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• Sveiki atvykę į Kanados Lietuvių Dieną Hamiltone!

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Ir praeitoji savaitė praėjo 
įvairių neramumų ženkle. Pati 
gamta taip pat siautėjo. Štai, 
pietines JAV-ių valstijas Loui
siana ir Mississippi nusiautė 
uraganas Camille, kurio vėjų 
stirpumas vienu metu buvo pa
siekęs net 190 mylių į valandą. 
Iki šiol rasta keli šimtai žuvu
sių,bet federalinės valdžios įs
taigos nuogąstauja, kad valymo 
darbus užbaigus, gali aukų būti 
rastanet iki 500-600. Visa eilė 

^1 mažesnhj ir didesnhj miestij 
stipriai apgriauti arba ir visai 
sulyginti su žeme. O jau artina-

■ si prie tų pačių Amerikos piet
rytinių kraštų kitas uraganas , 
pavadintas Debbie vardu, kurio

šant šią apžvalgą, radijas pra
nešė, kad daugiau kaip šimtas 
tūkstančių čekoslovakų vėl su-, 
sirinko Prahos Vaclovo aikštė
je ir kad policijos bei kariuo
menės daliniai prieš juos kovo
ja naudodami tankus.Tos anti- 
sovietinės demonstracijos yra 
ir skaičiumi, ir nuotaika pana
šios į tas, kurios vyko prieš 
metus. Sovietai jau kurį laiką 
nervingai įspėdinėjo naująją 
Čekoslovakijos komunistų par
tijos vadovybę,kad būtų išveng
ta betkokių antimaskvinių išsi
šokimų. Patikimomis žiniomis , 
prie Čekoslovakijos pasienio 
yra sutraukta daugiau sovieti
nės kariuomenės. Jeigu nėra- Parlamento atstove Bernadette Devlin prie gatvės barikadų Šiaurus Airijoje.

PENKIOLIKTOS KANADOS LIETUVIU.

DIENOS PROGRAMA*************************

Penktadienis, rugpiūcio mėn. 29 d.
1. 7 vai. vak. Kanados I ietuviu, jaunimo suvažiavimo dalyviu, regi straci ja.
2. 8 vai. vak. dail. H. Zmuidzinienės parodos atidarymas.

3. 8.30 vai. vak. Kanados I ietuviu. jaunimo suvažiavimo atidarymas.
4. 9 vai. vak. Susipažinimo šokiai Kanados I ietuvi u, j aunimo suvažiavimo

dalyviams.

Šeštadienis, rugpiūčio mėn. 30 d.
9.30 vai. ryt. j aunųj u. dai I i ninku, parodos atidarymas.
10 vai. ryt. Jaunimo suvažiavimo tęsinys(KLB Kr. V-bos pirm. S. Čepo 

paskaita, pasidalinimas diskusinėm grupėm).

10 vai. ryt. mažojo kalibro šaudymo varžybos.
12 vai.45 min. draugiškos krepšinio rungtynės
3 vai.p.p. Jaunimo suvažiavimo diskusija tęsinys.
7 vai. vak. Didysis Lietuviu, Dienos susipažinimo balius.

Sekmadienis, rugpiūcio men. 31 d.
12 vai. 30 min. pamaldos lietuviams katalikams.

2 vai.p.p. pamaldos lietuviams evangelikams.
5 vai. Penkioliktosios Lietuvių Dienos akademija.
9 vai. vak. Jaunimo suvažiavimo užbaigimas- laužas.

Visais LD informacijos reikalais (nuo penktadienio vakaro)
prašome kreiptis tel. 528 - 7731.

vėjų stiprumas matuojamas iki 
125 mylių į valandą. Šį pastarąjį 
bandoma apmalšinti lėktuvais , 
išberiant iš debesų formacijas 
iodido kristalų, bet meteorolo
gijos stotys kol kas nepastebi, 
kad naujoji audra išsikvėptų .

Pasaulinė spauda dar vis ra
šo apie įvykius Prahoje. Ceko- 
slovakai, nežiūrint naujosios 
prosovietinės Husak vyriausy
bės pastangų gėdingas metines 
praleisti negirdomis, demons
travo visuos didesniuos mies
tuose ir okupacijos metiniij vi
dudienį penkioms minutėms 
sustabdė visą judėjimą ir dar- 

jį bą Čekoslovakijoje. Tą dieną 
~ žmonės nelankė teatrų, kinų, 

krautuvių ir tūkstančiai darbi
ninkų bei tarnautojų liko nariuo
se.Pačioje Prahoje, pagarsėju
sioje Vaclovo aikštėje, kelias
dešimt tūkstančių žmonių rin
kosi dieną po dienos,nebodami 
policijos ašarinių dujų, šarvuo
čių ir lazdų. Nuolat girdėjosi 
šauksmai "Norime Dubčekol " , 
"Šalin okupantai L " ir "Tegyvuo
ja laisvei "Paskutinėmis žinio- 
mis susidūrimų metu jau yra 
žuvusių ir šimtai suimtų. Ra

mumai tęsis, labai galimas da
lykas - Kremlius dar kartą pa
naudos savo kumštį. Generolas 
Svoboda,Čekoslovakijos prezi
dentas, apie tai užsiminė, pra
šydamas savo tautiečius susi
laikyti nuo demonstracijų. Bet 
žmonių pagieža okupantam ra 
didesnė net už baimę. Brežne
vas ir Kosyginas su savo sėb
rais dar kartą turi progos įsi
tikinti,kad brutalia jėga laisvės 
troškimo negalima sugniuždyti. 
Ir Kanadoj gyvenantys čekoslo- 
vakai įvairiuose miestuose de
monstravo už savo šalies lais
vę.

Šiaurės Airija, atvykus britų 
kariuomenės daliniam,aprimo. 
Britų ministeris pirmininkas 
Harold Wilson, kurio darbiečių 
partija jau nuo seno nepritaria 
valdančiosios unijistų partijos 
šovinistinei laikysenai Šiaurės 
Airijoje, po aštuonias valandas 
trukusių pasitarimų su minis- 
teriu pirmininku James Chi - 
chester-Clark paskelbė komu
nikatą,kad Šiaurės Airijoje bus 
panaikinti protestantų pagelbi- 
niai policijos daliniai ir katali

kams bus suteiktos platesnės 
teisės ir privilegijos valdinėse 
tarnybose.Airijos nepriklauso
ma respublika dėl riaušių krei
pėsi į Jungtines Tautas, nuro
dydama,kad airiai niekad nesu
tiko su dirbtiniu jų šalies pa- 
dalinimu.Bernadette Devlin, 22 
metų amžiaus mergina, atsto- 

- vaujanti Didžiosios Britanijos 
parlamente vieną Šiaurinės Ai
rijos rinkiminių apylinkių, arši 
kovotoja už katalikų airių tei
ses, atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes,ieškodama finan
sinės ir moralinės paramos įtar 
kingų ir gausių airių kilmės 
amerikiečių tarpe. Kaip žinia , 
daugelis JAV-ėse gyvenančių 
airių jau ilgą laiką kovoja už 
Airijos suvienijimą.

Dantų gydytojas dr. Philip 
Blaiberg,pirmasis žmogus, iš
gyvenęs beveik 20 mėnesių su 
svetimo žmogaus širdimi, š.m . 
rugpiūcio 18 d.mirė Australijos 
Groote Schuur ligoninėje. Dr. 
Christian Barnard, kuris pirmą 
kartą medicinos istorijoje tą 
operaciją atliko,pareiškė spau
dos atstovams, kad persodintoji

S. Airijos riaušių vaizdas.

širdis buvo organizmo nepriim
ta. Betgi jis taip pat užtikrino , 
jog tokios operacijos bus dar 
atliekamos, nes medicinos 
mokslas per pastaruosius me
tus esąs jau padaręs didelę pa
žangą,kovojant prieš organizmo 
tendenciją nepriimti svetimų 
organų.

Kanados ministeris pirmi
ninkas, kuris pfer pastarąsias 
savaites apkeliavo visas Kana
dos provincijas, pasirodė esąs 
ne tiktai apsukrus kalbėtojas , 
bet ir neblogas atletas. Taip, 
Britų Kolumbijoj, Vancouverio 
mieste,kai vienos jo kalbos me
tu keliasdešimt taikos apaštalų 
jį apmėtė šiukšlėm ir trukdė 
jam kalbėti ,buvo gerokai nuste
binti, kai vienas jų kolegų mi- 
nisterio pirmininko buvo kiek 
aplamdytas. Trudeau, atrodo, 
panašiai brūkštelėjo per nosį ir 
vienam tarontiečiui taikos 
apaštalui. Charakteringa, kad 
tie patys jaunuoliai, kurie įžū
liai naudojo jėgą prieš kitus , 
buvo nepatenkinti tokiu Trudeau 
apsigynimu ir net jį apskundė 
teismui.Tuo tarpu, pats minis
teris pirmininkas nuskrido prie 
Viduržemio jūros ir jachta iš
plaukė nežinoma kryptim. Laik

XV Kanados Lietuvi u. Dienos Rengimo
Komitetas.

Quebeco provincijos darbo 
'ministeris Maurice Bellemare 
sukėlė mažą audrelę, neseniai 
pareikšdamas, kad pastarosios 
bombos buvusios ne prancūzų 
separatistų išsprogdintos, bet 
anglų aktyvistų. Žurnalistams 
spaudžiant ir policijai smarkiai 
sudvejojus jo teigimu, jis "pa- 
sitaisė",tvirtindamas,kad turė
jęs galvoj ne vien anglus, bet ir 
visas Įeitas mažumas, kaip če
kus, rusus, anglus ir 1.1. Po to 
jis paste bėjo,kad paskutinės iš-
sprogdintos bombos labai žalo-

raštininkai betgi suuodė, kad jo Įsčios Quebeco reputaciją... 
palydoje buvusi ir viena labai (O kaip paties ministerio aš- 
daili mergina. trioji išmonė ?).
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PENKIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIU 
DIENA HAMILTONE

Penkioliktąjį kartą Kanados 
lietuviai susirenka savo di- 
džiausion tradicinėn šventėn . 
Lietuvių Diena tapo tokiu pa
rengimu,sutelkiančiu visus lie
tuvius, be pažiūrų skirtumo, 
vienon vieton pasidalinti minti
mis, pasigerėti savųjų atsieki- 
mais,draugiškai parungtiniaut, 
susitikti su bičiuliais ir links
mai praleisti laiką. Tai kaip ir 
milžiniškas šeiminiškas susi
būrimas, lietuvybės talka, po 
vasaros atostogų susiėjus,vie
nas kitam suteikti jėgų ir ener
gijos naujiemsveiklos metams . 
Tai kaip ir rankos padavimas 
vieno kitam, tautinio solidaru
mo manifestacija, atnaujinimas 
asmeniškų ir nuoširdžių kon
taktų, be kurių jokia darbi ir 
vieninga veikla nėra įmanoma . 
Nesame šiame pasaulyje vieni. 
Nuolatos ieškome atjautos, su
pratimo ir skirtingų minčių pas 
kitus,kad galėtume patys susti
prėti ir giliau perprasti save . 
To ypatingai siekia žmonės, pa
likę savo namus ir tėviškę,žmo
nės atvykę ne praturtėti, bet 
skelbti pasauliui jų tėvynei pa
darytą skriaudą ir neteisybę. 
Laisvės ir žmoniškumo išsiil
gę susirenkame į tokius suva
žiavimus .Susirenkame į Lietu
vių Dieną, kad parodytume Ka
nados žmonėms,jog savo šalies 
nepamiršome ir šiandien, kaip 
visados,reikalaujame jai lais
vės ir nepriklausomybės. Todėl 
Lietuvių Diena nėra koks eili
nis sąskrydis. Todėl Lietuvių 
Diena nėra skirta tiktai tam, 
kad mes ką nors iš jos gautu
me, bet taip pat, kad jos metu 
kitiems, savo seserims ir bro
liams,ką nors duotume.Jau mū
sų dalyvavimas yra tokia nepa
mainoma dovana, nes kiekvie
nas lietuvis,atsilankęs į Lietu
vių Dieną,yra daugiau negu žiū
rovas ir klausytojas, -jis yra ir 
dalis pačios Lietuvių Dienos . 
Be mūsų dalyvavimo ir pačios 
Lietuvių Dienos nebūtų. Veltui 
mūsų kultūrininkai, menininkai 
ir visuomenininkai atliktų pro
gramas, veltui mėnesių mėne-

*** **** 

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos 
redakcijos pažiūras ar nuomonę 
narni. Anoniminiai pasisakymai

mielas redaktoriau,
Norėčiau keliais sakiniais 

komentuoti St. Kriaučiūno str . 
(NL rugp.6d.) "Ąr galimas ben
dradarbiavimas su lenkais". 
Nepasakysiu,kad šitam straips
nyje nėra tiesos. Yra labai 
daugi Lenkų laikysena lietuvių 
atžvilgiu visuomet atsiduodavo 
tykojančios katės alsavimu.

sius vargtų organizaciniai ko
mitetai, jei mes-kiekvienas at
skirai-toje šventė je nedalyvau- 
tume.Lietuvių Diena y r a soli
darumo manifestacija ir jos pa
sisekimas ar nepasisekimas 
liudys kiek sąmoningais lietu
viais tebesame. Ta prasme to
ji diena yra kaip kiekvienas ki
tas tautinis žygis išeivijoje- 
tiek teprasmingas ir tiek tever
tas, kiek mes patys jam sutei
kiame svorio ir reikšmės. Ka
nados Lietuvių Bendruomenė 
atstovaujamus visus. Ir pa
remdami jos veiklą mes tai 
įsakmiai paliudijame. Nėra jo
kios pašalinės jėgos, kuri mus 
suvarytų į tokias šventes. Galų 
gale, mes pasirinkome tremtį 
ir svetimus namus, nes prieš 
tokią prievartą protestavome ir 
jos neapkentėme. L ai s v ai ir 
savonoru susirenkame į Lie
tuvių Dieną,kad parodytume pa
vergėjams, jog tikime tuo, ką 
skelbiame ir išpažįstame.

Neužmirština ir tai, kad šio
ji Lietuvių Diena yra sušaukta 
šeimos ir švietimo metais.Lie
tuvybė išliks arba mirs su lie
tuviškos šeimos sąmoningumu, 
su šeštadieninių mokyklų gy
vastingumu. Veltui kartosime 
jauniesiems žodžius apie Lie
tuvą - jei nesugebėsime dar
bais įrodyti, kiek toji tėvynė 
yra mūsų gyvenimo dalis, jie 
nusigręš nuo mūsų ir nuo savos 
žemės. Penkioliktoji Lietuvių 
Diena skiria daug laiko jauni
mui.Didesnė jos dalis yra skir
ta jaunimo suvažiavimui. Jau
nimas, galų gale, atliks svar
biausią to suvažiavimo progra
mą. Jei mums tikrai rūpi mūsų 
išeivijos ateitis, mes visi kaip 
vienas turime tos programos 
išklausyti. Tokiu būdu parody
sim ir savo jaunajai kartai, kad 
Lietuvių Dieną pradėjome or
ganizuoti tikėdamiesi metai pi 
metų susitikti Kanadoje, kol bus 
laisva gimtoji šalis ir vieną 
dieną susitiks visi, namuose 
gyveną ir benamiai, į LAISVŲ - 
JŲ LIETUVIŲ DIENĄ LIETU
VOJE.

**★* ★**

mintys nebūtinai atstovauja
t. Laiškai gali būti trumpi- 
nebus spausdinami.

Red.

Lenkai buvo įsisąmoninę savo 
kultūros bei religijos pranašu
mu ir amžinai norėjo mus "gel
bėti" nuo pagonybės. Todėl'jie 
ir murkdė mus "bekrikštyda- 
mi" lenkomanijos dumble kelis 
šimtmečius.

Tačiau,kas liečia bendradar
biavimą, ponas Kriaučiūnas at
žagariai klysta. Argi tie, kurie 

su jais bendradarbiauja, yra iš
davikai ? Nesąmonė 1.. Jie man 
padėjo pabėgti iš Lietuvos. Aš 
lenkų jaunimui vienu metu Ber
lyne padėdavau bėgti į vakarus .
Juk jie yra mūsų kaimynai. Man 
atrodo, neblogesni už rusus ir 
vokiečius. O su kaimynu norom 
nenorom turi rasti būdą sugy
venti.

