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Minėjimai ir šventės
Masinė išeivijos banga 1944 m. vasarą iš Lietuvos išsinešė ir
j užjūrius atsivežė nepriklausomybės metais puoselėtas lietuvių
tautos tradicijas, kurių tarpe žymi vieta tenka tautinėms šventėms
ir minėjimams. Jau pokarinės Vokietijos griuvėsiuose buvo ren
giami pirmieji Vasario 16 minėjimai, dalyvaujant paskaitininkams,
naujai įsteigtiems ansambliams, tautinių šokių grupėms, beveik
kiekvienoje didesnėje stovykloje suorganizuotiems chorams. Visi
tada gyvenome greita nepriklausomybės atgavimo mintimis, tad
ir šiai šventei buvo skiriamas bene didžiausias dėmesys. Ilgoje mi
nėjimų grandinėje Vasario 16 išlaikė pirmą vietą ir šiapus At
lanto, kai, atlikę darbo sutartis Kanados miškuose, kasyklose ir
ligoninėse, pradėjome kurtis didžiuosiuose miestuose. Vasario 16
mums buvo dvasinio susikaupimo ir vilties diena, apgaubta liū
desio šešėliu, kurį metė sovietinė Lietuvos okupacija, skaudžiu
pralaimėjimu pasibaigusi partizanų kova. Dėl šių priežasčių nusi
stovėjo dvilypis Vasario 16 minėjimas, pradedamas Mišiomis baž
nyčiose ir baigiamas akademine bei koncertine dalimi salėse. Nie
kam tada nė į galvą neatėjo prie minėjimo prijungti linksmąją
dalį — šokius su alkoholiniais gėrimais. Ši naujovė atėjo gerokai
vėliau, kai jau spėjome prasigyventi, primiršti žuvusius partizanus,
Sibiro tremtinius ir tautiečius Lietuvoje, kuriems sovietai nelei
džia švęsti Vasario 16. Tiesa, ir tuose minėjimuose, kur neišsiver
čiama be stikliuko ir be šokių muzikos, dar netrūksta patriotinių
kalbų, skambių rezoliucijų, bet visdėlto gresia pavojus, kad Vasa
rio 16 gali tapti eiliniu šokių vakaru.
Kadaise buvo labai populiarūs tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimai, apimantys sovietinės okupacijos pradžią ir pirmuosius
masinius lietuvių trėmimus į Sibirą. Vartydami albumų puslapius,
rasime daug nuotraukų, kuriose lietuviai su antisovietiniais plaka
tais ir tautinėmis vėliavomis žygiuoja miestų gatvėmis padėti vai
niko prie vietinių paminklų. Didesniųjų kolonijų tokiose eisenose
dalyvaudavo šimtai tautiečių ir sugebėdavo atkreipti didžiųjų dien
raščių dėmesį. Dabargi tragiškuosius birželio įvykius dažniausiai
kartu prisimena visi baltiečiai — lietuviai, latviai ir estai, lengvai
sutelpantys vidutinio dydžio salėje bendram minėjimui ar eili
nėje bažnytėlėje ekumeninėm pamaldom. Demonstracinio pobū
džio eisenų jau seniai buvo atsisakyta dėl dalyvių negausumo. At
rodo, birželinius minėjimus bent mums, lietuviams, reikėtų refor
muoti, prijungiant prie jų Romo Kalantos bei kitų tautiečių susi
deginimą už Lietuvos laisvę, jaun’mo riaušes Kaune gal ise, Vil
niaus studentų prasiveržusį tautinį nerimą. Nuo tragiškojo birže
lio šiuos įvykius skiria nepilnas mėnuo. Rengti du atskirus minė
jimus būtų betikslis jėgų skaidymas. Galbūt tokiam bendram mi
nėjimui reikėtų surasti naują pavadinimą, pvz. Kovojančios Lie
tuvos Diena, įprasminantį ir sovietinę okupaciją, ir trėmimus Sibi
ran, ir gyvybės aukas liepsnose, ir jaunimo širdyse po tiek metų
neužgesusius laisvės siekius. Tokiame bendrame minėjime, be
abejonės, būtų susilaukta žymiai daugiau išeivijos jaunimo, negu
birželio tragiškųjų įvykių minėjimuose, kurie buvo tapę tik vy
resniosios kartos atsiminimais grįsta švente. Bendram minėjimui
būtų patartina pasirinkti R. Kalantos susideginimo datą, nes bir
želio savaitgalius daug lietuvių praleidžia vasarnamiuose prie upių
ir ežerų.

Bene populiariausia ir dalyvių niekada nestokojanti išeivijos
lietuvių šventė yra Motinos Diena, kurioje susitinka trys ar net
keturios kartos ir kuri rengiama beveik visose Kanados lietuvių
kolonijose. Nuo panašių renginių Lietuvoje ji skiriasi tuo, kad čia
su Motinos Diena yra susieta ir šeštadieninių mokyklų mokslo
metų užbaiga. Motinoms skirtą programą atlieka mokyklose mo
kytojų paruošti mokiniai, pradedant vyresniaisiais ir baigiant ma
žiausiais pipiriukais, scenoje žengiančiais pirmuosius nedrąsius
žingsnius. Vaikų dalyvavimas programoje turbūt ir yra brangiau
sia dovana motinoms, kai visa salė girdi jų atžalyno gražią lietuviš
ką tartį, stebi pradines vaikiško talento kibirkštis deklamavime,
dainose, tautiniuose šokiuose, scenos vaizdeliuose. Dar didesnis
džiaugsmas motinoms, kai jų vyresniems vaikams įteikiami litua
nistinės mokyklos baigimo pažymėjimai, liudijantys, kad dukra
ar sūnus jau atliko pirminę lietuvio pareigą tėvų gimtajam kraštui,
pramokdamas rašto ir kalbos, susipažindamas su savo tautos kul
tūra bei istorija. Mokyklii dalyvavimas Motinos Dienoje kartu yra
ir mokytojų šventė, kuri atskleidžia jų pasiaukojimą bendram tau
tiniam reikalui, per metų eilę išeivijos atžalynui paaukotą ilgą
virtinę šeštadienių, kuriuos taip lengvai būtų buvę galima su
naudoti savo poilsiui. Motinos Diena iš tikrųjų yra lietuvių išeivijos
gyvybės šventė, kurioje išryškėja bendros motinų, vaikų ir mo
kytojų pastangos lietuvybės fronte, leidžiančios bent iš dalies pra
matyti išeivijos ateitį. Kol Motinos Diena bus švenčiama su šeš
tadieninių mokyklų mokslo metų užbaiga, galime būti tikri, kad
lietuvybė išeivijoje dar nėra mirusi ir nežada mirti. V. Kst.

KANADOS ĮVYKIAI

MIRĖ DVYLIKTASIS PREMJERAS
Kvebeko mieste mirė Louis
St. Laurent, dvyliktasis Kana
dos premjeras, kraštą valdęs
nuo 1948 m. lapkričio 15 d. iki
1957 m. birželio 21 d. Š.m. vasa
rio 21 d. jis atšventė 91-mąjį
gimtadienį. L. St. Laurent buvo
advokatas, politikon įsijungęs
1941 m., turėdamas 59 m. am
žiaus. Liberalų vadas ir prem
jeras W. L. M. King pirmiausia
jį paskyrė teisingumo ministe
riu, o nuo 1946 m. — užsienio
reikalų ministeriu. Jam teko ne
lengvas uždavinys nuraminti
Kvebeką, kai Kanada paskelbė
II D. karo metais privalomą ka
rinę tarnybą. Premjero ir libe
ralų vado pareigas jis perėmė
jau būdamas 66 metų amžiaus.
L. St. Laurent buvo nepriklau
somos Kanados šalininkas, nu
traukęs paskutinius kolonijinius
ryšius su Britanija, paskyręs gu
bernatorium V. Massey, pirmąjį
kanadietį. Jam taipgi pavyko

prišnekinti Newfoundlandą įsi
jungti į Kanados federaciją.
Nors pats buvo Kvebeko pran
cūzų kilmės (tėvas — prancū
zas, motina — airė), nepritarė
separatistų idėjoms Kvebeką pa
versti nepriklausoma prancūziš
ka respublika. Premjero L. St.
Laurent valdymo laikais buvo
padėti tvirti ekonominiai pa
grindai Kanados ateičiai. Užsie
nio politikoje L. St. Laurent rė
mė Jungtines Tautas, ragino
įsteigti karinę Atlanto Sąjungą
ir pasiuntė kanadiečius karius į
Korėjos karą. Premjero L. St.
Laurent valdymą nutraukė nau
jasis konservatorių vadas J.
Diefenbakeris, laimėjęs federa
cinio parlamento rinkimus. Ta
čiau ir pasitraukęs iš politikos,
L. St. Laurent neprarado savo
populiarumo. Kanadiečiai jį pa
garbiai vadindavo dėde Loūis.
Socialistų NDP partijos suva
žiavimas Vankuveryje vadu pa-
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Pasaulio įvykiai
PREZ. K. NIKSONAS ATMETĖ WATERGATE INCIDENTĄ TIRIANČIO

senato komiteto pirm. S. Ervino ir savo paties paskirto proku

roro A. Cox oficialius reikalavimus parūpinti su Watergate įvy
kiais susijusių pokalbių magnetofono juosteles ir dokumentus.
Prez. R. Niksonas sakosi patikrinęs minėtų juostelių įrašus ir
priėjęs išvados, kad jie neatsakytų j pagrindinius Watergate klau
simus. Be to, juostelėse yra komentarų, liečiančių su Watergate
įvykiais nesusijusius asmenis, aštrių pastabų kitomis temomis, ku
rios nieko bendro neturi su Watergate, bet kartais liečia valsty
bės slaptus reikalus. R. Niksonas yra antrasis JAV prezidentas,
atmetęs oficialų JAV kongreso reikalavimą. 1809 m. JAV kon
gresas buvo pareikalavęs, kad pi ez. T. Jeffersonas būtų liudininku
savo seno politinio priešo A.
Burr krašto išdavimo byloje. Jis leidimą iš kalėjimo Izraelyje.
taip pat atsisakė atvykti į teis Jis yra nuteistas kalėti iki gy
mą, bet pasirinko kompromisą vos galvos už 26 žmonių nužu
— liudijimą laiškais. Specialu dymą Tel Avivo aerodrome 1972
sis prokuroras A. Cox jau krei m. pavasarį. Kadangi arabų vals
pėsi į federacinį distrikto tei tybės neparodė jokio noro su
sėją, panašiai nutarė pasielgti ir teikti globą oro piratams, jie
S. Ervino vadovaujamas senato pagaliau pasirinko Bengazio ae
komitetas. Prez. R. Niksono rodromą Libijoje, prieš tai ku
juostelių ir dokumentų dabar rą pasipildę Damaske. Benga
bus reikalaujama teismo keliu. zio aerodrome nusileidusį ir jau
Tokia byla gali trukti ilgoką ištuštintą $25 milijonų vertės
laiką, kol bus pasiektas augš- lėktuvą susprogdino piratų ran
čiausiasis teismas. Prez. R. Nik kinės granatos. Libijos policija
sonas yra prasitaręs, kad pri piratus suėmė, o vyriausybė ža
ims ir vykdys augščiausiojo teis da juos teisti. Visos palestinie
mo sprendimą, kovodamas už čių partizanų organizacijos skel
savo teises, kurias jam užtikri biasi nieko bendro neturėjusios
na konstitucijoje numatytas par su lėktuvo pagrobimu.
Lietuvos sostinė Vilnius mini 650 meti) amžiaus sukakti. Per tuos ilgus šimtmečius jis daug ko matė, bet kad šven lamentinės ir vykdomosios val
REVOLIUCIJOS SUKAKTIS
tovėse būtų įrengiami sandėliai, koncertų salės, muzėjai — dar nebuvo matęs. Nuotraukoje — Šv. Kazimiero švento džios atskyrimas. Gallupo insti
Kubos
diktatorius Fidel Cast
vė, kurioje okupacinė valdž.ia įrengė bedievybės muzėjų, savo rodiniais ir renginiais propaguojantį ateizmą
tuto duomenimis, R. Niksono ro atšventė savo revoliucijos
prezidentavimu yra pilnai pa dvidešimtmetį. 1953 m. liepos
tenkinti tik 39,6% amerikiečių. 26 d. jis su 130 sukilėlių bandė
Kai būna pastatomas klausimas, užimti Moncados kareivines
ar prez. R. Niksono nereikėtų
Santiago miesto ir atsidū
Iš visų lietuviškųjų organiza paaiškėjo, kad yra atsiradusių meris, skirtas PLB seimui. Toli pašalinti iš prezidentūros dėl prie
cijų bei sąjūdžių PLB valdyba naujų aplinkybių, kurių dėka vi mesnė finansinė žurnalo ateitis, Watergate skandalo, amerikie rė už grotų. Busimąjį Kubos dik
ir sovietinio komunizmo
turi bene ilgiausią kadenciją — sas reikalas galėjo gerokai pa įskaitant eventualų sujungimą čių dauguma nepritaria tokiai tatorių
išgelbėjo F. Batistos
penkerius metus. Išeivijos gy judėti į gerąją pusę. Pirmas su “Pasaulio Lietuviu”, palikta minčiai. Jiems atrodo, kad šiuo šalininką
1955
m.
paskelbta
amnestija po
naujajai
PLB
valdybai.
venime, kuris greitu tempu rie džiuginantis reiškinys buvo tai,
metu nėra kito asmens, kuris
kaliniams. F. Castro
da akmenuotu keliu, tai ilgas kad pagaliau JSLuigta jaunimo
Jaunimo peticija Jungtinėms dabartinėje tarptautinėje būklė litiniams
Į Meksiką ir JAV, iš kur
laiko tarpas. Jį ypač pajuto da kongreso finansinė revizija, ra Tautoms, kaip jau žinome, bu je galėtų pakeisti R. Niksoną. išvyko
Kubon
grįžo 1956 m. Sį kartą jo
bartinė PLB valdyba, kurios ka dusi tokią kongreso apyskaitą: vo įstrigusi, parašų rinkimo va Taigi, amerikiečiai nepritaria
dencijos pradžioje mirė naujai pajamų — $159.210, išlaidų — dovams nebaigus darbo. Bend prez. R. Niksono linijai Water laukė pergalė 1958 m. pabaigo
perrinktas pirm. J. Bačiūnas, o $116.762, finansinis likutis — romis jėgomis visdėlto buvo su gate klausimu, bet ir perdaug je. Sukaktuviniame parade ne
po to sekusiame valdybos persi $42.448. Sis likutis, kaip sutar rinkta 150.000 parašų. Nutarta nesijaudina, matyt, tvirtai tikė trūko sovietinių ginklų, bet ma
tvarkyme pasitraukė labai reika ta, ir buvo įteiktas PLB valdy peticiją įteikti, apmokant tech dami, kad ir demokratų partijai ratoninių kalbų mėgėjas F. Cas
tro šnekėjo tik pusantros valan
lingas PLB kultūros tarybos bai.
niškąsias išlaidas, kurių susida politinis špionažas nebuvo ir nė dos.
P. Amerikos valstybes jis
pirm. dr. A. Klimas. Valdybon
Tolimesniuose jaunimo reika ro apie $1.200.
ra svetimas.
ragino
siekti vienybės ir pasa
įėjo du nauji nariai iš kandi lų svarstymuose dalyvavo spe
Po to pranešimą padarė leidi
ATSISVEIKINIMO ŽODŽIAI
linti iš šio žemyno amerikiečių
datų: dr. Al g. Nasvytis ir Al. cialiai iš Čikagos atvykusi Jau nių redaktorius Aug. Idzelis. Su
Kanados atstovai Vietnamo tai dominaciją. Kalba palyginti bu
Laikūnas.
nimo Ryšių Centro delegacija planuoti du pokongresiniai lei
Naujos sudėties PLB valdyba, (pirm. J. Jasaitytė ir J. Vazn'e- diniai. Viename jų tilps paskai kos priežiūros komisijoje, prieš vo labai švelni. Atrodo, F. Cast
vadovaujama pirm. St. Barzdu- lis), o taip pat ir kongresinių tos, kitame — kongreso vaizdai. išvykdami į Kanadą, apkaltino ro yra priverstas skaitytis' su
ko, talkinant vykdomajam vice- leidinių redaktoriai (Aug. Idze- Redaktoriui pasiūlius, jiems pa P. Vietnamo komunistų provi JAV ir Sovietų Sąjungos pradė
pirm. dr. A. Butkui, greit užėjo lis ir p. Neimanaitė). Lietuvišku skirta $4.383. Taip pat paskirta zorinę vyriausybę kanadiečių tu suartėjifnu, nes Maskvos fi
ant sunkaus kelio. Viena didžių nuoširdumu padariusi praneši sportininkų išvykai į Europą kapitonų I. Patteno ir F. Thomp- nansinė metinė parama Kubai
jų problemų buvo su ALTu be mą, J. Jasaitytė palietė du $1.000, apmokėtds užsilikusios sono neįtikėtinai žiauriu trakta yra beveik bilijono dolerių ver
siginčijančios JAV LB taiky opiausius reikalus: Pasaulio Lie kongreso sąskaitos. Tuo būdu iš vimu. Sulaikytiems kanadie tės.
UŽSALDĖ KAINAS
mas. Daug pastangų dėta, o re tuvių Jaunimo Sąjungos organi jaunimo kongreso finansinio li čiams netgi buvo atsisakyta su
Italijos
krikščionių demokra
teikti
tokias
privilegijas,
kurios
zultatai — maži. Kitas proble zavimą ir nebaigtus pokongre- kučio šiame PLB valdybos posė
tų premjero M. Rumoro koali
yra
taikomos
karo
belaisviams.
mas sukūrė šios valdybos orga sinius darbus.
dyje išmokėta $11.021. Likusio
priežiūros komisijai Ka cinė vyriausybė, kurią, be krikš
nizuotas jaunimo kongresas. Dėl
PL Jaunimo Sąjunga dar ne ji suma, apie $31.000, palikta Taikos
nados
atstovai
taipgi perdavė čionių demokratų, sudaro social
jo nepavyko iš anksto išsiaiškin santi galutinai įkurta ir tebėra sekančios PLB valdybos dispo
dokumentus, liudijančius, kad demokratai, respublikininkai ir
ti bei susitarti. Kai kongreso už organizavimosi stadijoje. Daliai zicijai.
į Mekongo žemupį po taikos su į komunizmą linkę socialistai,
danga pakilo, buvo ir entuziaz kongreso vadų arba išvažiavus,
Apskritai imant, posėdis su
mo, bet buvo ir kartėlio, kurį arba pasitraukus (kaikurie net jaunimu buvo labai darbingas, tarties pasirašymo atvyko de paskelbė karą infliacijai, užšalgal tik laikas išgydys. Dirbta, nebaigė pasiimtųjų darbų), o pagrįstas nuoširdžiu jaunųjų ir šimtys tūkstančių Š. Vietnamo dydama kaikurių gaminių kai
kiek galėta, ir kitose srityse, ta pirmininkui gyvenant tolimoje vyresniųjų noru kartu dirbti. karių ir didokas būrys civilių, nas ir butų nuomą iki š. m.
čiau toli nenueita, nes vieniems Brazilijoje, pagrindiniai kongre Tokių posėdžių pasigedome išti įskaitant gydytojus, advokatus spalio mėn. 31 d. Pramonės ga
ir inžinierius. Šie duomenys bu minių kainos šiemet pakilo
projektams trūko pinigų, kitus so baigiamieji darbai dabar pa sus dvejus metus.
vo gauti iš S. Vietnamo karių, 11%, maisto gaminių — 20%.
pasiėmė vykdyti labai energin vesti būreliui tikrai jaunų entu
patekusių
į Saigono kariuome Tačiau sustabdyti kainų kilimą
Seimo
reikalai
ga naujoji JAV LB taryba ir val ziastų, susispietusių apie infor
dyba. Ir taip vienu konkrečiau macijos centrą Čikagoje. Tuos
Posėdyje dalyvaujant seimui nės nelaisvę. Jų teigimu, kelio nebus lengva, nes Italija tarp
sių šios PLB valdybos darbų darbūs jie nusistatę be jokių re rengti komisijos pirm. dr. J. B. nė Ho Chi Minh keliu per Lao tautinėje rinkoje perka net pu
bene bus buvęs “Pasaulio Lie zervų dirbti kartu su PLB val Geniui ir dar vienam to komi są ir Kambodiją truko net 5 sę visos suvartojamos jautienos.
tuvio” redagavimas ir leidimas, dyba.
teto nariui, aptartos galutinės mėnesius. Prieš įžengdami į P. Kainas tarptautinėje rinkoje
praktiškai atliktas beveik vieno
detalės. Programoje ryš P. Vietnamą, jie savo S. Vietna diktuoja permaža jautienos pa
Vienas pirmųjų darbų yra PL seimo
žmogaus — St. Barzduko.
kesnių
pakeitimų nepadaryta. mo kariuomenės uniformas pa siūla ir perdidelė paklausa. At
Jaunimo Sąjungos statuto reika Atsisakyta
nuo literatūros vaka keitė į komunistų partizanų ap skirą problemą sudaro ir pra
Jaunimo reikalai
las. Brazilijoje paruoštasis sta
ro,
jo
vietoje
duodant rašyto rangą. Kanadiečiams taikos dėjusi kristi liros vertė užsie
Liepos .21 d. įvykusio pasku tuto projektas su jau pagarsėju jams laiko įteikti
literatūros priežiūros komisijoje vadovavęs nio bankuose. Premjero M. Ru
tinio PLB valdybos posėdžio sia fraze “bendrauja ir bendra premiją banketo metu.
Nors fi ambasadorius M. Gauvin, grįžęs moro ministeriu kabinetas jau
darbotvarkėje jaunimo reikalai darbiauja su PLB valdyba” ne nansų vicepirm. dr. Majauskui
Otavon, dėstė optimistines min yra 35-tas nuo B. Mussolinio nu
buvo pažymėti gana eilinėmis mažos dalies kongreso atstovų ir neblogai sekasi telkti seimui tis. Jam atrodo, kad S. Vietna vertimo laikų. Tikimasi, kad šį
frazėmis. Posėdžio eigoje tačiau buvo atmestas. Jaunimo Infor lėšas (kanadiečiai šiuo atžvilgiu mas yra perdaug išsemtas pra kartą jis išsilaikys ilgiau, nes so
macijos Centras, kun. A. Saulaidėti karą prieš P. Vietnamą. Ga cialistų dėka bus sustiprinta pa
tvirtino D. Lewis, kurio vienin čio, SJ, pavestas, dabar jau yra labai atsiliko), dar kartą krei lutinis
sprendimas priklausys rama parlamente.
piamasi
į
visus
prašant
organi

teliu varžovu bandė būti taksio paruošęs naująjį projektą, ku
nuo
komunistinės
Kinijos ir So
ŽYGIS Į ERDVES
zuoti
ekskursijas
į
Vašingtoną,
vairuotojas iš Mississaugos D. riame santykis su PLB valdyba
vietų Sąjungos. Kadangi abu šie
Antroji amerikiečių astronau
Campbell, balsavimą pralaimė aiškiai nusakytas sekančiai: “P. kad būtų galima užpildyti erd kraštai
santykių gerinimo tų grupė — kpt. A. Bean, mjr.
jęs 76:719 santykiu. Nežymus L. J. S. yra PLB dalis, veikian vias koncertų sales. Nutarta ba su JAV,siekia
jie
greičiausiai
J. Lousma ir dr. O. Garriott
skaičius atstovų bandė kritikuo ti kartu su PLB valdyba” (par. liaus programon įtraukti iškilio komunistams atnaujinti neleis
karo sėkmingai pasiekė“Skylab” erd
ti vado D. Lewis bendradarbia 5), o kitas paragrafas sako, kad sios lietuvaitės rinkimą ir tradi pilnu mastu.
vių laboratoriją, kurioje planuo
vimą su premjero P. E. Tru “statutas keičiamas su PLB val cinės gintaro karūnos įteikimą.
ORO PIRATAI
ja praleisti net 59 dienas, pa
Galutinai nustatytas garbės
deau liberalais ir netgi pasisakė dyba susitarus”. Nuo anksčiau
Penki oro piratai pagrobė Ja daryti 30.000 žemės nuotraukų
už kainų bei atlyginimų kontro buvusio “bendravimo ir bendra svečių sąrašas. Taip pat nusta
lę. Atstovų dauguma pareikala darbiavimo” tai jau geras šuolis tytos bilietų kainos į renginius: ponijos orinio susisiekimo bend ir 60.000 saulės nutraukų. Svar
vo viešos kontrolės žemės tur į teisingą pusę. Galutiniam aiški banketas sū šilta vakariene —r rovės didįjį “Boeing 747” lėktu biausias šio eksperimento tiks
tams, dalinės kainų kontrolės, nimui gal dar reiktų prie par. 5 $15, koncertas — $2-$6, regist vą su 137 keleiviais ir įgulos na las yra nustatyti, kaip ilgai žmo
bet nesutiko apriboti atlygini pridėti, kad ir šitas statutas įsi racija svečiams — $1. Pridėjus riais, ką tik pakilusį iš Amster gus gali išbūti erdvėse, nepažeis
mų, nes NDP socialistus finan galioja jį ne tik jaunimo atsto prie to viešbučio nakvynę po damo aerodromo skrydžiui j To damas savo sveikatos. Pirmosios
siškai remia kaikurios darbo uni vams priėmus, bet ir PLB valdy $18 nakčiai ir skaitant, kad rei kiją. Piratų gaujos narė, turė grupės astronautai, laboratori
kės nakvoti keturias naktis, vi jusi Ekvadoro pasą, žuvo nuo joje praleidę 28 dienas, turėjo
jos. Suvažiavimas taip pat atme bai pritarus.
sos išlaidos vienam asmeniui netikėtai rankinuke sprogusios nežymiu negalavimų. Jų širdys
tė pasiūlytą žemės išteklių pra
Finansinė parama
bus apie $100. Seimui išleidžia granatos. Likusieji gaujos na sumažėjo apie 3%. Kai ameri
monės suvalstybinimą, kai bu
Toliau J. Jasaitytė painfor mas specialus St. Barzduko re riai, kaip vėliau paaiškėjo, bu kiečiai ruošėsi skrydžiui į “Sky
vęs NDP vadas T. C. Douglas
juodu ant balto įrodė, kad pra mavo apie jos redaguojamą “Pa daguojamas leidinys - vadovas, vo trys palestiniečiai ir vienas lab” laboratoriją, sovietai iššo
monei suvalstybinti reikėtų $16 saulio Lietuvių Jaunimo” žur kuriame tilps valdybos narių japonas. Beirutui ir Damaskui vė įgulos neturinčius “Mars IV”
bilijonų. Prie šios sumos per se nalą,einantį kas mėnesį, kartu darbo apyskaitos ir visa reikia atsisakius priimti lėktuvą savo ir “Mars V” erdvėlaivius. Jų
kantį dešimtmetį dar reikėtų įteikdama jau trečiąjį to žurnalo ma asmeninė informacija. Lei aerodromuose, jis buvo nuskrai instrumentai parašiutais bus nu
pridėti S40 bilijonų pramonės numerį. Konstatuotas nuolatinis dinys bus duodamas prie regist dintas j Dubai prie Persijos įlan leisti Marsan sekančių metų va
kos žiočių. Čia piratai dykumos sario mėnesį.
vystymui. Suvažiavimo priimtoj leidinio tobulėjimas. Redaktorei racijos.
DOLERIO KRIZĖ
Atlikus eilę kitų techninių rei karštyje keleivius ir įgulos na
rezoliucijoj pasisakoma už mini- pabrėžus žurnalo finansinius
Europos pinigų rinkoje jau
malinę $200 mėnesinę pensiją, sunkumus, nutarta tuoj pat pa kalų, paskutinysis šios kadenci rius išlaikė net 70 valandų. Jo
kuri turėtų būti mokama asme skirti tam reikalui $2.500, už jos PLB valdybos posėdis, už kių konkrečių reikalavimų jie čiama nuolatinė JAV dolerio
nims, sulaukusiems 60 metų am- kuriuos bus sumokėtos skolos ir trukęs devynias valandas, bai nepateikė, išskyrus vieną — te krizė, kurią, atrodo, skatina Wa(Nukelta J 7-tą psl.)
(Nukelta į 6-tą psl.)
roristo japono K. Okamoto paišleistas dar vienas dvigubas nu gėsi 2 vai. naktį. A. R.
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Paskutinis PLB valdybos posėdis
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PLB konstitucijos projektas
V. ŠLIOGERIS

