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Tik tautinė priespauda?
Įvairiaspalviame mūsų gyvenime tarp blaivių balsų pasigirsta 

ir gana keistų. Pvz. vienas kitas net viešumoje prasitaria, kad oku
puotoje Lietuvoje tėra tautinė priespauda, kad religija nėra per
sekiojama, kad tėra tautiniai kankiniai, kad nėra religinių. Pana
šiai vienas atsitiktinis dalyvis kalbėjo torontiškiame VLIKo seime. 
Privačiuose pokalbiuose ir posėdžiuose ta mintis irgi iškyla. Mūsų 
žmonės, būdami mažai susipažinę su tikrąja Lietuvos būkle, nu
girdę apie vieną kitą Lietuvos okupantų toleruojamą religinį reiš
kinį, jau padaro išvadą, kad tenai religinės priespaudos nėra, o 
tik tautinė. Žmonės ten esą kankinami dėl jų tautybės, ne dėl jų 
religijos. Kad taip kartais kalba pripuolami kitataučiai keliautojai, 
keletui dienų užklydę į Vilnių, suprantama, bet kai taip prašneka 
savieji, darosi keista. Kitataučiai sovietinėse sąlygose menkai 
orientuojasi, tad jų nuomonė lygi ignorancijai. Bet kaip išaiškinti 
tokį savųjų tvirtinimą? Nejaugi ir jie tokie pat ignorantai? Rodos, 
išprusę žmonės, kartais ir savos spaudos pasiskaito. Matyt, tas 
išprusimas yra vienašališkas — tvirtas savoje srityje bei specia
lybėje, bet silpnas politinėje ir socialinėje. Jiems trūksta faktinės 
būklės pilnesnio žinojimo, iš kurio galėtų plaukti ir tikslesnės iš
vados. Kai iš vieno kito fragmento daroma plati išvada, neišvengia
mai patenkama Į klaidingą kelią. Dar blogiau, kai už tą kelią pra
dedama kovoti kaip už tiesą.

★ ★ ★
Pilnesnių faktų kalba betgi visai kitokia. Okupuotoje Lietu

voje šalia tautinės rezistencijos visą laiką vyksta religinė. Kartais 
sunku pasakyti kuri yra stipresnė. Būna laikotarpių, kad vyrauja 
tautinė rezistencija, bet užeina ir tokių laikotarpių, kuriuose la
biausiai išryškėja religinė rezistencija. (Dažnai abu aspektai eina 
kartu). Tai, matyt, priklauso nuo prispaudėjo taktikos. Kur padi
dėja spaudimas, ten sustiprėja ir pasipriešinimas. Pastaruoju me
tu Lietuvos rezistencijoje vyrauja religinis motyvas, nes šioje 
srityje padidėjo okupanto ir jo talkininkų lietuvių spaudimas. 
Tai labai aiškiai matyti iš Lietuvos pogrindžio leidinio “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, kurio ligi šiol išėjo 10 numerių ir 
pasiekė užsienį. Jame labai dokumentiškai surašyti visi religinio 
persekiojimo faktai. Jų susidarė stambi knyga. Dalis tų leidinių 
jau išversta į anglų kalbą. Juos paskaičius labai aiškiai matyti, 
kad vyksta tikras religinis persekiojimas, maskuojamas įvairiais 
būdais. Jau vien tie tūkstančiai parašų Jungtinėm Tautom ir 
Sov. Sąjungos valdžiai aiškiai liudija religijos persekiojimą. Prie 
to jungiasi daugybė kitų faktų — kunigų bylos ir kalėjimo baus
mės už vaikų mokymą religijos, dažnos kratos, tikinčiųjų atleidi
nėjimai iš tarnybų, religingų mokinių išjuokimas klasėse. Daugybė 
šventovių tebėra uždarytos arba paverstos sandėliais, muzėjais, 
galerijomis (Vilniaus katedra) ir t.t. Du vyskupai (J. Steponavičius 
ir V. Sladkevičius) tebėra namų arašte. Jokios religinės , spaudos 
per ištisus 30 metų, išskyrus Apeigyną, Maldyną ir N.’Testamentą, 
kurių leista atspausdinti labai ribotas kiekis. Tokių faktų juk yra 
daugybė. Jų nematyti reiškia būti aklu, komunistu (irgi aklu) arba 
sąmoningai tendencingu.

★ ★ ★
Istorija, žvelgdama į sovietinės okupacijos laikotarpį, neabe

jotinai matys ne tiktai tautinę Lietuvos rezistenciją, bet ir reli
ginę, kuri bus nemažiau aukų sudėjusi. Iškils tokios monumenta
lios religinių kovotojų bei kankinių figūros, kaip arkiv. T. Matu
lionio, vysk. M. Reinio, vysk. Borisevičiaus, vysk. Pr. Ramanaus
ko, prof. Pr. Dovydaičio ir daugybės kitų, kurių pavardės dar 
nėra plačiai žinomos. Jie bus religinio gyvenimo deimantai, kurie 
švies ateities lietuvių kartoms, žvelgiančioms į negęstančius dva
sinius švyturius. Visi krikščionys didžiuojasi pirmųjų šimtmečių 
kankiniais, kurių kraujas tapo krikščionybės sėkla. Taip pat visa 
krikščionija galės didžiuotis ir Lietuvos kankiniais, nes jų nuo
pelnai nėra nė kiek blankesni už romėnų kankinių. Svarbu tik, 
kad pirmiausia patys lietuviai pastebėtų savo tautos deimantus ir 
juos parodytų visam pasauliui. Lietuvos martyrologija yra labai 
turtinga, bet dar neplačiai žinoma. Ją reikia ne tik kruopščiai 
suregistruoti, bet ir pasaulyje skleisti. Pasaulis turi žinoti, kad 
lietuviai yra kankinių tauta, visoje krikščionijoje nusipelniusi iš
skirtinę vietą. Tai neateis savaime, jeigu mes, lietuviai, tylėsime, 
savo kankinių nebranginsime, jų žėrėjimo neskleisime pasaulyje. 
Vienas iš mūsų išeivijos uždavinių turėtų būti — išryškinti lietu
vių tautos kankinius, gyventi jų ryžtu ir patiems ryžtis didesniem 
žygiam. Pr.G.

ĮVYKIAI NAIKINA KIAUŠINIUS

Pasaulio įvykiai
NAUJASIS JAV PREZ. G. FORDAS PAGRINDINĮ SAVO DĖMESĮ ŽADA
skirti kovai su infliacija ir ekonomijos sulėtėjimu. Atmesdamas
kainų bei atlyginimų kontrolę, kurios nemėgsta nei darbininkai, 
nei darbdaviai, jis planuoja jieškoti naujų kelių specialiame vy
riausybės, darbo unijų, pramonės ir prekybos vadų pasitarime šį 
mėnesį. Infliacija JAV jau yra pasiekusi 11% ir atnešusi ekono
mijos sulėtėjimą. Bene ryškiausias jo pavyzdys — Kanada, kur
antrajame šių metų ketvirtyje visiškai sustojo ekonominis krašto
augimas, o infliacija pakilo iki 14,5%. Tame laikotarpyje įvykęs 
gamybos ir paslaugų padidėjimas 3,6% iš tikrųjų tebuvo gautas 
kainų pakilimo dėka ir tereiškia gamybos bei paslaugų pabran
gimą. Ekonominio Bendradarbiavimo Organizacija Paryžiuje pa
brėžia, kad septyni stipriausi 9

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė susilaukė aštrių prie
kaištų dėl 9 milijonų sugedusių 
kiaušinių sunaikinimo. Juos bu
vo supifkusi pernai jo įsteigta 
kiaušinių pardavimo agentūra 
ir perilgai laikė šaldytuvuose 
Kvebeke. Tuzinas kiaušinių įvai
riose Kanados provincijose lie
pos mėnesį kainavo nuo $0.71 
iki $0.96, o Niujorke — tik 
$0.59. Kaltė dėl tokio didelio 
kainos skirtumo tenka minėtai 
agentūrai, kuri superka kiauši
nių perteklių pastoviomis kai
nomis ir juos parduoda įmo
nėms, kiaušinius ar jų miltelius 
naudojančioms savo gaminiams. 
Jeigu kiaušinių perteklius būtų 
buvęs paliktas laisvoje vartoto
jų rinkoje, jis būtų gerokai 
sumažinęs kiaušinių kainas. Fe
deracinę kiaušinių pardavimo 
agentūrą pasmerkė ir Beryl 
Plumptre, maisto kainų stebė
toja. Užuot laukusi, kol kiauši
niai suges, agentūra tuos 9 mi
lijonus galėjo padovanoti alkį 
kenčiantiem kraštam ar už pi
gesnę kainą parduoti kanadie
čiam. Minėtosios agentūros va
dovai taip pat kritikuojami už 
pasirašytą sutartį, kuri ameri
kiečių įmonėm tuziną kiaušinių 
parduoda už $0.35, o kanadie
čių įmonėm — už $0.42. Susida
riusį kainos skirtumą, savaime 
suprantama, savo pajamų mo

kesčiais padengia kanadiečiai, 
kuriems ir tie 9 milijonai su
naikintų kiaušinių kainuos apie 
$10 milijonų.

Ontario premjeras W. Davis 
Toronto viešojo susisiekimo 
TTC bendrovės unijos streiką 
bandė užbaigti tiesioginiu įsiki
šimu, pasiūlydamas tuojau pat 
padidinti atlyginimus 12% nuo 
š.m. liepos 1 d., o jų galutinį 
padidinimą palikti tolimesnėm 
derybom ir, reikalui esant, ar
bitrui. L. Moynehano vadovau
jama unija šį pasiūlymą atme
tė 3.500 narių balsavimu. At
mestas ir TTC bendrovės pasiū
lytas atlyginimų padidinimas 
23% sekantiem dvejiem metam. 
Apie 2 0 dienų trukęs strei
kas atnešė milijonus dolerių 
nuostolių Toronto prekybinin
kams ir CNE parodai, didelį 
vargą šimtam tūkstančių dir
bančių torontiečių. Dėl artėjan
čios mokslo metų pradžios 
premjeras W. Davis buvo pri
verstas sušaukti atostogaujan
čius parlamento narius ir strei
kininkus grąžinti darban parla
mento potvarkiu. Toronto spau
da pasmerkė TTC unijos strei
ką, kuris paprastai turi būti 
naudojamas kaip paskutinis 
ginklas. Unijos vadas L. Moy- 
nehan šį kartą jį buvo pasirin
kęs pirmuoju ginklu. Tai liudi-

(Nukelta Į 6 psl.)

Simo Kudirkos šeima. Iš kairės: Simo motina Marija, dabar turinti šulskienės pavardę, duktė Liolytė ir sūnus 
Evaldas (SEF nuotrauka). Jie kartu su visais savo tautiečiais džiaugias tėvelio paleidimu iš kalėjimo

Dabarties šviesuliai ir skauduliai
Simas Kudirka paleistas iš kalėjimo 

• PLB valdybos pareiškimas
Š.m. rugpjūčio 27 d. iš Niu

jorko telefonu buvo pranešta 
“TŽ” redakcijai, kad ten gauto
mis žiniomis Simas Kudirka 
esąs paleistas iš kone, stovyklos 
ir jau atvykęs i Lietuvą pas sa
vuosius. Tokia išvada buvusi 
padaryta iš telefoninio pasikal
bėjimo su Simo motina okup. 
Lietuvoje. Abejonėm pašalinti 
reikėjo žinią patikrinti. Organi
zuoti vienetai — “Seamen’s 
Education Federation” ir “Ame
ricans For Simas” kreipėsi į 
spaudos agentūras bei dienraš
čius, turinčius savo korespon
dentus Maskvoj. Pastariesiems, 
matyt, pavyko patikrinti tą ži
nią, nes rugpjūčio 30 d. Kana
dos CBC radijas ir kiti infor
macijos šaltiniai paskelbė, kad 
Simas Kudirka jau esąs lais
vas.

Prieš Simo paleidimą jo mo
tina Marija Šulskienė gavo 
trumpą laiškutį iš bausmės sto
vyklos ir per telefoninį pasikal
bėjimą su Niujorku pareiškė: 
“Dabar pagaliau aš tikiu, kad 
jis gyvas. Negalite įsivaizduoti, 
kaip aš džiaugiuosi.” Taip pat ji 
informavo, kad Simas buvęs 
perkeltas į kitą kone, stovyklą 

■— apie 100 mylių nuo Mask
vos. Turbūt dėlto, kad sovietinė 
valdžia, JAV spaudžiama, buvo 
linkusi leisti jį aplankyti motin- 
nai ir JAV konsulato pareigū
nui pagal konsulinę sutartį, nes 
S. Kudirka pripažintas JAV pi
liečiu (motina JAV pilietė). Sa
vo laiške motinai Simas prašė 
nesirūpinti juo, o tik jo vaikais 
ir savimi. Rugsėjo mėnesį žadė
jo parašyti ilgesnį laišką. Išėjo 
net geriau nei tikėjosi.

