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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Kunigai is anapus

Geležinė uždanga, skirianti Lietuvę nuo laisvojo pasaulio, ne
bėra tokia sandari, kaip anksčiau. Vis daugiau tautiečių gali ten 
privačiai nuvykti ir iš ten susilaukti savo artimųjų. Žinoma, kelio
nės okupuoton Lietuvon negalima lyginti su kelione pvz. Vakarų 
Europon, kur galima naudotis visomis laisvėmis. Vilniun nuvažia
vęs tautietis tebėra labai suvaržytas ir labai ryškiai pajunta oku
pacinę ruso ranką. Taip pat iškvietimas giminių iš Lietuvos j lais
vąjį pasaulį tebėra labai apsunkintas, apribotas. Visdėlto šioks toks 
abipusis jundėjimas yra. Iki šiol mažiausiai juo pasinaudojo kuni
gai. Pirmasis kunigas iš rusų okupuotos Lietuvos pasirodė JAV-se 
pernai. Šią vasarą atvyko net trys — du į JAV-es, vienas — Ka- 
nadon. Tai pirmosios kregždės, kurios anaiptol dar nerodo pava
sario. Kaip ir visi kiti, jie atvyko kaip privatūs asmenys pas savo 
gimines bei artimuosius. Kaip tokie, buvo nuoširdžiai priimti. Vis
dėlto jų kelionė turi ir informacinį atspalvį. Lietuvos valdovams 
rūpi apraminti triukšmaujančią išeiviją bei pasakyti jai patikimo
mis lūpomis, kad ten nėra jau taip blogai. Atvykusieji kunigai, kiek 
galėdami, informavo apie religinę būklę Lietuvoje ir kartu patyrė, 
kad nedaug ką naujo gali šiapus Atlanto pasakyti. Pagrindiniai 
faktai čia gerai žinomi — jų neįmanoma užtušuoti. Visiems yra 
žinoma, kad religija okupuotoje Lietuvoje tebėra persekiojama, kad 
Vilniaus katedra išniekinta, kad Šv. Kazimiero šventovė paversta 
ateistiniu muzėjumi, kad daugelis bažnyčių tebėra uždarytos, kad 
vyskupai Steponavičius ir Slatkevičius tebėra ištremti, kad nėra 
jokios religinės spaudos, kad Bažnyčią valdo Maskva per savo įga
liotinį J. Rugienį ir t.t. Vienintelis kelias apraminti išeivijai ir lais
vajam pasauliui — duoti pilną laisvę Lietuvai.* * *

Kad okupacinei sovietų valdžiai rūpi informuoti užsienį apie 
tikinčiųjų "laisvę", matyti ir iš naujai išleistos brošiūros anglų 
kalba "Religion in Lithuania". Ši brošiūra parašyta J. Rimaičio, 
iliustruota spalvotais paveikslais, atspausta 1971 metais. Viskas 
būtų gražu, jei ta knygelė nebūtų tendencinga. Nuo pradžios iki 
galo ji įrodinėja, kad nepriklausomoj Lietuvoj katalikybė buvo 
pavergusi tautą, tarnavusi turtingiesiems, išskyrus keletą žymesnių 
kunigų rašytojų. Štai įžangoje rašoma: "Kai Lietuva tapo Rusijos 
imperijos dalimi, Bendrija (Bažnyčia) skatino tikinčiuosius paklusti 
carui ir jo tarnams. Kai šalis atgavo nepriklausomybę, Romos 
Katalikų Bendrija rėmė turtingųjų valdžią. Sovietiniame laikotar
pyje ji neteko turėtos politinės bei ekonominės galios ir pradėjo 
rūpintis savo tiesioginėm pareigom — tenkinti religinius savo ti
kinčiųjų poreikius." Matote, kiek "gero" padarė maskvinė oku
pacija katalikybei Lietuvoje! O toliau dar gražiau. Keturioliktame 
puslapyje rašoma, kad valstybinės įstaigos globoja religines bend
ruomenes bei kunigus, padeda spręsti praktinius klausimus, o rei
kalui esant parūpina net patalpas pamaldoms, duoda statybos me
džiagą, padeda aprūointi religine literatūra ir t.t. Religinių rei
kalu taryba esą palaiko ryšius tarp valstybės ir K. Bendrijos, bet 
nesikiša į jos vidaus reikalus. Argi tai ne grynas melas? Juk visiem =-

radijas
Visuomenės veikėjų, spaudos ir radijo darbuotojų suvažiavimas Taboro Formoje

Septynioliktoji Kanados 
LIETUVIŲ DIENA ir jaunimo 
suvažiavimas-kongresąs - 
spalio 8-10 dienomis St. Catharines, Ont. 
Susipažinimo vakaras — šeštadienį, 6 v.v., 
Curling Club, 370 Ontario St.; jaunimo susi
pažinimo vakaras — penktadienį, 8 v.v., 
Merritton Community Center, Park Ave.; 
pamaldos — sekmadienį, 2 v.p.p., katalikų 
katedroje Church St.; iškilmingas aktas- 
koncertas — 4 v.p.p., Collegiate auditori
joj, 34 Catharine St.; tautodailės paroda — 
miesto mažėjuje, 343 Merritt St. Šio pus
lapio nuotraukoj — Hamiltono "Gyvataras" 
šoka Sadutę.

Pasaulio įvykiai
NIUJORKE DARBĄ PRADĖJO JUNGTINIŲ TAUTŲ VISUMOS XXVI SE- 
sija, pirmininku išsirinkusi Indonezijos užsienio reikalų ministerį 
A. Maliką. Sesijos dalyvių laukė liūdnas sekretoriaus U Thant pra
nešimas apie gresianti šiai pasaulinei organizacijai finansinį bank
rotą, nes jos išteklius yra išsėmusios pastangos taikai saugoti ir 
daugelio narių atsisakymas remti tokius žygius. Pats sekr. U Thant 
šių metų pabaigoje yra nutaręs pasitraukti iš pareigų, kurioms jis 
atidavė pilną savo amžiaus dešimtmetį. Surasti visiem priimtiną 
sekretorių niekada nebuvo lengva problema. Dabar ją dar labiau 
gali sukomplikuoti komunistinės Kinijos Įsileidimas i Jungtines Tau
tas. Apie 5.000 kiniečių kilmės amerikiečių surengė demonstraci
jas, reikalaudami Jungtinėse Tautose palikti Formozos saloje Įsi

žinoma, kad ne tik vyskuoai, bet ir kunigai dabartinėje Lietuvoje 
negali būti paskirti be Maskvos jgaliotinio J. Rugienio žinios. Sako 
aorŪDina religine literatūra, kai tuo tarpu žinoma, kad išskvrus 
"Apeigyną" ir vieną maldaknygę nieko nebuvo leista soausdinti 
per ištisus 30 metu! Net nė katekizmo. Sako padeda religinėm 
bendruomenėm, kai tuo tarpu neleidžia kuniaam vaiku mokyti 
religijos, o jaunimui draudžia dalyvauti pamaldose . . .

★ ★ ★
Iš tos brošiūros matyti, kokia yra oficiali okupacinės valdžios 

informacija apie religinę būklę Lietuvoje. Jos turi laikytis ir kuni
gai, jeigu nenori pakliūti kun. A. Šeškevičiaus situacijon. Kai už
sienio žurnalistai apsilanko Vilniuje ar Kaune ir teiraujasi pas kuni
gus .apie religinę būkJę, negali gauti kitokio atsako, kaip valdžios 
nustatyta. Toje brošiūroje cituojamas ir vienas kitas kunigas, kal
bas palankiai apie sovietinę santvarką. Ir tai nenuostabu, nes so
vietinė okupacija savo reikalam panaudoja ne tik kunigus, bet ir 
vyskupus — verčia girti sovietines "geradarybes". Negana to — ji 
eina dar toliau. Pastaruoju metu komunistinėje "Laisvėje" (Brook- 
lyne) paskelbė kun. Č. Kavaliausko vardu propagandinį straipsnį 
"Nepagydomas ligonis ir žydinti obels šaka tėviškėje". Tokį straips
nį galėjo parašyti tiktai komunistų propagandistas, ginąs ne religi
ją, o Maskvos politiką ir išeinąs prieš Lietuvos interesus. Pvz. ten 
sakoma: "Lietuvos katalikai, išgyvenę pokario klasių kovos laiko
tarpį, ir įsijungę į socialistinės visuomenės statybą, negali išlikti 
abejingi reakcingos mūsų išeivijos dalies veiklai. Mes negalime su
tikti su iškaršusiais ir neteisingais rėksniais, kurie, prisidengdami 
lietuvybės lozungais, norėtų susiaražinti prieškarinę buržuazinę 
Lietuvą." Straipsnis pilnas citatų iš išeivijos spaudos, kuria gauna 
tiktai kompartijos propagandiniai pareigūnai. Visa tai rodo, kaip 
Lietuvos dvasininkai panaudojami maskvinei politikai, siekiančiai 
įtvirtinti savo okupacija ir įtikinti pasaulį, kad Kremlius išlaisvino 
ne tik Lietuvą, bet ir K. Bendriją, kuri buvo kapitalistu pavergta. 
Tai savotiška kunigų priespaudos forma: vietoj Sibiro ir kalėjimo 
— priverstinė propaganda.

MIRĖ KONSULAS DAUŽVARDIS
Š.m. rugsėjo 27 d. rytą gen. 

konsulas dr. J. žmuidzinas gavo 
telefonini pranešimą, kad Čika
goje mirė gen. Lietuvos konsu
las dr. P. Daužvardis. Laidoja
mas ši ketvirtadienį, rugsėjo 30. 
Čikagoje. Velionis pastaruo
ju metu sirgo kepenų vėžiu. Su 
jo mirtimi Lietuva ir jos išeivi
ja neteko vieno veikliausių at
stovų. Laikinai jo pareigas ei
na jo žmona J. Daužvardienė- 
Rauktytė, gimusi Worcestery, 
Mass., ir visą laiką dalyvavusi 
lietuvių veikloje.

Velionis gimė 1895 m. Alūkš- 
tos apskr., Latvijoj. Su tėvais 
atvyko Amerikon 1914 m. Studi
javo teisių mokslus Valparaiso, 
Georgetowno ir Čikagos (John 
Marshall Law School) universi
tetuose, kuriuos baigė akademi
niais laipsniais. Buvo aktyvus 
lietuviu visuomenės veikėjas 
nuo 1915 m. Dėstė lietuviu kal
bą Valparaiso un-te, vadovavo 
katalikų moksleivių susivieniji
mui, veikė darbininkų sąjungo
je. “Darbininko” redakcijoj, ka
talikų federacijoj ir vyčiuose. 
Buvo dažnas paskaitininkas įvai
riuose amerikiečių klubuose ir 
lietuviu šventėse. Daug rašė 
amerikiečių spaudoje, gindamas 
Lietuvos bylą. Daug jo kalbu 
Lietuvos tema atspausdinta JAV 

kongreso oficialiame leidinyje 
“U.S. Congressional Record”. Jo 
straipsnių yra “Encyclopedia 
Americana” 1949 metraštyje, 
žurnaluose “Destiny”, “Marian” 
ir kt. Be to, jis uoliai dalyvauda
vo visuose didesniuose lietuvių 
parengimuose, rasdamas taiklų 
žodį kiekviena proga.

A.a. dr. P. Daužvardžio laido
tuvėse, be abejonės, dalyvaus 
Lietuvos ir kitų kraštų diploma
tai, visuomenės veikėjai. Iš Ka
nados į velionies laidotuves iš
vyko gen. kons. dr. J. žmuidzi
nas.

A. o. dr. P. Daužvardis

Rugsėjo 18—19 savaitgalyje 
i Taboro. Farmą susirinko apie 
50 asmenų “spaudos ir radijo 
dienai”, kur buvo keliami bei 
svarstomi aktualieji lietuviškojo 
gyvenimo klausimai. Atidaromą
jį žodį tarė PLB valdybos vykdo
masis vicepirm. dr. A. Butkus, 
kuriam buvo pavestas šio suva
žiavimo organizavimas. Pirmajai 
kalbai jis pakvietė PLB valdy
bos pirm. St. Barzduką.

Pirmininko žodis
Kruopščiai paruoštoje kalbo

je, kurios tekstas buvo išdalintas 
dalyviam, St. Barzdukas pabrėžė 
visų jėgų telkimo mintį. Esą lie
tuvių tauta nei senaisiais laikais, 
nei naujaisiais nebuvusi tuo, 
kuo galėjo būti, šalia išorinių 
kliūčių, yra vidinių, kurios kliu
dė ir tebekliudo organiniam tau
tos augimui. Ir V. Kudirka prieš 
77 metus pasigedęs mūsų gyve
nimui bendrų sutelktinių jėgų. 
Dabartiniame išeivijos gyveni
me kerojanti ta pati yda. Savi
tarpio santykiuose vyraująs pa
vydas, nesveikos kritikos dvasia. 
Anot B. Markaičio, SJ, kritika 
“nėra asmeninių sąskaitų suve
dimas, nėra žmogaus teisimas, 
bet kūrybinių pastangų bei re
zultatų vertinimas...” Bend
ruomenės veikėjai esą pravar
džiuojami “frontininkais”, nors 
jie atlieka visuotinės reikšmės 
darbus, vykdydami Lietuvių 
Chartą. Pirm. St. Barzdukas pri
minė, kad įstatai organizacinia
me gyvenime reikalingi, tačiau 
svarbesnis yra pats . gyvenimas 
bei darnus sutelktinis darbas. 
K rilovinio kvarteto muzikantų 
persodinimas muzikos negali pa
gerinti. Baigdamas kalbą, jis ta
rė: “Tad ir kviečiu visus: pažiū
rėkime. ką mes jai (Bendruome
nei) galime duoti ir ką iš jos rei
kia gauti. Nebūtina, kad visi 
kiekvieno mūsų nuomonei bei 
įsitikinimui pritartu, tačiau pa
geidautina. kad visi mūsų nuo
monę bei įsitikinimą išklausytų. 
Ir kad po to išsiskirtume ne 
nriešininkais, bet draugais bei 
bičiuliais.”

Trumpu žodžiu sveikino dr. 
št. Bačkis, Lietuvos pasiuntinv- 
hės patarėjas Vašingtone. K. 
Kleiva ALTos pirm. K. Bobelio 
vardu, dr. S. Čepas. KLB pirm. 
T koordinacinę bei išvadų komi- 
«ria dr. A. Butkus pakvietė 
“Naujienų” red. M. Gudeli. 
“Laišku Lietuviams” red. kun. 
T. Vaišni. SJ, “Dirvos” atstovą 
o. Juodvalkį. “T/aisvosios Lietu
vos” red. V. Šimkų. “T. Žiburiu” 
red. kun. Pr. Gaidą. Nutarta at
skiru simpoziumu nerengti ir 

visus klausimus svarstyti bend
rai.

Jaunoji inteligentija
Pirmąjį pranešimą pateikė I. 

Stasaitė-Bublienė tema “Kodėl 
jaunoji inteligentija nedalyvau
ja lietuviškoj veikloj?” Ji turė
jo galvoje š. Amerikoj mokslą 
baigusius intelektualus, profe
sionalus, nesidominčius lietuvių 
veikla. Pranešėja nurodė neda
lyvavimo priežastis: lietuvių 
veikla neįdomi, nepažangi', 
svarstomi siauri reikalai, ilgi po
sėdžiai, nuolatiniai ginčai, parti
niai užkulisiai, priekaištai dėl 
bendravimo su okup. Lietuvos 
žmonėmis, susiskaldymas, dau
gybė fondų. Esą viską reikia su
jungti žydų pavyzdžiu. Veikėjai 
turi būti pilnos tarnybos apmo
kami žmonės. Stiprinti kultūri
nes institucijas, o ne partijas. 
“Nekovokim vardan Lietuvos 
vienas su kitu.”

Gyvos diskusijos
Diskusijos buvo labai gyvos— 

dalyvavo bene 15 asmenų. “Var
po” red. A. Kučys pasisakė prieš 
partijų smerkimą. Tai esanti ne 
jaunimo mintis. Partinių pešty
nių nebesą. Tai buvę prieš 15— 
20'metų. P. Juodvalkis pareiš
kė, kad ir spaudoje partinės 
nuotaikos beveik nepastebimos. 
P. Jokubaitienė iš Klevelando 
pabrėžė, kad visą lietuviškos 
veiklos naštą neša senoji karta 
ne tik visuomenine, bet ir finan
sine prasme. Jaunojoj inteligen
tų kartoj esą matyti asmeninio 
savanaudiškumo.

Mažokai buvo sugestijų, kaip 
paskatinti jaunųjų dalyvavimą 
visuomeninėj veikioj. Kaikurie 
siūlė jieškoti naujų metodų, sa
vintis juos iš amerikiniu organi
zacijų, skirti jauniesiems tas 
veiklos sritis, kurios jiems arti
miausios, pvz. angliškoji spau
da, informacija, demonstracijos 
ir pan. St. Barzdukas tvirtino, 
esą turime literatų, neturime čia 
kalbininku; turime istorikų, bet 
iu neįvertinam. Spauda turėtų 
daugiau vertinti jaunuiu pastan
gas. O tokių buvo: mokslininkų 
suvažiavimas, lituanistu suvažia
vimas (domėjosi ir jaunieji). Yra 
jaunimo akademiniame, mažai 
jo tėra visuomeniniame gyveni
me.

Pranešėja, atsakydama i kak 
kuriuos priekaištus, pareiškė, 
kad partijos tebėra itakin<ms. 
kad jos pvz. Klevelande ve’kia. 
T/etuviu spauda jauniesiems ne
įdomi. “Mūsų tragedija yra ta. 
kad nieko nenorime keisti, ne
siryžtame progresuoti.” Pagirti

na esanti Bendruomenė, kad 
Įjungė bent dalį jaunimo.

Taikos planas
Bene karščiausią projektą re

feravo dr. A. Butkus. Jis kalbėjo 
apie JAV bendrinės veiklos ko
ordinaciją. Pirmiausia jis kons
tatavo, kad tarp ALTos ir JAV 
Liet. Bendruomenės yra nesuta
rimo, kad daug kas duplikuojasi, 
nors siekiama tų pačių tikslų. 
Visai veiklai derinti pranešėjas 
siūlė praplėsti dabartinę JAV 
LB tarybą bei suderinti su AL
Tos šaukiamu seimu. Esą turėtų 
būti sukviestas bendras seimas: 
sudarytas plačiausiu pagrindu. 
Atstovai renkami apylinkėse ir 
paskiriami centrinių organizaci
jų. sudarančių ALTą. Seimas iš
renka prezidiumą. Vykdomuo
sius organus sudaro: politinį — 
dabartinė ALTa, pasikviesdama 
dalį organizacijom nepriklau
sančių specialistų; kultūrinį — 
JAV LB centro vaidyba. Jos pir
mininką ir vicepirmininką ren
ka seimas. Projekte numatytas 
bendras informacijos centras ir 
lėšų fondas.

Pranešėjas pabrėžė, kad pro
jekto įgyvendinimas siektinas 
tiktai susitarimo keliu.

Svarstyti, ar ne?
Diskusijų pradžioje PLB val

dybos narys dr. H. Brazaitis pa
reiškė, kad pateiktasis projektas 
valdybos nebuvo svarstytas. Tai 
patvirtino ir pats dr. A. Butkus, 
pabrėždamas, kad tai jo asmeni
nė idėja, kuri jau buvo kelta ir 
spaudoje. Radikaliausiai prieš 
projekto svarstymą pasisakė J. 
Jasaitis, pabrėždamas, kad pro
jektas nebuvo viršūnių aptartas, 
kad jos (ALTos ir LB centro val
dybos) suvažiavime nedalyvauja 
ir kad per anksti einama į viešu
ma. Ties šiuo klausimu toliau ir 
telkėsi diskusijos. Vieni rėmė J. 
Jasaičio pasiūlymą, kiti įrodinė
jo, kad niekas negali drausti 
projekto svarstymo ir kad i pa
teiktą klausimą galima žiūrėti 
akademiškai. Pastarajai nuomo
nei pritarė ir senosios kartos 
veikėjas p. Trečiokas iš New 
Jersy, primindamas, kad pateik
to projekto linkme jau einama 
io gyvenamoje sritvie. Iš dauge
lio pasisakymu aiškėjo, kad pa
sak St. Barzduko, svarstymui 
reikia atitinkamu sąlygų, kuriu 
čia nematyti. Taip ir praėjo lai
kas bediskutuojant klausimą — 
svarstyti, ar ne? Vėliau iš pri
vačių pokalbių aiškėjo, kad iš
keltasis klausimas yra susijęs su 
tam tikrais užkulisiais, kurie,

(Nukelta f Mią psl.) 

tvirtinusią tautinę Kiniją. Dar
botvarkės komitetas turi dvi re
zoliucijas šiuo klausimu. JAV 
rezoliucija perša dviejų Kinijų 
mintį, Albanijos — Pekingo įsi
leidimą ir Formozos pašalinimą. 
Vašingtonas norėjo, kad abi re
zoliucijos būtų svarstomas kar
tu, bet komiteto nariai pasisa
kė už jų atskirą svarstymą. To
kiu atveju pirmenybė bus su
teikta Albanijos rezoliucijai, už 
kurią pernai balsavo 51 narys, 
prieš — 49. Tada ji buvo atmes
ta tik dėl amerikiečių reikalau
tos dviejų trečdalių balsų dau
gumos. Prez. R. Niksono planuo
jama kelionė Kinijon šį kartą jį 
gali priversti atsisakyti tokio 
reikalavimo. Spėliojimų bangą 
sukėlė keisti Įvykiai pačioje Ki
nijoje. Čia paskutiniu momentu 
buvo atšauktas komunistinės 
respublikos įsteigimo metinių 
paradas spalio 1 d., keliom die
nom sustabdytas keleivinių ir 
karinių lėktuvų skraidymas. 
Prancūzai tuojau padarė išvadą, 
kad sunkiai serga ar jau mirė 
kompartijos diktatorius Mao, 
bet kiniečiai šiuos gandus panei
gė. Hong Kongo laikraštis “Dai
ly Express” tada paskelbė, kad 
kad iš Pekingo yra pabėgęs Ki
nijos prez. Liu Shao-chi, kuri 
Mao buvo pasmerkęs- “kultūri
nės revoliucijos” metais. Laik
raščio duomenimis, ji išlaisvino 
Kinijos kariuomenės štabo vir
šininkas H. Yung-sheng. šio spė
liojimo niekas nėra nei panei
gęs, nei patvirtinęs.

BREŽNEVAS IR TITO
Jugoslavijoje keturias dienas 

viešėjo sovietų kompartijos va
das L. Brežnevas. Pokalbių pa
grindine tema buvo Kinija, Ju
goslavijos santykiai su Sovietų 
Sąjunga. L. Brežnevas pavadino 
gandais kaikurių kraštų sklei
džiamą dalinės nepriklausomy
bės idėją, kurią jis panaudojo 
kaip savo doktriną Čekoslovaki
jai sutramdyti. Pasak L. Brež
nevo, gandais laikytini ir viso
kie spaudos pranešimai apie so
vietų planuojamą Balkanų inva
ziją. Jugoslavijos ir Sovietų Są
jungos santykiai remiasi abiejų 
kraštų 1955 m. pasirašyta su
tartimi. Problemą sudaro tik jos 
paragrafų interpretacija dabar
tinėse sąlygose. Prez. Tito pa
brėžė, kad jo kraštas ir toliau 
laikysis neutralumo, kurdamas 
savitą komunizmą bei ekonomi
nę sistemą. Baigminiame abiejų 
vadų susitikimo pranešime kal
bama apie santykių gerinimą ir 
vaisingą bendradarbiavimą. Pre
zidentas Tito buvo pakviestas 
oficialaus vizito i Sovietų Sąjun
gą. L. Brežnevas iš Jugoslavi
jos užsuko į Vengriją ir Bulga
riją supažindinti kompartijų va
dus su Belgrado pokalbių pa
grindinėmis mintimis.

ANTAUSIS KANCLERIUI
Iš Krymo grįžusį V. Vokieti

jos kanclerį W. Brandtą studen
tas Viktoras Gislo Miunchene 
“pasveikino” antausiu ir šūkiu: 
“Už tavo Rytų politiką!” Poli
cijos teigimu, jaunuolis yra bu
vęs naujųjų nacių NPD parti
jos narys, pašalintas iš jos eilių 
dėl ginklų telkimo. Panašaus 
antausio 1968 m. V. Berlyne yra 
susilaukęs ir W. Brandto pirm
takas K. G. Kiesingeris iš žydės 
Beatos Klarsfeldienės. Priežas
tis tam antausiui buvo K. G. 
Kiesingerio priklausymas nacių 
partijai. Iš W. Brandto pareiš: 
kimu snaudai aiškėja, jog pa
grindinis dėmesys Krymo po
kalbiuose su L. Brežnevu buvo 
skirtas Europos saugumo kon
ferencijai. Sovietų Saiunga nori, 
kad šioje konferencijoje daly
vautų ne tik Europos kraštai, 
bet ir JAV su Kanada. Konfe
rencijoje būtų svarstomas ka
riuomenių sumažinimas — vieti
niu ir atsiustu iš kitų kraštu, 
liečiąs visus, ne tik V. Vokieti
ja. W. Brandtas užtikrino, kad 
V. Vokietija yra ištikima S. At
lanto Sąjungos narė, bet atei

tyje ji nori turėti lygias teises 
ir pilną balsą diplomatiniame 
fronte. Pokalbiuose su Rytais 
Bonna vadovausis nuosava nuo
mone. Tačiau tai nereiškia, kad 
ji bus Sovietų Sąjungos bičiulė 
ir sovietinės sistemos propaguo
toja.

ŠPIONAŽO KATASTROFA
Sovietų KGB špionažą Brita

nijoje ištiko visiška katastrofa. 
Britų pusėn perėjęs KGB par
eigūnas Įteikė vyriausybei agen
tų sąrašus su Įrodomąja medžia
ga. Remdamasi šiais duomeni
mis, Britanijos užsienio reikalų 
ministerija pareikalavo, kad 
Maskva per dvi savaites atsiim
tų 90 savo ambasados tarnau
tojų, o 15 kitų, kurie dabar yra 
Sovietij Sąjungoje, negaus vizos 
Įvažiuoti Britanijon. Pavardės 
neskelbiamos. Sovietų Sąjungo
je dabar atostogauja ir pats am
basadorius M. Smirnovskis. Ulti
matumas buvo įteiktas ambasa
dos reikalų vedėjui I. Ipolito- 
vui. Sovietų ambasada Londo
ne turi net 550 tarnautojų. Ne
mažas Sovietų Sąjungos piliečių 
skaičius dirba “Inturiste”, Aero
flote” ir Maskvos atidarytam 
“Narodny Banke”. Britanijos 
užsienio reikalų ministeris A. 
Douglas-Home jau porą kartų 
yra prašęs Maskvą sumažinti 
savo ambasados tarnautojų skai
čių. Pagrindini dėmesį sovietų 
šnipai skyrė pramoninei žval
gybai ir britų bei prancūzų už 
garsą greitesniam keleiviniam 
lėktuvui “Concorde”. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, Maskva pa
reikalavo, kad Britanija atšauk
tų neteisingą diplomatų apkalti
nimą ir jų masini egzodą, šni
pų demaskavimas gali padaryti 
daug žalos sovietų planams. Jis 
gali paliesti ir premjero A. Ko
sygino vizitą Kanadoje, jeigu 
šnipus išdavęs KGB pareigūnas 
parūpintų jų sąrašą sovietų am
basadoje Otavoje. Jeigu jam 
buvo žinomi sovietų šnipai Lon
done, galimas dalykas, jis juos 
žino ir kitų kraštų sostinėse, 
šnioų demaskavimas taip pat 
verčia suabejoti Maskvos perša
mos Europos saugumo konferen
cijos nuoširdumu. Jeigu Mask
vai tikrai rūpėtų nusiginklavi
mas bei įtampos sumažinimas, 
savo ambasadų ji nepaverstų 
masinio špionažo centrais.

SPECIALI MINISTERIJA 5
Patvirtinus naująją konstitu

ciją, Egipte buvo sudarytas nau
jas ministerių kabinetas. Prem
jero pareigos' ketvirtą kartą iš 
eilės prez. A. Sadato valdymo 
laikotarpyje teko Mahamoudui 
Fawzi. Pagrindinės ministerijos 
buvo paliktos ligšioliniams mi- 
nisteriams. Santykių lyginimu 
su Maskva yra laikytinas buvu
sio ilgamečio Egipto ambasado
riaus Maskvoje M. Ghalibo pa
skyrimas specialiu užsienio rei
kalų ministerių ryšiams su So
vietų Sąjunga. Tikruoju užsie
nio reikalų ministerių ir toliau 
paliktas šios ministerijos vado
vas M. Riad. Iš tikrųjų tai reiš
kia dviejų užsienio reikalų mi
nisterijų įsteigimą, kurių viena 
yra skirta visam pasauliui, kita 
— Sovietų Sąjungai.