Ar nevertėtų mums per tokį 
bendradarbiavimą įrodyti savo 
dvasinius sugebėjimus, huma
nistinį pranašumą, meilę Lie
tuvai ir tą lietuvišką charakte
rio kietumą,kurio taip pasigen
da lenkai. Juk mūsų protėviai 
juos valdė (Jogaila, Kazimie
ras, Pilsudskis) .todėl neatsisa
kykime nuo šitos mielos privi
legijos. Bendradarbiaukime ir 
įtikinkime juos Lietuvos vals
tybės nemirtingumu.

S. Gate, California.

Gerb. REDAKTORIAU,
Kaikurie vakariečių laikraš

čiai skelbė, jog"Apollo 11" skri
dimą stebėjo visas pasaulis ir 
"Amerikos Balso" radio stočių 
rusų kalba perdavimo,komunis
tinės valstybės netrukdė.

Netiesa. Trumpomis bango
mis perdavimą rusų kalba mas - 
koliškos trukdymo stotys inten
syviai trukdė.

Neteisybė,kad maskviniai te
leviziniai perdavinėjimai apie 
"Apollo 11" buvo "smulkiai ko
mentuojami".

Pagal "New York Times" ko
respondento Maskvoje žodžius , 
apie "Apollo 11" trumpas pra
nešimas buvo, lydimas ant JAV 
puolimais-kaip "kolonizatorių" 
ir "agresorių".

JAV dideli kosmoso laimėji
mai maskolių moksliniai-tech
ninį personalą, o ypač partijos 
galvas,privertė susirūpinti jau 
nebejuokais.

Kad išlaikius nesurauktus 
veidus .nepaprastame žaidyme , 
paleido savo "mėnulį 15" ir pa
tys paleido gandus, jog "Mėnu
lio 15 "užduotis yra nuo mėnulio 
paviršiaus paimti pavyzdžių,bet 
tikrumoje žinių rinkimui,foto
grafuojant amerikoniškų astro
nautų visus veiksmus: "mėnulio 
kabinos" atsiskirimą ir nusilei
dimą ant mėnulio, astronautų 
išėjimą iš kabinos, astronau
tų ant mėnulio paviršiaus atsi
stojimas ir 1.1.

Štaidėlko "Mėnulis 15" keitė 
orbitą tris kartus, kaskart nu
sileisdamas žemiau(geresniam 
fotografavimui), kol mėnulio 
traukos nebuvo pagautas ir ne
toli "Aro" sudužo.

Iš maskoliškų vadų pradeda 
pasigirsti balsai, kad "dėl ge
resnio kosmose susipažinimo" , 
abiem valstybėm reikia pasi
keisti moksliniai-techniškomis 
informacijom. Partijos galvos 
matomai įsitikino ant kiek jų 
technika atsiliko nuo ameriko
niškos.

JAV, šiuo momentu, nėra 
prasmės, toje srityje, su mas - 
koltais be. dradarbiauti,kadangi 
iŠ jų nieko naujo nesužinosi, o 
maskoliams yra iš ko pasimo
kinti.

Kaip žinoma,maskoliniai lai
mėjimai neskelbiami, laikomi 
paslaptyje, o jei ką parodo tai 
baisiausiai išpūsdami.

Pažymėtina,kad amerikoniš
kam astronautui F. Bormanui, 
lai kiusiam Sov. S-gą, neparodė 
neparodė nei vieno kosmodro
mo Vidurinėje Azijoje, nors 
prieš "Mėnulio 15" paleidimą 
jis Sov. S-goje buvo.

Bormai ui buvo rodomos 
miestųįžeminybės-kaip tai Le
nino mausoliejus,teatrai ir 1.1.

Ar tiktą reikia skaityti mas
kolių kosmose laimėjimu ir toje 
srityje su amerikonais bendra
darbiavimu?

K.M. J. ŠARŪNAS
Hamilton, Ont.
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RINKIMAI:

VISI PASAULIO LIETUVIAI GYDYTOJAI

lfrinkto|i Nijole Kazlauskaite.

Netaip jau populiari ir plačiai 
žinoma lietuviška organizacija 
Amerikos ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga visdėlto šian
dien savyje apjungia net 50% 
lietuvių gydytojų, kurių daugu
ma savo mokslinį pasirengimą 
įgijo dar laisvoje Lietuvoje ir 
čia,atsidūrę už jos ribų, turėjo 
pereiti visą egzaminų, komisijų 
patikrinimo ir ilgokų stažų gol- 
gotą kol pagaliau gavo pilnas 
teises verstis ir čia savo pro
fesiniu darbu.

Savo puikioje rezidencijoje 
Clevelande šios sąjungos da
bartinis pirmininkas dr. Henri
kas Brazaitis susikvietė vietos 
spaudos atstovus pasikeisti 
mintimis apie besiartinančią 
tos sąjungos narių konferenci
ją ir jos parengiamuosius dar
bus bei padiskutuoti ir pačios 
sąjungos veiklą. Patogiai sėdė
dami ištaigingo namo verando
je akis ganėme puikiu vaizdu- 
pakalnėje vingiuotą naują greit
kelį,kuris už kelių šimtų mylių 
peršokęs garsiuosius Niagaros 
krioklius, šaute nušauna į Ka
nados Toronto miestą, kuriame 
rugpiūčio m. 30-31 dienomis ir 
įvyks šeštoji Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų konferencija.

Pati sąjunga buvo suorgani
zuota dar 1957 metais ir jos 
pirmasis suvažiavimas įvyko 
Čikagoj.Pirmuoju tos Sąjungos 
Pirmininku buvo išrinktas dr . 
J. Montvydas, kuris šiuo metu 
jau yra iškeliavęs amžinybėn. 
Šiuo metu į Sąjungos narių eiles 
yra jau gausiai įsijungę ir jau
nieji collegos,kurie savo moks
lus yra išėję čia, svečiose ša
lyse.

Pagrindiniai Sąjungos tikslai 
yra: burti lietuvius gydytojus į 
vieną lietuvių gydytojų šeimą, 
ugdyti juose profesinio solida
rumo ir tautinio pajutimo jaus
mus, bendromis jėgomis pasi
dalinti naujausiais medicinos 
mokslo laimėjimais ir organi
zuotai dalyvauti mūsų bendroje 
tautinėje ir visuomeninėje veik
loje.Sąjunga kas du metai šau
kia savo narių konferencijas vis 
lutoje vietoje. Be abejo į šias 
konferencijas daugiausia at
vyksta tik Amen kos ir Canados 
lietuviai gydytojai, tačiau visi 
kiti apie konferencijos darbus , 
nutarimus ir bendrai apie są
jungos veiklą yra painformuo
jami Sąjungos biuleteniu, kuris 
pasirodo kas trys mėnesiai ir

I TORONTĄ
K- L

Amerikos ir Pasaulio Lietuviu Gydytoju Sąjungos Valdybos 
pirmininkas dr. Henrikas Brazaitis (kairėje) informuoja NL 
bendradarbi Joną Daugėla apie šios sąjungos konferencija, 
kuri įvyksta ši savaitgali Toronte, Ont.

kurio leidimu šiuo metu rūpina
si dr. M. Budrienė iš Čikagos.

Šių metų konferencijoje irgi 
yra numatyta ištisa eilė prane- 
šimų-referatų. Visuomeniniais 
tautiniais reikalais kalbės inž . 
A.Kulpavičius ir prof. dr. Jonas 
Puzinas, o apie naujausius me
dicinos mokslo laimėjimus šar
vo collegas painformuos gydy
tojai: J. Valaitis, V. Pavilonis , 
M.Yčas ir V. Vaikevičius sim - 
poziumo formoje rengiamame 
paskaitų cikle.

Konferencijos iškilmingoje 
vakarienėj e-baliuj e visus sve
čius pradžiugins savo didžiu 
balsu solistas Stasys Baras.

Tad Darbo Dienos savaitga

AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Kongresas jau čia pat. La
bai svarbu ALT centrui žinoti, kiek atvyksta atsto
vų, kiek svečių, kokie jų vardai ir adresai. Prašo
me paraginti važiuojančius apsistoti Statler Hilton 
viešbutyje, Detroito Grand Circus Park, kur vyks 
kongreso posėdžiai ir banketas.Viešbučio kamba
riai vienam 12 dol. dviem — 18 dol.

Kongreso programoje numatytos paskaitos: 
"Dabartinė lietuvių tautos padėtis" — V. Vaitiekū
nas, "Lietuvių padėtis išeivijoje" -r A. Devenienė, 
"Lietuvos laisvinimo darbo sėkmės ir nesėkmės" 
— A. Kasulaitis, diskusinė tema "Ateities uždavi
niai laisvinimo darbe", moderuoja dr. K. Šidlaus
kas, dalyviai : J. Daugėla, kan. V. Zakarauskas, J. 
Jasaitis.

Banketo programoje amerikiečio politiko žodis 
meninėje dalyje: solistai: Daiva Mongirdaitė, Algir
das Brazis, Detroito "Šilainė" vadovaujama Galinos 
Gobienės.

Kongreso, viešbučio, banketo reikalais kreip
tis į ALT biurą: 6818 So, Western Ave., Chicago, 
111., 60636. Tel: 778-6901.

lyje Toronto lietuviai susilauks 
gražaus būrio pranašių tautie
čių - garbingų svečių iš visos 
Amerikos ir Kanados pakraščių 
ir turės progos su jais visais 
pabendrauti ir taip pat dalyvauti 
konferencijos darbuose bei jos 
proga surengtuose parengimuo
se ir pramogose.Pati konferen
cija be abejo bus neeilinis įvy
kis Toronto lietuvių visuomeni
nio gyvenimo istorijoje.

Konferencijos reikalais To
ronte rūpinasi ir jos priėmimą 
organizuoja Gydytojų Sąjungos 
Valdybos vice-pirmininkas to- 
rontietis dr. A. Pacevičius.

J. DGL.
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Nu ji pažangos polėkiai 
religijoje
Prof. Kuengas apie ryžtingąjį Bažnyčios posūkį

; JUOZAS PRUNSKIS

Poėmio laikais tarp naujų į- 
žvalg.4 mintytojų iškilo šveica
ras prof. Mans Kueng. Modernus 
ir c igus, gyvumu pulsuojan
čio stiliaus rašytojas, jis turi pla
čias skaitytojų minias įvairiose 
tautose. Tuebingeno universiteto 

;• profesorius, jis, nors katalikų te
ologas, šiemet pakviestas dėstyti 
ir protestantų teologijos fakulte
te Bazelio universitete, vieton to
kios garsenybės kaip pereitų me
tų pabaigoje mirusis pirmaująs 
protestantų teologas Karl Barth. 
Ar nebus tik pirmas atsitikimas, 
kad protestantai savo teologijos 
mokyklon dėstytoju pasikviestų 
katalikų kunigą?

Naujas jo veikalas

Neseniai Amerikoje iš spaudos 
išėjo naujat H. Kuengo veika
las: “Truthfulness: the Future of 
the Church” (išleido Sheed and 
Ward, New Yorke 1968 m. 185 
psi., $4.50) . Čia Kuengas džiau
giasi atėjusia nauja era Bažny
čioje. “Mes ne tik dalyvaujame 
pabaigoje tridentiškojo laikotar
pio, bet taip pat ir pabaigoje baž
nytinio viduramžiškumo, kiek jis 
reiškėsi scholastiškumu, legaliz 
iru, hierarchiškumu, centraliz
mu, tradicionalizmu, ekskliuziviz 
mu, prietaringumu...”, rašo jis.

Tas naujas laikotarpis atneša 
ir naują uždavinį religiniams 
mintytojams: “Būtų blogai, jei
gu teologai vėl galėtų būti pakai 
tinami, kad jie neišskaitė laiko 
ženklų ar mąstė tik savo kabine
tų privatiškume tai, kas turi bū- 
t: skelbiama nuo namų stogų.”

*r

Nepasilikti apkvaišusiais 
senienose

ii.-

Jis perspėja tuos sustingusius 
konservatyviuosius, kurie links
ta pasilikti “sterilizuoti nuo žmo 
nių istorijos gemalų, kad tik galė
tų ir toliau netrukdomi patogiai 

_ pasilikti apkvaišusiais senieno- 
sc.”

Kaip matome, Kuengas šiame 
veikale išeina su drąsiomis min
timis. Jos visų pirma buvo reikš
tos II Vatikano suvažiavimo pa
baigoje paskaitose vyskupams ir 
teologams, vėliau keltos paskaito 
se Berkeley, Stanford ir daugybė
je kitų Amerikos ir Europos uni
versitetų, kur Kuengas buvo 
kviečiamas, o netgi ir jam kal
bant protestantų Union semina
rijoje New Yorke. Taigi — me
džiaga gerokai autoriaus per
svarstyta.

Kuengas visų pirma užakcen
tuoja nuoširdumo, atvirumo, tie 
sumo reikalą, prabildamas net 
tokiu paradoksišku sakiniu: “Da
bar žmonės yra linkę atleisti be
veik, bet kokią nuodėmę, jeigu ji 
yra papildyta iš nuoširdaus įsiti
kinimo”. Dėl to net kai kurie 
drįsta skelbti, jog dabarties jau
nimas yra geresnis: ne dėl to, 
kad jie darytų mažiau klaidų, 
bet todėl, kad jie yra nuoširdes
ni. Priimant Kuengo skatinimą 

. į nuoširdumą, suprantama, tų 
posakių negalima priimti kaip 
klaidų pateisinimą.

Pažangos polėkiai Bažnyčioje

Prof. Kuengas džiaugiasi stip
riais pažangos polėkiais Bažny
čioje: ji rimtai vertina psicholo
gijos,. sociologijos ir filosofijos 
naujus atradimus ir dažnai jais 
pasinaudoja; ji instinktyviai at
meta tai, kas kliudo pilnai reikš
tis tiesai: inkviziciją, cenzūrą, 
nuomonių ar įsitikinimų primeti
mą prievartos keliu.

Iškeldamas ankstybesnius toje 
srityje net ir Bažnyčios žmonių 
suklupimus, jis išryškina, kodėl 
tai įvyko: Bažnyčia ilgus laikus 
pergyveno savotišką idėjinio ap
gulimo padėtį. Priešo atakų me
tu neįmanoma atverti nei tvir
tovės lango — ątakuotojas gali 
įžvelgti silpnybes, pamatyti, ku
ria kryptimi ataka bus sėkminges 
nė; vienintelė galimybė beliko— 
bekompromisinis gynimas, už
barikadavus duris ir langus, iš
ryškinant stipriuosius punktus, 
pridengiant silpnesnius...

Kristus didysis protestas

Prof. Kuengas atkreipia dėme 
sį, kad nuoširdus teisingumas 
išplaukia iš paties Kristaus 
mokslo ir pavyzdžio. Juk Kristus 
tai buvo Dievybės protestas 
prieš žmogaus nenuoširdumą ir 
negarbingumą, prieš vergiją įsta
tyminei raidei, nusigręžiant nuo 
Dievo ir žmogaus meilės, protes
tas prieš tuščią ritualizmą, ap
lenkiant išgyvenimą širdyje, pro 
testas prieš išorinį taikymąsi, ne- 
bepaisant tiek nuoširdumo ir tei
singumo

Dėl to Kuengas. skatina pada
ryti naują perkainojimą mūsų do 
rybių sampratos, visiškai atsisa
kant bedvasio legalizmo, kuris ve 
da į ištisų institutcijų gedimą, 
atmenant, kad tik dvasingas, at
sakingas dinamizmas palaiko gy 
vybę. Skatina ryžtingai ir ener
gingai imtis reikiamų reformų, 
nugalėjus baimę sulaužyti ideolo 
ginį fanatizmą ir atgrasų siauru
mą, atmesti suakmenėjimą, gi 
tai, anot Kuengo, reiškia: diskusi 
jos vieton smerkimo, supratimas 
vieton inkvizicinių tendenci
jų, komunikacija (bendravimas) 
vieton ekskomunikos (atmetimo, 
išskyrimo), protinė ekspansija 
vieton minties bergždumo. Tai 
reiškia dialogas vieton diktavi
mo, kritika vieton cenzūros, drą
sumas vieton slėpimo, pasitikėji
mas tiesos pergale, vieton rody
mo į žmones kaip eretikus.

Radikali nuotaikų reforma

Toliau vystydamas savo šį 
mintijimą, prof. Kuengas skel- 
•bia: “Taigi, absoliutinė, autori- 
tatyvinė ir dažnai totalitarinė sis 
tema turi užleisti vietą tikrai 
tvarkai laisvėje, hierarchinė ga
lybė — turi būti pakeista nuo
širdžiu tarnavimu Bažnyčiai, 
klerikališkas despotizmas turi bū 
ti perkeistas į dvasinį. vadovavi
mą, siaurumas turi užleisti vietą 
atvirumui visai realybei, nepasi
tikėjimas turi užleisti vietą gar
bingam bendradarbiavimui ir 
branginamam priklausomumui 
nuo krikščioniško subrendimo”.