Parašius šią informaciją, bu
vo gautas Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis “International Herald 
Tribune”, kuris rugsėjo 1 d. lai
doje paskelbė platų pranešimą 
iš Maskvos apie S. Kudirką kar
tu su jo atvaizdu. Pranešime sa
koma, remiantis dr. A. Sacharo
vo pranešimu, kad S. Kudirka 
buvo paleistas iš Vladimiro ka
lėjimo rugpjūčio 23 d. pagal 
vyriausio sovieto nutarimą, pa
darytą rugpjūčio 20 d. S. Ku
dirka trumpam sustojęs Mask
voje ir išvykęs Lietuvon. Pasak 
laikraščio, S. Kudirkos paleidi-

Australijos pavyzdžiu pasekė N. Zelandija
• KLB valdybos raštas
dviejų valstybių atskiri ėjimai, bet 
jie išplaukia iš dabartinės pasaulio 
politikos naujų posūkių. Kaip Aust
ralijos užsienio reikalų ministeris

Lietuvos konsulo protestas 
mas buvusi sovietų nuolaida 
amerikiečiams ryšium su pa
stangomis gauti JAV nuolaidas 
prekybos ir emigracijos srityje. 
JAV ambasada Maskvoje dar 
neturinti oficialaus pranešimo 
apie S. Kudirkos paleidimą. 
Taipgi pastarasis dar nėra krei
pęsis emigracijos reikalu. Anks
čiau JAV ambasados atstovas 
bandęs aplankyti S. Kudirką 
bausmės stovykloje, bet nega
vęs leidimo, nes sovietai nepri- 
pažinę jo amerikinės pilietybės. 
Iš bausmės stovyklos Potmoje 
jis buvęs perkeltas į Vladimiro 
kalėjimą, nes prisidėjęs prie ba
do streiko. S. Kudirkos paleidi
mas buvusi staigmena, kuri lei
džianti manyti, kad abu su mo
tina būsią išleisti Amerikon.

Simo Kudirkos paleidimas iš 
bausmės stovyklos, kurioje tu
rėjo išbūti 10 metų (iš JAV lai
vo “Vigilant” grąžintas sovie
tams 1970. XI. 23), yra ilgų pa
stangų vaisius. “Americans For 
Simas” ir “Seamen’s Education 
Federation” ilgai klabino JAV 
kongreso narių ir vyriausybės 
duris, kol pastaroji ryžosi ta 
linkme veikti. Daug padėjo ta 
aplinkybė, kad Simo motinai 
buvo pripažinta JAV pilietybė. 
Pagal ją ir Simas laikomas JAV 
piliečiu. Sekantis žingsnis — 
gauti Maskvos leidimą išvykti 
Amerikon.

Naujas smūgis
Vos pradėjus organizuoti pro

testo telegramas, laiškus, de- 
(monstracijas prieš gėdingą 
Australijos vyriausybės žygį, at
ėjo žinia iš ALTos ir PLB val
dybos Čikagoje, kad tuo pačiu 
keliu pasuko ir rugpjūčio 22 d. 
Australijos kaimynė N. Zelan
dija. Ji taip pat oficialiai pripa
žino sovietinę Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos aneksiją. Apie tai 
telefonu iš Australijos buvo pa
informuotas VLIKas. Žinią pa
tvirtino N. Zelandijos ambasada 
Vašingtone. PLB valdyba iš
siuntinėjo visoms kraštų bend
ruomenėms bendraraštį, ragin
dama organizuoti protestus. 
Štai to rašto ištrauka:

Kaip ir galima buvo tikėtis, Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos Pa
baltijo valstybių okupacijos pripaži
nimas nėra kokie atsitiktiniai šių 

pats pripažino, vyriausybės sprendi
mai buvo padaryti tik pasitarus su 
kitomis draugiškomis valstybėmis. 
Todėl nėra abejonės, kad tokiu keliu 
pasuks ir daugiau kraštų, tuo būdu 
žymiai apsunkindami mūsų laisvės 
kovą. Tokiems politiniams ėjimams 
mes turime priešintis visomis gali
momis priemonėmis.

PLB valdyba kviečia visas kraštų 
bendruomenes bei jų valdybas Į vi
sų darbų pirmąją eilę Įrikiuoti pro
testo akciją prieš Australijos ir 
Naujosios Zelandijos vyriausybes. 
Savo gyvenamųjų kraštų vyriausybė
se prašome pasitikrinti ar jos ne
turi tokių pat ketinimų ir siekti, kad 
jos nepasektų šių dviejų valstybių 
pavyzdžiu ir tęstų Pabaltijo valsty
bių okupacijos nepripažinimo poli
tiką. Visi padarykime viską, kad pro
testai būtų skubūs, gausūs ir atkreip
tų pasaulio dėmesį. Kad ir nebepa- 
keisime Australijos ir Naujosios Ze
landijos vyriausybių nuosprendžio, 
tai gal bent sustabdysime kitus, taip 
pasielgti ketinančius kraštus. Viso 
pasaulio išeivijos lietuvius prašome 
atsiliepti Į šį mūsų kvietimą ir jung
tis j visuotinę protesto akciją, nes 
reikalas yra labai rimtas. Protestus 
prašome siųsti N. Zelandijos minis- 
teriui pirmininkui: Prime Minister, 
Wellington, New Zealand.

Kanados baltiečiai savo protes
tus galėtų nukreipti į N. Zelan
dijos atstovybę, štai jos adre
sas: H. E. Mr. Jack Shepherd, 
High Commissioner of New 
Zealand, 77 Metcalfe St., Suite 
804, Ottawa, Ont., KIP 5L6.

Yra Kanadoje ir Australijos 
atstovas. Jo adresas: H. E. Ja
mes Charles Ingram, 90 Sparks 
St., Suite 600, Ottawa, Ont., 
KIP 5B4

Protestai Australijai
Gen. Lietuvos konsulas Ka

nadai dr. J. žmuidzinas pasiun
tė šio turinio protesto raštą 
Australijos vyriausybei per pre
kybinį jos atstovą Toronte A. C. 
Allen:

Sir:
I was shocked to learn that the 

Government of Australia has de jure
(Nukelta į 7 psl.) 

nekomunistiniai pramonės kraš
tai pasaulyje šiemetinį savo 
ekonominį augimą matuoja vos 
1%. Italijoj infliacija pasiekė 
16%, Britanijoj — 18%, ne
paisydama įvestos kainų kont
rolės. Iš devynių Europos Bend
rosios Rinkos kraštų tik V. Vo
kietijoje, Olandijoje ir Liuk
semburge infliacija yra mažes
nė nei 10%. Tačiau ir įvirčiau 
besilaikančioj V. Vokietijoj per 
pastaruosius du mėnesius jau 
užsidarė keturi privatūs bankai. 
Spėjama, kad Britanija šiuos 
metus gali užbaigti su milijonu 
bedarbių ir kad infliacija pa
sieks 20%. Amerikiečių AFL- 
CIO darbo unijų sąjungos va
das G. Meany pranašauja artė
jančią pasaulinę krizę, bet re
cepto jai išvengti nepasiūlo. Ka
nada lig šiol guodėsi, kad jos 
ekonominiai reikalai yra geres
ni už daugelio kitų kraštų, kad 
nėra jokio reikalo nuogąstauti. 
Tokia mintis atnešė pergalę 
premjero P. E. Trudeau libera
lams federacinio parlamento 
rinkimuose, skaudų pralaimėji
mą kainų bei atlyginimų kont
rolę siūliusiam konservatorių 
vadui R. Stanfieldui. Paskuti
nieji Kanados statistikos duo
menys betgi liudija,’ kad ir Ka
nada jau pradeda bedėti eko- 
nominėn pakalnėn. Didžiausias 
Kanados dienraštis “The Toron
to Star” rugpjūčio 31 d. paskel
bė vedamąjį, raginantį premje
rą P. E. Trudeau JAV prez. G. 
Fordo pavyzdžiu sušaukti kana
diečių darbo unijų, pramonės ir 
prekybos vadų konferenciją, ku
rioje būtų sutartos veiksmin
giausios priemonės infliacijai 
pristabdyti, ekonominiam kraš
to augimui pagyvinti. Vedama
jame taipgi primenama, kad li
beralų daugumos vyriausybė 
buvo išrinkta Kanadai vado
vauti, o ne tuštumai Otavoje su
daryti.

KONFERENCIJA BUKAREŠTE
Perdidelio žemės gyventojų 

skaičiaus problemas Bukarešte 
dvi savaites svarstė Jungtinių 
Tautų sušaukta pasaulinė kon
ferencija, kurioje dalyvavo 141 
vyriausybės atstovai. JAV svei
katos, švietimo ir gerovės sekr. 
C. Weinberger siūlė visom atei
ties šeimom apsiriboti dviem 
vaikais, įvesti ir praktikuoti 
griežtą gimdymų kontrolę. Ga
lutinėje versijoje betgi buvo 
priimta gerokai švelnesnė rezo
liucija, pritarianti gimdymų 
kontrolei, tačiau'vengianti kon
krečių įsipareigojimų, aiškaus 
žemės gyventojų skaičiaus apri
bojimo. Visos valstybės taipgi 
raginamos suteikti moterims ly
gias teises su vyrais. Konferen
cijos dalyviai atmetė Vatikano 
pasiūlytą rezoliuciją sumažinti 
abortų skaičiui, o Vatikanas pa
sisakė prieš daugumos priimtą 
rezoliuciją. Vatikano delegaci
jai vadovavo vysk. E. Gagnon iš 
Kvebeko provincijos. Kanados 
vyriausybės delegacijoje buvo 
parlamento narys dr. S. Hai- 
dasz, iš pareigų atleistas minis
teris daugiakultūriams reika
lams.

NESURANDA SPRENDIMO
Jungtinių Tautų organizacija 

ir jos sekr. K. Waldheimas ne
suranda Turkijai ir Graikijai 
priimtino sprendimo Kipro sa
loje. Apie 40.000 turkų karių 
yra užėmę daugiau kaip trečdalį 
salos. Graikų kilmės kipriečiai 
vyrai vežami Turkijon kaip ka
ro belaisviai ir kaliniai. Atro
do, jie bus grąžinti tik tada, 
kai Graikija sutiks su Kipro pa
dalinimu į autonomines graikų 
ir turkų sritis. Graikija savo 
bejėgiškumą ir toliau bando 
dangstyti naiviu jausmingumu, 
prieš JAV nukreiptomis de
monstracijomis, nors iš tikrųjų 
visą šitą košę išvirė pačios Grai
kijos karinė vyriausybė, sukili
mu pašalinusi Kipro prez. ar- 

kiv. Makarios. Pagrindinis suki
limo tikslas buvo Kipro prisi
jungimas prie Graikijos. Nuo 
graikų kipriečių EOKA teroris
tų šūvių žuvo niekuo nekaltas 
JAV ambasadorius R. Davies. 
Graikijos premjero K. Kara- 
manlio vyriausybė, atšaukusi 
savo kariuomenės dalinius iš 
Atlanto Sąjungos, dabar grasi
na uždaryti septynias Graikijos 
teritorijoje esančias Atlanto Są
jungos bazes, kuriose yra apie 
4.000 amerikiečių karių ir 6.000 
jų šeimos narių. Tai diplomati
nis manevras, kuriuo tikimasi 
sustiprinti prez. G. Fordo vy
riausybės spaudimą Turkijai. 
Savo nosį į Kipro įvykius bandė 
kišti ir Kremliaus vadai, pasiū
lydami platesnio masto konfe
renciją Kipro klausimu, bet šią 
mintį, priimtą Graikijos, atme
tė Turkija.

NAUJA RESPUBLIKA
Portugalijos vyriausybė Alžy

re pasirašė sutartį, kuri rugsė
jo 10 d. suteiks pilną nepriklau
somybę Gvinėjos kolonijai V. 
Afrikoje. Naujoji respublika, 
turinti 14.000 kv. mylių plotą 
ir 480.000 gyventojų, vadinsis 
Gvinėja-Bissau. Sostine ji pasi
rinko Madina do Boe kaimelį. 
Portugalija yra įsipareigojusi 
iki š.m. spalio 31 d. atitraukti 
visą savo kariuomenę. Šio neg
rų krašto kovotojai taipgi rei
kalavo ir Cape Verde salų, ku
rios yra apie 300-400 mylių nuo 
V. Afrikos pakrančių. Jų klau
simu betgi buvo sutarta praves
ti gyventojų referendumą. At
rodo, Portugalija nori. tas sa
las pasilaikyti dėl jų strateginės 
reikšmės Atlanto Sąjungai.

MIRĖ ŽYMUSIS LAKŪNAS
Havajuose vėžiu mirė ameri

kiečių aviacijos pijonierius 
Charles Lindberghas, sulau
kęs 72 metų amžiaus. Velionį 
išgarsino lėktuvu “Spirit of St. 
Louis” atliktas skridimas iš
Niujorko į Paryžių. Po 33 vai. 
ir 30 min. skrydžio jis 1927 m. 
gegužės 21 d. laimingai nusi
leido Bourget aerodrome, įvei
kęs Atlantą, ir tapo viso pasau
lio didvyriu. Iš tikrųjų Atlan
tą jau 1919 m. birželio 14-15 
d.d. buvo perskridę britų karo 
aviacijos lakūnai kpt. J. Alcock 
ir Itn. A. W. Brown, bet jų skri
dimas buvo pradėtas iš New- 
foundlando salos ir nesiekė Eu
ropos žemyno. Ch. Lindberghas 
pirmasis lėktuvo sparnais su
jungė S. Amerikos ir Europos 
žemynus. Jo žygis buvo paska
tų mūsiškiams lakūnams Dariui 
ir Girėnui. Prieš II D. karą Ch. 
Lindberghas buvo apkaltintas 
simpatijomis naciams, nes jis 
atvirai propagavo JAV neįsi- 
jungimą į karą Europoje. Dėl 
susikirtimo su prez. F. D. Roo- 
sevelto vyriausybe jis buvo at
sisakęs net ir pulkininko laips
nio amerikiečių aviacijoje. Kai 
Japonija užpuolė Pearl Harbo- 
ro uostą, Ch. Lindberghas no
rėjo grįžti karo aviacijon, bet 
nebuvo priimtas. Kare jis tega
lėjo dalyvauti kaip civilis lakū
nas, numušęs du jį atsitiktinai 
užpuolusius japonų naikintuvus.

