžiuje, iš 
Briuselio “Sabena” lėktuvu grįžo 
Niujorkan. Apie 11.000 mylių kelio
nė kainavo $32.000. Po $350 užsimo
kėjo kiekvienas “Grandinėlės” na
rys. Skirtumas buvo padengtas auko
mis ir nedidelėmis koncertų pajamo
mis. Išvykoje dalyvavo 58 “Grandinė
lės” nariai ir 22 ekskursantai. Pasta
riesiems kelionė kainavo po $632.

DETROITO KULTŪROS KLUBAS 
spalio 15 d. Lietuvių Namuose su
rengs Lietuvos universiteto atkūri
mo 50 metų sukakties minėjimą, no
rėdamas pabrėžti šios institucijos di
delį įnašą j lietuvių kultūrinį bei vi
suomeninį gyvenimą. Universiteto 
auksinio jubilėjaus minėjimą globo
ja JAV LB centro valdyba. Pagrindi
niu kalbėtoju jau yra pakviestas ir 
sutiko dalyvauti buvęs humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanas prof. J. 
Puzinas.

MARIJA SLAVĖNIENĖ Sydnėju- 
je, Australijoje, rašo atsiminimus 
apie savo brolį V. Mykolaitį-Putiną. 
Didžiausią problemą jai sudaro gy
vųjų asmenų įjungimas į atsiminimų 
knygą. Du trečdaliai atsiminimų jau 
yra parašyti.

PRANAS NAUJOKAITIS rašo lie
tuvių literatūros istoriją, kurios pa
rašymą ir išleidimą finansuoja JAV 
Lietuvių Fondas. Pr. Naujokaitis jau 
yra užbaigęs pirmąjį tomą ir pradė
jęs antrąjį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS UNIVERSITETO cent

riniuose rūmuose reportažinių nuo
traukų parodą surengė pirmųjų trijų 
kursų studentai, busimieji žurnalistai 
— J. Jakimavičius, A. Palionis, A. 
Stanevičius, J. Jakiūnas, B. Jankaus
kaitė, A. Matulevičius, R. Savickas 
ir kt. Nuotraukų ciklai parodos lan
kytojus supažindino su studentų gy
venimu, šventėmis ir tradicijomis.

DRAMOS TEATRO VETERANĖ 
Potencija Pinkauskaitė atšventė am
žiaus 75 metų sukaktį. Vaidinti pra
dėjusi 1913 m. Rygos “Pašalpos” ir 
“Kanklių” draugijų spektakliuose, su
kaktuvininkė keturis savo kūrybinio 
darbo dešimtmečius skyrė Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių dramos teat
rams, sukurdama ištisą galeriją dė
mesio vertų sceninių charakterių 
dramose, pjesėse ir komedijose.

BAIGMINIAI KONCERTAI Pa 
langos naujojoje vasaros koncertų 
salėje buvo skirti estradinei muzikai. 
Juose dalyvavo “Vilniaus aidų”, “Ek
rano”, “Nerijos”, “Oktavos”, “Estra
dinių melodijų” ansambliai. Koncer
tų sezoną užbaigė Vilniaus televizi
jos ir radijo komiteto lengvosios mu
zikos orkestras, dainininkų konkurso 
“Vilniaus bokštai-72” laureatai ir di
plomantai.

MASKVOS LEIDYKLA “Iskustvo” 
50.000 egzempliorių tiražu išleido kri
tikės Natelos Lordkipanidzės knygą 
“Donatas Banionis”. Panevėžio dra
mos teatro ir filmų aktoriaus gyveni
mą bei kūrybą nušviečia trys sky
riai: “Repeticijos”, “Herojai”, “Por
treto bandymas”, pasikalbėjimai su 
rež. J. Miltiniu, rež. G. Kozincevu, 
rež. S. Kullšu ir pačiu D. Banioniu. 
Kritikė N. Lordkipanidzė analizuoja 
D. Banionio Panevėžio dramos teat
re sukurtus pagrindinius vaidmenis 
A. Millerio pjesėje “Keliaujančio 
pardavėjo mirtis”, V. Borcherto — 
“Lauke, už durų”, Ladenikovo vaid
menį filme “Ne sezono metas”, Vait
kaus — filme “Niekas nenorėjo mir
ti”. D. Banionis yra labiausiai pasi
žymėjęs lietuvis filmų aktorius, ku
ris betgi neišsižada ir Panevėžio dra
mos teatro, jam skirdamas nuo fil
mų atliekamą laiką.

PASIKALBĖJIMĄ SU JUSTINU 
MARCINKEVIČIUM paskelbė Mask
voj leidžiamas savaitraštis “Litera- 
turnaja Rosija” ryšium su artėjan
čia "Mindaugo” premjera M. Jermo- 
lovos teatre. “Mindaugą" maskvie
čiams žiūrovams stato vilnietis rež. 
H. Vancevičius. Iš pasikalbėjimo 
taip pat išryškėja, kad "Mindaugu” 
savo repertuarą planuoja praturtinti 
ne tik praėjusiam “TŽ” numeryje 
minėtas Sverdlovsko teatras, bet ir 
Kuibyševo, Kievo teatrai, net ir Len
kijos Katovicų miesto teatras. J. Mar
cinkevičius prasitaria, kad jo “Min
daugas" ir “Katedra” tėra dvi pir
mosios trilogijos dalys, o paskutinio
ji bus skirta pokario metų Lietuvai.

KAUNO DRAMOS TEATRO akto 
rius A. Gabrėnas Tadžikijos kino 
studijos meniniame filme “Vieną va
sarą" kuria pagrindinį laivo kapi
tono vaidmenį Volgograde. Tai yra 
jau ketvirtas kauniečio aktoriaus pa
sirodymas tadžikų filmuose.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 
naująjį sezoną pradėjo gastrolėmis 
Augštaitijoje, Dzūkijoje, Kaune ir 
Vilniuje. Miestų ir miestelių gyven
tojams buvo suvaidinta gudo A. Ma- 
kajonoko tragikomedija “Užguitas 
apaštalas” ir V. Rimkevičiaus drama 
“Girių kirtėjai”. Pirmąja šio sezono 
premjera bus Kazio Tumkevičiaus 
režisuotas V. Dichovično ir M. SIo- 
bodskojaus vodevilis “Prisikėlimas 
pirmadienį”, šiauliečių repertuarą 
taipgi papildys R. Samulevičiaus pa
ruošta prancūzų rašytojo Prosper 
Merimee “Lokio” inscenizacija, 
mažiesiem žiūrovam skirta Galinos 
Volčiok ir Margaritos Nikaelian pje
sė - pasaka "Princesė ir medkirtys”. 
Taigi vyrauja svetimtaučių veikalai.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO mašinų gamybos fakulteto 
prodekanas, mašinų gamybos tech
nologijos katedros docentas, techni
kos mokslų kandidatas Henrikas Me
dekšas beveik ištisus metus tobulin
sią JAV.

LIETUVOS TELEVIZIJA savo žiū
rovams baigia kurti dviejų dalių 
filmą “Bivainių girios karalius” apie 
plėšiką Tadą Blindą. Vietovinės būsi
mo filmo scenos neseniai buvo nufil
muotos Ignalinos rajono Suminu kai
mo apylinkėse. Filmo kūrėjų gre
toms priklauso scenarijaus autorius 
R. šlevelis, rež. B. Bratkauskas, vyr. 
operatorius R. Juodvalkis. Tado Blin
dos vaidmenį atlieka aktorius V. 
Tomkus.

TRIS M. K. ČIURLIONIO darbų 
reprodukcijų parodas surengė Toms
ko srities Streževojės mieste šią va
sarą dirbę Vilniaus universiteto stu
dentai. Dvi iš “M. K. Čiurlionio” ir 
“Pasaulio sutvėrimo” aplankų paim
tų reprodukcijų parodos buvo stu
dentų darbo ir poilsio stovykloje, tre
čioji — Streževojės miesto vasaros 
estradoje.

MUZIKOLOGAS V. LANDSBER
GIS paruošė dviejų puslapių straips
nį su plačia bibliografija apie M. K. 
Čiurlionį Lenkijos Mokslų Akade
mijos meno instituto enciklopedi
niam žodynui “Slownik artystow 
polskich i obcych v Polsce dzialają- 
cych”. Straipsnis jau paskelbtas žo
dyno I tome. v t



UNITED TRUST

JANE — LAMBTON, $27,500 pra
šoma kaina. Mūrinis, atskiras 5 
kambarių vieno augšto namas. 
Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Priedo — 3 kambarių 
butukas rūsyje.
PRINCE EDWARD DR., $32,500 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis 
vieno augšto namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu- 
alyva šildomas. įrengtas rūsys.
SWANSEA, $33,400 prašoma kai
na. 6 kambarių, 2-jų augštų mūri
nis namas. Garažas ir įvažiavimas. 
Dideli kambariai. Tuojau galima 
užimti.
BLOOR — HIGH PARK, $30,900 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis, 
2 augštų, 8 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Dvi 
virtuvės, dvi prausyklos, kamba
rys rūsyje.
ROYAL YORK — BLOOR, $10,-

000 įmokėti, viena atvira skola. 
Mūrinis 6 kambarių namas. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas, 
įrengtas rūsys. Arti požeminio ir 
krautuvių.
BLOOR — ISLINGTON, $15,000 
įmokėti. Mūrinis, vienaaugštis 
namas su dvigubu garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. 6 dideli kam
bariai, pilnai įrengtas rūsys. Ge
rai prižiūrėtas namas.
RUNNYMEDE — ANNETTE, 
$52,900 prašoma kaina. Dvibutis 
(duplex). Abu butai po 5 kamba
rius su balkonais. Kiekvienam 
butui atskiras šildymas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių.
BLOOR — HIGH PARK, $85,900
prašoma kaina. 4 butų po 5 kam
barius mūrinis pastatas su ga
ražais ir įvažiavimu. $10,900 meti
nių pajamų. Arti požeminio ir 
krautuvių. Gerai prižiūrėtas ir 
moderniai įrengtas.

Parūpiname paskolas lengviausiomis sąlygomis.