Įžvelgiant plačiuosius pasaulio 
horizontus

Šitaip prof. Kuengas skatina į- 
žvelgti plačiuosius pasaulio hori
zontus, gėrėtis rizika ir sąmonin 
ga atsakomybe, nevengti pasita
rimų ir diskusijų, įtraukti pačius 
žmones į sprendimų darymo pro
cesą, viską spręsti Evangelijos tie
sų ir laiko reikalavimų šviesoje, 
parodyti drąsią, veiksmingą ener 
giją radikalaus atsinaujinimo 
tarnyboje.

“Tegu kiekvienas, kuris nori, 
kad Bažnyčia gyventų, kaip gy
va Dievo bendruomenė, nori kad 
ji keistųsi. Tik besikeisdama, ji 
išliks tuo, kuo ji yra. Tik svei
kas keitimasis išlieka...' Tada 
kiekvienam bus lengviau išlikti 
nuoširdžiu krikščionimi... Kiek
vienas, kuris nori, kad Bažnyčia 
mirtų ir pasidarytų Dievo kars
tu, turi norėti, kad ji nesikeistų... 
Tik atsinaujindama ji išliks. Ji 
neturi būti užkonservuota tokia 
religine bendruomene, kuri ne 
jos nariams atrodytų svetima, ne
prieinama, ekskliuzyvistinė, o ji 
turi būti be prietarų, plačiai atvi
ra, gyvai judri, svetinga bendruo 
menė... Ne kokia persunkta par
tiniu monopoliu, ne kokia uni
formuota armija, monolitinis 
blokas, ne religinė -absoliu
tinė Romos imperija, o kelianti 
visų iniciatyvą, mokanti veikti ir. 
mažomis grupėmis, sugebanti 
eksperimentuoti be viską persun 
kiančios oficialios kontrolės, be
sireiškianti įvairiose gyvenimo 
sferose, tėviškai jungianti visus 
žmones, tolerantiška, kilnia
širdiška, daugiau krikščioniškai 
savimi pasitikinti, kantri, ryžtin
ga mintyje ir sprendimuose, ne
šanti džiaugsmą taiką ir nenyks- 
tančią viltį. Šitokia Bažnyčia ne
bus atsilikusi nuo savo laikų. To
kia Bažnyčia bus ateities Bažny
čia”, skelbia prof. Kuengas.
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Anglijoj gyvenusiu,lietuvių klubo susirinkimo prezidiumas: iš kairės pirm. Venckus, sekr. Šlajus, 
B. Brazdžionis ir J. Jakubka. Nuotrauka M. Nagio

Tvankstė (Karaliaučius) seniai turėjo 
priklausyti Lietuvai

KĄ DĖL TO TURĖTU PASAKYTI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA?

ALGIRDAS

karo, kai 
“laikinai” 
atkakliem

Į manb ir kai kurių kitų ragi
nimus atgauti senovės prūsų- 
lietuvių apgyventą Prūsiją Lie
tuvai, ypač dėl baisios neteisy
bės po II Pasaulinio 
Jaltoj ir Potsdame 
parduota Prūsija
slavam rusam ir lenkam, atsi
liepė “Sandara” nr. 25, 1969 
birželio 2'0 d., kurią redaguoja 
ALT narys M. Vaidyla. Tenai 
skaitome straipsnelį antrašte: 
“Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai bandė įspėti mūsų po
litikus dėl Karaliaučiaus”.

Cituojame: “Sugrįžus prezi
dentui Rooseveltui iš konferen
cijos Jaltoje 1945 m., kur jisai 
tarėsi su Stalinu- ir Churchillu 
apie pokarinės Europos jproble- 
mas bei pasidalinimą grobiu.

Tuomet Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija, susidedanti 
iš Leonardo šimučio, 
Olio, 
kolo 
Jono 
kaus
kė Valstybės Departamentas ir 
pareiškė savo protestą dėl Ka
raliaučiaus priskyrimo prie So
vietų Sąjungos. Ten buvo pri-

Antano 
dr. Pijaus Grigaičio, My- 
Vaidylos, Povilo Dargio, 
Grigaliaus, William Kvet- 
bei M. J. Viniko, apsilan-

Nauji pažangos laimėjimai

Prof. Kuengas reiškia didelį 
pasitikėjimą Bažnyčia ir klausia; 
“Kuri gi kita Bažnyčia būtų ga
lėjusi pasiekti ko nors panašaus, 
kaip kad yra pasiekęs Vatikano 
II suvažiavimas?”.

Pažangus prof. Kuengas skel
bia: kodėl gi Bažnyčia, kuri re
miasi Kristaus evangelija, turėtų 
gėdytis, jeigu ji yra daugiau pa
simokiusi per paskutinį šimtme
tį, padariusi posūkį į gerąją pu
sę, Šv.Dvasiai vadovaujant nusi
gręžusi nuo ignorancijos, nepaty
rimo, apribojimų, paviršutinišku 
mo, nuo šunkelių. “Nėra abejo
nės, kad Bažnyčia daug laimėjo 
pasaulio pasitikėjimo savo nauja 
visuotinio suvažiavimo orientaci 
ja”, —- rašo prof. Kueng.

Tasai įžvalus mokslininkas da
bar skelbia: “Dabar mes turime 
Bažnyčią, kuri jau žino, ko ji. 
nežino; — kuri žmonių silpny
bėje, ignorancijoje ir klaidingu
me pasitiki nesudrumsčiama Die 
vo malone^ ištikimumu ir tiesa 
ir kuri yra tikra savo tikėjimu, 
laiminga ir stipri, net ir prave
dant savęs kritiką, pilna vitališ
kumo, vaisingumo, įstengianti 
mylėti, — Bažnyčia, kuri noriai 
svarsto naujus klausimus, kuri 
įvertina specialistų žiniją, moder 
nius metodus, stebėjimus ir re
zultatus, — Bažnyčia kuri rodo 
ryžtą iniciatyvai- ir rizikai, kuri 
yra pilnai ir visiškai atvira re
alybei”.

Si straipsnį perspausdindami iš 
“DRAUGO“ rugpiučio 16 d. nume
rio norime pastebėti, kad katalikiš
koji bažnytinė konferencija pirmą 
karta prisiartino prie nūdienio žmo- 
f aus ir panoro ji suprasti — ne tiktai 

austi ir mokinti. O dabartinis Žmo - 
gus, pagal H. Kueng, drįsta rizikuoti 
ir nebijo įvykią normalios kaitos. Ar 
Bažnyčia išdrįs tuo keliu toliau eiti 
- tik ateitis parodys. NL.

*♦* NEPRIKLAUSOMA Lit i UVA Nr. 35 (1162), 1969 m. rugpiučio mėn. 2 7 d.

GUSTAITIS 

minta, jog toks priskyrimas 
izoliuoja Lietuvą nuo Vakarų ir 
perkerta bet kokį susisiekimą 
su Vakarais. Be to, Karaliau
čiaus sritis yra senųjų prūsų 
žemė ir rusai ten niekad negy
veno.

Valstybės Departamento pa
reigūnai atydžiai išklausė šias 
liėtuvių pastabas ir vienas jų 
pradėjo aiškinti: ,

— Girdi, netiesa, kad Lietuva 
yra atkertama susisiekimo at
žvilgiu su Vakarais. Ji galės su
sisiekti oro keliu. Į tai vienas 
lietuvių atstovų dr. M. J. Vini- 
kas atkirto;

— Rusai gali trukdyti ir lėk
tuvų susisiekimą, jų skraidy
mą, ypač kai jie skrenda per jų 
teritoriją.

Pareigūnai su tuo sutiko, bet 
nieko daugiau nenorėjo saky
ti .

Tačiau Valstybės Departa
mentas nepaklausė rimto ALTo 
atstovų įspėjimo, o vėliau patys 
susilaukė daug . nemalonumų, 
ypač 19;18 m. ir dabar jų aps
čiai turi. Bet patys departamen
to pareigūnai atrodė labai ne
ramūs ii’ susirūpinę. Jie, mat, 
nujautė, kad jų šefas, prezid. 
Rooseveltas padarė Stalinui 
vertingą nuolaidą, ypač Lenki
jos ir Lietuvos atžvilgiu, Kara
liaučiaus sritį priskirdamas 
valdyti Sovietams ir tuo pačiu 
Lietuvą atskirdamas nuo Vaka
rų pasaulio.

Bet valstybės departamento 
pareigūnai nieko negalėjo pa
keisti, o pati delegacija maty
dama, kad šia proga nieko dau
giau negali padaryti, turėjo pa
dėkoti už priėmimą pasikalbėji
mui ir apleisti Valstybės De
partamentą,. Tačiau širdyje kiek 
vienas džiaugėsi, kad lietuviai 
savo protestą pareiškė.”-

Pasipiktinęs stebiuosi paci
tuotos žinutės bekauliškumu, 
lietuviškų reikalų negynimu. Be 
kitko, Jaltos konferencija įvyko 
ne 1945 m., bet 1944 m.

Negi ALT nariai, kaip tikri 
negynė - lietuviškos 

priskyrimo 
Potsdamo

lietuviai, 
Prūsijos Lietuvai 
prieš Jaltos, prieš 
konferencijas?! Argi jų tarpe
nebuvo nei vieno vyriškai klau
simo pastačiusio, atkakliai jį 
gynusio?! Argi jie nebuvo su
rašę dokumentinių raštų? Argi 
tik tokius “argumentus” teįs
tengė duoti lietuvių tautai pra
žūtingam JAV Valstybės De
partamentui, kurį, kažin kodėl, 
vadina mūšiu politikais. Nuo 
kada JAV politika yra lietuvių 
politika ?

Ii

LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ, 
SKELBIA JUBILIEJINĮ VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti metai, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esa
mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, Hl. 60690. 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųs’me šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kane Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje.
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui Kučėnui, LITU

ANUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.
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“Mūsų” politikai miršta, kaip 
matome iš sąrašėlio. Lauktina 
ir būtina, kad likusieji paskelb
tu tuo reikalu pilnas ataskaitas 
lietuvių (ne amerikiečių) tau
tai, ne vien skurdžius, vergiš
kus pasikalbėjimo sakinius.

PRIES 10 METU
Laikas nesustojamai bėga.
Nesulaikomai skuba kalendo

riaus rodyklė,kad jau praslinko 
10 metų.

*******

Po kruopštaus privataus dvie
jų mūsų tautiečių susirašinėji-j 
mo, Petro Petručio šiaurėje -
Montrealyje ir Albino Gumba- Amerikos lietuviai imasi pa- 
ragio,buvojusio Pietuose-Mon- kartoti panašią iškilą į Austra- 
tevideo mieste, matant mūsų Irgi visais aspektais lai- 
tautos atžalyną Lotynų Ameri- mėdami.
koje giliau skęstantį svetimųjų1 Nenuleidžiamos raųkos.Puo- 
įtakoje, susirūpinta jį atbudintii šiant II:-ją tautinių šokių šven- 
lietuvybėje.

*******
Kaip žinoma, Pietų Ameriko

je patraukliausia ir mėgiamiau
sia promoga yra sportas. Į jį 
buvo nukreiptas šūvis, sekant 
JAV lietuvių jaunimą krepšiny- 
Je.

*C # # * * *

'Prisimindami, kad Lietuva 
dar netolimoje praeityje buvo 
Europos krepšinio meisteriu, 
Š. Amerikos lietuvių sporti - 
ninkai,puiki ai šioje sporto sri
tyje pasižymėję, ryžtasi per Š. 
Žemyno jaunimą pabudinti Pie - 
tų Žvaigždyno lietuvių jaunimą.

Pradėjus klebenti organiza
cijų duris, skeptiškai vienų ir 
neigiamai antrų buvo sutikti.. 
Esą tai neįmanoma.

Tada entuziastai organizato
riai kreipėsi tiesiog į jaunimą 
burti krepšinio vienetą išvykai 
į Pietų Ameriką.

*******

Argentinos Kovo krepšininkai, sėkmingai žaidę IV P. Amerikos 
lietuvių kongrese Buenos Aires. Klūpo (iš k.): G. Tosak-Janu
lis, J. Petraitis, Verčinskas, A. Janulis; stovi (iš k.): Mor- 
das, Jaglinskas, N. Petraitis, P. Tosak-Janulis ir Virkauskas

Pagallaul959 m. liepos mėn. 
šauni ir stipri krepšininkų gru
pė "American-LithuanianV var
du pasirodo Venezueloj,Urug
vajuj, Argentinoj ir Brazilijoj.

Jai vadovauja Petras Petru
lis .Valdas Adamkevičius(Adam- 
kus) ir Gribauskas.

Skamba lietuvių vardas vie
tos spaudoje,radi jo, žmonių lū
pose, kaip nepaprastos šventės 
metu, bažnyčios varpai: lietu
viai, lietuviai...

Sužaidžiame su tų kraštų 
krepšio komandų rinktinėmis ir 
lietuviai visda nugali.

Spauda puošiasi didžiuliais 
svečių paveikslais ir stambių 
raidžių titulais "American-Li- 
thuanien".

Apie aukštą lygį lietuvių 
krepšininkų kraštų gyventojai - 
labai gražiai atsiliepia.

* afc j* s* s* s*

Techniniu triumfu laimimas 
dvasinis.

Pietų Amerikos jaunimas 
grįžta pas lietuvius. Ima mo
kintis lietuvių kalbos, domisi 
lietuvių sąjūdžiais, jungiasi į vi
suomeninį ir kultū-rinį jų gyve
nimą.

Tuo žygiu daug lietuvių jau
nimo sulietuvinta.Sporte, n oks- 
le, mene, kad reikia didžiuotis 
jais, tapusiais susipratusiais 
patriotais.

Gerai suprasdami jo reikšmę 

tę Chicagoje, kuriame dalyvau
ja net iš tolimų kraštų lietuvių 
jaunimas, pasiekiama aukš - 
čiausias laipsnis.

Toks bendradarbiavimas la
bai našus mūsų tautybės išlai
kymui.

Tai turi būti mūsų visuome
nininkų uždavinys.

Ne rietis, polemizuoti ir už
gauliojančiais ar tuščiais žo
džiais svaidytis per spaudą, bęt 
imtis efektyvaus darbo.

Netormozuoti jaunimas nuo 
tautinėsdvasios tarpusaviu ne- 
sugyvenimu, bet intensyviai 
duoti impulsą jįj išlaikymo ga
lingiausios mašinos ratui, rū
pestingai prižiūrint, kad jos 
ašims netrūktų riebalų.

Tuomet nei galingiausia sve
timųjų įtakos srovė jų nenusi
neš, o su jais ir mūsų tautos 
ateities likimo.

Albinas GUM BARA GIS - 
Montevideo-Urugvay.

ūmius
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ŠIMTMEČIO GAIVUS VĖJAS
Kanada,kaip ir kiti naujo kon

tinento kraštai, kūrėsi greitai, 
augo sparčiai.Kanada taip sku
bėjo kurti istoriją, kad nebe.iš- 
ko laiko savo praeičiai atžymė
ti, ją išsamiau išnagrinėti. Vi
dutiniam kanadiečiui praeitis 
buvo-kaip kūrėsi pirmasis atei
vis, jo senelis, bei prodenelis, 
to protėvio santykiai bei karai 
su čiabuviu raudonodžiu, dar 
susitikimas su šiaurės medžio
to ju-ėskimu. Kad šalia "dviejų 
tautų - kūrėjų" dirvonus plėšė 
beveik visų senųjų kraštų "old 
country" žemdirbiai, nespėta 
pastebėti.

II P. Karas "išvietino" tūks
tančius jau kvalifikuotų, pajėgių 
europiečių.Tėvynės ilgesį šoko 
lenciūgėlis, kazokėlis, čarda- 
šas,mozūras,šoko per Atlantą, 
šoko po Amerikos kontinento 
didžiuosius pramonės centrus, 
Prerijų lygumas, mokyklų sa
les, universitetų auditorijas . 
Maždaugpo 20 metų Folk Arts 
Council tą margą šokį, skambią 
dainą,sukūrė, surikiavo, mėgė
ju pavadino ir į sceną išvadino.

EE0KIKA
Naujakanadiečius pradėta pa
stebėti.

Šimtmečio proga Kanada at
sistojo prieš veidrodį ir nuste
bo, pamačius save esant dau- 
giaveide, margaspalviu kultū
ros apdaru pasipuošę (daugelio 
tautų kraują savo gyslose tekant 
dar nedrįso išpažinti...)