NESĖKMĖ ERDVĖSE?
Sovietų kosmonautai G. Sara- 

fandijus ir L. Deminas “Sojuz 
15” erdvėlaiviu keletą kartų bu
vo priartėję prie erdvėse skrie
jančios laboratorijos “Saliut 3”, 
bet jon nepersikėlė. Nors TAS- 
Sas skelbia pilną skrydžio už
daviniu įvykdymą, netikėti ver
čia staigus kosmonautų nusilei
dimas po dviejų parų Kazachs
tane, kai jame buvo naktis ir 
nepalankios oro sąlygos. Spėja
ma, greičiausiai buvo sutrikę 
erdvėlaivio ir laboratorijos su- 
zjungimo įtaisai. “Sojuz” tipo 
erdvėlaiviai nėra pritaikyti il
giau trunkantiems skrydžiam. 
Si aplinkybė, matyt, ir padikta
vo pavojingą nusileidimą.
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© RELIGWAME GIMME
* KRIKŠČIONYS ŠIANDIENĄ gy

vena bendruomenėje, kuri yra tapu
si visiškai sekuliaristine ir praradusi 
visas dvasines vertybes, anksčiau bu
vusias gyvenimo pagrindais — pa
reiškė popiežius Paulius VI. Krikš
čionis negali tokiai aplinkai pasiduo
ti. Jis turi savyje formuoti dvasinę 
pasaulėžiūrą. Tam reikia nusibrėžti 
demarkacijos liniją tarp krikščioniš
kojo gyvenimo ir pasaulio gyvenimo. 
Krikščionis turi būti laisvas nuo pa
saulio karalysčių ir turtų vilionių. 
Juo daugiau jis tai Įstengs padaryti, 
juo bus tikriau religingas ir galės 
atstatyti pasaulyje dvasines bei mo
ralines vertybes. Taipgi krikščionis 
turi viską kritiškai vertinti pagal 
moralinę skalę, nes dabartinė asme
ninė laisvė yra palikusi viską kiek
vieno asmeniniam vertinimui. Nega
lima gyventi aklai arba vergiškai 
sekti viešąją opiniją, kuri nėra kri
tiškai ir atsakingai persvarstyta.

* VATIKANO RADIJO STOTIS, 
kurios studijos bei dalis siųstuvų yra 
Vatikano mieste, o kiti — apie 15 
mylių Į šiaurės vakarus nuo Romos, 
yra vadovaujama jėzuitų. Ten dirba 
250 nuolatinių tarnautojų, iš kurių 
— 200 pasauliečių. Dabar ši stotis 
susilaukė naujo direktoriaus — kun. 
Roberto Tucci, SJ, 53 m. amžiaus. 
Prieš tai jis redagavo jėzuitų lei
džiamą žurnalą Romoje. Jis žada 
padaryti visą eilę pakeitimų. Vienas 
jų — Šventųjų Metų proga pradėti 
tarnsliuoti FM bangomis penkiomis 
kalbomis. Vėliau numatoma pertvar
kyti trumpų bangų transliacijas 32 
kalbomis. Dabar kiekviena tų trans
liacijų yra tik 15 min. ilgumo ir, kol 
klausytojas spėja stotį nusistatyti, 
programa praktiškai jau baigiasi. To
dėl transliacijos bus suskirstytos lai
ko ir vietovių blokais: Į tam tikrą 
pasaulio sritį bus transliuojama įvai
riomis tų kraštų kalbomis, viena po 
kitos, tomis pačiomis bangomis. Taip 
klausytojas galės iš anksto stotį nu
sistatyti, net kai ne jo kalba trans
liuojama.

Vatikano radijo stotis veikia nuo 
1931 m. II D. karo metu ji daug pa
dėjo karo išardytų šeimų ryšių pa
laikymui, o po karo — šeimų sujun
gimui. Ilgą laiką po karo transliaci
jos į rusų užimtus Ryti} Europos 
kraštus buvo labai trukdomos komu
nistinių siųstuvų, bet dabar tas truk
dymas yra sumažėjęs. Programose 
klausytojai informuojami apie K. 
Bendriją ir jos doktriną žinių, ko
mentarų ir muzikos forma.

* POPIEŽIŠKOJI MOKSLŲ AKA
DEMIJA, kuri ribojasi 70 narių skai
čiumi, priėmė 6 naujus narius. Juos 
paskelbė popiežius Paulius VI. Jie 
yra: 1. Rita Levi Montalcini, Vašing
tono universiteto bakteriologijos pro
fesorė bei Rcmos Valstybinio Tyri
nėjimų Centro celiulinės biologijos 
laboratorijos vedėja; 2. Severo 
Ochoa, Niujorko medicinos mokyk
los biochemijos profesorius ir 1959 
m. Nobelio premijos laureatas medi
cinos bei fiziologijos srityje; 3. Mar
shall Warren Nierenberg, Valstybi
nio Sveikatos Instituto Bethesda, 
Md., biocheminės genetikos skyriaus 
direktorius ir 1968 m. Nobelio pre
mijos laureatas; 4. Thomas Adeoye 
Lambo, Pasaulio Sveikatingumo Or
ganizacijos generalinis vicedirekto
rius; 5. George Porter, Sheffield uni
versiteto (Anglijoje) cheminės fizi
kos profesorius ir 1967 m. Nobelio 
premijos laureatas; 6. Jerome Ele- 
heune, Paryžiaus universiteto medi
cinos fakulteto bendrosios genetikos 
profesorius.

* SKOTUOS ANGLIKONŲ IR 
KATALIKŲ TEOLOGAI paskelbė 
bendrą pareiškimą Eucharistijos 
klausimu. Jie pritaria ir kaikuriose 
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srityse paaiškina bei patikslina 1971 
m. anglikonų-katalikų tarptautinės 
komisijos pareiškimą. Pavyzdžiui, 
apie Kristaus buvimą Eucharistijoje 
jie aiškina, kad konsekracijos metu 
įvykstąs “pasikeitimas, nors nepa
keičia duonos fizinių bei cheminių 
savybių, visdėlto yra tikras pasi
keitimas, o ne mūsų norų, minčių ar 
tikėjimo padarinys. Tai daugiau negu 
duonos paskirties pasikeitimas, ku
riuo žmogiškojo gyvenimo duona yra 
tapusi Amžinojo Gyvenimo duona — 
‘Viešpaties Kūnu’.” Taipgi, pripažin
dami ankstesnį tarptautinės komisi
jos pareiškimą, kad yra tik viena 
Kristaus Auka, jie dar paaiškina 
Anglikonų Bendrijos paragrafą 31, 
kuris smerkia “Mišių Auką” kaip 
“piktžodžiaujančias pasakas ir pavo
jingas apgaules”. Esą tas paragrafas 
buvo parašytas prieš katalikus, įsiti
kinus, kad Kat. Bendrija mokanti, 
jog Mišių Auka pridedanti kaiką 
daugiau prie Kristaus vienkartinės 
Aukos ant kryžiaus. Iš tikro Kat. 
Bendrija to niekad nemokiusi ir tas 
paragrafas esąs beprasmis.

★ KARDINOLAS KAROLIS WOJ
TYLA, Krokuvos arkivyskupas, kal
bėdamas Piekarny Marijos šventovė
je susirinkusiems maldininkams, pa
reiškė, kad komunistai turi pripažin- 
ti teisėtus sunkiai dirbančių tikin
čiųjų reikalavimus: ssutabdyti mo
kyklose ateistinį vaikų auklėjimą ir 
neversti žmones sekmadieniais dirb
ti. Valdžia 1970 m. buvo žadėjusi 
pilnai sunormalinti valstybės ir K. 
Bendrijos santykius, bet savo pažado 
niekad nesilaikė.

★ LENKIJOS VYSKUPAI parei
kalavo komunistinę valdžia vėl ati
daryti Krokuvos universitete teolo
gijos fakultetą. To fakulteto uždary
mas 1954 m. esą nuskriaudė K. Bend
riją ir krikščioniškąją kultūrą Len
kijoje. Vyskupai pabrėžė, kad nau
jasis valstybės-K. Bendrijos santykių 
normalinima^ reikalauja iš valdžios 
pusės atitaisyti visas anksčiau pada
rytas skriaudas.

★ DR. MENDRANO, buvęs Hava
nos didžiausio dienraščio “Prensa 
Libre” redaktorius ir pabėgęs iš Ku
bos 1960 m., visą laiką renka doku
mentinę medžiagą apie Kubooje vyk
domus persekiojimus. Jis tą medžia
gą yra siuntęs Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisijai ir tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui, tačiau jie 
nėra tais dalykais rimtai rūpinęsi. 
Dabar jis tą medžiagą pateikė JAV 
vyskupų konferencijos P. Amerikos 
skyriaus vedėjui kun. Frederick 
McGuire, kuris anksčiau buvo pa
reiškęs, jog negali tvirtinti, kad Ku
boje vykdomas religinis persekioji
mas, nes neturi įrodymų.

★ DR. JOSEPH KERWIN, gydy
tojas, kuris 28 dienas išbuvo erdvėje 
kaip Skylab I įgulos narys, pasisakė 
prieš abortus. Maisto trūkumo pro
blemą, anot jo, galima išspręsti pa
naudojant jau turimą technologiją. 
Jo nuomone, aborto šalininkai yra 
pasirinkę labai simplistinį ir nemo
ralų sprendimą. Jie mano, kad reikia 
sumažinti žmonių skaičių pasaulyje, 
o tam reikia arba mažinti gimimų 
skaičių, arba dauginti mirimų skai
čių. Abortu jie atlieka abu šiuos 
veiksmus iš karto.

★ MASKVOS RADIJAS oficialiai 
pagyrė Čilės katalikus vyskupus, 
ypač kardinolą Raul Silva Henriquez, 
už pagalbą “dabartinio režimo per
sekiojamiems čiliečiams”. Radijas 
aiškino, kad Allende prezidentavimo 
metu nebuvę jokių problemų ar pa
vojų Kat. Bendrijai Čilėje, bet da
bartinė valdžia organizuojanti “pro
fašistinių kunigų dalinius” ir norinti 
suskaldyti K. Bendriją iš vidaus.

KUN. J. STŠ.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Be jokių motyvų

Sovietų teisininkai ir krimi- 
nologai jau kelinti metai bando 
atkreipti valdžios dėmesį į vis 
auganti jaunuolių nusikaltimų 
skaičių, padarytų be jokių mo
tyvų. Neseniai Maskvoje pasiro 
dė Lomonosovo universiteto iš
leista knyga “Prestuplenije i 
prestupnost” (Nusikaltimas ir 
nusikalstamumas), parašyta pro
fesoriaus N. F. Kuznecovo. 
Prieš įprastą oficialių sovietų 
leidinių optimizmą ši knyga pil
na tamsaus pesimizmo. Kalbė
damas apie jaunuolių nusikalti
mus, autorius rašo: “Labiausiai 
jaunuolių tarpe paplitę nusikal
timai yra socialinės ir priva
tinės nuosavybės vogimas, as
menų sužeidimai, chuliganiz
mas, seksualiniai nusikaltimai... 
Pastaraisiai metais — rašo Kuz
necovas — mažamečių nusikal
timai smarkiai paaugo. Tai ban
ditizmas, plėšikavimas, išprie
vartavimas. Vienas dalykas, ku
ris ypač neramina — tai tas, 
kad nusikaltėliai dažnai yra dar 
nesulaukę 18 metų, ir jų nusi
kaltimai yra be jokių motyvų, 
atsitiktiniai, be jokio tam pasi
ruošimo.”

Kad jaunuolių nusikaltimai 
darosi vis dažnesni, beveik kas
dienos reikalas, rašo A. Agra- 
novskis “Izvestijose”. “Kitados 
milicija turėjo reikalo su “pro- 
fesijonalais”, o dabar vis daž
niau ji susiduria su “diletan
tais”. Seniau nusikaltimai bū
davo padaromi blaivių nusikal
tėlių, dabar — pasigėrusių. Ki
tados beveik visuomet būdavo 
aiškūs nusikaltimo motyvai; že
mi, niekšiški, jei norite, bet su
prantami. O dabar ir motyvai 
lieka neaiškūs”.

: Manitobos lietuviai ūkininkai !
i__ __________________________ P. LIAUKEVIČIUS ___________________________ I

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
mažai kas iš Lietuvoje gyvenan- 
šių lietuvių žinojo apie Kana
dą. Tik iš JAV ar Anglijos į Ka
nadą atvykdavo vienas kitas lie
tuvis,, bet ir jie daugiau apsi
stodavo rytinėje Kanados daly
je: Toronte, Montrealyje, Ha
miltone. Vakarinėje Kanadoje, 
ypač žemės ūkyje, lietuvių buvo 
labai mažai, nors čia žemė bū
davo duodama nemokamai.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
ypač 1925-31 m., daug lietuvių 
emigravo į kitus kraštus. Dalis 
jų emigravo ir į Kanadą. Kaiku- 
rie Kanadon atvykusieji lietu
viai vakarinėje Kanadoje pradė
jo ūkininkauti. Ūkininkavimo 
pradžia buvo labai sunki, nes 
lietuviai imigrantai pinigų netu
rėjo, o viską reikėjo pradėti, 
kaip sakoma, nuo adatos. Kele- 
rių metų laikotarpyje Manito
bos provincijoje Mac Gregor ir 
Carberry valsčiuose, esančiuose 
apie 100 mylių į vakarus nuo 
Winnipego, susidarė graži lietu
vių ūkininkų grupelė. Čia juos 
trumpai paminėsiu.