B. SAKALAS. Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad —10 - 3 
T r e čiad. uždaryta 
Ketvirtad  10-7 
Penktad......... 10-8
Seštad 9 - 12 
Sekmad, ... 9.30 - 1

MOKA:

už term. indėPus 2 metam .... 6V2%
už term, indėlius 1 metam...... 61z4%
už taupomosios s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas........ 514%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 814% 
nekiln. turto — iki $50.000 814%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
ISLINGTON — BLOOR ST. W., arti požeminio ir krautuvių, 6 kam
barių vienaaugštis (bungalow). Didelis sklypas, gražus kiemas, ga
ražas su privačiu privažiavimu, įrengtas rūsys. įmokėti apie $8.000 ir 
viena atvira skola.
LAKE CRESC. — MIMICO, gražių plytų, naujesnės statybos 6 kam
barių namas. Tinkamas didesnei šeimai. Arti susisiekimo ir mokyk
los. Prašo $26.500 su maždaug $6.000 įmokėjimo. Galima tuoj užimti. 
Namas be skolų.
DURIE ST. — ANNETTE, visiškai naujas, gražių rupių plytų, 6 kam
barių, vienos šeimos namas. Viskas įrengta labai moderniai. Priva
tus įvažiavimas, garažas. įmokėti $741.000.
BLOOR — HIGH PARK, mūrinis atskiras, namas, 3 butai — 12 kam
barių, 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos. Du garažai su priva
čiu privažiavimu. Namas be skolų. įmokėti $12.000.
RONCESVALLES AVE.— GRENADIER RD., moderniai įrengta krau
tuvė ir 4 kambarių butas. Nepaprastai puiki verslo vieta, lietuviškas 
rajonas. įmokėti $13-14.000, namas be skolų. Vertas dėmesio.
SIX POINT PLAZA — BLOOR ST. W., naujos statybos namas su 
krautuve ir 5 kambarių butas. Ideali vieta betkokiam verslui arba in
vestavimui. Prašo apie $20.000 įmokėjimo.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ■ <

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- VYT riRDAIKKA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus VTI’Y’

1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T^l CQ4 7^9^
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161
WASAGOJ prie pranciškonų stovyklos 3 miegamųjų su visais pato
gumais vasarnamis. Mažas {mokėjimas, žema kaina.
KIPLING — ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas.
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 kambarių per 
du augštus, dideli kambariai, alyva-vandeniu šildomas, užbaigtas rū
sys, garažas, šoninis privatus įvažiavimas, rami gatvė, geras ir gražus 
namas.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Taip žygiavo skautai penktojoj tautinėj stovykloj. Nuo to laiko jau daug kas 
pasikeitė — vyresniųjų vietoje žygiuoja jaunesnieji Nuotr. A. Ptašinsko

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdybos ir sekcijų vadovų 

posėdis įvyks rugsėjo 27, trečiadienį, 
7 v.v. Bus svarstoma klubo naritj 
metinio susirinkimo programa ir se
kančių metų veikla. Metinis susirin
kimas numatomas spalio 15 d.

Lengvosios atletikos sekcija šią va
sarą sėkmingai dalyvavo baltiečių 
lengvosios atletikos žaidynėse Toron
te liepos 29-30 d.d., lietuvių lengvo-

LENARDAS PLAČIAKIS — Platt 
šį pavasarį sėkmingai baigė Gordon 
Graydon gimnaziją ir, kaip geras fut
bolo žaidėjas, gavo penkerių metų 
stipendiją studijuoti Tulsa, Oklaho
ma, universitete. Šio mėnesio pra
džioje Lcnardas išvyko pradėti stu
dijų ir žais universiteto futbolo ko
mandoje. Toronte jis aktyviai da
lyvavo “Aušros” sporto klubo krep
šinio komandoje.

KANADOS ĮVYKIAI

sįos atletikos pirmenybėse Klevelan- 
de rugsėjo 9 d. ir baltiečių prieaug
lio klasės lengv. atletikos pirmeny
bėse latvių stovyklavietėj Sidrabe- 
ne (pusiaukelėj tarp Toronto ir Ha
miltono). Šios pirmenybės užbaigė 
šių metų lengvosios atletikos veik
lą, kuriai vadovavo klubo sporto va
dovas K. Sapočkinas ir sekcijos va
dovas A. Žaliauskas.

Lietuvių Dienos proga Montrealio 
Tauras yra pakvietęs Aušros klubo 
jaunių B ir vyrų krepšinio koman
das draugiškom rungtynėm. Jei kas 
numato važiuoti į šią šventę ir galėtų 
padėti nuvežti sportininkus į Mont- 
rcalį, prašome pranešti klubo pirm. 
Algiui Nausėdui tel. 743-9042.

Tautinių šokių grupė “Gintaras” 
sveikina savo narius — jau studijuo
jančius ar pradedančius studijas 
įvairiuose universitetuose: Balsytę 
Dalią, studijuojančią Toronto un-te 
jau treti metai; Kazlauskaitę Daną, 
studijuojančią York un-te antri me
tai; Kubelskį Algį — Toronto un-te 
treti metai; Lapaitę Ritą, pradedan
čią studijas Londone Western un-te; 
Liuimaitę Rūtą, baigusią Toronto un- 
tą ir tęsiančią studijas Ontario pe
dagoginėj kolegijoj; Rusiną Marių, 
pradedantį fotografijos meno studi
jas Ryersono institute; Saplį Liną, 
pradedantį studijas Toronto un-te; 
Sinkevičiūtę Astą, — Toronto un-te; 
Stanionytę Ireną, studijuojančią 
Humber kolegijoj antri metai; Šilei
ką Antaną — Toronto un-te; Valad- 
ką Mikį, studijuojantį Toronto un-te 
treti metai; Vanagą Algį — Toronto 
un-to Erindale kolegijoj treti me
tai; Vasiliauskaitę Giedrę — Toron
to un-te; Žulį Vytautą, studijuojan
tį Toronto un-te antri metai. Linkime 
ištvermės ir sėkmės siekiant užsi
brėžtų tikslų!

mis padidino jo paties vyriausy
bė, palikdama nemažas spra
gas paragrafuose, kuriom da
bar ir naudojasi dirbti nenorin
tys draudos mėgėjai.

Kanados pašto 28.000 tarnau
tojų unijos jau spėjo taip pasi
tvarkyti, kad naująjį streiką ga
lės pradėti prieš pat rinkimus, 
kai vyriausybei ir opozicinėm 
partijom yra būtinos pašto pa
slaugos. Kadangi parlamentas 
jau yra paleistas, vyriausybė iki 
rinkimų pabaigos ir naujojo 
parlamento sušaukimo neturi 
priemonių streikininkams dar
ban sugrąžinti. Paštininkų uni
jos, matyt, tikisi gauti pilną sa
vo reikalavimų patenkinimą to
kiose aplinkybėse. Galimas da
lykas, tokiu atveju pašto unijos 
po rinkimų susilauktų kas dveji 
metai besikartojančių streikų 
uždraudimo ir galbūt dar dides
nių reformų, kurios yra būtinos 
labai jau sulėtintoms pašto pa
slaugoms paspartinti.

Kanada ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują mokslinio bend
radarbiavimo sutartį dvejiem

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, rugsėjo 24, bus visų 

ateitininkų ir tėvų iškyla j Toronto 
salą — Hanlan’s Point. Yra kviečia
mi visi jaunučiai, vyr. moksleiviai, 
studentai, visų ateitininkų tėvai ir 
sendraugiai. Visi kartu dalyvaujame 
9 v. Mišiose Prisikėlimo šventovėje 
ir tuoj po Mišių kartu vykstame į 
Toronto uostą, o iš ten laivu į Han
lan’s Point. Kurie turi automobilius, 
prie uosto yra autoaikštė. Visi prašo
mi pasiimti po $1; reikės sumokėti 
už tramvajaus bilietą ir persikėlimą 
laivu. Užkandžiai bus parūpinti. Ku
rie negali vykti kartu po 9 v. Mišių, 
yra prašomi atvykti vėliau. Tik ne
sumaišyti salų, nes jų yra 3. Esant 
blogam orui, iškylos nebus, bet po 
pietų 2 v. bus visų jaunučių berniu
kų ir mergaičių susirinkimai L. V. 
Namuose. Kadangi, esant gražiam 
orui, bus vykstama tuoj po 9 v. Mi
šių, tai į Mišias galima ateiti “išky- 
liškai” apsirengus. Visi dalyvaujame!

Studijų dienos praėjusį savaitgalį 
Wasagoje praėjo su dideliu pasiseki
mu. Paskaitas skaitė Algis Stankus ir 
Vytas Kliorys. Smulkesnis aprašymas 
bus vėliau.

Havajų vakaras, kuris jau yra ta
pęs tradiciniu, įvyks šeštadienį, spa
lio 21.

Kas dar skolingi už žygį “Ateičiai”, 
prašome paskubėti ir pasiųsti surink
tus pinigus.

Dėkojame sės. Ignei, kuri iš Toron
to išvyksta, už visokeriopą pagalbą 
ateitininkų veikloje.

Skautų veikla
• Sį sekmadienį, rugsėjo 24, pra

dedant žiemos veiklą, “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai su vėliavomis da
lyvaus 11.15 v.r. pamaldose, po ku
rių bus trumpa abiejų tuntų sueiga, 
į salę visi tvarkingomis uniformomis 
renkasi 15 min. prieš 11 v.

• “Rambyno” tunto vadija rug
sėjo 17 d. ir “Šatrijos” — rugsėjo 
19 d. savo posėdžiuose apsvarstė žie
mos veiklos kryptis ir padiskutavo 
praėjusios stovyklos reikalus.

• Gauti austi diržai skautėm ir 
vyr. skautėm. Kreiptis į ps. A. Jan- 
kaitienę tel. RO 2-3838.

• Akademikų skautų-čių stovyklo
je Dainavoje sesės I. Stanionytė ir 
A. Abromaitytė gavo tikrųjų narių 
spalvas. Sveikiname!

• LS Seserijos vadijos vyr. skau
čių skyriaus vedėja s. A. Bačkaitie- 
nė praneša, kad vyr. skaučių dainos 
konkursas pratęsiamas ligi lapkr. 1 
d. Anksčiau konkurse dalyvavusios 
turi teisę, jei nori, pakeisti dainos 
žodžius ar melodiją.

• Mindaugo dr-vės vadovybės po
sėdis — šį šeštadienį, rugsėjo 23 d., 
4 v.p.p. Vieta? — Vadovai žino. C. S.