Gimtadienis gana kruopščiai 
surinko kanadijana, sudėliojo į 
lentynas ateities kraičiui ir at
sargiai padėjo šalia muziejaus 
prieblandoj miegančios indėnų 
didybės, šiaurės ledo namely 
šąlančio eskimo. Ką daryti su 
tuo senoviniu marguoju apdaru? 
Vis tik gaila, kad laiko ir išsi
žadėjimo kandys jo nesuėstų.

Durys pravėrė, pirštu pamo
jo, tu, lenciūgėli, eikš pirmuoju, 
kazokėlis jau prašvytravo mar
gučio spalvomis. Štai mes pra
dedame savo naujame krašte 
tautų kultūrinę eiseną. Einame 
ne prasmukdami pro užpakali
nes duris, ne kukliai laikyda
miesi pasienių, bet žengia - 
me kaip pakviesti lygiateisiai 
kultūrinės mozaikos audėjai 
prie bendrų staklių lietuviškas 
šeivas mėtyti.

Mes tesudarome pusę % visų 
Kanados gyventojų skaičiaus , 
bet sugebėjome neblogai išlai
kyti senųjų aisčių-lietuvių tau
tines tradicijas ir į jas taųtų- 
draugių dėmesį atkreipti.

B. MUZIEJUS
Kanados Tautinio Muziejaus- 

Žmogaus Muziejaus, Folkloro 
Skyriaus vadovai yra pasakę: 
"Organizuodami šį skyrių, ma
nėme, kad turėsime reikalo tik 
su anglų ir prancūzų folkloru. 
Pradėję gi tautodailės rinkimo 
vasarines išvykas, suradome 
nuostabų įvairių etninių tradi
cijų įvairumą bei turtingumą ir 
grėbėmės tas kultūrines bran
genybes rinkti, apsaugoti ir pa
rodyti, kiek šios atsineštos 
šimtmečių tradicijos yra gyvos 
šiandieną, jų įnašas kuriant dau
gi alytę Kanados kultūrą. Lietu
vių užtikome Vakaruose. Krei
pėmės į Lietuvių Organizacijų 
centrą Toronte, kad mums su
teiktų žinių apie savo folklorą 
ir parinktų eksponatų".

Muzikė Danutė P autinė yra 
atlikusi didelį darbą: per 3 me
tus įteikė Muziejui apie 300 se
nų dainų bei sutartinių ir kelis 
kitus eksponatus .Tos dainos jos 
atrinktos, dalinai ir surinktos , 
jos suorganizuotų moterų vie
netų įdainuotos į fonografines 
(tape recorder) juosteles.

Folkloro žinovai negali nesi
žavėti mūsų melancholiškomis 
buitinėmis dainomis.

Be tų dainų Muziejuje randa
si šie lietuvių sudovanoti daly
kai: Dr. J. Sungailos (A. Tamo
šaitienės darbo) tautiniai dra
bužiai, Dr Kulpavičiaus pada
rytos kanklės, Dr.M. Gimbutie
nės-autentiškas dievukas, pr of.

I. K. Končiaus padaryta koply
tėlė, bene dar pora juostų.
KLB Valdybą prašydamas pa
rūpinti Sekminių ragelį ir kai 
kurie eksponatų; šioji į Kultū
ros Komisija (K. K. pirm, yra 
St. Kairys) balandžio mėn. pa
kvietė šiuos Tarybos narius: 
iždini' ku - inž. E. Čuplinską ,— 
Muziejaus ir Bibliotekos reika- 
lams-Dr.M. Ramūnienę, nariu- 
archit.Liačienę; dailininkai A. 
ir A. Tamošaičiai ir T. Valius 
dėl laiko stokos nesutiko įeiti į 
K. Komisiją, bet reikalui esant 
pažadėjo patalkininkauti.

Balandžio gale K. K. narys 
Muziejaus bibliotekos reikalam 
išvyko 2 savaitėm į Čikagą ieš
koti senųjų dievukų ir kitų au
tentiškų eksponatų bei rinkti 
knygas.Bibliotekai visos lietu
viškos leidyklos ir pavieniai 
asmenys buvo labai dosnūs, bet 
autentiški dievukai-tikra rete
nybė. Mūsų tautodailė turtin
giausia audiniais ,tad senųjų au
dinių daugiausia ir surinkta To
ronte,Hamiltone,Delhi; Londo
ne ir Montrealyje dar tik pra
džia padaryta.Eksponatų rinki
mas bus tęsiamas.

C. LIETUVIU TAUTODAILĖS 
PA R ODA

Liepos mėn. 2 d. Canadian 
National Museum, Žmogaus 
Muziejaus Folkloro Skyriaus 
direktorė Dr. C. Roy pakvietė 
K.K. narį Muziejaus reikalams 
į Muziejaus direktorių posėdį 
Lietuvių Parodos reikalu.

Žmogaus Muziejaus plane 
tautybių kultūrinė mozaika. 
Montrealio Parodoj yra Ethnic 
Mosaic pavilijonas, kuriame 
tautybės rengia savo tautines 
savaites, mišrias parodas, gi 
Muziejui rūpi tik liaudies, tau
todailės dalykai. Muziejus nori 
A.Surinkti iš tėvynės atsivežtus 
etninių grupių tautinius turtus , 
kad juos apsaugojus nuo išny
kimo; B.surinkti folklorą, kuris 
yra gyvas šiandienos Kanados 
lietuvių tarpe, ką mes gamina
me ir vartojame, sekdami tau
todailės tradiciją - ką tebeau- 
džiame liaudies audėjų pavyz
džiu, kuo puošiame savo gyven
vietes, kądrožinėjame, kuo dė
vime ir panašiai; C. Supažin
dinti kanadiečius su atskirų 
tautybių tautine tradicija ir pa
rodyti, kiek tos atskiros tauti
nės tradicijos praturtina Kana
dos kultūrą.

Ukrainai prieš Velykas buvo 
surengę margučių parodą, Mu
ziejuje ponios dažė kiaušinius 
ir ten pat juos pardavinėjo, vai
šino skanėstais. Atsilankė apie 
10,000 žmonių. Siūlė ir mums 
surengti panašią parodėlę, par
davinėti juostytes atžymėti 
skaitytos knygos puslapiams.

DR.M ari j a Ramūnienė išdės
tė jiems savo planą: paroda tu
ri būti didesnė tiek savo apim
timi, tiek eksponatų kiekiu, iš
kilmingai atidaryta, tada ji pa
tarnaus muziejaus reikalui: ka
dangi tai yra pirmoji iš etninių 

folkloro parodų, tai ji bus pa
vyzdžiu kitoms tautybėms, pa
skatins jas rinkti savo ekspona
tus, žymiai palengvins Muzie
jaus darbą.Iškilmingas atidary
mas bei didesnis lankytojų skai
čius pažadins visuomenės dė
mesį Muziejaus reikalams. Iš 
mūsų pusės - mes esame labai 
patenkinti Jūsų palankumu mū
sų tautodailei, o tuo pačiu ir 
mūsų tautiniam reikalui; mes ' 
surinksime eksponatus, prista- ‘ 
tysime juos jums nustatytų lai- , 
ku, patieksime jų duomenis ir 4 
aprašymą katalogui,parodai pa
rengsime programą ir priėmi- f 
mą.

Planas priimtas entuzijas- } 
tiškai.Vykstant visiems apžiū- ? 
rėti parodai patalpų, parodų di
rektorius Dyhrberg sutiko pa
rūpintos visas turimas stiklines 
vitrinas, duoti I ir U aukšto lo
by ir šonines sales.net parinkta 
vietakaikuriems eksponatams: 
dail.Dagio didelė koplyčios vir- , 
šui, t. drabužiams iš dail. Ta
mošaičio rinkinio, jaunosios t. 
raštų baltam rūbui; parinkom 
vietą,kur atidarymo metu "Gin
taro" ir "Birbynės" ansambliai 
stovės.ogaldarbusir pašokta, 
ir 1.1.

Parodos atidarymo laikas 
pasiūlyta 1970 m. Vasario 16 
dieną ir truks 3 mėnesius. Lai- , 
kas labai nepatogus rinkti eks
ponatams - vasaros metu visi 
atostogauja-ir jo per maža: to
kiai parodai reikėtų 2 metų,o ne

B rion BEEDHAM

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai vertė Vacys Žižys)

KALTĖ PRIKLAUSO LENINUI
Dubček'ui valdant,čekai ir slovakai atsargiai bandė 

įvesti nbrs ir ribotą kiekį laisvės į diktatūrinę siste- 
mą,po kuria jie gyveno jau nuo 1948 metų .Rusams;, ta
čiau, šis mažas bandymas pasirodė tokiu pavojingu, 
kad jie griebėsi jį sustabdyti dar pačioje to bandymo 
užuomazgoje. Kodėl?

Atsakymas glūdi komunistinės sistemos prigimty
je. Toji sistema, nuo 1917 metų viešpatavo Sovietų Są
jungoje ir vėliau primesta josios satelitams.Pagrįstai 
ar ne, rusai pabūgo, kad Dubček’o teikiama, Ikad ir ri
bota, laisvė kartais nesugriautų ir pačios komunisti
nės sistemos pamatų.Nes laivės idėja gali persimesti 
į kitas rytų Europos komunistines valstybes, o'galop, 
paliesti ir pačią Sovietų Sąjungą. Sakoma "pagrįstai 
ar ne", nes nėra jokių duomenų,kad Dubček būtų tokias 
užmačias ture jęsl.Ir Rusijos valdovai nėra pratę,kaip, 
sakykime, vakarietiški politikieriai rizikuoti vardan 
kokios tai tolerancijos .Jie tarias i žinojęikaiptoks už
krėtimas būtų plėtęsis.Televizijos programos iš Čekos
lovakijos lengvai pagaunamos daugumoje rytų Euro - 
pos valstybių,slovakų kalba laikraščiai taip pat nesun
kiai yra įskaitomi net ir paprastų žmonelių Lenkijo
je ir Ukraineje..Taigi rusai ir susidarė įspūdį,kad jos 
įtakos sferai,o svarbiausiapet patiems /nuo 1917 me
tų/ jėgos pamatams grėsė rimtas pavojus.

Normaliai kaltė už visą blogį, kuris ištiko Rusiją 
po 1917 metų revoliucijos, yra verčiama Stalinui. Ta
čiau ji turėtų | priklausyti pačiam Leninui, nes jis tą 
revolibciją ir sukūrė. Stalinas tironiškai siautė tiktai 
todėl, kad jisisugebėjej tą Lenino paliktą jėgos struk - 
turą efektingai išnaudoti.Ir kaip tik dėl tokios rūšies, 
Lenino sukurtos, komunistų partijos bei josios išug
dytos valdymosi sistemos galime kaltinti ir Staliną ir 
rusų elgesį su Čekoslovakais.

Lenininei partijai, su visu josios sistematingu jė
gos panaudojimu,dar niekas iki šiol negalėjo prilygti. 
Nieko panašaus dar nėra buvę.Lenino partija skiriasi 
nuo bet kurios, šiandien gyvuojančios politinės parti
jos, trimis pagrindiniais bruožais:
l. Ji yra monopolinė. Jei ir yra kitos kokios 
partijos /tokių daugumoje komunistinių kraštų ir nė
ra/ tai jos visos yra bejėgės ir "tautiniame fronte" 
visiškai dominuojamos komunistų. Taipgi ir santykis 
tarp valdančios komunistų partijos ir likusios valdy
mosi sistemos yra absolučiai skirtingas negu vakarų 
demokratijoje. JAV konstitucija grįsta principu, kad 3 
valdžios sritys /įstatiminė, vykdomoji ir teisinė/ yra 
atskiros ir viena kitai nepriklausančios. Britų siste
moje vykdomoji valdžia priklauso nuo įstatiminės, nes 
iministerių kabinetas pareina nuo daugumos Žemuo - 
stuose Rūmuose.Komunistinėje sistemoje partija yra 
visos jėgos šaltinis. Ji taria paskutinį žodį kas gali 

būti parlamento,ministerijos ar teismo nariu. Ji kon
troliuoja visas valdžios sritis.
2. Komunistų partija apima viską. Partija 
valdanti komunistinę valstybę skiriasi nuo vakarų ir 
kitais atžvilgiais.Vakaruose politinė partija daugumo
je "kovoja" rinkimų metu ir bergždžiai ginčijasi tarp- 
rinkiminiame laikotarpyje. Komunistiniame krašte 
partija kiša savo trigrašį į visokeriopą organizavimą 
įskaitant kultūrinę veiklą, sportą, spaudą, profesines 
sąjungas ir t.t. Partijos biurokratija turi net ir antri
nius departamentus, kurie prižiūri pagrindinius val
domuosius departamentus .Iškilus kivirčams,laimi tie 
antrieji. Didesnio masto krizėje,pavyzdžiui, kai ru
sai paliko arabus Izraelio valiai,1967 metų šešiųdie- 
nų kare - ginčai ir nepasisekimo analyze buvo daro
ma partijos vadų susirinkime, o ne ministerių kabi
nete.
3. Ji yra herarchiška. Leninas sukūrė savo 

partiją kaip elitą.Jis nepramato,jog tas raugas iš lė
to keitė pačią darbo klasę.Ir jis žiūrėjo į elitą kąip į 
kokį garvežį, kuris nutems visą darbo klasę į(revo- 
cinį laimės rytojų.Ši, savimi tikra,elito idėja neišvem- 
giamai paliko savo žymes komunistinėse partijose 
iki šių dienų.

Eiliniai partijos nariai / kokių Sovietų Sąjungoje 
yra apie 13 milijonų/ yra tolygūs rę^aliariėms Baž- 
nyčios išpažintojams: jų uždavinys pabuvoti tikėjimo 
liudininkais ir laiku atsirasti susirinkimuose. Parti
jos aparato pareigūnai /aparačiks/ turi gan daug va
lios savo "parapijose", tačiau jų įtaka, formuojant 
aukštesnę politikąjteprilygstaR.Katalikų klebonų įtau '; 
kai pačiamVatikanui.Vieninteliai įtakingi organhi yi*a ) 
Centrinis Komitetas/ susidedąs iš 195 narių ir 165 
kandidatų/ ir Prezidiumas/dažniausiai 12 narių./To
se institucijosekaikada vyksta tikros diskusijos, ypą-„ , 
čiai kai yra sprendžiama partijos linija.Tačiau kai li
nija tampa nustatyta,ją turi priimtikiekvienas narys. 
Toks mostas yra žinomas "demokratiško centralizmo" 
vardu. Vertėtų prisiminti, jog iki šiol tėra žinomas Į 
tik vienas atvejis kada Centrinis Komitetas atmetė J) 
Prezidiumo sprendimą. Tai įvyko 1957 metais, kai 
Kruščevas kreipėsi užtarimo -palaikymo.

Tikrumoje, komunistų partiją derėtų įsivaizduoti 
lyg piramidę, kurios pagrindinė jėga koncentruojasi 
pačiame viršugalvyje - geriausiu atveju - 12-kos pre
zidiumo narių,blogiausiu atveju,vieno tirono rankose.