SUJUNGS ŠEIMAS?
šiaurės ir Pietų Korėjų Rau

donojo Kryžiaus atstovai pradė
jo pirmą tiesioginį pokalbį tarp 
Seoulo ir Pyongyang© išskirtų 
šeimų sujungimo klausimu. Ko
rėjos padalinimas Į dvi dalis 
1948 m. ir 1950 m. prasidėjęs 
karas nuo šeimų atskyrė apie 
10 milijonų korėjiečių iš bendro 
45 milijonu gyventoju skaičiaus. 
Pasitarimai vedami Panmunjo- 
mo miestelyje, kur ilgus pietus 
derėiosi Jungtinių Tautu kariuo
menės atstovai su S. Korėjos 
karininkais. Abiem Korėjų tai
ka dabar ten prižiūri neutralių 
valstybių komisija, kuria suda
ro Švedija, Šveicarija, Čekoslo
vakija ir Lenkija.
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Viskas paruošta - laukiam atvykstant
Septynioliktoji Kanados Lietuvių Diena St. Caharines mies
te spalio 8—10 savaitgalyje Jaunimo suvažiavimas • Da

lyvaus beveik visi jaunimo ansambliai * Dailės paroda
Dabar, kai jau 17-ji Lietuvių 

Diena yra paruošta ir belieka tik 
jos papuošimo darbai, aiškiai 
matosi, kad planas buvo užsi
motas labai platus. Programoje 
dalyvaus devyni meno vienetai: 
Hamiltono “Gyvataras”, Londo
no “Baltija”, neseniai garsinęs 
Lietuvos vardą Europoje Toron
to “Gintaras”, Stepo Kairio mu
zikinio vieneto kanklininkės bei 
skudutininkai, plačiai pagarsė
jusi "Birbynė”, Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”, Windso- 
ro mergaičių kvartetas, Niaga
ros pusiasalio naujas meno an
samblis “Nemunas”. Pamaldų 
metu St. Catharines katedroje 
giedos Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, diriguojamas 
muziko-solisto Aleksandro Pau- 
lionio. Pamaldas laikys mons. 
dr. J. Tadarauskas su keliais 
lietuviais kunigais, pamokslą pa
sakys prel. J. Balkūnas. Pamal
dų gale žodį tars pats St. Catha
rines vyskupas Thomas McCar
thy.

Paradas
Po pamaldų bus paradas su 

šūkiais ir plakatais prie pamink
lo žuvusiems už Kanados lais
vę. Sako — fotografuos ir fil
muos. Plakatais reikia visiems 
iš anksto pasirūpinti.

Nuo paminklo — tiesiai Į kon
certo salę. Ir gana skubiai, nes 
nuo pamaldų pradžios iki kon
certo tėra tik dvi valandos. Pa
maldos — antrą valandą, o kon
certas — ketvirtą. Automobilius 
pasistačius netoli katedros A. P. 
pliazos aikštėje galima visur 
vaikščioti pėsčiom.

Koncertas
Pradėti koncertą ir iškilmin

gąją dali žūt-būt reikia punktua
liai/ nes tikrai bus labai žymių 
svečių — lietuvių ir kanadiečių: 
keli federacinės valdžios minis
terial, Ontario švietimo minis- 
teris R. Welch, miesto burmist
ras ir t.t. Šia proga keletas už
kulisių: Kanados premjerui pra
dėjus flirtuoti su Maskva, mūsų 
akys nukrypo i konservatorius. 
Deja, J. Diefenbakeris serga, o 
R. Stanfieldas, negalėdamas pats 
dalyvauti, žada atsiųsti ką nors 
iš savo grupės. Liberalams žada 
atstovauti buvęs fed. valdžios 
darbo viceministeris J. McNul
ty. Bus dar ir visa eilė žymių 
vietos kanadiečių, kurie visą lai
ką padeda lietuviams ir Lietu
vai. Nė vienas tų ministerių il
giau nekalbės, kaip 5 minutes. 
PLB pirmininkas tars pagrindi
ni 10 minučių žodį. Visi kiti tik 
pasveikins. Miesto burmistrui 
bus Įteikta dovana už jo nuošir
dumą lieutvybės reikalams. Pa
garsėję mūsų meno sambūriai 
teturės po 10 minučių. Argi tai 
nėra jiems skriauda? Bet ką pa

Af A

mylimai MAMYTEI Lietuvoje 
mirus, jos sūnui kunigui JUVENALIUI LIAUBAI, 
OFM, Niagaros pusiasalio lietuvių klebonui, reiš
kiame nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

J. Tamulėnienė su šeima K. S. Stankevičiai
J. A. Kutkai A. A. Zinaičiai
Welland, Ont. A. M. Čepukai

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
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Nemokamos j namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Are. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. O X 9 - 4 4 4 4 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

darysi. Jei programa eis sklan
džiai ir publika plos nuoširdžiai, 
tai teks dar kiekvienai grupei 
pridėti po keletą minučių. Vie
nas teisingai pastebėjo, kad per
nai Londone programa buvo 
taip įdomi, kad, kai ji pasibaigė, 
atrodė lyg ir buvo pertrumpa. 
Gali būti ir čia taip.

Jaunimo programa
Šios Lietuvių Dienos centre 

stovi dar du svarbūs Įvykiai: II- 
sis Kanados lietuvių jaunimo 
kongresas ir lietuvių tautinė pa
roda.

Jaunimo kongreso svarbiausi 
punktai: paskaita-seminaras 
Brock universitete, sporto var
žybos, dalyvaujant pagarsėjusiai 
stalo teniso nugalėtojai V. Ne- 
šukaitytei, jaunimo susipažini
mo pobūvis spalio 8, penktadie
nio vakarą. Vien tik programos 
dalyvių suvažiuoja virš 300, o 
kur dar jų draugai ir draugų 
draugai?

Tikimasi ir nemažo skaičiaus 
kunigų iš JAV ir Kanados, nes 
išsiuntinėti pakvietimai. Jau pa
sižadėjo dalyvauti vietos vysku
pas T. McCarthy.

Dailės paroda
Tautinė meno paroda prasi

dės tris dienas anksčiau nei pa
ti Lietuvių Diena. Ją aplankys 
nemažas skaičius kitataučių, nes 
čia tokia mada. Metų laikotarpy
je pasirodo visos etninės gru
pės. Kai ukrainiečiai surengė 
tokią parodą, tai net spaudoje 
kilo ginčai. Esą miesto istorinia
me muzėjuje permaža vietos to
kiems dalykams — žmonės ne
tilpo salėje ir turėjo eiti namo 
parodos nematę. Mat, muzėjus 
yra labai jaunas, dar gerai nesu
organizuotas, nors jį tvarko la
bai pagarbus žmogus John 
Smith. Vieta irgi labai nedide
lė. Mums lietuviams tai nema
žas darbas, bet kaip nors bus at
liktas, nes kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM, yra pasiėmęs ant savo 
pečių to darbo svarbiausią naš
tą. Jam padeda S. Janušonis ir 
S. šetkus.

17-tosios Lietuvių Dienos lei
dinys jau spaustuvėje. Nedide
lis — apie 70 puslapių, bet jau 
pats apsimokėjo. Surinkta daug 
skelbimų iš tautiečių, norinčių 
paremti L. Dieną, ir nelietuvių' 
Todėl šis tas leidinyje bus ir 
angliškai.

Kaip matome, narsūs katari- 
niečiai savo pareigas atliko — 
Dieną surengė, pasamdė di
džiausias sales, parūpino pui
kiausią programą ir laukia di
džiausios spūsties lietuvių iš vi
sų kraštu. Jie laukia atsakymo 
iš lietuviškos visuomenės pusės, 
ir visi tvirtina, kad neapsivils.

Inf.

dama visus tautiečius laisvaja
me pasauly rūpintis antruoju 
lietuvių jaunimo pasauliniu 
kongresu, kuris įvyks 1972 me
tų vasarą JAV-se ir Kanadoj. 
Tartum šiam paraginimui geriau 
atlikti mane pastarosiomis die
nomis pasiekė straipsniai ir raš
tai, suriję su tuo kongresu. Jie 
ir paskatino mane čia pasakyti 
porą trejetą minčių.

Ar beverta?
Pirmiausia stabtelėkime prie 

pesimistiškų nuomonių, kurių 
galutinė išvada būtų, kad lietu
vių jaunimo kongresas vargiai 
ar beturėtų prasmę, nes jo svar
biausias uždavinys, kaip rašo 
Vytas Maciūnas “Laiškuose Lie
tuviams” (nr 6), — “išnagrinėti 
klausimą ir nuspręsti, kaip iš
eivijoje išlaikyti lietuviškumą.” 

Lyg į tai atsiliepdamas “Aki
račiuose”, M. Drunga rašo: “Aš
triai ir kritiškai atsistoja klausi
mas: ar iš viso beverta stengtis 
palaikyti silpnėjančią lietuvybę 
emigracijoj ir, jei taip, tai ko
dėl? Galvojant, jog lietuvybė 
išeivijoj pasmerkta išblėsimui 
ir jog bent kiek gausesniam įsi
šaknijimui į Lietuvą nėra realių 
galimybių, kokia gi prasmė to
liau leisti energiją reikalui, ku
ris vis tiek yra daugiau ar ma
žiau beviltiškas? šiam klausimui 
gero atsakymo nežinau” (“Aki
račiai”, 1971. V., 14 psl.).

Nors problema pastatyta ašt
riai, bet ji, man atrodo, būtų pa
naši į klausimą: ar verta Išei
viams pasisakyti už Lietuvos 
laisvę bei ją ginti, žinant, kad 
protestais, žodžiais ir informaci
ja Lietuvai laisvės neiškovosi? 
Manau, kad į šitokį klausimą M. 
Drunga ir kiekvienas kitas są
moningas lietuvis atsakytų: ver
ta, nes, jei lietuviai išeiviai ne
sistengs Lietuvai padėti, kas gi 
kitas tai atliks? Arba kai žmogus 
sunkiai suserga, ar jam beverta 
gydytis, žinant, kad netrukus, 
arba po tam tikro metų skai
čiaus, vistiek mirs. Turbūt visi į 
šį klausimą atsakytų: visdėlto 
verta gydytis. Lietuvių išeivijos 
svarbusis klausimas panašus. 
Kas egzistencinių visuomeninių 
klausimų nedrįsta matuoti

J Nesurašyti susitarimai Pr. N. SAVENAS M

Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir visai Lietuvai 
m. birželio sukilime drauge su 
lietuviu gulė ir kovojo vietinis 
rusiukas, nes tas Maskvos bolše
vikas lygiai buvo niekšiškas ir 
laisvai gyventi pratusiam Lietu
vos rusui, kaip ir lietuviui. Vo
kiečių metais dalis rusiškojo 
jaunimo laukė vėl Maskvos rau
donarmiečių, o kiti jų lygiai ne
belaukė, kaip ir lietuviai. Jie 
aiškiai sakė norį laisvos Lietu
vos. Todėl mūsų apskaičiavimu, 
iš rusų Maskva tegali mūsų apy
gardoje susilaukti apie 200 vy
rų. Visi kiti rusų vyrai bus nuo
šalyje ar mums palankūs ir pa
dės, kuo galės.

Įžūlūs lenkai
Lenkuojančiųjų mažuma buvo 

mums daug įžūlesnė. Jie tikėjosi 
sumobilizuoti kokius 500-600 vy
rų ir skelbti šias apylinkes in
tegraline Lenkijos dalimi, nes 
Jogaila atidavęs Lietuvą kraičiu 
Lenkijai. Jie buvo gerai gink
luoti, turėjo apmokytus Lenki
joje vadus. Ar jie ateis kartu 
kovoti prieš bendrą priešą ru
sų bolševikus, ar ne? Pagal die
nos nuotaikas, kurias jie dažnai 
parodydavo į pietus nuo Vil
niaus, lietuvį dažnai laikė dides
niu priešu už raudonarmietį ar 
sovietinį partizaną bei desanti
ninką. Jie lietuvių rezistencijos 
neapkentė lygiai tiek pat, kiek 
vokiečiai lenkų. Todėl ar rasime 
kokį susitarimą su jų vietos va
dais, kad veiktume drauge prieš 
Maskvą, nežinojome. Greičiau
siai turėsime du tikrus priešus: 
Maskvą su pakalikais iš vietinių 
rusų bei vieno kito komunistuo
jančio lietuvio ir vietinius Len
kijos šalininkus. Ryšio jieškoti 
palikta imbradiškiams.

Su latviais
Kaikuriuose posėdžiuose daly

vavo ir latviai, nes posėdžiavo
me trimis mažais būreliais, bet 
vieni šalia kitų. Muižnieks buvo 
nuoširdus ir sukalbamas, bet jo 
jaunesnis draugas, pirmą kartą 
pas mus dalyvaująs, kuris prisi
statė, rodos, Beržinš pavarde, 
buvo kraštutinis. Jie nakvojo 
Imbrado apylinkėje pas vieną 
latvį, kuris 1922 m. važinėjo į 
Rygą, skundėsi leišių žiaurumu. 
Jis tada surinko parašus ir nu
vežė latvių vyriausybei prašyda
mas, kad šis senosios Kuršo gu
bernijos kampas (Paupinės tada 
valsčius) būtų prijungtas prie 
Latvijos. Jaunas buvau, tai neži
nau, kaip jis ir kiti tokie latviai 
pateko į Lietuvos teismą ir buvo 
pasodinti į Zarasų kalėjimą. Ne
apykantos Lietuvai liko nema
žai. Atvažiuodavo iš Latvijos 
“macitajs” laikyti evangelikams 
liuteronams pamaldų. Jis neven
gė jų kiršinti. Ir dabar tų kelio-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Radijo ryšys
Cičirio apygarda buvo gal ge

riausiai ginkluota. Ji lengvai ga
lėjo apginkluoti iki 1500 vyrų 
pusiau automatiniais šautuvais 
ir mašinpistolėmis. Tai būtų 4-5 
metų šaukiamųjų kariuomenėn 
naujokų skaičius. Bet ši apygar
da buvo mišriausia tautiniu nu
siteikimu. Tai daugiausia kėlė 
rūpesčių. Tikrinant viename už
darame posėdyje-būrelyje gink
lų paskirstymą, buvo sutarta 
perkiloti ir kulkosvaidžius prie 
didesnių junginių. Pasirodė, kad 
vis dar negaunama radijo sto
telėms visų dalių; tesutvarkyta 
tik viena, kuri yra prie Pa
žemio miške. Antroji (vilkinėje) 
bus sutvarkyta sekančią savai
tę. Dar yra vilties sutvarkyti ir 
trečią, kuri eitų Į Dusetų Girią. 
Žodiniam kodui parinkta Vaiž
ganto Vaduvų kraštas ir Malva 
Talvio Varpas, kurį vertė Zara
sų didelė veikėja ir jaunimo pa
milta Antanina Žagrakalienė. 
Dabar čia buvo susirinkę kaip 
tik nemaža to jaunimo, kurį ji 
buvo globojusi. Pasidalinome 
dar likusius 1:100.000 vokiškus 
ir rusiškus žemėlapius, kad apy
linkei būtų po kelis Zarasų, Ro
kiškio ir Utenos aps.

Sentikių problema
Atskirai dar buvo svarstyta 

vietos rusų sentikių laikysena. 
Per pirmąjį bolševikmetį (1919) 
vietos rusų dauguma padėjo at- 
klydusiemš bolševikų daliniams 
kaip rusams. Bet pamatę jų plė
šimus, patyrę savo kailiu bolše
viką, nusisuko ir. dėjosi prie lie
tuvių. Nepriklausomybės metais 
rusiškojo jaunimo dalis jungėsi 
i komunistus vėl tuo pačiu sen
timentu Rusijai, nors buvo ir ki
tų, grynai socialinių motyvų. Za
rasų krašto rusų dauguma buvo 
neturtingi, dažniausiai Įvairūs 
darbininkai. Į juos galima buvo 
rasti kelią komunistui, žadan
čiam geresnį gyvenimą. Antra, 
Šie rusai sentikiai kartais jautė
si ir skriaudžiami, nes mūsų 
teismai neglostė jų nei už muš
tynes, nei vagystes. Antros bol
ševikinės okupacijos metu ne
maža dalis rusų jaunimo links
mai sutiko ateinančius bolševi
kinius dalinius. Jaunimas ėjo Į 
žygiuojančių raudonarmiečių su
stojimo vietas ir drauge prie tos 
pat armonikos šoko, ypač ka
zoką, gausiai rinkosi i rusiškus 
nemokamai rodomus filmus. Bet 
po poros mėnesių vėl didelė da
lis rusiškojo gyvenimo entuzias
tu atšoko, nes pakeltos kainos 
visom prekėm, ju trūkumas kaip 
tik palietė daugiausia darbinin
ką ir neturtingąjį. Todėl 1941

Lietuvos ateitis ir jaunimo kongresas
DR. JONAS GRINIUS

Lietuvos laisvės ir dėl lietuvy- reikalingi? Gal šitaip nebuvo ra- 
bės išlaikymo turi atsakyti: ver- soma viešai, bet šitaip buvo kal
ta, nes tai su rytdiena suriję bama ir galvojama privačiai. O 
klausimai, kurie racionaliai ne- istorija parodė, kad ne išeivijos 

pesimistų buvo tiesa.
Tais pačiais metais tų pačių 

totalistinių valstybių armijos, 
kurios 1944 m. vasarą degino ir 
niokojo Lietuvą, bloškė į Vaka
rus tiek tūkstančių lietuvių su 
daugybe šviesuolių/ kiek niekad 
anksčiau. Tai buvo toks lietuvių 
intelektualinių jėgų egzodas’ 
apie kokį nebūtų galėjęs nė sva
joti pranašingasis K. Pakštas, 
projektuodamas pavergtos Lie
tuvos gynimą Amerikoj. Tiesa, 
tas karo egzodas buvo didelė 
Lietuvos nelaimė, nes kraštas 
neteko tūkstančių šviesių kūry
binių jėgų, bet jų daugumą lai
mėjo lietuviai išeiviai JAV-se, 
Kanadoj, Australijoj.

Tai buvo tartum Dievo Ap
vaizdos norėtas egzodas, kuris 
apsaugojo tūkstančius šviesių 
lietuvių nuo Stalino siautėjimo, 
nuo žuvimo Sibiro taigose ir ne
numatytai sustiprino senąją iš
eiviją JAV-se ir Kanadoj. Ar ne 
tremtinių sustiprinta išeivija at
liko ir atlieka darbus, kurie ne
įmanomi pavergtoj tėvynėj (P. 
L. B. įsteigimas, VLIKo išlaiky
mas, jaunimo kongresai, fondai, 
privačios leidyklos knygoms ir 
laikraščiams, “Aidai” ir “Met
menys”, LKM Akademijos dar
bai, lietuvių romano išvystymas, 
enciklopedija lietuviškai ir ang
liškai, lietuvių privati gimnazija 
ir t.t.). Jeigu ne šie darbai ir kiti 
darbeliai, ar okupuotosios tėvy
nės kultūrinis stovis ir jos kultū
rinių darbininkų nuotaika ir 
perspektyvą nebūtų blogesnė?

Dabartiniai išeivijos laimėji
mai lietuvių kultūrai yra aiškiai 
matomi. Bet, štai, tremtiniai 
sensta ir miršta, o jų vaikams, 
užaugusiems racionalistinėj ir 
pragmatinėj kultūroj, vėl kyla 
nevilties klausimai: kokia pras
mė būti lietuviu? ar beverta eik
voti energiją lietuvybei išlaiky
ti? ar beapsimoka organizuoti 
lietuvių jaunimo pasaulinius 
kongresus? Bet argi lietuvių tau
tos ateitis iš tikro tokia tamsi, 
kad nebebūtų verta pastangų?

atsakomi.
Ko moko praeitis ir dabartis?

Kad šitaip yra, mus moko ne
tolima Lietuvos praeitis. Juk 
XIX amžiaus pabaigoje nevienas 
lietuvių išeivis Amerikoj galvo
jo: ar verta, ar tai nėra kvailys
tė kovoti prieš lietuvių spaudos 
draudimą, žinant, kad Rusijos 
caro niekas neprivers? Kas gi ga
lutinėj sąskaitoj buvo teisus: ar 
šitaip galvojantieji pragmatiš
kieji skeptikai, ar tie tariami 
kvaileliai-kovotojai dėl lietuvių 
spaudos laisvės?

Prasidėjus I-jam pasauliniam 
karui ir iškilus vilčiai, kad Lie
tuvai gali suridaiyti sąlygos at
statyti savą nepriklausomą vals
tybę, tūkstančiai galvų tarp lie
tuvių išeivių karčiai šypsojosi, 
manydami, kad tai kvailystė, nes 
nualinta ir pavergta Lietuva ne
galės gyventi viena be Rusijos. 
Tuo tarpu istorija parodė, kad 
teisūs buvo tie išeiviai, kurie bu
vo sukūrę “Tautos Fondą” at
statyti laisvai Lietuvai.

Po to, kai Jungtinės Ameri
kos Valstybės buvo sulaikiusios 
laisvą imigraciją, apie 1926 me
tus vėl pasigirdo klausimas: ko
kia prasmė lietuviškai veikti? 
Juk mes, emigrantai, vistiek 
esame pasmerkti išnykti, o Lie
tuva dabar galės gyventi ir be 
mūsų. Tačiau II-sis pasaulinis 
karas ir jo pasekmės parodė, 
kad išeivijos išlikimas buvo 
labai prasmingas. Atsarginė 
Lietuva turbūt bus visada reika
linga Lietuvai tėvynei, kaip gal
vojo dr. K. Pakštas. Dabar tai 
daug kas matome.

Tačiau tai daug kam buvo ne
aišku 1944 metais, kai Vokieti
jos okupacinės armijos traukėsi 
iš Lietuvos, o Sovietijos raudo
nosios divizijos antrą kartą plū
do į mūsų tėvynę. Tada vėl tarp 
lietuvių išeivių JAV-se buvo ki
lęs nevilties klausimas: kokia 
mūsų prasmė? Be Lietuvos ne
trukus užsidarys mūsų laikraš
čiai, pamažu sunyks mūsų orga
nizacijos. Ir kam mes bėbūsim 

lika latvių tikėjosi prisijungti 
prie Latvijos. Pas juos ir nak
vojo šie atstovai. Atrodo, kad tas 
mums žinomas B. C. ir bus pa
kankamai pripūtęs per naktį, 
ypač prie gero alaus ir kitu 
gėrimų. Ir dabar jis buvo pana
šus i bravorininką — visas dvo
kė kruogu.

Nedraugiškas latvis
Jis atstovavo latvių karinei 

sričiai. Pirmiausia apkaltino — 
esame kalti, kad atmetėme legi- 
joną. Latviai dabar turį gerus 
karinius dalinius ir gerai gink
luotus. Mes gi pastebėjom, kad 
tokie dalykai gali turėti vėliau 
nemalonių pasekmių, nes sąjun
gininkai gali palaikyti vokiečių 
bendrininkais. Lietuviai, atsisa
kę legijono, nuo šio palikimo bus 
laisvi. Bet tas latvis mums at
rėžė, mušdamas per kišenę, esą 
sąjungininkai labai vertina, kiek 
mes iš jų po karo pirksime, kiek 
dalyvausime pasaulio prekybo
je. Todėl Latvijai visa atleis, nes 
Latvija labai dideliu indėliu da
lyvauja prekyboje, turinti didelį 
prekybos laivyną ir t.t. O lietu
viai priklausą mažai reikšmin
gai prekybai, net ir savo prekių 
neįstengią patys nuvežti i Angli
ją. Antra, lietuviai dalyvavę su
naikinant žydus, o latviai esą 
švarūs, nes žydų mažai teturėję. 
Mes pastebėjom, kad žydus su
naikino ne lietuviai, bet specia
lūs vokiečių daliniai, kurie Lie
tuvos dali žydų išvežė sunaikin
ti į Latviją ir Estiją, o i Lietu
vą atveždavo net Olandijos, 
Vengrijos žydų, kuriuos sunai
kindavo Kauno fortuose. Kas 
naikino, mes turime taip pat ge
ros medžiagos ir nuotraukų. 
Antra, lietuviai nepriklausomy
bės metais gerai sugyveno su žy
dais. Tada kaip tik latviai buvo 
daugiau susiėdę. Taip pat ir len
kai rengdavo pogromus, o lie
tuviai jų nerengė. Tokie ir pa
našūs pasakymai ši latvį degino, 
negelbėjo nė Muižnieko ramini
mai. Toliau išdidžiai pasakė lat
vis, kad mes spaudėm ir perse- 
kiojom latvius, todėl dabar rei
kės iš Latvijos atplėštą Kuršo 
dalį sugrąžinti. Mes priminėm, 
kaip Alūkštos apylinkių lietu
vius stengėsi sulatvinti ir kaip 
naikino lietuvių mokyklas, bau
dė mokytojus. Reikėjo raminti 
ir savuosius. Baigė latvis reikš
mingu žodžiu, kad lietuviai par
tizanai turėsią kovoti latvių da
liniuose ir latviams vadovaujant, 
o kuria Lietuvos dalį latviai nuo 
bolševikų apginsią, toji ir pri
klausysianti Latvijai.

— Kur nukrito latvio kraujo 
lašas, tai ir Latvija

(Bus daugiau)

Iš tikrųjų Lietuvos klausimas 
tebėra toli gražu neišspręstas, o 
tik “laikinai suspenduotas”, 
kaip sakė Rooseveltas. Kad ne- 
nugrimstume pragmatiškose 
abejonėse, pati mūsų tėvynė (o 
gal Dieviškoji Apvaizda) mums 
neseniai davė ženklus per Bra
žinskus, Simokaičius, Simą Ku
dirką, kad mes Lietuvai labai „. ..- - - „ ..
reikalingi. Tai suprato ir jaunoji Sov. Rusijos
karta, ta proga imdamasi tokios hitlennio grobio—pa-
akcijos, kokios vyresnieji nebū
tų drįsę, o kaikurie tiesiog būtų 
tingėję. Kas pagaliau įspės, ką 
Lietuvai gali atnešti rytojus?

Gal po metų kitų mirs despo
tai Brežnevas, Kosyginas, Suslo
vas, kaip mirė jų tėvelis ir mo
kytojas Stalinas, po kurio atsi
kvėpė visa Sovietija, o nuo Lie
tuvos nuslinko tautžudinis kar
das?-Jei šitokio atoslūgio netru
kus neįvyktų Sovietijoj, tai au
ganti Kinijos galybė gal privers 
Sovietų Rusiją taikytis su Vaka
rais bei grąžinti Pabaltijui lais
vę, pagrobtą su Hitlerio pagal
ba? Jeigu artėjantis karas su Ja
ponija privertė caristinę Rusiją 
1904 m. grąžinti Lietuvai už
draustą spaudą, tai kodėl šiais 
laikais Kinijos grėsmė nepajėg-

Kas metai ją rengiame, šven
čiame kaip mokame, kaip išma
nome, kaip mūsų tautinė išmin
tis sako. Mes norime išeiti ir Į 
viešumą, norime ir pasirodyti. 
Ar tai. mums pasiseka, dažnai ne 
mes sprendžiame, bet jaučiame, 
kad reikia savo pareigą atlikti. 
Sakau savo, tai yra, lietuvio pa
reigą.

Tai sakydamas, žinau, kad 
mūsų tarpe jau yra ir tokių, ku
rie moja ranka ir nusisuka. Nu
sisuka nuo mūsų visų, nusisuka 
ir nuo Lietuvos. Tiesa, jų ne
daug, bet mes norėtume, kad jų 
visai nebūtų. Nebūtų nė vieno, 
kuris nepaisytų lietuviškų rei
kalų. Juk Lietuvių Diena ir yra 
mūsų visų diena. Ji mus sujun- 

Jeigu kas pažinojote ar turėjote kokių nors ryšių su 

mirusiu JANIS ULPIS,
prašome pranešti Arūnui Stasiui, 773 Main St. E., Hamil
ton, Ont. Tel. 544-4898. Paskutinis jo adresas buvo: 
730 Mountain Brow Blvd., Hamilton, Ont.