(.Atkelta iš 1-mo psl.) 
Stanfieldas pažadėjo rinkėjams 
sekančiais metais sumažinti pa
jamų mokesčius 7%. Pirmiausia 
jis pratęstų iki 1973 m. sausio 
1 d. galiojantį premjero P. E. 
Trudeau vyriausybės pajamų 
mokesčio sumažinimą 3%, 6 
nuo 1973 m. liepos 1 d. pridėtų 
dar 4%. R. Stanfieldo nuomone, 
pajamų mokesčių sumažinimas 
duotų naują impulsą krašto eko
nomijai. Savo pozicijas Ontario 
provincijoje konservatoriai ban
dys sustiprinti iš provincinės vy
riausybės pasitraukusiu teisingu
mo ministeriu A. Lawrence, ku
ris dabar bus federacinės par
tijos kandidatu j parlamentą. 
NDP socialistų vadas D. Lewis 
vis dar tęsia sąrašą “bomais” 
pavadintų didžiųjų bendrovių, 
kurios, pasinaudodamos dabar
tiniais įstatymais, vengia paja
mų mokesčių. Ši jo taktika yra 
susilaukusi nemažos kritikos dėl 
nevisiškai tikslių skaičių. Be to, 
bendrovės nuo mokesčių atleis
tas sumas panaudoja naujoms 
darbovietėms steigti, o darbų 
skaičiaus didinimas dabar yra 
pagrindinė Kanados problema.

Paskelbti nauji statistikos 
duomenys apie bedarbių skai
čių. Liepos mėnesi sezoniniu 
mastu bedarbių buvo 6,3%, o 
rugpjūtyje jau susilaukta 6,7%. 
Iš tikrųjų bedarbių skaičius rug
pjūčio mėnesi sumažėjo 30.000 
iki 503.000, bet vis dar tebėra 
didesnis 48.000 už praėjusių 
metų rugpjūti. Taigi, visos lig
šiolinės pastangos sumažinti ne
darbui nedavė reikiamų rezul
tatų. Kritikos balsų susilaukė 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybės nutarimas vietinės inicia
tyvos LIP programą pratęsti tik 
po rinkimų.

Kanados darbo jėgos ekono
mistas T. Stopa atkreipė spau
dos dėmesį į daugelio kanadie
čių piktnaudojamą nedarbo 
draudą. Pasak jo. nevisi 503.000 
bedarbių nori dirbti ir įieško 
darbo. Kai draudos pašalpos bu
vo padidintos iki $100 į savai
tę ir kvalifikacinis darbo perio
das sumažintas iki 8 savaičių, 
mažiau uždirbantieji dabar sten
giasi mesti darbą ir gauti ne
darbo draudą. Ją gaunantys taip
gi neskuba Įsijungti j darbą net 
ir tais atvejais, kai jiems suran
damas darbas. Į šią problemą 
buvo priverstas atkreipti dėmesį 
ir Londone, Ont., viešėjęs prem
jeras P. E. Trudeau. Jis žadėjo 
sutvarkyti visus nedarbo drau
dos piktnaudotojus, nors iš tik
rųjų nedarbo draudą reformo

Pajieškojimai
Vlado Erslovo (tėvo vardas Juo

zas), iš Rokiškio 1944 m. išvykusio 
j Torontą Kanadoje, jieško Olinskas 
Henrikas. Pranešti: Joseph Jackson, 
615 N. Walnut St., Lansing, Mich. 
48933, USA.

Jieškomas Jonas Ašmutis, išvykęs 
iš Lietuvos 1944 m., gyvenęs Zana
vykuose, Griškabūdžio-Barzdų apylin
kėse. Rašyti: S. Budrevičienė, 443 
Clendenan Avė., Toronto 9, Ont., Ca
nada, arba skambinti tel. 762-8444.

metam. Daugiausia ji liečia kei
timąsi mokslininkais. Vienas šios 
sutarties paragrafas numato me
tinį trijų pasižymėjusių kana
diečių mokslininkų pasiuntimą 
vienam mėnesiui į Sovietų Są
jungą ir trijų sovietų mokslinin
kų atvykimą Kanadon. Abiejuo
se kraštuose jie skaitys paskai
tas, praves seminarus ir susipa
žins su atliekamais įvairiais 
moksliniais tyrimais. Kaip ir lig 
šiol tokiais atvejais, Kanadon at
siunčiami sovietų mokslininkai 
greičiausiai bus panaudoti ko
munistinei propagandai ir gal 
būt net didesniam ar mažesniam 
špionažui.

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ 
Utopia-Organic Natural Foods 
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namu tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalyki)

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite.
Robert Soucie, d. i. photography,
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

Tel. 532-7733

----  TV-HI-FI ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiant senus — į naujus

1613 DUNDAS Street West

alfa radio &tv
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nail.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
SUNNYSIDE AVE. — HOWARD PARK, apie $10.000 įmokėti, 10 di
delių kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, naujas vandeniu- 
alyva šildymas, 3 virtuvės, vieta garažui, viena atvira skola 10-čiai 
metų, greitas užėmimas.
PARKDALE RAJONE, 8 kambarių kvadratinio plano atskiras namas, 
apie $7.000 įmokėti ir viena atvira skola, vandeniu-alyva šildomas, 
2 prausyklos, tinkamas nuomoti rajonas, užbaigtas rūsys.
RUNNYMEDE — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, 2 modernios 
prausyklos, 2 modernios virtuvės, nauja alyva šildymo sistema, pri
vatus įvažiavimas, netoli Bloor. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus rupių plytų 
atskiras namas, 6 didžiuliai kambariai, puiki ultra moderni virtuvė 
ir prausykla, vandeniu-alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su 
plačiu įvažiavimu, visai netoli Lietuvių Namų.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS P ATAR NAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6V2% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — DUPONT, $22,900, šeši šviesūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, kvadratinis planas, gilus ir apšildo
mas rūsys, tinkamas poilsio kambariui.
RONCESVALLES—HIGH PARK, $12,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, 1 mortgičius, dvigubas garažas.
PEARSON — SORAUREN, $5,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas nusipirko kitą namą.
$6,000 įmokėti, 10 kambarių, plytinis, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 8% atviras mortgičius; prašo $33,900.
MISSISSAUGA — CAWTHRA, $32,900 (back split) vienaaugštis 
(bungalow), 7 kambariai, pristatytas garažas, 6% mortgičius, 2 prau
syklos.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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.

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURNOS 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, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

PARCELS TO .EUROPE

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. H., Hamilton, Ont. Tol. 549-2005 

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

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

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminio I 
sp a u d i n I a i

k. ....
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; © SliAITITOJAI l’ASISA ko“
PAGARBA HIMNUI himno reikšmės nežinojo ir nesupra-

Du JAV sportininkai negrai — V. 
Matthews ir W. Collett olimpinio 
žaidimo komiteto buvo diskvalifikuo
ti už netinkamą laikyseną. Kai buvo 
grojamas JAV himnas, kai 80.000 žiū
rovų ir sportininkų stovėjo ramiai, 
tie negrai šaipėsi, šokinėjo, niekin
dami JAV himną. Kai po to himno 
žiūrovai ėmė juos uiti, tie atsakė ko
munistiniu ženklu — sugniaužtu 
kumščiu.

Panašus negrų sportininkų išsišo
kimas įvyko 1968 m. Mexico City, 
kur tada vyko olimpiniai žaidimai. 
Tada T. Smith ir J. Carlos buvo pa
šalinti iš tų žaidynių už komunisti
nių ženklų demonstravimą. Ateityje 
numatoma iš tokių sportininkų atim
ti jų pasižymėjimo ženklus, šį kartą 
Miunchene gauti medaliai nebuvo 
atimti, bet naujų medalių jie nebe
laimės.

Diskvalifikuotieji negrai sportinin
kai aiškino, kad jie tik kariuomenėje 
gerbę himną, o privačiame gyveni
me jie himno negerbią, olimpinius 
žaidimus jie laiką privačiu dalyku. 
Tai rodo koks menkas tautinis ir, 
pasakyčiau, civilinis auklėjimas JAV. 
Tiesa, amerikiečiai, kaip ir kanadie
čiai, nėra išauklėti gerbti himną. Tai 
kaltė tų kraštų vyriausybių, kad 
valstybinėse mokyklose nėra nei re
liginio, nei aplamai auklėjimo. Neiš
auklėtas jaunimas — neišauklėta vi
suomenė. Taip pat kraštų vyriausy
bės daro netaktą, kai įsako himną 
groti ten, kur jis netinka. Pvz. him
nas grojamas kino teatruose, prade
dant filmo seansus. Kino teatre bū
na 20-30 žiūrovų, kurie sėdi kojas 
pasidėję ant priekinių kėdžių ir rū
ko cigaretes ar valgo popkornus. Ar 
tai vieta himnui, jei jo niekas neger
bia? Himnai grojami ir baliui pasi
baigus, kai kartais kaikurie baliaus 
dalyviai jau nebegali pastovėti. Him
nas turėtų būti grojamas ar gieda
mas per iškilmes, kai visi žmonės yra 
rimtai nusiteikę.

Laisvoje Lietuvoje buvo ir nemo
kytų žmonių, bet jie Lietuvos him
ną gerbė. Jei koks senas žmogus

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

Didžiausios ir gražiausios europictiikoi mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. F>ldo»s pasirinkimai. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS B e ■ MM M 
kas'savLtc 11 p -top M E ATS

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stot|)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Porkway) 
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos bo muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes outomobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 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 iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
/STAIGA Baltic fcXporting to, Toronto j, Ontario

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage uoCK^ve.

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

780 QUEEN ST. W. 
I®RIE GORE VALE 
TEL. EM. 4-7994

to, jis darė taip, kaip visi, arba kas 
nors jam iš šalies patarė.

Lietuviai turėjo augštesnį himno 
gerbimo supratimą net už vokiečius. 
Jau miręs gen. Lietuvos konsulas 
Niujorke Budrys, kurį laiką buvo 
konsulu Karaliaučiuje. Jis aprašė, ro
dos, 1935 m. Rytprūsiuose įvykusias 
kavalerijos varžybas, kuriose daly
vavo ir Lietuvos kavalerijos karinin
kai. Ten majoras Andriūnas laimėjo 
pirmą vietą. Buvo susitarta — kuri 
valstybė laimės pirmą vietą, bus 
sugrotas jos himnas. Laimė teko 
Lietuvai. Tuo momentu per aikštę 
ėjo Lietuvos gusarų pulko viršila 
Glinskis. Jis, išgirdęs grojant Lietu
vos himną, sustojo vietoje ir, pridė
jęs ranką prie kepurės, išstovėjo iki 
himno pabaigos. Tai pastebėjo visi 
tribūnoje buvę vadovai ir svečiai. Vo
kiečių generolas pareiškė konsului 
Budriui: “Abejoju, ar vokiečių vir
šila būtų taip greitai susiorientavęs, 
jei būtų buvęs grojamas vokiečių 
himnas, kaip susiorientavo lietuvių 
viršila.” O himną reikia gerbti visų 
valstybių, jei esi ten, kur jis groja
mas.