Š. m. rugpjūčio gale JAV įvyksta
PLB seimas. Jis turės apsvarstyti ir
priimti naują konstituciją. Spaudoj
paskelbtas jos projektas. Su juo tu
rime susipažinti ir jį apsvarstyti.
Pirmas PLB konstitucijos projek
to paragrafas sako: “Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę sudaro visi pasau
lyje gyveną lietuviai.” Atrodo, kad
“visi" reikia suprasti lietuviai, gyve
ną visoje mūsų planetoje. Kiek aš su
prantu, projekto autoriai sąvoką
“lietuviai” supranta prof. Roemerio
prasme, kaip “tauta-nacija”. Taigi, ir
Kanados pilietis, jei jis save laiko
lietuviu arba yra kilęs iš lietuvių
tėvų, įeina į lietuvių skaičių. Tai
aš čia paminiu, dėlto, kad teisinė
tautybės ir pilietybės sąvoka pvz.
Britanijoj, Prancūzijoj ir daug kur
kitur suprantama visai kitaip: jei esi
Britanijos ar Prancūzijos pilietis, tai
esi britas ar prancūzas, bet ne lie
tuvis, nors pats save laikytum lietu
viu. Kadangi PLB-nę sudaro “visi”
lietuviai, tai į jų sudėtį įeina visų
pasaulėžiūrų asmenys: ir monarchistai, ir komunistai, ir visi kiti. Taip
pat visų tikybų tautiečiai, ateistai
ir pagonys, jei tokių dar liko. Toliau
iš teksto atrodo, kad py?, lietuvių tė
vų kanadietis be jo noro, lyg ir
prievarta, laikomas PLB nariu. Mat,
mes manome, kad mūsų vaikai, gi
mę Kanadoj, yra lietuviai. Gi toks
vaikas gali atsakyti, kad jis yra ka
nadietis, lietuvių kilmės, bet niekas
negali jo laikyti be jo paties pareiš
kimo PLB nariu.
Antras paragrafas sako: “Kiekvie
no krašto lietuvių bendruomenė tvar
kosi pagal savo priimtą statutą, pri
siderindama prie vietos sąlygų bei
įstatų ir PLB konstitucijos”. Neaiš
ku, kaip projekto ruošėjai supran
ta sąvoką “kraštas". Spėju, kad tu
rėtume jį suprasti valstybės prasme.
Bet galima ir kitaip suprasti, pvz.
Žemaitija, Vilniaus kraštas, Klaipė
dos kraštas arba Bavarija, Pomerani
ja, Prūsų kraštas ir t.t. “Lietuvių En
ciklopedijoj” žodžio “kraštas” aiški
nimo neradau. Neaišku, kaip su lie
tuvių tautos kamienu, gyvenančiu
Lietuvoj, kuri šiuo metu yra sovieti
nė respublika ir sudaro dalį Sov. Są
jungos? Okupuotoj Lietuvoj lietu
viai gyvena pagal jiems prievarta
primestus įstatymus, t.y. “prisideri
nę prie vietos sąlygų”, bet nepriside
rinę prie PLB konstitucijos ir neturi
bendruomenės organizacijos. Supran
tama, kodėl.
Trečias paragrafas sako: “Vyriau
sias Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organas yra Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimas”. Atrodo ge
rai, demokratiškai. Bet šiame seime
nebus daugumos lietuvių — tautos
kamieno atstovų. Priėmus naują PLB
konstituciją, ar negali atsitikti taip,
kad į sekantį seimą tautos kamienas
Lietuvoj, paskatintas Sovietų S-gos
valdžios, atsiųs savo atstovus, pvz.
nuo apie 2,5 milijono lietuvių, gy
venančių sovietinėje respublikoje —
po vieną nuo 10.000, iš viso kokius
250 atstovų? Tokiu atveju jie suda
rys seimo daugumą ir atitinkamai
nutars. Gal busimoji PLB valdyba
galėtų tokių iš Lietuvos atvykusių
atstovų nepriimti į seimą? Turint

ĮSIDĖMĖTINAS

galvoj esamą politinį “klimatą” pa
saulyje, kažin? Visaip gali būti. Ne
siimu pranašauti.
Ketvirtas paragrafas sako: “P. L.
B-nės seimas ... kol tautos kamienas
yra pavergtas ir Lietuvos valstybės
suverenumo vykdymas sustabdytas...
rūpinasi bendruomenės aktyviu da
lyvavimu Lietuvos laisvinimo dar
be.” Iš to seka, kad VLIKas gauna
konkurentą, nes Bendruomenė išei
na į naują darbo sritį — politiką.
Gal ir teisingai, bet redakcija taisy
tina. Kaikurių kraštų bendruomenių
statutai dabar jokios politinės veik
los nenumato, nors praktiškai tokia
veikla užsiima. Tokios bendruome
nės turės keisti savo statutus.
Penktame paragrafe sakoma: “Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės sei
me balsavimo teisę turi: a) atskirų
kraštų Lietuvių Bendruomenės rink
ti atstovai ir atskirais atvejais, kur
krašto bendruomeninėj veikloj dar
nedalyvauja didesnis lietuvių skai
čius, to krašto gausiausios visuotinio
pobūdžio organizacijos atstovai, to
kiai organizacijai prašant ir PLB val
dybai nutarus bei atstovų skaičių
nustačius."
Taikant šį straipsnį Lietuvai, kur
nėra bendruomeninės organizacijos,
išeina, kad krašto — Lietuvos atsto
vais būtų gausiausios visuotinio po
būdžio vietinės organizacijos, būtent
komunistų partijos atstovai. Klausi
mas, ar konstitucijos projekto auto
riai šitokio atstovavimo nori? Taip
pat klausimas, ar busimoji PLB val
dyba galėtų nesutikti priimti į pasau
lio lietuvių seimą tautos kamieno —
Lietuvos atstovų? Galbūt projekto
autoriai su tokiu aiškinimu nesutin
ka, tačiau toks aiškinimas teoriškai
yra galimas, nes demokratiškai pa
gal pateiktą redakciją-projektą taip
aiškinti yra įmanoma. Kad nebūtų
nepageidaujamų aiškinimų, konsti
tucijos projekto redakcija taisytina.
Devintas paragrafas sako: “Krašto
Lietuvių Bendruomenės renkamų at
stovų skaičių kiekvienu atveju nu
stato P. L. B-nės valdyba.” Klausi
mas, kokiais principais vadovaujasi
PLB valdyba, nustatydama atstovų
skaičių? Principai turėtų būti nu
statyti konstitucijoj.
Vienuoliktas paragrafas sako: “Sei
mo nariu gali būti kiekvienas lietu
vis, nejaunesnis kaip 18 metų.” Klau
simas, ar tokius jaunus žmones būtų
tikslu rinkti į seimą?
Dvidešimto paragrafo b punkte
sakoma: “PLB valdyba derina pa
saulio lietuvių švietimo, tautinės kul
tūros, socialinę, šalpinę, ekonomi
nę ir politinę veiklą, tuo reikalu ben
dradarbiaudama su kitais lietuvių
veiksniais.” Išeina kad PLB v-ba ir
jos padalinių valdybos turės užsiimti
ir šalpine, ir ekonomine, ir politine
veikla. Klausimas, ar nebus perplačiai užsimota, ypač ir ekonominės
veiklos srityje?
Konstitucijos projektą panagrinė
ję, rasime ir kitų neaiškumų. Pami
nėjau tik keletą. Norint išvengti dau
gelio galimų nepageidaujami} rezul
tatų, galbūt tikslu būtų priimti ne
Pasaulio L. B-nės konstituciją, o Už
sienio Lietuvių B-nės konstituciją?

IŠRADIMAS

Goriausias Amerikoj ir Europoj "J IB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko

plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų,

stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalva. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj.
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Illinois 60650, U. S. A.
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Spaudoje plačiai nuskambė
jo Pasaulinės Baltiečių Santal
kos atstovų suėmimas Helsinky
je Europos saugumo konferen
cijos pradinių posėdžių metu,
Suomijos vyriausybei prisitai
kant prie Sovietų Sąjungos
padaryto spaudimo. Sis inciden
tas, įsikišus JAV valstybės sek
retoriui W. Rogers ir Kanados
užsienio reikalų ministeriui M.
Sharp, baigėsi suimtųjų palei
dimu. Tačiau jis visdėlto gero
kai pakenkė Suomijos prestižui,
išryškindamas faktą, kad ji ne
daug tesiskiria nuo kitų Sovie
tų Sąjungos satelitų, nors ir tu
ri* demokratinę santvarką bei
nepriklausomybę.
Dabar vėl iškilo naujas inci
dentas su pabėgėliu iš Lietu
vos Viktoru Schneider. Suomių
transportlaivis, radęs jį besiiriantį mažu laiveliu Suomijos
įlankoje, atvežė Helsinkin ir
perdavė policijos pareigūnams,
kurie jį norį grąžinti sovietams.
Pagal konsulinę sutartį Suomi
ja yra įsipareigojusi grąžinti vi
sus Sovietų Sąjungos piliečius.
Viktoras Schneider, 25 metų
jaunuolis, sakosi esąs lietuvis,
kurio tėvai buvo vokiečiai. Kaikuriuose pranešimuose skelbia
ma, kad jo tėvai jau yra mirę
Sovietų Sąjungoje, o kiti prane
šimai teigia, kad jo tėvai gyve
na V. Vokietijoje ir kad jis bėgo
pas juos.
Keturių valstybių kova
Dėl pabėgėlio jaunuolio ne
malonų susikirtimą turi ketu
rios valstybės — grąžinimo rei
kalaujanti Sovietų Sąjunga, jį iš
duoti linkstanti Suomija, jau
nuolio kilme susirūpinusi V. Vo
kietija ir humanistiniais moty
vais įsikišusios Jungtinės Ame
rikos Valstybės. V. Vokietijos
įstatymai užtikrina šio krašto
pilietybę kiekvienam asmeniui,
kurio tėvas yra vokietis, nepai
sant jų gimimo vietos. Suomi
jos užsienio reikalų ministerija
paprašė V. Vokietijos ambasa
dorių Detley Scheel pateikti raš
tišką įrodymą, kad Viktoras tu
ri teisę į Vokietijos pilietybę.
Kai ambasados pareigūnai nu-

Pabėgėlis iš Lietuvos ir kardinolai
tarė patikrinti faktus su pačiu
pabėgėliu, jie nebuvo prie jo
prileisti. Jeigu Viktoro tėvai
tikrai yra V. Vokietijoje, jam
greičiausiai bus leista vykti i tą
kraštą, bet jis gali būti grąžin
tas sovietams, jei tėvai ten jau
yra mirę ir neįmanoma įrodyti
jo vokiškos kilmės.
Save lietuviu vadinančiam pa
bėgėliui Viktorui stengiasi pa
dėti ALTos atstovas Vašingtone
dr. J. Genys. Tuo reikalu jis
jau kreipėsi į JAV valstybės de
partamento Europos reikalų
skyriaus vedėją Goven ir Suo
mijos ambasadą. Dr. J. Genys
taipgi telefonu buvo susirišęs
su Suomijos užsienio reikalu mi
nisterija Helsinkyje, prašyda
mas ją neišduoti lietuvio ir už
tikrindamas, kad jo tolimesne
globa rūpinsis ALTa.
Suomija ir lokys
Vedamąjį tokia antrašte lie
pos 20 d. paskelbė britų dien
raštis “The Daily Telegraph”.
Jame rašoma: “Norima grąžinti
rusų pareigūnams pabėgėlį iš
Lietuvos, kurį surado ir Helsin
kin atgabeno suomių laivas. Be
jokios abejonės, jis bus žiauriai
nubaustas už didžiulį nusikalti
mą — “pabėgimą iš respubli
kos”. Deja, šio įvykio pagrindi
niuose faktuose nėra nieko ne
paprasto. Suomija turi sutartį
su Rusija grąžinti pabėgėliams
ir ją jau yra įpratusi vykdyti
be viešo garsinimosi.
Nemaloniausia šio įvykio pusė
yra ta, kad bėglys nėra pabė
gėlis įprastine prasme. Jis —
jaunas vyras, apie 25 metų am
žiaus, plaukęs guminiu laiveliu
pas savo tėvus Vakarų Vokieti
joje. Atrodo, kad jis buvo pa
kankamai apsirūpinęs vandens
bei maisto atsargomis ir kad jo
plaukimas buvo jėga sustabdy
tas. Tokie incidentai atspindi
Suomijai žalingą jos specialią
būklę rusų įtakos zonoje. Ji nė
ra satelitas ir turi beveik visa
tai, kas yra laikoma normaliu
demokratiniu režimu, tik dide-

lėse ir mažose problemose jai
tenka vengti rusų erzinimo. Ta
čiau šiuo atveju Suomija visdėlto turėtų vadovautis drąsa
bei žmoniškumu. Jaunasis vy
ras jokiu būdu neturi būti grą
žintas vergijon.”
Tikėkime, kad mažoji Suomi
ja paklausys britų laikraščio pa
tarimo ir Viktorą Schneiderį,
pabėgėlį iš Lietuvos, kuris save
laiko lietuviu, atiduos V. Vokie
tijai. Visą reikalą ypač kompli
kuoja dokumentų stoka. Pabė
gėlis netgi negali įrodyti savo
tapatybės. Tokiose aplinkybėse
sovietai jį gali apšaukti net vi
sai kitu asmeniu ir apkaltinti iš
piršto išlaužtais nusikaltimais.
Neatsivežimas asmeninių doku
mentų sunkina ir V. Vokietijos
pradėtą gelbėjimo akciją.
Kardinolo pamokslas
Tą pačią dieną, kai “The
Daily Telegraph” paskelbė ve
damąjį pabėgėliui iš Lietuvos
gelbėti, kitas britų laikraštis
“Catholic Herald” aprašė veng
rų kardinolo J. Mindszenty vieš
nagę Londone. Po iškilmingų
svečio Mišių Westminster ka
tedroje dėmesio vertą pamoks
lą pasakė kardinolas Heenan.
Trumpai supažindinęs pamaldų
dalyvius su kardinolo J. Minds
zenty išgyvenimais, pagrindinį
dėmesį jis skyrė komunistų vyk
domam religijos persekiojimui.
Pasak kardinolo Heenan, Kata
likų Bendrijos dialoge su mark
sizmu nedaug tėra vilčių, kad
komunistai suteiks tikintiesiems
religijos laisvę: “Kur viešpatau
ja komunizmas, ten neleidžia
mas taikus sambūvis su tais, ku
rie tiki Dievą ir pripažįsta žmo
gaus orumą. Vengrijos 1956 m.
įvykiai po nedaugelio metų bu
vo pakartoti Čekoslovakijoje. R.
Vokietijoje, Lenkijoje, Jugosla
vijoje, Bulgarijoje ir Baltijos
valstybėse tęsiamas religijos
persekiojimas, iš Vakarų tesusi
laukiant labai nežymaus pro
testo ...”
Kardinolas Heenan pabrėžė,

kad skaudžiausiai yra persekio
jami albanai, kurių kunigams
vis dar skiriama mirties baus
mė už Komunijos dalijimą ir už
vaikų mokymą religinių tiesų.
Laisviesiems Vakarams kardi
nolas Heenan nepagailėjo kar
čių žodžių: “Kardinolo Mindszenty vizitas mums primena
krikščionišką pareigą savo ken
čiantiems broliams. Kai arki
vyskupas Stepinac, Jugoslavijos
primas, buvo nuteistas kalėti,
prez. Tito pareiškė: ‘Vakarai jį
greit užmirš’. Jis buvo teisus.
Vakarai iš tikrųjų greitai už
miršo. Šiandien Vakarai net ne
nori žinoti, kad Jugoslavijoje
ir Sovietų Sąjungoje pastarai
siais mėnesiais buvo sustiprin
tas religijos persekiojimas. Bal
tijos valstybių okupacija, kaip
ir Vengrijos bei Čekoslovakijos
išprievartavimas, tapo neišven
giamu laisvės užgniaužimu. Gal
būt krikščionys turėtų pasimo
kyti iš savo brolių žydų ir ne
leisti laisvėje gyvenantiems už-

miršti persekiojimų aukas.
Spaudos skiltyse dabar nėra
Vengrijos ir Čekoslovakijos, ta
čiau jų piliečiai vis dar kenčia
sovietinę priespaudą. Kunigams,
vienuoliams ir jiems talkinan
tiems pasauliečiams vis dar už
drausta dirbti Dievo darbą ...”
Nuoširdumo įrodymas
Kardinolo Heenan teigimu,
kol kardinolas Mindszenty gy
vens tremtyje, pasaulis negalės
užmiršti, kad komunizmas yra
religijos priešas. Dialogą su
marksistais vertinti tik iš aka
deminio taško yra neatsakingas
ir pavojingas žingsnis. Laisvėj
gyvenantieji neturi teisės nu
rimti, kol yra persekiojami betkokios religijos vyrai ir mote
rys. Primindamas dabartines
Sovietų Sąjungos pastangas tai
kos srityje, kardinolas Heenan
pasiūlė komunistams įrodyti jų
nuoširdumą persekiojimų su
stabdymu. Geriausiu įrodymu
būtų leidimas kardinolui
J. Mindszenty grįžti Vengrijon,
kur jį tauta laiko savo tėvu ir
didvyriu, vk
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Kolegei

ZINAI PIEČAITIENEI
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mirus, jos vyrą kolegą JUOZĄ, sūnus, tėvus ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Montrealio Lietuvių Akademinio Sambūrio
valdyba ir nariai

ZINAI PIEČAITIENEI
mirus, nuoširdžiai išgyvename netekimo skausmą ir
liūdime kartu su jos vyru Juozu, sūnumis, tėvais

ir visais artimaisiais —

Ilona ir Romas Maziliauskai

Mylimai Mamytei

Šviesiaplaukis padangių riteris
(TĘSINYS IS PRAĖJUSIO NR.)

Susikirto
Rusai žinojo, kad Erichas
skraidė Me-262 sprausminiais
naikintuvais. Jie buvo pasigrobę kelis Me-262 lėktuvus ir no
rėjo, kad Erichas viską papasa
kotų apie tą lėktuvą. Bet Eri
chas pareiškė:
— Me-262 lėktuvą aš taip pa
žįstu, kaip ūkininkas savo ark
lį. Jis moka arklį pakinkyti, jį
panaudoti, bet nežino arklio vi
durių mašinerijos.
Nors paaiškinimas buvo labai
teisingas, bet enkavedistas įsiu
to ir kirto Erichui per veidą.
Erichas taip pat užsiliepsnojo.
Jis griebė kėdę ir visa jėga dro
žė enkavedistui per galvą. Tas
susmuko. Erichas pašaukė sar
gybinius. Tuo momentu enkave
distas atsigavo ir sušuko:
— Į karcerį, į karcerį jį!
Erichas dvi paras praleido
karceryje. Jis galvojo, kad už
tai jį gali sušaudyti ar sumušti.
Čia belaisviai neturi jokių tei
sių. Kai trečią dieną sargybi
niai jį vėl atvedė į tą pačią pa
talpą, jis pamatė tą patį enka
vedistą. Ant stalo buvo duonos
ir degtinės. Enkavedistas šypte
lėjo:
— Na, Hartmanai, kaip rei
kalai? — Jis parodė Erichui į
duoną ir degtinę.
— Prašau išgerti ir užkąsti.
Erichas nustebo, bet paėmė
duonos ir išgėrė aštrios degti
nės.
— Matai. Aš sėdžiu, o tau šį
kartą kėdės nėra, Hartmanai.
Grįši prie kitų belaisvių. Gaila,
kad as tau trinktelėjau.
Kai Erichas grįžo pas kitus
belaisvius, vienas senesnis be
laisvis pasakojo, kad enkavedis
tas pasielgė prieš NKVD nuo
status. Jeigu jo viršininkas su
žinotų, būtų nubaustas. Kai po
metų Erichas buvo perkeltas į
Shachty stovyklą, rusė vertėja
parodė jo bylą, kur buvo toks
įrašas: “Būk atsargus, kai kalbi
su juo. Jis kerta.”
Represijos didėjo. Erichui ne
leido siųsti savo šeimai nė pa
prasčiausio atviruko. Jo žmona
per 10 metų jam pasiuntė 400
laiškų, kurių jis gavo tik 40. Jis
tik 1946 m. gegužės mėnesį su
žinojo, kad jo šeimoje gimė sū
nus Peter Ėrich (mirė nepilnų
trejų metų amžiaus).
Bado streikas
Erichas vedė sunkią kovą su
enkavedistais. 1949 m. jis buvo
Kutejnikovo stovykloje, Doneco
rajone. Stovykla buvo už kilo
metro nuo aerodromo, iš kurio
Erichui teko veikti 1943 m. čia
jam teko nusileisti už rusų lini
jų ir sėkmingai pabėgti. Neįma
noma pabėgti dabar. Ir čia Eri
chas buvo pasiruošęs geriau mir
ti, negu tarnauti komunistams.
Jis pradėjo bado streiką, nors ir
šiaipjau maisto trūko. Po trijų

J. Vaičeliūnas
dienų enkavedistai, gydytojo pa
dedami, pradėjo Erichą maitin
ti prievarta. Bunkeryje, dirbti
nai maitinamas, išgyveno 27
dienas. Kartą bunkeryje jį ap
lankė vyresnysis enkavedistaskomisaras ir tarė:
— Erichai, Erichai, ką tu da
rai? Esi jaunas vyras. Nebadauk
čia. Jei mes gausime įsakymą
iš Maskvos, mes tave sušaudysim. Iki šiol mums įsakyta tave
išlaikyti gyvą. Mes priversime
tave gyventi. Žiūrėk, Erichai.
Aš turiu penkis laiškus nuo ta
vo žmonos. Juose daug naujienų
apie namus bei šeimą. Nustok
badauti, ir gausi tuos laiškus.
Erichas matė, kad tai Usch
rašyti laiškai su Stuttgarto paš
to ženklais. Bet jis nepasidavė
ir atsakė:
— Aš nepasirašysiu jūsų pra
keiktų popierių ir badausiu.
Komisaras su laiškais išėjo.
Erichas liko bunkeryje. Vėl pra
bėgo pora dienų. Erichas pradė
jo galvoti, kad jis turi išlikti gy
vas dėl savo šeimos. Kai sekan
tį kartą jį atvedė dirbtiniam
maitinimui, pasakė gydytojui,
kad jis valgys. Gydytojas nu
džiugo ir pranešė komisarui. Vė
liau sargybiniai jį nuvedė pas
komisarą. Tas padavė Erichui
laiškus. Jis tuojau perskaitė vi
sus laiškus. Tėviškės pasaulis,
nors ir per laiškus, jį kiek at
gaivino.
Patenkintas komisaras padė
jo popierių ir padavė plunksną,
kad Erichas pasirašytų. Jis turė
jo pasirašyti, kad žudė Rusijos
moteris, vaikus, naikino nuosa
vybes ir t.t., bet Erichas nepa
sirašė.
— Aš perskaičiau laiškus ir
dabar man nėra reikalo prisiim
ti melus, — pareiškė Erichas.
— Tu atsisakai pasirašyti,
nors mes tave maitinome ir gel• bėjome nuo savižudybės. Atsi
mink, kad niekados nebūsi pa
leisiąs iš nelaisvės! — šaukė ko
misaras.
— Jūs man tai sakote jau eilę
metų. Jūs laužote savo dievaičio
Lenino nuostatus. Leninas yra
pasakęs, kad tas kraštas, kuris
karo belaisvius po karo laiko il
giau kaip 6 mėnesius, yra neci
vilizuotas. Jūs laikote mane Ru
sijoje kaip vergą jau penkerius
metus ir reikalaujate, kad pasi
rašyčiau dokumentą, kurį sufab
rikavo NKVD. Aš to prakeikto
popieriaus nepasirašysiu.
Komisaras pasiėmė popierių
ir tarė:
— Tu už tai brangiai sumo
kėsi.
Komisaro pasiūlymai
Tik kelias dienas enkavedis
tai Erichą paliko ramybėje. Ne
trukus jis vėl buvo pašauktas
pas komisarą. Tas parodė jam
kėdę ir pasiūlė cigaretę.
— Erichai, mes pagrindinai
peržiūrėjome jūsų bylą ir pakei-

JADVYGAI RALIENEI
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tėme nuomonę apie jus. Labai
gaila, kad mirė jūsų sūnus.
— Jei Rusijos vyriausybė bū
tų paleidusi iš nelaisvės jo tėvą,
kuris būtų juo pasirūpinęs, sū
nus nebūtų miręs, — ramiai at
sakė Erichas.
— Erichai, tu esi dar labai
jaunas. Tu buvai perjaunas būti
tikru fašistu. Tu buvai privers
tas stoti į kariuomenę ir kariau
ti.
— Aš vykdžiau savo pareigą
kaip karys. Nieko daugiau, —
atšakė Erichas.
— Tikrai, tikrai. Dabar mes
turime jums kitą kario darbą,
kuris nuplautų jūsų praeities
dėmę. Tai sudarytų sąlygas jums
grįžti namo.
Ericho širdis šoktelėjo.
— Kokį jūs man turite dar
bą?
— Sovietų Sąjunga padeda
Rytų Vokietijos liaudies respub
likai išugdyti savo karo avia
ciją. Mes jai duodame moder
nius sprausminius lėktuvus, bet
turime sunkumų. Sunku tai
aviacijai rasti tinkamus vadus.
Mes žinome jūsų laimėjimus ka
ro metų. Ir čia jūs esate savų
jų vadas. Tu mums reikalingas
Rytų Vokietijos karo aviacijai.
Mes jus tam darbui paruošime.
Jūs iš čia būsite pasiųstas į
Maskvą apmokymui. Tada galė
site būti toje aviacijoje karinin
ku arba dirbti politinėje srityje.
Jūs turite dirbti mums.
Enkavedistas tikėjosi iš Eri
cho teigiamo atsakymo, bet Eri
chas papurtė galvą.
— Ar jums nepatinka tas pa
siūlymas? — paklausė enkave
distas.
— Prieš kalbant apie vieną ar
kitą darbą, jūs turėtumėte ma
ne pirmiau paleisti iš nelaisvės,
kad galėčiau grįžti į savo kraš
tą. Kai aš būsiu namie, galėsi
te man pasiūlyti pasirašyti su
tartį vienokiam ar kitokiam dar
bui, kaip žmonės tai daro pasau
lyje kiekvieną dieną. Jei man
patiks tas darbas, aš pasirašy
siu sutartį ir grįšiu dirbti su ju
mis. Bet jei jūs norite tai pada ■
ryti prievarta, aš negaliu tokios
sutarties pasirašyti.
1
— Gaila, Erichai. Tai reiškia,
kad Jūs savo šeimos nepamaty
site.
Kai sargybiniai Erichą vedė
iš kambario, komisaras murmė
jo: “Fašistas, banditas. Tu pri
valėsi dirbti su mumis”.
Erichas jautėsi geriau, kai
enkavedistai jį vadino fašistu,
banditu. Jis žinojo, kad eina
teisingu keliu. Blogai, kai enka
vedistai pradeda girti.
Kutejnikove buvo per 1.400
vokiečių belaisvių. Per porą sa
vaičių dauguma jų buvo paleis
ti. Erichas negalėjo vykti su tais
laimingaisiais. Jis greitai sužino
jo, kodėl nebuvo paleistas.

I
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(Bus daugiau)

Lietuvoje mirus, valdybos vicepirmininkų JURGĮ
PALĮ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo
-4

valdomieji organai ir tarnautojai
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Vladui Zenonui Mitrikiui
staiga mirus, jo žmonai JOY su sūnum, tėvams A.

V. MITRIKIAMS, seseriai KLIARAI, broliui E. JO
NUI ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Juozas ir Adelė Žiliai

Liudas ir Marija Armeliai
I

Juozo Venclova šeima

Brangiam sūneliui

BENIUI PAKALKAI
nelaimingai žuvus, tėvelius ir sesutę RENATĄ jų

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. Mačkiniai

AfA

Beniui Pakalkai
mirus, jo tėvus, sesutę bei kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame —
Ledų šeima

Mylimai Mamytei
i-
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EMILIJAI VINGELIENEI
Lietuvoje mirus, sūnus — VYTAUTĄ ir JUOZĄ bei
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

Irena ir Petras Čiurliai
Irena ir Adomas Kaliukevičiai

BRANGIAM BROLIUI

Lietuvoje mirus, VLADĄ GERMANAVIČIŲ ir kitus
artimuosius giliai užjaučiame —

V. T. Užupiai
S. Budrevičienė
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Susovietinta Lietuvos istorija

Apmąstymai ties “Vandens Vartais”

P. LELIS

1972 m. Kaune išleista 300
puslapių, 24.000 egz. tiražu “Lie
tuvos TSR istorijos chrestomati
ja”, skirta vid. mokykloms. Tai
ne nauja knyga, bet jau anks
čiau tuo pavadinimu išleistos
knygos antroji pataisyta laida.
Ją paruošė sovietiniai istorikai
— A. Gaigalaitė, E. Griškūnaitė
ir J. Jurginis.
Šioj knygoj Lietuvos kuni
gaikščiai vadinami feodalais, o
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis — “buržuazijos valdy
mu”. Pratarmėje sakoma:
Lietuvos TSR istorijos chresto
matija apima visą Lietuvos istorijos
laikotarpį nuo pirmųjų rašytinių
šaltinių atsiradimo iki 1971 metų.
Pateikti dokumentai paimti iš seno
vės Romos istoriko Tacito ir senųjų
vokiečių bei rusų kronikų, kuriuose
pirmą kartą minimi lietuviai, aprašo
mas jų gyvenimas, papročiai, kovos
su kryžiuočiais. Taip pat spausdina
mi feodalinės valstybės teisėjų ir ki
tų pareigūnų sudaryti dokumentai.
Nemažai skelbiamų dokumentų su
darė viešpatavusių išnaudotojiškų
klasių atstovai, todėl juos skaityti
reikia kritiškai, atskiriant faktines
žinias nuo politinių tendencijų.
Lietuvos TSR istorijos chrcstotija skirta vidurinių mokyklų moky
tojams, dėstantiems Lietuvos TSR is
toriją, kad jie galėtų giliau supažin
dinti mokinius su mūsų tautos pra
eitimi, jos revoliucinės kovos tradici
jomis ...