Mano brangiai dukrai DANUTEI PILIPONYTEI mirus, reiškiu 
nuoširdžią padėką: gerb. kun. J. Liaubai, OFM, solistui ir vargoni
ninkui A. Paulioniui, Lietuvių Bendruomenės St Catharines apy
linkės pirmininkui J. Šarapnickui, skautų vadovei M. Gverzdienei, 
SLA pirmininkui P. Polgrimui už pasakytas jautrias atsisveikinimo 
kalbas; jauniesiems karsto nešėjams, mieloms šeimininkėms ir vi
soms ponioms, prisidėjusioms prie laidotuvių pietų; giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už paaukotas šv. Mišias, gėles, išreikš
tas užuojautas asmeniškai ir spaudoje.

Mano gili padėka jums pasiliks visuomet širdyje, mieli St. ka- 
thariniečiai, kurie taip gausiai dalyvavot palydėdami Danutę j am
žino poilsio vietą. Jūs matėt ją augančią, bręstančią ir dalyvaujan
čią jaunimo organizacijose bei parengimuose. Jos jau nebėra, bet 
tebūnie Augščiausiojo valia.

Nuliūdusi motina A. Piliponienė

mirus, motinų ALDONĄ, sesutes DALIĄ ir SIGI
TĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

M. J. Žėkų šeima

Mielai Motinai
Lietuvoje mirus, TĖVĄ JUVENALĮ LIAUBĄ, OFM, 
St. Catharines, Ont., lietuvių parapijos klebonų, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

B. B. L. Simonaičiai

mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, jos sūnų ku
nigų JUVENALĮ LIAUBĄ, OFM, nuoširdžiai užjau
čiame jo giliame liūdesyje —

P. J. Skeivelai

Mielų prietelių
Jonę Maniuškę,

jo žmonai IZABELEI mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučia ir sykiu liūdi —

Jonas Baranauskas

Mirus JOSEFAI WEISIENEI ir AGOTAI OLEKIE- 

NEI, reiškiame nuoširdžių užuojautų jų šeimoms 

ir artimiesiems —

K LB Toronto apylinkės valdyba

atiduoti Lietuvai tai, kas iš jos 
atimta, būtent, laisvę? Jei anuo
met (1864—1904 m.) lietuviams 
tėvynėje ir užjūriuose buvo 
prasminga būti lietuviais ir ko
voti dėl savo teisių per 40 metų, 
tai kodėl dabar keleriopai su- 
stiprėjusiems ir sąmoningiems 
lietuviams nebūtų verta kovoti 
dvigubai ilgiau, negu 40 metų 
dėl savo laisvių?

Jeigu aštrėjantis konfliktas su 

leisti Pabaltijo tautas iš sovieti
nio kalėjimo, tai tą nelaisvės im
periją anksčiau ar vėliau vistiek 
sugriaus istorijos dinaminis dės
nis. Ir ne vien dėlto, kad silp
nas kelias, tvirtas griūva”, bet ir 
dėlto, kad istorija nepalanki im
perijoms bei imperialistams. 
Juk mes nežinom nė vienos 
krikščioniškos eros imperijos, 
sukurtos mažųjų tautų pavergi
mu, kad ji nebūtų sugriuvusi. 
Kodėl kitaip turėtų būti su So
vietų Sąjunga? Ir tai juo labiau, 
kad ji per 50 su viršum metų ne
pajėgė išvystyti jokios naujos 
kūrybinės minties. Ji tenkinosi 
silpnesniųjų tautų užgrobimu ir 
dabar tesirūpina išlaikyti privi
legijas savo subergždėjusiai ko
munistinei klasei. (Bus daugiau) 

gia. Šią dieną mes visi kaip vie
nas prisimenam savo Tėvynę ir 
jos visus vargus. Prisimenam, 
kad reikia daug kas padaryti, ko 
ligi šiol dar nesame padarę. Bet 
daug nekalbėkim. Užtenka, jei 
mes prisiminsim šių metų Lietu
vos kankinį Simą Kudirką. Mes 
nežinome, ar jis dar yra gyvas, 
ar kankinamas, ar jau nukankin
tas. Bet jis pasiaukojo už Lietu
vą. Jis vienas turėjo drąsos pro
testuoti vardan visos kankina
mos Lietuvos. Kai buvo teisia
mas Lietuvos okupanto, pareika
lavo Lietuvai nepriklausomybės. 
Simas Kudirka parodė, kaip turi 
būti vedama kova. Tebūnie jis 
šių metų Kanados Lietuvių Die
nos centrinis asmuo.

Jonas Matulionis
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Lietuvių - latvių studentų savaitgalis
Montrealio gintariečiai Edmontone

Naujas bandymas, kuris parodė, kad mūsų rūpesčiai
Rugsėjo 10 — 12 d. savaitga

lis N. Wasagoje pasivadino 
“Brolių-bralių tauta” ir, kas tu
rėjo, nešiojo ženklus su sveiki
nimu: “Sveiks tautiet!” Nors ne
daug suvažiavo — apie 20 stu
dentų, savaitgalis pavyko. Atro
do, kad išėjo į naudą mažas da
lyvių skaičius, nes davė progos 
visiems susipažinti ir palengvi
no abiejų tautinių šokių pamo
kas. Dalyvių skaičiumi persvarą 
turėjo lietuviai. Latvių buvo ma
žiau, nes tą patį savaitgalį įvyko 
kažkur kitas suvažiavimas. Gai
la, kad daugelis abiejų tautų stu
dentų nepasirodė, bet čia iš da
lies buvo kaltė organizatorių, 
kurie neužtenkamai įvykį išgar
sino.

Tarptautiniame karavane va
saros vidury susipažinus Toron
to latviams ir lietuviams arti
miau, nesinorėjo nutraukti ry
šius. Kelių lietuvių ir latvių bu
vo sugalvota tęsti užmegztus ry
šius — surengti “cultural ex
change” savaitgalį. Jų pastangos 
pavyko. Nuostabu buvo matyti, 
kad latvių ir lietuvių problemos 
yra labai panašios.

šeštadienį, rugsėjo 11, latvis 
Bruno Rubens pristatė vadina
mą “STEBBS Case”. Tai išgal
votas pavyzdys, kaip latviai, lie
tuviai ir estai bandė Ontario 
provincijoje gauti teises atidary
ti baltiecių gimnaziją. Buvo na
grinėjamas tokios mokyklos 
tikslas, organizavimo būdai, trū
kumai ir pasiūlymai, kaip reiktų 
organizuoti. Planas buvo paruoš
tas net iki finansinių detalių. 
Buvo diskutuojama, ar būtų re
alu tokią mokyklą steigti. Daly
viai priėjo išvados, kad nebūtų 
realu, nes nukentėtų visų trijų 
tautų kalbos vartojimas. Moki
niai daugiausia vartotų anglų 
kalbą, nes ji vienintelė visiems 
prieinama, arba mokiniai suda
rytų savo atskiras grupeles — 
lietuviai su lietuviais, latviai su 
latviais ir 1.1. Nors ir sudarytų 
šias grupeles, jose visvien kal
bėtų angliškai. Taigi, prieita iš
vados, kad šeštadieninės ir kito
kios visų trijų tautybių mokyk
los daug efektingiau išlaiko kal
bą. negu visų trijų jungtinė mo
kykla ir nuspręsta, kad čia 
nėra tinkama sritis, kurioje vi
sos trys tautybės galėtų pasi
reikšti ir bendradarbiauti. Bend
rai veiklai buvo siūlyta politinė 
sritis- ir žygiai valdžioje, nes ši 
visada daugiau dėmesio skiria, 
kai didesnė grupė i ją kreipiasi. 
Buvo raginama—visom trim tau
tom rašyti laiškus savo vieti

niam parlamento atstovui ir 1.1 
Taip pat pripažinta, kad būtin 
yra komunikacija tarp visų trij 
tautų. Minėjome Simo Kudirko 
pavyzdį. Būtų buvę daug efel 
tingiau, jeigu anksčiau būtų bi 
vę pranešta visom trim tautor 
Toronte ir kreiptasi į jas kai] 
baltiečius, nurodant, kad tai lie 
čia ne vien lietuvius, bet ir v 
sus baltiečius. Tada demonstr< 
cijos būtų buvę didesnės ir t.1

Po diskusijų sekė latvių tai 
tinių šokių pamokos “work 
shops”. Popiet lietuvių tautini, 
šokių pamokos, o vakarop—dai 
navimas. Buvo atspausdinti dai 
noreliai su latvių ir lietuvių dai 
nomis. Tai sukėlė susidomėjim; 
abiejų kalbų kilme, nes radome 
labai daug panašių žodžių. Pasi
gedome žmogaus, nusimanančio 
apie tą sritį, kuris galėtų mums 
apie tai pakalbėti.

Sekmadienį atvažiavo KLB 
Londono, Ont., lietuvių apylin
kės pirmininkas Pocius. Jis pa
pasakojo apie pirmųjų lietuvių 
įsikūrimą, organizavimąsi ir iš
silaikymą Kanadoje. Po jo kal
bėjo latvis B. Rubens ta pačia 
tema. Tai davė progos palyginti 
latvių ir lietuvių bendruomenių 
problemas. Taip pat pripažino
me, kad nedaug žinome apie or
ganizacijas, kaip baltiečių fede
racija, BATUN ir 1.1., ir ką jos 
veikia. Reikalui esant ir norint 
greitos informacijos, nežinotu
mėm į ką kreiptis. Visi sutiko, 
kad mums reikia būti pasiruošu- 
siem greitai atsiliepti spaudoje, 
jei pasikartotų Simo Kudirkos 
atvejis ar kiti "įvykiai ir t. t.

Simpoziume buvo iškelti kon
kretūs siūlymai ateities veiklai. 
Latviai prašė: daugiau informa
cijos apie kultūrinius ir politi
niu įvykius, kuriuose ir jie galė
tų dalyvauti; daugiau tokių sa
vaitgalių ir pamokų kaip tauti
niai šokiai; daugiau susibūrimų 
Toronte (kelis kartus į metus), 
pasikviečiant kalbininką, kuris 
kalbėtų apie kalbų panašumą.

Atkelta iš 1-mo psl. 
ypač kanadiečiams, nebuvo ži
nomi. Anot “Naujienų” red. M. 
Gudelio, čią politikuojama.

Spauda bei radijas
Klausimą, kaip patekti sveti- 

mojon spaudon, referavo V. 
Kasniūnas. Gausiais pavyzdžiais 
jis parodė, kad prieinamiausias 
kelias yra laiškai redakcijoms 
ir asmeninės pažintys. Diskusi
jose išryškėjo, kad lietuvių laik
raščių redakcijos yra gana veiks
mingi informacijos centrai kita
taučiams. Dr. St. Bačkis primi
nė, ’ ’ ' -X •- 1
čiai 
bės 
mų 
Esą
klausimais, tik reikia žinoti kur 
ją rasti.

Kun. K. Pugevičius, Baltimo- 
rės vyskupijos televizijos ir ra
dijo programų direktorius, kal
bėjo apie savo sritį ir priminė, 
kad šiai sričiai trūksta lietuviš
kos medžiagos. Reikėtų ameri
kiečių visuomenei duoti pasikal- 

Rasta, kad*reikia išnaudoti visas bėjimų su žymiaisiais lietuviais, 
galimybes pasirodyti anglų vi
suomenėje: savo atsiliepimais 
spaudoje, skelbimais savo paren
gimų per radiją; siekti, kad kuo 
dažniau būtų minimos mūsų 
“minority” grupės; išnaudoti 
progas rengti parodas per savo 
nepriklausomybės šventes ir 
taip pat meno parodas viešo
se vietose, kur keičia parodas 
kas savaitę ar kas mėnesį, kaip 
pvz. ROM muzėjuje, O’Keefe 
Centro salėje, Meno galerijoje 

(Nukelta j 7 psl.)

Taip šoksim Kanados Lietuvių Dienoje St. Catharines mieste spalio 10 dieną

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Pigiau... geriau... greičiau...

Nors prekių kotnos nuolat visur kyla, mūsų kainos iki §. m. galo pasi
lieka tos pačios. Pasinaudokite proga — pasiųskite jau dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems į Lietuva.

SIUNTINYS 1971 (3)
314 jardo puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei', 3 jardai vilnonės 
angliškos medžiagos apsiaustui, 1 Vi jardo "crimplene" medžiagos suk
nelei, vyriškas arba moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailo
no arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėto arba su ornamentais skarelė; 
20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžute šokolado.
Siuntinio kaina, įskaitant muitą ir visos persiuntimo išlaidas, yra $100.00.

SIUNTINYS 1971 (4)
Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, vilnonė angliš
ka medžiaga eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga sijonui, 1 vy
riški išeiginiai nailono marškiniai, bliužė, šilkinė gėlėto skarelė, 1 kak
laraištis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio koina su visomis išlaidomis $90.00. 
Taip pat galime prijungti prie šių arba kitų siuntinių be jokių papildomų 
persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klientas pageidauja. Štai lobai vertingi 
ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos skarelės 
$5.00, vyriški arba moteriški nertiniai $12.00 arba $18.00, nailono 
marškiniai $9.00, nailono lietpalčiai $11.00, "crimplene" medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai kokliniai (šalikai) $10.00, moteriškų nailono 
apatinių rinkinys $7.00, vyriškų šiltų apatinių rinkiniys $12.50 ir t. t.

Baltic Stores Ltd., (z, juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England Tel. 01739-8734

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ontario
A. Kusinskis, 167 College Street, Sudbury, Ontario

Hamiltono lietuvių mergaičių choras “Aidas” ruošiasi Kanados Lietuvių Dienos programai spalio 10 d. St. Cat
harines mieste. Vadovas — soL V. Verikaitis. Jis taip pat dalyvaus programoj

Bendruomenė, spauda

kad šioje srityje gana pla- 
dirba Lietuvos pasiuntiny- 
— gauna daug pasiteiravi- 
apie Lietuvą bei lietuvius, 

nemažai literatūros tais

ypač iškilusiais Amerikos gyve
nime, parūpinti klasikinės lietu
vių muzikos ir pan. Be to, pra
nešėjas plačiau sustojo ties etni
nių grupių sąjūdžiu ir skatino 
jame dalyvauti.

St. Pautienienė iš Los Ange
les savo atsiųstame pranešime 
nusiskundė, kad radijo valandė
lių paruošimas esąs paviršutiniš
kas, kad klausytojai jomis mažai 
domisi. Reikėtų: geresnių pro
gramų, lėšų iš fondų, bendro lie
tuvių radijo centro.

Vaikai ir darželiai
Sekmadienį, po kun. J. Vaiš- 

nio, SJ, atlaikytų pamaldų, mo
kyt. Z. Juškevičienė kalbėjo 
apie pagalbą priešmokyklinio 
amžiaus vaikams šeimose ir dar
želiuose. Esą trūksta to amžiaus 
vaikams muzikos plokštelių, mu
zikos, dainelių, darželių. Radijo 
valandėlėse reikėtų įvesti vaikų 
skyrių, organizuoti vaikų popie
tes, brautis į žaislų pramonę. 
Diskusijose pabrėžta šioje srity
je didesnė tėvų iniciatyva. Kai- 
kurie siūlė naudotis okup. Lie
tuvoj išleistom knygelėm, pvz. 
muzikos, bet nevisi tam pritarė. 
Jų nuomone, tuo būdu, daroma 
skriauda išeivijos kūrėjams. St. 
Barzdukas pastebėjo, kad išeivi
joj ryškėja dvi linkmės — eiti 
su tauta arba nuo jos atsiriboti. 
Esą atsiribojimas nėra naudin
gas nei kūrėjams, nei kitiems. 
Be to, diskusijose pastebėta, kad 
vaikų problema yra pirmoj eilėj 
tėvų problema. Net ir esami vai
kų darželiai nepripildomi.

Spaudos konferencija
Nors tai nebuvo tikrąja pras

me spaudos konferencija, bet re
daktoriai ir radijo programų ve
dėjai turėjo progos išreikšti sa
vo pastabas bei pateikti klau
simus veiksnių atstovams. “Laiš
kų Lietuviams” red. kun. J. 
Vaišnys, SJ, pareiškė, kad mū
siškė spauda iš Bendruomenės 
pageidauja gausesnių skaityto-

ijn. rugsėjo 44> Dainavoje įvyko JAV ir Kanados liet šaulių šaudymo yaržybos. šaulių moterų laimėtoja tapo 
V. Leonavičiūtė. Gulomis iš galimų surinko 195 t Iš kairės sporto vad. V. Keturakis, V. Leonavičiūtė h 
Sąjungos pirm. V. Tamošiūnas Nuotr. K. Sragausko

jų. Kaikieno peršama mintis dalyvavo tiktai bene 3 atstovai, 
jungti laikraščius prenumerato- P. Urbonas pasigedo jaunimo 
rių skaičiaus nepadidina. Pvz. kongreso komiteto atstovo. 
“Darbininkas”, sujungęs tris 
laikraščius, prenumeratorių skai
čiaus nepatrigubino. Tas pats 
būtų, jei pvz. Kanados “N. Lie
tuva” susijungtų su “T. Žibu
riais”. Iš bendradarbių Jaukia
ma gausesnio bendradarbiavi
mo. Tų pačių bendradarbių kar
tojimasis permažai teikia" įvai
rumo. Iš veiksnių lauktina bend
ro sutarimo bendravimo su oku
puota Lietuva klausimu. Kol jo 
nėra, jis paliktinas individuali
niam apsisprendimui. “Naujie
nų” red. M. Gudelis priminė 
Bendruomenės vadovybių nesu
tarimus, išreikšdamas tai lako
nišku sakiniu: “Yra Čepas, nėra 
Volerto” (S. Čepas — KLB 
pirm., V. Volertas — JAV LB 
centro v-bos pirm.). Pagrinde 
glūdinti politika. “Tž” red. pa
stebėjo, kad ateityje keistinas 
“Bendruomenės — spaudos ir 
radijo dienos” pobūdis. Nevie
nas tikėjęsis kitokio turinio. 
Taipgi buvo pasigesta daugelio 
redaktorių, kurie šiame suvažia
vime nedalyvavo galbūt dėl jo 
dabartinio pobūdžio. “L. Lietu
vos” red. V. Šimkus pageidavo 
iš Bendruomenės objektyvesnio 
spaudos vertinimo ją cituojant. 
Be to, atvykę spaudos atstovai 
galėtų jaustis įžeisti dėl veiks
nių viršūnių nedalyvavimo. Ra
dijo programos “Tėvynės prisi
minimai” vedėjas iš Toronto J. 
R. Simanavičius išreiškė nusivy
limą, kad radijo programų

AVIACIJOS MĖGĖJU PASTANGOS
AL. GIMANTAS

Liaudies sparnų”.

Jau keletas metų okupuotoje 
Lietuvoje leidžiamas žurnalo 

formato, kažkodėl biuleteniu te- 
vadinamas leidinys “Sparnai”. 
Tai lyg ir tęsinys anuo metu Lie
tuvos Aero Klubo leistųjų “Lie
tuvos sparnų” ar pirmojo bolše
vikmečio
Spauda, spalvotos nuotraukos 
primena žurnalus “Mokslas ir 
Gyvenamas” ar “Kultūros Ba
rai”. Tiražas nevienodas: vieno 
numerio išleidžiama 44.000, kito 
47.000 egz. Lyg ir periodinis lei
dinys, išeinąs bene ketvertą kar
tų į metus.

Dedama žinių, nuotraukų, ap
rašymų, statistikos iš nepriklau
somos Lietuvos karinės ir civili
nės aviacijos gyvenimo. Nėra 
koliojimo, menkinimo ar apjuo- 
dinimo. Įdomūs duomenys apie 
ANBO lėktuvus, minimas jų 
konstruktorius inž. A. Gustaitis^ 
tik “nuimtas” jo karinis genero
lo laipsnis. Prisimenamos tų 
lietuviškų lėktuvų puikiosios sa
vybės ir anglų noras už Anbo 
paskutiniųjų serijų brėžinius ap
mokėti visa eskadrile savųjų ka
rinių lėktuvų.

Šiuo metu ten ruošiama Lietu
vos aviacijos istorija ir skaityto
jai kviečiami siųsti redakcijai 
prisiminimus, nuotraukas ir visą 
turimą medžiagą, kuri galėtų 
prisidėti prie užsibrėžto tikslo.

t

Atsako paklaustieji
Buvo pateikti klausimai pa

siuntinybės patarėjui Vašingto
ne dr. S. Bačkiui ir PLB pirm. 
St. Barzdukui. Pirmasis plačiau 
paaiškino apie dabartinę ne- 
prikl. Lietuvos diplomatų būk
lę. Ji nesanti tokia bloga, kaip 
kaikuriuose laikraščiuose buvo 
skelbta. Sunkiau esą su naujų 
pareigūnų skyrimu, nes Vašing
tonas reikalauja tokių, kurie 
dirbo diplomatinėje tarnyboje 
prieš 1940 metus.

St. Barzdukas, atsakydamas į 
klausimą apie jaunimo kongre
so rengimą, pareiškė, kad nie
kas nebraška, kad atsiradę nuo
monių skirtumai išlyginti ir kad 
bendradarbiaujama su tautinių 
šokių šventės rengėjais. Be to, 
jis pridūrė, kad ir spaudai, ir 
kitiem reikia skirti okupuotąjį 
lietuvį nuo okupanto, nelaikyti 
išdavikais ten dirbančių, nes ne
žinia kuris jų yra Konradas Va
lenrodas. Drumstis išeivijoj nau
dinga tik Lietuvos okupantui. 
Konfliktas tarp ALTos ir JAV 
LB c. valdybos esąs neišspręs
tas. PLB valdyba pripažįsta VLI- 
Ko vadovavimą politinėje srity
je, bet laukia tarimosi dėl dar
bu, liečiančiu abu veiksnius.

Išreikšta padėka Taboro Par
mos šeimininkams V. Adam- 
kams už sudarytas sąlygas bei 
suvažiavimo globą, dr. A. But
kui už vadovavimą ir kt.

Kokiu būdu ten gaunamos ži
nios ir bendroji informacija apie 
amerikiečius? Privačiai teko pa
tirti, kad atskiri asmenys pažįs
tamiems “Sparnų” žmonėms 
siunčia įvairią aviacinius klau
simus nagrinėjančią literatūrą, 
periodinius žurnalus. Atrodo, 
kad tokia techniško turinio 
spaudos siunta ar bent jos žymi 
dalis pasiekia adresatus. Ji gana 
gausiai panaudojama.

žinoma, viso to vakarietiško 
“balasto” atsvarai leidinio tvar
kytojai turi atitinkamai neuž
miršti partijos, Lenino ir “ame
rikinės kariaunos” Vietname. 
Tai kaina, kurią reikia mokėti. 
Maždaug kaip Vakaruose kurias 
nors verslo transakcijas atlie
kant — nieko negausi nemoka
mai.

“Sparnai” nėra skirti užsieniui. 
Jų keleto metų komplektus iš 
Lietuvoje atvežė šios vasaros pa
baigoje ten viešėjusi tautietė. 
Jai tas žurnalas buvo rodomas 
kaip unikumas visos ten leidžia
mos spaudos. Retokas jo leidi
mas, vadinamas tik biuleteniu, 
nepaprastai gausus redakcinis 
sąstatas (bendra atsakomybė?), 
lyg ir netikrumas turiny, aiškiai 
rodo, kad “Sparnai” bando plas
noti gausiame oficialios spaudos 
sraute savitu keliu ir atskirame 
augštyje. Kaip ilgai?

Sekmadienį, rugsėjo 5, talentin
gas jaunų bei energingų Montrealio 
lietuvių ansamblis, vadovaujamas Z. 
Lapino, Edmontono lietuvių buvo 
sutiktas tarptautiniame aerodrome. 
Kaip malonu ir širdžiai miela buvo 
išvysti šiuos brangius jaunų mūsų 
tautos ambasadorių veidus. Dar ma
loniau buvo išgirsti gražiai, taisyk
lingai tariamus lietuviškus žodžius! 
Iš aerodromo specialiai rezervuotu 
autobusu svečiai buvo nuvežti ir 
visų palydėti į Edmontono univer
siteto Students Union Building teat
ro auditoriją, kur vakare turėjo 
įvykti koncertas, o vėliau — Mid- 
towner Motor Inn viešbutin bend
riems pietums. Čia buvo proga su 
mielais gintariečiais artimiau susi
pažinti ir nors trumpai su kaiku- 
riais pasidalinti pirmais įspūdžiais.

Po pietų ansamblio dalyviai buvo 
Edmontono miesto valdybos svečiai. 
Jie buvo supažindinti su įdomesnė
mis miesto vietovėmis, muzėjais, pa
minklais bei pastatais.

* ❖ *
Visų su dideliu susidomėjimu lauk

tas “Gintaro” koncertas prasidėjo 8 
v.v. Erdvi studentų unijos teatro au
ditorija, talpinanti apie 700 žmonių, 
sutraukė virš 400 programos žiūrovų. 
Koncerto programos oficialioje da
lyje J. Baronas anglų kalba tarė 
trumpą įžangos žodį ir supažindino 
dalyvius su garbės svečiais. Jų tar
pe buvo miesto burmistras Ivor Dent, 
keletas miesto valdybos narių, Baltie
čių Federacijos pirm., latvių, estų, 
vengrų bendruomenių pirmininkai ar 
atstovai. Edmontono lietuvių apylin
kės valdybos pirm. T. Uogintas lie
tuvių kalba sveikino “Gintaro” an
samblį, pabrėždamas didelę jo reikš
mę kultūriniame darbe: jis parodo 
mūsų tautos meno lobius plačiajai 
Kanados visuomenei ir garsina lie
tuvio ir Lietuvos vardą.

Pakilo scenos uždanga, ir tautiniais 
drabužiais apsirengęs ansamblis — 
šokėjai, muzikantai, dainininkai ir 
deklamatoriai — žiūrovų buvo sutik
ti gausiu plojimu. Rasa Lukoševičiū- 
tė aiškia tarsena, maloniu balsu lie
tuvių, prancūzų ir anglų kalbomis 
žiūrovų mintis perkėlė į mūsų Tėvy
nę, kur Baltijos jūra gintarą į smė
lėtus krantus išplukdo, kur vasaros 
naktimis lakštingalos suokia, šilai 
šlama ir senas Nemunas į Baltijos 
jūrą vandenis išlieja... Po taip ža
vaus įvado visas ansamblis dainavo 
ir grojo “Kur gintaras”. Tai an
samblio himnas ir pasirinkta tradi
cinė daina. “Gintare, tu esi mūsų Lie
tuvos brangakmenis ir žėri kaip auš- 
rojančio dangaus skliautai” — skam
ba dar ir dabar klausytojų ausyse. 
Tautinis šokis Kubilas, “Siuntė mane 
motinėlė” ragelių duetas, atliktas A. 
Jaugelio ir A. Lapino, palydint kank
lėm, daina “Stoviu aš parimus”, pa
dainuota V. Murauskaitės, J. Andruš- 
kevičiūtės ir D. Kerbelytės, — visus 
dar labiau perkėlė į mūsų protėvių 
šalį? Kaimo polka “Dunda klumpės”, 
apibūdinta V. Kudžmos, atlikta bir
bynėmis bei rageliais Algio ir And
riaus Lapinų, A. Jaugelio ir R. Ali
šausko, priminė mūsų brolių pasi
linksminimus kaime įvairiomis pro
gomis ar šeštadienio vakarais. Visus 
žavėjo mergaičių šokis Kepurinė ir 
nostalgiškai nuteikė gražiai kanklė
mis atlikta daina “Kada noriu ver
kiu”. Po šokio Malūnas R. Lukoše- 
vičiūtė įspūdingai skaitė įžangą mer
gaičių dainai, parašytą poeto H. Na- 
gio. Ji baigėsi šiais žodžiais: “Kada 
nors, kad ir už kažin kiek metų, mes 
susitiksime. Mus jungia daina, gro
jama melodija, šokiai ir visų labiau
siai mus jungia viena ir ta pati Mo
tina tėvynė. Galų gale visi ansamb
liai, čia ir tenai, susitiks namuos ir 
tada bus tikroji aisčių giminės šven
tė.” Po mergaičių dainos “Ramunė
lė”, atliktos V. Murauskaitės, J. And- 
ruškevičiūtės ir D. Kerbelytės, visas 
ansamblis užbaigė pirmąją progra
mos dalį daina “Lietuva brangi”, ku
ri išspaudė nevienam žiūrovui susi
jaudinimo ašarą.

>!'
Antroji programos dalis pradėta 

apie penkiolika minučių užtrukusia 
liaudies dainų, šokių ir muzikos py
ne, kurioje ypatingai išsiskyrė tri
mitai. Ši šokių, muzikos bei dainų 
pynė ypač įspūdingai buvo baigta 
giesme “Leiskit į tėvynę”, palydint 
trimitų, ragelių, skrabalų muzikai. 
R. Lukoševičiūtė žaviai ir maloniai 
deklamavo, K. Binkio eilėraštį “Gė
lės iš šieno”, mergaičių trio daina
vo “Vasaros naktys”, šokėjai atliko 
Kalvelį, Sukčių ir kt.