Tad štai ką sukūrė Leninas'. O nebūtinai turėjo bū
ti kaip įvyko.Dar prieš 1917metus, Leninui formuluo
jant komunistų partijos f unkc i joną v imą,buvo ir tokių, 
kurie aiškiai pramatė jo galvosenos pavojus.Viena iš 
jų buvo Rosa Luxemburg. Jos raštuose randamajjog ji 
gan atkakliai puolusi Lenino,tuo laiku kurtos, partijos 
pobūdį: "Be visuotinių rinkimų,be nevaržomos spau
dos ir susirinkimų laisvės, be laisvų nuomonių susi
rėmimų, kiekvienoje viešoje institucijoje gyvybė ima 
mirti - pavirsta tiktai blėstančiu gyvybės ženklu ir 
tiktai biurokratija telieka vieninteliu aktyvesniu ele
mentu. Visuomeniškas gyvenimas tuomet palaipsniui 
užmiega, o tiktai keletas tuzinų nenuilstamos energi
jos vadų.. ^diriguoja ir valdo. Laisvė lieka visados 
laisve tam,kuris skirtingai galvoja," - tvirtino Rosa 
Lu'xemburg.Bet Leninas jos nepaisė.Taip elgdamasis 
jis,tikriausiai,ir pasiliko ištikimesnių marksistu. Nes 
marksistai tiki,arba tais nekaltais laikais benttikėjo, 
kad moksliškai galima atspėti istoriją iš anksto. Ir tas . , 
kas supranta geležinius istorijos dėsnius, taip kaip , 
mokslininkas supranta fizikos dėsnius, tas turi teisę 
daryti tai, ką jis žino esant būtina. Štai kodėl Lenino ,, 
partija - grupelė žmonių, kurie "suprato") \istorijos 
dėsnius, išsivystė į tokią formą. Komunizmas nuėjo 
kreivais keliais dėka jų susikurtos sąvokos, nes jie 
pavertė politiką į laboratoriją, kurioje gauja "rink- 
tinių specialistų"/eksperimentuoja su žmogaus liki
mo žaliava.Jie ir dabar dar t ik i,kad viskas glūdi val
džios užgrobime. Pagal juos, tinkamiems žmonėms 
užėmus valdžią, viskas išsispręs savaime. Bet taip 
nėra. Sutinkant, kad politikos pagrindiniu uždaviniu 
reikia laikyti jėgos kontrolę,negalima tačiau pamirš
ti, kad tokia kontrolė turi būti taikoma ir tiem, kurių 
rankose yra pati krašto valdžia? BUS daugiau.
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10 mėnesių). Katalogų parengi
mui siūlyta pakviesti mūsų liau
dies meno didžiausias speolja- 
listas, 7 "Sodžiaus Meno" knygų 
autorius, dali. A. Tamošaitis

Dail.Tamošaičiai prie paro
dos rengimo žadėjo aktyviai 
prisidėti: Ponia pažadėjo paro
dos metu austi t. drabužius sa
vo staklėse, p. Tamošaitis-pa
skolinti autentiškų dievukų, se
noviškų t. drabužių iš savo rin
kinio,kraičio skrynią. Jis pata
rė iš surinktų eksponatų pir
miau surengti lietuviams To
ronte parodą, ir jos metu at
rinkti eksponatus National Mu
seum parodai .A.ir A. Tamošai-

Mies van der Rohe projektuotas architektūros mokyklos - Crown Hall pastatas Illinois 
Institute of Technology Čikagoje.

čių Galerija prie Kingstono - 
tikras mūsų tautodailės aruo
das, ten įžengęs, jauties lyg pa
sakų močiutės seklyčioj,lyg se
novės bajoro menėje, ir svetin
gumas, ir nuoširdus dosnumas 
tas pats, autentiškas - lietuviš
kas. (b. d.)

• Lilija šukytė, Metropolitan 
operos solistė, gastrolėm buvo 
išvykusį į Vokietiją, kur Miun
cheno operoje dalyvavo Mozar- 
to “Cosi fan tute” pastatyme 
ir dainavo Fiordiligi vaidmenį. 
Opera gastroliavo ir kituose 
Vokietijos didesniuose miestuo
se ir Salzburge, Austrijoje. 
Apie Liliją Šukytę labai gra
žiai parašė visa eilė vokiečių 
laikraščių, išgirdami jos daina
vimą ir vaidybą, primindami, 
kad ji gimus Lietuvoje, gyve
nusi šiaurės Vokietijoje, pas
kui emigravusi į Kanadą ir kad 
dabar dainuoja Metropolitan 
operoje. Apie ją rašė: Salzbur
ger Nachrichteų, Muenchener 
Merkur, Suddeutsche Zeitung, 
Die Welt — Hamburge leidžia
mas laikraštis. Laisvės Žiburys 
jos koncertą rengia rugsėjo 14 
Town Hall salėje Manhattane.

• Latvių akademinių korpo
racijų sąjungos Mokslų komitetas 
išspausdino dalį santraukų pas
kaitų, kurios buvo laikytos Bal
tijos kraštų mokslininkų suvažia
vime Maryland universitete pra
eitų metų lapkr. 28-gruodžio 1 d. 
Iš lietuvių čia telpa santraukos 
paskaitų kuli. V.Bąg^iianavičiaūs, 
kun. K. Ptigevičiaus/kun. J.Prun- 
skio, prof. R. Šilbajorio, G. Pro- 
cutos. Leidinio latviškas pavadi
nimas “Sadarbiba Baltijas Prob
lemų Petijumos”, 52 psl., gau
namas kreipiantis adresu: The 
First Conference on Baltic Stu
dies, 471 Ray JUdge Ave., Brooks- 
lyn, N.Y. 11220. Kaina 1.50 dol.

MIRĖ MODERNIOSIOS 
ARCHITEKTŪROS 
DIDŽIŪNAS

Paskutinis iš keturių didžių
jų moderniosios architektūros 
kūrėjų Ludwig Mies van der 
Rohe mirė Čikagoje sulaukęs 83 
metus. Kaip ir Frank Lloyd 
Wright, LeCorbusier bei po
rą mėnesių anksčiau miręs 
Walter Gropius, Mies van der 
pastarajame pusšimtyje buvo 
įtakingiausieji architektai for
mavę nūdienę architektūrą vi
same pasaulyje.

Gimęs Vokietijoje, jau pir
maisiais pastatais, taipogi ir 
teoretiniais projektais, Mies 
van der Rohe po pirmojo di
džiojo karo atkreipė dėmesį, o 
genialus Weimar o respublikos 
paviljonas Barcelonos parodoje 
dar ir dabar įtaigoja architek
tus.

Naciams ėmus persekioti pa
žangiuosius kūrėjus,jis, kaip ir 
daug modernių menų išpažinė
jų,apleido gimtinę ir galop įsi
kūrė JAV, kur produktingai ir 
bekompromisiniai tęsė savo 
kūrybą.Gi ši daugeliu atžvilgiu 
pakeitė A merikos miestų veidą. 
Čikagoj jo projektu iškilo Lake 
Shore daugiabučiai namai, išti
sas Illinois institute of Techno
logy kompleksas-šiame jis bu
vo architektūros mokyklos di
rektorius.NewYorke stovi Sea - 
gram bronzinis dangoraižis , 
Montrealyje daugiabučių jungi
nys,Toronte T-D centras. Vie
nu iš paskiausiai įvykdytų sta
tinių,lyg ir kūrybiniu testamen
tu lieka Tautinė Meno Galerija 
vakarų Berlyne.

Mies van der Rohe architek
tūra yra griežtų proporcijų, 
tikslios kompozicijos, itin pa
prastos - pagrindinės formos , 
išreiškianti statybos technolo
giją, nors ši dažnai dar nespė
jo priaugti jo minčiai.

Jis nepataikavo nei masei,nei 
komersantams, nors juose ir 
buvo sėkmingu.Taigi jo pastatai 
neišprususių lengvai neįverti
nami. Vis dėlto jo architektūra 
atitikusi technikos amžiui buvo 
kitų architektij plačiai sekama , 
net ir plagijuojama - ypatingai 
penktame dešimtmetyje. Dabar 
Amerikos architektams links
tant į regresyvią romantiką, 
Mies van der Rohe visgi lieka 
mokytoju.

Iškeliavus paskutiniajam iš 
architektūrinių herojų,šiandie
ninė architektūra lieka be tikrų 
vadų, kurie nustatytų gaires 
sunkiam statybos menui. Pir
moji moderniosios architektū
ros epocha bąigta. P. ALBA .

LENKIJA
• Punsko, Seinų apskr. 

vidurinę mokyklą (gimn.) 
baigė 28 abiturientai. Da
bar jie stengiasi patekti į 
aukštąsias mokyklas. Į 
aukštąsias mokyklas yra 
konkursiniai egzaminai, nes 
didelis skaičius jaunimo no
ri studijuoti. Dabartiniu 
metu yra 100,000 jaunimo 
norinčio patekti j aukštą
sias mokyklas, o į jas bus 
priimta tiktai 40,000. Be 
aukštųjų mokyklų, paskuti
niu metu Lenkijoje yra pri
steigta ne mažai dvimečių 
specialių mokyklų, kurias 
baigę gauna techniko diplo
mą.

• Lietuvių Kultūros 
Draugija ir Seinų aps. švie
timo skyrius suruošė lietu
vių mokyklų mokiniams 
konkursą iš Lietuvos ir 
Lenkijos praeities ir dabar
ties. Pirmąsias vietas už- 
ėmusiems suruošė autobusu 
ekskursiją į Žalgirį, Olšty- 
ną ir kitas vietoves.

• Vidugirių, Agurkių ir 
kitų kaimų lietuvių jauni
mas suruošė aplinkinių kai
mų tuščiuose kluonuose ke
letą vaidinimų. Kai vasaros 
metu kluonai prisipildo ja
vais, tai Suvalkijos lietuvių 
kaimo "teatrinis sezonas” 
baigiamas.

Lietuvos kamerinis orkestras 

Lenkijoje

Po sėkmingų gastrolių už
kali kazy ir Čekoslovakijoje 
Lietuvos kamerinis orkes- 
ras buvo pakviestas koncer
tuoti ir Lenkijoje. Šis orkest
ras jau yra susilaukęs aukš
to tarptautinio pripažinimo. 
Jis labai gerai buvo Įvertin
tas ir Lenkijos kritikos, mu
zikos pasaulio žmonių ir 
publikos.

Poznanės filharmonijos 
direktorius pasiūlė Lietuvos 
kamerinio orkestro vadovui 
Sauliui Sondeckiui ateity su
ruošti platesnes šio orkestro 
gastroles ir keistis instru
mentalistais.

Didelis pasisekimas ly
dėjo ir Lietuvos filharmoni
jos orkestro išvykas, kuriam 
vadovauja J. Domarkas. 
Dirigentas Domarkas pa
kviestas diriguoti simfoni
niams koncertams Varšuvoj, 
Katovicuose, Poznanėj ir ki
tuose Lenkijos miestuose.

kuria švedasMao Tse-tungo karikatūra 
Ewert Karlsson laimeįo $5,000. Mao marš
kiniai išpaišyti komjaunuoliais, dainuojan-
ciais jo

Dieve, DievekurTu esi?“ klausia žmoge
lis ant prarajos krašto. .. o Dievo spriktas 
jau pasiruošęs. Už ši a karikatūra Philippe 
Soulas, iš Paryžiaus, laimėjo 61,000.
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Kauno Sporto Klubai
(iki 1940 metu)

S{ straipsneli skiriu tauriam Lietuvos sportininkui, sporto 
organizatoriui — vadovui, Nikodemui Cerėkui pagerbti, prieš 
helis metus tragiškai mirusiam Stamford, Conn., J AV • se. la.

★★★

I. Spontanus sporto veiklos 
laikotarpis.

Kauno,o kartu ir visos Lietu
vos sportinę veiklą iki 1940 m. 
tektų skirti į du laikotarpius . 
Pirmasis laikotarpis apimtų 
veiklą iki 1932 m. liepos mėn. 
15 d. ,t.y.iki Kūno Kultūros Rū
mų įsteigimo. Šis laikotarpis 
rėmėsi individualia iniciatyva 
ir tarpusaviu organizacijų ben
dravimu ir kooperavimu. Jas 
tvarkė ir koordinavo Lietuvos 
Sporto Lyga.

Įsteigus Kūno Kultūros Rū
mus, kurie buvo Švietimo Mi
nisterijos žinioj,Lietuvos spor
to gyvenimas buvo tvarkomas 
Įstatymais ir potvarkiais. At
seit,sportinė veikla buvo koor
dinuojama ir diriguojama pa- 

> čios valstybės.
Iki 1930 m. Kauno sporto klu

bai buvo susiskirstę tautybėmis. 
Tas išplaukė iš Kauno miesto 
gyventojų mišrios tautybių su
dėties. Svarbiausias tautybes 
sudarė: lietuviai, lenkai, vokie
čiai ir žydai. Atatinkamai tam 
kiekviena grupė turėjo ir savo 
sporto klubus.

Lietuvius pradžioje atstova
vo LFLS,(Lietuvos Fizinio La -

★★★ ★★★

vinimosi Sąjunga), LGSF (Lie
tuvos Gimnastikos Sporto Fe
deracija), Šančių sporto klubas 
"Kovas" ir LDS (Lietuvos Dvi
ratininkų Sąjunga). Vėliau LDS 
likvidavosi, o atsirado nauji 
klubai: JSO( Jaunalietuvių Spor
to Organizacija) ir MSK (Mais
to Sporto Klubas),įsteigtas prie 
mėsos gaminių fabriko akc. 
"Maisto" b-vės.

Vokiečių tautybę atstovavo 
KSK (Kauno Sporto Klubas) ir 
Kultus. Vėliau tie abu klubai su
sijungė ir pasivadino KSK-Kul- 
tus.

Žydų tautybę atstovavo "Ma- 
kabi’,'gi lenkų tautybę "Pochod- 
nia", vėliau pasivadinusi "Spar
ta".

Visų tautybių klubų pagrindi
nė kultivuojama sporto šaka bu
vo futbolas, išskyrus LGSF ir 
LDS.Karolis Dineika ("Aušros" 
gimnazijos gimnastikos moky
tojas) buvo vienas iš LFLS stei
gė jų.Tačiau greit tuo klubu nu
sivylė, kai jis nukrypo beveik 
išimtinai į futbolo sporto šaką. 
Tada jis įsteigė LGSF, kuris 
pradžioje išsivystė į kūno 
mankštos ir lengvosios atleti
kos klubą, o vėliau, kaip ir visi 

kiti, nukrypo į futbolą.
a) Vokiečių sporto klubai.
Kauno vokiečių kilmės gyven

tojai buvo susispietę į KSK ir 
Kultus klubus. KSK klubas pra
džioje buvo stiprus, nes turėjo 
pajėgią ir patvarią futbolo ko
mandą, tuo tarpu Kultus kulti
vavo daugiau lengvąją atletiką 
ir lauko bei stalo tenisą. KSK 
futbolo žaidėjų tarpe buvo ne
maža Vokietijos piliečių spor
tininkų. Jie Kaune dirbo įvairio
se prekybos ir pramonės įmo
nėse (F. Miller-br. Saliamonų 
tabako fabrike, Felhenhauer-tu- 
rėjęs Ožeškienės g-vėje nuosa
vą dažų atstovybę ir eilė kitų) . . 
Klubo prieauglį sudarė Kauno 
vokiečių gimnazijos auklėti - 
niai. Žinomus futbolininkus,kaip 
Antaną Lingį ir Joną Marcinkų , 
išaugino šis klubas.

1926 m. KSK dideliu rezultatu 
pavasario rate, laimėjo futbolo 
rungtynes prieš kiekvieną klu
bą, tik"Kovas "sulošė lygiomis , 
santykiu 5:5.

Sekančiais metais, ir dar vė
liau, geresni to klubo žaidėjai 
buvo pavilioti ir išgrobstyti kitų 
Kaimo klubų.KSK sportinė veik
la ir vardas smuko. Susijungi
mas su Kultus nedaug ką padė
jo, krito į žemesnę klasę ir tu
rėto vardo bei populiarumo jau 
niekados nebeatgavo.

b) ŽYDU KLUBAI
Svarbiausias ir pajėgiausias 

buvo"Makabi", kaip futbole, taip 
lengvoje atletikoje ir gimnasti
koje. Žydų, gyvenančių Kaune, 
skaičius buvo nemažas. Dauge
lis jų buvo prekybos ir pramo
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nės įmonių savininkais. Būdami 
pasiturį,aktyviai dalyvavo klu
bo gyvenime.

Jonavos g-vėje, prie pat Ne
ries, turėjo nuosavą sporto 
aikštę. Vėliau "Makabi" klubo 
narių tarpe kilo nesutarimai- 
skilimas ir atsirado kitas klu
bas "Bar t Kochba" vardu. Ta
čiau po poros metų jie susitai
kė ir "Bar-Kochba" susijungė 
su "Makabi".

Nors žydų sporto klubai, iš
skyrus stalo teniso žaidėjo 
Duškino, nepatiekė Lietuvai 
sporto žvaigždžių, tačiau davė 
labai gerų ir objektyvių sporto 
teisėjų, kaip Reichmanas, Po- 
dzelveris ir kiti.

Rygos žydų klubai turėjo ga
na žymių futbolo žaidėjų. Vie
nas iš jų buvo Westermann, žai
dęs pusiau dešiniuoju puolėju 
latvių rinktinėje, o vėliau aus
trų Vienos miesto profesionalų 
komandose.

c) LENKŲ KLUBAI
Lenkų sporto klubo "Pochod- 

nia", vėliau pakeitusio vardą į 
"Sparta", nariais buvo daugu - 
moję Kauno lenkų gimnazijos 
auklėtiniai. Turėjo gana gerą , 
tačiau temperamentingą futbo
lo komandą.Daug jų žaidėjų iš
grobstė kiti klubai,kaip Kyman- 
tą-LFLS,Skalskį-LGSF,Ješke- 
vičių-JSO ir 1.1.

Dar paminėti lenkų klubai 
"Pochodnia" Panevėžyje ir Ur- 
sus-Ukmergėje.