Lietuvoje lietuviai mokėjo gerb
ti himną, bet už Lietuvos ribij jau 
nevisi moka jį gerbti. Vieni himno 
giedojimo metu rankas laiko susinė
rę ant pilvo ar užnugaryje, o kaiku
rie — pasirėmę ant kėdžių. O pagar
ba himnui atiduodama stovint tiesiai, 
laisvai nuleidus rankas. Toks stovė
jimas tinka rikiuotėje ir nerikiuo- 
tėję. J. Vč.

VOLTAI
“T. Ž.” 1972 m. rugpjūčio 31 d. 

straipsnyje “Elektros pavojai gyvy
bei” rašoma, jog “115 voltų nevarys 
skalbiamos mašinos, reikia 220”. Per
šasi mintis, jog autorius galvojo apie 
džiovinimo mašiną, nes skalbimo ma
šinai užtenka 115 voltų.

V. Semaška

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVI, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Namų tel. 277-0814

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Čikagos lietuviu horizonte >
 Vįodas^Ramojus^ ------------

ATIDARYMO IŠKILMES dedamas, pajėgė surinkti apie 5500,
Nuo 1969 m. rudens, kai buvo pra

kasta žemė naujojo Jaunimo Centro 
statybai, daug buvo spaudoje rašo
ma bei įvairiuose pokalbiuose kal
bama apie Jaunimo Centro reikšmę, 
apie jėzuitų uždavinius lietuviško jau
nimo auklėjime bei mūsų švietimo ir 
kultūros dirvonuose. Surinkti virš 
pusės milijono dolerių naujajai sta
tybai nebuvo lengva. Todėl lietuvių 
visuomenei bei jaunimui ilgokai rei
kėjo laukti naujųjų rūmų atidarymo 
dienos. Pagaliau jos sulaukėm rug
sėjo 10 d. Rytą minia lietuvių apsu
po paminklą žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, esantį prieš pat naujųjų rū
mų fasadą, kurių augštumoje archit. 
J. Muloko plytose išdėstyta šviečia 
M. K. Čiurlionio “Vizija” su ryškiai 
dominuojančiu Vyčiu. Prieš 10 v. 
ryto prie pat paminklo atsirado alto
rius, ir vysk. V. Brizgys su Tėvų jė
zuitų asista išėjo atnašauti Mišių. 
Prieš atiduodant pagarbą Dievui Mi
šių aukoje, iš visų krūtinių suskambo 
Lietuvos himno žodžiai ir į padangę 
palengva kilo JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Tai buvo nauja ir įspūdinga 
akimirka. Bent iki šiol daugumoje 
mūsų bažnyčių tautinių švenčių me
tu Lietuvos himnas giedamas po Mi
šių.

Po Mišių, atlaikytų po atviru dan
gumi, ir vyskupo pamokslo Lietuvos 
gen. konsule Čikagoje J. Daužvardie- 
nė tarė trumpą atidarymo žodi ir 
perkirpo kaspiną. Tada minia lieptu, 
kuris nuo paminklo žuvusioms už 
Lietuvos laisvę veda tiesiai i Čiurlio
nio Galeriją naujuosiuose rūmuose, 
pajudėjo j vidų pirmą kartą pa
matyti ką tik baigtų patalpų, ku
rių net penkerius metus buvo lauk
ta. Apėjus visus keturis augštus, iš 
kurių galutinai įrengtas tik vienas 
(puikios klasės Dariaus-Girėno lit. 
mokyklai bei Pedagoginiam Lituanis
tikos Institutui), busimosios kavinės 
patalpose visi svečiai jėzuitų rėmėjų 
lietuvių ponių buvo vaišinami kava 
bei pyragaičiais. Spūstis buvo didelė, 
nes tai buvo neeilinė ir ilgai lauk
ta šventė. Matėsi įvairių pažiūrų ir 
įvairaus amžiaus žmonių, nes juk lie
tuviai jėzuitai Čikagoje vienodai vi
sus gerbia ir visiems tarnauja. 3 v. 
p.p. įvyko įvairių atskirų patalpų 
šventinimas, o 6 v.v. Iškilmingas ban
ketas po $50 asmeniui. Manoma, kad 
tą dieną per Jaunimo Centrą per
ėjo apie 3-4,000 žmonių.

KO DAR TRŪKSTA?
Kaip minėjau, naujasis JC nors 

jau atidarytas visuomenei, bet jame 
dar daug ko trūksta. Dar galutinai 
nesuspėta įrengti Čiurlionio Galeri
jos ir Lietuvos laisvės kovų bei liau
dies meno muzėjaus. šių dviejų gry
nai kultūrinių įstaigų atidarymas 
įvyks Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Tuo rūpinasi Čiurlio
nio Galerijos direkcija, nors pati ga
lerija bus greit sutvarkyta. Gal kiek 
ilgiau teks palaukti kavinės, kuriai 
skirtas rūsys. Jėzuitai dar turi kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių skolos 
už naują statybą. Tad reikalus ir 
tvarkė taip, kad pirmiausia būtų 
įrengtos labiausiai reikalingos patal
pos. Kun. J. Kubilius Čikagoje pra
leido 15 savo kūrybingiausių metų ir, 
kitų jėzuitų bei daugelio lietuvių pa-

JAUNIMO KONGRESO NUTARIMAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

kad ir “Draugo” kultūrinį prie
dą, kuriame tos informacijos 
yra pakankamai gausu. Antroje 
rezoliucijoje norima gauti pini
gų iš fondų. Kas nenori gauti pi
nigų? Bet ar kongresas išėjo 
bent su vienu išliekančios reikš
mės kultūriniu projektu, kuris 
pvz. turėtų būti įvykdytas iki se
kančio kongreso. Nutarimuose 
tokio projekto nesimato. Tai kas 
gi duos pinigus nežinia kam?

Politiniai reikalai
Beveik pusė kongreso nutari

mų skirta politiniams dalykams. 
Tai rodo jų aktualumą jaunimo 
tarpe. Didžioji nutarimų dalis 
yra deklaracinio pobūdžio. De
klaracijos yra geros, visiems pri
imtinos. Jieškant praktiškų poli
tinės veiklos būdų, numatyta 
įsteigti jaunimo politinių reika
lų komisiją. Ir tai yra gerai, pri- 
leidžiant, kad toji komisija veiks 
sutartinai su dabar jau esančiais 
mūsų politiniais veiksniais. Tu
rint galvoje dabartinės PLB val
dybos nusistatymą pripažinti 
mūsų politinės veiklos vadova
vimą VLIKui, logiškiausia būtų, 
kad jaunimo politinė komisija ir 
veiktų VLIKo sąstate, juoba, 
kad ir pats VLIKo pirmininkas 
yra pareiškęs palankų pageida
vimą ta prasme.

Apmąstymus baigiant
Susumuojant atrodo, kad tik 

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

dienos metu arba vakarais

000 naujajai statybai. Todėl ne be 
reikalo kaikas siūlo naująją kavinę 
Jaunimo Centre pavadinti kun. J. 
Kubiliaus vardu.

ĮDOMUS LEIDINYS
Naujojo Jaunimo Centro atidary

mo proga išleistas stambus ir tikrai 
įdomus leidinys “Mūsų Žinios”, 156 
psL apimties, redaguotas Danutė Va
karės ir išpuoštas kun. A. Kezio bei 
kitų foto menininkų nuotraukomis 
ir jaunųjų dailininkų grafikos dar
bais. Leidinyje kaip ant delno mato
si, kaip brendo naujųjų statybų min
tis, kaip prasidėjo pirmieji vajai 
(įdėta jaudinanti Danguolės Kvikly
tės nuotrauka, kai ši maža mergaitė 
atidavė pirmąją dešimtinę kun. J. 
Kubiliui vajaus pradžiai), kaip buvo 
prakasta žemė naujajai statybai, kaip 
pamažu augo naujųjų rūmų sienos, 
o po to ir vidaus įrengimai. Leidi
nyje sudėta ne vienas šimtas įvairių 
organizacijų bei pavienių asmenų 
sveikinimų. Kad tie sveikinimai ne
pasidalytų nuobodūs, kun. A. Kezys 
sugebėjo kone kiekvieną jų paįvai
rinti istorinėmis ir kartu meniškai 
užfiksuotomis nuotraukomis iš veik
los Jaunimo Centre per praėjusius 
15 metų. Vartydamas sveikinimus bei 
gražius linkėjimus jėzuitams, susi
darai istorinį vaizdą, kas vyko gy
vajam Jaunimo Centre per eilę me
tų. Todėl kitur gyvenantieji lietu
viai “Mūsų žinių” stambųjį leidinį 
turėtų įsigyti, nes kiekvienam jis bus 
įdomus ne tik menine, bet ir istorine 
reikšme. Reikia tikėti, kad po eilės 
metų tas leidinys bus gaudomas kaip 
istorinė retenybė. Jo kaina tik $1 
ir gaunamas pas lietuvius jėzuitus, 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 60636, 
USA.

TRUMPAI
Atidarius naująjį Jaunimo Centrą 

ir jį sujungus su senuoju, vėl pra
sideda gyvas judėjimas. Rugsėjo 30 
d. JC didžiojoj salėj "Margutis” ren
gia Windsoro lietuvaičių kvarteto 
koncertą. — Spalio 1 d. ten pat įvyks 
LŽS cv rengiamas rašytojo V. Alan
to 70 m. amž. sukakties minėjimas- 
akademija. Pagrindinę kalbą pasakys 
iš Los Angeles atvykęs žurn. Br. Rai
la. Vyt. Alanto dramos veikalų iš
traukas scenoje perduos aktoriai: D. 
Juknevičiūtė, E. Vilutienė, L. Ba
rauskas, A. Dikinis, J. Kelečius, J. 
Valentinas ir kiti. Po akademijos 
vyks bendras visų dalyvių susipažini
mo su sukaktuvininku pobūvis. — 
Spalio 11 d. JC didžiojoj salėj ren- 
giammas kun. J. Kubiliaus bei kun. 
J. Borevičiaus išleistuvių ir naujojo 
JC direktoriaus kun. G. Kijausko 
sutiktuvių pobūvis. — Kun. A. Tamo
šaitis, SJ, dvejus metus vedęs Mad
rido radijo stotyje lietuviškas pro
gramas, skirtas Lietuvai, o taip pat 
ten paruošdavęs programas ir Sibi
ro lietuviams, grįžo į Čikagą ir vėl 
įsijungė i lietuvių jėzuitų veikią. — 
Teko patirti, kad dr. L. Kriaučeliū- 
nas, buv. IV tautinių šokių šventės 
rengėjų pirmininkas, iš savo asmeni
nės kišenės žada paskirti po $50 auką 
visiems liet, laikraščiams, kurie ra
šė apie praėjusią šventę.