Juozas ir Ona Žilinskai. Jis — su
valkietis nuo Veiverių, o ji — žemai
tė. Jie susituokė Montrealyje. Ūki
ninkauti pradėjo 1922 m. Manito
bos provincijoje, įsigydami čia 160 
akrų ūkį. Jų dėka čia pradėjo telk
tis daugiau lietuvių ūkininkų. Ži
linskai 1952 m. savo ūkį pardavė 
naujam ateiviui Juliui Razmai, o pa
tys apsigyveno Winnipege, kur ir 
mirė sulaukę gilios senatvės.

Juozas Baranauskas. Kilęs iš ryti
nės Lietuvos: Švenčionių-Ignalinos. Į 
Kanadą atvažiavo 1930 m. Jis dirbo 
Žilinskų ūkyje. Vėliau pats nusipir
ko 340 akrų žemės, o paskui nusi
pirko žemės dar antra tiek. Vedė iš 
Vokietijos atvažiavusią Oną Gurijo- 
naitę. Jie užaugino dukrą. Ūkinin
kauja ir dabar, nors jis jau yra 80 
metų amžiaus.

Juozas dalyvavo pirmajame pasau
liniame kare, buvo patekęs į vokie
čių nelaisvę. Buvo drąsus vyras. Ry
tinė Lietuva buvo lenkų okupuota. 
Kartą į lietuvių vestuves atvyko ne
prašyti svečiai — lenkų kareiviai ir, 
kaip slavams įprasta, pradėjo šeimi
ninkauti. Juozas ir kiti lietuviai grie
bė tuos lenkus ir išmetė laukan. 
Lenkai pradėjo mušti kitus to kai
mo lietuvius ir vieną nušovė (Ra- 
dzulį).

Jonas Liaukevičius. Kilęs iš Sei
nų apskrities, Lazdijų valsčiaus, 
Vieštartų kaimo. Tarnavo vyresniuo
ju policininku Veisėjuose. Į Kana
dą atvyko 1929 m. Sekančiais me
tais pradėjo ūkininkauti šalia Ži
linskų ir Baranausko ūkių, žemė — 
miškas ir krūmai. Ūkininkavimo pra
džia buvo labai sunki. 1930 m. į Ka
nadą atsikvietė žmoną ir du sūnus 
— Jurgį ir Joną. Ūkininkauti pra
dėjo 160 akrų ūkyje, o vėliau pri
sipirko dar 2.000 akrų. Po kiek lai
ko dalį žemės pardavė. Išaugino du 
sūnus ir dvi dukras. Jų žemė išnuo
mota, nors gyvena tame pačiame 
ūkyje.

Kajetonas Balčiūnas, kilęs iš ry
tinės Lietuvos, Ignalinos valsčiaus. 
Kanadon atvyko 1930 m. Sekančiais 
metais atsikvietė šeimą ir pirko 160 
akrų ūkį. Vėliau žemės prisipirko 
daugiau. Jo šeima gyveno ūkyje, o 
jis dirbo prie geležinkelio. Balčiūno 
posūnis Petras Karaliūnas, kaip JAV 
gimęs, antrojo pasaulinio karo me

Komunistinės sistemos
Dažniausiai nusikaltėliai yra 

apkaltinami padarę nusikaltimą 
neblaivūs būdami. Nusikaltėlis, 
jo auka, o kartais ir abu, nusi
kaltimo metu būna pasigėrę. 
Taigi, nusikaltimų skatintojas 
yra “pianstvo” — girtavimas.

Išplitęs girtavimas ne tik vy
rų, bet ir moterų bei jaunimo 
tarpe sudaro didelę problemą 
Sov. Sąjungoje. Oficialioji spau
da nusikaltimus priskiria deg
tinei, korupcijai, na ir, žinoma, 
religijai, kuri esanti socialinė 
blogybė. Visa tai yra “praeities 
atgyvenos”, kurios neturi jokio 
pagrindo dabartinėje sovietinė
je visuomenėje. Jos dar esan
čios gyvos inercijos dėka. Sukū
rus tobulą komunizmą, jos sa
vaime iŠnyksiančios. Tačiau toks 
naivus propagandinis aiškini
mas savaime griūna, kai laikui 
bėgant tokie reiškiniai, kaip 
alkoholizmas, nemažėja, o vis 
didėja.

Blaivesnės nuomonės
Kartais pro oficialią propa

gandą pasigirsta ir blaivesnių 
balsų. Šių metų vasario mėn. 
“Literaturnaja Rosija” rašė, 
kad girtavimas yra tikra socia
linė liga, o ne vien tik caro lai
kų palikimas. Alkoholis sau au
kas telkia ypač tarp jaunuolių, 
gimusių po paskutinio karo. 
Pastaruoju metu ir moterys 
ėmė gerti daugiau, negu vyrai. 
Esą ypač šeštadienio ir sekma
dienio vakarais net Maskvos 
centre, Sverdlovo aikštėje, 
Markso alėjoje, prie “Bolšoj” 
teatro matyti daug girtų, kurių 
dalis šlykščiai, be sąmonės guli 
ant šaligatvių. Valdžios priemo
nės prieš tokį žeminantį reiški

tu tarnavo JAV kariuomenėje — 
marinuose. Buvo patekęs į japonų 
nelaisvę. Sūnus Mykolas tarnavo Ka
nados kariuomenėje. Jam teko da
lyvauti įvairiuose frontuose: Italijo
je, Olandijoje, Vokietijoje. Buvo su
žeistas. Mirė Čikagoje. Sūnus Leonas 
ūkininkauja tėvo ūkyje, o sūnus Vi
limas su motina gyvena Carberry 
miestelyje. Duktė Malianija ištekėjo 
už ūkininko P. Satkūno. K. Balčiū
nas mirė 86 metų amžiaus. Palaido
tas Carberry.

Nikodemas Balčiūnas, Kajetono bro
lis, į Kanadą atvyko 1931 m., o 1948 
m. nusipirko 320 akrų žemės. 1971 
m. tą ūkį pardavė. Dabar gyvena 
Carberry miestelyje.

Povilas Liaukevičius, kilęs iš Sei
nų apskr., Lazdijų vaisė., Vieštartų 
kaimo. Pirmojo pasaulinio karo me
tu buvo vokiečių nelaisvėje, iš ku
rios dukart pabėgo. 1919 m. įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo len
kų karinės , organizacijos numalšini
me (P0W). Baigė karo policijos mo
kyklą. Iš kariuomenės atleistas 1923 
m. vyr. puskarininkio laipsniu. Buvo 
partizanų būrio vadu kovose su len
kais Lazdijų rajone.

1929 m. atvyko į Kanadą, į Mont- 
realį. Po trejų metų persikėlė į Ma
nitobos provinciją. 1934 m‘. čia pra
dėjo ūkininkauti nuomotame 320 
akrų ūkyje, kuriame dirbamos že
mės buvo tik dalis. 1937 m. iš Lie
tuvos atsikvietė šeimą: žmoną Juli
ją ir du sūnus — Vytautą ir Joną.

Kiek sąlygos leido, bendradarbia
vo spaudoje: “Keleivyje”, Nepriklau
somoje Lietuvoje”, “Tėviškės Žibu
riuose”, “Naujienose” ir kaikuriuo- 
se kituose laikraščiuose. Kartais 
spaudai parašydavo ir žmona. Daly
vavo įvairiuose suvažiavimuose: 1945 
m. Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime Čikagoje. Jame atstovavo 
Manitobos lietuviams. 1949 m. daly
vavo triukšmingame Montrealio su
važiavime.

Per tą laikotarpį įsigijo 700 akrų 
ūkį Mac Gregor apylinkėje. 1965 m. 
ūkį pardavė ir su žmona gyvena Por
tage La Prairie miestelyje. Abu sū
nūs vedę ir gyvena atskirai.

Petras Satkūnas, kilęs nuo Utenos. 
Į Kanadą atvyko 1949 m. Kurį lai
ką dirbo prie geležinkelio. 1941 m. 
vedė Malianija Balčiūnaitę. Jie iš
augino tris sūnūs: Tomą, Vytautą ir 
Danielių. Jų vaikai gyvena atskirai. 
Jie truputį kalba ir lietuviškai. Jau

Manitobos provincijoje yra nuo seno įsikūrusių lietuvių ūkininkų. 
Dalis jų jau išsikėlė kitur gyventi, o kaikurie dar liko. Nuotrauko
je — Povilas ir Julė Liaukevičiai, sūnus Vytautas, marčios ir anū
kai. Trūksta sūnaus Jono buvusiame ūkyje. Dabar P. ir J. Liau
kevičiai, kaip pensininkai, gyvena Portage La Prairie miestelyje

nį yra nepapkankamos dar ir 
dėlto, kad alkoholinių gėrimų 
gamyba sudaro didelę* valstybi
nio pelno dalį.

Kova su girtavimu yra tik 
girtuoklių nubaudimas. Kai 
miesto gatvėse būna didesnis 
girtų skaičius, galima matyti 
specialius milicijos mėlynai da
žytus automobilius, kuriuos 
liaudis vadina “Marusia”. To
kia “Marusia”, surinkusi atitin
kamą skaičių “klientų”, nuveža 
juos į blaivyklas. Ten girtieji 
“gydomi” ne tik vaistais, bet ir 
ir nemediciniškomis priemonė
mis: šaltas vanduo ant galvos, 
smūgis į pašonę ir pan. “Pa
sveikęs” turi dar užsimokėti pa
baudą kartais apie 20 rb.

Neseniai “Komsomolska- 
ja Pravda” aiškino pavyzdžiais, 
kaip už jaunuolių nusikaltimus 
yra kaltas alkoholis. Esą penki 
jaunuoliai — Olegas, Anatoli
jus, Aleksiejus, Juris ir Sergi
jus (pavardžių nenurodo), kurių 
jauniausias 1*8 metų, o vyriau
sias 23, pirmąjį nusikaltimą pa
darė būdami girti. Gerokai iš
gėrę aerodromo restorane, pavo
gė vieno turisto lagaminą. Pa
vykus pirmajam “žygiui”, tie 
valkatos laisvą laiką skyrė nu
sikaltimams. Pirma pasigerda
vo, o paskui užpuldavo žmones, 
apvogdavo ir dar apdaužydavo. 
Kartą, jau gerokai išgėrę deg
tinės, užpuolė ir lazdomis už
mušė seną žmogų, paskui nužu
dė taksistą ir jo automobiliu pa
bėgo iš nusikaltimo vietos. Ke
turi jų buvo nuteisti po 15 metų 
kalėjimo, o Juris — mirties 
bausme.

niausias dirba oro pranešėju. Kurį 
laiką dirbo netoli šiaurės poliaus. 
Petras 1948 m. prie Mac Gregor 
miestelio pirko 160 akrų ūkį, kurį 
vėliau padidino iki 400 akrų. Jis ir 
dabar ten ūkininkauja.

Julius Razma, kilęs nuo Telšių. Į 
Kanadą atvyko 1948 m. iš Austrijos, 
kai Europos išvietintieji žmonės ga
lėjo išvykti į užjūrio kraštus. Aust
rijoje buvo vedęs Albiną Brazauskai
tę, kunigo Brazausko seserį. Kana
doje dirbo įvairius darbus. Kai at
vyko žmona, kurį laiką gyveno Win
nipege. 1952 m. iš J. O. Žilinskų 
pirko 160 akrų ūkį, kuriame ir da
bar ūkininkauja. Išaugino sūnų ir 
dukrą. Vaikai yra sukūrę savas šei
mas ir gyvena atskirai.

Petras Žemaitis yra kilęs nuo Ma
rijampolės. Nepriklausomybės kovų 
metu tarnavo VI pėstininkų pulke, 
kuriame pasiekė viršilos laipsnį. Da
lyvavo kovose su lenkais ir bermon
tininkais. Jų kuopa buvo toliausiai 
prasiveržus į pietus Augustavo rajo
ne, o toliau dengė lietuvių kariuome
nės pasitraukimą. Petras į Kanadą 
atvažiavo 1928 m. Dvylika metų dir
bo anglies kasyklose Naujosios Ško
tijos provincijoje. 1929 m. iš Lietu
vos atsikvietė žmoną. Išaugino du 
sūnus ir dukrą. Vaikai jau sukūrė 
savas šeimas ir gyvena atskirai. Pet
ras 1940 m. pirko 160 akrų ūkį, ku
rį vėliau padidino. Jie ir dabar gy
vena tame ūkyje, nors ūkis yra iš
nuomotas.

Kazys Matjošaitis, kilęs nuo Vilka
viškio. Kada atvyko į Kanadą, neži
noma. į Manitobos provinciją atvy
ko iš Saskačevano provincijos. Čia 
pirko 640 akrų ūkį. Kurį laiką ūki
ninkavo, bet, žmonai susirgus, ūkyje 
mažai rodė aktyvumo. Paskutiniu lai
ku gyveno Mac Gregor miestelyje.

Mirė 1973 m., palaidotas vietos 
kapinėse. Žmona ir duktė gyvena 
tame pačiame miestelyje.