Šioje susovietintoje Lietuvos
istorijoje nėra istorinių jvykių
ištiso atpasakojimo, o tik atskiri
dokumentai, kurie sunumeruoti
pagal metbs — nuo 1 iki 265.
Šalia valstybinių dokumentų su
parašais, sudėta daug įvairių ki
tokių raštų, protokolų, praneši
mų ir pan. Vieni jų gana trumpi,
o kiti užima kelis puslapius.
Prie kiekvieno jų yra trum
pas “paaiškinimas”, kaip tą do
kumentą vertinti sovietiniu po
žiūriu. Tai “pirštinės” prieš
“buržuazijos” bacilas. Prie ne
priklausomos Lietuvos istorinių
dokumentų tos “pirštinės” pa
sidaro visai raudonos. Pvz. prie
vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės akto pridėtas pa
aiškinimas:

144. Buržuazinė taryba skelbia
Vokietijos hercogą von Urachą Lie
tuvos karaliumi. Dvylikos punktij su
tartį - sąlygas pasirašė A. Smetona,
J. Staugaitis, dr. J. Šaulys ir J. šer
nas 1918 m. birželio 4 d., o liepos 1
d. pasirašė Urachas: “Aš priimu Lie
tuvos karaliaus sosto pasiūlymą ir
visas pateiktas sąlygas”.
158, 159, 160. Lietuvos tarybų val
džios 1910 m. aktai dėl luomų panai
kinimo, Vilniaus universiteto atkūri
mo ir mokyklų pertvarkymo. Įdomu,
kad jie, be Mickevičiaus-Kapsuko,
Aleksos-Angariečio, yra pasirašyti ir
V. Požėlos, kuris 1926 d. buvo vidaus
reikalų ministerių.
167. Lietuvos ir Tarybų Rusijos
taikos sutartis 1920 m. liepos 12 d.
ją pasirašė T. Naruševičius, P. Kli
mas, S. Rozenbaumas, J. Vailokaitis
ir V. Račkauskas. Iš rusų pusės —
A. Joffe, J. Marchlevski, L. Obolens
ki. Sutarties ratifikavimo raštus pa
sirašė J. Baltrušaitis ir L. Karachan.
168. Žemės reformos įstatymas
knygoje užima 10 psl. Jį pasirašė A.
Stulginskis — valstybės prezidentas
ir E. Galvanauskas — min. pirm.
180. Knygų leidimo sunkumai pir
maisiais “buržuazijos” valdymo me
tais. 1926 m. kovo 16 d. Lietuvos
knygų leidėjai ir pirkliai parašė me
morandumą ministerių kabinetui,
prašydami atkreipti daugiau dėme
sio į knygų leidėjų finansinę padėtį,
aprūpinti knygomis mokyklas ir vi
suomenę.
182. Karininkai nutraukia seimo
posėdį, vykdydami “fašistinį” per
versmą 1926 m. gruodžio 16-17 d.
naktį. Pasikalbėjimas su seimo pir
mininku.
188. Pučas Tauragėje 1927 m. rug
sėjo 10 d. Tauragės apskr. viršininko
raštas apie sukilimo eigą.
189. Tarybų Sąjunga gina Lietuvą
nuo Lenkijos “buržuazijos” grobiškų
siekimų. 1927 m. lapkričio 27 d. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė nusiuntė
notą Lenkijos vyriausybei — susilai
kyti nuo agresyvių siekimų prieš
Lietuvą (notos tekstas).
201. Uždarytos visos buržuazinės
partijos. Vidaus reikalų ministeris,
pasirėmęs draugijų įstatymo 48 str.,
1936 m. vasario 6 d. uždarė lietuvių
krikščionių demokratų partiją, Lie
tuvos valstiečių liaudininkų sąjun
gą, Lietuvos jaunimo sąjungą ir Lie
tuvos ūkininkų vienybę su visais jų
padaliniais visoje Lietuvoje.
204. Lenkijos ultimatumas Lietu
vos vyriausybei. 1938 m. kovo 17 d.
Lenkijos vyriausybė per savo pasiun
tinį Taline įteikė Lietuvos vyriausy
bei ultimatumą, reikalaudama už
megzti diplomatinius santykius ir at
sižadėti Vilniaus krašto. “Buržuazi
nė” vyriausybė ultimatumą priėmė,
tuo sukeldama didelį liaudies nepa
sitenkinimą, atidavus Lietuvos sosti
nę Lenkijai (seka ultimatumo teks
tas).

1917 m. gruodžio mėn. 11 d. bur
žuazijos deklaracija sukėlė visuotinį
Lietuvos darbo žmonių pasipiktini
mą, todėl buržuazinė Lietuvos Tary
ba griebėsi klastos. 1918 m. vasario
16 d. ji paskelbė naują dokumentą—
“Lietuvos Nepriklausomybės aktą”,
kuriame apie Lietuvos valstybės ry
šius su Vokietija nieko nebeužsimena. Dėl šio akto Vokietijos kaizeris
pareiškė protestą ir kovo mėn. Ta
rybos atstovai, nuvykę į Berlyną, įtei
kė Vokietijos vyriausybei naują ak
Ryšium su Lenkijos ultimatu
tą, kuriuo prašė pripažinti Lietuvą
1917 m. gruodžio 11 d. nutarimo pa mu šioje knygoje įdėtas vienas
juokingas “istorinis dokumen
grindu:

Toliau seka akto tekstas ir 20
Tarybos narių pavardės.
Knyga padalinta į penkis sky
rius, ne pagal Lietuvos istorijos
laikotarpius, bet pagal sovietinę
politiką. Seniausios rašytinės ži
nios apie lietuvius — 10 psl. Lie
tuva feodalizmo laikotarpiu —
85 psl. Kapitalizmo vystymasis
ir darbininkų judėjimo pradžia
— 60 psl. Didžioji Spalio socia
listinė revoliucija ir Lietuvos
darbo žmonių kova dėl tarybų
valdžios — 95 psl. Lietuvos Ta
rybų Socialistinė Respublika —
60 psl.
Nors tie sovietinės chresto
matijos istoriniai dokumentai so
vietiškai “papuošti”, bet jų teks
tai yra originalai, istorinių at
žvilgiu įdomūs, yjiač tie, "apie
kuriuos mažiau žinome. Kaip
minėjau, jų yra sudėta knygon
265, bet iš jų bent pusė mažai ką
bendro turi su Lietuvos istorija.
Pvz. Tokie “dokumentai” kaip
Akmenės seniūnijos valstiečių
‘‘engimas”, pirmasis darbininkų
streikas, baudžiauninko šeimos
pardavimas ir pan.
Kaikuriuos būdingesnius pa
gal istorinę reikšmę dokumen
tus čia paminėsiu.
84. Lietuvos spaudos uždraudimas.
Vilniaus gen. gubernatoriaus K.
Kaufmano 1865 m. rugsėjo 6 d. raš
tas vidaus reikalų ministeriui, pra
šantis uždrausti spausdinti ir platinti
lietuviškas knygas lotyniškomis rai
dėmis.
103. Spaudos draudimo panaikini
mas. Ministerių komitetas, apsvars
tęs vid. reik, ministerio 1904 m. va
sario 29 d. pasiūlymą, nutarė: pa
naikinti visus anksčiau priimtus vy
riausybės nutarimus ir protokolus
dėl lietuvių ir žemaičių rašto ir leis
ti vartoti, be rusiškojo, ir lotyniškąjį
arba kitokį raidyną. Imperatorius
1904 m. balandžio 24 d. komiteto nu
tarimą patvirtino.
131. Lietuvos “buržuazija” pritaria
imperialistiniam karui 1914 m. Lie
tuvos “buržuazijos” atstovas IV Dū
mos narys M. Yčas pranešė Dūmoje
visų lietuvių vardu, be partijų skir
tumo, kad lietuvių tauta užmirštanti
savo nuoskaudas ir žiūrinti į šį karą
kaip į šventą .. . Lietuvos socialde
mokratų partija protestuoja prieš to
kius skelbimus. LSDP niekuomet nė
ra įgaliojusi nei Yčų, nei kitų kal
bėti jos vardu.

tas” kuris, atrodo, buvo paruoš
tas Maskvoje, kad išprovokuot
pasipriešinimą ir gautų progą
įsikišti. Čia jį trumpai pacituo
siu.

205. Lietuvos komjaunimo atsišau
kimas dėl nepriklausomybės gynimo.
1938 m. kovo 20 d. LKJS Centro Ko
mitetas išleido atsišaukimą, raginda
mas jaunimą kovoti už tai, kad būtų
išsaugota Lietuvos nepriklausomybė
nuo fašistinės Vokietijos agresijos,
kad fašistinė Lietuvos valdžia nepa
tenkintų agresyvių Lenkijos reikala
vimų.
Lietuvos jaunime! Mūsų tėvynė
pavojuje!
Hitlerinė Vokietija ir fašistinė
Lenkija šiandien jau pradėjo vykdy
ti savo seniai sugalvotą Lietuvos pa
grobimą. Hitleriui pritarus, fašisti
nė Lenkija tyčia išprovokavo inci
dentą pasienyje, kad tuo būdu pa
teisintų savo tolimesnius smurto
žingsnius prieš Lietuvą. ... Viso Lie
tuvos jaunimo pareiga šiandien sto
ti į pirmas kovos eiles dėl Lietu
vos nepriklausomybės gynimo. Teneskiria tave jokie politinių įsitikinimų
skirtumai. Katalikiškas jaunimas,
jaunalietuviai, komjaunuoliai ir vi
sas kitas jaunimas šią svarbią va
landą turi išvien stoti į kovą su
bendru obalsiu: ginti Lietuvos nepri
klausomybę iki paskutinio savo krau
jo lašo ...
206. Lietuvos ir Vokietijos sutartis
dėl Klaipėdos atidavimo Vokietijai.
1939 m. kovo 22 d. “buržuazinė” Lie
tuvos vyriausybė nuolaidžiavo Vokie
tijai, tuojau priimdama ultimatumą
ir net pažymėdama sutartyje, kad
Lietuva grąžina Klaipėdos kraštą Vo
kietijai, lyg kad iš Vokietijos būtų
jį pagrobusi. Šią penkių straipsnių
sutartį pasirašė J. Urbšys, K. Škir
pa ir Joachim von Ribbentrop.
208. Vilniaus perdavimo ir Lietuvos-Tarybų Sąjungos savitarpio pa
galbos sutartis 1939 m. spalio 10 d.
Pasirašė J. Urbšys ir Molotovas.
Iš vokiečių okupacijos laikotarpio
įdėti tik du dokumentai su lietuvių
parašais, būtent: 233. Karo stovio
įvedimas Vilniaus mieste. Pasirašė
St. Žakevičius — Vilniaus miesto ko
miteto pirmininkas ir von Ostman —
Vilniaus miesto karo vadas. 234. Ko
munistų ir komjaunuolių registravi
mas. Pasirašė Kalendra — vidaus
reikalų valdytojas ir Iškauskas —
Vilniaus m. policijos vadas. Toliau
seka Lietuvos TSR “dokumentai”,
kurie mums neįdomūs.

VLIKo pirm. dr. J. Valiūno, grįžusio iš Europos saugumo konferencijos, sutikimas Niujorko aerodrome liepos 8 d.
Nuo centro į dešinę — p. Butkus, VLIKo vicepirm. A. Vakselis ir B. Radzivanienė; į kairę — VLIKo valdybos
narys V, Radzivanas prie vėliavos, mikrofoną laikantis aktorius V. Žukauskas, Lietuvos generalinis konsulas Niujor
ke A. Simutis ir p. Šileikienė

Užmiršti gyvybiniai pumpurėliai
Atvykę į S. Ameriką, atsime
nu, daug kalbėjome apie gryno
lietuviško kraujo įliejimą į jau
gana anemišką čionykštę lietu
vybę ir iš to, entuziastingai nu
siteikę, tikėjomės didelių daly
kų. Tačiau šiandien, žvelgdami
iš* laiko perspektyvos, turime
prisipažinti, jog per 20 su vir
šum metų mes Amerikos lietu
vių ne tik nesulietuvinom, bet
jau per pirmąjį dešimtmetį di
dele dalimi praradome tai, ką
senieji lietuviai buvo išlaikę
per 50 metų, — t.y. kalbą, kuri
ir yra tas “kraujas”, palaikąs
lietuvybę gyvą, stiprią ir klestin
čią įvairiopomis formomis. Be
abejonės su kalbos praradimu
tampriai yra susijęs ir kasmet
didėjantis nuošimtis jaunimo,
kuris dingsta iš lietuviško gyve
nimo.
Prof. A. Klimas, kartą api
būdindamas šią liūdną padėtį,
gana taikliai yra išsireiškęs: “Vi
si lyg jaučiame, kad nors labai
daug nuveikta mūsų jaunimo
lietuviškame auklėjime ir švie
time, tačiau čia kažkas netaip
išėjo, kaip buvo tikėtasi ir lauk
ta.”
Lietuvybės pumpurėliai
Tas “kažkas” arba nežinoma
sis veiksnys yra ne kas kita,
kaip apleista labai svarbi sritis
mūsų lietuviškoje veikloje. Toji
apleistoji sritis, arba dirvonuo
jąs laukas, yra lietuviškoji šei
ma su jos prieaugliu — prieš
mokykliniais vaikais (nuo gimi
mo dienos iki 6 m. amž.). Todėl
ir nesistebėkime, jei mūsų nedirbamoj žemėj auga ne tai, ko
mes trokštume, bet tai, ko mes
nenorime. To mums nepagei
daujamo, bet sodriai lapuojan
čio augalo vardas — nulietuvėjimas.
Dabar nors trumpai žvilgterė
kime į tai, kodėl priešmokykli
niai vaikai, nuo pat pirmųjų gy
venimo dienų, yra svarbūs Ir
reikšmingi veiksniai lietuvybės
išlaikyme.
Šiandien didžioji dalis moksli
ninkų pripažįsta, kad kiekvieno
pačios ankstybosios patirtys nu
lemia jo vienokią ar kitokią elg
seną vėlesniame, jau subrendusiame, amžiuje. Per paskutiniuo
sius 20 metų JAV-se yra atlik
ta labai daug mokslinių tyrinė
jimų šioje srityje ir nustatyta,
kad kiekvieno vaiko amžiuje
yra lemtingi laikotarpiai, kurie
pagal reikalą vienas po kito įsi
jungia ii*, atlikę tam tikrą už
davinį, patys vėl išsijungia. Psi
chologijoje šitie lemtingi laiko
tarpiai arba momentai vaiko
raidoje yra vadinami įspaudais
(imprinting), kritiškais laikotar
piais (critical periods) arba jaut
riaisiais laikotarpiais (sensitive
periods). Jie yra praeinamo po
būdžio ir praėję niekada nebe
grįžta. Jei įsižiebęs jautrusis lai
kotarpis turi užgesti neatlikęs
prigimties skirto uždavinio, žmo
gaus asmenybėje pasilieka spra
ga arba tuštuma, kurią vėliau
užpildo koks nors negeistinas
dalykas arba nenormalumas.
Pvz. pirmųjų metų antroje pu
sėje kūdikiai išgyvena ypatin
gą jautrumą tėvų meilei bei jų
glamonėjimams. Tatai užtikrina
jiems saugumą ir palengvina so
cialinį prisitaikymą prie aplin
kos. Tačiau, jei tuo metu įvyks
ta šeimoje lūžis, ir jie lieka tėvų
apleisti dėl skyrybų ar kitokių
priežasčių, vėliau tokie individai
dažniausiai tampa nepataiso
mais nusikaltėliais.
Žmogus savo kūdikystėje ir
vaikystėje išgyvena gana daug
įvairių jautrinių laikotarpių.
Kiekvieno jautrinio laikotarpio
metu vaike pasireiškia ypatin
gos galios, kurios ir padeda jam
kurti asmenybę. Pats nuosta
biausias ir anksčiausiai įsižie
biąs jautrusis laikotarpis vaiko
raidoje yra tampriai susijęs su
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įsisavinimu šnekamosios kalbos.
Jautrusis laikotarpis įsisavinti
kalbai yra pats ilgiausias. Jis
prasideda ketvirtame mėnesyje
po gimimo ir trunka iki 6-rių m.
amžiaus. Tie šešeri metai yra
patys svarbiausieji kalbos susi
formavimui. Tuo metu vaikas,
imliojo proto (absorbent mind)
padedamas, pajėgia absorbuoti
kalbą su visomis jos ypatybėmis
arba tokią, kokia yra jo aplin
koje. Vaiko kalbos pasisavini
mo būdas yra visai skirtingas
nuo suaugusiojo, nes vaikas ne
tik išmoksta kalbą. Pastaroji
veikia, įtakoja ir formuoja vai
ko protą, jausmus, asmenybę.
Tai aiškiai rodo, jog kalba
nėra tik dalykas, kurio reikia
vaiką išmokyti. Taip pat kalba
nėra tik komunikacijos priemo
nė — ji gali būti ir tautinio są
moningumo formuotoja, štai ko
dėl mūsuoju atveju yra labai
svarbu, kad vaikas per pirmuo
sius šešerius metus gerai įsisa
vintų lietuvių kalbą ne tik žo
džiu,* bet ir raštu, nes vėliau,
kad ir gerai išmokta, kalba ne
beturės tos stiprios įtakos indi
vido lietuviškumui.
Jei šių dienų mokslas skiria
didelę reikšmę kūdikystės ir
vaikystės laikotarpiui kaip tu
rinčiom lemiamos įtakos į su
augusiojo charakterį, jo elgse
ną, į jo nusistatymą dvasinių
vertybių požiūriu, į jo polinkius
ir t.t., — tai ir mes, lietuviai,
neišspręsime tautinės ištikimy
bės problemos, palikę savo ma
žuosius vaikus nuošalyje, t.y. už
lietuviškojo švietimo ribų. Kas
metinės liūdnokos statistikos
rodo, kad neįjungę iš pat pra
džios tėvų ir priešmokyklinių
vaikų į bendrus lietuvybės kūri
mo ir išlaikymo darbus, paliko
me plačiai atkeltus vartus, pro
kuriuos nulietuvėjimas gana
sparčiai slinko ir slenka mūsų
tarpan.
Vaikai nenutausta
Prielaida, kad vaikai nutaus
ta, yra klaidinga. Vaikai nenu
tausta, bet jie neįauga Į lietu
višką kultūrą dėl mūsų kaltės.
Mes ne tik nesudarėm, bet ir
nebandėm sudaryti palankesnių
sąlygų lietuvių kalbos įsisavini
mui tada, kai prigimtis yra im
liausia kalbai. Nekvaršinome
sau galvos anksčiau, nekvarši
name jos ir dabar dėl to, kad
daugelis priešmokyklinio am
žiaus lietuvių vaikų praleidžia
kūrybingąsias savo vaikystės
dienas amerikietiškuose lopše
liuose (day nurseries) ar kitose
įstaigose, kad visi penkiamečiai
lietuviukai brandina savo asme
nybes amerikietiškuose darže
liuose. Tada, kai svetimoji įtaka
yra užgožusi mūsų tautos pum
purėlių protus ir širdis, mes ti
kime galėsią ją atsverti šešta
dieninių pusdienių metu teikia
ma lituanistika, kuri dažnai per
prievartą yra brukama.
Žinoma, tokiu būdu perteik
tas lietuviškumas negali tapti
neatskiriama žmogaus asmeny
bės dalimi. Jis lieka tik prilip
dyta etikete, kuri ilgainiui nu
krinta, net nepalikdama ypatin
gų žymių to žmogaus asmeny
bėje. Kad taip yra, patvirtinta
mums kasmetinės statistikos,
liūdnai bylodamos mums, kad
vis didesnis nuošimtis jaunų lie
tuvių pasitraukia iš lietuviško
gyvenimo, nors jie ir yra baigę
lietuviškąsias mokyklas.
Kaip nuo sveiko ir nenuvytusio pumpuro priklauso žiedo
gražumas ir vaisiaus skoningu
mas, lygiai taip pat nuo mažųjų
vaikų įaugimo laipsnio į lietu
viškąją kultūrą priklauso ir jų,
kaip jaunuolių, lietuviškas pat
riotizmas ir pozityvus nusiteiki
mas likti veikliais lietuviškos
bendruomenės nariais. Jei

trokštame, kad mažiau žiedų
nubyrėtų nuo lietuvybės medžio
atžalos, rimtai susirūpinkime
priešmokyklinio amžiaus vai
kais, jieškodami kuo tinkames
nių būdų ir priemonių tų mažy
lių įugdymui lietuvybėn. Antra,
siūlyčiau atsidėjus pastudijuoti
sąlygas, kuriose “įžiebtoji” lie
tuvybės kibirkštis neužgestų ir
neišblėstų, bet žmogui augant
ir vystantis vis labiau ir stipriau
įsiliepsnotų, tapdama sąmonin
gu patriotizmu.
Kalba — tautos siela
Panagrinėję priešmokyklinio
vaiko reikšmę lietuvybės išsilai
kymui išeivijoje, pažiūrėkime,
koks yra kalbos vaidmuo, kai
tenka gyventi išsiblaškiusiems
įvairiuose pasaulio kraštuose,
supamiems įvairių aplinkos
kultūrų. Trumpai ir suglaustai
būtų galima pasakyti, jog kalba
(ne kraujas) yra vienintelis sai
tas, kuris (jei tinkamai panau
dotas) galėtų jungti visus lietu
vius, išsiblaškiusius plačiame
pasaulyje, į galingą sambūrį —
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę.
Jieškodami šiai prielaidai psi
chologinio pateisinimo, jį gali
me daug kur rasti. Štai vienas
ir gana įtikinanti aptartis: “Kal
ba yra tokia siena, — sako M.
Montessori, iškilioji šio šimt
mečio pedagogė, — kuri apsupa
tam tikrą žmonių grupę, atskir
dama ją nuo visų kitų.” Dėlto
“žodis” visuomet turėjo paslap
tingą vertę žmogaus protui. Žo
dis yra tasai magiškas jungiklis,
kuris sujungia tam tikros gru
pės žmones daug tampriau, ne
gu tautybė (kraujo prasme).
Išeiviai, neturėdami savos te
ritorijos, negali egzistuoti kaip
valstybė, bet, praradę savo kal
bą, nustoja egzistuoti ir kaip
tautinė grupė, nes Vydūno žo
džiais tariant: “Ir nieku kitu
tauta neapreikš savo širdies,
sielos ir dvasios taip, kaip savo
kalba.” Kaip kraujas palaiko fi
zinę gyvybę, taip kalba palaiko
tautinę gyvybę. Tačiau, kad
kraujas galėtų palaikyti žmogų
gyvą, sveiką ir veiklų, jis (krau
jas) turi būti grynas, švarus. Ly
giai tas pats pasakjdina ir apie
kalbą. Pastaroji neatliks savo
uždavinio tautinėje plotmėje,
jeigu bus nešvari, darkyta, at
seit, persotinta “cholesteroliu”,
t.y. svetimybėmis. Didysis filo
sofas E. Kantas 1800 m. trum
pame savo žodyje, pavadintame
“Draugo prierašu” K. Milkaus
lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lie
tuvių žodyne, patarė rūpintis
lietuvių kalbos grynumu, nes
kalba padedanti išlaikyti ir ug
dyti tautos charakterį, o lietu
vių charakteris, pasak jo, pasi
žymįs ugdytinomis savybėmis:
nelinkimu pataikauti, tiesumu,
nuoširdumu ir savo vertės pa
jautimu.
Iš to išvada aiški, jog pirmoj
eilėj privalome rūpintis gyvąja
vaiko kalba, kad ji būtų gryna,
taisyklinga ir žodinga, kad jis
kiekvienu atveju galėtų lengvai
išsireikšti, nesigriebdamas sve
timos kalbos. Jei vaikas laisvai
ir taisyklingai kalbės lietuviš
kai, tai nebus jokio vargo nei
su skaitymu, nei su rašymu, nei
su išmokymu kitos svetimos kal
bos.
Laiko turime pakankamai (še
šerius metus), kad mažieji vai
kai galėtų tobulai įsisavinti lie
tuvių kalbą. Tačiau tai negali
įvykti savaime. Tai reikalauja
nemažų pastangų, žinių, pasiau
kojimo ir lėšų. Šito krūvio di
džioji dalis atitenka šeimai. Nuo
jos priklauso ateinančios kartos
lietuviškumas.
Lietuvybės tvirtovė
Šeima, vaikas ir lietuvybė —
tai trys dalykai, kurie yra tamp(Nukelta j 7-tą psl.)

AL. GIMANTAS
Toji visa nešvarių amerikinių kais slaptai buvo klausomi net
baltinių — Watergate plovimo jo kabineto ministerių telefoni
byla yra nemaloni daugeliui pi niai pasikalbėjimai. Net ii* bri
liečių. Kaikam atrodo, kad tai tų vyriausybės sluogsnius pasie
visai neliečia lietuvių. Bet tai kę keli seksualiniai skandalai,
nėra pilna tiesa. Yra tam tikrų bent iš dalies, buvo susekti tele
ryšių ir su lietuviškaisiais reika foninių ryšių, o vėliau ir slaptai
lais. Juk ir lietuviai daugelį kar įtaisytų foto aparatų.
tų daugiausia politiniais reika
Žinoma, kas nėra nekaltas,
lais yra kreipęsi į Baltuosius betkokio sekimo (vaizdinio,
Rūmus. Tik Watergate tyrinėji elektroninio ar dar kitokio) vi
mų dėka paaiškėjo, kokio kalib sai nebijo. Bet kiekvienu atveju
ro asmenys tvarkydavo svarbios jau čia esama įsiveržimo į priva
reikšmės reikalus prezidentū tų piliečio (dargi nieku neįtaria
roje. Čia juk ateidavo iš įvairių mo!) pasaulį ir kaipo toks turė
krašto vietų lietuvių siunčiamos tų būti smerkiamas. Tiesa, yra
rezoliucijos, kurių * pats prezi atvejų, kai sekimas yra pateisi
dentas nematydavo ir negirdė namas (karo laikotarpis, įtari
davo apie jas. Tuo pasirūpinda mas padarius žymų nusikaltimą
vo pareigūnai, nuo kurių malo ir pan.), bet tai tegalėtų būti
nės priklausydavo ir gautųjų vykdoma tik su teismo sutikimu.
raštų tolimesnė eiga.
Jokiu būdu tos teisės neturė
Paaiškėjo ir kiti nemažiau liūd tų būti duodamos administraci
ni dalykai, kurie iki šiol tegalė nėms įstaigoms ar atskiriems
jo vykti tik totalistinių valdžių pareigūnams. Juk ir iškyla piktkraštuose — slapti rėkordavi- naudojimo problema, kai įstai
mai, klausymai ir įrašymai tele gų vadovai ar jų padėjėjai taria
foninių pasikalbėjimų, asmeni si turį specialias teises. Gal tai
nės korespondencijos tikrini yra totalistinių sistemų išsilai
mas. Tai buvo vykdoma tikrais kymo garantija, bet tokia ak
ar tariamai kilniais tikslais, cija visai nesiderina su demo
kaip saugumas, ištikimybė, ne kratinio nusistatymo visuomene
pasitikėjimas ir t.t. Vykdė tai ir nusistovėjusia tvarka. Juk se
valdinės įstaigos, jomis sekė ir kantis žingsnis jau būtų radijo,
privatinės institucijos. Dar ne spaudos cenzūra, informacijos
taip seniai iškilo skandalas, kai monopolis. Tai artintų kraštą ir
viena didžiųjų autovežimių ga jo piliečius prie diktatūros ir
mybos bendrovė buvo pasam- visų asmens laisvių netekimo,
džiusi privačius detektyvus sek varžymo. Asmens laisvė kaikam
ti ir fiksuoti vieno savo aršaus dvelkia tikra anarchija. Bet ar
kritiko veiksmus, žodžius, neiš tikrai taip yra?
skiriant pačių intymiausių jo gy
Red. pastaba, Ryšium su šiuo
venimo detalių, norint jį su rašiniu verta priminti, kad John
kompromituoti, suniekinti. Kai Dean III, liudydamas Watergate
yisa tai iškilo aikštėn, tos di byloje, net tris kartus minėjo
džiosios bendrovės direktorių ta lietuvius. Pasak vieno “TŽ”
rybos pirmininkas buvo privers skaitytojo, kuris stebėjo John
tas viešai atsiprašyti. Vėliau nu Dean apklausinėjimą, vieno se
kentėjusiam buvo išmokėta ne natoriaus paklaustas apie savo
toli pusės milijono dolerių su pareigas prezidentūroje, jis pa
ma už tą visą moralinę nuo reiškęs, kad, tarp kitko, turėjęs
skaudą . ..
rūpintis “Lithuanian defector”
Iš kaikurių prancūzų autorių atveju bei atsakyti į tūkstan
išspausdintų memuarų matyti, čius laiškų. Matyt, turėjo gal
kad gen. De* Gaulle valdymo lai voje Simo Kudirkos atvejį.