LFLS "A" klasės futbolo ko
manda, vykdama draugiškumo 
rungtynėms prieš "Ursus" ir
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Mariampolės kariuomenės 
sporto klubą,visada savo sąsta
tą sustiprindavo keliais aukš
tosios lygos žaidėjais.

d) LIETUVIŲ KLUBAI
Patys populiariausi pradžio

je buvo LFLS, Kovas ir LDS.
LDS, kaip pats vardas sako, 

daugiausia rūpinosi dviračių 
sportu, be to, sunkiąja atletika- 
boksu, sunkumu kilnojimu bei 
imtynėm. Išaugino gerų dvira
tininkų, kaip Preisą, Vilpišaus- 
ką,žymių boksininkų, kaip Juo
zas Vinča (Pabaltijo čempionas 
sunkiame svoryje );ir eilę kitų. 
Ypatingai šis klubas pasidarė 
populiarus, kai įsigyjo nuosavą 
sporto aikštę Vytauto prospek
to ir Laisvės Alėjos kampe. Va
saros metu aikštė tarnavo dvi
račių sportui treku ir bokso 
rungtynėms, o žiemą-čiuožykla 
miesto gyventojų smagumui ir 
ledo ritulio rungtynėm praves
ti.

Ypač klubo veikla išsivystė , 
kai klubo vedėju buvo Markevi
čius. Jo žmona buvo gera krep- 
šininkė-ji išaugino stiprią mo
terų krepšinio komandą. Pats 
Markevičius sugebėjo surasti 
daug entuziastų bokso sportui , 
ypač,"Aušros"gimnazijos mo
kinių tarpe.Mironas, Raila, Va
levičius ir torontiškis Vladas 
Skirgaila yra daugiau, ar ma
žiau Markevičiaus atrasti ir iš
treniruoti boksininkai.

Veiklus, kupinas planų ir 
energijos Markevičius tarnavo 
kasininku Kooperacijos banke 
Kaune. Mėgo žaisti kortomis . 
Išeikvojęs apie 70 tūkstančių li-
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tų banko pinigų, buvęs teismo 
nubaustas keletą metų kalėti. Jį 
suėmus,klubo veikla pairo. Po
nia Markevičienė, su keliom 
žaidė jom,pėrė jo į LFLS moterų 
komandą. Bėgikai broliai VIa- ' 
das ir Bronius Bakūnai ir Si
monas perėjo į LFLS ir tuo bū
du sustiprino ir pagyvino to klu
bo lengvąją atletiką.

Tame laikotarpyje populia
riausioji sporto šaka buvo fut
bolas, o rimčiausi ir pajėgiau
si varžovai buvo LFLS ir Ko
vas.

LFLS klubas rėmėsi bevelk 
išimtinai "Aušros" gimnazijos 
moksleivija, kaip mergaitėm , 
taip ir berniukais .Kovas rėmė
si Šančiuose gyvenusiais "Auš
ros" gimnazijos moksleiviais 
bei to priemiesčio prieaugliu.

Tųdviejų klubų susitikimuo
se,atmosfera jau būdavo įtemp
ta keletą savaičių prieš įvyks
tant rungtynėms.}tempimas pa
siekdavo kulminacinį tašką 
rungtynių metu, todėl neretai 
tekdavo šauktis policijos pagal
bos žiūrovų tarpe tvarkai atsta
tyti ir jai palaikyti.

Ypatingai karštos ir įtemptos 
rungtynės būdavo. Kooperacijos 
banko taurei. Jas, tris metus iš 
eilės, laimėjo LFLS. Kiek čia 
sielvarto išlieta, kieknaktų ne
miegota. Kovo eilėse tuo metu 
žaidė garsi trejukė-Citavičius , 
Garbačiauskas ir Dulkė, o var
tuose Vai. Balčiūnas, LFLS pu- 
sėje-vartuose Vyt. Stašinskas, 
centro pusiau gynėju kap. Bar- 
tuška ir vienas iš puolė jų-Raz- 
nia. Bus daugjou.



STCATH ARINES, 
ONT.

ATSAKYMAS A

Š. m. birželio 11 d. NL nr. 24 
A. Zubrickas gana nuosekliai 
išdėstęs aplinkybes, kuriomis 
jam teko viešai skaityti "pakliu
vusį "į jo rankas kažkokį žemos 
vertės raštą, gale pasimetė ir 
nusprendė, nei kiek neabejoda
mas, kad dabartinė B-nės v-ba 
pasiekė "žemiausią moralinį 
lygį",nurodydamas, kad jis, A . 
Zubrickas, skaitė savo kūrybą.

Ar B-nės v-ba suklydo, ar 
nesuklydo, s akydama,'kad tai A . 
Zubricko kūryba, tai vienas da
lykas, bet kad jis tą "kūrybą" 
skaitė, kaip matome iš jo pa
reiškimo, yra tikras fakta&Gi 
šis faktas ir yra esmėje pats 
svarbiausias dalykas ir štai 
kodėl.

Nuo pat B-nės v-bos pirmos 
pareigų pradėjimo eiti dienos , 
valdyba susilaukė iš kelių as
menų tiek trukdymų, kiek retai 
kuri ankstyvesnė v-ba yra kada 
turėjusi. Ir tas trukdymas tiek 
toli nuėjo, kad nieko nedėtos , 
netik v-bos narių šeimos, bet ir 
kiti lietuviai pradėjo.būti var
ginami tikrai žemos moralės 
anoniminiais laiškais ir net te- 
lefonavimais.

Vienas tokių laiškų, kaip kad 
A. Zubrickas sako,"pakliuvo" į 
jo rankas, atėjus į pamaldas, ar 
po pamaldų. Tas esmėje reikš
mės neturi. Vietoje to, kad A . 
Zubrickas paimtų šį kiekvieną 
lietuvį užgaunantį anoniminį 
raštą ir numestų į šiukšlių dė
žę, kaip kad tą padarytų kiek
vienas padorus lietuvis, jis 
anaiptol nenumetė, bet pasišau
kė klausytojus ir ėmė garsiai 
jiems skaityti, o jo brolio žmo
na p. Stasė Zubrickienė išbėgo 
į vienuolyno kiemą sukviesti vi
sus likusius lietuvius,neišski
riant ir poros v-bos narių, pa
siklausyti A. Zubricko skaito
mos "literatūros".

Kadangi A. Zubrickas savo 
korespondencijoj šį visą spek
taklį vadina humoru, tai V'-ba 
tąir pasiryžo taip suprasti, to
dėl A. Zubrickui nebūtų jokio 
reikalo kaltinti ką kitą, kaip tik 
patįĮsave. Valdyba juk niekada 
jokių sąskaitų su A.Zubricku

SUDBURY, ONT>

Siame paveiksle dalyviams įdomu pasižiūrėti savo vei dus, buvusi us DP stovyklose..

(INCOstreikininkai iš
Liepos dešimtosios rytas. 

Saulutė tik ką pakilusi virš ho
rizonto maloniai šypsosi. Prie 
visų INCO darbovietės vartų, 
įvažiavimo kryžkelių, stovi 
darbininkai .laikydami plakatus: 
"Nėra sutarties, nedirbame". 
Streikas. Ramu. Grynas oras , 
nes nikelio kenksmingi dūmų 
debesys nuplaukė mėnulio link, 
palydėdami Amerikos astro
nautus. Dūmų nėra, nes visos 
darbovietės krosnys uždarytos .

Mieste prie unijos pastatų ir 
bankų renkasi būriai darbinin
kų pasiimti paskutinį prakaituo
tą čekį, pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis.Štai ir tautiečių gru
pė. Ką darysime ?-klausiu.

- Kad vis taip būt, kad vis 
taip būt, kad pusė metų streikas 
būti Vykstame į vasarvietę "Ba
ravykas" iškvėpti per 20 metų

linksmosios pusės)
į plaučius susirinkusias dulkes , 
- sako du broliai vyrai, kaip 
ąžuolai. - Tur būt, po strei
ko nebegalėsiu dirbti 365 dienas 
ir dar su viršvalandžiais, -jau
dinasi pagyvenęs tautietis.

- Vyručiai,streikas,laiko tu
rim, gal "maušelį" suplieksim, 
"abrozdėlius" turiu naujus, -iš 
džiaugsmo rankas trindamas , 
kviečia linksmas tautietis,

- Į vasarvietę prie "velnio 
tilto" poilsiui ir gaudyti 100 sv . 
"sturgeon", -kalbasi du ūsuoti, 
vienas aukštas, o ketvirtas irgi 
neiš kelmo spirtas, žmogus po 
valdžia pastatytas, tautiečiai.

- Aš tur būt nebeklausysiu 
priesaikos "meiliųžodelių",bet 
poilsiui važiuosiu tabako skin
ti, -aiškina asmuo iš bendruo
menės elito. - Į vasarvietę 
"Palangą"... ten žuvelių... mė-

6 p s I.

ZUBRICKUI

neturėjo.A.Zubrickas pasisku
bino įsikišti visai ne į savo rei
kalus ne iš idealizmo, ne iš lie
tuvybės, bet iš asmeniško dė
kingumo už mažos vertės bliz
gučius.

Kaip ten bebūtų,ši B-nės v-ba 
mano.kadnuo žeminančių raš
tų tą ar kitą B-nės v-bą, ar ku- 
kitą paskirą lietuvį, reiktų su
silaikyti. Pasaulis juk yra už
verstas visokiomis rašytinėmis 
šiukšlėmis ir niekas neverčia 
A. Zubricko jas visas skaityti 
ypač tokioje vietoje, kaip lietu
viškų maldos namų patalpose.

Neprošalį būtų įsidėmėti dar 
štai ką: jei kartais tas, ar kitas , 
v-bos narys gali nepatikti tam 
ar kitam tautiečiui, tai B-nės 
v-ba,kaip vyriausia institucija , 
kuriai Kanadoj tenka atlikti vi
są tautinę veiklą,turėtų pasilik
ti tinkamoj pagarboj. Šios nie- 
konedėtos tautinės institucijos 
žeminimas, kokį parodė savo 
korespondencijoj A.Zubrickas , 
rodo jo nedidelę orientaciją lie- 
viškos bendruomenės gyveni — 
me.

B-nės v-ba galėtų savo raš
tą užbaigti taip pat pusiausvy
ros netekusiais žodžiais.bet to 
nedaro ir linki A. Z. kada nors 
pakliuvusį B-nės v-bą neturė
ti tokios rūšies oponentų, kokiu 
pasirodė esąs p. A . Zubrickas .

St. Catharines Apyl. Valdyba

Red, prierašas: Spausdiname 
šį oficialų KLB St. Catharines 
apylinkės valdybos pareiškimą 
ir nuoširdžiai norime tikėti, 
kad jis baigs visus nesusipra
timus bei nesklandumus, ilgoką 
laiką varginančius šios apylin
kės lietuvius. Žiūrintiem iš to
liau sunku suprasti, kodėl tokia 
gyva ir veikli lietuvių kolonija 
negalėtų pamiršti smulkius , 
turbūt asmeniškus .išsišokimus 
ir padėti energingai veikiančiai 
bendruomenėsvaldybai? Iš ki
tos pusės, gal ir apylinkės val
dyba turėtų nekreipti tiek dė
mesio į vieną kitą priešginą, nes 
visur ir visais laikais sunku 
įtikti kiekvienam. 

lynių uogų, - raminasi kalbus , 
betnedrąsds vyrukas. Jei auto
busu negalėsiu,tai "nykščiu"...

- Važiuoju į vasarvietę "Kęs
tutis'.' Štai visas jaunimas .prie
do "bosas"-lipdamas į mašiną 
džiaugiasi gražios, jaunos šei
mos tėvas.

Taip streikuojantieji tautie
čiai ir pasiskirstė, vieni na
muose sirzino radio,gaudydami 
kiekvieną žinutę apie naują "su
tartį",kiti užplūdo vasarvietes, 
treti savo griešnus kūnus saule 
degino mieste prie Ramsey eže
ro,o dar kiti "Prospekte" skan
dino savo vargus ir pasakojosi 
širdies skausmus. Nesidžiaugė 
ir vasarotojai ir vasarvietė
se. Mirkyk, mirkyk kabliuką su 
slieku ar žuvele, nors visą die - 
na.. .nei "capt", -matyti ir žu
vys jaučia, kad 16 000 nepriete- 
lių-streikininkų, sėdėdami va
sarviečių ežeruose, kėsinasi į 
jų nekaltybę. Atrodo, kad ne tik 
INCO, bet ir mūsų gyvybės šal
tinis-saulė vargina streikuoto
jus. Tik pabandyk padėti pože
mio prakaitu uždirbtus marški
nėlius, žiūrėk, atsirado šimtai 
pūsliukių ant griešno kūno, o 
saulutė ironiškai šypsosi.

Kadangi čia mūsų tautiečiai 
labai socialūs, vienatvės ne
mėgsta, todėl jau prieš 10 metų 
rūpinosi pirkti ar statyti ben
druomeninius namus arba va
sarvietę, bet nelaimei, juodas 
katinas perbėgo kelią ir viską 
nusinešė ant pasipūtusios uode
gytės. Prisiminimas liko tik 
"Staugiančio vilko" klubas ir 
didžiuojasi valdžios charteriu, 
kuriame kaip saulė šviečia di
džiųjų Kanados vyrų parašai,bet 
kol kas patalpų kaip nebuvo, taip 
ir nėra... nors kasoje "nikeliu- 
kai" skamba ir, bent šiuo laiku, 
siūlomi paskolų būdu paremti 
nusistreikavusius klubo narius. 
Prieš keletą metų bendruome
niniams susitikimams vietos 
padėtis nors dalinai buvo iš- 
spręstd'teigiamai". Energingas 
ir nuoširdus tautietis jsigijp 
"Prospect"hotęlį.Anksčiau čia 
rinkdavosi mažiau, bet streiko 
laiku visi. Turime lietuvišką 
"klubą". Čia rasime visokio am
žiaus, socialinės padėties, pa
žiūrų atstovus.

- Kokios statulos buvo ant 
Panevėžio katedros ? Ar tavo 
vaikai kalba lietuviškai? - klau
sinėja linksmai nusiteikęs,gra
žiai apkirptais plaukais, tautie
tis. Pabandyk neatsakyti, išgir
si pamokymą apie "sakuotnuga- 
rius” o jei tai nepagelbės,kumš
čiu į stalą.

O ten kamputyje-prie mažo 
staliuko, tyliai tariasi mūsų 
bendruomenės ir privačių or
ganizacijų didieji vadai.

Sudburyje INCO streikas tę
siasi.Gryna,žalia,švaru, kami-
nų dūmai nebeteršia apylinkių, 
lengva kvėpuoti,lengva ir kiše
nei, nes "nikeliukai" vis mažė
ja,mažėja,bet niekas dėl to ne
sijaudina.

J. K. SUDBURIETIS

• Kazimieras Daunys, prieš 
keletą savaičių susižeidė dar
bovietėje, bet nepavojingai. Iš
vyko Torontan tolimesniam 
gydymui.

• Dr. Jonas Valaitis vykdo ty
rimus ieškodamas sėkmingiausių 
būdų susekti vėžį. Jo tyrimus į- 
vertindama tam reikalui JAV ko
vai su vėžio liga draugija pasky
rė 22,650 dol. Dr. Valaitis tyri
mus praveda su 4,078 žmonėmis, 
kurie savu nori įsijungė į šį mok
slinį uždavinį, duodami sekti jų 
sveikatos stovį. Be kitų dalykų, 
dr- Valaitis, padedamas labora
torijos technikų štabo, tiria rū
kančiųjų seiles, ieškodamas jose 
vėžio ląstelių. Iš 2,650 rūkorių 
buvo atrasta net 135, taigi 4,8 
procento, turinčių nenormalias 
ląsteles seilėse, tuo gi tarpu tarp 
nerūkančių tokių nenormalių ląs
telių surasta .9 procento tikrintų

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽl+. ISIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE^------------------------- •----- —

KAPITALAS vir'S triju su puse milijono doleriu, 
ASM. PASKOLAS duodame .iki ^55.000 ir j ---- -- --- 
pagal Valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
oUSTINE: Lietuvių Namai 
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gų gerai žino, kad Kanada buvo 
atrasta jau prieš šimtmečius . 
Gal ir todėl jų šioje stovykloje 
nepasirodė tiek daug, kiek buvo 
tikėtasi. O tikrai buvo verta- 
jeigu -jau neatrasti Kanadą, tai 
nors ją pamatyti.

Vis tik šeštadienio vakare, 
CNR geležinkelio stotyje vietos 
lietuviai susitiko gražų buri at
važiuojančio jaunimo. Kadangi 
buvo jau pats vidurnaktis, tai 
visi,pasiėmę po svečią ar du, 
išskubėjo į namus pavalgyti ir 
išmiegoti.