Juozas Antanavičius, kilęs iš pie
tinės Lietuvos — Lazdijų valsčiaus. 
Į Kanadą atvyko 1929 m. Tais pat 
metais atsikvietė ir žmoną Veroni
ką. Kurį laiką gyveno Montrealyje. 
Antrojo pasaulinio karo metu atvy
ko į Manitobos provinciją ir pirko 
ūkį prie Mac Gregor miestelio. Vė
liau pirko 320 akrų ūkį prie Carber
ry miestelio. Mėgo arklius ir jų lai
kė gražų būrį. Užaugino sūnų Vy
tautą. Palaidotas vietos miestelio 
kapinėse.

(Bus daugiau)

jaunimas
Pasiturinčiųjų vaikai

Nenuostabu, kad didesnė da
lis tokių nusikaltėlių yra kilę 
ne iš vargšų luomo, bet iš val
dininkų, biurokratų, politinių ir 
ekonominių vadeivų klasės, tai 
yra, iš “naujosios buržuazijos” 
eilių. Neseniai žurnale “Naš So- 
vremennik” aprašyta (nepasa
kyta kur) jaunuolių gauja, kuri 
užsiėmė plėšimais, vagystėmis 
ir smurtu. Kai tie jauni nusikal
tėliai buvo susekti, pasirodė, 
kad vienas jų yra X klasės mo
kinys. Jo motina yra gydytoja, 
o tėvas vienos prekybos įmonės 
vedėjas. Kitas tos gaujos narys 
buvo daugeliu medalių apdova
noto karininko sūnus. Gaujos 
vadas buvo Gal j avinas — žy
mios valstybinės įstaigos direk
toriaus sūnus. Kai milicininkai 
atėjo į jo namus, tėvas ėmė 
jiems grasinti, pasigirdamas sa
vo draugyste ir pažintimis augš- 
tose vietose.

Jau minėtoje kalboje Alije- 
vas labai aiškiai dėstė: “Dauge
lį vaikų sugadina patys tėvai, 
ypač tie, kurie susidaro paja
mas negarbingais būdais. Yra 
žinoma, kad tėvas ar motina 
duoda savo vaikams dideles su
mas pinigų vasaros atostogoms, 
restoranų ir kitų tikrai neauk- 
lėjančių vietų lankymui”. Ta
čiau sovietinės spauda tyli, kai 
reikia išaiškinti socialistinėje 
visuomenėje vykstančius nusi
kaltimus ir jų priežastis, ypač 
jaunuolių nusikaltimų motyvus. 
Vakaruose išleidžiamų sociologi
nių studijų ir disertacijų komu
nistai vengia, nes jas pasiskaitę 
patirtų, jog socialinių nusikalti
mų priežasties reikia jieškoti pa
čioje komunistinėje sistemoje. 
Sovietų “ekspertai”, paklausti 
šia tema, duoda nerealius ir ne
logiškus atsakymus, kartodami 
nuvalkiotą formulę: “kaltos ka
pitalizmo atgyvenos”.

Laimei, yra ir komunistų tar
pe tokių, kurie į visą problemą 
žiūri realiai. Pvz. Maskvoje yra 

® i
PADĖKAi IA. a. Petras Jutelis

mirė 1974 m. liepos 20 d., palaidotos Šv. Jono lietuvių ka- Į| 
pinėse, Mississauga, Ont.

Nuoširdžiai dėkoju už pamaldas laidotuvių namuose, šv.

K Mišias Christ the King bažnyčioje ir atsisveikinimo kalbas: 1 
kun. A. Sabui ir mirusio švogeriui kun. K. Kuzminskui, vi- Į 
siems tautiečiams, draugams ir pažįstamiems, dalyvavu-

b siems pamaldose laidotuvių namuose ir bažnyčioje, išlydint g 
B į Šv.'Jono lietuvių kapines.

Nuoširdi padėka visiems, užprašiusiems šv. Mišias ve-- J 
lionies Petro intencija. Nuoširdus ačiū už vainikus ir gėles: r 

I LB valdybai, “Geležinis vilkas“ klubui, Sudburio visuome- 
’ nei, Rosery Florest Management, Gabrėnas-Paulaitis-Krivic- į 
$ kas - Venckus, Joniko - Poderio šeimai, Gataučių šeimai, k 
| May, Vikt. Gudriūnams — “Prospect", R. J. Šleiniams; 
! karsto nešėjams: V. Bružui, A. Gataučiui, St. Krivickui, J. rf

Kručui, P. Liutkui, J. Šleiniui; palydėjusiems į Šv. Jono lie- p 
tuvių kapines; už giedojimą bažnyčioje A. Kusinskiui, už 1 
vargoninkavimą R. Kusinskytei; už visą pagalbą, parodytą p 
šio liūdesio metu: L. J. Remeikių ir J. A. Gataučių šeimoms., j

Dėkoju buvusiems sudburiečiams, dabar gyvenantiems 
Toronte: B. S. Jackams, J. Skilandžiūnui, D. Remeikytei, B. I 
Gatautytei, K. Dauniui už atsisveikinimo kalbą prie kapo 

i ir visiems kitiems Torontiečiams, dalyvavusiems Petrą lai- i 
i dojant.

Nuliūdęs brolis Povilas Jutelis g

Mielam

a.a. ANTANUI SAPIJONIUI
užbaigus šių žemiškųjų kelionę, jo žmonai BRO
NEI, dukrai AUŠRAI ir sūnui ALGIUI giliausių 
užuojautų reiškia —

Šetkų šeima 
ž St. Catharines, Ont.

I I
STASIUI ČERNIAUSKUI

mirus, jo žmonai JANEI, dukroms — DANGUOLEI ir
SIGITAI bei kitiems artimiesiems gilių užuojautų reiš- | 

I kia —
V. Buragas

BE. J. Bukšaičiai g
Mielam Bičiuliui

Stasiui Černiauskui
mirus, žmoną JANE, dukras — SIGITĄ ir DANGUOLE bei I 

kitus jo artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi- g 
Į|Į me —

Liudas ir Lilė Medeliai | 
|| Los Angeles, Calif.
L' >; : ■<'' ■ ■ .' v.-: k .-z o

I Mylimai MAMYTEI

I
 Lietuvoje mirus, IGNĄ JUZUKONĮ ir jo šeimų nuošir

džiai užjaučia —

Jos krikšto sūnus
Bernardas Petkevičius ir šeima

“Nusikaltimų studijų ir gydymo 
institutas”, kurio vienas darbuo
tojų “Komsomolskaja Pravda” 
skiltyse atskleidė kaltę tėvų, 
mokytojų ir politinių organiza
cijų, nepajėgiančių ir neatlie
kančių savo pareigos jaunimo 
auklėjimo atžvilgiu.

Nėra idealų
Viena yra aišku: sovietinėje 

visuomenėje nėra idealų. Mark
sizmas, kuriuo viskas bandoma 
pagrįsti, yra tiktai tuščių frazių 
rinkinys. Jaunimas yra liudinin
kas kontrastinio vertybių kaita
liojimo. O tas kaitaliojimas nė
ra nei diskutuojamas, nei pa
kankamai motyvuojamas. Vis
kas atrodo tik fikcija ir apgau
dinėjimas. Dar neseniai Stali
nas buvo neklaidingas genijus, 
žmonijos geradaris, kuriam bu
vo teikiama lyg kokiam dievai
čiui garbė ir smilkymas. Paskui 
staiga jis pasidarė kruvinas ti
ronas, kaltas už milijonų žmo
nių sunaikinimą, išžudymą. Ne
seniai Mao Tsetungas buvo pa
vyzdingas, didžiausias komuniz
mo vadas, o šiandien jis yra 
komunizmo išdavikas. Net ir 
Niksonas ar kancleris Willy 
Brandtas dar neseniai buvo 
“niekšiški agresoriai, fašistai, 
revanšistai, imperialistai, pri
siekę Sovietų Sąjungos ir pa
žangiosios žmonijos priešai”, o 
dabar yra lojalūs taikaus sam
būvio partneriai, kurie nesigai
li Sov. Sąjungai dolerių, kvie
čių ir technikos gaminių. Jauni
mas tokiame vertybių kaitalio
jime pasimeta ir nebežino ko 
laikytis, ką garbinti, ką peikti. 
Jis lieka visam abejingas ir įieš
ko pasismaginimo alkoholyje 
bei panašiuose “užsimiršimuo
se”.

Galbūt teisingiausią esamos 
padėties įžvalgą yra išreiškęs 
žurnalistas Agranovskis “Izves- 
tijų” skiltyse: “Jei pažvelgsime 
į mūsų gyvenimą, tai suprasi
me, kad negana pamaitinti žmo
gų, duoti jam butą, televizorių. 
Baisus yra medžiaginis skurdas, 
bet dar baisesnis dvasinis ..

J. V.
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KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ VAIDMUO
Angstesnieji Kunigų Vieny

bės seimai trukdavo dvi dienas, 
bet šiais metais seimui buvo 
skirta tik viena diena — rugpjū
čio 21-ji. Gal ir gerai. Juk po 
vienos dienos pažertų minčių, 
sumanymų,prieštaravimų, paaiš
kinimų, išsiaiškinimų ir niekad 
nesibaigiančių problemų antrą
ją dieną neretai būdavo jaučia
mas nuovargis, jei ne apatija. 
Vistiek visko neišspręsime ir vi
sų nuomonių neišklausysime — 
sakydavo nevienas. Centro val
dyba seimui parinko “Commo
dore” viešbuti, pačioje judriau
sioje Manhattano vietoje, prie 
pat Grand Central Station. Pri
vačiom priemonėm privažiuoti 
nelengva. Betgi atvažiavo maž
daug įprastinis kunigų skaičius 
— apie 40 — su vyskupais V. 
Brizgiu ir A. Deksniu priešaky
je.

Prel. J. Balkūnas, KV centro 
valdybos pirmininkas, atidarė 
seimą įžangine kalba, papasako
damas, kuo šis seimas yra eili
nis ir kuo neeilinis. Seimui pir
mininkauti pakvietė kun. V. Za
karą ir kun. M. Gyvą, sekreto
riauti K. Bučmį, OFM.

Po seimui privalomų eigos iš
siaiškinimų ir sveikinimų žodžiu 
bei raštu prel' V. Balčiūnas skai
tė pirmąją paskaitą: “Šventieji 
Metai ir pasaulio lietuvių kuni
gų suvažiavimas Romoje" 1975 
m.” Paskaitininkas išaiškino 
Šventųjų Metų prasmę ir tikslą, 
būtent, dvasinį atsinaujinimą. 
Nurodė dvi priemones: atsiverti 
Šventosios Dvasios veikimui, ne
atmetant ir sekminininkų -sąjū
džio; studijuoti Sv. Raštą ir II 
Vatikano susirinkimo nutari
mus. Kalbėdamas apie pasaulio 
lietuvių kunigų suvažiavimą Ro
moje, siūlė jo nepadaryti studi
jų savaite, o praktiškai pasikal
bėti apie lietuvių sielovadą.

Po paskaitos diskusijos apie 
sekmininkus būtų galėjusios il- 
gerokai užtrukti, bet laiko stoka 
vertė eiti prie sekančio progra
mos punkto — centro valdybos 
pranešimų. Pastaroji turi kuo 
pasigirti: "spausdina mišiolėlius, 
pamokslus sekmadieniams bei 
šventadieniams ir anglų kalba 
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką” atskirais sąsiuviniais; 
finansiškai tvirta. Nemažiau ga
li didžiuotis savo iniciatyva ir 
pastangomis, organizuojant JAV 
Lietuvių Katalikų Tarnybą.

Apie vidudienį toje pačiose 
susirinkimo salėje buvo konce- 
lebruojamos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius KV narius. Po pie
tų — dr. Adolfo Damušio pa
skaita: “Lietuviai pasauliečiai 
katalikų tarnyboje”. Pirmoje 
paskaitos dalyje paskaitininkas 
pateikė savo mintis, kodėl Ame
rikos Lietuvių Katalikų Tarny
bos (toliau vadinsime ALKT) at
siradimas šiuo metu esąs pras
mingas. Jau esąs sugriuvęs mi
tas, jog Amerika esanti įvairių 
tautybių “melting pot”. Skelbia
mos laisvės ir teisės egzistuoti 
principų šviesoje, pradedama 
matyti paradoksiškų šešėlių.

BALTIEČIŲ JAUNIMO STOVYKLA
Telefoninis pranešimas iš Edmontono

Š. m. rugpjūčio 18-24 d.d. va
karinėje Kanadoje prie kurorti
nės vietovės Banff buvo sureng
ta baltiečių jaunimo stovykla. 
Jos rengėjai — Edmontono bal
tiečių jaunimo grupė su A. Du- 
daravičiumi ir L. Gudjurgyte 
priešakyje galėjo pasinaudoti 
YMCA organizacijos stovykla
viete Exshaw vietovėje, kuri tu
ri visus modernius Įrengimus 
gražioje gamtos aplinkoje.

Stovyklon suskrido estų, lat
vių ir lietuvių jaunimas,' dau
giausia įvairių'meno ansamblių 
nariai, iš visos Kanados. Iš To
ronto atvyko estų mergaičių 
choras — apie 30 narių ir jų 
tautinių šokių grupė iš Hamil
tono — 12 narių. Latviai iš To
ronto atsiuntė 8 šokėjų poras 
iš “Didzdancio” grupės. Iš Ha
miltono atvyko 37 “Gyvataro” 
šokėjai su vadove G. Breichma- 
niene. Iš vakarinės Kanados da
lyvavo apie 80 jaunuolių, dau
giausia iš Kalgario, Edmontono, 
Vankuverio.