Cičima - Kurilą salynas
Tarp Japonijos ir Kamčatkos
pusiasalio yra salų virtinė —
Kurilų salynas, japoniškai vadi
namas Cičima. Jį sudaro 47 sa
los, turinčios bendrą 10.214 kv.
km. plotą ir apie 20.000 gyven
tojų, t. y. du gyventojai viena
me kv. kilometre. Pačioje Japo
nijoje vienam kv. kilometrui
tenka 270 gyventojų. Kurilų sa
los anksčiau priklausė Japoni
jai. Kai 1945 m. JAV nugalėjo
Japoniją, Sovietų Sąjunga, pasi
naudodama gera proga, užėmė
Kurilų salyną ir Sachalino pusia
salio pietinę dalį.
Kurilų salynas — apie 1200
km ilgumo. Jo pietinėje dalyje
esanti KunaŠir sala yra Japoni
jos palangėje — vos 20 km nuo
Hokaido salos, bet ją nuo Mask
vos skiria 8.000 km.
Kadangi Kurilų salos yra vul
kaninės kilmės, todėl ir dabar
čia pasitaiko žemės drebėjimų
bei vulkanų išsiveržimų. Salos
daugiausia kalnuotos ir* išraižy
tos upeliais. Daug kur matyti la
va, smėlis, pelenai. Yra sieros
telkinių, karstų mineralinių šal
tinių, geizerių. Kurilų klimatas,
neskaitant pietinės dalies, šal
tas, šiurkštus. Vasarą dažni rū
kai, o žiemą — pūgos. Siaučiant
pūgoms, kartais ir dienos metu
nematyti toliau kaip per 2—3
metrus. Giedresnis oras būna
rudenį.
Augmenija
Kaip klimatas taip ir augme
nija Kurilų salose pasižymi įvai
rumu. Čia yra apie 1.000 augalų
rūšių. Šiaurėje augmenija skur
di, didelių medžių nėra. Toliau
į pietus auga alksniai, šermukš
niai, kedriniai beržai, salyno vi
duryje —: kurilinio bambuko
miškai, pietuose — kuriliniai
maumedžiai, bambukai, ąžuolai,
klevai, eglės ir sakuromis vadi
namos japoniškos vyšnios.
Kurilų pietinėse salose kaikur
žolė išauga du tris kartus dides
nė, negu tokia pat žolė Azijos ar
Europos žemyne. Varnalėšos čia
tokios didelės, kad po vienu la
pu nuo lietaus gali pasislėpti du
žmonės. Varnalėšos ir kaikurios
kitos žolės čia išauga labai dide
lės dėl dirvožemyje esančio giberelino telkinių . Sakoma, kad
tame rajone ir kaikurie jūrų gy
vūnai užauga didesni.
Kurilų gyventojai augina bul
ves, kopūstus, morkas ir kito
kias daržoves. Pietinėse salose
auginami pomidorai, agurkai,
moliūgai, arbūzai.
*
Gyvūnija
Kurilų salose yra meškų, la
pių, sabalų. Meškos čia gana di
delės. Jos minta švyliais, sultin
gomis rasakilėmis, kedrų riešu
tais, uogomis, o rudenį, kai laši
šos atplaukia neršti, gaudo žu
vis. Kurilų salyne, ypač viduri
nėse ir pietinėse salose, daug
įvairių paukščių: kirų, alkų,
mormonų mornelių, taisčių ir
kitokių.
Pakrantėse gausu žuvų: laši-

šų, menkių, plekšnių, uotų ir ki
tokių. Uotų yra iki 1,5 m. ilgio,
sveriančių iki 300 kg. Prie Ku
rilų salų yra ruonių ir jūros ūd
rų - kalimų. Pastarųjų kailiukas
labai brangus. Jų gaudymas už
draustas, kad padidėtų jų skai
čius. Seklumose yra moliuskų,
jūrų ežių, austrių, krabų, jūrų
sakučių. Pastarosios yra gana
stambios. Iš jų gaminami kon
servai. Kurilų gyventojai me
džioja banginius — kašalotus.
Bankinių mėsa daugiausia pa
verčiama miltais, kuriuos varto
ja kiaulių pašarui ar paukščių
lesalui.
Gyventojai
Senovėje Kurilų salyne gyve
no ainiai, bet jų mažai beliko,
nes vieni ir kiti okupantai tas sa
las stengiasi apgyvendinti savo
žmonėmis. Kadangi dabar Kuri
lus valdo Sovietų Sąjunga, todėl
ir čia įvesta komunistinė san
tvarka: iš žmonių atimtos jų
nuosavybės, visi žmonės suvary
ti į kolchozus, arteles ir panašias
grupes. Apie vietos žmonių gy
venimą ir jų darbą rašoma (“M.
G.” 1964. nr*. 3, psl. 20):
“Kai salose pražysta didžiuliai
mėlyni vilkadalgiai, prie krantų
atplaukia lašišos. Kolchozo žve
jai stato tinklus. Kai lašišos
traukia neršti, žvejų laivynui
prasideda karštos dienos. Žvejų
ir žuvies perdirbimo įmonių
darbininkų darbas labai sunkus
ir, nežiūrint didelės mechaniza
cijos, visi dirba iš visų jėgų. Čia
visuomet trūksta darbo rankų.
Todėl į Kurilus iš visų mūsų ša
lies kampelių važiuoja daug jau
nimo ...”
Taip yra Sovietų Sąjungoje:
kur labai sunkus darbas ir trūks
ta darbo rankų, tenai važiuoja
jos okupuotų kraštų jaunimas,
kurio ten laukia sunkus darbas
ir nedėkingos sąlygos. Sunkiai
dirba ir vyrai ir moterys. J. J.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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STATYBOS INŽINIERIAI
Vilniaus inžinierinis statybos ins
titutas, prieš trejus metus išaugęs iš
Kauno politechnikos instituto sky
riaus į naują augštąją mokyklą, jau
yra išleidęs gyvenimai! 4.179 inžinie
rius. Šiemet institutą baigė 717 vai
kinų ir merginų, kurių 348 dirbo ir
institutą lankė vakarais. Spaudos
pranešime minimi pagyrimus gavę
absolventai A. Misiulaitienė ir A.
Narušis. Garbės raštus ir dovanėles
už aktyvią visuomeninę veikla, daly
vavimą meno saviveikloje ir sporte
gavo D. Gaidytė, A. Čeglys, R. Venc
lova, R. Šiaudinis, J. Mulevičius. Vi
sus absolventus sveikino instituto
rektorius A. čyras.
NAUJOSIOS GYVENVIETĖS
"Tiesos” 156 nr. rašoma, kad vil
niškės augščiausiosios tarybos žemės
ūkio komisija svarstė gyventojų per
kėlimą iš vienkiemių ir naujųjų gy
venviečių statybą. Antraštė skelbia:
“Sparčiau kelti gyventojus iš vien
kiemių”. Komisija pirmiausia konsta
tavo pastaraisiais metais pagerėjusį
kaimo gyvenviečių išplanavimą, ar
chitektūrinių sprendimų derinimą su
etnografinėmis tradicijomis, nurody
dama tris konkrečius pavyzdžius —
Ukmergės rajono Eeonpilio sovchozą, Jurbarko rajono Mičiurino me
delyną ir Joniškio rajono “Pergalės”
kolchozą. Po to buvo nusiskųsta:
"Tačiau, keliant gyventojus iš vien
kiemių ir statant individualius bei
kooperatinius gyvenamuosius namus,
kai kuriuose rajonuose dar yra trū
kumų. .Štai .Šalčininkų rajone 1972
m. įvykdyti tik 58% metinės indivi
dualių ir kooperatinių gyvenamųjų
namų statybos užduoties. Metinio pla
no neįvykdė ir Švenčionių, Širvintų,
Telšių, Utenos, Prienų rajonai. Per
lėtai individualių ir kooperatinių na
mų statyba vyko ir 1973 m. pirmaja
me ketvirtyje. Kai kurių rajonų vyk
domieji komitetai ir jų žemės ūkio
valdybos dar nepakankamai kontro
liuoja, kaip statomi namai kaime.
Nepareikalaujama ir apylinkių Dar
bo žmonių deputatų tarybų, kad jos
kartu su ūkiais sudarytų gyvenvie
čių ir ūkinių objektų aplinkos tvar
kymo bei apželdinimo darbų planus
ir juos vykdytų. Ne visi ūkiai padeda
statyti gyvenamuosius namus gyven
tojams, persikeliantiems iš vienkie
mių. Per maža skiriama medžiagų
vandentiekio ir kanalizacijos tink
lams bei gatvėms Įrengti, todėl šias
komunikacijas turi dar tik nedauge
lis gyventojų ...” Taigi, naujųjų gy
venviečių statyba vis dar vykdoma
vėžio žingsniu, o senosios sodybos
jau baigia griūti.
SENOSIOS TROBELĖS
Apie senųjų namų apgailėtiną būk
lę komunistinė spauda vengia rašyti,
tačiau kartais tiesa išlenda, kaip yla
iš maišo, palietus kurią nors kitą
temą. Taip įvyko A. Jasaičio rašiny
je "Žalmargių nelaisvėje”, kuris pa
skelbtas "Komjaunimo Tiesos” 134
nr. ir liečia Žuvinto kolchozo narę
Oną Verenlenę Alytaus rajone. A.
Jasaitis pasakoja: "Vieno kaimo tro
belėje 20 metų gyvena jauna našlė
su dviem mažučiukais vaikais ir se
nute mama. Tėvai vieni pirmųjų kai
mo komunistų, pirmieji į kolūkį įsto
jo. Motina apylinkės Tarybos pirmi
ninke dirbo. Pokario metai sunkūs
buvo, siautė banditai, žemė nedosniai atsilygino už triūsą. Bet jie ne
siskundė, iškentė visas negandas.
Laikas bėgo, kaimynai, pasistatę nau
jas sodybas, išsikėlė gyventi kitur,
o jų trobelė taip ir pasiliko stovėti.
Lietūs ir vėjai prakiurdė namo sto
gą, supūdė sienojus. Ir tada žemdir
bių šeima niekam nesibėdavojo. Dir
bo pagal išgales — jaunoji kolūkio
karves melžė, senutė vaikus dabojo
ir pagal išgales ūkiui padėjo. Būtų ir
toliau taip gyvenę, jei ne vieną die
ną po pat trobelės langais nebūtų
kuolų ėmę kalti ir vielą tempti...”
Nupiešęs realistinį senosios trobelės
vaizdą, A. Jasaitis imasi pagrindinės
žalmargių temos. Pasirodo, kolchozo
pirm. A. Petniūnas tos sukiužusios
trobelės sode įrengė gardą žalmar
gėms, kuris buvo panaikintas tik
Alytaus žemės ūkio valdybos tiesio
giniu Įsikišimu. Dabar kolchozo val
dyba O. Vercnienei jau paskyrė skly
pą Ąžuolinės gyvenvietėje, bet na
mas dar nepastatytas. Ji su savo šei

ma ir toliau gyvena senojoje tro
belėje.
IŠGELBĖJO LIGONĘ
"Tiesos” 163 nr. skelbiamas nau
jas medicinos žingsnis Vilniaus kli
nikinėje ligoninėje: “... Moteris stai
ga susirgo sunkia kepenų liga: ūmaus
uždegimo apimtas organas visiškai
nebevykdo savo funkcijų. Nešalina
mos iš organizmo nuodingos medžia
gos ardė nervines ląsteles, paralyžavo visą gyvybinę veiklą. Konstata
vus beviltiškų būkle, gydytojų konsi
liumas nutarė griebtis pačios sudė
tingiausios intervencijos. Medicinos
mokslų kandidatų D. Triponienės ir
B. Dainio metodu į ligonės kraujo
taką buvo įjungtos svetimos kepe
nys. Ištisą valandą, pavaduodamos
sunkiai pakenktas ligonės kepenis,
jos šalino iš organizmo nuodus. Kri
zė praėjo. Biocheminiai rodikliai žy
miai pagerėjo. Tęsiant intensyvų gy
dymą vaistais, palaipsniui atsistatė
pačios ligonės kepenų veikla, ir sve
timas organas buvo nebereikalingas,
šiomis dienomis pasveikusi moteris
išvyko į namus ...” Eksperimentinės
svetimo organo laikinio prijungimo
operacijos Vilniuje prieš keletą me
tų buvo pradėtos prof. A. Marcinke
vičiaus vadovybėje. Kepenų prijungi
mas buvo pirmoji tokio pobūdžio
sėkminga operacija Lietuvoje.
UŽSIENIEČIAI STUDENTAI
Praėjusiais mokslo metais Vilniaus
universitete mokėsi 18 studentų iš
Sovietų Sąjungos, 19 lietuvių studen
tų iš Lenkijos, V. Vokietijos ir Urug
vajaus. Pateikusi šiuos duomenis
“Komjaunimo Tiesos” 122 nr., A.
Orenderaitytė skaitytojus supažindi
na su Kristina, Kornelija ir Umaru.
Kristina švainovska yra Varšuvos lie
tuvaitė, dailininko dukra. Vilniun at
važiavusi studijuoti rusų kalbos. Ka
dangi jinai nemokėjo lietuvių kalbos,
rusų kalbą studijuoja lietuvių grupė
je ir mokosi lietuviškai kalbėti. Mol
davė Kornelija Cimčlej Vilniun at
vyko iš Kišiniovo universiteto, mo
kėdama moldavų, prancūzų ir rusų
kalbas. Vilniaus universitete ji studi
juoja anglų kalbą ir per pusantrų
metų tiek pramoko lietuviškai, kad
sunku atskirti nuo lietuvaitės. Ji net
gi spėjo įsisavinti lietuvių kalbos ak
centologiją bei tarmes. Estas Uma
ras Vananurma, studijuodamas rusų
kalbą, mokosi lietuviškai ir jau ver
čia į estų kalbą R. Lankausko ro
maną “Tą šaltą žiemą”.

SPYNŲ ČEMPIONAS
J. Zavalkovskis ir P. Rimkevičius
“Komjaunimo Tiesos” 126 nr. paskel
bė reportažą iš teismo salės “Spynų,
raktų čempionas” apie klaipėdietį
sporto meistrą bei trenerį Alfonsą
Mėčių, sunkumų kilnojimo pirmeny
bėse laimėjusį sidabro medalį. Kai
jį 1972 m. rugsėjo 13 d. suėmė Klai
pėdos milicija, lagamine rado net 400
įvairiausių raktų. Tada paaiškėjo, kad
sporto meistru ir treneriu jis tapo,
atlikęs pusantrų metų bausmę darbo
stovykloje už vagystę. Nuo 1970 m.
A. Mėčius vėl pradėjo asmeninio tur
to vagystes, apsiginklavęs minėtų
raktų rinkiniu. Vėliau jis sudarė
netgi vagių gaują, pasitelkdamas
elektriką Nikolajų Caiką ir darbinin
ką Vaclovą Laucevičių, už vagystes
kalėjusį 6 metus. įsilaužimai į gy
ventojų butus buvo vykdomi Šiau
liuose, Kaune, Palangoje ir kituose
miestuose. Iš vieno buto buvo išneš
ta vertingų daiktų už 4.725 rublius,
iš kito — už 7.656 rublius. Šiaip jau
jų grobis svyruodavo nuo kelių šim
tų iki poros tūkstančių rublių. Mili
cininkams sunku buvo susekti vagis,
nes jie vykusiai užtušuodavo savo
pėdsakus ir naudodavo tik butuose
pavogtus pinigus, o daiktus slėpdavo.
ŽENKLAS IR VOKAI
Sovietų Sąjungos ryšių ministerija
išleido Vilniaus 650 metų sukakčiai
skirtą pašto ženklą ir specialų vo
ką, primindama sovietinę priklauso
mybę. Ji taipgi pasirūpino jubilėjiniu antspaudu, kuriuo birželio 29 d.
Vilniaus centriniame pašte buvo ant
spauduojama išsiunčiama korespon
dencija. Lietuvos ryšininkai, neturė
dami teisės leisti pašto ženklus, išlei
do net devynių rūšių vokus su įrašu
“650—Vilnius”, J. Kazėno Vilniaus
vaizdu spalvotomis nuotraukomis.
V. Kst.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East,

telefonas 544-7125

Darbo valandos:

Mokame už:

10 — 5 v.p.p.
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
antradieniais
10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
9 — 12 vai.
šeštadieniais
Liepos • rugpjūčio mėnesiais ir
prieš ilgus savaitgalius “Talka”
šeštadieniais uždaryta.

depozitus (P.C.A.) čekius 514 %
Šerus ir sutaupąs_____ 614%
už vienų metų terminuotus
indėlius
714 %_
ir 3 metams____________ 8%
Ducdame:

asmenines paskolas iš__ 10%
nekiin. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš S4.300.000.

St, Catharines, Ont.
PILNAS AUTOBUSAS St Catha
rines tautiečių buvo nuvykę į Ha
miltono SLA kuopos surengtą gegu
žinę Paris, Ont, kur jaunieji nemuniečiai atliko programą su jaunąja
sol. Ramona Braunell iš Niagara
Falls. Programai vadovavo SLA pir
mininkas J. Šarapnickas, žodį tarė
A. Šukys, abu iš St. Catharines. Kaip
girdėti į gegužinę buvo atvykęs iš Či
kagos SLA prez. p. Dargis. Programa
visiems labai patiko, ir jos atlikėjai
užtarnautai susilaukė audringų ploji
mų. Nemuniečiams vadovavo labai
veikli ir sumani Stasė Zubrickienė,
kuriai neseniai buvo suruoštas pager
bimas.
LB ST. CATHARINES APYLIN
KĖS valdybos pirm. K. Šukienė su
savo vyru išvyko į Čikagą aplankyti
savo brolio J. Lcchavičiaus. Čikago
je išbus apie savaitę.
LIGONIAI. Vėl mūsų krašte pasi
taikė sunkesnių susirgimų. Hamilto
no ligoninėje sunkią, bet sėkmingą
operaciją turėjo ir jau ruošiasi na
mo grįžti Kazys Vilbikaitis. Jau ku
ris laikas serga prie pat Wellando
gyvenančio Jeronimo Bieliūno žmo
na. Abiem tautiečiam šio krašto lie
tuviai nuoširdžiai linki greitai pa
sveikti.
JUOZĄ ŠARAPNICKĄ, švenčiantį
amžiaus šešiasdešimtmetį, vienoje
puikiausių miesto salių pagerbė dido
kas skaičius žmonių iš kelių bendruo
menių. Pietų metu buvo apie 10 kal
bėtojų, jų tarpe ir kun. Juvenalis
Liauba, OFM, taręs gražų žodį ir
įteikęs asmeninę dovaną šalia kitų
vertingų dovanų. Banketas praėjo
puikioje nuotaikoje. Grojo labai ge
ras orkestras. Pagerbtuvėms vado
vavo Jonas Staškevičius iš Port Colbome.
Sukaktuvininkas J. Šarapnickas yra
vienas veikliausių lietuvių, kurio
veikla nesiriboja, vien tik mūsų
bendruomene. Jis buvo ir tebėra Ha
miltono Lietuvių Namų vienu žy
miausiu organizatorių ir jau kelinti
metai yra Hamiltono SLA kuopos
pirmininkas. Plačiai reiškiasi spau
doje, ypač Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. Platina spaudą, pats turi visą
lietuvišką biblioteką. Palaikė arti
mus ryšius su prof. Stepu Kairiu,
lankė jį kelis kartus. Trejus metus
iš eilės buvo St. Catharines LB apy
linkės pirmininku, surengė labai sėk
mingą Lietuvių Dieną. Sukaktuvinin
kas taipgi yra ir ramovėnų narys.
Lietuvoje jis stipriai veikė ir prieš
vokiečius, ir prieš rusus — nukentė
jo nuo abiejų. Visada stengėsi ir
stengiasi su visais kuo puikiausiai su
gyventi.
THOMPSON PRODUCTS FABRI
KAS šiemet dirba pilnu tempu, kaikurie skyriai net trim pamainom,
įskaitant ir sekmadienius. Jo cent
ras padarė dar vienuolika pagerini
mų erdvėlaivių gamyboje. Vienas
įdomiausių yra taikymo sistema, pa
gal kurią erdvėlaiviai gali būti nu
kreipiami 100% tikslumu. Paskuti
nėj kelionėj į mėnulį šia sistema jau
buvo pasinaudota. Visi tie pagerini
mai Sovietų Sąjungai yra dar neži
nomi. Šioje srityje ji laikoma toli
atsilikusia. Kor.

CALGARY, ALTA
KALGARIO LIETUVIŲ DRAUGI
JA šiemet švenčia savo veiklos dvi
dešimt metų sukaktuves. Ilgametis
pirm. F. Žukas perdavė draugijos va
dovavimą naujai išrinktam pirm. A.
Mackevičiui. Naujon valdybon įeina:
P. Stakėnas, M. Vanagaitienė, B.
Yauga, E. Ammon, A. Kariūnas.
Draugija yra įregistruota Albertos
provincijos draugijų sąraše. Jos įsta
tams pakeisti reikia dviejų trečdalių
visų narių pritarimo. Draugijos veik
la ribojasi vietos lietuvių reikalais.
Pritrūkus narių, draugijos turtą per
ima steigėjai: T. Anderson, F. Beniush, B. Yauga, I. Nekrosis, F. Žu
kas. S.

WAWA, Ontario
VLADAS ZENONAS MITRIKIS
mirė liepos 12 d., vasarodamas uoš
vių ūkyje Combardin kaime prie
Huntsville, Ont., susirgęs plaučių
uždegimu. Velionis buvo gimęs 1940
metų lapkričio 2 dieną Alytaus
apskrities Cigoniškių kaime. Antrą
kartą sovietams okupuojant Lietuvą,
tėvai jį išvežė į Vokietiją 1944 m.
ir atvežė Kanadon 1949 m. Čia 1957
m. jis įstojo į Kanados kariuomenę,
karinę tarnybą baigė puskarininkio
laipsniu ir įsigijo dantų techniko
specialybę. Išėjęs iš kariuomenės, ve
dė kanadietę merginą, susilaukė sū
naus ir džiaugėsi jaunatvės gyveni
mu bei geromis savo profesijos pa
jamomis. Dalyvaujant karinio dali
nio orkestrui ir dideliam būriui žmo
nių, palaidotas Combardin kapinėse.
Giliam liūdesyje liko velionies žmo
na su sūnumi, tėvai A. V. Mitrikiai,
sesuo Kliara, brolis Jonas Erikis, gy
venantys Wawa miestelyje, ir kiti
giminės kitose vietovėse. S. U.

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui

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

'ennincjer

Ltd.

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,
suite 614,

tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

Pulkininkas, kuris aukas rinko
Prisimenant visuomenininką ir kooperatininką Juozą Giedraitį
ST. DALIUS

Dešimtmetis ir vieneri metai
praslinko, nubėgo užmarštin, kai
iš mūsų tarpo išsiskyrė, iškelia
vo amžinybėn Juozas Giedraitis.
Laiko slinktis nepaliaujamai,
kaip pustomas smėlis, naikina,
skanaina žmogiškuosius pėdsa
kus į užmaršties jūrą. Tačiau neviską laiko dulkės sunaikina, neviską nusineša nesugrąžinamai.
Pasilieka atlikti darbai ir švie
sus atminimas, kuris grąžina at
gal i nubėgusias dienas, kai mū
sų tarpe gyveno ir dirbo.
Juozas Giedraitis buvo neei
linė, šakota asmenybė: karys,
pasiekęs pulkininko laipsnio,
kūrėjas-savanoris, dviejų Vyčio
kryžių žymūnas, visuomeninin
kas, savivaldybininkas, bendruomenininkas,
kooperatininkas,
gražbylys paskaitininkas - kalbė
tojas.

Gimęs 1892 m. balandžio 13
d. Kybartuose gausiame brolių
ir seserų būryje — turėjo pen
kis brolius ir dvi seseris. Velio
nis buvo skirtas būti kunigu ir
mokėsi Seinų kunigų seminari
joje, kurioje po ketvertų metų
už lietuvišką veiklą buvo paša
lintas — atiduotas tiesiai į ca
rinę kariuomenę. I D. karo me
tu baigė karo mokyklą ir buvo
paskirtas į Karpatų frontą. Grį
žo iš karo su kapitono laipsniu.
Paskelbus savanorių registraci
ją, įstojo į atkurtą Lietuvos ka
riuomenę. Dalyvavo visuose ne
priklausomybės kovų frontuo
se. 1929 m. išėjo iš kariuomenės
ir tapo apskrities viršininku.
Artėjant raudonajai bangai,
pasitraukė su šeima į Vokietiją.
Iš čia emigravo į Kanadą ir ap
sigyveno Hamiltone. Čia lietu
vių kolonija buvo laiminga tu
rėdama tokio masto patyrusį vi
suomenininką, kuris ėjo, kur tik
buvo reikalingas, nesikratydamas lietuviško darbo. Mes ma
tėme jį aktyviai įsijungusį į
Bendruomenės, Tautos Fondo,
Šalpos Fondo ir kredito koope
ratyvo valdybas. Būdamas graž
bylys, kalbėjo įvairiomis progo
mis Hamiltone, ypač per susirin
kimus, kai vykdavo karštos dis
kusijos ir reiškėsi aštrūs nuo
monių skirtumai. Savo taktu ir
taikliu žodžiu derindavo nevie
nodas pažiūras, pakreipdamas
našiam darbui. Būdamas plačios
erudicijos, rūpinosi visais lietu
viškais reikalais, nežiūrėjo ideo
loginių ar partinių skirtumų, to
dėl kviečiamas kalbėti vykdavo
visur. Matėme ir girdėjome kal
bantį ir ateitininkams, ir skau

tams, ir visiems, kurie norėjo
jo iškalbingą žodį išgirsti. To
lerantingas, plačių pažiūrų, gi
liai apmąstąs sakomą žodį, ta
čiau principiniuose dalykuose
kietai laikėsi savo įsitikinimų.
Nevengė tiesaus žodžio, kartais
labai nemalonaus ir kartaus, pa
sakyti atvirai į akis. Visi velionį
tebeatsimena buvus atviraširdį
ir žodžio nevyniojantį į diplo
matines plonybes.
Juozas Giedraitis daugiausia
darbo ir širdies įdėjo vadovau
damas Šalpos Fondui nuo 1953
m., kur beveik per ištisą dešimt
metį nuoširdžiai ir tyliai dirbo
telkdamas lėšas vargan pateku
siems tautiečiams Vokietijoje ir
kitur. Kas neatsimena jo pėstu
te ateinančio į namus (automo
bilio neturėjo) ir besibeldžian
čio į duris su aukų lapu? Ir kas
išdrįso atsisakyti kad ir kuklios
aukos, kai pats visų gerbiamas
pulkininkas prašo?
Atliko savo visuomeninę duok
lę Bendruomenės apylinkės val
dyboje 1953 m., krašto valdybo
je 1954 m., krašto taryboje (dvi
kadencijas). Ilgus metus talkino
Tautos Fondo valdybai.
Artimas jam buvo ir ūkinis
bei kooperatinis darbas. Buvo
vienas iš iniciatorių ir steigėjų
Kredito Kooperatyvo “Talka”
Hamiltone 1955 m. Steigimo
pradžia buvo gan sunki, ir dau
gelio abejingumas kliudė. Net
ir pirmąją valdybą sudarant grė
sė krizė pasiūlytiems kandida
tams griežtai atsisakant. Velio
nis sutiko būti renkamas į val
dybą ir išgelbėjo padėtį. Išren
kamas pirmuoju bankelio pirmi
ninku, kuriuo išbuvo iki 1958
m. kovo mėnesio. Susilpnėjus
sveikatai, pasitraukė iš tų par
eigų, tačiau liko valdyboje iki
mirties. Buvo optimistas ir tikė
jo, kad kooperatinė idėja pralauš visų abejojančių ledus.
Šiandien matome, kad tos vil
tys pilnai pasitvirtino — ban
kelis “Talka” turi daugiau kaip
4 milijonus dol. kapitalo ir 1600
narių. Tačiau tomis dienomis
nevisi tuo tikėjo, ir velionis, sa
vo pavyzdžiu veikdamas, autori
tetingu žodžiu aiškindamas ir
pats susitikdamas su abejojan
čiais, traukė jungtis į koopera
tyvo eiles. Pamažu, jam vado
vaujant, buvo įgytas pasitikėji
mas. Bankelis augo narių , skai
čiumi ir kapitalu.
Jau sirgdamas bei gulėdamas
ligoninėj vis dar rūpinosi ir sie
lojosi kooperatyvo reikalais.
Lankomas domėjosi ir teiravosi,
kaip vyksta bankelio augimas ir
nuoširdžiai džiaugėsi daroma pa
žanga, pridurdamas: “mes, se
nieji, įsteigėme, o jums, jaunes
niems, dabar tenka atsakomy
bė išlaikyti ir toliau ugdyti mū
sų pradėtą kooperatinį darbą.”
Tauraus lietuvio, šviesaus vi
suomenininko ir nuoširdaus koo
peratininko širdis užgeso 1962
m. liepos 25 d., tačiau jo dar
bai, asmenybė gražiu pavyzdžiu
švies ilgus metus mūsų koloni
joje.
Kooperatyvo “Talka” valdy
ba, pagerbdama savo pirmąjį
pirmininką ir bankelio steigėją,
padirbdino didelį velionies por
tretą, kuris pakabintas raštinės
patalpose. Jis primena jo atlik
tus darbus ir pasišventimą koo
peratinei idėjai.