Pirmosios programos dalies kūri
niuose buvo jaučiama nostalgija ir 
melancholija, antroje dalyje išryš
kėjo geresnė nuotaika. Tai tarsi sim
boliškai pavaizduoti mūsų tautos per
gyvenimai — iš vergovės pančių ryž
tas išsilaisvinti nepriklausomam gy
venimui.

Kai nuaidėjo paskutinio šokio 
Subatėlė garsai, gausiu publikos plo
jimu buvo iškviesti scenon progra
mos dalyviai. J. Baronas dėkojo gin- 
tariečiams už puikų pasirodymą ir 
supažindino publiką su programos 
vadovais. Vadovų ponioms buvo 
įteiktos gėlės, o miesto burmistras 
Ivor Dent asmeniškai sveikino an
samblio vadovus: p.p. Z. Lapiną, dr. 
P. Lukoševičių, P. Povilaitį ir po
nias — Lapinienę ir Lukoševičienę, 
kartu su visu ansambliu nusifotogra
fuodamas.

♦ ♦ ♦
Koncertui pasibaigus, visų dalyvių 

nuotaika buvo pakilusi, nes buvo su
žavėti programa. Kitataučiai plačiau 
teiravosi apie vartotus muzikos inst

rumentus, girdėtas melodijas bei lie
tuvių kalba dainuotas dainas ar sa
kytas poemas. Vienas dalyvis, girdė
jau, teiravosi, kada bus sekantis pa
našaus žanro koncertas.

Ryšium su ansamblio atvykimu, 
nemažą darbo naštą teko pakelti Ed
montono apylinkės valdybai. Edmon
tono lietuviai dėkingi apylinkės 
pirm. T. Uogintui bei valdybos na
riams O. Drūteikienei ir A. Mitalui 
(pastarasis dabar gyvena Grande 
Prairie, Alta.) už stropiai ir sklan
džiai atliktą darbą.

Valdybos vardu dėkoju mieliems 
A. B. Andrulevičiams, J. E. Augiams, 
P. P. Balučiams, O. Drūteikienei, A. 
M. Dudaravičiams, kun. Iz. Grigai
čiui, P. M. Gudjurgiams, V. E. Ka- 
džiams, A. F. Kantautams, V. A. 
Kasperavičiams, J. M. Kirdeikiams, 
J. B. Pilipavičiams, J. O. Popikai- 
čiams, S<-V. Sapkoms, T. E. Uogin
tams, M. A. Urbonams, M. A. Zaka-

* revičiams už “Gintaro” grupės narių 
globą bei nakvynes, taip pat J. Baro
nui, A. Dudaravičiui, F. Kantautie- 
nei, D. Mitalienei bei Linai ir John 
Morris už įvairias pastangas ir darbą, 
visiems vienu ar kitu būdu prisidė- 
jusiems prie šio parengimo, kuris 
mums, edmontoniečiams, davė tiek 
džiaugsmo, pasigėrėjimo ir pasidi
džiavimo. J. P.

ONTARIO
rwYUtcE of oppumnuiY

Government
Information

Ontario svaiginamųjų gėrimų 
įstatymo pakeitimas
Ontario vyriausybė praneša se
kančius Liquor Control ir Li
quor Licence įstatymo pakeiti
mus:
— Valgyklose, kur yra parduodami 
svaiginamieji gėrimai, dabar galima 
bus pirkti juos ir neužsakant valgio 
kiekvieną dieną, išskyrus sekmadie
nius.
— Sekmadieniais bus leidžiami šokiai 
ir muzika valgomosiuose kambariuo
se.
— Kaikurios svaiginamųjų gėrimų 
parduotuvės bus atidarytos iki vidur
nakčio.
— Apartamentų nuomininkai bei kil
nojamų namų savininkai, galės gerti 
prie maudyklių, koridoriuose, poilsio 
kambariuose, prienamiuose, pasto
gėse, skalbimo kambariuose ir savo 
gyvenviečių kiemuose.
— Senelių prieglaudų gyventojai ga
lės gerti savo gyvenvietėse.
— Festivaliuose ar šventėse yra lei
džiama gerti lauke ir pastogėse.
— šešių mėnesių laukimo laikotarpis 
restoranams gauti svaiginamųjų gė
rimų leidimui bus panaikintas, ir 
kaikurie galės parduoti gėrimus ati
darymo dieną.
— Keturiasdešimt uncijų bonkos vėl 
bus parduodamos.
— Bus duodama didesnė laisvė savi
ninkams, turintiems svaiginamųjų 
gėrimų leidimus, leidžiant jiems už
daryti parduotuvę nustatytų darbo 
valandų metu.
— Bus įvestos griežtesnės taisyklės, 
reikalaujančios pilnesnių žinių apie 
asmenis, kurie tiesiogiai ar netesio- 
giai yra suinteresuoti parduotuvių 
leidimais.
— Bus leidžiama gerti ir rinkimų 
dienomis, uždarius rinkimų būstines.
— Bus įsteigta be muito svaiginamų
jų gėrimų krautuvė Toronto Interna
tional aerodrome.
— Bus padvigubintas kiekis svaigalų, 
pilamų į saldainius iki 5%.
— Ontario vyriausybė jaučia, kad tai 
nėra atsakymas Į visus pageidavimus, 
bet yra tikra, kad šiuo metu padaryti 
pakeitimai įgalins Ontario gyventojus 
atsakingai pasinaudoti šiais palengvi
nimais ir tuo būdu turėti malonesni 
gyvenimą.

THE HON. WILLIAM G. DAVIS 
PRIME MINISTER OF ONTARIO
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GALERIJOS NEUŽTENKA
Mūsų spaudoje jau nekartą buvo 

rašyta apie M. K. Čiurlionio paveiks
lų blukimą. Jiems buvo pastatytas 
specialus pastatas prie Kaune esan
čios M. K. Čiurlionio galerijos su spe
cialiu apšvietimu ir reguliuojama oro 
temperatūra bei drėgme. Kad pro
blema tebėra neišspręsta, liudija “Li
teratūros ir Meno” 37 nr. iš Maskvoj 
leidžiamos “Literaturnaja Gazeta” 
persispausdintas laiškas “Išgelbėti 
Čiurlionio spalvas”. Jo autoriai — M. 
K. Čiurlionio galerijos vedėja V. 
Čiurlionytė-Karužienė, menotyros dr. 
J. Čiurlionytė, kompozitorius E. Bal
sys, dailininkas J. Kuzminskis, mask- 
vinės Mokslų Akademijos narys ko
respondentas A. Sidorovas ir litera
tas F. Rozineris. Laiške rašoma:“1969 
metai suteikė didelį džiaugsmą: ati
darytas naujas galerijos pastatas, kur 
puikiai eksponuota visa Čiurlionio ta
pyba. Deja, kyla grėsmė, kad Čiur
lionio darbai pamažu išbluks. Čiur
lionio paveikslams kenkia spalvų ir 
popieriaus, ant kurio jie nutapyti, ko
kybė. Spalvas naikina popieriuje 
esanti mediena ir kanifolijos klijai. 
Keičiasi paveikslų koloritas, jie blun
ka, ir daug kas nebepataisoma. Ką 
dar galima padaryti? Pirmas ir neati-
dėliotinas dalykas — dabartinės pa
veikslų būklės užfiksavimas, pada
rant faksimilines kopijas. Paskui bū
tina kai kuriuos paveikslus konser
vuoti ir restauruoti. Tačiau Lietu
voje nėra nei specialistų, nei tam rei
kalingų įrengimų. Tad labai norėtųsi, 
kad ir TSRS Kultūros ministerija, ir 
mūsų meninės organizacijos arti
miausiu metu išstudijuotų šią pro
blemą. Reikėtų surinkti visas žinias 
apie žinomus analogiška technika 
pieštų paveikslų faksimilinio kopija
vimo, konservavimo ir restauravimo 
būdus, pasinaudojant ir užsienio pa
tyrimu. 1975 metais sukaks šimtas 
metų, kai gimė dailininkas. Tegu ju
biliejaus išvakarių netemdo baimė 
dėl jo paveikslų likimo.” Šiame laiš
ke, kaip matome, siūloma pasinau
doti užsienio patyrimu, o tokiam 
žingsniui, be abejonės, reikia specia
laus Maskvos leidimo. Matyt, Čiurlio
niui gelbėti specialistų ir įrengimų 
nėra ne tik Lietuvoje, bet ir Sovie
tų Sąjungoje.

LITERATŪRA IR MENAS
Paskaitas literatūros ir meno temo

mis skaitantiems lektoriams Vilniuje 
buvo surengtas sąjunginis semina
ras “Sovietų kompartijos XXIV su
važiavimas ir šiuolaikinės literatūros 
ir meno vystymo problemos”. Įvadi
nį žodį tarė vilniškės kompartijos 
sekr. A. Barkauskas. Apie jo kalbą 
“Tiesos” rugsėjo 15 d. laidoje ra
šoma: “Drg. Barkauskas pažymėjo, 
kad literatūra ir menas visada akty
viai padėjo ir padeda partijai ir ta
rybinei liaudžiai kovoti už naujos vi
suomenės kūrimą ir gynimą, už nau
jų santykių įtvirtinimą, už komuniz
mo idealus...” Taigi, kartojama se
na giesmė, kad literatūra ir menas 
turi būti kompartijos kontrolėje. 
Lektorius jis ragino ne tik skaityti 
paskaitas, bet ir domėtis grožine kū
ryba, formuoti visuomenei reikalingą 
“socialinį užsakymą”. Atrodo, lekto
riai turės padėti kompartijai jieško- 
ti naujų temų, kurios bus pasiūly
tos kūrėjams.

K. DONELAIČIO NAMAI
Architektūros mokslų kandidatas 

ir respublikinės premijos laureatas 
J. Minkevičius “švyturio” žurnalo 11 
nr. paskelbė rašinį “Donelaičio namų 
interjeras”, kuriame jis užsimena 
apie Kauno žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto paruoštą K. Do
nelaičio kultūros namų projektą Tol
minkiemiui. Tai esąs netipinis dvi- 
augštis pastatas su memorialiniu mu- 
zėjėliu, aktų sale, priesaliu, skaityk
la, sporto sale ir nedidele kavine. 
Kaune pernai išleistos pirmosios in
terjero specialistų laidos atstovas J. 
Jucaitis, J. Minkevičiaus mokinys, 
sukūrė šio pastato vidaus įrengimo 
senove dvelkiantį projektą kaip dip
lominį darbą. Ištisas žurnalo puslapis 
skiriamas J. Jucaičio projekto mu- 
zėjaus, aktų salės ir kavinukės spal
votoms nuotraukoms. Savo rašinyje 
J. Minkevičius kaip tik daugiausia ir 
kalba apie šio pastato interjerą, bet 
nepasako svarbiausio dalyko — ar 
jis bus pastatytas Tolminkiemyje. 
Memorialiniame muzėjuje galėtų bū-

Čikagos lietuviai turi televizinę programą "Lietuviai televizijoj", 
kuriai vadovauja p. Siutas. Nuotraukoje — šios programos vasa
rinis parengimas Bučo sode 5 metų sukakties proga. Iš kairės: V. 
Vaitiekūnas, J. Vaidelys, p. Kašubienė, B. Brazdžionis

Nuotr. M. Nagio

ti priglausti K. Donelaičio kaulai, 
aktų salėje iškilmingomis progomis 
galėtų susiburti iš Lietuvos atvykę 
būrų poeto gerbėjai, bet kam tar
naus ta sporto salė? Negi Tolminkie
mio vardą palaidojusiems Čystyje 
Prudy kolchozininkams?

GINTARO MUZĖJUS
Gintaro muzėjus, įsteigtas Palan

goje, 1969 m. buvo gerokai praplės
tas^ Lankytojus bene daugiausia do
mina salė, turinti gintaro rinkinį su 
įvairiais inkliuzais. Jo rudiniai yra 
sugrupuoti pagal gintare užbalzamuo- 
tų gyvūnėlių rūšis. Nemaža yra gin
taro, atstovaujančio istoriniams lai
kotarpiams. Ypač įdomus neolito 
laikotarpio radinys, aptiktas Palan
gos apylinkėse, netoli Mociškių kai
mo, ir antrasis, kuris buvo rastas 
Kuršių mariose, 6-11 metrų gylyje, 
prie Juodkrantės. “Tiesos” 182 nr. 
J. Bubnys siūlo reformuoti dabartinį 
Palangos gintaro muzėjų, įrengiant 
gintaro apdirbimo įrankių skyrių, at
skleidžiantį nuo senųjų laikų iki da
bartinių dienų padarytą pažangą. 
Diagramos čia turėtų atspindėti ga
mybos apimtį, dirbančiųjų skaičių, 
žaliavos sunaudojimą bei jos ištek
lius. Muzėjus turėtų gauti po vieną 
egzempliorių kiekvieno naujo dirbi-
nio, papildančio gintarinių suvenyrų 
rinką. J. Bubnys taipgi pageidautų 
muzėjaus eksponatams išsamesnių 
paaiškinimų, kurie yra reikalingi 
mokslinių studijų. Šiuo klausimu tu
rėtų pasirūpinti speciali geologų, ar
cheologų, istorikų, gamtininkų bei 
kitų sričių atstovų komisija. Jo nuo
mone, būtų gera, jei muzėjaus lan
kytojai specialioje salėje galėtų įsi
gyti gintaro dirbinių.

“AUGŠTAITIJOS” PARKAS
Gamtos parko “Augštaitija” planus 

jau paruošė architektūros mokslų 
kandidatas VL Stauskas, architektas 
G. Daniulaitis, geografas P. Kava
liauskas ir ekonomistas I. Norman
tas. Pirmiausia “Augštaitijos” parkui 
bus panaudota apie 27.000 hektarų 
Ignalinos ir Utenos rajonų teritori
jos. Vėliau jis bus praplėstas iki 
60.000 hektarų, kai įsijungs Švenčio
nių ir Zarasų rajonai. Apie šį suma
nymą skaitytojus “Tiesos” 198 nr. in
formuoja R. Valančiūnas: “Parko te
ritorijoje gausu unikalių gamtos pa
minklų. Be abejo, pats vertingiausias 
— Ginučių draustinis, kurio trečdalį 
užima ežerai: kaspinu vingiuojantis 
Tauragnas ir gražuoliai šakarvai su 
Žeimeniu, salų vainikais pasipuošę 
Baluošas ir Kretuonas... Pastara
sis — lyg ir antrasis Žuvintas, nes di
džiojoje saloje — tikra sparnuočių 
karalystė, čia gyvena daugiau kaip 
20 rūšių paukščių. Tai, beje, vieninte
lė Lietuvoje vieta, kur peri juodkrū- 
čiai bėgikai ir paprastieji kirai. Na
tūralūs etnografiniai muziejai — Su
minu, Strazdų, Palūšės kaimai — 
bus saugomi kaip istoriniai pamink
lai. Gamtos parko teritorijoje bus ir 
didžioji Ažvinčio giria, kurios vidu
ryje, Gervėčio raistuose, peri gervės. 
Keletą šios girios kvartalų parko 
schemos autoriai siūlo paskirti 
stumbrams, kurie šiuo metu apgyven
dinti Panevėžio rajono miškuo
se... ” Parką sudarys miškai, eže
rai su salomis, poilsio bazės ir turis
tų stovyklos. Jame numatoma suma
žinti ir net visiškai sustabdyti miškų 
kirtimą, įrengti takelius į nuošales
nius kampelius, nepažeidžiant natūra
laus gamtos grožio.

MOTORIZUOTA DEGLOJI
Z. šiulienė rugsėjo 15 d. “Tieso

je” pasakoja: “Žiedinė sankryža. An
takalnis — Žirmūnai... Ne avarija 
sutrikdė judėjimą, o motociklininkas, 
sumanęs lopšyje nuvežti į namus 
kiaulę. Penimė visą kelią važiavo ra
miai. Tačiau, pamačiusi žalią veją, 
kriuktelėjo ir iššoko iš lopšio. Moto
ciklininkas čia pat sustojo ir ėmė 
gaudyti lašininę. Bet ši, šnipu pa
arusi žemę, leidosi bėgti lygiu asfal
to keliu. Į gaudynes įsijungė ir dau
giau žmonių. Degloji vėl buvo įvers
ta į lopšį. Mašinos pajudėjo...” Pa
sak Z. Siulienės, žmonės dabar viską 
vežasi nuosavomis transporto prie
monėmis. Eismo taisyklės net ir 
degiajai nedraudžia važinėti motocik
lu ir, iššokus iš lopšio, organizuoti 
gaudynių sportą žiedinėje sankryžo
je, kur ant jos galėtų užvažiuoti mo
tociklininkai, sunkvežiu ir autobusų 
vairuotojai. V. Kst

Septynioliktosios Kanados Lietuvių Dienos orientacinis žemėlapis. Jame numeriais sužymėtos vie
tos St. Catharines, Ont, mieste, kur vyks parengimai. 1. Susipažinimo vakaras. 2. Koncertas. 3. Pa
maldos. 4. Paminklas. 5. Jaunimo vakaras (Merritton Community Center, Park Ave). 6. Paroda ma
žėjuje (343 Merritt St). 7. Jaunimo seminaras (Brock University)

SIDABRINĖ GIMNAZIJOS SUKAKTIS HAMILTON, ONT.
Union , Pier, netoli Čikagos, gra

žioje p. Karaičių vasarvietėje “Gin-, 
taras” įvyko buvusios Eichstaetto lie
tuvių gimnazijos I-mosios abiturientų 
laidos suvažiavimas š. m. rugsėjo 
18—19 d. Sidabrinės sukakties pro
ga paskatino ir buvusius mokytojus ir 
mokinius susirinkti ir tą sukaktį pa
minėti.

Dalyviai rinkosi iš JAV ir Kana
dos. Gyvenantieji kitur ir negalėję 
atvykti atsiuntė sveikinimus laiš
kais, kuriuos perskaitė šios šventės 
organizatorė N. > Mikšytė - Ward 
(Birmingham, Mich.).

Vaišės buvo surengtos erdvioje p. 
Karaičių svetainėje. Maloni šeimy
niška nuotaika jungė visus bend
riems pokalbiams ir Eichstaetto gim
nazijoje praleistų dienų prisimini
mams. Į susirinkusius kalbėjo šie bu
vę gimnazijos mokytojai: P. Balčiū-Z 
nas (direktorius), A. Rudienė, P. 
Ličkus, S. Rudys, S. Butvilą, St. Barz- 
dukas. Buvusių mokinių vardu žodį 
tarė V. Adamkevičius - Adamkus ir 
B. Žilvitytė. L. Gerulaitis sveikino Il
sios abiturientų laidos vardu.

Lietuvos vaizdų skaidres parodė 
dr. Vainutis K. Vaitkevičius iš Det
roito. Jis pernai lankėsi Vilniuje ir 
skaitė paskaitas universitete kaip 
onkologijos specialistas.

SUDBURY, ONT.
ŽŪKLAUTOJV IR MEDŽIOTOJU 

klubo “Geležinis vilkas” ruošta ge
gužinė ir šaudymo varžybos pavyko 
gerai, nors dalyvavo mažai žmonių. 
Nedalyvavo ir žymi dalis klubo na
rių. Gegužinė buvo surengta Viktoro 
ir May Gudriūnų vasarvietėje. Šau
dymo prizus-taures laimėjo jaunosios 
kartos atstovai. Senesniosios kartos 
vyrai labai stengėsi, bet jaunimo pra
lenkti nebegalėjo. Matyt, laikas ir 
amžius daro savo. Suaugusių šaudy
me taurę laimėjo Algis Remeikis, 
jaunimui skirtą taurę — Remigijus 
Paulaitis. Lietuviškas priežodis sako: 
“Šaudo į Dievo langus”. Toji ne
lemta garbė teko šių žinučių auto
riui. Gegužinėje labai skanius pietus 
pagamino Agota Pranckūnienė. Būtų 
labai gražu, kad klubo valdyba veik
lą dar labiau pagyvintų, nes yra jau 
ir nusivylusių narių. Klubo valdybai 
ir nariams linkėtina daugiau energi
jos. J. Kr.

VIKTORAS GUDRIŪNAS vedė May 
Baston. Vedybinės apeigos ir vaišės 
įvyko jo gražioje vasarvietėje “Vieš 
Summer Home”, prie 535 greitke
lio, Neolville, Ont. Dalyvavo virš 200 
asmenų. V. Gudriūnas jau keli me
tai turi įsigijęs “Prospect” viešbu
tį (182 Elgin St., Sudbury, Ont., tel. 
675-8562) ir verčiasi labai gerai. Jis 
remia mūsų lietuviškus kultūrinius 
ir bendruomeninius reikalus. Vestu
vių proga jis gavo du gražius žirgus 
ir kitokių dovanų. Ta proga jis lie
tuvių saleziečių naujai kuriamai įstai
gai Italijoje (Vytėnai) paaukojo $50. 
Dideles aukas skiria Tautos Fondui 
ir kitiems tautiniams reikalams, da
lyvauja visuose lietuvių tautiniuose 
parengimuose. Viktorui ir May lin
kime sėkmės. J. Kručas

IŠLEISTUVĖS. A Gataučio rūpes
čiu, su A M. Pranckūnų, O. Stepšie- 
nės ir kitų draugų talka, M. A. Pranc
kūnų patalpose buvo suruoštos šau
nios buvusio Lietuvos kariuomenės 
karininko Juozo Vaičeliūno pagerbtu- 
vės-išleistuvės. Atidarymo žodi tarė 
A. Gatautis. J. Kručas kalbėjo KLB 
Sudburio apylinkės valdybos vardu, 
kun. Ant. Sabas — parapijos, A. Raš
kė vičius ir J. Remeikis. Visi sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Padėkos žodį ta
rė pats pensininkas. Jo išvykimas į 
Torontą yra labai didelis nuostolis 
mūsų mažai kolonijai. J. V. buvo 
principų žmogus, keleto knygų auto
rius, spaudos bendradarbis, paskai
tininkas ir lietuvių kapelioniios pir
masis iniciatorius, liet bažnytinio ko
miteto narys, o vėliau išrinktas pa
sauliečių atstovas lietuvių reikalams 
prie airių parapijos. Jam teko da
lyvauti lietuvių delegacijoj pas vys
kupą ir stipriais argumentais kovoti

Visus maloniai nuteikė buvusios 
gimnazijos deklamatorės: A. Zarem
baitė ir E. Strimaitė-Macke, atkūru- 
sios “Varną” ir “Čičinską”.

Sekmadienio rytą jauniausias I- 
mosios laidos abiturientas kun. K. 
Žemaitis iš Klevelando atlaikė įspū
dingas pamaldas, kurios visiems liko 
brangi dvasinė dovana. Mišiose pri
siminti mirę mokytojai: J. Radvila, 
L Matusevičiūtė ir buvęs mokinys 
— kun. A. Norius-Nekrašas. Taip pat 
į prisiminimų vainiką buvo įpinti ir 
visi negalėjusieji šiame suvažiavime 
dalyvauti. Mišių metu skambėjo 
bendrai giedamos lietuviškos gies
mės.

Suvažiavimo dalyviai įsigijo po 
knygą “Lietuvių švietimas Vokieti
joje” (red. V. Liulevičiaus), kurios 
pirmą puslapį papuošė dalyvavusių 
parašai.

Eichstaetto gimnazija davė daug 
augštąjį mokslą baigusių žmonių ir 
širdyje stiprių lietuvių, šis suvažia
vimas iškėlė įvairių sumanymų, su
darė progą atpažinti vieni kitus nau
juose kraštuose ir gyvenimo aplinky
bėse, kad mokslo metų ir lietuviško 
nusiteikimo bendras, ryšys jungtų 
visus ir ateityje. Visi skirstėsi paten
kinti ir su viltimi susitikti sekančo- 
je sukaktyje. B. Vytienė 

už lietuviškas pamaldas mūsų koloni
joje. Jis buvo taip pat Tumo-Vaiž
ganto šeštadieninės mokyklos moky
tojas, kur dėstė Lietuvos istoriją ir 
geografiją. Pagerbtuvėse, be vieti
nių, dalyvavo ir iš Otavos atvykusi 
dr. M. Ramūnienė. Linkime J. V. ir 
toliau neleisti užrūdyti plunksnai.

—■ Tautos šventės proga buvo at
laikytos pamaldos už Lietuvą su pri
taikytu pamokslu. — Silvija Martin- 
kutė vasarą lankė tautinių šokių kur
sus JAV ir gavo diplomą. K. A. S.

PO VASAROS ATOSTOGŲ mūsų 
apylinkėje vėl prasideda gyvesnė vi
suomeninė veikla su įvairiais pobū
viais, parengimais, susirinkimais. 
Apylinkės valdyba planuoja minėji
mus, stengdamasi paruošti geras pro
gramas. Būtų gera, kad Sudbury apy
linkės atstovas dalyvautų KLB krašto 
tarybos suvažiavime, kuris įvyks To
ronte š.m. spalio 23-24 d.d. Tikimės, 
kad ir šeštad. mokykla sėkmingai 
veiks. K.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
Darbo valandos:

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511 
Mokame už:

pirmadieniais 9.30 — 5 v.p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 v. vak.
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

' RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

KHISHT

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

284-288 Kmf St. E. — 
Hamilton — Ontario

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
spalio 2 d kartu su savo vadovu sol. 
V. Verikaičiu koncertuos Klevelande 
“Ateities” klubo vakare. “Aidas” spa
lio 10 d. dalyvaus Lietuvių Dienos 
koncerto programoje St. Catharines 
mieste, o spalio 30 d., vietinės Lietu
vių Bendruomenės valdybos kviečia
mas, koncertuos Hartforde. Po to 
choras kartu su sol. V. Verikaičiu 
duos koncertą Hamiltono lietuviškai 
visuomenei lapkričio 6 d. Jaunimo 
Centre. Tėvų rėmėjų komitetas tūrė
jo rugsėjo 17 d. posėdį, kuriame ap
tarė choro gastroles ir lapkričio 6 d. 
koncertą bei šokius. Komitetas, ku
ris rūpinasi visais parengimo reika
lais, kviečia visus iš anksto pasižymė
ti kalendoriuje lapkričio 6 vakarą 
šiam “Aido” koncertui bei šokiams. 
Neplanuokite privačių baliukų. J. P.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBAS spalio 16 ir 17 d.d., 10 v.r., 
rengia metines klubo šaudymo var
žybas iš 22. kalibro ir medžioklinių 
šautuvų klubo šaudykloje. Taip pat 
šis klubas spalio 24 d. rengia tarp- 
klubines šaudymo varžybas iš me
džioklinių šautuvų. Registracija nuo 
10 v.r. iki 2 v.p.p. Varžybos vyks klu
bo šaudykloje. Valdyba

ATEITININKŲ TĖVŲ RĖMĖJU 
Komitetas pereitais metais yra labai 
daug parėmęs lėšomis ateitininkų 
veiklą Hamiltone. Buvo surinkta virš 
$400. Jie buvo panaudoti, važiavu
siems į vasaros stovyklas, žiemos kur
sus, ekskursijas ir pan. Hamiltono 
ateitininkai dėkoja tėvų komitetui už 
paramą. V.

PRASIDĖJUS NAUJAM veiklos 
sezonui Ateitininkų Tėvų Rėmėjų 
Komitetas, kartu su sendraugiais, 
numato ir toliau remti lietuvišką 
jaunimo veiklą bei telkti lėšas. Spa
lio 23 d. Jaunimo Centre ruošiamas 
šokių vakaras. Vėliau numatomas py
ragų išpardavimas ir pan. V.

Advokatas

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

32 James St. So.z
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

i
Hamilton, Ontario

depozitus _________  5%
šėrus ir sutaupąs......... ..........6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ............ >.:. 6%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Tel. 522-5028

^nnin^er umited

528-8468 — 740 Upper Jemet St. —• 389*4113
Nemokamos autoaikštės

J. A. Valstybės
& AMERIKOS LIETUVIŲ SIU- 

DENTŲ suvažiavimas įvyks Im. lap
kričio 25-28 dienomis Toronte, Down
towner Motor Inn (prie Malton aero
dromo).

JAV LB VEIKLOS dvidešimtmetis 
švenčiamas spalio 8-10 d. Niujorke, 
JAV LB centro valdybos paprašyta, 
Niujorko LB apygarda rengia daiL X 
Bagdono naujausių darbų parodą 
Woodhavene, Knights of Columbus 
salėje. Kultūros židinyje Brooklyne 
bus seminaras tema “JAV LB kultū
riniai ateities uždaviniai”, bendras 
pasilinksminimas su' jaunimo atlieka
ma programa. Spalio 10, sekmadie
nį, 11 vjr. — Mišios JAV. LB intenci
ja, 3 v.p.p. — iškilmingas posėdis su 
koncertine dalimi.