Stovyklos atidaryme dalyvavo 
keletas svečių. Lietuvių vardu 
stovyklautojus pasveikino KLB 
Kalgario apylinkės pirm. A. P. 
Nevada. Jis taipgi perdavė Kal
gario miesto burmistro sveiki
nimą. Sveikinimo žodį tarė ir 
Canmore miestelio burmistras 
dr. Alfred Miltinš, latvis.

Stambiausi šios baltiečių jau
nimo stovyklos renginiai buvo 
du vieši koncertai Banff vasa
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Privačių mokyklų diskriminaci
ja esanti ne kas kita, kaip dvigu
bi mokesčiai, uždedami kaiku- 
rių kategorijų žmonėms. Dėl be
sikeičiančios etninės aplinkos 
žmonės esą praranda savo nuo
savybių vertę. Be to, ir Lietuvos 
katalikų persekiojimas verčiąs 
mus jungtis ir kovoti, nes blogis 
nekyląs vien tik iš žmogiško ne
pakankamumo. Jis esąs tikrovi
nė jėga, kuriai reikia organizuo
tai atsispirti.

Antroje paskaitos dalyje dr. 
A. Damušis paskaitė atsakymus 
iš anketos, kuri buvo išsiuntinė
tą grupei suinteresuotų pasaulie
čių. Anketoje buvo klausiama 
nuomonių apie ALKT veiklą ir 
uždavinius. Štai pluoštelis įdo
mesnių minčių: daugiau dėme
sio kreipti į religinius pašauki
mus, ugdant nuo pat jaunystės 
mintį, kad pasiaukojimas yra 
siektina dorybė; rūpintis, kad 
lietuvių etninės grupės sutelktas 
turtas neatitektų kam kitam, bet 
tai pačiai etninei grupei; raginti 
lietuvius telktis į lietuviškas pa
rapijas; mažesnieji lietuvių tel
kiniai turėtų būti aplankomi lie
tuvio kunigo; ALKT įsiteisini- 
mo siekti laipsniškai pradžioje 
tiktai informavimas, vėliau, tu
rint svarų užnugarį, derinimas 
ir tvarkymas.

Dr. A. Damušio paskaitos min
tims seimo dalyviai šiltai prita
rė. Buvo net pasiūlyta, kad pa
saulietis vestų lietuviams kuni
gams rekolekcijas.
‘ Toliau kalbėjo ALKT reikalų 
vedėjas K. Pugevičius. Jis nupa
sakojo, kaip ALKT buvo įkurta, 
kas iki šiol atlikta ir kokie yra 
artimesnieji uždaviniai. K. Pu
gevičius numato sau šiuos užda
vinius: aplankyti bent 50 lietu
viškų parapijų ir vietoje susipa
žinti su jų problemomis bei pa
geidavimais; pasirūpinti, kad 
ALKT atsistotų ant tvirtų finan
sinių pagrindų; surasti pasaulie
tį, kuris pastoviai dirbtų ALKT 
veikloje; sudaryti ALKT direk
torių tarybą. Be to, pranešė, kad 
lapkričio mėnesį Čikagoje su
šauks susirinkimą, kuriame bus 
svarstomi religinių pašaukimų 
klausimai.

Vysk. A. Deksnys sveikino ir 
pasidžiaugė sukurtąja ALKT. 
Kun. J. Vaišnora, MIC, svečias iš 
Romos, papasakojo apie arkv. J. 
Matulaičio beatifikacijos bylos 
eigą. Jis prašė kunigus pamoks
luose dažnai kalbėti apie arkiv. 
J. Matulaitį, kad lietuviškoji vi
suomenė jo beatifikacija domė
tųsi. Taip pat skatino KV valdy
bą parašyti prašymą, kad byla 
būtų pagreitinta.

Kaip panašiems seimams 
įprasta, artėjant užbaigos metui, 
buvo programoje numatytų pra
nešimų, dar naujų sveikinimų, 
rezoliucijų formulavimų ir nusi
vylimų, kad svarbūs klausimai 
nebuvo nuodugniai išdiskutuoti. 
Laiko visad permažai. Šis KV 
seimas praėjo neseniai gimusio 
kūdikio ALKT ženkle. Todėl ne
trūko pasidžiaugimų, padrąsini
mų ir viltingos nuotaikos, v. z.

rotojams vietiniame parke. Kon
certų klausėsi apie 1500 asme
nų. Programą meistriškai pra
nešinėjo Lina Verbickaitė. Ją 
atliko visų trijų tautybių meno 
sambūriai. Vieni daugiau reiš
kėsi tautiniais šokiais, kiti — 
dainomis. Koncertų proga svei
kinimo žodį tarė vietos burmist
ras. Stovyklos rengėjų vardu 
kalbėjo L. Gudjurgyte. žiūrovai 
džiaugėsi įdomia programa, kuri 
užtruko 2 valandas. Ją pradėjo 
ir užbaigė “Gyvataras”.

Stovykloje, šalia pramoginės 
dalies, buvo ir rimtų svarstymų 
bei darbų. Pvz. gyvai buvo svars
toma tema — ar verta ugdyti 
Kanadoje etninę savo kultūrą? 
Išleistas 15 psl. laikraštėlis 
“Baltic Bugle” (Baltijos Trimi
tas), kuriame buvo išspausdin
tos visų stovyklautojų pavardės. 
Parinkti instruktoriai mokė tau
tinių šokių savo tautybės jauni
mą. Vieni kitus mokė savo dai
nų, kad visi bendrai galėtų dai
nuoti. Buvo surengtas bendras 
talentų vakaras, šokiai, loterija. 
Netrūko sportinių varžybų, eks
kursijų, laužų. Per ištisą savaitę 
stovyklautojai gražiai susigyve
no ir skirstydamiesi pageidavo 
sekančiais metais rengti pana
šią- baltiečių jaunimo stovyklą 
rytinėje Kanadoje. Tokią sto
vyklą šiemet įgalino federacinė 
Kanados vyriausybė, paskyrusi 
nemažą sumą lėšų, ypač kelio
nėms.

I XX Kanados Lietuvių Dienos susipažinimo vakarą atvykęs Kanados krašto apsaugos min. J. Richardson svei
kina studentę Ireną Marozaitę, “Kauno” paviljono karalaitę. Tarp jų vakaro vedėjas J. Grabys ir miesto 
tarybos narys Norman Stepon-Steponavičius Nuotr. N. Mileišio

Plunksna jo ginklas laisvės kovoje
A. a. Kazimieras Čibiras — Verax, spaudos attache, nebaigęs kovos, iškeliavo amžinybėn

Lietuvos atstovas Urugvajuje 
A. Grišonas laišku pranešė 
“TŽ” redakcijai, kad š.m. rug
pjūčio 11 d. Montevideo mieste 
širdies smūgiu mirė pasiunti
nybės spaudos attache K. Čibi
ras, sulaukęs 63 m. amžiaus 
(gimė 1911.VI.5 Švenčionių 
apskr., Daugėliškio valse., Kū- 
jiškės k.). Kaip plačiai žinomas 
asmuo, palaidotas su visa dera
ma iškilme, dalyvaujant gausiai 
lietuvių visuomenei, kunigams 
ir pačiam Lietuvos atstovui.

Velionis palūžo peranksti. Dar 
labai norėjo tęsti Lietuvos lais
vės kovą pamėgtuoju savo gink
lu — plunksna, tačiau sveikata, 
pergyvenusi daugybę kritiškų 
valandų, nebeatlaikė. Per šešis 
savo gyvenimo dešimtmečius 
velionis sukrovė nemažą rašto 
lobį, ypač ispanų kalba, ir iškilo 
kaip apdairus, spalvingas ir sėk
mingas kovotojas.

Pirmieji velionies žingsniai, 
pradėti gimtajame Vilniaus 
krašte, buvo kuklūs, juoba, kad 
jaunas neteko tėvų ir augo dau
giausia sesers globoje. Mokėsi 
Švenčionių lietuvių gimnazijoje 
ir Vilniaus mokytojų seminari
joje, kartu rašinėdamas vietinė
je lietuvių spaudoje. Kai lenkai 
užėmė Vilnių, jauno studento 
žvilgsnis nukrypo į nepriklau
somą Lietuvą. Ilgokai jis svajo
jo apie ją, kol surado kelius jon 
patekti. Atsisveikindama jį se
suo tarė: “Kas bebūtum, būki 
geras žmogus.” Tų žodžių ve
lionis niekad nepamiršo ir kar
tais savo bičiuliams pacituoda
vo.

Atsidūręs nepriklausomoje 
Lietuvoje K. Čibiras be jokių 
išteklių, jieškojo kelių į švie
sesnę ateitį. Augęs religingoje 
šeimoje, jis svajojo apie kuni
gystę. Galbūt šios minties veda
mas, įstojo marijonų vienuoli
jom Joje, rodos, buvo atviras 
kelias kunigystėn, tačiau Kazi
mieras jos Visdėlto nepasirinko 
— liko broliu, kuriam 1930- 
1934 m. buvo pavesta redaguoti 
marijonų vienuolijos leidžiamą 
populiarųjį savaitraštį “šaltinį”. 
Mėgo jis redaktoriaus darbą, 
sutelkė nemažą būrį bendradar
bių, laikraštį padare įdomų, ta
čiau vis kažkodėl nerimo. Pasi
traukęs iš redaktoriaus pareigų, 
vienerius metus dirbo Britani
jos Londone, be kitko, dėstyda
mas lietuvių kalbą vietiniuose 
kursuose. Čia, atrodo, įvyko jo 
gyvenimo posūkis '— atsisvei
kino su marijonų vienuolija ir 
ėmė jieškoti naujų kelių gyve
nimam Kurį laiką dirbo Prisikė
limo šventovės statybos vajaus 
komiteto reikalų vedėju.

Kai 1940 m. Lietuvą okupavo 
Sov. Sąjunga, K. Čibiras liepos 
24 d. per Palangą slaptais ke
liais išvyko užsienin. Neilgai pa
gyvenęs Gleisbergo pabėgėlių 
stovykloje, paskui Berlyne, iš
važiavo Argentinon (1941). čia 
prie Lietuvos pasiuntinybės pra
dėjo Lietuvai būtiną informa
cinį darbą. Lėšų klausimas ir 
kiti motyvai verte dairytis į tur
tingesnę Ameriką. Ją pasiekė ir 
1947 m. Bostone dirbo “Darbi
ninko” redakcijoje, čia, matyt, 
rado labiau pasiturintį kraštą, 

" ....................

(CONDOMINIUMS)
” — -*

506 - 71st Ave., St. Petersburg Beach, 
Florida 3370©, USA. Tel. 813-360-8706 
PARDUODAMI vieno ar dviejų miegamųjų apartamentai 
— labai gražūs, modernūs, prabangūs, netoli vandens, 
krautuvių ir susisiekimo. Mažas kompleksas, nedidelės 
išlaikymo išlaidos. Tik suaugusiems (be kambarinių gyvu
lių). Tarpininkai (brokeriai) pageidaujami. $24,500 ar 
daugiau.

geresnes medžiagines sąlygas, 
bet jo nerami dvasia ilgėjosi 
atmosferos, kurioje galėtų pla-

A. a. žurnalistas Kazimieras Čibiras

čiau ir naudingiau pasireikšti. 
Grįžta jis vėl į pietus, kurie jam, 
atrodė ir dvasiškai šiltesni. Nuo 
1948 m. jis tapo spaudos atta
che Lietuvos pasiuntinybėje 
Urugvajuje, kur išliejo visą sa
vo energiją spaudos laukuose. 
Buvo kilusi' pagunda persikelti 
Kanadon dirbti “T. Žiburiuose”, 
bet rastasis pašaukimas pietuo
se buvo jau nepakeičiamas.

Velionis nebuvo baigęs augš- 
tųjų mokslų, bet turėjo nepa
prastai gerą orientaciją politi
niais ir kitokiais klausimais, 
garsėjo savo intuicija, prama- 
tančia ateities įvykius, turėjo 
įgimtą takto jausmą, lengvai 
mezgė ryšius su Įvairių įsitikini
mų žmonėmis ir mokėjo sklan
džiai reikšti savo mintis tiek 
žodžiu, tiek raštu. Dėlto jam 
lengva buvo dalyvauti visuome
ninėje veikloje, kalbėti per ra
diją, sakyti prakalbas ir net pa
mokslus lietuvių šventovėje 
Montevideo mieste, kai po II 
Vatikano santarybos reformų 
pasauliečių žodis pasidarė pa
geidaujamas. Dėl savo socialaus 
būdo K. Čibiras visur buvo 
mėgstamas ir dėlto lengvai ga
lėjo palaikyti gana plačius ry
šius su kitataučiais. Savo tvir
tus principus jis mokėdavo ginti 
kietai, bet neužgaulia forma. 
Tuo būdu jis išvengdavo prie
šų kitokių pažiūrų žmonėse.