AR JAU PRATĘSĖT 
“T. ŽIBURIŲ” PRENUMERATĄ?

du nutarimų skyriai turi dau
giausia praktiškos prasmės, bū
tent, apie talką atskiriems kraš
tams ir politinius klausimus. Or
ganizacinis skyrius yra silpnas, 
iš anksto neapgalvotas ir neiš
diskutuotas. Norint, kad jauni
mas pasiliktų Bendruomenės ri
bose, tam skyriui reikia eilės pa
taisų bei pakeitimų. To negali
ma padaryti nutarimuose numa
tytu trumpu laiku — iki šių me
tų pabaigos. Praktiškiausia būtų 
paruošti visa tai iki ketvirtojo 
PLB seimo, įvykstančio 1973 m. 
rudenį.

Iš visų kitų nutarimų atrodo, 
kad jaunieji pasijuto kaip tas 
Kristupas Kolumbas, atradęs 
Ameriką — žemę, kurioje nieko 
nėra, viską reikia pradėti orga
nizuoti. Tikrovė yra kita. Lietu
vių emigracija yra jau daugiau 
kaip šimtmetis senumo. Tame 
ilgame laikotarpyje išeiviai daug 
savo tėvynei patarnavo — poli
tiškai, tautiškai ir finansiškai. 
Tebetarnauja ir dabar. Mums 
šiuo metu reikia ne praeitį nu
braukti, bet stengtis naujai ky
lančias jėgas į bendrą kelią 
įjungti. Vis toliau skaldydamie- 
si, vis naujas organizacijas kur
dami, mes ne tik nieko gero ne
nuveiksime, bet susiskaldę visi 
svetimųjų jūroje žūsime. Nau
dos iš to bus tik tiem, kurie sie
kia mūsų tautos likvidavimo.

Kuršėnai ir Papilė
Nušienavę pievas prie Ventos 

ūkininkai kauges palikdavo per 
naktį. Iš ryto atsioudę neberas
davo, nes išsiliejusi Venta šieną 
nunešdavo. Ūkininkai klausdavo 
vienas kitą: “Kur šienas?” Iš 
to kilo pavadinimas Kuršėnai.

Kitoje vietoje ūkininkai ras
davo labai daug šieno ir sakyda
vo: “Ir vėl kas šieną papylė!” Iš 
to kilo pavadinimas Papilė.

(Iš lietuvių tautosakos)
• Dėdė Samas negauna pensi

jos, nors jo plakatas ragino jau
nimą stoti į kariuomenę II D. 
karo metais sūkiu: “I want you!” 
Šį plakatą sukūrė dali James 
Montgomery 1938 m., pozuoto
ju pasirinkęs saksafonistą Wal
ter Botts, I D. karo veteraną. 
Ameriką simbolizuojančiam Dė
dei Šamui savo veidą paskolinęs 
W. Botts dabar jau yra 71 metų 
amžiaus. Kai jis kreipėsi į JAV 
veteranų administraciją, prašy
damas pensijos, jo prašymas bu
vo atmestas. 1917-18 m. fronto 
linijose jis buvo ryšininku tik 
80 dienų, o veterano pensijai 
reikia 90 dienų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Jei. 533-7954

SPECIALIAI ŠVENTĖMS

PILNAI APMOKĖTA 
Nemokamas pristatymas
DIRBTINIO KAILIO 
IMITACIJA $108.00
Vertingiausio dovano giminėm. 
Užsakykite šiuos liuksusinius 
šiltus apsiaustus. Fantastinės 
vertės. Pasirinkimas iŠ ūdros 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
avinuko (broadtail, mouton).

10 SKARELIŲ $54.90
5 VILNONĖS SKARELĖS, su 
didelėm or mažom gėlėm bei 
turkišku raštu ir
5 ŠILKINĖS SKARELĖS, labai 
gražios
Oro paštu $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS
SKAROS $96.00
54 x 54 inčų su kutais aplinkui 
ir gražiomis gėlėmis (maždaug 
500 rublių vertės).
Oro paštu $113.00'

SPECIALI KOMBINACIJA 
Geriausios medžiagos - $169.00 
3 jordai vyriškam žieminiam 
apsiaustui medžiagos, 100% 
vilna, 3 jordai moteriškam žie
miniam apsiaustui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardo vy
riškai eilutei medžiagos, 100% 
vilno, 3 jardai moteriškam žie
miniam drabužiui medžiagos, 
100% vilno, 2 paklodės, (dvi
gubo dydžio), 2 pagalvių tvai
kai, 6 turkiški rankšluosčiai.

DELICIOUS $63.00
1 sv. deg. kavos, 1 sv. šoko
ladinių bonbonkų, 2 Vi sv. cuk
raus, 2 Vi sv. ryžių, 2 sv. rūk. 
bekono, 1 sv. sviesto, 1 sv. sū
rio, 1 sv. maiš. vaisių, 2 sv. 
vengriškos dešros, 1 svaras 
maiš. vaisių marmelado, 1 sv. 
makaronų, '/z sv. figų, Vz sv. 
biskvitų, ’/z sv. grietininių 
pyragaičių.

TURIME IR DAUG KITŲ PUI
KIŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ. 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 

I N T E R T R A D E
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonas: 982-1530

LABAI SVARBU
Vartoti drabužiai
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 23 METŲ PA
TIRTĮ ŠIAME VERSLE IR DAUG 
TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.

Rinkiminės prakalbos
Iš salės, kurioje kalba į par

lamentą norįs būti išrinktas kan
didatas, išeina laukan vienas 
klausytojų.

— Ką jis ten daro? — klausia 
kiti.

— Kalba.
— Apie ką kalba?
— Iki šiol jis to dar nepasakė.

Šypsenos
Dvejopa demokratija

Sov. Sąjungos diplomatas kal
ba su JAV atstovu. Rusas klau
sia:

— Kiek pas jus darbininkas 
uždirba į mėnesį?

— Apie 500 dolerių.
— O kiek kainuoja pragyve

nimas?
— Apie 250 dolerių.
— Tai kur žmonės deda liku

sius pinigus?
— Tai jų reikalas, valdžia tuo 

nesirūpina. Pas mus demokrati
ja, — atsakė amerikietis.

Po to amerikietis klausia ru
są:

— O kiek uždirba jūsų darbi
ninkas?

— Šimtą rublių į mėnesį.
— O kiek kainuoja pragyveni

mas?
— Du šimtai rublių.
— Tai kaip darbininkas gali 

pragyventi?
— Tai jo reikalas. Į asmeni

nius dalykus valdžia nesikiša. 
Pas mus irgi demokratija.

Sovietinis gudrumas
Maskvon turėjo atvykti užsie

nio žurnalistų ekskursija. Atbė
go partijos biistinėn pareigūnas 
ir sako, jog toj vietoj, kur turi 
praeiti žurnalistai, yra duonos 
parduotuvė. O prie jos stovi ki
lometrinė eilė žmonių, laukian
čių duonos.

— O kas yra šalia tos parduo
tuvės, — paklausė centrinio 
partijos komiteto narys.

— Iš vienos pusės yra taupo
moji kasa, iš kitos — gyvenamas 
namas.

— Sukeiskit iškabas: prie duo
nos parduotuvės pakabinkit iš
kabą su taupomosios kasos užra
šu, o prie kasos — duonos par
duotuvės iškabą.

3828 BLOOR St W., ISLINGTON:
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas A OQ1 fi 9 2 fi
REALTOR Y ’ °

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas^ 233-9632 
Advokatas (barrister, solicitorį^r

NUO L O i N O S IKI DANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

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

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Ave., Toronto 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ:

Notaras
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILjYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, 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

INSURANCE
DUDA 769-4S12

2231 Bloor Street W.

Mokykloje
Mokytoja klausia mokioj:
— Jonuk, pasakyk man, kuris 

gyvis geriausiai prisitaiko prie 
aplinkybių?

— Višta!
— Kaip tai?

— Ji deda kiaušinius visada 
tokius, kurie tinka į betkurį 
kiaušiniams valgyti indelį.

Įrodymas
Dvi poros tėvų atėjo į sve

čius, skundžiasi, kad dabartinėje 
amerikietiškoje aplinkoje ne
įmanoma vaikų išmokyti lietu
viškai. Šeimininkas pasiklausęs 
tų kalbų, šūktelėjo:

— Murziau, ateik čia! — Pro 
atviras duris iš kito kambario 
ateina šuo. “Murziau, atnešk du
benį!” Nubėga šuo į virtuvę ir 
grįžta su dubenėliu dantyse, šei
mininkas paglosto šunį ir sako:

— Aš išmokiau lietuviškai sa
vo šunį, o jūs negalite išmokyti 
savo vaikų!

Jonuko obuoliai
— Jonuk, stalčiuje gulėjo du 

obuoliai, o liko tik vienas. Kaip 
tai atsitiko?

— Buvo taip tamsu, kad antro 
nepastebėjau. “VL”

Lituanistinėj klasėj
Mokinys parašė tokį rašinį 

apie karvę:
“Karvė yra naminis gyvulys 

žinduolis. Ji turi šešias puses: 
dešinę, kairę, dar vieną apačio
je, kitą viršuje ir vieną priekyje, 
o kitą užpakaly. Karvė yra ap
tempta jaučio oda ir viename ga
le turi uodegą, o kitame — kak
tą. Uodega reikalinga musėms 
nuvaikyti, o kakta, kad būtų kur 
ragus įsodinti. Po karve kabo 
pienas, kuris turi tam tikrus 
įrengimus taupymui. O kai juos 
tampai, teka pienas. Karvė nuo
lat gamina pieną, ir jis niekad 
nesibaigia, tik nežinau kodėl. 
Karvė ėda labai mažai. Ką kartą 
suėda, paskui vėl tą patį ėda, 
kol būna soti. Jautis taip pat yra 
karvė, bet apačioje neturi pie
no ir dėl to nėra žinduolis gy
vulys. Daugiau rašyti nebežinau 
ką.” Parinko Pr. Alš.