BALFO PIRM. KUN. V. MARTIN- 
KUS dėl nedidelių širdies sutrikimų 
yra atsidūręs Our Lady of Fatima li
goninėje Providence mieste, R. L Li
gonis jaučiasi gerai ir tikisi netru
kus galėsiąs grįžti į darbą.

INŽ. VYTAUTAS VOLERTAS, J. 
A. V. LB centro valdybos pirminin
kas, gavo amerikiečių erdvių tyrinė
jimo centro NASA padėkos raštą už 
reikšmingą darbą erdvėlaivio “Apol
lo XV” ryšių srityje ir kvietimą da
lyvauti prie šio skrydžio prisidėju- 
siems inžinieriams surengtame spe
cialiame pobūvyje.

MOKYTIS I VASARIO 16 GIMNA
ZIJĄ Vokietijoje išvyko du jauni Los 
Angeles lietuviai — Adolfo ir Danu
tės Narbutų sūnus Gytis, Antano ir 
Bronės Skiriu sūnus Vincas. Jiems 
buvo surengtos gražios išleistuvės. 
Pernai Vasario 16 gimnazijoje Los 
Angeles lietuviam atstovavo p.p. Mo
tiejūnų dukrelė.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje naujuosius 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 11 d. 
su 32 asmenim, kurių didžioji dalis 
yra mergaitės. Įvadinį žodį tarė insti
tuto direktorius D. Velička. Litua
nistinių studijų reikšmę nušvietė ins
tituto rektorius prof. P. Jonikas. Stu
dentų vardu kalbėjo ir naujai įsto
jusius sveikino Linas Rimkus. Insti
tuto lektorius ir finansinių reikalų 
tvarkytojas kun. J. Kubilius, SJ, pri
minė studentams tautinės asmenybės 
ugdymąsi. Jaunimo Centro direkto
rius kun. J. Borevičius, SJ, ragino 
studentus siekti gėrio ir grožio. JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos vice- 
pirm. A. Juškevičius įteikė LB čekį 
instituto direktoriui D. Veličkai, šie
met institutą baigs: G. Aukštuolis, ž. 
Bilaišytė, D. Bruškytė, R. Černius, L. 
Grybauskaitė, A. Jasaitis, L. Jadvir- 
šytė, J. Kisieliūtė, B. Lieponytė, A. 
Markulis, V. Miknaitis, R. Plioplytė, 
A. Plioplys, E. Pakštaitė, L. Raslavi- 
čius, V. Ramonis, D. Stončiūtė, A. 
šaulytė, B. Trapikas, G. Vindašiūtė, 
G. Visockytė ir neakivaizdiniu būdu 
— Kristina Parėštytė, Kanados lietu
vaitė. Diplomų įteikimas numato
mas Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
š.m. gruodžio 11 d. Lituanistinės mo
kyklos mokytojų teises gaus tie stu
dentai, kurie baigs dvejų metų kursą. 
Baigusiems trejų metų kursą bus su
teiktos augštesniosios lituanistinės 
mokyklos mokytojo teisės ir pasirink
to dalyko bakalaureatas.

Meksika
JAV GENERALINIS KONSULAS 

Monterrey mieste yra Vytautas A. 
Dambrava, politinę karjerą pradėjęs 
1951 m. radijo “Amerikos Balsas” 
lietuviškomis programomis. Su “Ame
rikos Balsu” jam yra tekę dirbti V. 
Vokietijoje ir P. Vietname, kur 
reikėjo organizuoti radijo programas 
net 19 kalbų. Diplomatinį darbą V. 
A. Dambrava pradėjo 1967 m. JAV 
ambasados reikalų vedėju Bolivijos 
sostinėje La Paz. Konsulu Monterrey 
mieste buvo oficialiai patvirtintas 
prez. R. Niksono 1970 m. spalio 12 
d. raštu.

Argentina
LITUANIA GATVĖ, aštuntoji Ar- 

gentinoje, buvo iškilmingai pašven
tinta Villa Sastre — Temperley vie
tovėje rugsėjo 12 d. Iškilmė buvo 
pradėta Pijaus X bažnyčioje, kur Mi
šias laikė mons. A. Casanova, asistuo
jamas kun. A. Steigvilos. Bronzinę 
lentelę Lituania gatvei parūpino Ka
zimieras Kliauga, šventinimo apeigas 
atliko mons. A. Casanova. Ilgesni žo
dį tarė Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos pirm. A. Mi- 
čifidas. “Ateities” ansmablio šokėjai 
pašoko Rugučius, šustą, Grandinėlę 
ir Malūną, akordeonais palydėti inž. 
G. Kliaugos ir studento L. Rudėno. 
šventinimo programos daliai vadova
vo Z. Juknevičius. Gaila, kad iškil
mės dalyviai nesulaukė buvusio bur
mistro dr. Enrique Roig, pasirašiusio 
potvarkį Centenera gatvės pavadini
mą pakeisti j Lituania. Jis dabar yra 
augštas pareigūnas Buenos Aires gu- 
bernatūroje. Visus dalyvius ant jieš- 
mo keptu jaučiu pavaišino Temper
ley “Aušros” choras, čia sveikinimo 
’odį tarė Argentinos L’etuvių Centro 
nirm. V. Misiūnas ir Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje pirm. R. Stalio- 
raitis.

LAIKRAŠČIO “LAIKAS” metinia
me pobūvyje Avellanedoje buvo pa
gerbti pastaruoju metu universite
tus baigę lietuviai: medicinos gydy
tojai dr. Audra Deveikytė, dr. Osval
das Račkauskas, psichiatrė dr. Irena 
Gikytė, mechanikos inž. Hugo Povi- 
lanskas, mechanikos inž. Jurgis Bra
zaitis. prisiekęs knygvedys Julius 
Veščiūnas, architektas Adolfas Muš 
ketas, ekonomistas Ramonas Vilutis 

ir gydytojo diplomą 1953 m. gavęs 
dr. Jorge Dikšaitis. Naujuosius aka
demikus pristatė kun. A. Steigvila. 
Adresus jiems įteikė Argentinos lie
tuvių organizacijų ir spaudos tarybos 
pirm. A. Mičiūdas, talkinamas P. Gu- 
delevičiaus. Sveikino: Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje vardu — R. 
Stalioraitis, Argentinos Lietuvių 
Centro — V. Misiūnas, jaunimo — 
V. Barzdžius, Aušros Vartų parapi
jos — klebonas kun. J. Petraitis. Pro
gramai vadovavo stud. R. Kairelytė 
ir H. Levanavičius. Akademikų pa- 
gerbtuvių tradiciją yra pradėjęs “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” 1940 m. 
gruodžio 12 d. Lietuvių Klube tada 
buvo pagerbtas inž. agr. Juozas Buke- 
vičius, pirmasis universitetą Argen
tinoje baigęs lietuvis.

Australija
MORNINGTONE BUVO SURENG

TAS jaunųjų talentų koncertas, kurio 
lėšos skirtos R. Pakistano pabėgėlių 
šalpai Indijoje. Pirmąją vietą šiame 
koncerte laimėjo 13 metų amžiaus 
Onute Šilaitė už išraiškos šokį.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
Australijos rajoną sudaro keturi tun
tai, vietininkija ir atskira skiltis. 
Adelaidės “Vilniaus” tuntas, vado
vaujamas s. V. Opulskio, jungia skau
tų ir skaučių draugoves, vyr. skaučių 
ir sk. vyčių būrelius. Didžiausias 
Australijoje yra Melburno “Džiugo” 
tuntas, turintis skautų, skaučių, vil
kiukų, paukštyčių draugoves, jūrų 
skautų laivą, jūrų budžių įgulą, skau
tininkų ramovę, sk. vyčių ir vyr. 
skaučių būrelius. Tunto vadovas — 
ps. VL Stasiliūnas. Skautininko A. 
Karpavičiaus “Šatrijos” tuntą Ge- 
elonge sudaro sk. vyčių būrelis, 
skautų ir skaučių draugovės. Sidnė
jaus skautų-čių, vilkiukų, paukšty
čių draugoves, sk. vyčių, vyr. skautų 
ir vyr. skaučių būrelius jungia “Auš
ros” tuntas su vadovu ps. V. Dei- 
kum. Skautų ir skaučių draugovės 
Brisbanėje priklauso ps. R. Plat- 
kauskienės vadovaujamai “Ventos” 
vietininkijai. Atskiroji “Erelių” skil
tis yra sostinėje Kanberoje. Jos va
dovas — s. v. v. sL A. Vaitas.

Italija
KARDINOLAS ANTONIO SAMO- 

RE šiaurinėje Italijose, savo gimtojo 
Bardi miesto bažnyčioje, subdijako- 
nato šventimus suteikė dviem šv. Ka
zimiero popiežiškosios kolegijos Ro
moje studentams — Antanui Trima
kui ir Norbertui Vogtui. Jie dar šiais 
metais gaus dijakono ir kunigo šven
timus. Vilniaus arkivyskupijai pri
klausantis subdijakonas A. Trimakas 
yra gimęs 1939 m. Švedijos sostinėje 
Stockholme. Kauno arkivyskupijos 
vokiečių kilmės subdijakonas N. Vog
tas gimė 1944 m. Ochsenhausene, Vo
kietijoje.

Vokietija
TELEVIZIJOS PIRMOJI PRO

GRAMA rugpjūčio pabaigoje trans
liavo Jost von Morr paruoštą 45 mi
nučių laidą apie Baltijos valstybes 
191840 metais. Buvo rodomi Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vaizdai, Įvy
kiai, asmenys, politinio, ūkinio ir kul
tūrinio gyvenimo bruožai. Pagrindi
nis programos motyvas — tragiškas 
Baltijos mažųjų respublikų likimas, 
diktuojamas geografinės pozicijos. 
Dėl jų visą laiką varžėsi trys didieji 
kaimynai — Vokietija, Lenkija ir 
Rusija. Pranešėjas pabrėžė, kad es
tai, latviai ir lietuviai nėra slavu ar 
germanų giminės. Dėl istorinių ap
linkybių vokiečių didesnė Įtaka esan
ti Estijoje ir Latvijoje. Lietuva bu
vo savaranki tauta, sugebėjusi atrem
ti kryžiuočius ir sudaryti Juodąją 
jūrą pasiekusią valstybę. Ir Hitleriui 
didžiausia opozicija buvo parodyta 
Lietuvoje, kur jis neįstengė sudaryti 
SS legijono. Čia aštraus pasipriešini
mo susilaukė vokiečių kolonizaciniai 
planai II D. karo metais. Kažkodėl 
pranešėjas nutylėjo lietuvių tautos 
sukilimą 1941 m., sovietų-vokiečių 
karo pradžioje, ir laikinosios vyriau
sybės sudarymą, kurią užgniaužė vo
kiečių okupacija.

VOKIETIJOS LB JAUNIMO SEK
CIJOS suorganizuotas Europos lietu
vių jaunimo sąskrydis Bad Pyrmon- 
te gali baigtis naujos organizacijos 
įsteigimu. ‘^Europos Lietuvio” rug
pjūčio 24 d laidoje šia tema straipsnį 
yra paskelbęs Romas E. Šileris. Jis 
rašo: “Prieš keletą metų buvo sukur
ta Jaunimo Sekcija, bet joje jauni
mas neturėjo jokios galimybės pasi
reikšti, nes atstovų vidurkis buvo 
apie 50 metų. Padėtis šiek tiek pa
gerėjo, bet pasirodo, kad tokia Jau
nimo Sekcija, kuriai atstovauja mer
dinčios organizacijos, neturi prasmės. 
Truko ilgokas laikas, kol prie tokios 
pažiūros prieita. Beveik visas Bad 
Pynnonto suvažiavime dalyvavęs jau
nimas pasiryžo kurti savo organiza
ciją. Tai bus Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, kuri savo steigiamąjį 
susirinkimą turės spalio 9 d. Bad Go- 
desberge ir Įsiregistruos per teismą. 
Ji remsis tik nariais, ir gal taip pa
vyks šiek tiek suaktyvinti jaunimą, 
nes jaus atsakomybe savo organiza
cijai ...” Oficialiame “Vokietijos LB 
valdvbos informacijų” biuletenyje nė 
žodžiu neužsimenama apie jaunimo 
sąskrydžio nutarimą steigti atskirą 
jaunimo organizaciją. Kas yra tos, 
pasak A. E. Šilerio, “merdinčios or
ganizacijos”, turėtų išryškinti atei
tis.

PREL. J. KONČIUS, lankyda
masis viename kurorte, gavo širdies 
smūgį. Ligoninėje teks išgulėti tre
jetą savaičių.



Etninės studijos Kanados universitetuose
Dar niekur nėra nei

Pagal vietos etninių grupių 
prašymus, daugelis Kanados 
universitetų įsteigė etninių kul
tūrų ir kalbų studijas. Kaikurie 
universitetai tokias studijas pa
tys įsteigė ir yra remiami vie
tos kalbinių grupių.

Kanados universitetų ir ko
legijų draugija, pagal valstybės 
departamento prašymą, parem
tą dviejų kultūrų ir kalbų komi
sijos rekomendacijom, padarė 
etninių studijų apžvalgą. Komi
sija savo pranešime pripažino 
universitetų pastangas moder
niųjų kalbų, literatūros ir sve
timų kultūrų studijose, bet re
komendavo, kad “Kanados uni
versitetai praplėstų humanisti
nes ir sociologines studijas, ap
imančias ne tik anglų ir pran
cūzu kalbu sritis, bet ir kitas”. 
(IV t., nr. 7, 458).

Valstybės departamentas pra
šė atsakyti į klausimą: ar uni
versitete per pastaruosius 20 
metų buvo suorganizuotas stu
dijų kursas pagal etninių gru
pių* (neskaitant anglų ir pran
cūzų) prašymą? Jei taip, kokie 
kursai buvo įvesti? Ar etninės 
grupės domėjosi ir ar rėmė tų 
kalbų bei kultūrų studijas, ku
rias universitetas savo iniciaty
va įsteigė? Jei taip, tai kurias 
studijas ir kurios grupės?

Iš 20 atsakiusių institucijų, 
turinčių etninių kultūrų kursus, 
12 pranešė, kad jos įsteigė to
kias studijas pagal vietos grupių 
prašymus. Daugelis university 
tų yra tu grupių remiami sti
pendijomis studentams ir kny
gomis universitetų bibliote
koms. Daugiausia tokių studijų 
prašė ir jas rėmė ukrainiečiai, 
vokiečiai, italai, lenkai, .Mont
realio žydai ir graikai.

Albertos universitetas Edmon- 
tone turi norvegų, ukrainiečių, 
lenkų ir serbų - kroatų kursus 
kaip priedą prie moderniųjų Eu
ropos kalbų — ispanų ir italų. 
Ukrainiečių ir lenkų grupės pra
šė tokių kursų. Jos remia kny
gomis universiteto biblioteką.

Brock universitetas St. Catha
rines mieste įsteigė įvadinį italų 
kalbos kursą pagal vietinių gy
ventojų prašymą. Italai, kaip ir 
vokiečiai, parūpina stipendijų.

Carleton universitetas Otavo
je įsteigė keletą kursų, nes žino
jo, kad etninės grupės tuo do
misi. Dabar yra šeši kursai ita
lų kalbos bei literatūros ir įva
dinis bei vidurinis ukrainiečių 
kalbos kursai. Praėjusių 20 me
tų laikotarpyje buvo įsteigti ru
sų, vokiečių ir ispanų studijų 
skyriai.

McMaster universitete Hamil
tone paskutinių 10 metų laiko
tarpyje buvo įsteigti trijų etni
nių grupių kursai pagal vieti
nių prašymus. Kurį laiką ukrai
niečių civilizacijos kursas buvo 
be užskaitų. Pirmą kartą sekan
čiais metais ukrainiečių kalbos 
ir literatūros kursas bus užskai- 
tinis (su kreditais). Galima įsigy
ti italų kalbos ir literatūros stu
dijų laipsnį. %

Prieš dešimtį metų Montrea- 
lio graikų bendruomenės rūpes
čiu McGill universitete buvo 
Įsteigtas graikų kalbos kursas. 
Ji kuri laiką jį beveik pilnai fi
nansavo. Ta pati grupė pereitą 
rudenį tokių studijų įsteigimą 
pakankamai finansiškai parėmė 
Lavalio universitete Montrea- 
lyje-

Prieš penkerius metus McGill 
universitete Montrealyje buvo 
Įsteigtos žydų kultūros studijos. 
Jos ir dabar yra finansiškai 
stipriai remiamos vietos žydų 
bendruomenės. Italų ir vokie
čių kultūros studijos yra remia
mos jų ambasadų. Montrealio 
žydu bendruomenė taip pat pa
rėmė hebrajų kalbos kursą, vei
kianti Sir Georse Williams uni
versitete nuo 1952 metu, parū
pindama dėstytojus ir lėšas.

Saskačevano universitete Re

lietuvių, nei aplamai baltiečių kurso
ginoj yra norvegų, ukrainiečių, 
sanskrito, tibetiečių, vokiečių, 
rusų, lenkų, ispanų, kiniečių 
kalbų kursai ir Cree (indėnų gi
minės) vasaros kursas. Ši insti
tucija įsteigė šiuos kursus, nes 
buvo pakankamas susidomėji
mas, be to, buvo surastas atitin
kamas personalas. Bet tai ne
buvo tiesioginis etninių grupių 
prašymo padaras.

Vakarų Ontario universitetas 
Londone įsteigė lenkų kalbos ir 
literatūros kursą, nes lenkų stu
dentai prašė. Dabar tokio kur
so prašo ukrainiečiai. Vietos vo
kiečių klubas labai aktyviai do
misi germanistikos studijų pro
grama ir kviečia studentus daly
vauti jų bendruomenės veikloje.

Winnipego universitetas nu
traukė rusų kalbos ir literatū
ros kursus po dvejų metų dėl 
permato studentų domėjimosi, 
nors tie kursai buvo įsteigti re
miantis neformaliu etninių gru
pių pageidavimu. Šis universite
tas bendradarbiauja su vokie
čių kalbos draugija ir parūpina 
vokiečių kalbos studijas. Kita 
vokiečių draugija parūpina visų 
trijų Manitobos universitetų stu
dentams stipendijas.

Dalhousie universitetas Hali- 
fakse įvedė vokiečių kalbos kur
są pažengusiems studentams, at
sižvelgdamas į jų prašymą. Wa
terloo universitetas (Ontario), 
pagal studentų prašymą, Įvedė 
tris ukrainiečių kalbos kursus. 
Yorko universitete Toronte yra 
keturi žydų kultūros kursai ir 
trys italų, įvesti atsižvelgiant į 
studentų prašymą. Du kiniečių 
ir vienas negrų kultūros kursas 
buvo Įsteigti, remiantis studen
tų ir fakulteto susidomėjimu. 
(University Affairs, AUCC, 151 Sla
ter St., Ottawa, Canada).

Atsiųsta paminėti
Leonardas Šimutis, AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBA. Trisdešimt 
metų Lietuvos laisvės kovoje. 500 
psl., kietais viršeliais. Kaina $10. Ti
ražas 3.000 egz. Išleido 1971 m. AL 
Ta, 2606 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Condemned For Teaching Religion 
in Church. Kun. A. Šeškevičiaus, SJ, 
gynimosi kalba sovietiniame teisme. 
Į anglų kalbą išvertė Rev. Francis 
A. Ruggles, St. Matthias Parish, Rid
gewood, N.Y., USA. Leidinio kaina 
nepažymėta. Norintieji šią kalbą pa
skleisti amerikiečių ir kanadiečių tar
pe prašomi kreiptis šiuo adresu: 
2345 W. 56th St., Chicago, Hl. 60636, 
USA.

Stepo Kairio muzikinis vienetas, 
kurį sudaro kanklės bei kiti tau
tiniai instrumentai, pakviestas 
dalyvauti Kanados Lietuvių Die
noje St. Catharines mieste. Nuo
traukoje—viena jo kanklininkių 

Nuotr. S. Dabkaus

Londono, Ontario studenčių kvartetas, žavįs savo koncertais lietuvius ir kitataučius

Amerikos lietuvių istoriją pasitinkant
Prof. dr. A. Kučo redaguotas veikalas — žymiausias pastarųjų metų istoriografijos kūrinys

(Tęsinys iš pr. n-rio)
Santarvė pairo ne dėl Šliūpo 

kaltės, ne dėl jo “bedievybės”, 
kaip mūsuose įprasta sakyti ir 
dr. A. Kučo kartojama. Kaip ir 
kodėl Šliūpas ir Burba išsiskyrė, 
būtų tema, verta platesnės studi
jos. K. Vairo-Račkausko prieš 
daugelį metų spaudai parengti 
jų susirašinėjimai įneštų nema
žai naujos šviesos, jeigu jie bū
tų paskelbti. Iš maždaug 88 laiš
kų L. Joniko paskelbtų “Vilny
je” numanu, kad buvo dvi išsi
skyrimo priežastys: Burbos iški
li padėtis lietuvių bažnytinėje 
bendruomenėje ir intrigos Balti- 
morės lietuvių klebono Simono 
Pautieniaus, atvykusio 1891 m. 
iš Lietuvos.

Nuo 1890 m. Susivienijimo 
seimo Burba tapo jo preziden
tu ir dvasios vadu. Jam — dva
sios vadui priklausė ir Susivie
nijimo organo “Vienybės Liet.” 
priežiūra. Tame laikraštyje 
bendradarbiavęs Šliūpas (Baisu
sis Barzdočius) su savo pozity
vistinėmis, grynai mokslinėmis 
idėjomis prasilenkdavo kartais 
su Bažnyčios skelbiamomis tie
somis. Dėlto Burbai tekdavo su
silaukti priekaištų iš savo san- 
b rolių lietuvių. Arti Šliūpo sto
vėjęs minėtas kun. S. Pautie- 
nius labiausiai siundė Burbą 
prieš jį. Jis ypač nurodinėjo nei
giamą Šliūpo veiklą Lietuvių 
Mokslo Draugijoje, kurios na
riai esą lenkiami į bedievybę. 
Burba leidosi paveikiamas ir pa
rašė 1891 m. rugpjūčio 2 ir 7 
d. du vienas po kito laiškus, ku
riuose aštriais žodžiais išsižadė
jo jo draugystės.1 (Dr. A. Kučas 
šiame veikale, 117 p., kaip ir 
Susivienijimo istorijoje, cituoja 
laišką su klaidinga 1890 iri. da
ta. Šiame laiške kalbama apie 
Šliūpą jau išėjusį medicinos 
mokslus. O jis 'gavo diplomą 
1891 m. kovo mėn. Tad laiškas 
tegalėjo būti parašytas tik šiais 
metais, kaip “Vilnyje” paskelb
tame tekste pažymėta). Tačiau 
ir po šių laiškų draugystė nenu
trūko. Šliūpas, gal supratęs Bur
bą esant paveiktą iš šalies, la
bai švelniai, pagarbiai atsakė 
jam. Dėlto dar galėjo abu arti
mai bendrauti iki 1892 m. gegu
žės mėn., kai Andziulaitis turėjo 
atsisveikinti su “Vienybe Liet.” 
Tada Šliūpas persikėlė į Shenan
doah ir jų bendravimas baigėsi. 
Tačiau jie neūasidarė nedrau
gais iki galo. Kaip Šliūpas dar 
nespausdintoje biografijoje pa
sakoja, jiedu susitaikė ir net pa
sižadėjo vienas kitam pirmam 
mirusiam antkapinę kalbą pasa
kyti.

Šliūpas-Burba ir jų santykiai 
vra Kučo istorijos pirmosios da
lies vyraujančios temos. Šalia 
ių paliečiami dar ir kiti daly
kai, kaip parapijos, draugijos, 
spauda, žodžiu sakant, pirmoji 
knygos dalis yra išsamiausia 
Amerikos lietuvių XIX a. isto
rija.

5. Centrinių organizacijų 
istorijos

Nuo antrosios veikalo dalies 
redaktorius grupuoja dėstomuo
sius dalykus pagal vyraujančias 
temas, t.y. laikosi teminio tu
rinio paskirstymo.

Antroji dalis skirta centrinių’ 
organizacijų, atseit, skirtų vi- 
s’ems Amerikos lietuviams ap
rėpti, apžvalgai. Šios rūšies or
ganizacijų priskaitoma 16. Pra
dedama nuo abiejų Susivieniji
mų, kaip jie susidarė nuo 1901 
m. Trumpai, bet esmingai dės
toma jų istorija iki paskutinių 
laikų, pabrėžiant jų ypač tauti
nę reikšme. Reikėtų pageidau
ti, kad kalbant apie SLA būtų 
kiek užsiminta apie komunistų 
išsiskyrimą ir įsteigimą atskiros 
panašios organizacijos. Redakto
rius anie tai kalba labai trum
pai (174 p.). Jis pastebi, kad 
1919 m. socialistus užvaldė ko
munistai ir kad šie stengėsi 
1930 m. pasigrobti SLA vado
vybę. Kai komunistams nepa
iko. jie įsteigė Lietuviu Dar
bininku Susivienijimą. Pilnumo 
dėlei redaktorius galėio para
šyti ir apie šio Susivienijimo 
veiklą. Juk turime pripažinti,

J. JAKŠTAS
jog tai lietuviškas Susivieniji
mas, nors jis, kaip redaktorius 
teisingai pastebi, “tebėra prie
šingas nepriklausomai Lietu
vai”.

Gan platus (14 p.) skyrius 
apie lietuvių socialdemokratų 
sąjungą nėra pakankamai kon
centruotai parašytas. Jis būtų 
išėjęs geresnis, jei redaktorius 
būtų pavaizdavęs Šliūpą buvus 
kurį laiką (1897-1905) lietuvių 
socialistų organizatorium. Jis 
jup tapo nuo žinomų Latimero 
skerdynių, kai tos tragedijos po
veikyje įsteigė Scrantone pirmą 
lietuvių socialistų kuopą. Pas
kui jis važinėjo po lietuvių ko
lonijas su paskaitomis ir steigė 
kitas kuopas. Šliūpas, steigda
mas socialistų kuopas, vykdė sa
vo idėjas, pasisavintas dar jau
nystės dienose iš bendravimo su 
lenkišku “Proletariatu” ir rusų 
“Narodnaja Volia”. Šliūpas bai
gė socialistinę veiklą, kai apjun
gė visas kuopas į vieną lietuviu 
socialistų sąjungą 1905 m. Tai 
buvo Šliūpo socialistinės veik
los viršūnė. Po kelių mėnesių jis 
išsižadėjo savo kūdikio ir pasi
darė lietuvių socialistų priešu.

Visai tinkamai pavaizduota 
Amerikos lietuvių daugumos 
nuokrypa į komunizmą, ypač po 
1917 m. bolševikinės spalio re
voliucijos. Redaktorius šiuo at
veju būtų turėjęs pastebėti, jog 
čia veikė ir laiko dvasia. Lietu
vos to laiko socialdemokratai ir 
nedaug kuo skyrėsi nuo Ameri
kos, kaip rodo kad ir gan radi
kali ju vado Stepono Kairio par
tijos deklaracija steigiamajame 
seime.

Apskritai, antroii veikalo da
lis, skirta bendrinėms organiza
cijoms, yra kartu ir Amerikos 
lietuvių visuomeninė istorija.

6. Amerikos lietuvių 
politinė veikla

Trečioji veikalo dalis skirta 
apžvelgti Amerikos lietuvių 
vaidmeniui, kuriantis nepriklau
somai Lietuvai. Įžangos vietoje 
duotas poskyris su išradinga 
antrašte “Pasaulėžiūrinis neri
mas”. Jame trumpai pakartoja
ma dar XIX a. prasidėjęs lietu
vių atsiribojimas nuo lenkų pa
rapijose ir jų pasaulėžiūrinis 
skilimas. Užuot istoriškai aiški
nęs tą pasaulėžiūrinį dvylipumą, 
reuaktorius leidžiasi į polemiką 
ir liečia ypač Šliūpą.

Po trumpos įžangos pradeda
ma politinės lietuvių veiklos .ap
žvalga pirmuoju politiniu sei
mu Filadelfijoje 1906 m. Su 
nuosekliu ir ryškiu seimo apra
šymu pasakojama ir apie aukų 
rinkimą Lietuvos revoliucijai. 
Minimas Šliūpo aštrus ginčas su 
kaikuriais socialistais dėl aukų 
paskirstymo nesigilinant į jį. 
Šliūpo pradėta polemika būtų 
minėtinas dalykas. Pripažintas 
Amerikos lietuvių socializmo 
kūrėjas nusigrįžo nuo jo ir pa
suko i tautiečių eiles*.