S HAMILTON"

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti
būrelio vadovas St. J. Dalius surinko
įnašus iš būrelio narių-rėmėjų už
1973 m. antrą pusmetį. Sumokėjo už
pusę metų po $6: V. Kazlauskas, P.
Lesevičius, A. Mingėla, T. Mureika,
M. Repečka, I. Varnas. Naujai į bū
relio rėmėjus įsijungė, sumokėdami
už visus metus po $12 — E. Gugienė, J. Jasimienė ir A. Jasimas. Abi
moterys yra pensininkės. Jos prisi
dėjo savąja auka net neprašomos. J.
Jasimienė ir A. Jasimas anksčiau vi
są laiką priklausė Z. Orvido vado
vautam rėmėjtj būreliui. Tad šiuo
metu šį dvigubą būrelį sudaro 53 na
riai, iš kurių 44 buvo sumokėję mo
kestį už visus metus pirmyn. Surinkti
pinigai $72 birželio 22 d. įnešti į
Šalpos Fondo sąskaitą “Talkoje” iš
siuntimui gimnazijai Vokietijoje.
Nuo būrelio įsteigimo 1965. IX. 1
iš viso surinkta ir išsiųsta Vasario
16 gimnazijai $4.612. Nuoširdus ačiū
visiems būrelio nariams už pastovų
vienintelės lietuvių gimnazijos rė
mimą. St. J. Dalius, būrelio vadovas
klb salpos fondo centro
KOMITETAS liepos 18 d. išsiuntė
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje
$352. Tą sumą sudarė Otavos gimna
zijos rėmėjų būrelio per vadovą Vy
tą A. Radžiu surinktos aukos už 1972
m. $52, Kanados Lietuvių Medikų
Draugijos per dr. P. Vytę įnašai gim
nazijai paremti už 1972 m. $228, St.
J. Daliaus vad. gimnazijos rėmėjų
būrelio Hamiltone narių įnašai už
1973 m. antrą pusmetį $75. Iš viso
susidarė $352. Nuoširdi padėka vi
siems Vasario 16 gimnazijos rėmė
jams! St. J. Dalius, būrelių vadovas

TRYS JAUNI LIETUVIAI mūsų
kolonijoj rengiasi sukurti šeimas.
Marijus Sakas veda Carolyn Martin,
Rimas Sakalas — Janice Bridge ir
Vida Vaitonytė išteka už Paul Mazza.
I LIETUVIŲ MOKYTOJŲ studijų
savaitę Dainavoje iš Hamiltono šie
met vyksta A. ir J. Mikšiai, G. Repčienė ir Aid. A. Mikalauskai. Išvyks
rugpjūčio 13 d. vienai savaitei.
A. A. MATILDA SIRUTAVIČIENĖ mirė liepos 17 d. čia buvo at
vykus prieš 10 metų iš Lietuvos, Pa
langos miesto. Palaidota Mississauga
lietuvių kapinėse.
ANT. DIRSĖ iš Floridos svečiuo
jasi Hamiltone pas savo gimines.
Į VVASAGĄ VASAROTI yra išvy
kęs būrelis hamiltoniečių: J. Starai,
E. J. Berzinai, A. J. Mikšiai, Pr. Z.
Sakalai, Z. Alf. Vainauskai.
ONOS LAUGALIENĖS pasveikin
ti su vardadieniu trečiadienio vaka
rą buvo suvažiavęs nemažas būrelis
jos draugių.
JŪRATĖ GIMŽAUSKAITĖ baigė
Sv. Juozapo ligoninės medicinos se
serų mokyklą. Kitais metais Hamil
tono Civic ir Sv. Juozapo medicinos
seserų mokyklos įjungiamos į Mo
hawk kolegiją. K. M.
HAMILTONO KOLONIJOS veiklą
sulėtino prasidėjusios vasaros atosto
gos. SLA 72 kuopa liepos 22 d. su
rengė gražią gegužinę su įdomia
programa A. Padolskio sodyboje prie
Paris, Ont. “Širvintos” ir “Nemu
no” 28 skautai dalyvavo Romuvos
stovykloje, o 7 “Širvintos” skautės
ruošiasi jubilėjinei stovyklai JAV.
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Išlieti iviai pasaulyje

J. A. Valstybės

KLEVELANDO NAUJŲJŲ LIE
TUVIŲ NAMŲ iškilmingas atidary
mas — rugpjūčio 17-19 d.d.: penkta
dienį bus Lietuvių Klubo atidary
mas, šeštadienį — LN atidarymo po
kylis, sekmadienį — LN pašventini
mas, dedikacija, statybos rėmėjų pa
gerbimas ir vaišės. Naujasis pastatas
yra trijų augštų, 18.000 kvadratinių
pėdų. Jo vertė pusė milijono dole
rių, bet talkos būdu statybą tikima
si užbaigti su $350.000. Šis kapitalas
telkiamas akcijomis, kurios kainuoja
po $27. Visas projektas yra užregist
ruotas kaip Lithuanian Village, Inc.,
bendrovė, vadovaujama direkcijos su
jos pirm. Juozu Stempužiu. Be di
džiosios salės, talpinančios apie 300
žmonių, yra keletas mažesnių patalpų
lietuvių reikalams ir paruoštų nuo
moti įstaigoms. Lietuvių namuose
jaunimas įsirengs savo kultūrinį ži
dinį, kuriame bus laikomos lietuviš
kos ir angliškos knygos apie Lietuvą,
laikraščiai, žurnalai, patefono plokš
telės ir magnetofono juostelės, tauto
dailės dirbiniai. Židinyje jaunimo
grupės bei organizacijos galės reng
ti susirinkimus, pašnekesius, studi
jas. Jaunimo komisija — dr. V. Stan
kus, R. Aukštuolis, J. Petraitytė, A.
Čiuberkis ir K. Giedraitis įsipareigo
jo surinkti atitinkamą dolerių sumą
akcijomis. Lietuvių Namų vadovybė
sutiko visas jaunimo parduotas akci
jas įskaityti kultūrinio židinio sąskaiton, nors jas būtų pirkę ir ne jau
nimo atstovai. LB Ohio apygardos
valdyba nutarė akcijų pirktis per
jaunimą. Tikimasi, kad panašiu mos
tu jaunimo užmojį parems ir kitos
organizacijos.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTAS š. m. lapkričio 23-24
d.d. Čikagoje rengia JAV ir Kanados
lietuvių tautinių šokių' mokytojų su
važiavimą. Jame bus išrinkta nauja
instituto vadovybė, aptartas V tauti
nių šokių šventės repertuaras. Visi
tautinių šokių mokytojai kviečiami
suvažiavime dalyvauti ir registruotis
pas Ireną Šilingienę, 7222 So.
Whipple Ave., Chicago Ill. 60629.
Tel. (312) HE 4-8444.
DETROITO WAYNE VALSTYBI
NIAME UNIVERSITETE lietuviai
yra pasiryžę įrengti lietuvišką kambarį-klasę. Šio sumanymo iniciatorė
yra Stefanija Kaunelienė, organiza
cinio komiteto pirmininkas — Jurgis
Mikaila. Be to, yra sudarytos trys ko
misijos — meno, propagandos ir fi
nansų. Detroito lietuvių atstovai ap
lankė Pitsburgo universitetą, kuria
me jau yra įrengtas lietuviškas kam
barys. Jame visiems didelį įspūdį pa
darė balto ir juodo ąžuolo lietuviško
stiliaus baldai, durys, kambario kam
pai ir palubės vainikas. Vieną sieną
puošia didelė M. K. Čiurlionio “Ka
ralių pasakos” kopija, o kitos sie
nos padengtos lietuviškais lininiais
audiniais. Palubės vainike įrašytos
Donelaičio, Daukanto, Basanavičiaus,
Maironio, Kudirkos ir Čiurlionio pa
vardės. Ąžuolas ir lininiai audiniai
šiam kambariui buvo gauti dar iš ne
priklausomos Lietuvos. Oficialiai šis
kambarys buvo atidarytas 1940 m,
KLEVELANDE MIRĘS ANTANAS
KASPERAS savo testamentu abiem
lietuvių parapijom paliko $221.828.
Šią sumą lygiomis dalimis turi pasi
dalinti Šv. Jurgio parapija ir švč.
Mergelės Marijos Nuolatinės Pagal
bos parapija Klevelande. Pinigai tu
ri būti panaudoti kasdien laikomoms
Mišioms už velionį, jo žmoną, tėvus,
dvi tetas ir pusbrolį. Visi jie jau mi
rę. Vykdant tokį Mišių užprašymą už
minėtą sumą, jas reikės laikyti kas
dien velionies intencija apie 60 me
tų. Velionis A. Kasperas buvo nakti
nis sargas, santaupas susikrovęs iš
savo kuklaus atlyginimo ir mirusių
tėvų palikimo.
BALFO SEIMAS, įsakytas teismo
sprendiniu, bus sušauktas š.m. lap
kričio 10 d. Klevelande. Organizaci
jos prašomos tą dieną nerengti su
važiavimų, kad visi atstovai galėtų
dalyvauti BALFo seime.

Srazilija
KUN. H.J. ŠULCAS kreipiasi į JAV
ir Kanados lietuvius, prašydamas pa
ramos Brazilijos lietuvių jaunuo
liams, norintiems studijuoti užsieny
je. Dėl nepalankių finansinių sąly
gų tokie užmojai tėra tik svajonė,
bet juos būtų galima įgyvendinti,
jeigu atsirastų Kanados ir JAV lie
tuvių, kurie sutiktų tokius studen
tus priglausti ir pasirūpinti jų pra
gyvenimu. Kreiptis į kun. H. J. Šul
cą, Rua Juatindiba 20, Parque de
Mooca, 03124, Sao Paulo, SP, Brazil.

Argentina
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS
“Ateitis” Buenos Aires mieste ple
čia savo veiklą. Jo nariai sudarė pen
kias veiklos komisijas — šokių, teat
ro, dainų, kultūros ir švenčių rengi
mo. Aušros Vartų parapijos salėje
Avellanedoje kiekvieną šeštadienį
bus mokomasi tautinių šokių, lietu
vių kalbos, lietuviškos muzikos, dai
nų, susipažįstama su Lietuvos menu,
kultūra, istorija ir geografija. Numa
tyta darbotvarkė liudija, kad "Atei
tis” žada tapti savotiškais lituanisti
kos kursais.
ARGENTINOS TERORISTAI bir
želio 25 d. Kordoboje buvo pagrobę
“Osram” elektros lempučių gamyk
los vyr. direktorių Antaną Balinską.
Po keturias dienas trukusių derybų

jis buvo paleistas, kai “Osram” fir
ma teroristams sumokėjo didelę mi
lijonų pezų sumą. Liepos 3 d. Catamarca mieste policija suėmė vieną
A. Balinsko pagrobėją — 31 metų
amžiaus Delfor del Valle Figueroa,
kai jis čia apsigyveno ištaigingiausianie viešbutyje ir pradėjo švaisty
ti milijonus pezų. Tardytojams jis
prisipažino dalyvavęs A. Balinsko pa
grobime ir gavęs keletą milijonų pe
zų. Dabar sekami ir suiminėjami jo
bendrininkai.
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RO vicepirm. inž. Juan Gaidimauskas, dirbantis elektros jėgaines sta
tančioje “Hidronor S. A.” firmoje,
buvo išrinktas jos naujon penkių
asmenų vadovybėm Vyr. vadovas yra
argentinietis dr. J. M. Guido. “Hid
ronor S. A.” firma yra laikoma bilijo
nine dėl savo turto ir metinės apy
vartos.

Australija
MELBURNO PARAPIJINĖ SEK
MADIENIO mokykla šiemet mini
veiklos dvidešimtmetį, kurio proga
bus išleistas albumas-metraštis. Jo
paruošiamieji darbai jau baigiami.
Nuotraukų ir medžiagos rinkimas už
baigiamas liepos 30 d.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ religi
niais reikalais rūpinasi kapelionai:
Adelaidėje — kun A. Kazlauskas ir
kun. A. Spurgis, Brisbanėje — kun.
dr. P. Bačinskas, Geelonge — kun.
Pr. Dauknys, Melburne — kun. Pr.
Vaseris, Perthc — kun. L. Kemėšis,
Sydnėjuje — kun. P. Butkus. Visose
šiose vietovėse kiekvieną sekmadie
nį laikomos Mišios lietuviams ir klau
somos išpažintys.

Lenkija
PUNSKO LIETUVIAI šiemet Joni
nes surengė ant ežero kranto, kur
buvo uždegtas didžiulis laužas. Daly
siu susilaukta ne tik iš Punsko, bet
ir iš Vaitakiemio, Pelalių, žvikelių.
Gražiai skambėjo daina “Kur ginta
rais nusėtas marių krantas”, atliepio
susilaukusi iš ežero bangų, kur irs
tėsi Punsko choro nariai ir leido van
denin šviesom papuoštos vainikus. Jo
nai ir Jonės buvo pasveikinti ir ap
dovanoti Punsko kultūros namuose
surengtos vakarienės metu. Čia taip
pat skambėjo daugiausia humoristi
nės lietuvių dainos, o visai progra
mai vadovavo namų vedėjas Valentas
čėpla. Jaunimas šoko ir linksminosi
visą naktį ligi ankstyvo ryto.

Vokietija
LIETUVIŲ KATALIKŲ KUNIGŲ
KONFERENCIJA buvo sušaukta lie
pos 9-10 d.d. Dieburge pas kun. Alf.
Bcrnatonį. Jai vadovavo Vokietijos
lietuvių katalikų sielovados direkto
rius prel. dr. J. Aviža. Konferenci
ja susilaukė svečių — vysk. dr. A.
L. Deksnio ir Sv. Kazimiero kolegi
jos Romoje rektoriaus preL dr. L.
Tulabos. Pastarasis skaitė paskaitą
“Lietuva ir mes”. Pranešimus pada
rė: Vokietijos lietuvių katalikų sie
lovados direktoriaus prel. dr. J. Avi
žos atstovas Vasario 16 gimnazijos
kuratorijoje ir jos vicepirm. J. Luko
šius — apie aktualiuosius gimnazijos
klausinius, gimnazijos kapelionas
kun. J. Dėdinas — apie mokinių dva
sinę būklę, kun. V. J. Damijonaiti.*
— apie Vokietijos lietuvių jaunimą,
kun. K. Senkus — apie lietuviškojo
giesmyno reikalus. Konferencijos da
lyviai, aplankė lietuvių kunigų kapus
Dieburgo kapinėse, prisiminė visoje
Vokietijoje palaidotus lietuvius ku
nigus ir už juos pasimeldė. Konferencijon taipgi buvo užsukęs svečias
iš JAV kun. A. Šakalys, Brocktono
lietuvių parapijos klebonas, ir stu
dentas J. Prūsaitis.
VASARIO 16 GIMNAZIJA šiemet
vėl surengė Jonines, pavadintas va
saros švente. Gimnazijos kieme buvo
paruošti net keli laužai, kurių betgi
neteko uždegti dėl visą dieną truku
sio lietaus. Taipgi buvo atsisakyta
ir suplanuotų krepšinio rungtynių.
Šventės dalyviai aplankė gimnazijos
patalpose surengtas kelias parodas:
kun. J. Dėdino — gimnazijos nuo
traukų, dail. A. Krivicko — geriau
sių mokinių darbų pastarajame dvidešimtmetyje, Vilniaus vaizdų ir tau
todailės. Visiems dalyviam susirin
kus pilies salėje, žodį tarė gimna
zijos direktorius V. Natkevičius, pra
nešdamas nelabai malonią žinią, kad
sekančiais mokslo metais mokinio
mėnesinis mokestis už bendrabutį
bus pakeltas iki 150 DM. Palyginus
su vokiečių bendrabučiais, jis nėra
didelis, bet visdėlto gerokai didesnis,
negu buvo ligi šiol. Po to kalbėjo
Nordbadeno mokyklų priežiūros at
stovai — dr. Schindler, dr. Unruh,
džiaugdamiesi proga susipažinti su
šia lietuviška mokykla iš arčiau ir
linkėdami jai sėkmės. Gimnazijos kū
no kultūros mokytojas E. Kačiukevičius pranešė, kad iš JAV lietuvai
tės D. Venclauskaitės Waterbury
gautos 404 markės sporto reikalams.
Už jas įsigyta sporto įrankių ir do
vanų geriausiems sportininkams. Do
vanos buvo įteiktos: antrokui Do
naldui Šteinui, ketvirtokui Eduardui
Zarachui ir šeštokui Romui Norvi
lui. Meninę šventės dalį atliko K.
Motgabio vadovaujamas mergaičių
choras, dvi tautinių šokių grupės —
mažųjų ir vyresniųjų mokinių, vado
vaujamos M. Normantaitės ir R. Sreifeldaitės. Su Joninėmis susijusius
žaidimus dėl lietaus teko atlikti ne
gimnazijos parke, bet jos salėje.

5 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1973. VIII. 2 — Nr. 31-32 (1226-1227)

Liūnės Sutemos “Badmetis”

m KUlMIiltt VEIKIOJE

PR. NAUJOKAITIS

Jūros Skautijos korporacija
‘Gintaras” 1973 m. pradžioje,
dar 1972 m. data, išleido ketvir
tąjį Liūnės Sutemos eilėraščių
rinkinį “Badmetis”. Ankstyves
nieji trys šios poetės rikiniai bu
vo: “Tebūnie tarytum pasakoj”
(1955), “Nebėra nieko svetimo”
(1962) ir “Bevardė šalis” (1966).
Liūne Sutema per visus ketu
ris rinkinius eina tuo pačiu ke
liu. Idėjiniu atžvilgiu — tai yra
savęs jieškojimas prarasto atsi
neštinio vidaus pasaulio fone.
Iš praeities visa yra sudužę. Bu
vę brangūs daiktai neteko savo
vardų ir pasąmonėje teatsispindi tik sudužusio veidrodžio šu
kėse. Kaikada lyrinė herojė net
sąmoningai mėgina sunaikinti
atsiminimus ir kitokias buvusio
gyvenimo liekanas. Deginimo
motyvai jos lyrikoje gana gau
sūs. Turi sudegti nudžiūvęs ber
žas, sudegti miestai. Tik iš pele
nų kelsis nauja gyvybė. Iš sude
gintos kurpaitės medinio paukš
čio pelenų gims feniksas — nau
jos gyvybės simbolis. Ant sude
gusio miesto slenksčių ir pama
tų šildosi lyrinė herojė nuo
žvarbios ryto šalnos. Taigi po
gaisro likusiuose griuvėsiuose
plazda naujo, gražesnio gyveni
mo viltis.
Jieškodama savo asmenybės
pripildymo, poetė siekia vienat
vės. Vienatvė dažnai identifi
kuojama su laisve, kuri yra žmo
gaus išsiskleidimo pagrindas. Ir
tame nuolatiniame jieškojime ji
atsiduria Bevardėje šalyje, me
keno žemėje, tarp Jūsų ir Anų
(labai migloti, neaprėžti simbo
liai). Niekeno žemės motyvas
vedamuoju siūlu eina per visus
keturis L. Sutemos rinkinius. Ta
niekeno žemė yra ne geografinė
erdvė ar vieta, bet vidaus būse
na, kurioje poetė jaučiasi išau
gusi “austinį atsiminimų rūbą”,
sudėvėjusi “medines klumpai
tes”. Ir suklijuotus praeities
vaizdelius ji atidoda vėjams iš
pustyti, išžarstyti. Tada jai da
rosi smagu, ji išeina į naujus
jieškojimus, Į didelę nykumą,
kur viešpatauja amžina ugnim
rusenanti sausra. Ir toje sausro
je kyla nenumaldomas noras de
ginti daiktus, išdėliotus lyg se
nienų krautuvėj, daiktus, ku
riems net žodynuose nėra žo
džių. Tas deginimas turi būti
naujos gyvybės pradžia: reikia
leisti sudegintam beržui augti,
prarastiem daiktam grįžti. Lai
kas degti kuorų ugnis, kurios
bus įspėjimo ženklas sau pa
čiam.
Tai tokia pagrindinė L. Sute
mos poezijos filosofinė linkmė.
Tai benamio žmogaus psichinė
būsena, jo tragizmas. Atsinešti
nės kultūrinės praeities sunyki
mas ar net sąmoningas sunaiki
nimas skamba gilia tragiška gai
da. Bet poetė nepraranda vil
ties. Pelenų gyvybė yra gilios
simbolinės prasmės. Tačiau ky
la didelė abejonė, ar poetės ro
domas ugnies ir pelenų kelias
yra tikrasis bežemio žmogaus
išsivadavimas.
Savo vidaus būsenas ir nuotai
kas poetė išsako sudėtingomis
metaforomis ir plačiu simbolių
pasauliu. Ji kalba vaizdais, pei
zažais, kuriuose apstu gamtos
motyvu, tekančio laiko bruožų,
pasakų ir dainų elemento. Tie
vaizdai yra dinamiški, nuolatos

bešikeičią spalvomis, nykimo ir
atgimimo, naujos gyvybės ban
gomis. Vaizdo ritmika yra ra
miai tekanti, išsiliejanti lyg pot
vynis iš krantų j plačias lygu
mas. Pasakojamasis, į tapybišku
mą linkęs vaizdavimo būdas su
kuria užburtų pasakų nuotaiką.
Nesunkiai pastebime kaikuriuos
Algimanto Mackaus poetinio
vaizdo pėdsakus, bet jie nekliu
do pasireikšti ir visai origina
liam L. Sutemos poetiniam sti
liui.
Ką naujo pasakė poetė “Bad
metyje”? “Niekeno žemės” mo
tyvai ir čia yra ryškiausiai iški
lę. Poetė nori likti Niekeno že
mėje, kur nebūtų namų, kurių
nereikėtų palikti ir ilgėtis. Lyri
nė erdvė pasilikusi tokio pat
platumo kaip ir ankstesniuose
rinkiniuose,
bet žengiamas
žingsnis į gelmę. Psichinės bū
senos bruožai ryškinami naujais
simboliais. Iškyla akmens sim
bolis. Žydintis šešėlis, pasėti ir
patys pasisėję žodžiai, griausti
nio lietum įskiepyta palangė,
žaibu įskiepyta sausa lazda, me
dinė batsiuvio koja, ravimos
piktžolės, darželiuose augina
mos plastikinės gėlės, padegto
miesto kibirkštys, žvaigždėmis
pradeginančios nakties skliau
tus, sudeginimu ginamas mies
tas nuo alkanų vilkų -—- ištisas
turtingų simbolių pasaulis.
Tikrovės vaizdai gana dažnai
gauna siurrealistinių bruožų.
Tokio pobūdžio yra ilgesnis ei
lėraštis “Pasveikinimas” ir išti
sas ciklas “Savaitgalio žaidi
mai”. Tie vaizdai darosi gyvi ir
įtaigūs dėl ironijos, sarkazmo ir
kontrastų. Melas ir tiesa dažnai
reiškiami tuo pačiu vaizdu, su žemaitiškas “Pakeltkojis” Toronte įvykusiame “Grandinėlės” koncerte
naikinimas, sudeginimas greti
namas su augimu ir nauja gyvy
be, vaismedžių iškirtimas ■— su
naujų medžių įdiegimu. Ypač
vykusiai ironija yra įausta šiur
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
ANATOLIJUS KAIRYS
piuose “Badmečio” vaizduose:
Duoklė
tėvynei
poetės nusiminimas nėra patei
įsiklausyk, kaip ramiai kvėpuojam,
Patriotinė tematika kelia ne sinamas, nors ir suprantamas.
kaip giliai mes kvėpuojam,
maža ginčų. Yra poetų, kurie Poetė atsisako tikrovės svajonių
skelete ir pienės žiede —
sako, kad nereikia rašyti patrio sąskaiton ir todėl kenčia. Poeti
tinių eilėraščių vien dėl patrio ne prasme išgaunamas vaizdin
Badmetis —
tizmo. Nereikia rašyti nė patrio gas palyginimas tarp racionalių
viskas tapo valgoma:
tinių knygų, dramų, nereikia ir neracionalių jėgų, tačiau nu
vėjo malūnai, stiklo kalnai,
kurti specialios literatūros pat stojama realybės pajautimo.
pienės, žolė pakelėje,
riotinėmis temomis, kad pasiro Vietoje tvirto ryžto eiti ir nepa
automobilių skeletai,
dytum patriotu, kad išreikštum lūžti naujuoju keliu, daugelis
paukščių kaliausės,
savo ypatinga meilę tėvynei. ėmė ir palūžo, nes buvo svajoto
beviltiškai raminanti
Esą, reikia rašyti gerai. Užten jai, ne realistai. Taip ir mūsų
violetinė spalva
ka būti geru rašytoju, geru poe poetė ėmė abejoti, gyventi iliu
ir dagilių spraksinčios sėklos ...
tu ir tuo pačiu būsi geras pat zijomis ir taip diena po dienos
tamsu — tamsu — tamsu —
riotas. Aš nepritariu tokiai min nustojo daug gražių ir kilnių
čiai, nors tokiame teigime yra idealų, kuriuos išsinešė iš savo
šiek tiek teisybės. Mes žinome gimtosios žemės (“Nevėži, upe
Badmetis —
daug gerų poetų ir rašytojų ap mano”, 9 p.);
viskas tapo valgoma ...
skritai, bet mūsų kalbama pras Šiandien esu paklydus
Ir kodėl turėčiau išsaugot tave?
(77-82). me jie yra antipatriotai. Pavyz Jau svetimuos krantuos —
džiui, yra ir komunistų gerų ra Nevėži, upe mano,
Liūnės Sutemos lyrika įkan šytojų, bet jie giria ne mūsų tė O kaip tavęs ilgiuos ...
dama tik labiau literatūriškai iš vynę .’.. šią mintį pratęsiant iš
prususiam skaitytojui. Jos tur eitu, kad ir bedieviai gali pa
Duoklė meilei
tingas metaforų ir simbolių pa tekti į dangaus karalystę, jeigu
Ada Karvelytė yra stipriausia
saulis turi įtaigios jėgos. Tačiau jie yra geri žmonės. Dievas ne ir gausiausia savo individualisti
daug simbolių yra ir sunkiai su pažadėjo dangaus tiems, kurie ne poezija. Beveik pusė knygos
vokiamų. Kraštutinis individua į Jį netiki, lygiai ir tėvynė ne skirta jos pačios vidaus pasau
lizmas jaučiamas ir idėjiniuose žada vietos tiems, kurie nedai liui išsakyti, daugiausia meilei.
sprendimuose.
nuoja jos laisvės.
Kaip ir tinka poetei - mote
Mūsų poetei patriotiniai eilė riai, šiame skyriuje vyrauja mei
Liūne Sutema, BADMETIS. Ei
lėraščiai. 300 egz. tiražu išleido raščiai sekasi žymiai geriau. Čia lės motyvai. Poetės širdies cre
Jūrų
Skautijos
Korporacija tematika gerokai įvairesnė ir do: jaunystės ilgesys, grįžimas į
“Gintaras” Čikagoje 1972 m. laisvesnė, artima išeivio psicho nekaltą vaikystę, buvusi ir din
Spaudos darbą atliko M. Morkū logijai: pasiilgimas tėvų namų, gusi meilė, mergautinės godos,
no spaustuvė. Aplanką nupiešė noras grįžti ten, kur liko vaikys rūtelės ir ašarėlės, nusivylimas
Dalia Lukošiūnaitė. Leidinio ge tė ir jaunystė, beprasmiškas ir pagaliau kančia, nes nėra to,
ras popierius, kieti viršeliai. 86 klajojimas svetimoje žemėje, ko poetė nori.
neramybė ir netikrybė, sunki
psl. Kaina nepažymėta.
Meilės temomis eilėraščiai
nostalgija, rūtų darželio simbo labai subtilūs, tačiau visur išlai
lika — tai svarbiausios temos kytas saikas, išvengta perdidelio
Ados Karvelytės patriotiniuose sentimentalumo, idėjos univer
bandymuose (Ilgesio žiedai, 8 p.): salios, būdingos kiekvieno žmo
jų įtaka moderniųjų problemų Rūtos, mėtos, žirniukėliai,
gaus jaunystei. Šios rūšies poe
sprendime”. Atskiras paskaitas
jumis širdis mana —
zija rodo Adą Karvelytę pilnai
skaitys: Clark universiteto prof, Su
Nors sapne kas pasakytų,
kūrybiškai subrendusią, turin
dr. Ina Užgirienė — “Protinis Ar kvepėsit man kada ...
čią savo veidą ir žodį (“Orchidė
vystymasis ir etninių normų su
ilsėsiuos vėl daržely
joms žydint”, 24 p.):
pratimas”, Detroito universiteto Ar
senos obels šaka, —
Prie baltųjų žiedų
prof. dr. Justinas Pikūnas — Po
pralėkdami paukšteliai
Taip norėtųsi galvą priglaust
“Humanistinės vertybės: jų ug Ar
Ir rasa jų skaisčia ir tyra
dymas ar paneigimas?”, Mičiga Dar čiulbės man kaip tada ...
Visa mūsų poetės patriotinė Savo širdį išpraust. ..
no valstybinio universiteto prof,
dr. Romualdas Kriaučiūnas — poezija persunkta romantika,
Ada Karvelytė gimė ir užau
“Pasaulio lietuvių jaunimo stu tai yra svajonėmis, atitrukusio go Panevėžyje — romantiškoje
dijinės anketos rezultatų svar mis nuo tikrovės, gražia fanta augštaičių žemėje, prie Nevėžio
besnės koreliacijos”, Otavos uni zija. Tai autorei yra lengva krantų. Augštaičiai, sakoma, ne
versiteto prof. kun. Antanas jausti, bet nelengva išgyventi. daug ką turi prieš akis, bet daug
Paškus — “Modernaus žmogaus Pavyzdžiui, “Didžiajame ilgesy” akyse. Nedaug turi ant savęs,
dilemos krikščioniškosios mora (5 p.) upės, pakrantės, rūtų ša bet daug savyje, todėl kas tre
lės šviesoje”. Šių dienų sujauk kelės, čiobreliai, Nevėžis ir t. t. čias augštaitis esąs poetas. Bet
tų vertybių sriaute, kai techni yra realūs dalykai, kaip realus gi ir poetai, gyvendami šioje
ka jau pavergia žmogų, susitelki yra ir poetės noras rasti visa tai “ašarų pakalnėje”, neišvengia
mas ir susimąstymas prie huma tropikų kraštuose, svetimoj že visiems bendro likimo — vargo
nistinių vertybių yra būtinas. mėj, visai kitokiame klimate ar ir rytdienos netikrumo. Mūsų
Viena paskaita yra skirta mūsų aplinkoj. Noras prisišaukti gim poetė randa tyrą meilę šalia tra
jaunimui. Sekcijos vadovas — tąjį kraštą būnant svetimame paus džiaugsmo, švelnią roman
yra iracionalus noras, ir todėl tika šalia rmbios realybės, leng
prof. dr. J. Pikūnas.
Gamtos ir tiksliųjų mokslų
va -uoką šalia karčių ašarų . ..
Atsiųsta paminėti
sekcija, vadovaujama dr. P. Ka
Ir ji atsiduria nusiminimų bei
Jonas Grinius, VEIDAI IR PROB nusivylimų bangose: ima kalbė
ladės, posėdžius turės rugsėjo 1,
šeštadienį, 1-4 v.p.p. Šioje sek LEMOS LIETUVIŲ LITERATŪRO ti apie mirtį, norą būti palaido
cijoje fizikas dr. E. Užgiris skai JE, I tomas. Redagavo A. Liuima, SJ. tai.
tys paskaitą “Nauji fiziniai me 410 psl. kietais viršeliais. Tiražas
Meilė ir mirtis yra gražiai su
todai imunologijoje”, maisto 1.000 egz. Kaina nepažymėta. Išlei gretinta eilėraštyje “Aš netikiu”
technologas dr. P. Kaladė — do 1973 m. Lietuvių Katalikų Mokslo (29 p.). Meilė numarina ir meilė
“Vėžį iššaukiantieji cheminiai Akademija, Piazza della Pilotta 4, atgaivina — būdinga romantikų
maisto priedai”, kun. dr. T. Žiū Roma, Italy. Spaustuvės išlaidos ap žymė. Pomirtinė galia poetei yra
raitis — “Naujasis mokslo mokėtos prof. dr. Kazio Almino, Lie tikėjimas meilės galia, todėl
žvilgsnis į evoliucijos teoriją”, tuvių Fondo ir LKM Akademijos lė mirtis yra dažna viešnia Ados
genetikas dr. Br. Povilaitis — šomis.
Karvelytės vizijoje. Pavyzdžiui,
Naujoji Viltis nr. 5, 1973 m. gegu “O žiedai kamelijų baltų” (43 p.)
“Nikotinas ir kiti nikotiana gen
žė. Politikos ir kultūros žurnalas, eilėraštyje meilė ir mirtis susi
ties augalų alkaloidai”.
Kitų sekcijų darbotvarkė bai leidžiamas Lietuvių Studentų Tauti lieja į vieną harmoningą ilgesį.
giama ruošti. Jų paskaitos bei ninkų Korporacijos Neo-Lithuania ir
Eilėraščiai “Gintarėli mano”
pranešimai bus paskelbti vėliau. Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun (13 p.), “Baltijos putelė” suke
KLK Akademijos paskutinis su gos. Numerio kaina — $3. Adminis lia grynumo, švarumo vaizdą,
važiavimas buvo 1970 m. rugsė tracijos adresas: 7150 So. Spaulding liaudies nekaltą sielą, šis tyras,
Ave., Chicago. Ill. 60629, USA.
jo 1-6 d.d. Toronte. Inf.
nerūpestingas išgyvenimas yra