^ 231-2661

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 
Eagles Nest

Telefonas 534-0563

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wlktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 
•iaio nun 10 v ryto iki 6 V.V.
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’I TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Praėjusį sekmadienį, esant gra

žiam orui, daug žmonių dalyvavo 
Springhurste lietuvių pamaldose. Va
sarvietėje pamaldos bus laikomos 
sekmadieniais 11 v.r. iki Padėkos sek
madienio.

— Iš parapijos bažnyčios palaido
tas a.a. Bonifacas Cilkus. Velionies 
artimiesiems gili užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį atlaikytos 
pamaldos Keswicko apylinkėje įsi- 
kūrusiems lietuviams Jono ir Bronės 
Morkūnų vasarvietėje.

— Lietuvių kapinėse kasami pama
tai naujiems paminklams. Kas dar 
šį rudenį ketina statyti paminklus, 
prašomi pranešti klebonijai.

— Vaikams, ateinantį pavasrį be
siruošiantiems pirmajai Komunijai, 
tikybos pamokos prasidės po Padė
kos savaitgalio. Vaikai registruojami 
klebonijoje.

— Sį sekmadienį 11 v. pamaldose 
Springhurste prisimenamas a.a. Ka
zimieras Endriukaitis.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Sį sekmadienį 9.30 v.r. pamal
dos ir sekmadienio mokykla.

— Ateinantį mėnesį Kanados Lie
tuvių Dienos proga Montrealyje kun. 
koordinatorius Algimantas Žilinskas 
laikys pamaldas. Pamaldų laikas bei 
vieta bus paskelbta vėliau.

Kazys Baltrūnas dalyvavo 
Warner Bros. Productions To
ronte paruoštame filme “Class 
of 44” kaip statistas. Fotografų 
skyriaus pakviestas, vieną savai
tę dalyvavo Miunchene olimpi
nių žaidynių filmavime. Ten su
tiko kelis lietuvius sportininkus, 
dalyvavusius žaidynėse. Grįžda
mas į Kanadą, aplankė Šveicari
ją ir Prancūziją. Sį rudenį Ka
zys, po vienerių metų studijų 
Yorko universitete, įstojo į Ry
erson institutą studijuoti foto
grafijos meno.

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.
ISLINGTONO RAJONE parduoda- 
mas 4 miegamųjų labai gerame sto
vyje namas. Skambinti 239-8368 arba 
274-6464.

GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir pa- 
talpos gyventi parduodamos savinin
kų, išeinančių į pensijų. Gazolino par
duodama 150,000 gal. į metus. Krau
tuvės apyvarta apie $1,500 į savaitę. 
Labai geri vidaus įrengimai. Stotis 
yra Wasaga Beach prie labai jud
raus kelio. Skambinti St. Dargini tei- 
raujantis smulkesnių informacijų tei. 
231-6226, Frank Barauskas, Realtor.
IŠNUOMOJAMI du kambariai, virtu
vė ir prausykla IlI-me augšte. Yra 
garažas. Skambinti tel. 762-1246.
ATLIEKU VISUS NAMU REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
TeL 839-4894. KAZYS CIBAS.

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

JONAS BANYLIS atlieka visus sta- 
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMŲ DAŽYMO 
darbus — išorėje ir viduje. Skubus 
patarnavimas, pigesnė kaina. Skam
binti po 5 v.v. tel. 535-2581 (klausti 
Joe).

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIU KRAUTUVĖ

PARKSIDE mIrket
335 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, 
paršiukai, rūkyti unguriai, Importuoti maisto gaminiai ir kt. 
UŽSAKYMAI MtnMAMl IR TEUTONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 8.20 v. — už a. 

a. VI. Sadauskienę, užpr. B. K. Na
ruševičių; šeštad., 8 v. — už a.a. A. 
Biretą, užpr. V. B. Biretų; 8.30 v. 
— už a.a. V. Umbrasą, užpr. P. E. 
Spilchakų; 9.20 v. — už a.a. J. Mic
kevičių, užpr. pensininkų klubo kaip 
užuojauta velionies artimiesiems; 
sekmad., 8 v. — už a.a. Florijoną ir 
Danielių Vaičiūnus užpr. A. Vaičiū
nienės; 9 v. — už a.a. Pr. Dailidienę, 
užpr. V. Dailidės; 10 v. — už a.a. J. 
Smolskį, užpr. G. I. Smolskių.

— Vėlyvosios Mišios sekmadieniais 
12.15 vai. pradedamos šį sekmadienį.

— Šį sekmadienį daroma speciali 
rinkliava Šv. Tėvo karitatyviniams 
darbams ir Kanados vyskupų pastora
ciniams projektams paremti.

— Parapijos choro repeticijos: 
bendra — kiekvieną ketvirtadienį,
7.30 v.v., o atskirų balsų — pamaino
mis kas ^ekmadienį po Sumos; šį sek
madienį repetuos vyrų balsai, kitą — 
moterų. Renkamasi į muzikos studi
ją. Malonu pasidžiaugti, kad parapi
jos jubilėjinei programai atlikti į 
chorą jau įsijungė nemaža jaunimo, 
anksčiau dainavusio įvairiuose jau
nimo choruose. Laukiame dar neįsi- 
jungusių — iš jaunimo ir vyresniųjų.

— Ryšium su parapijos 20-mečio 
sukaktim ateinantį pavasarį, be reko
lekcijų ir iškilmingų pamaldų, numa
toma suruošti socialiniais bei religi
niais klausimais simpoziumą, iškil
mingą vakarienę, par. choro koncer
tą, parapijai įvairių dailininkų dova
notų paveikslų parodą ir kt.

— Katalikių Moterų Draugijos pir
mas šio sezono susirinkimas — spa
lio 1 d. po Sumos Parodų salėje.

— Pensininkų laisvavakaris — rug
sėjo 27, trečiadienį, 6.30 v.v., Paro
dų salėje. Kviečiami visi Toronto vy
resnieji.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas veikia kas sekmadienį: bib
lioteka — 10.30 — 1 v., kioskas —
9.30 — 1 v.

— Susituokė: Karol W. Czarniecki 
ir Birutė A. Danisevičiūtė.

A.a. Bonifacas Cilkus, 86 m. 
amžiaus, kilęs nuo Merkinės, pa
laidotas iš Šv. Jono Kr. švento
vės lietuvių kapinėse rugsėjo 16 
d. Kanadon atvyko 1910 m. Iš
augino penkis sūnus ir dukrą. 
Gyveno Toronte, 141 Gorevale 
Ave.

A. a. Jurgis Perdizuk, 52 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 17 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje nuo širdies 
smūgio. Velionis yra ukrainie
tis, bet jo žmona — lietuvaitė 
Marija Voverytė nuo Jurbarko. 
Buvo pašarvotas Odette laido
tuvių namuose, palaidotas lietu
vių kapinėse.

PADĖKA
Noriu išreikšti nuoširdžią padėką 

už suruoštą man priešvestuvinį va
karą (“shower”). Ypatingą padėką 
reiškiu sesutei R. Paul, p.p. E. Kve- 
derienei, V. Vaitkienei. Taip pat nuo
širdžiai dėkoju visoms rengėjoms: p. 
Adams, p. B. Alksnienei, p-lei P. An
derson, p. p. Birgiolienei, Bremen, 
M. Brown, p-lei L. Brown, p. p. Be- 
resnevičienei, O. Dačkienei, B. Dice- 
vičienei, E. Draudvilienei, p-lei G. 
Draudvilaitei, p. I. Jasiūnienei, p-lei 
O. Jonaitytei, p. p. S. Jurevičienei, 
A. Levišauskienei, L. Malinauskienei, 
Martynaitienei, Paulyschyn, Poškie
nei, p-lei V. Plučaitei, p. Pūkienei, 
A. Raškauskienei, p-lei C. Thomas, 
p. p. P. Stočkienei, Stulgienei, Vana
gienei, Vaišvilienei, Vasiukevičicnei, 
Žymantienei. Dėkoju p. Revienci už 
gėles. Taip pat dėkoju visoms vieš
nioms už atsilankymą ir dalyvavimą 
tose gražiose vaišėse. Šios vaišės ir 
brangios dovanos liks man neužmirš
tamu prisiminimu. Dar kartą visoms 
nuoširdus ačiū —

Birutė Danisevičiūtė
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką už man 
suruoštą mergvakarį, brangias do
vanas, vaišes ir sveikinimus. Di
džiausias ačiū p. M. Gudaitienei, 
p. Z. Didžbalienei, Mamytei už pra- 
vedimą mergvakario ir supirkimą 
dovanų. Taip pat dėkinga sesutėms, 
visoms rengėjoms ir viešnioms: p.p. 
D. Bajorinienei, Z. Daugvainienei, 
O. Juodviršienei, B. Gataveckienei, 
A. Gataveckienei, E. Kemežienei, A. 
Kežėnaitienei, G. Kripienei, S. Pi- 
vorienei, S. Valatkienei, M. Vasa
rienei, P. Valiukienei.

Visoms mieloms rengėjoms ir 
viešnioms daug kartų ačiū.

Jums dėkinga —
Stasė Matusevlčiūtė-Gruchala

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

K
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XVIII-ji KANADOS
MONTREALYJE
šeštadienį:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KREPŠINIO RUNGTYNĖS 12.30 v.p.p

Lietuvių Diena — tautinio solidarumo diena ir puiki proga 
aplankyti montrealiečius bei sutikti visos Kanados lietuvius

te

žodžiu ir 
seneliui

U I.
polydėju-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, 

lankiusiems ligoninėje, pareiškusiems užuojautą 
laiškais, mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir

a. a. Viktorui Miksi
Padėka visiems atsilankiusiems į koplyčią ir 

siems į kapus, ypač karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū gerb. 
kun. P. Ažubaliui už maldas koplyčioje ir kapinėse.

A. Mikšienė ir
R. Valentine su šeima

La Salle High School, 140 — 9th Ave., La Salle, Que.