Treciosios dalies esminis tu
rinys — Amerikos lietuvių po
litinė ir ekonominė parama Lie
tuvai kuriantis. Ji vaizduojama 
pasakojant apie visokius seimus, 
fondus, rinkliavas, delegacijų 
važinėjimus. Trumpai kalbant, 
ši dalis — įnašas į nepriklauso
mos Lietuvos kūrimosi istoriją.

Ši esminė dalis pradedama 
nuo Čikagos seimo, aplenkiant 
bendrą šios šalies lietuvių sąjū
dį kilusio karo poveikyje ir jų 
ruošimąsi rinktis į antrą politinį 
seimą. Redaktoriui derėjo išaiš
kinti, kodėl vietoje planuoto 
bendrojo politinio seimo įvyko 
du vienas po kito sekę seimai: 
be minėto Čikagos seimo buvo 
ir Niujorko seimas. Abu seimai 
pagrindinai ir dokumentuotai 
aprašyti. Ryšium su Niujorko 
seimo aprašymu pavaizduotas ir 
skilimas tarp socialistų ir tau
tiečių.

Po seimų sekęs politinis Ame
rikos lietuvių veikimas aiškina
mas paskirais vaizdais — Lietu
vių Dienos organizavimu, Tau
tos Tarybos pasiųstų delegatu 
kelione i Lietuvą ir i Vakaru 
Europą, konferencijomis Šveica

rijoje ir informacijos biurais. 
Iš plačios tarptautinės perspek
tyvos prieinama prie visuotinio 
lietuvių seimo, sušaukto Niujor
ke 1918 m. kovo 13 d. Tai buvo 
antras Amerikos lietuvių politi
nis seimas, “stipri Amerikos lie
tuvių parama Vilniuje vasario 
16 d. paskelbtam Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktui”, 
kaip redaktorius visai teisingai 
pastebi (351 p.).

Bene pirmą kartą gan išsa
miai aprašyta pasamdyto ameri
kiečio Byoir propaganda Lietu
vos reikalu (371-373 p.) ir Ame
rikos lietuvių brigados organi
zavimas (375-380 p.). Abu daly
kai buvo, galima sakyti, nežino
mi mūsų visuomenei.

Įdomiai, patraukliai parašyta 
dalis baigiama gautu iš Ameri
kos Lietuvos pripažinimu de ju
re. Amerikos lietuvių pastangos 
ir Lietuvos vyriausybės mostai 
šiuo reikalu smulkmeniškai at
pasakoti.

7. Kultūra ir ekonomika
Ketvirtoje dalyje apžvelgiama 

lietuviu kultūrinė ir ekonominė £
būklė su atitinkančiomis insti
tucijomis nuo šio šimtmečio pra
džios iki mūsų dienų. Visas dės
tymas perdėm smulkmeniškas, 
inventoriškas. Sukaupta gausybė 
laikraščių, knygų, asmenų, orga
nizacijų, įstaigų, net radijo va
landėlių. Pradiniame tos dalies 
skyriuje kalbama apie periodinę 
spaudą, kur suminima, rodos, 
visi laikraščiai su jų redakto
riais ir leidėjais, duodami trum
pi laikraščių apibūdinimai.

Įžymus skyrius “Knygos ir jų 
leidėjai”, kur kalbama ne tiek 
apie knygas, kiek apie leidėjus 
bei leidyklas. Čia, šalia plačiau 
aprašyto didelio spaudos darbi
ninko kun. A. Miluko, dar kartą 
užkabinamas ir Šliūpas. Vis ne
užmirštama jam segioti “ateisti
nės ideologijos skleidėjo” stig
mos (425 p.), lyg tai būtų buvęs 
jo pagrindinis veiklos tikslas 
Amerikos lietuviuose. Iš tikrų
jų Šliūpui rūpėjo du pagrindi
niai dalykai: tautinės lietuvių 
sąmonės žadinimas ir jų švieti
mas. Dar redaguodamas “Auš
rą”, jis paskelbė Įžymų rašinį 
apie vaikų švietimą. Tuo pačiu 
metu buvo sumanęs steigti Ma
žojoje Lietuvoje Lietuvių Moks
lo Draugiją. Dėl jos, svarbiausia, 
krito Į akis vokiečių žandarams 
ir turėjo nešdintis iš Prūsijos. 
Pradėjęs studijas Baltimorėje, 
tuojau (1889 m. gruodžio mėn.) 
Įsteigė Lietuvių Mokslo Draugi
ja ir pradėjo leisti pirmą lietu
viška tikrai mokslinį žurnalą 
“Apšvieta” (nuo 1892). Jo įžan
giniame straipsnyje rašė: “Tik
tai tikras apšvietimas, pritaiky
tas prie gyvenimiškų reikalų ir 
prie dvasės gadynės gali dar pa- 
gelbingas būti atieškinėjant 
mums senąją drutybę ir galybę 
dvasės.” Šliūpas buvo didelis 
švietimo optimistas, matęs tau
tos gerove ir laimę švietime. Tik 
jam, pozityvistui, tas švietimas 
nevisai derinosi su tradiciniu 
Bažnyčios mokslu. Iš čia kilo io 
idėjinis priešingumas Bažnyčiai. 
Bet tai nereiškia, kad ateizmo 
skleidimas buvo jo pirminis 
tikslas. Grynai savo suprastu 
moksliniu tikslu vadovaudama
sis jis vertė Į lietuvių kalba la
bai sunkų ir tuo metu garsų L. 
Buechnprio veikalą “Spėka ir 
medega”.

Vengiamas deramai vertinti ir 
Šliūno lietuvybės darbas, statant 
ii lyg i Brolio Augustino Zai
ras šešėlį, kai sakoma, jog jis 
šio ^vvzdžiu Į ta darbą įsijun
gė. Tš tikrųjų. Šliūpui jokio pa
vyzdžio nereikėjo, nes buvęs 
“Aušros” redaktorius atvažiavo 
i Amerika jau užsigrūdinęs tau
tinis veikėias.

(Bus daugiau)

Pranešėjas nr 6, 1971 m. liepa. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdybos neperiodinis biuletenis, 
redaguotas kadenciją baigiančios val
dybos pirmininko Vytauto Alanto. 
Redaktoriaus adresas: V. Alantas, 
8897 Rabindale, Detroit, Mich. 48239, 
USA.
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O KULTMEJE VEIKLOJE
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ te

atro II festivalis, rengiamas JAV LB 
centro valdybos, įvyks Čikagos Jauni
mo Centre lapkričių 25-28 d. d., kai 
amerikiečiai švęs Padėkos Dieną 
(Kanadoje ji yra spalio 11). Pagrin
diniu festivalio organizatorium yra 
pakviestas JAV LB Kultūros Fondo 
pirm. Anatolijus Kairys, suorganiza
vęs lietuvių teatro I festivalį Čikago
je 1968 m. Visais šiemetinio festiva
lio reikalais rūpinasi specialus komi
tetas: pirm. Anatolijus Kairys, vice
pirmininkas ir informacijos vadoVas 
Bronius Nainys, sekr. Marija Reinie
nė, ižd. Marija Grėbliūnienė, lėšų tel
kimo vadovė Stasė Petersonienė, 
baigminės dalies ir premijų įteikimo 
tvarkytoja Nijolė Vengrienė, techni
nių reikalų vadovas Juozas Šlajus ir 
narys specialiem reikalam Pranas 
Beinoras.

NAUJĄJĮ KONCERTŲ SEZONĄ 
Gina Butkutė - čapkauskienė, kolora
tūrinis sopranas iš Montrealio, pra
dėjo Worcester, Mass., rugsėjo 18 d. 
JAV,LB Worcester apylinkės valdy
bos surengto koncerto programoje 
buvo Mocarto “Don žuano”, “Pagro
bimo iš Seralijo”, “Užburtosios flei
tos”, Delibes “Lakmės” arijos, kom
pozitorių Campra, Sandoval, Rossini 
dainos, Arditi populiarusis valsas 
‘'Bučkis”, pora Strausso operečių iš
traukų. Lietuviškajai koncerto daliai 
atstovavo K. V. Banaičio “Už balto 
stalo sėdėjau”, “Ant kalno malūnė
lis”, “Oi nėra niekur”, VI. Jakubėno 
“Mėlyni varpeliai”, “Na, tai kas” ir 
“Gėlės iš šieno”. Viešniai iš Montrea
lio akompanavo kompoz. Julius Gai
delis. Koncertas palankaus Ray- 
mondo Morin įvertinimo susilaukė 
laikraščio “Worcester Sunday Teleg
ram” rugsėjo 19 d. laidoje, šia proga 
prisimintinas ir G. Čapkauskienės de
biutas Čikagos lietuvių operos pasta
tytoje G. Verdi “Traviatoje” š. m. 
gegužės 2 d. “Aiduose” paskelbtoje 
recenzijoje kompoz. Vladas Jakubė- 
nas konstatuoja: “ ... G. čapkauskie- ’ 
nės asmenyje įsigijome stambų įnašą 
mūsų dainininkių šeimoje; jos debiu
tas sudarė svarbiausiąjį šiuometinio 
sezono įdomumą”.

PROF. JUOZAS ERETAS Bazely
je, Šveicarijoje, išleido 46 psl. bro
šiūrą Lietuvos ir Baltijos kraštų 
klausimais “Vom Adam der Europae- 
er”. Pirmuose dviejuose skyriuose 
autorius nušviečia lietuvių kalbos se
numą bei jos formų įvairumą ir daro 
išvadą, kad ji yra Europos kalbų 
Adomas. Sekantys du skyriai skiria
mi Baltijos tautų istoriniams bruo
žams, nepriklausomybės atstatymui 
po I D. karo ir jos praradimui II D. 
karo metais.

DAIL. HENRIKO ŠALKAUSKO 33 
darbų paroda rugpjūčio 17 d. buvo 
atidaryta Sidnėjaus Holdsworth Ga
lerijoje. Jos atidaryme dalyvavo eilė 
žymiųjų meno mėgėjų ir didžiųjų 
laikraščių atstovų, teigiamai įvertinu
sių Australijos lietuvio kūrybą. Jau 
pirmą parodos dieną buvo parduoti 
penki kūriniai. Dail. H. Šalkauskas 
yra įtrauktas į devynių Australijos 
dailininkų grupę, su kurių darbais 
privalo susipažinti Sidnėjaus uni
versitete bakalaureato laipsnio sie
kiantys meno studentai.

OTAVOJE ĮVYKUSIAME biologi
jos fotografų konkurse I vietą už 
žmogaus širdies nuotrauką laimėjo 
JAV lietuvis Aleksas J. Šukys, dirbąs 
Milwaukee County General Hospital. 
Fotografijos studijas jis yra baigęs 
Milwaukee technikos kolegijoje. Pa
rodoje dalyvavo tūkstantis medicinos 
biologijos fotografų su 6.000 nuotrau
kų. Aleksui J. Šukiui buvo įteikta si
dabrinė lėkštė su atitinkamu įrašu ir 
150 dolerių.

ŽENTĄ TENISONAITĖ - HELLE* 
MANS Antverpene, Belgijoje, yra iš
vertusi į flamų kalbą ir įteikusi vie
nai belgų leidyklai Antano Vaičiulai
čio knygą “Mūsų mažoji sesuo”. Šiuo 
metu ji verčia į lietuvių kalbą fla
mų ir olandų XX amžiaus poezijos 
rinktinę, kuri pirmą kartą lietuvius 
supažindins su belgų ir olandų poe
tais. Neseniai belgų Uitgerij Orion 
leidykla išleido Z. Tenisonaitės į 
flamų kalbą išverstą lietuvių poetų 
rinktinę “Een steen heeft geen hart” 
(“Akmenėlis turi šaltą širdį”).

DAIL. JANINA MONKUTĖ - 
MĄRKS Michigan Shores, Indianoje, 
laimėjo “News Dispatch” premiją už 
savo kilimą Dunes Summer Theatre 
surengtoje dailės parodoje. Ji čia bu
vo išstačius! du savo naujausius ki
limus. Premijuotasis kilimas bus ro
domas ištisą mėnesį Michigan City, 
Karwick Place.

DAIL. A. VALEŠKA Čikagoje ku
ria penkis vitražus pagal Teilhard de 
Chardin evoliucinę pasaulio sukūri
mo idėją: “Pradžia”, “Dievo sodas”, 
“Gyvulių karalija”, “Dievo paveiks
las” ir “Dievo žmonės”, šie vitražai 
yra skiriami Palos bendruomenės sta
tomos ligoninės kaplyčiai Palos Par
ke, III. šeštasis didysis vitražas už 
altoriaus bus Prisikėlimo ir Šv. Tre
jybės abstraktas “Antras pavasaris”. 
Šie vitražai skleis religinę mintį 

. įvairių tikėjimų ligoniams ir lankyto
jams.

BOSTONIEČIO KOMPOZ. JERO
NIMO KAČINSKO kvartetą saksofo
nams išleidžia Edition Atph. Leduc 
ga5dn Iridvkla Paryžiuje.

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS kny- 
7nle jaunimui “Velykų dovanėlė”, 
iliustruotą dail. Nijolės Vedegvtės- 
Pa’ubinskienės, išleis JAV LB švie
timo taryba Čikagoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JŪRŲ KRANTŲ TYRINĖTOJŲ 

konferenciją Palangoje surengė Lie
tuvos Mokslų Akademijos geografi
jos skyrius ir sovietų Mokslų Akade
mijos okeonografijos komisija. Kon
ferencija buvo papildyta praktiniais 
seminarais Lietuvos ir Karaliaučiaus 
srities pajūryje. Lietuvos mokslinin
kai Nidoje Įvykusiame posėdyje skai
tė 12 pranešimų apie smėlėtų Balti
jos krantų, dinamikos procesus, jūros 
nešmenų judėjimą ir pajūrio kopų 
vystymosi dėsningumus. Šioje srityje 
jau daug metų dirba prof. dr. V. Gu
delis, mokslų kandidatai V. Kirlys, 
V. Minkevičius, R. Stauskaitė, moks
liniai bendradarbiai S. Močiekienė, 
Z. Janukonis ir kt. Pagrindinis dė
mesys yra skiriamas dviem proble
mom — 1. smėlėti; jūros krantų iš
plovimo, nešmenų judėjimo ir aku
muliacijos procesų mechanizmo ty
rimams, 2. vėjo-smėlio srauto struk
tūrai ir dabartiniams eolodinami- 
niams procesams pajūrio kopose. Iš 
viso šioje konferencijoje padaryta 
apie 70 pranešimų, kurių didžioji 
dalis lietė Sovietų Sąjungos krantus.

VILNIAUS SENAMIESTYJE ati
daryta nuolatinė lietuvių liaudies 
meno paroda, kuriai 56 autoriai yra 
atsiuntę daugiau kaip 120 medžio 
drožinių, vėrinių, kaldinių, rankšluos
čių, juostų ir drobių. Šioje parodoje 
dalyvauja ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų pripažinimo susilaukę dro
žėjai I. Užkurnys, A. Mažeika, metalo 
ir gintaro meistrai V. Jarutis, V. 
Butvilą, J. čirikas, J. Urbonas, audė
jos L. Garnelienė, D. Stapulionienė, 
A. Didžgalvienė ir J. Rimšelienė. 
Prie parodos salės įrengtame preky
bos salonėlyje lankytojai galės įsi
gyti liaudies, meistrų darbų.

TARPTAUTINĖS FOTOGRAFI
JOS Meno Federacijos sidabro me
dalį Rumunijoje laimėjo kaunietis J. 
Kalvelis už nuotrauką “Rankos”. Di
plomo už savo nuotraukas tarptauti
nėje parodoje Čekoslovakijoje susi
laukė kaunietis A. Macijauskas. Lie
tuvos Fotografijos Meno Draugijai 
tarptautinėj parodoj Portugalijoj at
stovauja J. Vaicekausko, R. Rakaus
ko, V. Strauko, V. Kapočiaus ir kitų 
fotografų nuotraukos. Britanijos New
castle mieste įvykusioj parodoj bu
vo išstatyta J. Vaicekausko nuotrau- . 
ka “Senis vežime”, A. Tarvydo — 
“Tėvas”, L. Ruikio—“Portretas” ir A. 
Macijausko — “Mergaitė”.

DAUGIAUSIA MEDALIŲ tarptau
tinėse parodose už knygų iliustraci
jas yra laimėjusi dailininkų Algirdo 
ir Birutės Steponavičių šeima. Algir
das Steponavičius jau prieš šešerius 
metus gavo aukso medalį tarptauti
nėje knygų parodoje Leipcige, po 
poros metų — pagrindinį “Aukso 
obuolio” prizą vaikams skirtų kny
gų parodoje Bratislavoje, Slovakijo
je. Jo žmona Birutė Žilytė “Aukso 
obuolį” Bratislavoje “n u s i s k y n ė” 
1969 m., o šiemetinėje Leipcigo pa
rodoje buvo apdovanota aukso meda
liu už iliustracijas A. Liobytės kny
gai “Pasaka apie narsią Vilniaus 
mergelę ir galvažudį žaliabarzdį”. 
Jai taip pat už šios bei kitų knygų 
iliustracijas buvo paskirta ir Lietu
vos 1971 m. meno premija. Tėvams 
rimta varžove žada būti dukra Daina- 
Steponavičiūtė, laimėjusi didįjį prizą 
šiemetinėje tarptautinėje vaikų pie
šinių parodoje Slovakijoje. Premijuo
tą grafikos darbą Daina yra sukūrusi 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mo
kykloje, prieš pradėdama studijas 
Vilniaus dailės institute.

ALDONA KISIELIENĖ, jauna kau
nietė dainininkė, išvyko tobulintis į 
Bulgariją pas prof. Ch. Brimbarovą. 
Čia ji gilins dainavimo pedagogikos 
žinias ir ruoš koncertinę programą. 
Anksčiau dainavimo studijas ji yra 
gilinusi Leningrado konservatorijos 
aspirantūroje.

KIPRO PETRAUSKO memoriali
nis muzėjus yra įsteigtas Kaune, dai
nininko gyventame name. Jo gyveni
mą ir teatrinę veiklą atskleidžia nuo
traukos, teatrų plakatai, plokštelės, 
gaidos ir knygos. Didžiąją eksponatų 
dalį parūpino Kipro giminės ir bu
vusieji mokiniai.

S P A L V O TO PLAČIAEKRANIO 
FILMO “Tas prakeiktas nuolanku
mas” premjera įvyko rugsėjo 13 d. 
Vilniaus kino teatruose. Scenarijų 
šiam filmui yra parašiusi Vytautė 
Žilinskaitė J. Tumo-Vaižganto “Dė
džių ir dėdienių” motyvais. Filmo re- 
žisorius — A. Dausa, operatorius — 
J. Tamoševičius. Pagrindinius vaid-. 
menis sukūrė: Severijos — D. Kriš- 
topaitytė, Mykoliuko — J. Budraitis, 
Geišės — B. Bratkauskas. “Vilniaus” 
ir “Neries” kino teatruose premjeros 
proga su žiūrovais susitiko filmo re- 
žisorius ir pagrindinių vaidmenų at
likėjai.

ALEKSANDRAS RUDAITIS, Vil
niaus operos vyr. režisorius, po sun
kios ligos mirė rugsėjo 7 d. Velionis, 
gimęs 1929 m. Kaune, baigė Vilniaus 
konservatoriją ir operinę karjerą 
•pradėjo antraeiliais tenoro vaidme
nimis. 1966-68 m. tobulinosi Maskvo
je, K. Stanislavskio ir V. Nemirovi- 

. čiaus-Dančenkos muzikiniame teatre.
Grįžęs buvo paskirtas Vilniaus ope
ros teatro režisorium ir 1970 m. per
ėmė vyr. režisoriaus pareigas. Vil
niaus operos teatro scenoje rež. A. 
Rudaitis pastatė G. Puccini operą 
“Mergina iš Kalifornijos”, T. Chreni- 
kovo — “Audroje”, G. Verdi — “Ri- 
goletto” ir G. Donizetti — “Lucia di 
Lammermoor”. V. Kst.
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UNITED TRUST SPORTAS
BLOOR — ROYAL YORK, $5,900 
įmokėti, 8-ių kambarių mūrinis 
namas, tinkantis gyventi dviem 
šeimom. Du garažai, privatus įva
žiavimas, dvi virtuvės ir dvi prau
syklos. Arti visko.
BABY POINT, 6,900 įmokėti, 6 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės. Viena atvira skola. Tuo
jau galima užimti.
HIGH PARK, $2,900 įmookėti, 8- 
nių kambarių mūrinis namas su 
dvigubu garažu. Dvi virtuvės, di
deli kambariai. Lengvos mokėji
mo sąlygos. Prašo $23,700.
JANE — BLOOR, $29,900 prašo
ma kaina. Vieno augšto, penkių 
kambarių, mūrinis, atskiras na
mas su garažu ir įvažiavimu. Vie
na skola. Arti požeminio ir krau
tuvių.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL 762-8255

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

Kasos valandos
Pirmad. ..
Antrad. 
Trečiad. 
Ketvirtad.

MOKA:
..... 10-3

10-3 
uždaryta 

...10-3
ir 4.30-7

Penktad....... 10-3
ir. 4.30 - 8 

Seštad............9 - 12
Sekmad 9.30 - 1

UŽ 
už 
už 
už

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

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000. .8^2% 
nekiln. turto— iki $30.000.. .81/4%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų —- iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

REAL ESTATE LTD
Tel. 534-9286 

$3.000 įmokėti už 8 kamba- 
augšte, 2 virtuvės, privatus

I

R E A L T O
1072 Bloor St. W.
PACIFIC AVE. — HUMBERSIDE. Tik 
rių mūrinį namą. 4 kambariai pirmam 
įvažiavimas, mūrinis garažas.
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea rajone 6 kambarių, atskiras su 
dvigubu garažu ir privačiu privažiavimu namas, arti krautuvių ir pui
kaus susisiekimo. Įmokėti apie $10.000.
RONCESVALLES — GRENADIER RD. Praktiškai sutvarkytas 10 
kambarių namas. Trys butai, 3 garažai. Savaitinės nuomos pajamos 
$95; arti mokyklų ir krautuvių. Įmokėti $9.000. Viena atvira skola 
išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR. Moderniai įrengtas 6 butų pelningas namas. 
Visą laiką išnuomotas, geras pirkinys investavimui. Įmokėti apie 
$20.000, atvira skola 10-čiai metų.
BLOOR — RUSHOLME RD. Naujesnės statybos 12 butų apartamen
tas. Augštos nuomos pajamos, visą laiką išnuomoti butai. Didelis 
sklypas, 12 garažų. Įmokėti $40.000.
QUEBEC AVE. — BLOOR ST. W. Apynaujis 17 didelių kambarių 
tributis. Įmokėti apie $15.000. Skola iš 7%.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tel. 534-9286 —namų: 537-2869

SPORTAS LIETUVOJ
Lengvosios atletikos pirmenybėse 

Maskvoje gerai pasirodė R. Bitė — 
laimėjo vieną pagrindinių rungčių — 
5000 m. bėgimą pasekme 13:45,4. Pir
mą vietą taip pat laimėjo R. Plungė 
rutulio stūmime. K. šapka šuolyje 
į augštį šį kartą buvo antras.

Profsąjungų irklavimo pirmenybė
se Pskove labai gausiai dalyvavo Lie
tuvos irkluotojai. Sėkmingiausiai pa
sirodė moterų Žalgirio aštuonvietė, 
laimėjusi pirmą vietą. Valties įgu
loje buvo ir kelios latvaitės,

Sov. Sąjungos jaunių stalo teni
so pirmenybėse Mogileve sėkmingai 
dalyvavo Lietuvos merginos — iško
vojo daug reikšmingų laimėjimų. 
Sėkmingiausios buvo seserys Asta ir 
Roma Giedraitytės. Pirmąją vietą čia 
laimėjo Asta baigmėje įveikusi sese
rį Romą 3:2. Jos taip pat laimėjo 
mergaičių dvejetą baigmėje nugalė
jusios kitą lietuvaičių porą — D. Se- 
maškaitę ir N. Baronaitę.

R. Vokietijoje įvyko Sov. Sąjungos 
— R. Vokietijos jaunių lengvosios 
atletikos rungtynės. Levutė Bakelytė 
rutulio stūmime laimėjo pirmą vie
tą pasekme 15.54 m.

šuolininkas Į augštį Kęstutis Šap
ka šiuo metu pasaulyje yra penkto
je vietoje. Pirmuoju eina amerikie
tis P. Matzdorf su 2,29 m., po jo — 
kinietis N Čin-Čin, kuris yra per
šokęs tokį pat augštį, bet organizuo
tam sportui nepriklauąo, rusas V. 
Brumel 2.28 m., amerikietis ~R. Fos
bury 2.24 ir lietuvis K. šapka 2.23 m.

Europos vyrų krepšinio pirmeny
bėse pogrupių varžybose rusams te
ko žaisti labai atkaklias rungtynes 
prieš lenkus. Rusų laimėjimui daug 
lėmė M. Paulauskas, iškovojęs 25 taš
kus.

BALTIEČIŲ GOLFO 
PIRMENYBĖSE

Rugsėjo 25 d. gražiame Golf Haven 
aikštyne įvyko trečiosios baltiečių 
komandinės ir individualinės pirme
nybės. Komandinėse pirmenybės pir
mą vietą laimėjo lietviai su 484 
taškais. Antrą vietą laimėjo estai su 
492 ir trečią — latviai su 494. Indi
vidualiai geriausiai žaidė A. Ser
gautis 71, estas R. Aaslepp 78, E. 
Astrauskas 79, S. Podsadeckis 80, R. 
Barauskas 80, latvis Varps 80 ir lat
vis Zentinš 80. Lietuvių komandai 
taškus iškovojo: A. Sergautis 77,‘E. 
Astrauskas 79, S. Podsadeckis 80, R. 
Barauskas 80, V. Ubeika 84 ir M. 
Ignatavičius 84. Komandoje dar žai
dė V. Astrauskas 84, V. Siminkevi
čius 85, A. Siminkevičius 87, P 
Stauskas 87, A. Simanavičius 87, T. 
Augustinas 93. Šiose pirmenybėse 
dar gerai žaidė D. Astrauskas 84, J. 
Balsys 87, R. Šimkus 88, A. Supro* 
nas 89. Pirmenybes šiais metais or
ganizavo estai. A. S.

RINKIMAI
SALFASS garbės teismas, pirmi

ninkaujamas J. Kepenio, vykdo nau
jos centro valdybos ir revizijos rin
kimus. Kandidatais gali būti visi ak
tyvūs sportininkai, ne jaunesni kaip 
21 m. amžiaus, nenusikaltę sportinei 
drausmei, registruoti sporto sąjun
goje. Kandidatus siūlyti gali regist
ruoti sporto klubai, sporto apygar
dos, rinkėjų grupės, surinkusios 10

parašų, patys kandidatai ar jų gru
pės, gavę 10 rinkėjų parašų. Iš kan
didato reikalaujama raštiško sutiki
mo. Visi kandidatų sąrašai siunčiami 
iki š.m. spalio 10 d. šiuo adresu: 
SALFASS garbės teismui, c. o. J. 
Kepenis, 20 Pilgrim Dr., Groton, 
Conn. 06340, USA.

ŠAUDYMO PIRMENYBES
Baltiečių šaudymo varžybos įvyko 

rugsėjo 18 d. Hamiltono latvių šau
dykloje “Lielupe” iš 22 kalibro 50 
jardų atstume. Grupę sudarė trys 
geriausi šauliai iš kiekvienos tauty
bės ir iš 1800 galimų taškų surin
ko (“Mach” šautuvu): estai 1626, 
lietuviai 1602, latviai 1588. Trys ge
riausi šaudytojai, iš 600 galimų: E. 
Gering, estas, 556, N. Ozolins, lat
vis, 554, V. Seputa, lietuvis, 550.

Iš lietuvių dalyvavo: V. Seputa 550, 
J. Sostakas 531, B. Savickas 521, J. 
Kavaliauskas 512, E. Sičiūnas 505, 
Vyt. Keturakis 496, G. Daugėla 490, 
J. Leonavičius 486.

Trys geriausi iš kiekvienos tautos 
sudarė grupę ir iš 1800 galimų taš
kų surinko (“Sporting”šautuvu): lat
viai 1714, estai 1677, lietuviai 1673. 
Trys geriausi šaudytojai iš 600 ga
limų: I. Ruodzroga, latvis, 580, N. 
Ozolins, latvis, 570, E. Gering, estas, 
569.