Katalikų akademikų suvažiavimas
Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademija buvo įsteigta 1922
m. Kaune, kur ji ir surengė pir
mąjį savo suvažiavimą 1933 m.
Kiti jos suvažiavimai buvo taip
pat Kaune 1936 ir 1939 m.
Atsikūrusi tremtyje po II D.
karo, LKM Akademija suvažia
vimus taip pat rengia kas treji
metai, š.m. rugpjūčio 31 — rug
sėjo 2 d.d. rengiamas jau devin
tasis suvažiavimas Bostone,
Mass. Jis bus Boston College
patalpose, McQuin Hall, Chest
nut Hill, prie Beacon St. Taigi,
visai prie Bostono miesto ribos.
Suvažiavimo dalyviai bus su
skirstyti į 10 sekcijų, kurių kiek
viena turės po 2-4 paskaitas ar
pranešimus.
Teologijos sekcija, vadovau
jama prel. dr. Vytauto Balčiūno,
posėdžiaus rugpjūčio 31, penk
tadienį, 1-3 v.p.p. Kun. prof.
Antanas Rubšys skaitys paskai
tą “Mito klausimas Naujajame
Testamente”, sės. Ona Mikailaitė — “Charizmatinio atsinauji
nimo sąjūdis šių dienų Katalikų
Bažnyčioje”, prel. dr. Vytautas
Balčiūnas — “Charizmatinis
Bažnyčios atsinaujinimas teolo
gijos šviesoje”. Šiandien nevie
nas girdime, kad Naujajame
Testamente esama kažkokių mi
tų, kad jį reikia numitinti, t.y.
pataisyti, ir pan. Charizmatinis
sąjūdis reiškiasi įvairiais pavi
dalais, dažnai kraštutinumais.
Todėl šiame suvažiavime jam
skirtos net dvi paskaitos.
Psichologijos ir pedagogikos
sekcija, posėdžiausianti rugsėjo
1. šeštadienį, 9-12 v. prieš pietus,
nagrinės pagrindinę temą “Hu
manistinių vertybių ugdymas ir

Nuotr. J. Pranaičio

Ados Karvelytės "Ne tie varpai”
labai patrauklus ir supranta
mas, nej ieškantiems mandrybių. Arba eilėraštyje “Yra atsi
minimų ir paveikslų” (20 p.) vy
rauja taip pat jausmo perteklius,
jausmo primatas prieš logiką.
Sakysim, mylimojo pažvelgimas
lieka ilgai atmintinas, nes jame
glūdi jausmo perteklius.
Ados Karvelytės poezijoje
kartais randi tiek daug džiaugs
mo, gyvenimo troškulio, kad ne
įmanoma suprasti, iš kur visa tai
eina. Tokio liaudiško romantiz
mo, gryno, natūralaus ir papras
to išgyvenimo pavaizdavime mū
sų poetė pasiekė pasigėrėtinų
rezultatų (“Vakaras prie ežero”,
47 p.):
Ramus ežeras
Ir vienišas laivelis —
Slenka vakaras
Taip gundančiai tylus ...
Vėl saulėlydžiai
Rausvai nudažę ašaras,
Vėl tave aš
Savo ašaroj regiu ...

Reikia užsiminti ir proginius
eilėraščius. Jie labai šilti, išjaus
ti, be retorikos, dedikacinių, ma
žai ką reiškiančių šūkių. Jie skir
ti motinai ir artimiems drau
gams. Juos tenka skirti prie pa
čių gerųjų kūrinėlių. Ypač pui
kus eilėraštis motinai (“Moti
nai”, 17 p.):
Taip norėčiau šiandien su tavim
pabūti,
Ten pas gimtą gryčią, prie baltų
beržų...
Tau papuoščiau galvą aš melsvom
'
žibutėm,
Suptus! drugeliai ant margų
žiedų...

“Ne tie varpai” iš tikrųjų yra
poetės tikrieji varpai. Jie skam
ba originaliai ir savu garsu. O
tai yra nemenkas laimėjimas.
Linkime poetei daug kūrybinių
polėkių ir tegu šis poetinis de
biutas būna Įžanga į visą eilę
naujų, tiek pat brandžių poezi
jos knygų.
Ada Karvelytė, NE TIE VARPAI.
Lyrika. Viršelį ir aplanką piešė
dail. Paulius Jurkus. Išleido
“Darbininkas”, Brooklyne, 1972
m. Kaina $2.00. Gaunama pas pla
tintojus.

BRIGITA ČERKAUSKAITĖ, š. m.
birželio 8 d. baigusi Toronto univer
sitetą Bachelor of Arts laipsniu

SOL. GINA ČAPKAUSKIENĖBUTKUTE, gyvenanti Montrealyje,
pakviesta koncertuoti Australijon. Ją
pakvietė Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba. Koncertai
prasidės 1974 m. kovo 16 d. ir bus
surengti šiose vietovėse: Newcastle,
Sydnėjuje, Kanberoje, Melburne,
Geelonge ir Adelaidėje. Tos kelionės
proga solistė taipgi numato koncer
tuoti Los Angeles, Kalifornijoj ir
Vankuvery, Br. Kolumbijoj.
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ FESTI
VALYJE Detroite dalyvavo kerami
kė Antanina Jonynienė, kurianti lie
tuviškų audinių raštais dekoruotas
vazas, lėkštes, dubenis ir žvakides.
Kaikurios vazos yra net pusketvirtos
pėdos augščio ir sveria 50 svarų. Fes
tivalyje ji ne tik rodė savo kūrinius,
bet ir demonstravo jų gamybos tech
niką. Dienraštis “The Detroit News”
liepos 12 d., artėjant festivaliui, pa
skelbė ilgoką žurnalistės Judy Berzof
reportažą apie A. Jonynienės origina
lią kūrybą šia antrašte: “Jos keramika
atspindi senąją lietuvių kultūrą”. Iš
jo sužinome, kad keramikė Antani
na yra ištekėjusi už Jono Jonyno,
dail. V. K. Jonyno brolio, o jos sū
nus Titas jau yra spėjęs pasižymėti
velykinių kiaušinių marginimu. Žur
nalistei Judy Berzof buvo parodyta
saloną puošianti dail. V. K. Jonyno
portretinė nuotrauka ir paaiškinta,
kad jis yra sukūręs dekoratyvinę
skulptūrą Vatikano paviljonui pasau
linėje parodoje Niujorke 1964 m. Re
portažas iliustruotas didele nuotrau
ka, kurioje prie savo vazų stovi ke
ramikė Antanina Jonynienė ir septy
niolikmetė Diana Astašaitytė, pasi
puošusi tautiniais drabužiais.
PROF. DR. A. MACEINA Europos
lietuvių studijų savaitei paruošė pa
skaitą tema “Žmogus kaip šitj dienų
rūpestis”. Ji rikiuojasi i bendrą stu
dijų savaitės temą “Humanizmas —
mūsų amžiaus problema”. Vėliau nu
matoma visas paskaitas išleisti vie
nu leidiniu. Tikimasi, kad numatyti
paskaitininkai atitinkamai paruoš sa
vo temas. Be to, prof. dr. A. Macei
na seka lietuvių spaudoje išsivysčiu
sią polemiką apie Teilhard de Char
din idėjas ir ruošiasi prisidėti savo
įnašu “Aiduose” ir “Drauge”.
OSKARO MILAŠIAUS drama “Mi
guel Manara”, parašyta prancūzų kal
ba, buvo vaidinama praėjusį pava
sarį Paryžiuje, Saint-Germain-desPrės rajone. Kaip rašo savaitraštis
“La France Catholique-Ecclesia” š.m.
birželio 1 d. laidoje, drama buvo vai
dinama vietos festivalio rėmuose ir
numatoma vaidinti provincijoje. Au
torius toje dramoje-misterijoje vaiz
duoja donžuaninio tipo veikėją Mi
guel Manarą, kuris po ilgos vidinės
kovos, po nesėkmingos santuokos
ryžtasi tapti vienuoliu. Šis veikalas
yra pilnas dvasinės įtampos, žmogiš
ko jieškojimo ir misterijos. Jis yra
daugiau skaitomas nei vaidinamas.
BRADFORDO VYČIO KLUBE Bri
tanijos lietuviai atšventė rašytojo
kun. J. Kuzmickio-Gailiaus amžiaus
šešiasdešimtmetį ir susipažino su jo
naujausia knyga “Ištiestos rankos”.
Klubo pirm. S. Grybas tarė įvadinį
žodį, o knygą pristatė ir jos būdin
gesnes ištraukas citavo A. Bučys. Iš
Austrijos atvykusi rašytoja Irena
Naudžiūtė-Joerg, buvusi kun. J. Kuzmickio mokinė, programą papildė at
siminimų žiupsneliu. Sukaktuvininką
raštu sveikino Lietuvos atstovas V.
Balickas, Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirm. S.
Kasperas, J. Sarafinaitė, žodžiu —
kun. S. Matulis, MIC, rašytojas R.
Spalis, V. Ignaitis, J. Micuta ir Brita
nijos Lietuvių Sąjungos tarybos var
du kalbėjęs A. Bučys. Dvi ilgesnes
ištraukas iš knygos “Ištiestos ran
kos” skaitė J. Adamonis ir P. Vasys.
Vyrų kvartetas padainavo keletą
dainų.
ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUO
SE metinį koncertą surengė choras
“Lituania” su savo jaunąja vadove ir
dirigente Rasa Kubiliūte. Šį Aust,
ralijos lietuvių chorą prieš 24 me
tus yra įsteigęs muz. V. Šimkus. Jo
vadovais buvo V. Straukas ir sol. G.
Vasiliauskienė. Pastarajai pasitrau
kus dėl dukters sunkios ligos ir mir
ties, vadovybę perėmė studentė Rasa
Kubiliūtė, studijuojanti Adelaidės
universitete ir ruošianti studiją apie
lietuvių liaudies dainas. Pirmoji kon
certo dalis buvo skirta E. Varnienės
režisuotam lietuviškam subatvakariui, kurį atliko choras “Lituania”, R.
Bielskytės vadovaujami “Žilvino” šo
kėjai ir dainininkiij trijulė “Nemu
no dukros” su vadove A. Urnevičiene, akordeonu palydint M. Dumčiuvienei. Antroje dalyje vyrų choras
padainavo 2 dainas, moterų — 3, miš
rus — 8. Koncertas baigtas Br. Budriūno “Lietuvos giesme” su orkestrė
lio palyda. Jį sudarė pianistė J. Venciūtė, smuikininkai G. Kubilius, L.
Varnas ir violončelistas L. Kubilius.
DR. J. ŽMUIDZINAS, gen. Lietu
vos konsulas Kanadoje, parašė istorinj-teisinį veikalą prancūzų kalba apie
Lenkijos-Lietuvos buvusią uniją “Le
polono - llthuanien commonwealth”.
Tai išplėsta autoriaus disertacija, ap
ginta Sorbonos universitete Paryžiu
je. Veikalas atiduotas vienai moksli
nei leidyklai Olandijoje.
JŪROS GEOLOGŲ tarptautiniame
suvažiavime Prancūzijoje, Bordeaux
mieste, liepos 1-25 d.d. dalyvavo ir
paskaitą skaitė prof. dr. Vytautas
Klemas iš Delaware universiteto
JAV.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

AKADEMIKAS PROF. JONAS
KRIŠČIŪNAS, ilgametis Lietuvos že
mės ūkio akademijos dėstytojas ir
buvęs rektorius, mirė po ilgos ir sun
kios ligos liepos 2 d., sulaukęs 85
metų amžiaus. Steigiamajame Lietu
vos seime velionis buvo valstiečių
liaudininkų atstovu. Žemės ūkio aka
demijoje dėstė augalininkystę, biti
ninkystę bei kitas disciplinas ir buvo
laikomas žymiausiu bitininkystės ži
novu Lietuvoje. Daug laidų susilau
kė jo 1933 m. parašytas veikalas “Bi
tininkystė”. Minėtina ir antroji jo
knyga “Augalininkystė”. Ypač dideli
velionies nuopelnai cukrinių runke
lių, daugiamečiii žolių sėklininkystės
ir kitų pašarinių kultūrų išvystime.
Palaidotas liepos 4 d. Petrašiūnų ka
pinėse.
PRANO TAMOŠAIČIO vadovauja
mas lietuvių liaudies instrumentų an
samblis “Sutartinė”sukaktuviniu kon
certu Vilniaus filharmonijoje pami
nėjo 15 metų veiklos sukaktį. Šis
koncertas, kaip ir visi kiti “Sutarti
nės” pasirodymai, buvo pradėtas tra
dicine J. Švedo “Svajonėle”. Pirmoje
dalyje buvo panaudoti senieji etno
grafiniai lietuvių liaudies instrumen
tai, atliekant kanklių sutartinę “Kir
tau lazdelę”, diatoninių birbynių due
tą “Nedėlios rytelį”, lumzdelii} —
“Svoč, pasgodosim”, lumzdelių —
“Untytė”. Augštaitiškų sutartinių ir
kitų liaudies dainų su liaudiška atli
kimo specifika padainavo E. Bajoraitienė, J. Chrapavičiūtė, R. Petraitienė ir V. Ciplijauskas, o liaudies pa
saką skaitė aktorius T. Vaisieta. Ant
roje koncerto dalyje buvo grojama
išvystytomis kanklėmis ir birbynėmis,
kuriomis galima atlikti sunkius da
bartinių kompozitoriij kūrinius. Kon
certe dalyvavo Vilniaus operos sol.
Marija Aleškevičiūtė ir Vilniaus fil
harmonijos sol. Vacys Daunoras. “Su
tartinė” buvo suorganizuota 1957 m.
kaip J. Švedo vadovauto valstybinio
dainų ir šokių ansamblio kamerinė
grupė. Dabartinį savo vardą ji gavo
1967 m. Maskvoj surengtame X pa
sauliniame jaunimo ir studentų fes
tivalyje dar kamerinės grupės vardu
“Sutartinė” laimėjo I vietą ir aukso
medalį, įveikusi 122 liaudies instru
mentų kolektyvus ir pavienius atlikė
jus iš daugiau kaip 90 kraštų. Per
15 metų “Sutartinė” yra įrašiusi į
Vilniaus radijo ir televizijos magne
tofono juostas apie 150 kūrinių, į
plokšteles — apie 100, surengusi
daugiau kaip 500 koncertų, gastrolia
vusi Lenkijoje, Belgijoje, Kanadoje,
Britanijoje, Suomijoje, R. Vokieti
joje, Čekoslovakijoje.
VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE
šio miesto 650 metų sukakčiai skir
tame koncerte pirmą kartą nuskam
bėjo kompoz. T. Makačino ir poeto
M. Martinaičio trijų dalių “Kantata
Vilniui”. Ją atliko jungtinis profesijonalų choras ir Vilniaus operos sim
foninis orkestras, diriguojamas J.
Aleksos. Jubilėjinio koncerto programon taipgi buvo įtrauktos V. Klovos
“Pilėnų”, S. Moniuškos“Halkos” ope
rų ištraukos, E. Balsio “Koncertinis
maršas”, J. Navakausko daina “Prie
senojo miesto”, B. Grobulskio —
“Tau, Vilniau, mūsų daina” ir eilė ki
tų kūrinių. Į jų tarpą buvo įterpta
V. Laurušo daina su propagandiniu
pamušalu “Oriolo ir Nemuno žemėj”,
o visas koncertas užbaigtas I. Dunajevskio daina “Ir platus gi kraštas
tas gimtasis”, nieko bendro neturin
čia su Vilniumi, garbinančia tik So
vietų Sąjungą. Be jau minėto choro
ir orkestro, koncerte dalyvavo solis
tai J.; Stasiūnas, V. Noreika, N.
Ambrazaitytė, E. Saulevičiūtė, I. Jasiūnaitė, V. Adamkevičius, E. Kania
va, A. Lietuvninkas, V. Daunoras ir
P. Zaremba.
i
VILNIUJE GASTROLIAVO jauno
ji V. Vokietijos dainininkė Eda Mo
ser, kuri yra baigusi Berlyno konser
vatoriją ir dirigento H. Karajano dė
ka dainavusi keliose operose Niu
jorko Metropolitan teatre. Vilniaus
operos scenoje ji atliko Liučijos ir
Džildos vaidmenis G. Donizetti “Lu
cia di Lammermoor” ir G. Verdi “Rigoletto” operose. Sol. E. Moser bal
sas yra labai plataus diapazono —
nuo mezzo-soprano iki koloratūrinio
soprano. Recenzente I. Mažeikienė
stebisi nepaprastai tobulu viešnios
dainavimu, ypač Liučijos vaidmeny
je, kur vienoje scenoje su fleitos pa
lyda jos balsas pasidarė panašus į
fleitos garsus.
VAGIFAS ARZUMANOVAS, jau
nas azerbaidžaniečių literatūros
mokslininkas, Azerbaidžano Mokslų
Akademijos Nizami literatūros insti
tute • sėkmingai apgynė kandidatinę
disertaciją “Azerbaidžaniečių-lietuvių
literatūriniai ryšiai”. Jo disertaciją
teigiamai įvertino oficialūs oponen
tai — bakietis N. Achundovas ir vil
nietis V. Galinis. V. Arzumanovas di
sertacijai panaudojo gausią faktinę
medžiagą apie V. Krėvės literatūri
nę veiklą Baku mieste ir tipologiškai
sugretino kaikuriuos dabartinės azer
baidžaniečių bei lietuvių literatūros
raidos reiškinius. Jis dvejus metus
tobulinosi Lietuvos Moskslų Akade
mijos lietuvių kalbos ir literatūros
institute, pramoko lietuvių kalbos,
paskelbė keliolika straipsnių azerbai
džaniečių ir lietuvių literatūrinių ry
šių klausimais.
DAIL. A. STASIULEVIČIUS Vil
niui skirtų tapybos darbų parodą su
rengė Taline, Estijos Dailininkų Są
jungos parodų salone.
V. Kst.

®b'S PORTAS

SPORTAS LIETUVOJ
Lengvosios atletikos rungtynėse
Maskvoj penkiakovininkė Nijolė
Kvietkauskaitė pasiekė naują Lietu
vos rekordą. Po penkių rungčių ji
surinko 4.184 taškus ir viršijo savo
seną rekordą — 4.134 taškus.
Petras Šimonėlis lengvosios atle
tikos pirmenybėse Maskvoje gerai
bėgo 10.000 m. Nors atbėgo tik ket

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
TORONTO 4,

999 COLLEGE ST.,

MOKA:

Pirmad.......... 10-3

Ketvirtad......... 10-7

už termininius Indėlius —
dvejų metų ............................... 71/į%
vienerių metų ................................ 7%
už taupomąsias (savings) s-tas 614%
už depozitų-čekių sąskaitas... 5%%

Penktad........... 10-8

DUODA

Trečiad. uždaryta

PASKOLAS:

Seštad............9-12

asmenines iki $10.000................. 8%
nekiln. turto iki $50.000............. 8%
Sekmad......9.30 - 1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2.000, asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10.000.
Parduodame American Express kelionių čekius ir International Money
Order — pinigines perlaidas. Priimame mokėjimus už nekiln. turtą,
telefoną, elektrą, vandenį, dujas. Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor St. W.

Tel. 534-9286

SWANSEA — RUNNEYMEDE, atskiras, mūrinis namas, 7 kambariai
per du augštus, 2 prausyklos, moderni virtuvė. Garažas su šoniniu įva
žiavimu. Namas be skolų. įmokėti $15.000.
BLOOR — SIX POINTS, mūrinis šešių kambarių namas, įrengtas rū
sys, didelis gražus sklypas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Namas be
skolų. įmokėti $8-9.000.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, komercinis pastatas; krautu
vė tinkama betkoklam verslui ir 5 kambarių butas. Namas labai ge
rame stovyje, vieta dviem garažam. įmokėti apie $20,000.
GLENLAKE AVE., — INDIAN GROVE, mūrinis 5 kambarių vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas. Gražūs, skoningai dekoruoti kamba
riai Garažas su plačiu privažiavimu. Namas be skolų. įmokėti apie
$20,000.
BLOOR — INDIAN RD., netoli Lietuvių Namų, 14 kambarių, trys bu
tai su atskirais įėjimais. Penki dideli ir gražūs kambariai pirmame
augšte. Vandeniu-alyva šildomas. Du garažai su privačiu įvažiavimu,
įmokėti apie $25,000. Viena atvira skola.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

S. JOKŪBAITIS
TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
np ■
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont.
1
/OZO

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLDS

MARKET---------

259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont.

445-6031

(Warden & Ellesmere) ------------------Parduodama įvairiais kiekiais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena,
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma,
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.
Nemokamas pristatymas.
NUO

LŪŠNOS

IKI

Kanados

TEL. 532-3400

Kasos valandos:

Antrad...... .... 10 - 3

virtas, bet pasiekė naują Lietuvos
rekordą 28:15,8. Senas rekordas 28:
41,8 priklausė jam pačiam.
Kuboje įvyko stambus krepšinio
turnyras, kuriame dalyvavo ir Kau
no Žalgirio krepšininkai. Nors žalgi
riečiams teko žaisti su valstybinėmis
rinktinėmis, jie iškovojo garbingą
III vietą. Turnyro nugalėtojai pasi
skirstė: 1. Kuba, 2. Jugoslavija, 3.
Žalgiris, 4. Čekoslovakija, 5. Kana
da. Iš viso dalyvavo 8 komandos.
Paskutinėse rungtynėse Kanada pra
laimėjo Kubai 97:66 ir nugalėjo Pa
namą 84:44.
Maskvoje vykstančiose Rusijos
lengvosios atletikos pirmenybėse Ni
jolė Sabaitė-Razienė 800 m. bėgime
ir Romualdas Bitė 3000 m bėgime su
kliūtimis laimėjo pirmąsias vietas ir
tapo Rusijos meisteriais. R. Plungė
rutulio stūmime tik 4 cm atsiliko
nuo pirmosios vietos, o E. Skapas

(Atkelta iš 1-mo psL)

žiaus. Dabar reikia 65 metų.
Ontario ir Manitobos provin
cijose nuo š.m. rugsėjo 1 d. įsi
galios pakeistas automobilių vai
ruotojų draudos Įstatymas, lie
čiantis nuostolių padengimą jų
keleiviams tais atvejais, kai ne
laimė įvyksta vairuotojui būnant
girtam ar išgėrusiam. Lig šiol
draudos bendrovės tokiems ke
leiviams atsisakydavo padengti
gydymo išlaidas ir mokėti kom
pensaciją artimiesiems gyvybės
netekimo atveju, motyvuoda
mos faktu, kad vairuotojas, sės
damas girtas už vairo, sulaužė
sutartį. Nukentėjusieji keleiviai
turėdavo teisę kompensacijos
jieškoti iš draudos bendrovės
teismo keliu, tačiau jiems nie
kada nebuvo išmokama maksi
mali draudos suma, tik jos da
lis. Nuo rugsėjo 1 d. draudos
bendrovės Ontario ir Manitobos
provincijose įpareigojamos pil
nai atsiskaityti su nukentėju
siais girtų vairuotojų keleiviais,
reikalui esant, iki maksimalios
sumos draudos sutartyje. Išgėrusiems ar girtiems vairuoto
jams ir toliau nieko nebus mo
kama už jų susižeidimą ar auto
mobilio sudaužymą.
Kanados automobilių draudos
bendrovių sąjunga nuo š.m. rug
pjūčio 1 d. padidina draudos
įmokas visoje Kanadoje, išsky
rus Albertos provinciją, kur be
veik nepadidėjo draudos išmo
kos. Oficialia draudos pabran
gimo priežastimi nurodomos pa
didėjusios draudos bendrovių iš
laidos už automobilių sutaisymą,
atsiskaitymą už padarytus nuo
stolius ir atsilyginimą sužeistie
siems. Albertoje tokio išmoka
mo jieškinio vidurkis yra $678,
Ontario provincijoje — $832.
Drauda pagal atitinkamas vai
ruotojų kategorijas pabrangina
ma Ontario provincijoje — 816%, Kvebeke — 6-11%, At
lanto provincijose — 8-15%.
Jauniems vairuotojams iki 25
metų amžiaus visose Kanados
provincijose drauda bus pabran
ginta maždaug 5%, nes jie jau
ir taip moka palyginti dideles
sumas.
Kanados statistika paskelbė
1971 m. gyventojų uždarbio vi
durkį. šiame sąraše pirmavo gy
dytojai su $39.555 metiniu už
darbiu, toliau sekė advokatai ir
notarai — $27.882, dantų gydy
tojai — $25.828, inžinieriai ir
architektai — $21.648, kiti pro
fesionalai — $10.836 ir parda
vėjai — $8.766. Bendras visų
kanadiečių uždarbio vidurkis
1971 m. buvo $7.237. Miestiečių
uždarbio vidurkis: Oakville —
$9.061, Mississauga — $8.850,
Samia — $8.647, Otava — $8.ATLIEKU GRINDŲ

atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.
ALFONSAS SODONIS

DANGORAIŽIO!