* * *
Didžiausią darbą K. Čibiras 

atliko Lietuvos laisvinimo srity
je, informuodamas ispaniškai 
kalbantį pasaulį apie Lietuvos 
pavergimą, jos politinę būklę, 
kultūrą, meną, sovietinį religi
jos persekiojimą ir 1.1. Tai 
žmogus, kuris ispanų kalba Ve- 
rax slapyvardžiu išleisdino sep
tynias knygas. Kaikurios jų ga
na plačios apimties — pateikia 
Lietuvos istoriją, kultūrą, meną, 
politiką ir t.t. Tai ištisos studi
jos, atremtos į daugelį lietuvišr 
kų šaltinių. Jų mintis populia
ria forma autorius dėstė ir pe
riodinėje P. Amerikos spaudo

je. Jis parašė šimtus informaci
nių straipsnių, kuriuos cituoda
vo ir radijo apžvalgininkai. Jo 
dėka ispaniškai kalbantis pasau
lis Lietuvos klausimais buvo 
gana gerai informuotas. Tai ne
paprasta autoriaus paslauga Lie
tuvai, kurios likimu jis labai 
sielojosi. Jo pasitraukimas iš to 
fronto bus stipriai jaučiamas, 
juoba, kad rasti tokio talento 
darbų tęsėją nebus lengva.

Nesišalino velionis ir nuo lie
tuviškosios spaudos — kiek svei
kata leido, stengėsi ir šiame 
fronte dalyvauti. Parašė dvi mo
nografijas — apie arkiv. Jurgį 
Matulaitį ir M. Pečkauskaitę. 
Redagavo ispaniškąją ELTOS 
laidą (kurį laiką), bendradar
biavo “Drauge”, “Darbininke”, 
“T. žiburiuose’ ir kitur. Pasku
tinėmis savo gyvenimo savaitė
mis parašė išsamų straipsnį apie 
dabartinę Argentiną. Tai buvo 
paskutinis velionies žodis ‘T. 
Žiburiams”.

K. Čibiras, nors ir matė sun
kėjančią tikrovę, gyveno vilti
mi, kad Lietuvos laisvės aušra 
vėl patekės. Lietuvos laisvini
mas jam buvo geroji kova, ku
rioje matė savo gyvenimo pras
mę. Jon velionis įsijungė ir savo 
gyvenimu, ir mirtimi. Kova dar 
nebaigta, aušros dar nėra, bet 
lieka kiti tame pačiame kely
je, kuris vingiuoja per gilią tam
są į laimėjimą, nes tiesa galu
tinėje perspektyvoje negali pra
laimėti.

Narsiai kovojai gerąją kovą, 
dabar ilsėkis amžinoje ramy
bėje! Pr. G.

Elektros rangovas
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Savininkas A. ČEPONIS

Jus sunkiai
uždirbate
pinigus

Ir jums labai rūpi, ką su jais daryti, kai jie atsiranda
Taip, arti jūsų esąs "Royal Bank" taip pat rūpinasi, kaip ir jūs, ką 

daryti su jūsų pinigais. Mes 
turime daugiau 100 metų 
patirtį, todėl galime duoti 
jums labai gerus patarimus, 
ką daryti su pinigais, kad
turėtumėte daugiau naudos. Kaip geriausiai 
taupyti. Kaip planuoti jų išleidimą. Kaip per
siųsti pinigus giminėms į namus. Kitaip 
tariant, kaip geriausiai tvarkyti pinigus.

Kodėl neužeiti dar šiandien? 
Pasikalbėkite su betkuriuo tar
nautoju. Mes esame visuomet 
pasiruošę jums padėti.

ROYAL BANK 
the helpful bank

yra žinomas visoje 
Kanadoje kaip 
"paslaugusis 
bankas".

Australijos mostas nėra lemiantis
AL. GIMANTAS

Labai jau minorine gaida 
nuskambėjo mūsų spaudoje ne
lemtasis (ir nelauktasis!) Aust
ralijos sprendimas, siekiąs ofi
cialiai pripažinti Pabaltijo vals
tybių inkorporavimą Sovietijon. 
lai, žinoma, tragedija kur kas 
didesnė ir gilesnė už JAV amba
sadoriaus Kipre nužudymą. Vis- 
dėlto tragiškoje padėtyje jieš- 
kant šiokių tokių pragiedrulių, 
galima jų surasti ir australiška
me poelgyje. Visų pirma Austra
lija nebuvo ir nėra kokiu nors 
didesniu veiksniu pasaulinės 
politikos sąrangoje. Jos svoris 
tikrai nėra lemiantis ar kokios 
nors didesnės reikšmės. Nežiū
rint “atominio amžiaus” pasau
lio sumažėjimo, Australija, bū
dama “down under” — “tenai 
apačioje”, niekad nebuvo ir 
vargiai ar kada bus moraline ir 
militarine jėga, su kuria skaity
tus! betkuri valstybė. O ką jau 
bekalbėti apie “super” galybes. 
Todėl Australijos posūkis Pabal
tijo pripažinimo pusėn negali 
būti laikomas lemtingu ar pa
vyzdį rodančiu. Mūsų visų susi
rūpinimas, aišku, suprantamas ir 
visai vietoje, nors kažin ar tas 
įvykis gali turėti tragiškų pasek
mių nepriklausomos Lietuvos 
bylai ir tolimesnei jos eigai.

Keista, bet turbūt tikra, kad 
Lietuva niekad neturėjo arti
mesnių ir tiesioginių santykių 
su Australija. Ji neturėjo nepa
prasto pasiuntinio ir įgalioto mi- 
nisterio Australijos sostinėje. 
Vargu ar buvo kokie nors kon
suliniai ryšiai. Kažin ar buvo 
bent kiek ryškesni prekybiniai 
santykiai. Nebuvo importuoja
mos kengūros, nesidomėta ančia- 
snapiais, o triušių turėta pakan
kamai savų. Gi jaunoji karta 
daugiau domėjosi indėniškais 
tamahaukais nei australiškais bu
merangais. Nereikėjo ir austra
liškos vilnos, nes pakako savo
sios gamybos. Taigi, tarpvalsty
biniai ryšiai buvo labai riboti. 
Greičiausia panaši padėtis buvo 
ir latvių su estais, nors jie, tu
rėdami didesnį prekybinį laivy
ną, galėjo būti lankstesni ir dau

KUN. K. FULSTAS, SJ, ilgai mokytojavęs ir profesoriavęs nepriklausomoje 
Lietuvoje, dabar gyvena V. Vokietijoje. Jis yra gerai išmokęs lietuvių kal
bą, skaito “Tėviškės Žiburius” ir kitą lietuvių spaudą

Užėję įsitikinsite, 
kodėl "Royal Bank

giau žinomi pasaulio vandenynų 
keliuose, Australijos neišski
riant.

Dabar siunčiami baltiečių pro
testo laiškai ir telegramos Aust
ralijos vyriausybei ir opozicijai 
naujos padėties, greičiausiai, ne
pakeis, bet parodys, kad baltie- 
čiai yra aktyvūs ir jautrūs daly
kams, kurie liečia jų gimtuosius 
kraštus. Tuo tarpu JAV Valsty
bės Departamentas nekartą yra 
pabrėžęs, kad betkurie santykiai 
JAV piliečių su svetimomis vy
riausybėmis turi eiti tik per Va
šingtoną. Žinoma, dėl priešingo 
mūsiškių elgesio čia niekas lie
tuvių kalėjiman neuždarys, bet 
Australijos įstaigos, gaunančios 
amerikiečių (ar kanadiečių) pro
testus, gal bandys gauti kaiku- 
riuos atsakymus JAV ar Kana
dos ambasadose.

Baltiečių išeivija aiškiai smer
kia Australiją, šioje vietoje už
tat tiktų prisiminti, kokį pripa
žinimą sovietinės aneksijos, ko
kią politiką šiuo atveju veda to
kie kraštai, kaip Italija, Prancū
zija, V. Vokietija, Britanija. Net 
iš dalies Vatikanas. Pastaraja
me, tiesa, tebeveikia siauresniu 
mastu Lietuvos atstovybė, o ki
tur tebepripažįstami dar gyvi 
diplomatai.

Australijai nereikėjo nei su
spenduoti, nei uždaryti diploma
tinių baltiečių įstaigų, išskyrus 
Latvijos. Gi Europos kraštuo
se tas pripažinimo klausimas pa
liktas laiko tėkmei. Australijos 
mostas mums skaudus dar ir dėl 
to, kad padarytas atvirai. Aust
ralijos vyriausybė savosios poli
tikos Pabaltijo atžvilgiu nedangs
to apgaule ar storesniu vatos 
sluogsniu, kaip tai daro eilė 
valstybių Vakaruose, šaukdamos 
apie nepripažinimą, bet iš kairės 
ir dešinės pataikaudamos Sovie- 
tijai. Mat, jos nenori užgauti So- 
vietijos interesų ir griauti 
“gyvenimiškai realių faktų”. Ar 
tokių kraštų vyriausybės, jų ve
dama politika neužsitarnauja 
nemažesnių protestų ir demons
tracijų?



© WERGTOJE Unlit JE
KUNIGŲ SEMINARIJA
Kauno kunigų seminarijos rūmai 

nuo 1944 m. yra užimti okupacnės 
Sov. Sąjungos kariuomenės, o semi
narijos šventovė paversta sandėliu. 
Dabartinė kunigų seminarija yra pri
siglaudusi buvusio saleziečitj vienuo
lyno patalpose. Pagrindinis seminari
jos pastatas reikalauja kapitalinio 
remonto. JĮ atlikti sovietinė valdžia 
leidžia tik valdinėm įstaigom. Keletą 
metų klierikams teks melstis vieno 
namo rūsyje, o paskaitų klausyti — 
miegamuosiuose, nebent kurija už
leis savo patalpas.

Lietuvos kunigai nepatenkinti, kad 
apie kunigų seminariją beveik nein
formuojami. Dauguma kunigų net 
nežino, kiek joje mokosi klierikų, 
kiek valdžiai mokama už seminari
jos pastatus (4.500 rb.), kokiose sąly
gose gyvena klierikai. Tos sąlygos 
labai sunkios — dauguma klierikų 
studijų metais suserga.

1974 m. balandžio 9 d., 8 v.r., Kau
no bazilikoje vysk. J. Labukas įšven
tino į kunigus 6 ketvirtojo teologi
nio kurso auklėtinius. Šventimų apei
gose dalyvavo ir komunistinės val
džios atstovas K. Tumėnas — religi
nių reikalų tarybos įgaliotinis. Pane
vėžio katedroje tuo pačiu metu vysk. 
R. Krikščiūnas suteikė kunigystės 
šventimus likusiem dviem ketvirto
jo kurso klierikam. Katedra buvo pil
nutėlė žmonių, nes nuo 1945 m. joje 
nebuvo šventinami kunigai.

Taigi, šiais metais įšventinti tik
tai 8 kunigai, kurie toli gražu neuž
pildo praretėjusių kunigų eilių dėl 
mirties, senatvės ir invalidumo. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo ketu
rios kunigų seminarijos su keliais 
šimtais klierikų, o dabar — vos vie
na seminarija su apie 50 klierikų. 
Kandidatų priėmimas sovietinės val
džios labai varžomas ir skaičiaus, 
ir kandidatų atžvilgiu.

STUDIJOS VILNIUJE
Pernai Vilniaus universitete pir

mą kartą buvo surengti lietuvių kal
bos kursai mūsiškio jaunimo atsto
vams, susilaukę gyvos reakcijos bei 
diskusijų laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudoje. Matyt, dėl tada kilusio 
triukšmo apie šiemetinę kursantų 
išvyką Vilniun nieko iš anksto ne
buvo girdėti. Pirmieji prabilo ne 
okupuotos Lietuvos laikraščiai, bet 
JAV leidžiama komunistinė “Lais
vė”, rugpjūčio 23 d. laidoje paskel
busi specialų vilniškio “Gimtojo 
Krašto” vyr. red. pavaduotojo Vi
liaus Baltrėno pranešimą “Apie lie
tuvių kalbos kursus Vilniaus univer
sitete”. Iš jo sužinojome, kad šią va
sarą į tuos šešių savaičių kursus yra 
atvykusi 20 kursantų grupė: 13 iš 
JAV, po du iš V. Vokietijos ir Aust
ralijos, po vieną iš R. Vokietijos, Ka
nados ir Kolumbijos. V. Baltrėnas 
juos vadina “laimingaisiais”, nes jie 
buvę atrinkti iš didelio norinčiųjų 
būrio. Šiemetiniai kursantai esą vy
rėlesni už pernykščius, gerokai smal
sesni, nevengiantys įvairių klausimų. 
Iš to dvidešimtuko V. Baltrėnas mi
ni tik tris — detroitiečių Keblių Arū
nei}, bostonietį Perkūną Krukonį ir 
menininkų atžalą Petrą Vaškį, stu
dentą iš Filadelfijos. Paskaitas apie 
lietuvių kalbos kilmę bei jos vietą 
kitų kalbų tarpe, baltų kalbų tyrinė
jimus, lietuvių tautosakos idėjinę ir 
meninę vertę, lietuvių klasikinės li
teratūros dabartinį vertinimą, šian
dieninę lietuvių poeziją ir prozą 
jiems skaitė: prof. dr. V. Mažiulis, 
prof. dr. Z. Zinkevičius, prof. dr. J. 
Palionis, docentai — dr. D. Sauka, 
J. Balkevičius, J. Pikčilingis, J. Žu
kauskaitė, A. Pupkis, V. Areška ir 
kt. Minimos taipgi paskaitos: docen
to L. Vladimirovo — “Senosios kny
gos Vilniaus universitete”, prof. dr. 
J. Jurginio ir prof. dr. V. Merkio — 
Lietuvos istorijos temomis, docento 
dr. Č. Kudabos — apie Lietuvos 
gamtovaizdžio savitumą, dail. P. Gu- 
dyno — apie lietuvių dailės paliki
mą, V. Kazakevičiaus paskaita “Emi
gracinė kultūra ir Tarybų Lietuva”.