Iš lietuvių dalyvavo: J. Sostakas 
563, Vyt. Keturakis 558, V. Seputa 
552, G. Daugėla 548, J. Astrauskas 
534, J. Leonavičius 512, J. Kavaliaus
kas 508, A. Buinys 457, A. Jankaus
kas 434.

Iš 100 galimų lėkštelių daugiau
sia nušovę 5 geriausi šaudytojai: lat
viai — T. Muskats 96, O. Ivanovskis 
93, R. Mierkalins Sr. 91, E. Veldre 
91, N. Mierkalins 91, iš viso 462; lie
tuviai: V. Sasnauskas 91, Z. Zaleckis 
90, V. Sližys 90, R. Svilas 89, A. 
Prielgauskas 89; iš viso 449.

Vyt. Keturakis

VYČIO ŽINIOS
Tarpusavio golfo turnyro dabar

tinė padėtis: S. Krašauskas 31, V. 
Siminkevičius 26, J. Balsys 24, A. 
Banelis 21, A. Siminkevičius 21, R. 
Kymantas 20. Mažiausiai pralaimė
jęs taškų yra V. Siminkevičius — 4.

Golfininkų baliui, kuris įvyks lap
kričio 13 d. Prisikėlimo Parodų salė
je, bilietai jau platinami. Juos gali
ma įsigyti pas Vyčio golfininkus. Į šį 
balių kviečiami visi golfininkai ir 
svečiai.

Mūsų rėmėjui M. Ignatavičiui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Pradedant spalio mėnesiu, krepši

nio treniruotės berniukams bus ket
virtadieniais, mergaitėms — trečia
dieniais 6.30 v.v. Visi nauji žaidėjai 
gali ateiti treniruočių metu ir užsira
šyti į komandas.

YMCA atvirame stalo teniso tur
nyre, kur žaidė geriausi Kanados žai
dėjai, Paulius Klevinas laimėjo I vie
tą jaunių grupėj ir pasiekė pusbaig- 
mį vyrų grupėj. Birutė Plučaitė taip 
pat laimėjo I v. jaunių grupėj ir I v. 
moterų B grupėj.

Metinis klubo susirinkimas — spa
lio 17 d., 12 v., parapijos Parodų sa
lėj. Visus narius labai kviečiame da
lyvauti. Valdyba

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų iškyla, su ku

ria buvo sujungtas šių mokslo me
tų veiklos atidarymas, praėjo su pa
sisekimu. Puikiame tėvų augustini- 
jonų vienuolyno parke buvo susirin
kęs gana didelis būrys jaunimo ir 
tėvų. Visi kartu pažaidė, įvyko ma
žas laužas su trumpa programa ir 
visa diena užbaigta Mišiomis puikio
je augustinijonų bažnyčioje. Mišias 
laikė kun. J. Staškus-Staškevičius.

Sekmadieni, spalio 3, prasideda vi
sų būrelių susirinkimai. Jaunučių su
sirinkimai prasideda 2 v. ir truks iki 
3 v. Mergaitės renkasi L. V. Namuo
se, berniukai — į ateitininkų kam
barį. Pirmajame susirinkime visi pri
valo dalyvauti. Ypatingai paragina
mi berniukai, kurių dalyvavimas pra
ėjusį pavasarį buvo sumažėjęs. Tė
vai yra prašomi visiems vaikams apie 
susirinkimą priminti.

Taip pat kviečiami ir nauji nariai, 
kurie dar ateitininkuose nedalyvavo, 
bet norėtų šiai organizacijai pri
klausyti.

Vyr. moksleivių pirmasis susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 3 d., 5 
v., ateitininkų kambaryje. Bus ren
kama nauja valdyba. Visi prašomi 
būtinai dalyvauti.

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto jūrų skautų 

instruktoriais sutiko būti jūr. v. s. 
Br. Stundžia, jūr. s. H. Stepaitis ir 
jūr. ps. R. Namikas.

• IX-toj Romuvos stovykloj į si. 
laipsnį pakeltas Algis šeškus išlaikė 
egzaminus į I pat. 1.; Vytenis Got- 
ceitas — į II pat. 1. Abu — iš Min
daugo dr-vės.

• šį sekmadienį, spalio 3 d., 11 
v.r., Prisikėlimo bažnyčioje bus “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų Mišios, 
pradedant skautų-čių žiemos veiklą. 
Tvarkingai uniformuoti vienetai su 
vėliavomis .renkasi į salę 15 min. 
prieš pamaldų pradžią.

• Abi '‘Rambyno” tunto vilkiukų 
dr-vės savo pirmąją sueigą turėjo 
rugsėjo 25 d. naujuose Lietuvių Na
muose. Draugovėms vadovauja sk. 
vyčiai — M. Rusinas, L. Saplys, A. 
Simanavičius ir R. Marijošius. Glo
boja skautininkai — B. Poška ir J. 
Dambaras. Dar priimami nauji kan
didatai. Kreiptis į vadovus.

• Sekmadienį, spalio 3 d., po 11 
v. pamaldų, skautų būkle šaukiama 
akademikių skaučių sueiga. Kvie
čiamos visos akademikės ir kandi
datės.

• Rugsėjo 23 d. ps. A šeškuvie- 
nės namuose sueigą turėjo “Šatrijos” 
tunto vyr. skautės ir gintarės. Da
lyvavo 35 sesės, kurioms apie Wini- 
pege įvykusį Kanados vyr. skaučių 
suvažiavimą pranešimą padarė lietu
vaitėms atstovavusios I. Stanionytė 
ir D. Balsytė. Kanadietės susidomė
jusios lietuvių rankdarbiais ir tauti
niais šokiais, kurių mūsų sesės jas 
pamokiusios. Po sueigos pasivai
šinta.

• Dalia Steponaitienė įsijungė į 
vyr. skaučių veiklą ir sutiko eiti Vai
dilučių dr-vės pavad. pareigas. Drau
gininke išrinkta I. Stanionytė.

• Rugsėjo 25 d. savo pirmą po 
vasaros atostogų sueigą turėjo “Auš
rinės” dr-vė.

• Spalio 5 d., antradienį, 7.30 v. 
v., skautų būkle šaukiamas bendras 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų vadi-

Kąnados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards n ai y s.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras 9 kambarių mūrinis namas, nauja 
apšildymo sistema, kvadratinis planas, 2 virtuvės, gilus sklypas, ga
ražas, arti Bloor. Prašoma $36,000, viena atvira skola. Geras pirkinys, 
pirmą kartą parduodamas.
RUSHOLME RD., 8 kambarių, per du augštus atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandeniu-alyva šildomas, platus šoninis įvažiavimas. 
Labai gerame stovyje. Prašoma $36,900.
VAKARUOSE, originalus tributis, 17 kambarių, 10 m. senumo, gra
žūs, erdvūs butai su balkonais. Savininkai išsikėlė į Vankuverį- Apie 
$20.000 įmokėti. Skubus pardavimas.
DOVERCOURT — COLLEGE, apie $4.000 įmokėti, 8 kambarių šva
rus mūrinis namas su dideliu kiemu. Prašoma kaina $28.900.
OAKWOOD — ST. CLAIR, didžiulis, atskiras 11 didelių kambarių 
pajamų namas, labai gerame stovyje, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu. Gauna $106.00 savaitėje pajamų, plius pirmo augšto 
butas savininkui. Apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola.
SWANSEA, gražus — nebrangus mažai šeimai vienaaugštis, moderni 
virtuvė, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma kaina $28.900, viena 
skola, arti Bloor.

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

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A a A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AK A/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

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

Bloor Autorite Garage VrKcouege>’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

KANADOS ĮVYKIAI

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

JANE — ANNETTE, $10,000 įmokėti, mūrinis atskiras, 7 kambariai 
per 2 augštus, užbaigtas rūsys, 2 garažai, privatus įvažiavimas dide
lis ir gražus kiemas iš 40 x 180.
BLOOR — KIPLING, $8,000 įmokėti, mūrinis 6 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), 2 garažai, privatus įvažiavimas, užbaigtas rūsys, gra
žus medžiais apaugęs kiemas.
BLOOR — JANE, $3,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 
2 augštus, moderni virtuvė, garažas. Prašoma $26,000.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

TŪKSTANČIUS ATLEIS IŠ DARBO
General Motors bendrovė nuo 

š.m. lapkričio 1 d. planuoja at
leisti beveik 2.000 darbininkų iš 
automobilių gamyklų Ošavoje, 
Windsore, Št. Catharines, Scar- 
boro ir Kvebeko Ste. Therese 
vietovėje. Atleidimo priežastis 
— sumažėjusi paklausa “Chev
rolet” ir “Pontiac” automobi
liams. Kaltė tenka importuotiem 
iš Japonijos ir V. Vokietijos ma
žiem automobiliam, kurie jau 
yra užvaldę 26% Kanados auto
mobiliu rinkos. Šį pranešimą 
“graudžiais verksmais” sutiko 
Kanados automobilių gamintojų 
unija, savo nariams iškovojusi 
lygų atlyginimą su amerikie
čiais, nors Kanadoj parduoda
mų automobilių kainos yra ge
rokai augštesnės. Nenuostabu, 
kad mažiau uždirbantys kana
diečiai, neturėdami galingų uni
jų, buvo priversti pirkti piges
nius japonų ir vokiečių automo
bilius. Kanadiški, didieji auto
mobiliai jiems yra perbrangūs. 
Tokiose aplinkybėse nerimtai 
skamba Ontario NDP socialistų 
vado S. Lewis priekaištai auto
mobilių gamykloms, nes iš tik
rųjų yra kalta unija, remianti jo 
partijos finansus rinkiminiame 
vajuje. Ištisus metus atleistieji 
automobilių gamyklos darbinin
kai gyvens geriau už daugeli ka
nadiečių — nedarbo drauda ir 
specialus General Motors papil
das kiekvienam parūpins po 
$130 į savaitę. Turbūt dėl šios 
priežasties premjero P. E. Tru
deau vyriausybė atsisakė kištis 
į unijos ir General Motors bend
rovės reikalus.

Prekybos plėtimui buvo skir
tas Toronte įvykęs Japonijos 
prekybos ministerio K. Tanakos 
ir Kanados žemės turtų minis
terio J. Greene pasitarimas. Ja
ponija žada pirkti iš Kanados 
daugiau pusiau apdirbtos žalia
vos, bet tokiu atveju Kanada tu
rės įsileisti daugiau japoniškų

gaminių, nors dabartinę krizę 
Kanados automobilių rinkoje 
kaip tik yra sukėlę japoniški 
“Datsuno” ir “Toyotos” automo
biliai. Praėjusiais metais Kana
dos eksportas Japonijon siekė 
beveik $800 milijonų, importas 
iš Japonijos — tik $580. Taigi, 
prekybinis balansas nebuvo pa
lankus Japonijai. Jo išlyginimas 
būtų skaudus smūgis nevienai 
kanadiškai firmai, kurios gami
nius išstumtų iš krašto rinkos 
japoniškieji. Dėl šios priežasties 
minėtasis Kanados ir Japonijos 
ministerių pokalbis greičiausiai 
neturės praktinės reikšmės. At
rodo, jiems buvo svarbesnė pro
pagandinė nauda — diplomati
nis spaudimas prez. R. Niksonui 
atšaukti įvestus importo suvar
žymus.

Otavoje buvo surengta aštuo- u 
niolikos prancūziškai kalbančių 
kraštų parlamentarų III konfe
rencija, kurios dalyvius sveiki
no Kanados parlamento pirm. L. 
Lamoureux, valstybės sekr. G. 
Pelletier ir opozicijos vadas R. 
Stanfieldas. Posėdžiai vyko Ka
nados senato patalpose. Parla
mentarų draugijos pirm. V. 
Bodsonas, liuksemburgietis, pir
miausia tylia malda pasiūlė pri
siminti mirusį Prancūzijos prez. 
De Gaulle. Nemažo dėmesio su
silaukė jo iškelta mintis Pary
žiuje įsteigti specialų prancūzų 
kalbos institutą būsimiems poli
tikos vadams, kur jie galėtų iš
mokti visas šios kalbos plonybes. 
Didžiąją prancūziškai kalbančių 
parlamentarų draugijos dali su
daro Prancūzijos buvusių kolo
nijų atstovai iš Afrikos naujųjų 
valstybių.

jų posėdis.
• Rugsėjo 25-26 d. d. Romuvoje 

stovyklavietės k-tas paruošė stovyk
lavietę žiemai, susitarė su rangovu 
dėl miško kirtimo ir aptarė tolimes
nius darbus. Be komiteto, šioje iš
kyloje dalyvavo ps. inž. G. šernas 
su šeima ir archit. Lįačas su žmona. 
Ačiū jiems. C. S.

Otavoje viešėjęs Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris M. 
Schumannas užtikrino spaudos 
atstovus, kad jau yra baigti visi 
nesusipratimai tarp Paryžiaus ir 
Otavos. Prancūzija skiria dide
lį dėmesį Kvebeko prancūzų rei
kalams. bet ji nėra nusistačiu
si prieš Kanados federacinę 
vyriausybę, kuri supranta ir 
įvertina Prancūzijos ir Kvebeko 
specialius ryšius. Panašią mintį 
spaudos konferencijoje Paryžiu
je pareiškė ir Prancūzijos prez. 
G. Pompidou, nepabūgęs vis dar 
ęausiu velionies De Gaulle abu 
kraštus skaldančios politikos ša
lininkų.

Sergiejus Kurdakovas, pabė
gęs nuo sovietų žvejinio laivo, 
jau priimtas kaip imigrantas. 
Pasikalbėjime su spaudos atsto
vais jis pareiškė, kad Sov. Są
junga darosi “moraliniais ty
rais”, nes jaunimas netiki nei į 
Dievą, nei į komunizmą. Kana
dos spauda plačiai aprašė jo pa
bėgimą ir pirmuosius įspūdžius 
Kvebeke, kur jis buvo laikomas 
internuotu.

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

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

BLOOR — DUFFERIN, $4,000 įmokėti, plytinis 6 kambarių namas, 
koridorinis planas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, poilsio kambarys, garažas. 
ISLINGTON — PRINCESS MARGARET, $8,000 įmokėti, atskiras 
plytinis vienaaugštis (bungalow), 6 kambariai, užbaigtas poilsio kam
barys, 2 prausyklos, garažas, 8% mortgičius.
DUNDAS — ST. CLARENS, $3,000 įmokėti, plytinis 6 kambarių na
mas, 2 modernios virtuvės, 1 mortgičius 10-čiai metų. Prašoma 
$23,200.
BLOOR — HAVELOCK, dvibutis, plytinis atskiras 10 kambarių, 
dviejų augštų, šiltu vandeniu šildomas, garažas. Turi būti parduotas; 
savininkas nusipirko kitą namą.
GLENLAKE — CLENDENAN, atskiras, plytinis 6 kambarių namas; 
šoninis įvažiavimas, garažas, 1 mortgičius; prašomas įmokėjimas 
$6,000.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4, 
Teh LE 4-8459 1

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.-----------Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH CJUSTOM FURNITŪRĄ
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad:, penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

>
>
»

>
>

PARCELS TO .EUROPE

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

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai
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ir savo valdžią, bet niekas jūsų

— O, žinote, mūsų kraštas

® SKAITOMI PASISAKO

muši muz. Alice Stephens, Čikagos

Čikagos Lietuviu Operos ehormeist-

— Nuostabu, jūs taip kriti-

tų Sąjungos koncentracijos sto
vykloje.

Įkyrus populiarumas
Vienas jaunas aktorius, kal

bėdamas su garsiuoju Barrimo- 
re, pradėjo pasakoti apie savo 
temperamentą, pažiūras, drau
gus ir... publikos kvailumą.

— Nežinau, kodėl, — sako ak
torius, — kai tik pasirodau kur 
nors, visi žiūri į mane, tarytum 
būčiau veršis su dviem galvom!

— Nieko tokio, — atsiliepė 
Barrimore, — reikia visada tikė
ti tik Į pusę to, ką pasako ar 
parodo žmonės.

— O ką tamsta esate paslėpu
si savo medalijone?

— Man labai brangų ir atmin
tiną dalyką: kelis savo vyro 
plaukus.

— Bet tamstos vyras juk dar 
gyvas?

’ — Taip, jis yra gyvas ir svei
kas, bet, deja, nebeturi ant gal
vos nė vieno plauko.

Pranašystė
Pasakojama, kad rašytojas A. 

Herbačiauskas, nepriklausomos 
Lietuvos laikais pažiūrėjęs Į. 
Justo Paleckio delną, tarė:

— Tu būsi prezidentu, bet ta
ve pakars ir kiekvienas lietuvis 
tave spjaudys žiauriau už Valan
čiaus “Nevidoną”.

• Ne paslaptis, kad šiandien 
ir lietuvė moteris motinos par
eigas dalinasi ne tik su šeimos 
tėvu, bet ir su televizija bei su 
kitomis prašmatnybėmis.

(J. šoliūnas)

BAL10 MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV

APARATUS • STATOM IR TAISOM ANTENAS • 

DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ. 

672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia?ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas/
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/£ svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r> i.- 480 roncesvalles avė.,
ĮSTAIGA Baltic exporting VO. TORONTO 3, ONTARIO 

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432VYRIŠKŲ IR JAUNIMOMODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

TREČIADIENI, rugsėjo 29
FORUME: 6.00 — 6.40 v>. $v. Onos parapijos 
ukrainiečių festivalio šokėjai iš Thunder Bay, va
dovaujami Nicholas Balina.
9.30 —.10.15 v.v. valstybinės konservatorijos 
akordeonų muzikos ansamblis, vadovaujamas Glen 
Sawich. 22 asmenų grupe atliks klasinės ir popu
liarios muzikos dalykus.

KETVIRTADIENI, rugsėjo 30
FORUME: 7.00 — 7.40 v.v. Hamiltono moky
tojų vyrų choras, vadovaujamos Desmond Tyrrell.

PENKTADIENI, spalio 1
FORUME: Indėnų Diena Ontario Place — pirmo
ji trijų dienų šventės Ontario Place su tradici
niais indėnų Šokiais, muzika, būgnais, menu, rank
darbiais, apeigomis. Taip pat yra pakviesti daly
vauti Ontario ir Vakarų Kanados indėnų genčių 
vadai. Šventės vyks Forume ir jo aplinkoje, die
nomis ir vakarais.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 

lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatines transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY ATLIEKU GRINDŲ

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Savininkas V. BAČĖNAS

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM.

Uetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas' 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

tui-megejm. Pastarasis grojo 

ti jį akompanavimu. z 
jūs darot? — 

pats savęs nebegirdžiu...
— O, jūs esate vienas Laimin- 

pakuždom atsakė kompozitorius.

Mažiau agentu..
Kai Britanijoj buvo nutarta 

sujungti oro, žemyno ir ’ jūrų 
ginkluotųjų pajėgų vadovybę į 
vieną bendrą vienetą, satyros 
laikraštis “Punch” nudžiugo, 
nes būsią sutaupyta pinigų — 
vietoj trijų agentų, pranešinė- 
jančių sovietams slaptas žinias, 
užteksią vieno...

Universitete
Profesorius: Vyreli, ar tu ži-

Fuksas: Ne, bet jeigu jūs atsi
menate savo adresą, aš parvesiu 
jus į namus.

Kas yra bailys”
Tai toks žmogus, kurio protas, 

pavojui ištikus, nukeliauja j už-

Vaiku tarpe
— Jeigu tau patinka, aš no

rėčiau tave vesti, — sako Pet
riukas Marytei.

— Taip? Bet ar tu turėsi už
tektinai pinigu išlaikyti mane ir 
mano lėles? — suabejojo Ma-

• Net ir naiviausia moteris 
yra pakankamai sumani apgauti 
protingiausią vyrą.

Zoo sode
Mažas Kaziukas, apžiūrinėda

mas dramblį:
— Tokios storos odos, tėte, ir 

mudviem reikėtų. Tu daug nu
kent! nuo mamos, o aš — nuo 
jūsų abiejų ... Parinko Pr. Alš.

Namų tel. 277 - 0814

295 Roncesvalles Avė. 
Tel. 536-1373 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1463 
30 DEWSON St, Toronto, Ont

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaiku nuotraukos 

Portretai ir kt

Vladas Ramojus

MERGAIČIŲ KONCERTAS

tūrinio gyvenimo šaknys, rašančio 

lietuviškai kalbanti ir gili lietuvė 
patriotė. Anksčiau ji turėjo gana di
delį ansambli. Prieš 5 metas įkartas 
jos vadovaujamas “Aidučią” ansamb- 
nininkiu, bet beveik visos gali dai
nuoti solo.

Rugsėjo 18 d. ju koncerto progra
ma buvo ištisai lietuviška. Pats kon- 
“Tave aš svajoju, Lietuva bran
gi”, “švelniai, tyliai svajos gimsta”, 
“Ilgesio dainos”, “Naujas amžius — 
naujos dainos” ir “O tėvyne manoji”
— savo sutvarkymu bei režisūra labai 
priminė montažą, nes į kiekvieną 
koncerto skyrių klausytojai buvo Įve
dami ir lietuvių poetų eilėraščiais, 
kuriuos meniškai deklamavo pačios 
“aidutės”. Viena iš koncerte dalyva
vusių poečių — Gražina Tulauskaitė
— buvo deramai publikai pristatyta 
ir pasveikinta. Tokie Įvykiai mūsuo
se nėra dažnL

Koncerto programoje choro, due
tų ar solo partijas dainavo šios dai
nininkės: Liucija Ambrosini, Gražina 
Bičiūnaitė, Ramutė Drūtytė. Julija 
Jackevičiūtė, Marytė Jnzėnaitė, Vai- 
galė Kavaliūnaitė, Birutė Naureckai- 
tė, Laima Naureckaitė, Jūratė Juoze- 
vičiūtė-Norvflienė, Živilė Numgaudai- 
tė, Nijolė Pračkailaitė ir Audronė 
Simonaitytė, kuri, padainavusi solo, 
susilaukė pačių didžiausių plojimų.

DVYNUKŲ DAINOS
Rugsėjo 19 d. tame pačiame Jauni

mo Centre “Margutis” surengė iš V. 
Vokietijos atvykusių Astros ir Alfre
do šalčių pramoginių bei liaudies 
dainų koncertą, ši karta i 700 sėdi-

RUDENS FESTIVALIS
ONTARIO PLACE

ŠEŠTADIENI, spalio 2

Indėnų antroji šventės diena vyks Forume ir jos 
aplinkoje; indėnų apeigos, šokiai, būgnai, meno 
parodos bei kiti pasirodymai dienos metu ir 
vakare.
PLAUKIOJANTI BARŽA, 3 v.p.p. — 6 v.v. Diek 
Smith orkestras.
ONTARIO PLACE VANDENS PRAMOGOS 12 vol., 
2 v.p.p., 4 v.p.p. Vandens slidžių spektaklis: sli
dės, aitvarai, šokimas ir kitos įdomybės.

SEKMADIENJ, spalio 3
FORUME: Trečioji ir paskutinė indėnų festivalio 
diena, indėnų menas, rankdarbiai, šokiai, muziko, 
būgnai ir kitos įvairybės bus Forume bei jo ap
linkoje, dienos metu ir vakare.
PLAUKIOJANTI BARŽA 3 v.p.p. — 6 v.v. Diek 
Smith orkestras.
ONTARIO PLACE VANDENS PRAMOGOS, 12 va!., 
2 v.p.p., 4 v.p.p. Vandens slidžių spektaklis — 
aitvarai, slidės, šokinėjimas ir kitos įdomybės.

Ontario Place
nuo dabar iki

rudens šventė
spalio II dienos

ONTARIO VYRIAUSYBĖS PROJEKTAS
Hon. WILLIAM DAVIS, Prime Minister 

Hon. ALLAN GROSSMAN, Minister of Trade and Development

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais 2231 Bloor Street W.

Bškas bei vokiškas dainas irekordno-

Koncerto programoje, kurioje 
jiems talkino ir vokietis dainininkas 
kų pramogmią dainų, jie atliko ir 8 
lietuviškas liaudies ar pramogines 
dainas, maloniai nustebinę publiką 
ir susilaukę daug ovacijų.

Teigiamai vertinant ši koncertą, su 
gailesčiu tenka prisiminti faktą, kad 
dažnai mes neatkreipiam dėmesio Į 
jaunus talentus ir lengvai atiduodam 
juos svetimiems menedžeriams, tuo 
tarpu kai kapiniu reikalu kaunamės 
iš paskutiniųjų.

KITOS ŽINIOS

Illinois Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos pagalbinio moterų vieneto pa
stangomis Čikagoje bus rengiama Pa
ryžiuje gyvenančio daiL Vyt. Kasiu
lio paroda. Į ją atvyks pats dailinin-

Praėjusios vasaros metu ligos bu
vo išsukusios ir i Čikagoje gyvenan
čių menininkų eiles, širdimi buvo su
negalavęs žinomas grafikas, knygų 
iliustratorius, nekartą apipavidalinęs 
Čikagos lietuvių operos spektaklius 
daiL Algirdas Kuranskas. Kuri laiką 
sirgo daiL Jurgis Daugvila, apipavi
dalinsiąs gruodžio mėn. “Dainavos*’ 
ansamblio statoma naują lietuvišką 
oeretę “Sidabrinė diena”. Šiai opere
tei libretą parašė dramaturgas A. 
Kairys, o muziką sukūrė komp. Br. 
Budriūnas. Taip pat po operacijos 
sveiksta rašyt. Marius Katiliškis, 
monumentalių veikalų “Miškais at
eina ruduo”, “Išėjusiems negrįžti”, 
“Šventadienis už miesto” ir kitų au
torius, Kanadoje turintis dešimtis 
draugų iš tų laikų, kurie aprašyti 
“Išėjusiems negrįžti” veikale.

oatario

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 
Atlieku visus elektros 

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

dirbtuvė

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydamoji medžiaga

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To ouvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

“Tėviškės Žiburių” 197L IX 2, nr. 
35, kronikoje yra išspausdinta infor
macija “Lietuvos universiteto” kny
gos reikalu. Ten rašoma: . Lietu
vos universitetas, paruoštas redakci
nės komisijos narių prof. Stasio Dir- 
manto, prof. dr. J. Meškausko, kun. 
Povilo Dilio ir redaktoriaus Prano

' Čepėno. Kalbą lygino prof. dr. Petras 
Jonikas...” Iš tikrųjų “Lietuvos uni
versiteto” leidinio redakcinė komisi
ja yra tokios sudėties: pirmininkas 
—- vysk. V. Brizgys, nariai — redak
torius Pranas Čepėnas, kun. Povilas 
Dilys, prof. St. Dirmantas, prof. dr. 
Petras Jonikas ir prof. dr. J. Meš
kauskas. Šiai knygai medžiagą suor
ganizavo ir spaudai parengė redakto
rius Pranas Čepėnas, o prof. St. Dir
mantas, prof. J. Meškauskas, kun. P. 
Dilys, kaip kiti redakcinės komisi
jos nariai — pirmininkas vysk V. 
Brizgys, dr. Petras Jonikas ir dauge
lis kitų šio veikalo bendradarbių — 
tik parašė savo srities straipsnius. 
Dr. P. Jonikas, be to, dar išlygino 
šio veikalo kalbą. Todėl paskelbtoji 
informacija, kad šj veikalą paruošė 
prof. dr. Dirmantas, prof. dr. J. Meš
kauskas ir kun. P. Dilys yra netei
singa. Tenka dar pridurti, kad 1969 
m. rugsėjo 28 d. buvo sudarytas “Lie
tuvos universiteto” redakcinės komi
sijos prezidiumas, kurio pirm, yra 
vysk V. Brizgys, o nariai — redak
torius Pranas Čepėnas ir dr. P. Jonikas.Taigi, nuo to laiko šie trys asmens ir rūpinasi šios knygos spausdinimu bei visais kitais su šios knygos išleidimu susijusiais reikalais.