VERSLO DEI PRAMONĖS PASTATŲ ELEKTROS

Telefonas LE6-2805

{RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

Stovykla Wasagoje jau įpusėjo.
Pirmoji savaitė buvo gausi įspūdžiais
ir stovyklautojais. Stovyklautojų pir
laimėjo III vietą. Trečią vietą taip mą savaitę buvo 126, žinoma, dau
pat laimėjo M. Treinytė šuolyje į giau mergaičių, negu berniukų. Kiek
tolį, nušokusi 6.34 m (pirmos vietos viena diena buvo kitokia, reikia at
pasekmė 6.44).
skiro straipsnio, kad viską būtų ga
Gorkyje pasibaigė Rusijos jaunimo lima aprašyti. Turbūt įdomiausia die
žaidynių džiudo varžybos. Per jas na buvo sporto diena, kurios laimė
labai sėkmingai pasirodė Kauno šalt tojais šiais metais netikėtai tapo su
kalvis Antanas Sungaila. Jis tapo valkiečiai, o žemaičiai liko antroje
lengvo svorio žaidynių meisteriu.
vietoje.
Ketvirtadienį įvyko iškyla į uk
VYČIO ŽINIOS
rainiečių stovyklą. Ten visi buvome
LSK Vyčio rengiama krepšinio gražiai priimti, pavaišinti ir klausė
stovykla Tėvų pranciškonų stovykla mės puikaus ukrainiečių koncerto.
vietėje prasidės rugpjūčio 18 d. ir Šią savaitę laukiame ukrainiečių mū
truks dvi savaites. Pirmoji savaitė sų stovykloje. Vadovų yra 19. Jie
jau užpildyta — užsiregistravo 105 beveik — visi torontiškiai. Stovykla
stovyklautojai. Dar yra vietų antrai vyksta krikščioniškoje dvasioje —
savaitei. Norintieji dalyvauti prašo stengiamės krikščionybę įgyvendinti
mi skubiai registruotis. A. S.
kasdienybėje.
Stovyklos uždarymas — rugpjūčio
TORONTO "TAURAS"
4, šeštadienį, tuoj po pietų, nes sek
Klubo medžiotojų ir žūklautoji!
madienį jau prasideda Prisikėlimo
sekcijos rugpjūčio 5-7 d.d. rengia parapijos jaunimo sekcijos organi
bendrą išvyką į savo nuosavybę Par zuojama stovykla.
ry Sound distrikte. Pratiminis šau
MAS Rytų apygardos stovykla —
dymas ateinančioms varžyboms Dar rugpjūčio 12-25 d.d. Vermonte, Ne
bo Dienos savaitgalį prasidės rug ringos kalnuose. Programoj — ideo
pjūčio 4, šeštadienį, 1 v.p.p. Šovinių loginė dalis, lietuviškos dainos, šo
ir lėkštelių bus galima gauti vietoje, kiai, tautodailė bei užsiėmimai.
o žvejybos reikmenis atsiveža patys
meškeriotojai. Platesnių informacijų
Skautų veikla
galima gauti pas sekr. J. Šimkų tel.
• XI Vilniaus vardo Romuvos sto
231-9425. Visi tautiečiai kviečiami vykla oficialiai uždaryta liepos 27 d.
dalyvauti. J. V. Šimkus
įspūdingu partizanų laužu ir nakčia
atnašautomis Mišiomis, kuriose su
degančiom žvakutėm po atviru dan
įvykiai
gum dalyvavo apie 150 stovyklauto
361, Sudbury — $8.207, Prince jų. Šį partizanų prisiminimo vaka
George — $8.196, Oshawa — rą organizavo ps. P. Saplienė ir ps.
$8.162, Alberni — $8.150, Wind dr. V. Kvedaras. Stovyklai baigian
sor — $8.141, Whitby — $8.- tis, vyr. skaučių įžodį davė D. Gar000. Visos šio pirmaujančio de baliauskienė ir I. Mackevičienė. Į
šimtuko vietovės yra Ontario vyr. laipsnius pakeltos: į v. si. — L.
provincijoje, išskyrus Br. Ko Zubaitė, S. Kazilevičiūtė, D. Barzlumbijai priklausančias dvi vie džiūtė; į ši. — R. Draugelytė; į psl.
toves — Prince George ir Al — I. Mackevičienė ir E. Gačionytė.
berni. Augščiausias pajamas vi Skauto įžodį davė J. Putrimas. Pa
soje Kanadoje turėjo Oakville vyzdingiausios skautės varžybas lai
miestelio gyventojai, kurių dau mėjo E. Gačionytė.
• Antrąją XI Romuvos stovyklos
guma dirba Fordo automobilių
gamykloje. 1970 m. pirmą vie savaitę šeimininkavo: p. p. Kybartie
tą buvo išsikovojęs Kvebeko nė, Barakauskienė, česėkienė, Mor
Sept-Iles miestelis, turintis ge kūnienė, Fabricijienė, Jakubickienė
ležies rūdos kasyklas, bet 1971 ir Zenkevičiūtė. Nuoširdus ačiū vi
soms.
m. jis nukrito net į XII vietą.
• Rugpjūčio 7 d., 7.30 v.v., skautų
Užsienio reikalų ministerio M.
Sharp pranešimu federaciniame būkle renkasi visi "Rambyno” tunto
parlamente, Kanada jau yra pra skautai, kurie vyksta į jubilėjinę sto
dėjusi derybas su abiem Viet- vyklą. Dalyvauja uniformuoti, ir da
namais dėl oficialių diplomati lyvavimas būtinas.
• Rugpjūčio 15 d., 7 v.v., skautų
nių santykių užmezgimo. Pietų
Vietnamui ji yra suteikusi pri būkle bus informacinė “Šatrijos”
pažinimą 1952 m., Š. Vietnamui skaučių sueiga. Renkasi visos, vyks
— š.m. vasario mėnesį. Dery tančios j jubilėjinę stovyklą, unifor
bos su P. Vietnamu vyksta Sai- muotos. Dalyvavimas būtinas.
• Į jubilėjinę LSS stovyklą auto
gone, su Š. Vietnamu — Pekinge. M. Sharp prasitarė, kad busu išvažiuojama rugpjūčio 19 d.,
Kanada pirmiausia nori atidary 5.30 v. r., nuo Prisikėlimo para
ti savo ambasadą Saigone, o jos pijos.
• “Šiaurės pašvaistės” sk. vyčių
atidarymas Hanojuje bus atidė
ir vyr. skaučių stovykla bus rugpjū
tas vėlesniam laikui.
Federacinės valdžios 15.000 čio 30 — rugsėjo 3 d.d. Romuvoje.
moterų sekretorių pareikalavo Yra užsiregistravusių dalyvių jau iš
užbaigti ligšiolinę* diskriminaci Čikagos, Klevelando, Detroito, Bos
ją ir jas vertinti ne pagal jų vir tono, Montrealio ir kt. vietovių. C.S.

šininko užimama postą, bet pa
gal jų pačių sugebėjimą. Dabar
sekretorėms* mokamas metinis
atlyginimas nuo $6.000 iki $12.000. Jos yra suskirstytos į devy
nias kategorijas pagal savo vir
šininkų rangą. Jeigu viršininkas
valdinėje sistemoje turi neaugštas pareigas, mažas atlyginimas
mokamas ir jo sekretorei, nors
ji turėtų geriausias kvalifikaci
jas. Kartu su viršininko atsakin
gumu bei jo gaunama alga kyla
ir sekretorės kategorija bei jos
atlyginimas. Valdines tarnybas
tvarkantis Ch. M. Drury prisipa
žino, kad sekretores reikėtų perklasifikuoti ir pakeisti darbo
vietes toms, kurių pajėgumas
nėra pilnai išnaudojamas žemes
nio rango viršininkų. Tačiau jis
taipgi pabrėžė, kad tokio plano
įgyvendinimas nėra lengvas, nes
dažniausiai sekretorės su virši
ninkais ir viršininkai su sekre
torėmis turi artimus asmeninius
ryšius, kurių nenori atsisakyti.
Kaikurie Kvebeko kalėjimai
savo kaliniams pradėjo duoti dvi
savaites vasaros atostogų liepos
mėnesį. Tokių atostogų metu
uždaromos visos dirbtuvės ka
lėjimuose. Kaliniai tada nieko
nedirba, tik žaidžia tenisą, krep
šinį, kaitinasi saulės spinduliais,
žiūri filmus, lanko jiems rengia
mus specialius koncertus. Treč
dalis šiemet tokias atostogas tu
rinčių kalinių yra žmogžudžiai,
nuteisti kalėti iki gyvos galvos.
Kalėjimų vadovybės teisinasi,
kad dirbtuvių uždarymas sudaro
progą ir kalėjimų sargams turė
ti dvi savaites atostogų gražiau
siu metu laiku.

ELEKTROS RANGOVAS
TeL 489-5425
Namų: 920-2501

TORONTO MIESTAS

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Pranešimas atmatų išvežimo reikalu

nMMmnannHCMHBmRaEKBnHKHgBMMKi

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4

TEL. LE 1-1161

PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, gazolino stotis, parduotuvė ir garažas
automobiliams taisyti. Skubus pardavimas.
JANE — ANNETTE, 3 butų apartamentas, plytinis, 16 metų senumo,
atskiras, privatus įvažiavimas.
BLOOR—INDIAN RD., 18 kambarių per 3 augštus, 3 virtuvės ir prau
syklos, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA

Nomų telefonas 783-2105

Kadangi pirmadienis, rugpjūčio 6, yra nedarbo diena

1

Ateitininkų žinios

miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus

išvežamos.
Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o

antradienio — trečiadienį.
H. F. A t y e o , P. Eng.,
gatvių priežiūros viršininkas

Winnipeg, Man.
BALTIECTŲ TAUTINĖ PARODA
jau beveik mėnuo laiko yra gausiai
lankoma Winnipege, Manitobos žmo
gaus ir gamtos muzėjaus patalpose.
Čia skoningai, meniškai išdėstyti lie
tuvių ir estų tautodailės dirbiniai.
Lietuvių skyriaus gražiausi rodiniai — T. Timmermanienės ištisai
rankomis išsiuvinėti moteriški tau
tiniai drabužiai, gintariniai grybai
po stiklu, keli medžio drožiniai, ta
kelis su gražiais rinktiniais raštais.
Latvių skyrius turtingesnis ekspo
natų skaičiumi. Čia krinta į akis gra
žiai išdailintos ornamentais, ar gėly
tėm didžiulės vazos, išdegintos karš
toje krosnyje, kaip puodžiai daryda
vo Lietuvoje. Be to, jų skyriuje ver
tas dėmesio aliejiniais dažais tapy
tas paveikslas ant sienos.
Estų parodos skyriuje tarp kitų
rankdarbių atkreipia dėmesį net ke
letas mažesnių ir didesnių odiniais
viršeliais albumų, kurių odoje gra
žiai išrašyti (manau, išdeginti spe
cialia adata) ornamentai ar juosti
niai raštai.
Šioje parodoje lietuviai dalyvavo
su savo tautodaile tik dėka Everesto
Fedaro. Nors jis ir nepriklauso Lie
tuvių Bendruomenės valdybai, ta
čiau nepaprastu darbštumu surinko
iš žmonių eksponatus ir laiku juos
ten pristatė. Latvė Mrs. Snikelis,
nuolatinė muzėjaus tarnautoja, pa
rūpino leidimą šiai parodai ir pati
baltiečių eksponatus gražiai sugrupa
vo. Drabužius užvilko ant specialių
biustų, sukurdama gražų modeliavi
mo vaizdą.
Labai girtinas dalykas tautybių
bendradarbiavimas ir išnaudojimas
galimų progų garsinti savo tautos
vardą. Nuoširdžios padėkos yra ver
ti prie šios parodos surengimo pri
sidėję žmonės. B. Bujokienė

ČESNAKAS-

geras vaistas
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei |as
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES"
turi savyje reikalingos česnako alyvos,
kuri medicinoje jcu seniai vartojama.
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stlprinamųja
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas.
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC
PEARLES" dėžutę vaistinėje.
Jausies
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. žios česnako kapsulės neturi nei
kvapo, nei skonio.
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GARBĖMS
REAL

ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BLOOR — ALHAMBRA, 3 butų atskiras mūrinis namas su atskirais
įėjimais, 3 prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 2 at
skiri sklypai, dvigubas garažas, apie $25.000 įmokėti ir viena atvira
skola; visai netoli Lietuvių Namų.

ST. CATHARINES, 75 akrų vynuogių bei kitų vaisių ūkis, visai prie
St. Catharines, miesto vanduo, visi pastatai bei įrengimai puikiame
stovyje, virš $20.000 metinių pajamų, visai arti nuo naujos namų sta
tybos (subdivision), trumpu laiku galima padaryti daug pinigų par
duodant statybai; apie $60.000 įmokėti, viena atvira skola iš 8%. In
vestuotojai nepraleiskite geros progos!!!
GEORGEN BAY, 100 akrų su dviejų butų vasarnamiu, privatus ke
lias iš plento, apie 1.000 pėdų privataus ežero kranto, 85 mylios nuo
Toronto, apie $50.000 įmokėti, tinka privačiam arba komerciniam
naudojimui.

NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo tributis, didžiulis
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

Pr. KERBERIS

Al. GARBENIS

Namų tel. LE 5-1584

Namų tel. HU 9-1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA

53/ą%

už

6% už
6% už
7% už
7Vi°/o už

i MA

depozitus
šėrus
taupymo s-tas
1 m. term. dep.
2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas
8% už mortgičius

Kapitalas — virš šešių milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų

dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 mln.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Telefonas LE 2-8723
•
Toronto 3, Ontario

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
•

Pirkėjams sąžiningas patarnavimas.

•

Tel. 249-7691

R. Stasiulis

Namų — 241-5181

Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair),
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., T_. eto C4C4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario

1 el-

NUOLAIDA

♦ Sąžiningas patarnavimas.
• Parūpiname mortgičius
nuosavybę betkuriame rajone.

A. J. MORKIS Realtor
perkant ar parduodant nekilnojamą

1082 Bloor St. W.,
Toronto 4, Ontario

Telefonai 534-8459;
233-5996

---- TV-Hl-FI -----

Tel. 532-7733

Taisomi ir parduodami paprasti ir
spalvoti televizijos priimtuvai.
Prieinamos kainos.
J673 DUNDAS Street West

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ
--------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ---------------------------

= tip-topWIEATS
deucatessem
KAS SAVAITĘ-----------------------------------------------

1727 BLOOR STREET WEST
<pri« k«le požeminio stoti)
YORKDALE SHOPPING CENTRE
•
FAIRVIEW MALL
(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 keliai)
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cookiviiie.ioirskeiiai)

DANISH

CUSTOM

FURNITURE

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)
Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro,

ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

977

College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas:

visi

verslo bei

5 3 3 - 4 3 6 3 rekiaminjo]
LIETUVIAI SAVININKAI S p O U d I n I O_l

u<& SKAITYTOJAI PASISAKO
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814
Lakeshore Blvd, West, Toronto

2483

14, Ontario

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

Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305

1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage,
° ’

2’6 ?rock Ą*®-,,
.
(tarp Dundas it College)
Atliekame visus autovežjmių mechaninius pataisymus — priekinių ratų
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas
ir greitas patarnavimas.
Savininkas FRANK PETIT

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
•

70 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose
•
Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo
reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario •
Namų: 279-5988

LIETUVIO

SAVININKO

VAISTINĖ

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

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

PRISTATYMAS

f

NAMUS

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE

MARKET

335 Roncesvalles Ave., T ■ rnr -foro
TORONTO, ONTARIO
I Cl.
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis

•

Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta jvairi paukštiena •

• Importuoti
• ------

maisto

su protingu paaiškinimu.
Kad laikraštis tikrai būtų “mūsų”,
turi būti įvestas skyrius “mums” pa
sisakyt tautiniais ir vietiniais reika
lais.
Informacija ir propaganda yra
svarbi dalis mūsų misijos. Bendro
mis jėgomis turime pagelbėti mūsų
spaudai anglų kalba, pirkdami ir pla
tindami ją bei aprūpindami viešąsias
bibliotekas, šį darbą būtų geriausia
vykdyti organizuotai per Bendruome
nės apylinkes.
B. Bačiūnas
R. 1, Simcoe, Ont
TURIME PRIEMONIŲ
Kelionės, siuntiniai, ekskursijos,
įvairūs pasikeitimai su okupuota
Lietuva vis eina plačiau. Mes negali
me nurimti, vis ką nors darome. Kiti
net rizikuodami ten nuvykę aplanko
savo gimtines.
Okupantas suvaržė buvimo laiką
Lietuvoje — vos 3—5 dienas. Jis ve
žioja lankytojus po Rusijos miestus,
o mes juk visi nesigailim sunkiai už
dirbtų pinigų tik kelionei į Lietuvą,
kad ilgiau galėtume joje pabūti. Mū
siškiai ten važiuoja, kad su artimai
siais pasimatytų, o ne kokių ten sve
timų miestų pažiūrėti.
Yra priemonių okupanto nusista
tymui pakeisti: imkim ir sustokime
važiavę, jei neleis nors 3 savaites pa
būti Lietuvoje. Imkime ir nebesiųskime siuntinių, nepirkime namų ir
mašinų — tegul sumažina muitus!
Yra žinių, kad mūsų giminės, gavę
Lietuvoje mašinas ar įsigiję butus,
žiauriai apiplėšiami. Neseniai vieno
čikagiečio sesuo nupirko butą sese
riai Lietuvoje. Toji gavo įsakymą
tuoj jį užleisti kitiems ir net negali
toliau gyventi Lietuvoj! Sesuo iš
Amerikos nori atsikviesti, bet neži
nia ar išleis. Balys Svalia
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Užmiršti gyvybiniai pumpurėliai

tergate skandalas, ypač senato
riaus S. Ervino komiteto veikla,
rodoma televizijoje. Norvegijo
je atostogavęs V. Vokietijos
kancleris W. Brandtas pasikal
bėjime su vokiečių televizijos
atstovais pareiškė, kad jau atė
jo laikas patiems amerikiečiams
imtis pastangų savo doleriui
gelbėti. Dabargi JAV vyriausy
bė beveik nesirūpina savo dole
riu. W. Brandtas pranašavo, kad
1974-75 m. bus įvesta nauja pa
saulinė pinigų sistema pakeisti
1944 m. pasirašytai nevykusiai
Bretton Woods sutarčiai.
EVITOS KULTAS

Prezidento rinkimų laukian
tis J. Peronas bando atgaivinti
Argentinoje vėžiu mirusios sa
vo antrosios žmonos Evitos kul
tą. Jos 21-ųjų mirties metinių
proga buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos Buenos Aires ka
tedroje, kuriose dalyvavo ir
pats J. Peronas su savo trečią
ja žmona Izabela. Liaudis velio
nę laiko beveik šventąja, nes ji
iš paprastos aktorės iškilo iki
diktatoriaus žmonos ir mokėjo
įsiteikti masėms. Problemą da
bar sudaro 77 metų amžiaus J.
Perono silpnoka sveikata. Peronistų laikraštis “Mayoria” pa
skelbė jo asmeninio gydytojo
pareiškimą, kad J. Peronas tu
ri širdies ir kraujo apytakos su
trikimų, bet dar gali gyventi il
gus metus. Jo mirtis sukeltų ašt
rius susidūrimus tarp skirtingų
pažiūrų peronistų grupių. Visi
tiki, kad tik prezidentu išrink
tas J. Peronas galės sutramdyti
Argentinoje siaučiančius tero
ristus, kurie praėjusią savaitę
vėl pagrobė 6 asmenis ir reika
lauja išpirkimo.

PASINAUDODAMI MŪSŲ PATARNAVIMU, GERIAU
SIAI PAREMSITE SAVO GIMINES LIETUVOJE. MŪSŲ
PATARIMAS PADĖS JUMS APSISPRĘSTI KĄ SIŲSTI IR
KAS BUS NAUDINGA BEI PRAKTIŠKA.
Vasaros ir rudens sezonui specialiai siūlome šias prekes
(muitas jau įskaitytas į kainą):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei__________ —— .$12.00
Gefiūro medžiaga suknelei$14.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais ____________________ $18.00
Gėlėta arba ornamentinė crimplene medžiaga----------------- $15.00
Lygi crimplene medžiaga suknelei$12.00
Dirbtinis minkų kailis apsiaustui______________________ $48.00
Dirbtinio nailoninio kailio medžiaga apsiaustui.——_____ $27.00
Labai gera vilnonė medžiaga moteriškiems apsiaustams___ $36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai
$ 9.00
Moteriškų nailoninių apatinių drabužių komplektas
$ 9.00
Perukai — nuo $24.00 iki $60.00 (muitas už peruką jau įskai
čiuotas).
Priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom pre
kėm, kurių negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd., (z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel, 01 739-8734
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

gaminiai*

UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------

•

• -------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

| P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga,

RAŠO IŠ LENKUOS
Iš buvusios Vokietijos, dabar Len
kijos miesto gautas šis patriotiškas
laiškas:
“Už Augustavo ir Gardino ošiančių
miškų, ežerų mėlynųjų, ten mūsų tė
vynė graži Lietuva. Ten skamba su
valkiečių, dzūkų lietuviškos dainos po
Lietuvą tėvynę mūsų plačiausią. Ten
plaukia Neris, Nemunas ir Šešupė į
Baltijos jūrą giliausią. Ei, pasauli!
Kol per Lietuvą tėvynę mūsų plauks
Neris, Nemunas ir Šešupė, tol Lietu
va tėvynė mūsų brangi nepražus. Lie
tuvių sūnų ir dukterų krauju bei
kančiomis atpirkta Lietuvos laisvė
niekad nepražus!
Jaunoji Lietuvos karta — Romas
Kalanta ir kiti patriotai jaunuoliai
vėl Lietuvai tėvynei laisvę iškovos!
Ir Tu, Lietuva, tėvyne mūsų, vėl bū
si laisva. Tai tik tada iš viso pasau
lio tremtiniai lietuviai žygiuos į lais
vą Lietuvą tėvynę mūsų! Be baimės
ir žudymų iškels lietuviai patriotai
trispalvę bokšte Lietuvos. Ir vėl
žengs vieninga lietuvių tauta su
džiaugsmo ašaromis ir patriotinėmis
dainomis. Tebūna garbė Lietuvos
vargo žmonėms, kurie per ilgus de
šimtmečius nešdami žiaurią okupan
tų lenkų ir rusų baudžiavą išlaikė ir
apgynė savo gimtąją lietuvių kalbą!
Ei, pasauli, mes be laisvos tėvynės
nenurimsim. Ne! Mes kovojom ir ko
vosim su okupantais žiauriais iki
paskutinio kraujo lašo ir pergalės.
Tegu meilė tėvynės Lietuvos dega
mūsų visų lietuvių širdyse! Tebūna
ateity garbinga Lietuva Tėvynė mū
sų su 30 milijonų lietuvių!”
RAŠANTIEJI SPAUDOJE
Vietinė spauda išnaudoja laisvę
spaudai savo verslui: pardavinėja
abejotinos vertės informacijas (skel
bimus), neginčijamą redakcijos iš
mintį ar jos stoką. Mūsų spaudos
tikslas yra skirtingas: paruošti ke
lionei ir surasti kelius į laisvą gin
tarinį pajūrį prie Nemuno. Siekda
mi šio tikslo, deja, esame nevienin
gi, išsisklaidę. Kiekvienas laikraštis
kartą metuose turėtų spausdinti ad
resus ir kainas lietuviškų laikraščių
visame pasaulyje. Jų nėra daug. Bū
tų pasitarnauta spaudai ir žmonėms.
“TŽ” patriotas lietuvis skaito ko
munistinę spaudą. Jis rekomenduo
ja išbraukti iš lietuvių sąrašo kitą
tautietį, kuris kartais parašo į tą
laikraštį. “L. Lietuvoj" asmuo, pa
skaitęs gen. Raštikio atsiminimus,
diskutuoja ar jis buvo vokietis ar
rusas. “Naujienose” asmuo pyksta,
putoja, kad pastebėtas ir įspėtas
“Laiškai Lietuviams” redaktorius
kalbėjęsis su Laurinčiuku, nesiteikia
viešai pasiaiškinti. Aš netikiu, kad
minėti asmenys yra Kremliaus pa
samdyti skaldyt mūsų vienybę. Tai
yra žmonės, sergantys nelemta trem
tinio liga. Vengdama nereikalingų
nemalonumų, redakcija turėtų nepagailėt 8 et. grąžint korespondenciją

Pasaulio įvykiai

tel. 279-4371)

HeidelbetįĮ
Alus iš tyro šaltinio vandens

persikėlė i naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 3-čio psl.)

riai susiję vienas su kitu. Kai
neturime ne tik savo žemės po
kojomis, bet ir normalaus ryšio
su tautos kamienu, vienintelis
atsparos taškas lietuviškai kul
tūrai (kalbai, papročiams, tauti
niams simboliams) įdiegti jauno
joj kartoj lieka šeima. Tik per
sąmoningą lietuvišką šeimą te
galime tikėti ilgesnį laiką išlai
kyti lietuvišką kultūrą sveti
muose kraštuose, šeima ir tik
tai šeima tegalės duoti saugią
užuovėją lietuvybės daigeliams
suželti ir stiprėti prieš persodi
nant juos į atvirą dirvą — ame
rikietišką ar kokią kitą mo
kyklą.
Šiuo klausimu, atrodo, dide
lių skirtumų lietuviškoje visuo
menėje nėra — visi teorijoj pri
pažįsta, jog šeima yra svarbiau
sias, pagrindinis veiksnys tauti
nio išlaikymo srityje, o mokyk
la, organizacijos ir bažnyčia tik
pagalbinės institucijos. Bet pa
žiūrėkime arčiau, kas dedasi
mūsų gyvenime. Pagalbiniai
vienetai susilaukia dėmesio ir
konkrečios paramos, o svarbiau
sias veiksnys — šeima taip ir
lieka kažkur toli užuolankoj.
Apie ją tik kalbama ir rašoma,
ji giriama ir peikiama, jai užde
damos pareigos ir atsakomybė,
tačiau be jokių aiškesnių įsipa
reigojimų, be jokios konkrečios
paramos iš mūsų lietuviškų
institucijų, štai turime lietuviui
mokytojui parašytą kantatą už
jo nuopelnus lietuvybei, steigia
me lituanistikos katedras univer
sitetuose, išlaikome lituanisti
kos institutą mokytojams pa
ruošti, rengiame studijų savai
tes jiems pasitobulinti. O kas gi
daroma lietuviškai šeimai padė
ti, kad ji bent pakankamai galė
tų atlikti savo uždavinius? At
rodo, nedaug kas, išskyrus tai,
kad 1969-ji metai buvo paskelb
ti šeimos ir švietimo metais. Be
rods, tai ir viskas, kas bendruo
meniniu mastu yra padaryta.

SUDBURY, ONTARIO
ŠAUNI GEGUŽINĖ, religinei šal
pai paremti praėjo su didžiausiu pa
sisekimu Petro Jutelio gražiojoj va
sarvietėj “Baravykas” prie French
River. Diena buvo šilta ir graži. 2 v.
p.p. šv. Mišias koncelebravo kun. Ka
zimieras Kuzminskas iš Čikagos ir
kun. Antanas Sabas. Svečias pasakė
pamokslą, nušviesdamas sunkią ku
nigų būklę ir religijos persekiojimą
pavergtoje Lietuvoje. Daug tautiečių
tą dieną aukojo ne tik medžiaginę
auką, bet ir dvasinę. Didelė dalis iš
klausė net dvejas Mišias, aukojo ko
munijas ir kitas maldas už komunis
tų persekiojamus tautiečius Lietuvo
je ir vergų stovyklose Rusijoje. Per
Mišias giesmėms akordeonais pritarė
Danguolė Remeikytė ir Antanas Gatautis.
Gegužinėje veikė bufetas su šiltais
bei šaltais užkandžiais ir įvairiais gai
vinančiais gėrimais, o jai vadovavo
Danguolė Remeikytė, Antanas ir Ju
zefą Gataučiai. Maistu prisidėjo L. J.
Remeikiai, J. M. Kriaučeliūnai, J.
Gatautienė, St. E. Tolvaišai, Povilas
ir Petras Juteliai, V. O. Stepšiai, J.
B. Stankai, J. Venslovaitis. Loterijai
laimikius aukojo G. Remeikis, B. Gatautytė, J. Gatautienė, Povilas ir Pet
ras Juteliai. Loterijoj laimė dusyk
nusišypsojo A. Kručienei, P. Mazaičiui, D. Remeikytei, I. Černienei ir
J. Remeikiui. Šeimininkavo J. Gatau-

• Vasarnamiai

• Investacijos

Pajieškojimas
Jieškomas Česlovas Ančeravičius
išvykęs iš Lietuvos apie 1928 m. iš
Grinkiškio miestelio. Jieško brolis
Bronius, gyvenąs Kaune. Jis pats
arba žinantieji apie jį prašomi pra
nešti: J. D., 77 Westminster Ave.,
Toronto 3, Ont.

F. R. I.

• Viešbučiai

Pranešame, kad siuntinių siuntimo

tienė ir D. Remeikytė. Didelę padė
ką reikia pareikšti Petrui Juteliui,
kuris nemokamai leido pasinaudoti
savo vasarviete ir viską pavyzdingai
tvarkė.
Nuotaika buvo labai gera. Vieni
maudėsi, kiti šnekučiavo, treti daina
vo, visą laiką grojo graži lietuviškų
plokštelių muzika. Be sudburiečių,
gegužinėj dalyvavo Jonas, Irena, Ri
čardas Račinskai iš Floridos, kurie
dabar čia atostogauja, P. M. Mikštai su šeima iš Detroito ir I. D. Čęrniai iš Toronto, visi seniau buvę mū
sų kolonijos aktyvūs nariai. Geguži
nė davė gryno pelno $615. Tai tikrai
viena iš geriausiai betkada pavyku
sių gegužinių Sudburio lietuvių isto
rijoj. Be kitų pajamų ta proga dar
specialiai aukojo kun. Antanas Sa
bas $100, I. J. Račinskai $40, K. Ra
monas $30, P. Mazaitis $20, E. Sviežikienė $10. Džiugu, kad iš tokios ma
žos kolonijos pavyko tiek aukų su
telkti lietuvių religinei šalpai. K.A.S.

FRANK
BARAUSKAS,

• Namai

DĖMESIO!