Sekmadienį,rugp,17 d. vėl vi
si susirinko į lietuvių bažnyčią 
šv.Mišioms,kurias atlaikė sto
vyklos kapelionas kun.St.Kul- 
bis,S.J. Pavalgę skanių pietų ir 
susipažinę su vietos jaunimu, 
apžiūrėjo dalį Vinnipego mies
to. Taip pat beluakiant autobu
so, buvo pasižiūrėta gražių 
vaizdų iš praeitų stovyklų.

Nors rytas buvo apsiniaukęs , 
bet vėliau pasidarė labai gra
žus oras ir 3 val.p, p. visi sto
vyklautojai, krykštaudami ir 
dainuodami pajudėjo "ąžuolyno" 
-Oak Point stovyklavietės link. 
Ten jų laukė palapinių statybos 
ir stovyklos įsiruošimo darbai.

J. A. VALSTYBĖSE

žmonių, taigi tas nesudaro nei 
vieno procento. Panaudodamas 
šį ir kitus tyrimų būdus, dr. Va
laitis yra susekęs vėžio ligos žen
klus ir tokiuose žmonėse, kurių 
rentgeno nuotraukos nerodė jo
kių žymių. Padarius operacijas, 
tie žmonės jaučiasi gerai.

Nenormalių ląstelių atradimas 
tikrai rodo linkimą į vėžį, bet dar 
nebūtinai, kad ta liga jau būtų 
tame asmeny išsivysčiusi. Kaip 
aukščiau minėti duomenys rodo, 
rūkantieji apie penkis kartus dau
giau turi galimybės susirgti plau
čių vėžiu. Dr. J. Valaitis yra vy
riausias patologas Liuteronų li
goninėje Park Ridge.

Stovyklautojai laukia atvykstančio autobuso. Nuotraukos R, Fedun.

A.A.INŽ.AOLFAS MACIŪNAS
... išblėso jau sapnas, dar 
rytmetį kurtas,
užgęso ir šviesos miglų pa
lydėtos.
Nei skausmo, nei džiaugsmo ; 
lyg amžinas burtas, 
lyg miegantis miškas...

A.A. Adolfas Maciūnas mirė 
š.m. liepos mėn. 26 d. St. Boni-

• A. a. kun. Liongino Jan
kaus testamentas. Prieš metus 
mirė kun. Lionginas Jankus, Bai 
fo reik, vedėjas. Jo testamentą 
vykdė giminaitė Elena Rekštis. 
Kun. Liongino Jankaus paliki
mas padailintas lietuviškom įstai 
gom: Balfui — 4,000 dol., Re
liginės šalpos fondui 1,250 dol., 
kultūros židiniui, kurį statys 
tėvai pranciškonai Brooklyne, 
1,000 dol., Lietuvių fondui 500 
dol.,

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčiai Brooklyne, kur. a. a. 
kun. L. Jankus kasdien aukojo 
šv. Mišias — 500 dol.

Metropolinio Toronto policijai 
algos padidintos 15%. Jos da
bar bus augščiausios visoje Ka
nadoje. Pirmo laipsnio policinin
kai gaus $9.112 į metus, inspek
toriai, štabo superintendentai ir 
superintendentai — po $14.123, 
$15.945 ir $17.311. Toronto mo
kesčiu mokėtojams policijos al
gų padidinimas sudarys $4 mili
jonus papildomų išlaidų.

Dr, B . NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinęs gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs ivoirio* 
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vok., 
460 Roncesvafies Avė. T o r o n t o, Ont., 
Tel. LE3-8008.

Be to, kas neįsigijote lietuviu kalbo
je Dr. Nouįolio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygelę M Pažink savo širdi ir padėk jai“

.r .:.. - <

face ligoninėje, būdamas tik 60 
metų amžiaus.Ir, anot poeto P. 
Vaičiūno, užgęso šviesios akys 
dar vieno lietuvio mūsų koloni
joje. Nors ir pačiame atostogų 
sezone, bet nemaža žmonių su
sirinko į koplyčią rožančiui ir 
šeštadienį,rugp.2 d. , į bažnyčią 
bei palydėjimui į kapus.

A. A. Adolfas buvo malonaus 
ir švelnaus būdo žmogus. Akty
viai dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Daug prisidėjo prie lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčios 
statybos su savo planais ir dar- 
bu.Jo karstą tarp šeimos ir ar
timųjų gėlių,puošė ir Baltų Fe
deracijos valdybos atsiųstos 
gėlės kaip padėka ir įvertinimas 
už jo darbą šioje organizacijoj. 
Visi kiti buvo prašyti vietoj gė
lių pasiųsti auką vėžio tyrimo 
institutui.

Winnipego lietuviai nuošir
džią užuojautą reiškia poniai ir 
dukrai Silvijai, netekus mylimo 
vyro ir tėvo. Ev. f.

SUR L’EAU — 
DANS L’EAU 
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 
Kredito Kooperatyve “TALKA” 

21 MAIN ST. E., ĮCAMB. 203. TEL. 528-0511.
'Nemokamas gyvybes ir asm. paskola draudimas

Nemokamas pilnas (Tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 
Užtikrintas indMig saugumns 
Kapitalas virst $ 1,600,000.00

MOKAME UZ:

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 930—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—S v. p.p. 
iKetv. 9.30—5 v.p.p. 
JPenkt. 930—8 v.p.p. 
|Wt. 9—1 v.p.p. •

Depozitus 5%

S&rus 5 5%
Terminuotus indėlius 6,5%

SKOLINAME: 
Asmenines paskolas ii Ūl% 

Nekiln. turto paskolas ii 9 %

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

VISI I, LIETUVIU. DIENA, 
HAMILTONE !

Be jokios abejonės Lietuvių 
Diena yra pats svarbiausias vi
sos Kanados lietuvių metinis 
parengimas. Kaip toks jis turi 
būti ir pats gražiausias ir pats 
sėkmingiausias. Tai mūsų visų 
savigarbos reikalas.

Ar esame mes mažiau susi
pratę? Ar labiau susenę?

Lietuvių Dienos visas didin
gumas pareina nuo dalyvių skai
čiaus, kitaip kam ta Lietuvių 
Diena ?

Latviai anais metais per sa
vo dieną sulaukė apie 10 000 da
lyvių, o mums, gausesniems 
skaičiumi, tai atrodo fantastiš
kas skaičius.Gal tiekniekadne
sulauksime,bet šia linkme rei
kia eitii

Nuo dalyvių skaičiaus juk pa
reina ir programos gerumas. 
Žinant,kad dalyvių skaičius bus 
didelis, galima programą vis 
duoti geresnę ir įdomesnę.

Mums reikia tikros Lietuvių 
Dienos, one jos šešėlio. Lietu
vių Diena turėtų didžiausios 
reikšmės visam lietuvybės dar
bui Kanadoje. Turėtų svarbios 
įtakos ir jaunimui, kuriam vis 
atrodo, kad lietuviai nieko di
desnio taip gerai negali suor
ganizuoti, kaip kiti.

L.Diena neturi būti nei jauni
mo, nei senimo, nei moterų, nei 
vyrų, bet visų lietuvių Diena. 
Ta diena turi patapti tikra lie
tuvybės demonstracija kanadie 
čiams ir visam pasauliui. Pa
rodykime,kad mes lietuviai ne
same dar nuskendę šio praban- 
giško gyvenimo jūroje, bet kad 
mes dar turime ir laiko ir pa
siryžimo nors kartą per metus 
parodyti savo jėgą ir pašvęsti 
ją savo tėvynės išlaisvinimui .

Vykime visi iki vieno į šių 
metų L.DienąHamiltono mies
te. Būtinai
metų L.Dieną Hamiltono mies
te. Būtinai! Pateisinkime viltis 
visų tų pasišventusių, taurių 
lietuvių, kurie visą vasarą pa
aukojo sunkiam darbui, kad šių 
metų Lietuvių Diena būtų viena 
pačių gražiausių, pačių gausin
giausių ir pačių sėkmingiausių 
Kanadoje!

S. ŠETKUS

DVIDEŠIMTMEČIUI ARTINANTIS

Kanados gyvenime,laikas bė
ga nepaprastai greitai, nors jis 
matuojamas visur vienodai: 
dienomis, savaitėmis, mėne
siais ir metais. Neseniai buvo 
švenčiama dvidešimtmetis po
karinės lietuvių emigracijos į 
šį kontinentą. Su nauja lietuvių 
banga Kanadoje, buvo atvežta ir 
naujas lietuviškas gyvenimas . 
Apart Lietuvių Bendruomenės, 
kuri yra pagrindinis veiksnys 
jungiantis visus lietuvius ben
dram darbui-Lietuvos išlaisvi
nimui,lygiagrečiai pradėjo kur
tis ir lietuvių kultūrinio gyve
nimo junginiai : mokyklos, jauni
mo ir suaugusių organizacijos, 
bei meniniai vienetai. Laikui

bėgant,kiekvienas vienetas pri
eina tam tikrą apvalesnį laiko 
tašką: penkmetį, dešimtmetį ir 
1.1.To laikotarpio bėgyje, kiek
vienas vienetas vienokiu ar ki
tokiu būdu turėjo ryšį ir su vie
tos lietuviška visuomene, kuri 
vieneto darbą stiprindavo savo 
moraline ar materialine para- 
ma.Švenčiant prabėgusio laiko
tarpio sukaktį, vienetas sten
giasi vėl sueiti į kontaktą su vi
suomene, atnaujinti atšalusius 
ryšius ir padėkoti visiems už jų 
.gerą valią ir pareigą, remiant 
vieneto veiklą.

Šiais metais Hamiltono lie
tuvių kolonijoj,sueina 20 gražių 
ir darbingų metų,vienai iš gra
žiausių jaunimo organizacijų- 
skautų - čių. Skautai - ės netik

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER CfMB STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road^ I TEL. 695-3883

*OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus. 
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 
Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 
arba Mr, 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskanta^.

SPECIALIOS KAINOS:
• Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves. *- - -v -

SKAMBINKITE, 

■ iš visų vietų LaSalėje. 

TĖL. 366 - 8300

■— vises 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist Heį’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcijų)

TEL: garažo .366- 0500 
namu - 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

SAV. G. DESROCHERS.

Unice^al Cleaned & TjailotA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(oJ Wellington SI.)

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorofus

<f- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galių su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus, audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu. I

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti
^tepalo bei lazdelės formose " Pre- 
•paratlon H" vardu. Prašykite viso 
sė vaistinėse. "Pinigai bus gražinti

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe. Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausią drobužių apsauga (storage) 
ir greitą patarnavimą.

Savininkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Windsor
1205 Church Avenue, Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS Daromos įvairios durys, langai

547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q.

TEL. 366-3884

dirbiniai.

BELLAZZI LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6Iem» Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis isjvisur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.&0. ‘ ‘ '

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

.mm ■ * Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
La I JĮ Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

■ Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA,

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

kaip lietuviška, bet tarptautinė 
jaunimo organizacija yra visų 
mėgiama,nes joje telpa visokių 
įsitikinimų bei religijų jauni
mas.

Šios gražios sukakties pami
nėjimui Hamiltono skautai-ės, 
vadovaujant rėmėjų v-bai, ne
žiūrint karštų vasaros dienų, 
laiks nuo laiko susirenka aptar
ti visas prieinamas galimybes . 
Š.m.lapkričio 15-16 d.d. norima 
susitikti su visais buvusiais ir 
esamais skautais - ėmis ir su 
visais jų rėmėjais (kuriais yra 
kiekvienas Hamiltono lietuvis), 
todėl spaudoje duodame nusta
tytą datąiš anksto, kad tas die
nas galima būtų rezervuoti vi
siems. Minėjimo pagrindiniai 
punktai nustatyti sekančiai: 
lapkr.15 d. (šeštadienį) vakaras 
Jaunimo Centro salėje. Lapkr . 
16 d.(sekmadienį) pamaldos AV 
parapijos bažnyčioje, po kurių 
skautų - čių bendra iškilminga 
sueiga. Skautai - ės ir rėmėjų 
v-ba tikisi, kad šios sukakties 
proga susirinks visi, nes jų pa
vienis įdėtas įnašas skautų 
s-gai paskirai neįmanoma iš
vardinti ir padėkoti.Šis minėji
mas rengiamas ne materiali
niais tikslais, bet sustiprinti 
moraliai, nes tai yra net svar
biau mūsų gyvenime.

Iki virš paminėtos datos bus 
stengiamąsi duoti kiek galima 
daugiau informacijos mūsų 
spaudoje. Sekime!

MINĖJIMO INFORMACIJA

Baltija" progresuoja

Džiugu konstatuoti,kad "Bal
tijos" stovyklavietė šiais me
tais padarė didelį šuolį į prie
kį.Šią vasarą buvo visu trečda
liu padidinta aikštė, įrengta 
krepšinio aikštelė,iškasti grio
viai sniego ir lietaus vandeniui 
surinkti kalno papėdėje ir prie 
aikštės, nužvyruoti takai į .nak
vynių namukus ir į maudyklas . 
Iškirsta daug medžių, išvalyti 
sklypai prie ežero, pastatytas 
puikus plaustas maudykloms , 
įsigyti šaldytuvai, padarytos 
stovyklautojų indams spintelės 
ir 1.1. Tuo maloniau, kad žymi 
šių darbų dalis buvo atlikta tal
kos būdu, kaip pav. plausto pa
darymas ,miško iškirtimas .sto
vyklavietės priruošimas sto
vyklavimui ir kai kurie kiti dar
bai.Tam reikalui buvo suorga
nizuotos net keturios talkos , 
kuriose dalyvavo kaip jaunimas, 
taip ir senimas. Iš vyresniųjų 
aktyviausi talkininkai buvo R . 
Otto.P. Montvila, M. Krauza, J, 
Dalmantas.J. Šeidys, J. Piečai- 
tis, V. Piečaitis, A.Kličius, J . 
Ladyga, P. Kličius, G. Adamo- 
nis, V. Skaisgiris, P. Styra,K. 
Vilčinskas, D.Jurkus, J. Burba , 
P.Brikis.W.Genteman, A. Mor
kūnienė, V. Biliūnienė, G.Ru- 
dinskienė, ir visa eilė kitų pa
sidarbavusių stovyklos atidary
mo dieną.

Iš jaunųjų talkininkų ypatin
gai pasižymėjo Tomas Montvi
la, Algis Pocauskas, Rimas ir 
Vida Žitkauskai.Roma Naruše
vičiūtė, Rūta Danaitytė, Rimas 
ir Linas Piečaičiai, ir kai kurie 
kiti, kurių vardai išdilo iš at
minties.

Be šių talkininkų daugelis at
liktų darbų nebūtų buvę įvykdy - 
ti, kadangi "Baltijos" lėšos yra 
labai ribotos.Visiems šiems ir 
visiems nesuminietiems talki
ninkams didelis dėkui.

P. RUDINSKAS

"BALTIJOS" VANDENTIEKIO 
VAJUS

"Baltijos" stovyklavietė lig 
šiol naudojosi labai maža van
dens pompa. Ji tarnavo "Balti
jai" jau keturis metus ir dabar 
darosi aiškiai nepajėgi paten
kinti padidėjusius vandens tie
kimo reikalavimus. Būtina įsi
gyti didesnę pompą, pastatyti 
pompos namuką prie šulinio ir 
privesti specialų elektros lai
dą. Visa tai kainuotų apie $700. -

Vasaros stovyklos metu Juo
zas Piečaifis ėmėsi iniciatyvos 
rinkti aukas vandentiekio reika
lui. Jo sumanymas susilaukė 
gero pasisekimo. Iš stovyklauti 
vaikus suvežusių tėvų buvo su
rinkta $417. 00. Būtų labai gra- 
žu,jeigu ir kiti tuo metu stovyk
lavietėje nebuvę "Baltijos" bi
čiuliai vandentiekio fondą papil
dytų savo įnašais. "Baltijos" 
vandentiekio fondo sąskaita 
"Lite" yra D 984 A.