DAILĖS PARODA ir BALIUS 7 V. vakaro James Lyng High School, 5440 Notre Dame St. West, Montreal
dienomis

Sekmadienį:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IŠKILMINGOS PAMALDOS KATALIKAMS 11 v. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Parthenais Street ir 
Aušros Vartų bažnyčioje, 1465 De Sere St., Montreal. EVANGELIKAMS—11.30v.r. Lutheran Church, 3594 Jeanne Mance St.
AKTAS ir KONCERTAS 3 V. P«P> Plateau salėje, Lafontaine Park, Montreal
JAUNIMO POBŪVIS 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero parapijos salėje

Dalyvauja: Toronto, Hamilto
no ir Montrealio sportininkai, 
Montrealio dailininkai, Auš
ros Vartų par. choras, Ha
miltono mergaičių choras"Ai-

das", meniniai jaunimo vienetai: Montrealio “Gintaras”, 
Toronto "Gintaras”, Delhi "Palanga", Londono "Rasa".

• Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos leidinys ir jos programa.
• INFORMACIJA: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas, 1465 De Seve St., Montreal 205, Que. Tel. 766-5827. 

Atvykusiem į Montreal) šeštadienį informacijos centras veiks Apšros Vartų parapijos salėj. Tel. 768-0037.

Lituanistinis seminaras moks
lo metus pradeda šį penktadienį, 
rugsėjo 22 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Kviečiame 
įsijungti visus, betkada baigu
sius šeštadieninę mokyklą. Pa
mokos vyks penktadienių vaka
rais nuo 7 iki 9 v. Vedėjas

Bendruomenės dramos mėgė
jų būrelis, pradėdamas naujo 
sezono darbą, šaukia rugsėjo 24 
d., 6 v.v., Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., susirinkimą. 
Kviečiami susidomėti ir atvykti 
visi buvusieji vaidintojai ir kiti 
asmenys, kurie norėtų prisidėti 
bei paremti savo dalyvavimu šią 
svarbią kultūrinę sritį.

Šį rudenį lietuvių chorui “Var
pas” sukanka 20 metų. Šią su
kaktį paminėti “Varpas” ruo
šiasi neeiliniu koncertu, kuris 
įvyks 1973 m. kovo mėnesį. Ta 
proga nuoširdžiai kviečiame vi
sus naujus ir anksčiau dainavu
sius choristus, o ypač jaunimą, 
įsijungti į choro eiles. Repetici
jos vyksta naujuosiuose Lietu
vių Namuose: moterims — tre
čiadieniais, vyrams — pirmadie
niais 7.30 v. vakarais. Valdyba

Toronto “Gintaras” buvo pa
kviestas Padėkos savaitgalyje 
šokti CTV televizijos specialio
je programoje, tačiau apgailes
taudamas turėjo atsisakyti, nes 
tą savaitgalį vyksta į Montrealį 
dalyvauti Lietuvių Dienos pro
gramoje. Gintariečiai į Montrea
lį išvyksta spalio 7 d. rytą.

Bendruomenės, spaudos ir ra
dijo savaitgalį surengė L. Žurna
listų Sąjungos valdyba Taboro 
Farmoje rugsėjo 16-17 d.d. Da
lyvavo gana gausus veikėjų bū
rys. VLIKui atstovavo dr. J. Pu
zinas, PLB valdybai — pirm. St. 
Barzdukas, diplomatinei tarny
bai — gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas, JAV LB centro valdybai
— pirm. Vyt. Volertas, ALTai
— dr. Vi. Simaitis, Kanados LB 
krašto valdybai — J. R. Sima
navičius. “T. žiburiams” atsto
vavo J. Andrulis. Platesnis re
portažas apie suvažiavimą pa
sirodys vėliau.

“T. Žiburių” redakcijoj lan
kėsi Parkdale rinkiminės apylin
kės kandidatai: liberalų partijos
— dr. S. Haidasz, konservato
rių — Lubor J. Zink. Pirmasis 
yra lenkų kilmės ilgametis fe
deracinio parlamento narys, pla
čiai žinomas tautinėse grupėse, 
turįs didelę patirtį politiniame 
gyvenime, daug kam padėjęs 
Įvairiuose reikaluose. L. J. Zink 
yra naujas žmogus Kanados po
litiniame gyvenime, bet plačiai 
žinomas kaip čekų kilmės žur
nalistas, keliąs viešumon pa
vergtųjų tautų klausimą. Už tai 
jis yra gavęs baltiečių laisvės 
medalį. Rinkimų proga L. J. 
Zink yra parašęs knygą “Tru- 
deaucracy”, kurioje kritikuoja 
dabartinės vyriausybės politiką, 
ypač užsienio reikalų srityje.

Parkdale apylinkėje yra 82.- 
000 balsuotojų, kurių 42.000 yra 
neanglosaksai. Lenku grupė ten 
yra gausiausia — 8.000, portu
galu — 6.000, ukrainiečiu — 
4.500. italų — 4.300, vokiečių
— 2.300. lietuviu — 1.215, grai
kų — 1.100, čekų — 750, slova
kų — 500, latvių — 500, vengrų
— 200. estu — 200 ir t.t.

Iš šių skaičių matyti, kad rin
kiminėje Parkdale apylinkėje 
etninių grupių svoris yra gana 
didelis.

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

Nauja Lietuvių Vaikų Namų 
vyresniąja ir darželio vedėja pa
skirta sesuo Teresė (buvusi Ber
narda) iš Putnamo. Buvusi vy
resnioji sesuo Igne Marijošiūtė 
paskirta naujom pareigom į vie
nuolijos centrą Putname. Naujo
ji vedėja perėmė pareigas prieš 
dvi savaites. Vaikų darželis po 
vasaros atostogų vėl pradėjo 
veikti rugsėjo 5 d. šiuo metu 
jame yra 75 vaikai, kurių apie 
20 yra lietuviai. Pastarieji su
daro atskirą grupę. Būtų gera, 
jei tėvai daugiau dėmesio kreip
tų į lietuvišką darželį, kuriame 
dirba 5 kvalifikuotos seselės lie
tuvaitės. Jo vedėja yra buvusi 
Putnamo ■ centrinio vienuolyno 
vyresniąja, trejus metus redaga
vusi vaikų laikraštį “Eglutė”, 
studijavusi Otavos universitete. 
Be to, darželiui talkina sesuo 
Konstancija, naujai atvykusi iš 
Putnamo. Iš Toronto į Putna- 
mą grįžo sesuo Apolinara. Sesuo 
Igne Toronte išbuvo penkerius 
metus, uoliai dalyvaudama lie
tuviškoje veikloje.

Naujųjų demokratų partijos 
(NDP, socialistų) iniciatyva rug
sėjo 16-17 d.d. West Park Voca
tional School patalpose buvo su
rengta etninė konferencija. Or
ganizacinio komiteto vardu Dui- 
lio Gatti atsiuntė pakvietimą da
lyvauti ir “T. Žiburiams”. Deja, 
pakvietimas buvo gautas konfe
rencijai pasibaigus (taip veikia 
paštas!). Iš gautos informacijos 
matyti, kad konferencijoj daly
vavo labai mažas skaičius daly
vių. Pranešimuose bei diskusi
jose buvo iškelta kritiškų min
čių apie neanglosaksų būklę On
tario provincijoj. Esą ir unijose, 
ir valdiniuose sluogsniuose vy
rauja anglosaksai, nors Ontario 
prov. yra 40% neanglosaksų. 
Naujai paskelbtoji daugiakultū- 
rė politika esanti priedanga to 
paties tirpinančio katilo. Vado
vaujanti figūra šioj konferenci
joj buvo lenkų kilmės dr. J. 
Dukszta, Ontario parlamento na
rys. Jis kritikavo buvusį “Onta
rio Heritage” kongresą, kuris 
buvęs vyriausybės surengtas 
spektaklis, nepajudinęs esminių 
problemų. Ar ši etninė konfe
rencija duos ką daugiau, kol kas 
nematyti duomenų.

Kiek lietuvių atvyko? Darbo 
ir imigracijos" ministerija at
spausdino leidinį “1971 Immi
gration Canada”, kuriame pa
skelbė statistinius duomenis. 
Pagal juos, 1946—1955 m. lai
kotarpyje iš Lietuvos Kanadon 
imigravo 9,898, 1956 — 1958 
imigravo 38, 1969 — tiktai 4, 
1970 — tiktai 2, 1971 — nė vie
nas. Iš viso 1946—1971 m. lai
kotarpyje iš Lietuvos imigravo 
9,942. Tame pačiame laikotar
pyje estų imigravo 10,526, lat
vių 10,868. Skaičiuojant pagal 
pilietybę, Lietuvos piliečių imi
gravo 1946 — 1955 metais 
11,820, 1956 — 1968 m. 165, 
1969 m. 3, o 1970 m. 3 ir 1971 
m. 3. Iš viso — 11,994. Estijos 
piliečių tame laikotarpyje imi
gravo 13,6656, Latvijos — 
14,041. Pagal gimimo kraštą lie
tuvių imigravo 1946 — 1955 m. 
laikotarpyje 11,654, vėliau 1956 
— 1968 m. laikotarpyje 1,216, 
1969 m.55, 1970 m. 34, 1971 m. 
31. Iš viso 12,990. Estų imigra
vo 1,177 (1946 — 1955 m. laiko
tarpio estai priskaičiuoti prie 
nebritų europiečių grupės), lat
vių 15,338. Ši statistika neapima 
lietuvių, atvykusių prieš 1946 
m. ir gimusių Kanadoje. Naujo
jo surašymo (1971 m.) duomenys 
dar nėra suvesti ir nežinia kokį 
skaičių lietuvių parodys Kana
doje. Tik parlamento rinkimų 
reikalui paruošti provizoriniai 
duomenys.