Tiesa, šeimai uoliai primenama
atsakomybė už jaunosios kartos
lietuviškumą, šalia to nepagai
lima ir patarimų, raginančių ne
pavargti garbingose pareigose,
o kaip stiprybės ir ištvermės
simboliu nurodoma “lietuvė mo
tina prie ratelio’”. Tokie teoriš
ki pamokslai, mažai teturį ryšio
su kasdienine gyvenamojo kraš
to tikrove ir laiku, neįkvepia šei
mai nei entuziazmo, nei kūrybin
gumo, nei pagaliau ištvermės.
Iš tikrųjų gi šeima yra dau
giau reikalinga praktiškų žinių
iš pedagogikos nei mokytojai,
nes mokymas yra daug papras
tesnis dalykas nei auklėjimas.
Mokymas yra žinių perteikimas,
o auklėjimas yra nuolatinis pa
galbos teikimas vaikui nuo pat
gimimo dienos, kad jo fizinės ir
dvasinės galios, o mūsuoju at
veju ir tautinis sąmoningumas,
galėtų darniai ir normaliai plė
totis.
Mano supratimu, pats pirma
sis lietuviško švietimo ir auklė
jimo židinys yra šeima su moti
na priešakyje. Todėl ji nema
žiau už mokytoją, yra reikalinga
žinių iš auklėjimo srities ir litu
anistikos. Jai reikia ne tik mo
ralinės, bet ir konkrečios para
mos. Jai reikia aiškių kelrodžių,
kad nepatektų į nutautimo
klystkelius. Toji parama turėtų
būti organizuota ir švietimo ta
rybos skatinama ir globojama.
Gerai organizuotas priešmo
kyklinis auklėjimas siauruose
šeimų židiniuose atneštų palai
mą šeimai, o lituanistines mo
kyklas įgalintų pakelti mokslo
lygį (šiandien gana žemas), nes
vaikai ateitų ne tik gerai ir lais
vai lietuviškai kalbėdami, bet ir
mokėdami skaityti bei rašyti, su
sipažinę su gramatikos, istori
jos, geografijos, aritmetikos ir
gamtos pradmenimis. Lituanisti
nės mokyklos uždavinys būtų,
tikrąja žodžio prasme, rūpintis
jau “įžiebtos” lietuvybės išlai
kymu, jos stiprinimu ir grūdini
mu.

FRANK BARAUSKAS Limited, Realtor

• Moteliai

įstaiga BALTIC EXPORTING Co,,

• Mortgičfai

FRANK BARAUSKAS INSURANCE

480 RONCESVALLES AVE„ TORONTO 3, ONT.,

• Ūkiai

38 28 Bloor St. W„ ISLINGTON

• Žemės

bus uždaryta vasaros atostogoms

sklypai

nuo liepos 23 dienos iki rugpjūčio

11 dienos.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIU IR

DUFFERIN RADIO AND TV

APSILJYMO DARBUS.

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

MAX KANE AUTO BODY
Ditrbas sąžiningai ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-5191

Ir tai yra tiesa!

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY

231-6226

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 ■ 1403
30 DEWSON St, Toronto, Ont.

BaČėnaS

All Seasons Travel

323 Lakeshore Road East,

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

Port Credit, Ontario

tel. 278-7264

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

231-2661
OKULISTAS

S. BROGOWSKI, O.D.
412 Roncesvalles Avė. (prie
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 6.30 vai
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry
to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
VVlktorla BUKOWSKA, R.0
274 RONCESVALLES AVI.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieūais nuo 10 v. ryto iki 6

INSURANCE
DŪDA
769-4512
2231 Bloor Street W.

M TORONTO1
Sv. Jono Kr. parapijos žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Anapilio sodyboje pirmojo pa
stato (salės, patalpų “T. Žiburiams”,
sportininkų kambarių) statybos ir vi
daus įrengimų darbus tikimasi už
baigti rugpjūčio mėnesį. Praeitą sa
vaitę įvesta patalpų šildymo ir šal
dymo sistema, įrengtos sportininkų
dviem komandom dušo patalpos. Šią
savaitę dedamos durys ir langai, po
to seka salės grindų dėjimas. Staty
bai aukojo: po $100 — L. F. Pociai
(London, Ont.), A. M. Misiūnai, M.
B. Rickevičiai, $25 — A. žemaitai
tis. Geradariams nuoširdi padėka.
— A.a. Stasio Baubino laidotuvės
iš par. bažnyčios rugpjūčio 1, šį tre
čiadienį, 10 v. Velionies artimiesiems
gili užuojauta.
— Sis penktadienis yra pirmasis
rugpjūčio mėn. Pamaldos — 7.30 v.
vakaro.
— Padėka adv. S. W. Frolickui,
tvarkiusiam kaikuriuos teisinius Ana
pilio sodybos reikalus. Sis ukrainie
čių kilmės lietuvių bičiulis aukojo
savo darbą, neimdamas jokio atly
ginimo.
— Kun. S. Kulbis, SJ, po sėkmin
gai pasibaigusios skautų stovyklos,
kurioje ėjo kapeliono pareigas, sve
čiavosi klebonijoje ir praėjusį sek
madienį talkino bažnyčioje.
— Praėjusio sekmadienio pamal
dose Keswicke, Jono ir Bronės Mor
kūnų vasarvietėje prie Simcoe ežero,
dalyvavo apie 40 ten įsikūrusių lietu
vių. Po pamaldų visi dalyviai šeimi
ninkų buvo pavaišinti.
— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v.
— už Monkevičių šeimos mirusius,
11 v. — už a.a. Bronių Šimkevičių
trečiųjų mirties metinių proga.

— Eismo nelaimėje žuvus sūnui
Beniui, P. J. Pakalkas ir šeimos na
rius nuoširdžiai užjaučiame; velio
nis palaidotas liepos 26 d. žuvus Al
giui Savickui, jo artimiesiems gili
užuojauta. Taip pat nuoširdi užuojau
ta Juliui Sinkevičiui, Lietuvoje mi
rus seseriai a.a. Julijai Sakalauskie
nei.
— Mišios: šį penktad., 8 v. — už
a.a. Pr. Mačiulaitį, užpr. sesers' M.
Baltramonienės iš Čikagos, 7.30' v.v.
— už a.a. A.Bartusevičienę, užpr. Bar
tusevičių šeimos; šeštad., 9 v. — už
a.a. J. Mickevičių, užpr. p. Rutkaus
ko iš Detroito; sekmad., 8 v. — už a.
a. L. Gorienę, užpr. K. B. Čepaičių.
9 v. — tretininkų int., 10 v. — už
Vaitkų ir Ivaškevičių šeimos miru
sius, užpr. V. M. Vaitkų, 11.15 v. —
už a.a. M. Dervinį, užpr. S. Dervinienės; rugpjūčio 10 d., 8 v. — už
a.a. A. Kriščiūnienę metinių proga,
užpr. E. Undraitienės; rugp. 11 d.,
8.30 v. — už a.a. Antaninos ir Ma
rijos vėles, užpr. V. Račiukaičio, 9
v. — už a.a. J. Narbutį, užpr. E. Nar
butaitės, 9.20 v. —■ už a.a. G. Dubininkienę, užpr. E. Duobienės iš Nor
wood, Mass.; rugp. 12 d., sekmad., 9
v. — už a.a. E. Janušaitienę, užpr.
V. B. Birėtų, 10 v. — už a.a. A. A.
Dabkus, užpr. P. S. Morkūnų, 11.15
v. — už a.a. M. Štuikienę, užpr. A.
Stuikio; rugp. 17 d., 8.20 v. — už
a.a. L. Gorienę, užpr. M. Savickie
nės; rugp. 18 d., 9 v. — už a.a. G.
Dubininkienę, užpr. S. Duobienės iš
Norwood, Mass.; rugp. 19 d., sek
mad., 9 v. — už a.a. A. Ramą, užpr.
I. Rainienės, 10 v. — už a.a. S. Vai
tiekūną, užpr. B. Vaitiekūnienės,
II. 15 v. — už a.a. M. Matušaitį, užpr.
E. Matušaitienės.
— Sis penktadienis — mėnesio pir
masis. Pamaldos — 8 ir 8.20 v.r. ir
7.30 v.v. Ligoniai sakramentais aprū
pinami iš anksto susitarus.
— Sį sekmadienį bus speciali rink
liava parapijos skoloms sumažinti.
— Šį sekmadienį bažnyčioje bus
galima pelnyti visuotinius Parciunkulio atlaidus. Sv. Pranciškaus re
likvija bus išstatyta nuo 8 v.r. iki
2 v.p.p.
— Liet, pamaldos Waubaushene ir
apylinkės lietuviams — šį sekmad.,
3 v.p.p., A. V. L. Štuikių vasarvie
tėje. Vasaroją Wasagos apylinkėje
gali dalyvauti pamaldose stovykloje
11 v.r.
— Parapijos tarybos jaunimo sek
cijos organizuojama stovykla prasi
dės šį sekmadienį.Oficialus atidary
mas — sekmad. po 11 v. Mišių. Pra
šome nevežt! vaikų šeštadienį, nes
nebus vietos, kur juos patalpinti. Ma
lonu iš anksto dėkoti stovyklos vadovybei-personalui, kurį sudaro: ka
pelionas T. Rafaelis, komendante A.
Sapijonytė, merg. vyr. vadovė R. Sapijonienė, vadovės — V. Vingelytė,
S. Dudaitė ir I. Poškutė, berniukų
vadovai — R. Karauskas, E. Gataveckas ir V. Danaitis, darbelių mokyto
jos — V. Vingelytė ir R. Krasaus
kaitė, sporto vadovė B. Norkutė,
akordeonistas R. Punkris, stovyklos
gydytojas dr. A. Matukas, ūkvedžiai
— V. Bičiūnas ir J. Krivas, šeimi
ninkės — V. Bilkienė, O. Drasutienė, B. Greičiūnienė, T. Kiškūnienė
ir E. Krivienė.

Dr. J. Urbaitis išvyksta ato
stogų. Jo kabinetas bus uždary
tas nuo rugpjūčio 4 d. iki rug
sėjo 4 d.
Dr. Alekso Valadkos vardinės
buvo atšvęstos jo vasarnamyje
prie Simcoe ežero. Šioje tradici
nėje šventėje dalyvavo gausus
būrys bičiulių ir giminių, jų
tarpe daug jaunimo.
Wasagos kurorto burmistras
Clair Robertson susitiko su pe
ticijos nariais — L. Dagiu ir
sekr. J. Karka, kovojančiais už
Springhurst vasarnamių savinin
kų teises. Ontario valdžia dalį
vasarnamių nori nugriauti ir
Įrengti parką. Pokalbio metu pa
aiškėjo, kad Springhurst vasar
vietė teisiniu požiūriu pereis
Wasagos savivaldybės žinion.
Wasagos ir Oakview paplūdi
mius jau pavyko apginti. Val
džios nenupirkti ir nenugriauti
vasarnamiai bus palikti, šiuo
metu provincinė valdžia supir
kinėja Floss ir Springhurst esan
čius vasarnamius, jeigu atsiran
da sutinkančių juos parduoti.
Burmistras C. Robertson L. Da
gį ir J. Karką nusivežė provin
cinės valdžios įstaigon, kur gy
nė Springhurst vasarnamiu sa
vininkų reikalus ir prašė vasar
namius palikti ramybėje. Su
pareigūnais buvo išsiaiškinta,
kad paliks tuos, kurie priešin
sis, ypač grupėmis po 5-6 kaimy
nus. Burmistras C. Robertson
patarė surinkti kiek galint dau
giau parašų, laikytis vieningai,
neparduoti vasarnamių. Visą šį
klausimą C. Robertson žada re
feruoti Ontario provincijos ministeriams, kai jie atvyks Wasagon apžiūrėti projektų vykdy
mo. J. K.

Lietuvių Namų žinios

— Lietuvių Namų pertvarkomoje
vakarinėje dalyje stogas jau uždeng
tas. Namų išorėje liko pagražinimo
ir išvalymo darbai.
— Lietuvių Namų vidaus visuose
augštuose statomos pertvaros, ren
VIENINTELE KANADOS VAL- giamos sausam tinkui sienos, kur rei
D2IOS REGISTRUOTA NATŪRA kia pratęsiami elektros laidai ir
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI vandens bei sanitariniai vamzdžiai,
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo tvarkomos durų ir langų angos, kur
būdai — masažai, gydomieji judesiai, galima įstatomos durys, laiptinėse iš
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. lietos laiptų aikštelės.
— Lietuvių Namų lėšų telkimo va
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas. 460 jaus komitetas praneša, kad perei
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. tą savaitę Lietuvių Namų paskolos
Tel. LE 3 - 8008.
lakštų nupirko šie asmenys: Julius
Barakauskas už $5.000 ir Klemas KirATLIEKU NAMŲ DAŽYMO darbus na už $1.000.
— išorėje ir viduje. Lietuviams pi
Liepos paskutinioji savaitė
gesnė kaina. Skambinti po 5 v. v.
Torontui
nepašykštėjo karščio
tel. 535-2581 (klausti Joe).

REIKALINGA MOTERIS antradie
niais, trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. prižiūrė
ti 8 mėnesių berniukui jo namuose
Don Mills ir Lawrence rajone. Skam
binti tel. 444-6373.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms.
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
767-4737.

JONAS BANYLIS atlieka visus statybos remontus, naujus pristatymus,
išvalymus rūsių, kiemų ir perkranstymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p.
tel. 535-4329.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS
CIBAS, Oshawa, Ont.

BARONESSA

Beauty Salon

ir drėgmės. Savivaldybės par
eigūno D. Scott pranešimu, met
ropolinis Torontas liepos 24 d.
pasiekė naują vandens suvarto
jimo rekordą — 420 milijonų
galionų per parą. Ligšiolinis
400 milijonų galionų rekordas
buvo pasiektas 1971 m. vasarą,
taip pat liepos mėnesį.

SUPERIOR SAUSAGE Co.
1004 Dundas St. West,
telefonas 531-8422

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

2265 BLOOR St. W.,
kampas Bloor ■ Durie gatvių

Natūralus, nepasterizuotas

Telefonas

762-4252

Induose ar koriuose. Iš bityno:
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Įvairaus stiliaus sušukavimai,
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.L Prieinamos kainos.
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maldininkų kelionė iš Toronto į St. Mary's, Ont.
Fatimos Marijos statula, popiežiaus palaiminta ir skirta Kanadai, ap
keliavusi visą pasaulį, bus nešama procesijoj aplink Marijos koplyčią,
kuri yra ant gražaus kalniuko. Dalyvaukime jauni ir seni. Išgirskime
Marijos prašymą rengti permaldavimo procesijas. Autobusu išvažiuo
jama nuo BLOOR ir JANE 8 vai. ryto, jei bus daugiau maldininkų,
jei ne, nuo Immaculate Heart of Mary bažnyčios, 131 BIRCIIMOUNT
Rd. Registruotis iki rugpjūčio 19 d. lietuvių kalba tarp 6-9 vai. vakaro

telefonu 763-4233'
.

.

PADĖKA
Didžiam mūsų pergyvenime, tragiškai žuvus sūnui

a.a. ALGIUI, reiškiame gilią padėką klebonui kun. P.
Ažubaliui už patarnavimą, sol. V. Verikaičiui, K. M.
Janeliūnams, J. Narušiui ir jums visiems, kurie apian
kėtė, palydėjote ir darbais prisidėjote. Taip pat tariame
nuoširdų ačiū už gražias gėles ir šv. Mišias, jaunimui —
už karsto nešimą.
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Liūdintys —

Titas, Marta, Vytas Savickai

e

MYLIMAI SESERIAI
Niujorke m i r u s, AUGUSTINUI VENCKUI ir jo
šeimai nuoširdžia užuojautų reiškia —

A. Štuikys
S. ir A. Viskantai
B. ir J. Maziliauskai

1

ANTANĄ PETRAITĮ

i
i

jo SESUTEI Lietuvje mirus,
skaudžiose beviltiško atsiskyrimo valandose nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
J. A. Vanagai
B. J. Akelaičiai

Z. J. Klevinai
J. K. Kaknevičiai

A. a. Vaclovui Germanavičiui
n

’Į

Lietuvoje mirus, jo brolį VLADĄ GERMANAVIČIŲ

nuoširdžiai užjaučia —

|

/. R. Repšiai
E. J. Dvilaičiai

1

ki
M

MYLIMAM BROLIUI
Lietuvoje mirus, VLADUI GERMANAVIČIUI bei
jo artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų —

“8

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

Zosei Skudzmskienei
Lietuvoje mirus, jos brolį kun. BR. JURKŠĄ nuošir

g

džiai užjaučiu —
J. Galbuogis

D. Britanija
A.a. Liuda Raustytė-Bigelienė, gyvenanti Cicero, JAV, lie
pos 21 d. žuvo automobilio nelai
mėje, važiuodama atostogų į
Wasaga Beach Kanadoje. Jos
vyras Vincas buvo sužeistas ir
guli ligoninėje.
Latviai katalikai rengia kon
certą spalio 28 d., 4 v.p.p., Bles
sed Sacrament parapijos salėje,
24 Sheridan St. Jo pelnas bus
skiriamas lietuviškoms katalikų
parapijoms, kuriose latviai kata

likai randa prieglobstį. Tikima
si, kad koncerte dalyvaus ir gra
žus būrys lietuvių.
G. Skudros ir R. Renkauskaitės ekumeninės jungtuvės įvyko
Toronto universiteto koplyčioje.
Jungtuvių apeigas atliko kun.
Caps ir kun. P. Ažubalis. Ves
tuvių vaišės buvo surengtos Pri
sikėlimo parapijos Parodų salė
je. Jose dalyvavo plati jaunųjų
giminė, p. Bulotai iš JAV ir
daug p. Renkauskų bičiulių.

Dr. Gabius J. SKRINSKAS,

md, bs

VIDAUS LIGOS — CHIRURGAS
290 PEEL STREET,
Collingwood, Ont.

Tel. 445-2311

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
sūrius, estišką duoną. Didelis
mėsos gaminių pasirinkimas.

MEDUS reikalingas
sveikatai

Savininkė Alė Kerbcrienė

Rugpjūčio 26 d. rengiama nemokama

Toronto Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvui

r e i ka I i ngas tarnautojas arba tarnautoja
su patyrimu įstaigos darbe. Informacijų reikalu kreiptis į
vedėjų: 999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 532-3400.
Investuokite kapitalą į

ESTO MUTUAL FUND LTD.
Geriausias investavimas, kai biržos kursas žemas
ESTO MUTUAL FUND LTD. ----------------------------------------P.O. Box 13, Commerce Court Postal Stn., Toronto, M5L 1 A3
Teiraukitės papildomų informacijų, neįsipareigojant.

Eagles Nest

Pavardė: ..........................................................................................

Telefonas 534 - 0563

Adresas: ..........................................................................................

Šis “Tž” numeris yra pasku
tinis prieš vasaros atostogas.
Spaustuvė ir redakcija nedirbs
dvi savaites — rugpjūčio 1-13
d.d. Administracija nebus užda
ryta, nes dalis jos personalo jau
turėjo atostogas. Sekantis “TŽ”
nr. bus išleistas rugpjūčio 23 d.
data. Medžiagos jam laukiama
iki rugpjūčio 14 d., Toronto
skyrių — iki rugpjūčio 20, pir
madienio, ryto.
Artėja PLB IV seimas Va
šingtone rugpjūčio 30 — rugsė
jo 3 d.d. Torontiečiai seimo at
stovai ir svečiai atostogų metu
nakvynių rezervacijos korteles
bei kitas informacijas gali gau
ti pas p. Pabedinskienę Prisi
kėlimo parapijos raštinėje dar
bo metu. Be paties seimo posė
džių, bus keletas renginių, ku
riuose galės dalyvauti visi Vašingtonan atvykę lietuviai. Jų
laukia apsilankymas Lietuvos
pasiuntinybėje, Čiurlionio an
samblio koncertas, pamaldos,
banketas Statlerio viešbučio
“Presidential Ballroom” salėje,
priėmimas ir dailininkų paroda
Corcoran meno galerijoje. Paro
da bus atidaryta rugpjūčio 10 d.
ir truks iki rugsėjo 5 d.
KLB krašto valdyba liepos 25
d. aplinkraščiu praneša, kad K.
L. B. aštuntosios krašto tarybos
trečioji sesija bus š.m. spalio 2728 d.d. Londone, Ont. Numato
mas simpoziumas lietuvybės iš
laikymo ir jaunesnės kartos or
ganizaciniais klausimais. Visi
KLB krašto valdybos praneši
mai bus iš anksto paruošti ir iš
siuntinėti. Valdyba taipgi lau
kia apylinkių valdybų praneši
mų raštu iki rugsėjo pabaigos.
Taupant laiką, visi minėtieji
pranešimai posėdžiuose nebus
skaitomi, bet apylinkių atstovai
juos galės papildyti žodžiu, ne
ilgesniu kaip 3 minutės. Taip
pat nebus ir jokių žodinių svei
kinimų sesiją atidarant. Kadan
gi KLB krašto tarybos posėdžiai
yra atviri, juose kviečiami gau
siai dalyvauti visų kolonijų tau
tiečiai. Tarybos sesiją globojan
ti KLB Londono apylinkės val
dyba surengs nuotaikingą Bend
ruomenės rudens balių gražioje
Centennial Hall salėje šeštadie
nio vakarą. Sekmadienį bus pa
maldos lietuviams katalikams ir
liuteronams.
Skulptorius Antanas Mončys,
prieš porą savaičių atvykęs iš
Paryžiaus, vieši pas dail. Juozą
Bakį Boltone, Ont. Svečia^ šia
me kontinente žada buvoti apie
du mėnesius. Už savaitės jis ke
tina vykti keletui dienų į JAV
pas savo pažįstamus, o paskui
vėl grįš pas dail. J. Bakį, kurio
studijoje jau yra sukūręs porą
medžio skulptūrų ir nori jų dau
giau sukurti. Skulptorius A.
Mončys yra pažadėjęs padova
noti vieną savo medžio skulp
tūrą “TŽ” metinio spaudos ba
liaus loterijai.
Vitos Lapaitienės laišką lie
pos 24 d. laidoj paskelbė “The
Toronto Sun” dienraštis. Atsi
liepdama į E. M. Muir pareiški
mą, kad monarchijos ir karalie
nės Elzbietos nevertinantiems
imigrantams geriau būtu_ buvę
likti jų kraštuose, V. Lapaitienė taikliai primena: “Mielai bū
čiau pasilikusi, jeigu JAV ir
Britanija nebūtų pardavusios
mano krašto Rusijai, pasirašy
damos gėdingiausią šio šimtme
čio dokumentą — Jaltos sutar
tį. Tokių kaip aš yra tūkstan
čiai, ir mes nejaučiame jokio
reikalo atsiprašinėti E. M. Muir
ar betkuriuos kitus asmenis dėl
savo buvimo čia. Tegu jie gar
bina karališką giminę. Mes ra
dom geresnį kelia — garbinam
Kanadą.” Dienraščio redakcija
turi tradiciją prie kiekvieno
laiško pridėti savo trumpą pa
stabą. Po V. Lapaitienės laišku
pastebima: “Atrodo, jūs nesu
prantate simbolio.”
Dail. T. Valius tikrinasi svei
katą Šv. Juozapo ligoninėje.
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Pasidarbavusios Toronto tautybių savaitėje — karavane. Iš kairės: prince
sė Žibutė šilininkaitė. Lietuvių Namų Moterų Būrelio pirm. J. Skrebutėnienė, “Vilniaus” paviljono karalaitė J. Kobelskytė — “Miss Vilnius 73”
Nuotr. B. Tarvydo

SS MONTREAL““

Šv. Kazimiero par. žinios

— Šių metų didžiausia ir įdo
miausia parapijos vakarienė bus lap
kričio 10 d. su piniginiais ii- daikti
niais metinės loterijos laimikiais.
Gražu, kad mūsų parapijiečiai jau
pradėjo aukoti savo dovanas šiai lo
terijai. Kai gausime loterijos bilie
tų knygutes, būkime geri, pasiimkime ne vieną, bet ir antrą platinti
savo darbovietėse ir tarp kaimynų.
Kaip buvo rašyta, piniginei loterijai
gautas specialus valdžios leidimas.
Pinigai, kuriuos parapijiečiai išleis
už bilietų knygutes, bus įrašomi kaip
auka į asmeninę kiekvieno karto
teką.
— Jau atiduotos spausdinti mūsų
metinės loterijos bilietų knygelės.
Jose bus 20 bilietų ir kainuos $5.
Metinei piniginei loterijai V. La
zauskienė paaukojo $25. Nuoširdus
ačiū.
— Mūsų parapija šiemet yra gan
turtinga jungtuvėmis — ligi šiol jų
mūsų šventovėje buvo net 10. Rug
sėjo 1 d. susituoks Ed. Petrulis su
D. Sabalyte. Iškilmingos vestuvių
vaišės bus mūsų parapijos svetainė
je. Rugsėjo 8 d. tuokiasi Ed. Ambra
sas su F. Meunier. Šeimyninio pobū
džio vaišės bus jaunojo tėvų namuo
se. Linkime visoms jaunoms poroms
gražaus bei laimingo gyvenimo ir
kartu prašome, kad nepamirštų bent
retkarčiais apsilankyti savo švento
vėje, kuri juos taip gražiai išleido j
gyvenimą. Mes taip pat norėtume,

kad jie įsirašytų į mūsų parapijos
sąrašą, taptų jos tikraisiais nariais
ir papildytų mūsų retėjančias eiles
bei suteiktų mums taip trūkstančių
jaunatvės jėgų.
— Ag. Petrauskaitė, mišraus cho
ro dirigentė, išvyko atostogų į V.
Vokietiją, iš kur jau nebegrįš Montrealin, nes rugpjūčio 4 d. sukūrė šei
mos židinį su lietuvių-vokiečių kil
mės jaunuoliu Clauss Schwedass
(Švedas). Ji V. Vokietijoje žada to
liau tęsti ir baigti pradėtą muzikos
mokslą, kuriam iki užbaigos liko tik
vieneri metai. K. A.

Aušros Vartų par. žinios

— Parapijos įdomi su įvairiomis
staigmenomis gegužinė — rugpjūčio
5 d. p. Skruibių ūkyje. Tikimasi su
silaukti svečių iš Otavos, Kingstono
ir kitų kaimyninių vietovių. Pamal
dos bus 11 v. r. Po pietų — žuvavimas, šokiai ir įvairios kitos pramo
gos. Visais gegužinės reikalais rūpi
nasi Antanas Vaupšas ir Petras Gir
džius.
— Ilgai laukėme Šv. Rašto verti
mo, kuris pagaliau buvo išleistas Lie
tuvoje ir perspaustas J. Kapočiaus
spaustuvėje Bostone. Jo kaina —
$5. Nė viena katalikiška šeima netu
rėtų pasilikti be šio leidinio. Šv.
Raštą galima užsisakyti klebonijoje
arba parapijos knygyne. Nedelskime.
— Užpr. sekmadienio rinkliavos:
bažnyčioje — $134,50. Baltijos sto
vyklavietėje — $18,50.
— Moksleiviai ateitininkai jau grį
žo iš savo stovyklavietės Baltijos sto
vykloje. Jie visi patenkinti gražia
TORONTO, ONT. nuotaika,
gerai paruoštais užsiėmi
Lietuvių vaikų darželis vasa mais, nuotaikingais budėjimais. Už
ros sezono metu yra uždarytas. gražią gamtoje praleistą savaitę jie
N. Pr. Marijos seserys išvyko į yra labai dėkingi stovyklos vadovy
Putnamą atlikti metinių reko bei, kurią globojo Julija Adomo
lekcijų ir pailsėti. Toron’tan jos nienė.
— Liepos 29 d. savo trumpą sto
grįš rugpjūčio 30 d. Tėveliai,
kurie norės darželin siųsti savo vyklą užbaigė skautai, kurie dabar
mažyčius, juos gali užregistruoti jau ruošiasi jubilėjinei stovyklai
nuo rugpjūčio 31 d. Darželis JAV.
— Moterystės Sakramentui ruošia
darbą pradeda rugsėjo 4, antra
dienį. Vaikai priimami nuo tre si Linda Brazdenytė ir Lucien Lebeuf.
jų metų amžiaus.

Greitos ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

"T. Ziburiams"aukojo

DRAUDIMO AGENTŪRA

$50: Londono lėšų telkimo sky
rius; $15: KLB St. Catharines apyl.
valdyba; $10: Mary Norvaiša, Vytas
Vingelis; $5: dr. A. Užupienė-Lukienė, St. Čiapas, Pr. J. Tumosas; $3: B.
Jurevičius; $2.50: dr. M. P. Ramo
nienė; $2: Jonas Mickeliūnas, V.
Vaitkus, Jonas Stonkus, A. Kaulius,
Julius Tomas, Eaton Yale lietuviai
darbininkai, A. Sodonis; rėmėjo pre
numeratas po $10 sumokėjo: V. Proeuta, Sof. Rakštienė, Aldona Tarvy
dienė, dr. J. Petrikonis, Justas Vai
čius, Vin. Daveikis, Jonas Meškys,
St. Dargis, A. Navickas, Aleksas Vickosas, J. švenčiūnas, Br. Jurgutis,
Kazys Šileika, dr. A. Užupienė-Lukienė, Elena Weir, J. Bakis, A. Kau
lius, Ona Trečiokienė, P. Šergalienė,
prof. R. J. Vaišnys, V. Endzelis, Kaz.
Valaitis, J. Barzevičius, Pr. J. Tu
mosas, J. Balaišis, J. Šliažas, J. Bucevičius, Vyt. Ripskis, G. Ciparis, E.
Kazlauskas, Br. Sergantis, Anna R.
Mooney, E. Meškauskienė, Vytas Pet
rulis, Vytas Vingelis, St. Grigelaitis.
kun. D. Lengvinas. Jonas Šeidys; $1:
Aid. Tarvydienė, J. Trečiokas, Pr.
Razgaitis, VI. Venckus, J. Šiaučiulis,
L. F. Pocius, E. Daniliūnienė, M.
Matusevičienė, A. Landsbergis, B.
Lukas, V. Balnius, P. Pranskus, A.
Remeikis, A Štuikys, St. Paškauskas. Juozas Matulaitis, E. Eursa.
Nuoširdžiai dėkojame visiems lietu
viškos spaudos rėmėjams.

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

tel

727-3120

Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.
Komercinio, privataus turjo, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas__________ 5.5%
Taupomąsias s-tas ________ 6.0%
Term. ind. 1 m.6.5%
Term. ind. 2 m.___________ 7.0%
Term. ind. 3 m.
7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.
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 gegužės 15 d. iki spalio 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.