Lig šiol vandentiekio fondą 
parėmė:
Po $ 50. -dr. J. Mališka, $ 25. - 
V. Rupšys, R. Bukauskas, L. Ši- 
monėlis, $ 15. -dr. V. Giriūnie- 
nė.
Po $ 10.-J.Naruševičius, K.Vil
činskas (Ottawa), A. Ptašins kas, 
J. Danys. (Ottawa), P. Styra, P. 
Brikis,W.Genteman, B. Lukoše
vičienė,S.Baršauskas,P. Luko
ševičius, E. Dainius, J. Berno
tas, A.Mankus, P. Girdžius, J. 
Vizgirda (Chicago),R. Jurkus ir 
J.Kibirkštis.Po $ 5. -V. Piečai
tis, J.Žitkus,P.Adamonis,J. Iš - 
ganai tis,R.Kličius, J.. Burba, V . 
Sabalys, I. Mališka, A. Jonelis , 
A.Danaitis, O. Malcienė, A. Ru
sinas, J. Vasiliauskas, J. Kisie
lius,K.Ratavičius (Delhi,Ont.) , 
V. Skaisgiris, P. Baradinskas , 
P.Zubas ir A. Gečius. Po $ 2. - 
D.Jurkus.V.Murauskas.B.Staš-
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Joe’s Butcher and Grocery
J. LAURINAITIS

1918 Frontenoc Street, Montreal, P.QĮ TEL: 524-0209

Jettė & Frėre Itėe
Plumbing & Heating kontraktori us

Alus, minkšti gėrimai ir visokį maisto produktai. 
Prityręs šviežių ir rūkytų lietuviško skonio dešrų 
gamintojas.
Pristatymas greitas ir sąžiningos i namus, sales 
visose miesto dalyse.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

LASALLE 366-0330
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimn s nemokama

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

'ony j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

IO PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8971. T. Laurinaitis

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd-

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098

® ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota ariimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti.

® ABC aptarnauja Montrealyje LlETUVIUS klientus, kurių pilnų pasitikėjimą turi jau 14-ką metų.

0 ABC turi dideli pasirinkimo, įvairių gėrybių siuntiniams, aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina!!!

O ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų giminės gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

• ABC turi SPECIAi.lUS maisto produktus siuntii

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100% p a s itek i n i m o s!

iams į Lietuva: U Ž ’/2 K AIN 0 S (50 % N U O L AID A) 

Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir t,t.

Prašykite katalogo.
110 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant:? produktus, 
110 sv. miltų .......S 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
110 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento
22 sv. taukų..., ..f. $ 12.70 daugiau!
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Akt. D. Kudaboite.

Padėka
LIETUVIU, PARODAI IR 
PASIRODYMUI PRAĖJUS 
(Man and His World nnrodojel

Kai mes dažnai padejuojame , 
jog neturime progų pasirodyti 
kaip tautinė grupė Kanadoje, su 
savo meniniais vienetais, šiuo 
metu turėjom geriausią progą, 
kurios, deja, išnaudoti mažai 
kam atsirado noro.

Tenka nuoširdžiai padėkoti 
mūsų solistams A. Paškevičie- 
nei ir A. Kebliu! ir taipgi muz . 
J. Smilgevičiui, kurie be jokio 
honoraro davė mums dainos -* 
muzikos koncertą. Kadangi nė 
viena jaunimo grupė ar dėl 
"nuovargio" ar kitų "nepakei
čiamų aplinkybių" negalėjo nė 
poros tautinių šokių pašokti, tai 
į talką atėjo mūsų "senimas" . 
Šaulių kuopos "Subatvakarlo" 
šokėjai pašoko kelis linksmus 
senovės kaimo šokius, linksmai 
nuteikdami žiūrovus. Jiems vi
siems bravo ir ačiū. Pati paro
da eksponatų atžvilgiu, paties 
"Etnic M ozai c "paviljono direk
toriaus žodžiais tariant, buvo 
viena geriausių. Tas pavyko tik 
dėka, visad kruopščių ir nepa
vargstančių organizatorių J. 
Šiaučiulio ir A. Mylės bei jų 
žmonų didelėmis pastangomis.

Bendrai paėmus, visiems ' 
Montrealio lietuviams, kurie 
davėte eksponatus,ar kita kokia 
talka prisidėjote, mergaitėms 
buvusioms tarnyboje su tauti
niais kostiumais ir mūsų daili
ninkams davusiems savo pa
veikslus bei didesnes kitų iš
dirbinių kolekcijas esame nuo
širdžiai dėkingi.

Dar grįžtant prie meninių 
grupių "talkos", tenka jau labai 
apgailestauti, kad yra rodomas 
visiškas nebesldomėjimas sa
vais, lietuviškais, reikalais . 
Tenka manyti, jeigu mes būtu- / 
me turėję progos tokiam pasi - 
rodymui,sakykime,prieš desėt- 
ką metų, tai tikriausiai būtų par- 
sidaręnemažos varžybos,kurie 
gaus progos pasirodyti, mat, 
tais laikais dar mažiau kas pa
jėgė toliau išvykti ilgesnėms 
atostogoms prie gero vandens 
pavasarot, o iš kitos pusės, gal 
ir tėvai būtų tvirčiau paspaudę 
ypač jaunesniuosius.

Kai kas pas mus nepavyksta, 
tuomet lieka kalta ar bendruo
menė, ar kita organizacija, bet 
gaila, kad pav. bendruomenėj, 
atseit,jos valdyboj, nėra šokan
čių nei "Lenciūgėlį", "Kepuri
nę" arba "Mikitą" Norint ką pa
daryti, reikia bendrai daryti, 
nes bendruomenė esame mes 
visi.

K LB Montrealio ap. valdyba.

PENKIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIU DIENA i HAMILTONE. H f
RUGPIŪCIO 29 . penktadienis
***************************
7 vai. vak. Kanadosjietuvių jaunimo suvažiavimo dalyvių registracija Jaunimo Centre, 58 Dundurn St N,
8 vai. vąk. dail. H. Žmuidzinienės parodos atidarymas Vilniaus Aušros Vartų parapijos salėje, 58 Dundurn St. N.
8.30 vai. vak. Kanados lietuvių jaunimo suvažiavimo atidarymas,
9 vai. vak. susipažinimo šokiai Kanados lietuvių suvažiavimo dalyviams. Orkestras, lengvi užkandžiai,
RUGPIŪCIO 30, šeštadienis minkšti gėrimai (Jaunimo Centro patalpose).

★ ****************.' *9, *****
9.30 vai. ryt. jaunųjų dailininkų parodos atidarymas Jaunimo Centre,
10 vai. ryt. jaunimo suvažiavimo tęsinys Jaunimo Centre.
10 vai. ryt. mažojo kalibro šaudymo varžybos Hamiltono lietuvių medžiotojų ir žūklautojų Šaudykloj ( Važiuoti 6-ju 
keliu i Caledoniq. Pervažiavus Grand River tiltą, važiuoti 2 mylias McKenzie keliu i rytus ir sukti kairėn - York keliu. 
Už 1/4 mylios dešinėj pusėj yra šaudykla).
12.45 vai. draugiškos krepšinio rungtynės Hamiltono Kovas - Londono Tauras ( Jaunimo Centre),
3 vai. p.p. Jaunimo suvažiavimo diskusijų tęsinys,
7 vai. vak. Didysis Lietuvių Dienos susipažinimo balius vėsinamoj Wentworth Curling Club salėje, 

2100 Main St. W. ( sekti HWY2). Šokiams grojo padidintas V. Babecko orkestras.
RUGPIŪCIO 31, sekmadienis
******* ****** ■X’** ******* *★*
12.30 pamaldos lietuviams katalikams St. Mary’s bažnyčioje, 56 Mulbery St. Mišias laiko ir pamokslų sako vysk. V. Brizgys,
2 vai. p.p. pamaldas lietuviams evangelikams Šv. Trejybės bažnyčioje, Victoria ir King St. E., laiko kun. A. Žilinskas,
5 vai. p.p. Kanados lietuviu Dienos akademija - koncertas Westdale Collegiate auditorijoje, 700 Main St. W. Pagrindinis 
kalbėtojas dr. H. Nagys. Meninę programa atliks Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė, G. Breichmanienės vadovauja
mas Hamiltono “ Gyvotaras“ , D. Viskontienės —“ Birbynė“ iš Toronto ir hamiltonietė aktorė D. Kudabaitė.
9 vai. vak. Jaunimo suvažiavimo užbaigimas - laužas dr. V. Kvedaro vasarvietėje.

Kviečiame visus Kanados ir JAV lietuvius dalyvauti šioje mažojo jubiliejaus šventėje,Darbo Dienos savaitgalyje, 
Hamiltone. Kanados Lietuvių Dienos Rengimo Komitetas.

Musų Algiui tragiškai mirus, 
visiems kurie jį lankė laidojimo 
namuose bei palydėjo į amžino 
poilsio vietą nuoširdžiai dėkoja- 
j ame.

Ypatingai esame dėkingi p.p. 
V. G. DreŠeriams, J. Budrevičiui, 
A. M. Čepuliams, V. O. Gečams 
ir klebonui Tev. L. Zarembai už 
parūpintas mums nakvynes, pa
tarimus ir kitą pagalbą šioje 
nelaimėje.

Nuliūdę: Tėvas Kazimieras, 
teta Kastulė ir dėdė 
Stasys Vaiciakauskai.

KARDELIENĖS MUZIKOS 
STUDIJA

E. Kardelienės muzikos studi
ja pradeda darbą rugsėjo mėn.8 d. 
Priimami ir nauji mokiniai. 
Tel. 767-0473.

PADĖKA
v
Sauliams ir draugams didelis 

ačiū už dovaną ir manęs aplan- 
kyma( ligoninėje.

Petras Kizerskis ir 
šeima.

MUZIEJAUS SEKCIJA 
MONTREALYJE r ,
kuria sudaro: Irena^LukoseviŠienė. Gen. ligoninėje. 
J. Kęsgailienė, J. Šiaučiulis, ir 
Z. Lapinas.

Prašome visą lietuviu, kurie 
dar nepaaukojo tautodailės daly
ku, įteikti I. Lukoševičienei - 
366- 1210 arba J. Kęsgailienei - 
767-5956.

Dr. M. Ramūnienė, 
Cultural Committee, Section 
Museum & Ltbrrary Affairs, • 
Ottawa.

PRANEŠIMAS
Prano Baltuonio paroda Place 
Boneventure “ Better Living Cen
tre“ pratęsta iki rugsėjo mėn. 3 d.

Lankymo laikas kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vak. Šeštadie
niais iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 
nuo 1 vai. iki 5 vai. vak.
“TheMontreal Star“ rugpiūcio 

mėn. 23 d. aprašė šią parodą ir 
Įdėjo 2 nuotraukas.

Pr. Baltuonis paprašytas “ Man 
and His World - Ethnic Mosaic“ 
paviljone direktoriaus pademons- 
truati savo darbų atlikimą. De
monstruojama bus si ketvirtadienį.

• Jonas Vilimas iš Londono, Ont. 
su Šeima lankėsi pas tėvus Mon
realyje. Jo žmonos tėvui M. Krin- 
geliui padaryta operacija Montreal

o K A

e minu

DELIU

• Pas Kazį Leknicka lankėsi gi
minės UrbuSiai iš Čikagos.

Atkelta iŠ 7 psl.
„BALTIJA ”...

kevičius,J.Vizgirda (Chicago).
Be to, pagal pasižadėjimus 

bendriesiems "Baltijos"reika
lams įmokėjo: J.Klimas $ 20. - 
J.Zabieliauskas $ 10, -, V. Ker- 
belis $ 10. -, A.Kudžma $ 5. - ,

• Elzbieta Kardelienė buvo išvy-1 B.Abromonis $ 5. Visiems di- 
kusi į Čikaga, Bostoną ir Kenne- delis dėkui.
bunporte, prančiškonų vasarvie- P- RUDINSKAS
tėję, vasarojo tris savaites. "Baltijos" komiteto pirmin.

"LITAS" dabar moka už ter
minuotus vienų metų indėlius 7 . 
25% ir už dvejų arba trejų metų 
indėlius 7.75%. Išėmimas lei
džiamas .tačiau tokiu atveju ne - 
begauna pilnų palūkanų.

Naudokitės "Lito" čekiais . 
Paskutiniame "Lito" valdybos 
posėdyje buvo nutarta panaikin
ti dešimties centų mokestį už 
narių rašomus čekius iš eina
mųjų sąskaitų. Tuo būdu "Lito" 
nariai dabar gali rašyti kiek tik 
nori čekių nemokėdami už tą 
patarnavimą nė vieno cento. 
Maža to, apmokėtus čekius kas | kymas ir dideli atstumai. Ta-

mėnesą "Litas "paštu grąžina JųĮ čiau tam yra paštas. Yra narių, 
savininkams ir už tokias sąs
kaitas dar moka 5% palūkanų.

Kiti bankai už einamąsias s- 
1 tas (current acc.) su čekių grą - 
. žinimu ne tik jokių palūkanų ne
moka,bet dar ima po 1 dol. į mė - 
nesį administracijos mokesčio. 
Net ir už taupomąsias sąskai
tas, bankai temoka tik 3.5% ir 
už išrašytus čekius skaito po 
15 et.

Lig šiol tik maža "Lito" na
rių dalis naudojosi čekių patar - 
navimu.Toronto lietuviai tuo at
žvilgiu yra toli pražengę mont- 
realiečius. Jų kredito unijose 
virš dviejų trečdaliiį viso kapi
talo yra einamose sąskaitose, o 
"Litę"-tik vienas ketvirtadalis. 
Einamųjų sąskaitų apyvartos 
pagyvinimas yra pirmaeilis šių 
metų "Lito" uždavinys. Jeigu 
visi "Lito" nariai perkeltų savo 
čekių apyvartą iš kitų bankų ir 
savo einamose sąskaitose lai- 
kytųtik po $ 200, -, tai "Litas" 
paaugtų visu ketvirčiu milijono 
dolerių. Toki judomi pinigai ir 
"Litui" ir bankams, yra patys 
naudingiausi, kadangi vykstant 
apyvartai už juos išeina žemes
nės palūkanos.

Atrodo, kad pati didžiausia 
kliūtis "Lito" einamųjų sąskai
tų augimui yra lietuvių išsiblaš-

kurie visus savo čekius atsiun
čia paštu ir per 10 metų nė vie
nas čekis nėra prapuolęs. Čekių 
atsiuntimui,grąžindamas banko 
knygutes su įrašais, "Litas" 
prisius gatavai užadresuotus 
vokus.

"Lito" čekiai eina per tą patį 
"clearingą" kaip ir kitų bankų 
čekiai ir nėra jokios priežas
ties, kodėl vietoje veltui duoda
mų "Lito" čekių patarnavimų, 
būtų naudoj amąsi brangiais 
bankų patarnavimais. Pr. R.

• Klubo pirmasis Siu metų ru
dens parengimas numatomas 
spalio mėn. 4 dienos vakare.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbintą fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
r*s figūros. Tok i. darbq_ žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tdi kodėl nesusipažinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne-

rer sesios pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrine- žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomi s.

Viena pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerią Tamsta ųsigysi ži
no j imu, kurį mok in i ai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriaučiūnas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

ADRESAS:

M, A, S, POPIERAITfS
3.a:, M.D., C.M., M.Sc., L.M. C. C., F.R.C. $.{c).,.
. CHIRURGINE PRAKTIKA _R E I P T I s T E L; 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre), 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

DR. A. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ/ 5330 L'Assomption Blvd. 
Tel. 755 - 3535.Dantų gydytoja

ADVOKATAS Suite 205

J»P. Miller, B.A., B.C.L. Tek-866*206^°866?2064.

NOTARAS Sun Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.

KAILIU SIUVĖJAS

6396Bannantyne Verdun, Montreal

1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.
KASOS VALANDOS:

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

JA O K A UŽ:

einamąsias.s-tas 
ŠERUS (numatyta)

TERM.IND. kmetoms
TERM.IND. 2
T ERM.IND. 3

DUODA paskolas:
5.0%'

5.5%
7.25%
7.75%

-7.75% '
Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 £ėrų sumos.

' ASMENINES iš 9.% ' 
NEKILN. TURTO iŠ U 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis paluko n o m i

> .f pradedant 6.5%).

...____ 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsejop.5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ
3907 A Rosemont Blvd; _ .

TEL: Off.; 722-3545; Res. 256-5355
S-tos "Cit<5** i»,. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

I, Albertas N 0 R K E L I Ū N A S, b.a. c.s.c., I.B.. ,Aiii' 727-3120.
I ' NAMŲ:

1 Arvydas RUDZEVIČIUS < a.i.b. 271-5758

KOMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖS DRAUDIMAI

/45/-3120

TEL. 769-8831

Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)^

Tel. 767-6183

4475 BANNANTYNE AVĖ 
VERDUN, QUE. FORD USED CARS

1 year guarantee 
Kreipkitės 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s, Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovo-' 

769-8831.

Tel: namų 366-2548

8 psi. ,*** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 35 (1162) lq69 m. rugpiūcio mėn,'27 d. 
<
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