Pranas Čepėnas, “Lietuvos universiteto” redaktorius
CHORŲ RŪPESČIAIToronto Prisikėlimo parapija, turbūt skubėdama ruošti savo gyvavimo dvidešimtmetį, pirmoji išjudino savo chorą po vasaros poilsio dienų. Nors sunku dar sugaudyti pilną sąstatą, bet jau repetuojama, Parapija tuoj vėl girdės giedotas lietuviškas Mišias, kurios net gražiau skamba, negu senosios — lotyniškos. Viskas būtų gerai, tik vieno trūksta — choristų, kaip ir daugeliui choru. Juo daugiau balsų, juo geriau. Chorvedys galbūt norėtų paįvairinti naujais veidais, jaunais balsais, deja, jų nesimato. Tiesa, jaunikliai turi savo chorą, bet kur pradingo tie, kurie jau per- seni jaunimo chorui? Atrodo, kad tokių yra nemažai, tik jie didžiuojasi. Pasak chorvedžio, dar reikia paraginti ir senuosius narius, kad nepamirštų ar nepabėgtų. Kas dainą mėgsta ar kadaise save dainininku vadino, tegul nesididžiuoja, nelaukia pakvietimo. Visi laukiami!Iš naujų choristų dabar nedaug tereikalaujama: šiek tiek balso, tiek pat klausos; net ir to viso painaus muzikinio rašto skaityti nereikalaujama, užtenka tik atspėti. O visa kita — chorvedys pasiima ant savo pečių. Argi gali būti geresnė proga tapti dainininku-e? Taigi, kuriems dar anksti užimti kėdes pensininkų “organizacijoje”, lavinkime Dievo dovaną — balsą, panaudodami Dievo

A. UGDŽIUS, B.L.
421 Roncesvalles Avė.(Toronto Dominion BankII augštas)

Telefonai: Įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas* 
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS. 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 

kūne, dainas dainuokime. Niekas ki
tas ii Dievo kūrinių tos natūralios 
dovanos neturi, išskyrus tų garsųjį 
vokiečių jautį Leipcige, kuris gamą 
išbliovė. Dabar visi chorai pradeda 
naujus repertuarus, tad lengviau pri
sijungti. Chorvedžiai daug savo bran
gaus laiko atiduoda visuomenės ge
rovei. Ar ne labiau įvertintume jų 
pastangas, padidindami chorus iki 
šimtinės narių! Gunda Adomaitienė

LIETUVIAI TURISTAI
Jau tris vasaras dirbau kaip va

dovė (guide) viename Kanados isto
riniame pastate. Ten sutikau žmonių 
iš viso pasaulio. Beveik visiem šis 
pastatas buvo įspūdingas. Bet lietu
vių iki šiol nesutikau. Kodėl? Aš ne
žinau, bet gal priežastys yra.socio 
loginio-psichologinio pobūdžio. Gal 
lietuviai nenori domėtis Kanados 
kultūra bei jos senienomis dėl savo 
nacionalistinio nusiteikimo — nori 
išlikti patriotais lietuviais. Jie dar ne
gali sutapti su šio krašto istorija, 
save laiko europiečiais. Jie nori, kad 
jų kraštas Lietuva būtų jiems ge
riausias ir gražiausias. Nacionalisti
nis jausmas yra geras dalykas, bet 
jis neturėtų kliudyti domėjimąsi kitų 
kraštų istorijomis. Lietuviai imig
rantai ar čia gimusieji neturi mei
lės Kanados istorijai. Gal todėl nėra 
lietuvių veikėjų kanadiečių gyveni
me.Kanada yra mišrus kraštas — senųjų kanadiečių, indėnų ir naujų kanadiečių, jų tarpe ir lietuvių. Visos šios grupės gyvena tame pačiame krašte — Kanadoje.ir todėl jos turėtu domėtis jos praeitimi bei ateitimi. Gyvenime reikia būti realistais — prisitaikyti bei kartais savo nuomones pakeisti. Lietuviai turėtų daugiau domėtis Kanada, jos istorija, kultūra, literatūra, nes čia gyvena . jie patys ir jų vaikai. Suprantama yra meilė Lietuvai, bet ar nereikėtų mylėti ir tą kraštą, kuris yra tapęs nauja tėvyne? Lengviausia tą meilę ugdyti keliaujant bei daugiau pažįstant Kanados praeitį.

Aldona KaminskaitėRed. pastaba, šio rašinio autorė, jaunosios kartos lietuvaitė, iškelia retai vyresniosios kartos prisimenamą klausimą. Gaila tik, kad ji nenurodė to istorinio pastato, kuriame dirbo, vietovės ir pobūdžio. Tokia informacija paskatintų susidomėti ne tik anuo pastatu, bet ir kitais istoriniais Kanados lobiais.
LIETUVIŲ-LATVIŲ...

k Atkelta iš 3-cio psl.J
ir 1.1. Reikia parodyti savo me
ną kaip vertą dėmesio.

Daug daugiau buvo kalbėta 
ir nuspręsta, bet laikas ir 
straipsnio ilgumas neleidžia vis
ko išdėstyti smulkiau. Tie, kurie 
dalyvavo tame savaitgalyje, 
daug išmoko ir labai susidomėjo 
savo kaimynais latviais. Įdomu 
būtų sužinoti kitų nuomones 
apie galimybes tolimesniam kul
tūriniam bendravimui — “cul
tural exchange”. Gabija

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

412 
ard 
LE

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefonas 
14251. Darbo valandos nuo 18 

vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

MEDUS

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



• >’ - . *

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sis penktadienis yra spalio mė

nesio pirmasis. Rytinės pamaldos 
7.30 ir 8 v., vakarinės 730 v. Po ry
tinių pamaldų lankomi ligoniai.

— Sv. Jono Kr. par. naujojoje vie
toje vykdomi parengiamieji darbai. 
Prie parapijos žemės privedamas 
centrinis kanalizacijos mazgas ir 
vandentiekio vamzdžiai. Už kanali
zacijos vamzdžių privedimą sumokė
ta $1.310, o už vandentiekio — 
$2.450.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės salėje, pamaldos šį 
sekmadienį ir Padėkos savaitgalio 
sekmadienį, 11 v.r

— Sv. Jono lietuvių kapinėse bai
giami iškasti pamatai naujiems pa
minklams. Asmenys, kurie dar šiais 
metais numato statyti paminklus, 
prašomi nelaukiant pranešti klebo
nijai.

— Kapinių lankymas Vėlinių šven
tės proga — sekmadienį, spalio 31.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį, 8 
v.r., už a.a. Jeronimą Narbutį; penk
tadienį, 8 v.r., už a.a. Antaną La
pinską; 7.30 v.v., už a.a. Klemensą 
Dargį; šeštadienį, 7.30 v.r., už a.a. K. 
Ardavičių, 8 ir 8.30 v.r. už a.a. Sa
lomėją Kazokienę, O. Eižinienės mo
tiną, neseniai mirusią Lietuvoje; sek
madienį: 10 v. už a.a. Celiną Ščepa- 
navičienę, 11 v. už a.a. Danutę Pili- 
ponytę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos sekmadienį 9.30 v.r.; 

6 v. vakaro bažnyčioje vaidinimo re
peticija.

— Į antrąją evangelikų šeimos 
šventę autobusas išvyks į Čikagą spa
lio 8 d., 8 v. vak. nuo Išganytojo 
bažnyčios, 1691 Bloort St. W. (kam
pas Indian Rd. ir Bloor). Čikagoje 
autobusas sustos prie “Tėviškės” liu
teronų bažnyčios, 6641 S. Troy . St. 
(kampas Troy ir Marquette Rd.). Au
tobusas grįš į Torontą spalio 11 d. 
ir išvyks iš Čikagos 10 v.r. Dar yra 
6 vietos. Norintieji šia proga vykti 
į Čikagą prašomi susisiekti su V. 
Dauginiu tel. 249-2097 arba su P. 
Šturmu tel. 252-4930.

— Pereitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo pakrikštyta Zita Angeli
ka Lapinskaitė, gimusi š.m. balan
džio 29 d., Vinco ir Martos Lapinskų 
dukrelė. Kūmai — Gertrūda Langai- 
tė ir Viktoras Jukna.

Lenkų Diena buvo surengta 
Ontario Place Forume rugsėjo 
26 d. Vakaro programoje daly
vavo geriausi muzikos, dainos ir 
šokio ansambliai.

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

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

SKUBIAI PARDUODAMA vasarvie- 
tė Sunnydale gatvėje, netoli Spring- 
hurst. J nuosavybę įeina namas, ka
bina, jojimo arklių tvartas ir 15 akrų 
pievos. Labai geros ateities galimy
bės šį mažą ūkį suskirstyti į sklypus. 
Prašoma kaina $24,000. Skambinti 
Barauskui. Tel. 231-6226.

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
rr naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 535-4724.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

Prisikėlimo par, žinios
— Mišios: ketvirtad., 830 v. — už 

a.a. P. Butrimienę, užpr. Vyt But
rimo; penktad., 8 v. — už a.a. P. But
rimienę, užpr. Vinco Butrimo; šeš- 
tad., 8.30 v. — už a.a. Jievą ir Jur
gį Bielskius, užpr. A. Kriaučiūnie
nės; 9 v. — už a.a. Iz. Maniuškienę, 
užpr. J. J. Šarūnų; šį sekmad., 8 v.
— už Lietuvoje mirusį brolį Joną, 
užpr. K. Žulio; giliai užjaučiame; 10 
v. — už a.a. M. Jonušienę, užpr. E. 
A. Abromaičių; 11.15 v. — už a.a. 
M. Streikienę, užpr. S. M. šenferų; 
12.15 v. — už a.a. G. Indrišiūną, užpr. 
V. M. Indrišiūnų.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios — 8 v. ryto ir 
7.30 v. vak.

— Šį sekmadienį, 11.15 v. Toronto 
skautai, atidarant veiklos sezoną, Mi
šiose dalyvauja organizuotai _ir su 
vėliavomis.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas keliamas į kitą sekmadienį, spa
lio 10.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį. 
Malonu dėkoti ypatingai tiems, ku
rie, vasaros metu par. bažnyčioje re
čiau lankęsi, šiuo metu savo aukas 
stengiasi padidinti.

— Šios savaitės pabaigoje T. Pla
cidas išvyks į JAV ir grįš ateinan
čios pradžioje.

— Par. choro repeticija — ketvir
tadienį, 7.30 v.v. Kviečiame senuo
sius ir naujus choristus. Pradėtas 
ruošti visai naujas repertuaras.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v. par. namuose.

— Pensininkų laisvavakaris — 
spalio 6, trečiadienį, 6.30 v.v. Pa
rodų salėje.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos — nuo šio penktadienio vakaro 
iki sekmadienio pavakarių rekolek
cijų namuose. Vedėjas — Tėv. J. 
Aranauskas, jėzuitas. Registruotis 
pas L. Murauskienę RO 3-6984. Ska
tiname gausiai dalyvauti.

— Ateinančią savaitę pradedamas 
šeimų lankymas — nuo tų, kurie tu
rėjo būti aplankyti pereitą pavasarį, 
bet dėl įvairių priežasčių liko ne
lankyti: Alhambra Ave., Aziel ’St., 
Glenlake Ave., Humberside Ave., 
Kennedy Ave., Indian Rd., Oakmount 
Rd., Osler St., Parkside Dr., High 
Park Ave.

Vyresnio amžiaus žmonėms 
atidarytas specialus centras “Ol
der Adult Centre”, 761 Queen 
St. W. Jis yra globojamas St. 
Christopher House personalo ir 
rūpinasi Įvairia senesnio am
žiaus piliečių pagalba. Telefo
nas informacijai 364-8456. Įstai
gos atstovas lankėsi “TŽ” re
dakcijoj ir prašė apie tai infor
muoti lietuvius.

Tautinių, grupių asmenys, su
darą Ontario Folk Arts Council, 
rugsėjo 18 d. posėdžiavo Sud
bury. Suvažiavo iš įvairių vie
tovių 35 asmenys, atstovaują 16- 
kai tautinių grupių. Iš lietuvių 
dalyvavo dr. M. Ramūnienė. Iš
rinkta nauja vadovybė — pirmi
ninku teisėjas Michael Starr, 
ukrainiečių kilmės, anksčiau bu
vęs darbo ministeriu J. Diefen- 
bakerio vyriausybėje. Valdyboje 
nėra nė vieno baltiečio. Tarybon 
išrinktųjų tarpe yra dr. M. Ra
mūnienė iš Otavos.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$10: A Martinkevičius; S6: V. Pet
ruškevičienė; rėmėjo prenumeratas 
po $10: už dvejus metus — P. Re
gina ir P. Šalna, už vienerius me
tus — J. Bucevičius, dr. H. Brazai
tis, J. Vaidotas, Jonas Jakubonis. E. 
Kazickienė, Pr. Kaziukonis, R. Ma- 
siulionis, VI. Perkauskas, J. Mulevi
čius, V. Kerulis, kun. A. Petraitis, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, M. Že- 
kienė, Z. Dobilas, kun. A. Valiuška, 
A. Grėbliūnas, A. Krakaitis, M. Kas
per, A. Masaitis, V. Stulgys, Lenard’s 
Cleaners, V. Labašauskas, J. Onaitis, 
V. Kairys, kun. J. Matutis, J. Nešu- 
kaitis; S3: A. Mikoliūnas; $2: A. I. 
Jurcevičiai, L. V. Petrušaitis, R. Vait
kus; $1: J. Rudzinskas, J. Atkočaitis, 
dr. J. Stukas, N. Navickienė, M. Mo- 
genienė. Nuoširdus ačiū visiem rė
mėjam.
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NUO LOiNOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEZIORA IR KITI DARBAI

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

IvatriM nve pastate rfikytos detros Ir mėsos, Uetaviiki sfirfai, pariio-

Af A
Salomėjai Kazokienei 

mirus Lietuvoje, jos dukrai ONAI EIŽINIENEI bei 
jos šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Ona ir Jonas Staškevičiai
Port Coiborne, Ont.

Liberalų partijos High Parko 
apylinkės susirinkime rugsėjo 
27 d. kandidate Į Ontario parla
mentą oficialiai buvo nominuota 
Laima Svėgždaitė. Susirinkime 
dalyvavo apie 200 Įvairių tauty
bių asmenų, kurių pusę sudarė 
lietuviai. Pirmininkavo Al. Dū
da, o nominacinei daliai — cent
ro atstovas p. Milacz. Kandidatę 
pasiūlė feder. parlamento narys 
p. Deacon. Kitų kandidatų ne
buvo. Pagrindinę kalbą pasakė 
televizijos komentatorius 
J. Flemming. Susirinkime daly
vavo liberalų partijos parlamen
tiniai atstovai — dr. Haidasz, 
Caccia, Trotter ir kt. Taip pat 
buvo CBC televizijos, radijo ir 
Toronto spaudos atstovai.

Toronto ateitininkų pirmieji 
susirinkimai prasideda sekma
dienį, spalio 3. Smulkiau — atei
tininkų žiniose. Tėvai yra ragi
nami įjungti jaunimą į organiza
cijas. Berniukų ir mergaičių at
skiri būreliai sudaromi prade
dant pirmuoju pradžios mokyk
los skyriumi. K.

Siaurės Amerikos lietuvių stu
dentų suvažiavimas rengiamas š. 
m. lapkričio 25-28 dienomis To
ronte, “Downtowner Motor Inn”, 
prie aerodromo.

J. Kreivėno “Lietuvių kalbos 
pratimai” VII skyriui ’išeis iš 
spaudos tik už 3-4 savaičių. Pa
naši padėtis yra ir su J. Plačo 
lietuvių literatūros, istorijos ir 
geografijos pratimais. Mokyk
los, užsakiusios šiuos pratimus, 
gaus tuojau juos atspausdinus. 
Praneša — JAV LB švietimo ta
ryba.

Jau Įteikta peticija Ontario 
premjerui, prašant sulaikyti 
“Master Plan 1971” vykdymą, 
nes juo skaudžiai paliečiami 
Springhursto - Wasagos gyven
tojai.

K. Kaknevičius, kaip alaus da
ryklų unijos atstovas, drauge su 
kitais tos unijos nariais išvyko i 
Miami Beach, Floridoj, dalyvau
ti unijos atstovų suvažiavime, 
kuris užtruks visą savaitę. Kar
tu išvyko ir J. Kaknevičienė, 
“TŽ” administratorė.

Įvairių sukakčių proga perka
mos daiktinės dovanos, bet ma
žai kas prisimena spaudą. Kny
gos ir lietuviški laikraščiai yra 
labai tinkamos dovanos. Ypač 
tokių dovanų pasigenda Pietų 
Amerikos lietuviai, kuriems J. 
A. V. ir Kanados spauda labai 
brangiai atsieina dėl valiutos 
skirtumų. Tai patyręs torontietis 
VI. Paliulis savo lankymosi me
tu Brazilijoj, savo bičiuliams 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
mieste gimtadienių proga užsa
kė “T. Žiburius” trėjiem metam.

Lietuvių Dienoje spalio 10 d. 
St. Catharines mieste pasižadėjo 
dalyvauti šie garbės svečiai: 
vysk. T. J. McCarthy, Ontario 
švietimo min. R. Welch, miesto 
burmistras MacKenzie, P. L. B. 
pirm. St. Barzdukas, gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
pirm. dr. S. Čepas ir kt. Tiki
masi ir daugiau svečių.

“Toronto Daily Star” dienraš
tis paskelbė pirmuosius Ontario 
provincinio parlamento rinki
mų vajaus duomenis, pasinaudo
damas 498 rinkėjų apklausinė
jimu. Atrodo, rinkimus turėtų 
laimėti konservatoriai, nes už 
juos žada balsuoti 24% apklaus
tųjų asmenų, už liberalus — 
19% ir už NDP socialistus — 
18%. Problemą sudaro net 39% 
neapsisprendusių asmenų. Kyla 
klausimas — i kurią pusę bus 
nukreipti jų balsai. Premjero ir 
konservatorių , vadas W. Davis 
apsisprendimui neduoti finansi
nės paramos katalikiškų gimna
zijų trim paskutinėm klasėm 
pritarė 48% apklaustųjų ir tik 
36% jį pasmerkė. Likusieji 16% 
nėra apsisprendę. Taigi, ir šiuo 
atveiu išvados nėra galutinės. 
Neaiški lieka ir Spadina sustab
dyto greitkelio Įrengimo Įtaka, 
šis premjero W. Davis žingsnis, 
be abejonės, laimingais padarė 
Toronto gyventojus, Spadina 
gatvėje turinčius siuvyklų rajo
ną. Kitiems betgi rinkėjams at
rodo, kad greitkelio sustabdy
mas yra nepateisinamas, kai jo 
Įrengimui jau yra išleista $66 
milijonai, kuriuos dabar turės 
padengti nieko už tai negavę 
mokesčių mokėtojai. Priemies
čiuose gyvenantys ir darban au
tomobiliais važiuoiantvs toron- 
tiečiai ši sprendimą laiko ne
priimtinu.

Ontario etninės spaudos są
jungos 20 metų sukaktis bus pa
minėta spalio 1, penktadienį, 6 
v. v., Royal York viešbučio Roof 
Garden salėje. Dalyvauti jau pa
kviesti Ontario vyriausybės na
riai su premjeru W. Davis prie
šakyje, etninių laikraščių redak
toriai bei atstovai. Pagrindinę 
kalbą tą proga pasakys premje
ras W. Davis. Ryšium su ta su
kaktimi rengiamas specialus lei
dinys, apimantis beveik visus 
Ontario etninius laikraščius. Iš 
lietuvių laikraščių ten Įtraukti: 
dvimėnesinis žurnalas “Mote
ris” ir “Tėviškės Žiburiai”. Ti
kimasi, kad pirmieji leidinio 
egzeplioriai pasirodys spalio 
pradžioje.

Michael Power katalikų gim
naziją šiais metais baigė aštuo- 
ni lietuviai. Iškilmės prasidėjo 
šokiais Granito klube ir baigėsi 
MišĮomis sekmadieni Our Lady 
Of Sorrows bažnyčioje ir diplo
mų Įteikimu bei vaišėmis gimna
zijos patalpose. Tarp 128 šiais 
metais gimnaziją baigusių abitu
rientų buvo šie lietuviai: Artū
ras Augėnas, Viktoras Augusti- 
navičius, Petras Bražukas, Pet
ras Matijošaitis, Marius Rusi
nas, Edvardas Stravinskas, Pau
lius Sungaila ir Raimondas Sun
gaila. Visus juos sveikiname, 
linkime tęsti mokslą.

Antanas čirūnas, šv. Jono Kr. 
Pašalpinės Dr-jos pirm., gydosi 
Šv. Juozapo ligoninėje (II augš- 
tas, 224 kamb.).

Genovaitė ir Boleslovas Trin
kos atšventė 20 metų vedybinę 
sukakti. Brolienės I. Penkaus- 
kienės sukviesti giminės ir bi
čiuliai “užvaldė” p. Trinkų na
mus, pasveikino juos ir įteikė 
dovanas.

Central Hospital ligoninė, 
Įsteigta dviejų vengrų gydytojų 
ir išaugusi i didžiulę įstaigą, or
ganizuoja ir toliau visuomenės 
paramą ligoninei išlaikyti. Rug
sėjo 27 d. O’Keefe's Centre buvo 
surengta vakarienė, kurios daly
viai turėjo progos pamatyti ir 
Donizetti operą “Lucia di Lam- 
mermoor”. Iš lietuvių dalyvavo 
dr. J. Sungaila, A. Sungailienė, 
J. R. Simanavičius ir kiti.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Rugsėjo 19 d., p. Vekterienės 

gražioje vasarvietėje. įvyko bendra 
Sv. Kazimiero ir Aušros Vartų para
pijų geguiinė-išvyka. Pelnas pasida
lintas per pusę, kaip ir pereitais me
tais. Abi parapijos gavo po $107.

— Vos 6 savaitės beliko iki mūsų 
metinės loterijos. Prašomi visi pa
rapijiečiai pasistengti, kiek galima 
greičiau, grąžinti bilietų šakneles. 
Kurie yra numatę paaukoti dovanų- 
fantų, prašomi tai padaryti artimiau
sioje ateityje. Tuo būdu palengvin
site metinės loterijos paruošimą.

— Mūsų bažnyčioje rengiasi tuok
tis Karolina čičinskaitė su Mike 
Baley.

— Mirė A. Zatirka, 86 m. am
žiaus palaidotas rugsėjo 20 d. iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos salėje surengtas at

sisveikinimas su sesele Margarita 
Bareikaite. Išreikšta nuoširdi padėka 
Seselei, išvykstančiai į Putnam, 
Conn. Ji su pasiaukojimu dirbo 
Montrealio lietuviams ir padėjo įvai- . 
riuose Aušros Vaitu parapijos rei
kaluose.

— Spalio 1 d. yra pirmasis mėne
sio penktadienis, skiriamas Švč. Jė
zaus Širdies garbei. Šventoji valan
da — 6.30 v. vak. ir šv. Mišios — 
7.30 v. vak.

— Spalis yra Marijai skirtas mė
nuo. Gyvojo Rožinio Draugija spalio 
3 d., 10 v., dalyvauja Mišiose, kurios 
bus laikomos jų intencija. Po pa
maldų Gyv. Rož. Dr-jos narės turės 
kavutę parapijos salėje.

— Lietuviškų Montrealio parapijų . 
gegužinė laikoma pavykusia. Į para
pijos iždą įnešta S107.50 pelno, įskai
tant ir Mišių rinkliavą.

— Daugelis mūsų parapijiečių ne
turi parapijos knygelių. Kaikurie tu
ri tik vieną. Kadangi yra sunku ži
noti kas nebeturi, bus išleistos nau
jos Aušros Vartų parapijiečių kny
gelės. Bus tik viena (baltos spalvos), 
kuri pakeis anksčiau buvusias: para
pijiečio (geltonąją) ir bažnyčios fon
do (mėlynąją). Naujosios knygelės 
bus dalinamos kalėdojimo metu.

— Parapijos kunigai stengsis ap
lankyti visus tautiečius, nežiūrint įsi
tikinimų skirtumo. Jei šio aplankymo 
metu bus įteikta auka, prašome nu
rodyti, kaip ji paskirstoma. Jei nie
ko nenurodoma, auka suprantama 
kunigų išlaikymui. Pernai visi trys 
kunigai surinko S3,546. Tai yra pa
grindinės metinės Aušros Vartų par. 
kunigų pajamos.

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje surinkta $180.53.

Jaunimo ansamblio “Ginta
ras” tėvų bei rėmėjų ruošiamas 
vyno ir sūrio vakaras, taip pat 
iš gastrolių po Kanados vaka
rus skaidrių rodymas bus spalio 
1, penktadienį, 7.30 v.v. Aušros 
Vartų par. salėje (ne rugsėjo 26 
d., kaip anksčiau buvo skelbta).

Rima Styraitė baigė Lasalle 
katalikų gimnazija su pagyrimų. 
Iš švietimo vadybos gavo pini
ginę dovaną. Dabar ji studijuoja 
gamtos mokslus McGill univer
sitete, kuris paskyrė jai stipen
diją. Rima dalyvauja ateitininkų 
veikloje.

Aloyzas Stankevičius - Stanke, 
ilgametis knygų leidyklos “Edi
tion de l’hohme” direktorius, 
nuo spalio pradžios paskirtas 
“La Presse” žurnalų ir knygų 
leidyklos direktorium. Jis taip 
pat dirba televizijos ir radijo 
stotyse kaip komentatorius. J.L.

“N. Lietuvos” 30 metų sukaktis 
bus iškilmingai paminėta spalio 
2 d., 7 v.v., Aušros Vartų salėj.

Jonė ir Kostas Mickai su šei
ma lankėsi Toronte pas drau
gus ir pažįstamus.

Nemažo susidomėjimo rado 
knyga “Kvebekas — imigracija 
nulis”. Jos autorius yra pran
cūzas J. C. Lenormand, 38 m. 
amžiaus, gyvenęs Kvebeke sep
tynerius metus ir grįžęs Prancū- 
zijon 1969 m. Pasak jo. Kvebe
kas netinka imigracijai. Tai 
esanti ekonomiškai atsilikusi 
provincija, nuolat gyvenanti 
krizėmis. Europiečiai esą netiks
liai informuojami apie tikrąją 
padėtį ir dėlto nusivilia čia at
vykę. Daug imigrantų jau sugrį
žo į savo kilmės kraštus ir dar 
daug jų sugrįš. Ypač esą ne
lengva rasti darbą savo specialy
bėje teisininkams, finansinin
kams, prekybininkams, medi
kams, agronomams. Imigrantai 
Kvebekui esą reikalingi tiktai 
kaip vartotojai ir šeimų prie* 
auglio gausintojai. Įvairūs pro- 
fesijonalai bei technikai sunkiai 
gauna darbus, nes jiems nepa
lanki Kvebeko švietimo ministe
rija ir profesinės korporacijos. 
Be abejonės, tai nusivylūšio imi
granto knyga, imigranto, kuris 
perdaug tikėjosi iš Kvebeko. Pa
stoviai gyvenantieji Kvebeko 
provincijoj mato daug gerų pu
sių. Jau pats faktas, kad Kve
beko provincija sugebėjo su
rengti pasaulinę parodą ir gau
ti tarptautinę olimpiadą, rodo, 
kad nėra taip blogai. Yra daug 
ateivių ir labai gerai Įsikūrusių.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu mūsų parapijos klebonui kun. dr. F. 

Jucevičiui, kuris lankė mano velioni vyrą ligoninėje 'r suteikė pas
kutinius patarnavimus. Taip pat nuoširdus ačiū ir kun. St. Kul- 
biui, SJ.

Mano gili padėka priklauso visiems, kurie lankė a.a. mano 
vyrą ligoninėje ir laidotuvių namuose. Ačiū visiems už vainikus ir 
gėles, o ypatingas ačiū tiems, kurie vietoje vainikų aukojo šv. Mi
šias. Pats didžiausias ačiū priklauso tam dideliam būriui tautiečių 
(apie 200), kurie nepaisė blogo oro — smarkaus lietaus ir atvyko 
paskutinį kartą atsisveikinti ir palydėti velionį į amžinąją poilsio 
vietą.

Dar kartą Jums visiems nuoširdus ačiū. Jūs visi ilgai pasi
liksite neužmirštami mano širdyje. Jūsų —

Katerina Ambrasienė

: ' • -■

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg7d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreol 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas_________ 5.0%
Taupomąsias s-tas________ 6.0%
Tenn. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. s tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ____ ... 8.5%
Nekiln. turto ...... ....... 8.75%

čekių kredito________— 9.9%
Investacines_ nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
nž paskolos sumą.

dus ktnagu LietuviŲ Dienoje St Catharines mieste — suvažiuos daug 
jaunimo iš Kanados ir JAV-Ių, Ten bus sporto, pranešimu, diskusiją, sim
poziumą, tautinių šokią, dainą. Jaunąją susipažinimo vakaras jvyks spalio S, 
penktadienį, 9 v. vn Merriton Community Centre. Bendras susipažinimo 
vakaras boa spalio 9, šeštadienį, 6 v. v, Lincoln Carling Club salėj. Visa 
jaunimo suvažiavimo programa paskelbta "T. žiburią” 38 nr.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, Uskiriant šeštadienius;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3907 Rosemount Blvd, teL 7224545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 Iki 9 v. 
Sekmadieniai* nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki ragtejo 15 d. 
ir per visur flguodus savaitgaliu*.
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