LIETUVIU DIENA KŽšventės
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Daugiakultūrio teatro draugi
ja, įsisteigusi Toronte, jau pa
skelbė teatro festivalį lapkričio 
5-19 d.d. St. Lawrence Centre. 
Veikalai bus vaidinami įvairio
mis kalbomis. Štai programa: 
lapkričio 5 — vokiečių k. C. 
Sternheim veikalas “The Snob”; 
lapkričio 6 — anglų k. D. Camp
ton “The Life and Death of Al
most Everybody; lapkričio 7 —■ 
ukrainiečių kalba H. Ibseno 
“Ghosts”; lapkričio 8 — anglų 
k. C. Morgan “Tutto ii Mondo”; 
lapkričio 9 — žydų k. P. Hersh- 
bain“The Green Fields”;lapkri
čio 10 — čekų k. S. Sramek 
“The Summer”; lapkričio 11 — 
estų k. V. Kudres “One’s Own 
Island”; lapkričio 12 — latvių 
k. M. Ziverts “The Snake”; lap
kričio 13 — italų k. N. Macchia- 
velli “La Mandragola”; lapkri
čio 14 prancūzų k. J. Barbeau 
“Solange”, “Goglu”; lapkričio 
15 — anglų k. R. Cornell “The 
Flat Above the Fruit Store”; 
lapkričio 16 — lenkų k. J. Za- 
wieyski “High Wall”; lapkričio 
17 — armėnų k. L. Fermanian 
“How to Divorce an Armenian”; 
lapkričio 18 ir 19 — vengrų k. 
Fr. Lehar “Land of Smiles”. 
Lietuvių paskelbtame sąraše nė
ra. Šio teatrinio festivalio metu 
bus rengiamos dailės parodos 
teatro priesaliuose. Informaci
jų teirautis: Guenther Petricek 
367-5792 arba Mary Jolliffe 366- 
1656. Daugiakultūrio teatro 
draugijos valdybą sudaro: pirm. 
G. Petricek, I vicepirm. Mrs. V. 
Andre, II vicepirm. A. Di Gio
vanni, ižd. M. Janecek, sekr. 
Mrs. Inta Purvs, nariai — dr. A. 
Achim, J. Polivka.

Latvių Namuose College gat
vėje rugsėjo 13 d. vakarą įvyko 
Western Guard (buvusios E.Bur- 
ke)draugijos susirinkimas. Prieš 
ją demonstravo didokas būrys 
daugiausia komunistinio nusista
tymo žmonių — juodų ir baltų. 
Įvyko susirėmimas su policija; 
penki policininkai buvo sužeisti, 
penkiolika demonstrantų suim
ta. Negrų laikraštis “Contrast” 
rugsėjo 15 d. laidoje rašo, kad 
buvo demonstruota prieš rasis
tinį susirinkimo pobūdį, nes jo 
tema buvusi “Keep Canada 
white”. Iš “The Globe a. Mail” 
rugsėjo 14 d. laidoje paskelbto 
sąrašo matyti, kad demonstraci
joje dalyvavo visokio plauko ko
munistiniai vienetai.

AS ADAMONIS
C. I. B. ’

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES sieg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namu 376-3731 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas . ___ ____ 5.0%
Taupomąsias s-tas G.0% 
Term. ind. 1 m.__ ________6.5%
Term. ind. 2 m.___________7.0%
Term. ind. 3 m.___________7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

OS MONTREAL
Sv, Kazimiero par. žinios
— Choro vadovė Ag. Petrauskaitė 

prašo tuos, kurie turi balsą ir klausą, 
įsijungti į jos vadovaujamą mišrų 
chorą. Ji ypač norėtų turėti daugiau 
parapijos jaunimo choristų eilėse. Jie 
stovėtų greta veteranų choristų ir 
tuo sustiprintų jos vadovaujamą cho
rą, kuris gieda 11 v. pamaldose. Mū
sų jaunimas turėtų atsiliepti į jos 
kreipimąsi, nes Agidija yra pati jau
nuolė ir būsimus savo choristus vi
suomet supras ir atjaus.

— Šią vasarą par. komiteto pirmi
ninkui V. Markauskui vadovaujant, 
buvo sudaryta talka ir atnaujintos- 
perdažytos aplink bažnyčią esančios 
geležinės tvorelės. Galbūt dėl laiko 
stokos bažnyčios durys, ypač didžio
sios, kurios labai reikalingos remon
to, buvo pamirštos.

— Rugsėjo 24 d., 3 v.p.p., visi para
pijiečiai kviečiami atvykti į kapus. 
Renkamės prie koplyčios. Ta proga ap
lankysime savo artimųjų bei pažįs
tamų kapus bei pasimelsime už juos.

— Spalio 8 d., 7.30 v.v., mūsų pa
rapijos svetainėje įvyks Lietuvių Die
nos jaunimo susipažinimo pobūvis- 
šokiai.

— Mūsų choro dalyvis J. Kvietins- 
kas sugrįžo iš ligoninės. Linkime jam 
sveikatos.

— Iš mūsų bažnyčios buvo palai
doti — J. Šinkūnas ir jo žmona 
Elena. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Kun. L. Zarembai išvykus ir 

kun. K. Raudeliūnui persikėlus į Či
kagą, Montrealio arkivyskupas P. 
Grėgoire rugsėjo 8 d. paskyrė kun.

Veiksnių atstovai rugsėjo 9 d. 
Niujorke tarėsi dėl žygių ryšium 
su numatoma Europos saugumo 
konferencija, kurioje sovietai 
nori išgauti galutinį tarptauti
nį pripažinimą dabartinių savo 
sienų. Tuo būdu Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų okupacija būtų 
galutinai įteisinta. Pasitarime 
dalyvavo: VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir vicepirm. J. Audė
nas, gen. kons. A. Simutis, LLK 
pirm. V. Sidzikauskas, PLB val
dybos atstovas dr. H. Brazaitis, 
ALTos pirm. K. Bobelis ir vice
pirm. dr. K. Šidlauskas, JAV LB 
vicepirm. A. Gečys, Kanados LB 
pirm. E. čuplinskas.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ______________ 8.5%
Nekiln. turto ____  8.5%
čekių kredito ____________9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

SPALIO 7 ir 8
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Joną Kubilių parapijos klebonu, o 
kun. Juozą Aranauską vikaru. Kun. 
J. Kubilius atvyko į Montrealį, ap
lankė arkivyskupą, susitiko su para
pijos komitetu ir pradėjo eiti klebo
no pareigas. Jis dar turės grįžti į Či
kagą ir, užbaigęs Jaunimo Centro sta
tybos reikalus, galutinai atvyks į 
Montrealį spalio 16 d.

— Buvusiam klebonui kun. L. Za
rembai ir kun. K. Raudeliūnui Šv. 
Onos Draugija su parapijos komite
tu suruošė gražias išleistuves. Sek
madienį, rugsėjo 10, klebonas atlai
kė paskutinį kartą 10 ir 11 valandos 
Mišias, kuriose dalyvavo daug para
pijiečių ir klebono draugų. Po pa
maldų gražiai papuoštoje salėje vy
ko atsisveikinimas ir pietūs, į ku
riuos atvyko šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius ir 
didelis būrys jo parapijiečių.

— Buvusieji kunigai per ketverius 
metus atliko didelį pastoracinį dar
bą: organizavo religinius pokalbius, 
aiškino Mišių prasmę, Šv. Raštą, va
dovavo jaunimo stovykloms, patys 
dalyvavo organizacinėje veikloje, lan
kė ligonius, atnaujino bažnyčios vi
dų, rūpinosi pastatais ir t.t. Jiems 
didelė padėka nuo visų kunigų ir pa
rapijiečių.

— šeštadieninė mokykla pradėjo 
savo darbą naujesnėse ir erdvesnėse 
patalpose, 811 Cherrier ir St. Hu
bert gatvių kampe, prie Sherbrook 
metro stoties. Mokyklos vedėja — G. 
Gedvilienė. Mokyklos reikalais skam
binti po 6 v. vakaro tel. 366-6910. La
bai prašome tėvus leisti, raginti, at
vežti savo vaikus į lietuvišką mo
kyklą, kurios įtaka jaunam vaikui pa
liks neišdildomą įspūdį, lietuvišką 
susipratimą ir savos kalbos meilę vi
sam gyvenimui.

— Parapijos vakarienė bus spalio 
28 d. Jau atsiliepė daugelis šeimų, 
paimdamos loterijos bilietus. Lau
kiame daugiau atsiliepimų. Gavome 
ir vertingų dalykų loterijai.

— Visi dalyvaukime rugsėjo 24 d., 
3 v.p.p., kapinių lankyme. Dalyvau
ja šv. Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijiečiai.

— Užpraeitą sekmadienį surinkta 
$264.38. Tai pirmoji taip didelė rink
liava po vasaros mėnesių.

Akademinis Lietuvių Sambū
ris vėl įteiks Vinco Krėvės lite
ratūros premiją. Vertintojų ko
misija netrukus paskelbs devin
tąjį šios premijos laureatą. Pre
mijos įteikimo iškilmės-vakaras 
įvyks lapkričio 4, šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Numatyta įdomi meninė progra
ma su šokiais ir bufetu. Visa 
Montrealio visuomenė kviečia
ma šiame neeiliniame premijos 
įteikimo vakare dalyvauti.

Šeimos tragedija. Vietinėje 
spaudoje pasirodė žinia apie tra
gišką Jono Šinkūno, 67 m., ir jo 
žmonos Elenos, 62 m., mirtį. Jie
du rasti negyvi savo namuose 
Rosemounte. Tuose namuose gy
venąs kaimynas pašaukė polici
ją, kuri konstatavo, kad abu tau
tiečiai buvo nužudyti. Jų sū
nus, chemijos inžinierius, nuga
bentas policijon apklausinėji
mui. Vyresnio amžiaus kaimy
nas taip apibūdino mirusius: 
“Jie buvo lietuviai — geri, so
lidūs, gero būdo, ramūs žmo
nės. Aš matydavau sūnų, pjau
nantį vejos žolę.” K. Taylor, 
gimnazijos mokytojas, kurio tė
vai gyveno virš Šinkūnų aparta
mento, taip kalbėjo apie to na
mo savininkus: “P. Šinkūnas 
dirbo Molsone, bet jirieš metus 
išėjo pensijon. Jo žmona tebe
dirbo tabako įmonėje. Jų sūnus 
yra chemijos inžinierius, bet bu
vo be darbo jau 6 ar 7 metai. 
Gyveno rūsyje.” Visi lietuviai 
labai apgailestauja šią savo tau
tiečių tragediją.

Inž. Izidorius Mališka rūpinasi 
Kanados Lietuvių Fondo augi
mu. Montrealyje jau yra 40 jo 
narių, įmokėjusių po $100. Ban
kelis “Litas” yra daugiau įmo
kėjęs. Pastaruoju metu savo įna
šą padvigubino A. V. Daugelavl- 
čiai. Dabar jų įnašas yra $200. 
Laukiama ir daugiau nauju įna
šų iš senųjų narių ir tų, kurie 
dar nėra tapę nariais. ’ Įnašus 
priima “Litas”. KLF sąskaitos 
nr. — 889.