SUDBURY,
PAVYKUSI GEGUŽINĖ. Antano 

ir Juzės Gataučių iniciatyva buvo 
suruošta tradicinė religinės šalpos 
gegužinė Povilo Jutelio vasarvietėj 
“Baravykas”. Ši gegužinė skyrėsi 
nuo kitų tuo, kad buvo suruošta ge
dulo nuotaikoje. Už neseniai miru
si tos vasarvietės savininką Petrą Ju- 
telį buvo atlaikytos joje šv. Mišios su 
pamokslu ir sukalbėtas Rožinis. Pa
maldas užprašė Antanas Gatautis. 
Šį kartą nebuvo šokių nei linksimi 
dainų, bet French River šlaitais 
liūdnai nuaidėjo “Viešpaties ange
las” garsai. Jau treti metai iš eilės 
čia turėjome religinės šalpos sėk
mingas gegužines. Visada puikiai pa
vykdavo, bet šiemet buvo pati sėk
mingiausia. Žmonių buvo mažiau 
kaip kitais metais, bet dalyvavo daug 
jaunimo.Dalyviai gausiai aukojo.Kai- 
kurie, rimtai negalėję dalyvauti ge
gužinėj, iš anksto įteikė savo aukas. 
Iš viso gauta $626.65 pelno. Tai ir 
vėl naujas rekordas. Veikė bufetas 
su šiltais valgiais bei gėrimais, ska
niai J. Gatautienės pagamintais, ir 
turtinga loterija. Laimikius loterijai 
suaukojo: A. J. ir B. Gataučiai, Pet
ras ir Povilas Juteliai, P. L. Griško- 
nis, J. Kručas, J. L. Kulniai, Lamo- 
the - Perminaitė, A. Pranckūnienė, 
kun. Ant. Sabas, J. B. Stankus, M. 
Zalumskis. Prie gegužinės, be pačių 
rengėjų, prisidėjo dr. J. R. Račins- 
kas, Laima Lamothe-Perminaitė, Po-

PLACIAU ATVERTOS DURYS?
V. Baltrėno teigimu, šiemetiniai 

kursantai, išklausę dvi priešpietines 
paskaitas, popietes skirdavo ekskur
sijom, susitikimam, viešnagėm kultū
rinėse įstaigose, pokalbiam su įvai
rių sričių specialistais. Kursantai 
daug kartų lankėsi Kaune, buvo nu
vykę į Trakus, Anykščius, Ignaliną, 
Palūšę, Rumšiškes, viešėjo Rašytojų 
Sąjungoje, kultūros ir švietimo mi
nisterijose, Vilniaus kompozitorių 
namuose, “Vagos” leidykloje, susi
tiko su vilniečiais architektais, susi
pažino su Lietuvos istoriniais bei 
kultūriniais paminklais. Jiems taipgi 
buvo parodytos kaikurios gamyklos 
ir netgi sudaryta proga susipažinti 
su žemės ūkiu. V. Baltrėno praneši
mas yra iliustruotas viena kursan
tų nuotrauka prie Palūšės žymiausio 
architektūrinio paminklo — 1750 m. 
pastatytos medinės bažnytėlės. Šie
metinę kursantų grupę daugiausia 
sudarė studentai ir mokytojai, jau
noji karta su mažomis išimtimis, nes 
amžiaus požiūriu jauniausią nuo vy
riausio skyrė beveik 50 metų. Savuo
ju pasiruošimu grupė buvo vienodes
nė už pernykštę, o jeigu vienas kitas 
ir sunkiau rezgė sakinį savo tėvų kal
ba, stengėsi atsigriebti su trigubu 
uolumu bei atkaklumu. V. Baltrėnas 
savo rašinį užbaigia P. Vaškio pa
reiškimu: “Per tas savaites lietuviš
kai aš kalbėjau daugiau, negu per 
visą gyvenimą.” Jis daro išvadą, kad 
tėvų žemės dovana išeivijos jauni
mui nenueis vėjui, tikėdamasis iš
girsti platesnių atsiliepimų vėliau, 
žinoma, tai tėra viena medalio pusė. 
Kokia ten istorija buvo dėstoma, ne
sakoma. Ir aplamai propagandinė 
kursų pusė nutylėta.
*" JŪREIVYSTĖS MOKYKLA

Prieš 26 metus įsteigta Klaipėdos 
jūreivystės mokykla išleido XXIV 
savo auklėtinių laidą, kurią sudarė 
196 šturmanai, elektronavigatoriai, 
mechanikai dizelininkai ir laivų šal
dymo įrengimų specialistai. K. Ri
mantas “Komjaunimo Tiesos” 148 
nr. cituoja trijų lietuvių diploman
tų pareiškimus apie meilę jūrai. Jie 
— klaipėdietis Stasys Mikaločius, 
laivų mechanikas dizelininkas, jona
vietis Stasys Jankauskas, elektrona- 
vigatorius, ir pasvalietis Jonas Ai- 
dukonis, 'laivų šaldymo įrengimų 
specialistas. Kažkodėl prie šios tri
julės nėra prijungto šturmano. Ma
tyt, K. Rimantas nerado nė vieno 
lietuvio, įsigijusio šią specialybę. 
Atrodo, 196 diplomantų eilėse yra 
nemažas skaičius rusų bei kitų tau
tybių atstovų. K. Rimantas cituoja 
mokyklos viršininko Prano Simonai
čio pareiškimą: “Šiemet į keturių 
pagrindinių specialybių pirmąjį kur
są priimsime 280 vaikinų. Puikiais 
jūreiviais gali tapti ir toli nuo jūros 
gyvenantys jaunuoliai. Tad laukia
me papildymo iš visos Lietuvos — 
vaikinų, sapnuojančius laivus.” 
Trumpame reportaže K. Rimantas 
mini ir dar vieną lietuvį — mokyklos 
komjaunimo sekr. Andrių Valančių. 
Klaipėdos jūreivystės mokykloje 
taip pat ruošiami I klasės jūreiviai, 
motoristai, šaldytuvų mechanikai. Iš 
kandidatų reikalaujama VIII-XI kla
sių išsilavinimo, karinės prievolės 
atlikimo sovietų armijoje. Lietuvos 
jūrų laivininkystė savo liepos 12 d. 
skelbimu spaudos puslapiuose pri
minė abiturientams galimybę studi
juoti Sovietų Sąjungos jūrų minis
terijos augštosiose inžinerijos mo
kyklose Leningrade ir Odesoje. Spe
cialybės — jūrų navigacija, laivų jė
gainės ir laivų elektros įrengimai. 
Stojamieji egzaminai — matemati
kos, fizikos lietuvių kalba ir raštiš
ko atpasakojimo rusų kalba laikomi 
Kauno politechnikos institute. Smul
ki stojančiojo charakteristika patei
kiama rusų kalba. Tuos, kurie išlai
ko egzaminus, į minėtąsias mokyklas 
nukreipia Lietuvos jūrų laivininkys
tė ir užtikrina jiems darbą, kai bus 
užbaigtos studijos Leningrade ar. 
Odesoje. y. Kst.

ONTARIO
vilas Jutelis, E. Semežienė, K. Pode- 
ris. Ta proga Lietuvos šventovėms 
aukojo $100: J. Kibickas; $25: G. 
Remeikis; $20 J. L. Kulnys, P. A. 
Mazaitis; $16: A. J. Gatautis; $10: J. 
M. Kriaučeliūnas, A. Braškys, P. Ju
telis, A. Rukšys, J. B. Stankus, P. M. 
Venskus, J. Venslovaitis; $6: E. Se
mežienė; $5: J. Bataitis, J. M. Če- 
batorius, P. L. Griškonis, A. Kusins- 
kis, K. Jonikas, V. O. Stepšys, S. E. 
Tolvaišą. Kiti aukotojai nenori būti 
viešai minimi. Šia proga reikia nuo
širdžiai padėkoti Povilui Juteliui, 
kuris, sekdamas savo brolio a.a. Pet
ro gražiu pavyzdžiu, leido nemoka
mai pasinaudoti vasarviete ir dar 
prisidėjo auka bei darbu, ir A. J. Ga- 
taučiams už darbą ir triūsą.

— Už a.a. Petro Jutelio vėlę šv. 
Mišias užprašė J. Z. Labuckai ir Ur
šulė Dambrauskienė. — Šiemet Sud
bury lankėsi daug kunigų: prel. J. 
Končius, kun. St. Kulbis, SJ, kun. 
Rafaelis Šakalys, OFM, kun. Anta
nas Nockūnas, MIC, ir kun. Aug. 
Sabas. — Ričardas Račinskas su 
draugu iš St. Petersburg, Floridos, 
praleido savaitę atostogų pas dr. R. 
J. D. Račinskus ir dalyvavo religinės 
šalpos gegužinėj. Dalyvavo taip pat 
Justo Stankaus brolis Albinas su 
žmona. — S. Poderienė su savo duk
ra A. Albrechtiene išskrido į Lietu
vą giminių ir draugų aplankyti. — 
J. Venslovaitis išėjo pensijon. K.A.S.

Okupuotos Lietuvos religinis gyvenimas yra labai suvaržytas. Dėl jo laisvės vyksta nuolatinė tyli kova. Iš nepri
klausomoje Lietuvoje buvusių keturių kunigų seminarijų palikta tiktai viena. Jon patekti gali tiktai labai ribotas 
kandidatų skaičius. Nuotraukoje, darytoje š.m. pavasarį, matyti kauniškė seminarija su auklėtiniais ir profesoriais, 
dirbančiais nepaprastai sunkiose sąlygose. Pirmoje eilėje atpažįstami: antras iš kairės kan. R. Stundžia, kan. St. 
Telksnys, kun. dr. Barauskas, kan. C. Krivaitis, vysk. R. Krikščiūnas, vysk. J. Labukas, vysk. L. Povilonis, rekto
rius kun. dr. V. Butkus, vicerektorius kun. V. Aliulis ir kiti

Winnipeg, Manitoba
SIBIRINIAI TRĖMIMAI. 1973 m. 

Baltiečių Federacijos Winnipego 
apylinkės skyriaus veiklai sušluba
vus, vietos lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. Bertašiaus iniciatyva 
1973 m. balandžio 23 d. buvo sušauk
tas susirinkimas jo bute, kuriame 
dalyvavo visų trijų Pabaltijo tauty
bių atstovai ir KLB Winnipego apyl. 
v-bos nariai. Posėdyje buvo išrinkta 
nauja Baltiečių Federacijos Winni
pego skyr. valdyba dvejiem metam. 
Jos pirmininku liko Algis Januška, 
jn., kuris gražiai tvarkė baisiųjų bir
želio išvežimų minėjimą, pasakyda
mas gerą kalbą angliškai. Po tokio 
gražaus pasirodymo veikla nutrūko 
ir iki šiol nebuvo sušauktas nė vie
nas v-bos posėdis. Latviai ir estai 
ėmė reikšti savo nepasitenkinimą. 
Šiais metais sibirinių trėmimų minė
jimą rengti ėmėsi latvių, lietuvių ir 
estų bendruomenių nariai. Visą ini
ciatyvą pasiėmė latviai, kurie š.m. 
birželio 16 d. Šv. Petro liuteronų 
šventykloje surengė pamaldas į jas 
įjungdami ir sibirinių trėmimų mi
nėjimą. Latvių kunigas Kari T. Kus- 
kevies atlaikė pamaldas, pakviesda
mas sukalbėti maldą lietuvių para
pijos kleboną kun. J. Bertašių. Po 
to pasakė kalbas: estų B-nės atasto- 
vas Helmut Anniko estiškai, latvių 
B-nės atstovas O j ars Radowskis lat
viškai ir KLB Winnipego apyl. v-bos 
pirm. A. Eimantas angliškai. Lietu
vių bažnytinis choras sugiedojo gies
mę “Apsaugok Augščiausias”, vad. 
D. Janušakitės. Vargonais grojo lat
vė Livija Meisters. Minėjime daly
vavo apie 50 asmenų iš vių trijų tau
tybių. Šiame minėjime Baltiečių Fe
deracijos nariai liko pasyvūs, nors 
jų pareiga buvo tą minėjimą rengti. 
Mūsų veikliajam kun. J. Bertašiui 
teks vėl imtis iniciatyvos.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS IŠ
LEISTUVĖS. Dailininkė, užbaigusi 
savo parodą Winnipege š.m. liepos 
6 d., atsisveikino ir išvyko toliau lan
kyti kaikurių Kanados vietovių. Vin
co Januškos iniciatyva buvo sureng
tos išleistuvės A. ir B. Eimantų na
muose, kur buvo sukviesta nemaža 
dalis lietuvių. Įžanginį žodį tarė 
KLB Winnipego apyl. v-bos pirm. 
A. Eimantas, pakviesdamas tarti žo
dį išleistuvių rengėją V. Janušką. 
Po to dar kalbėjo J. Demereckas. Pas
kutinį žodį tarė pati menininkė. Ji 
didžiausią savo padėką išreiškė vie
tos parapijos klebonui kun. J. Ber
tašiui, nes ji tik jo pastangomis į 
Winnipegą atvykusi. Kiek pasilinks
minę, padainavę svečiai skirstėsi į 
namus, o A. Tamošaitienė — į kelio
nę su kitais uždaviniais. Gili winnipe- 
giečių padėka už tokios gražios pa
rodos surengimą. K. Str.

DIDELIS AČIŪ
Mūsų 50 metų vedybinio gyveni

mo sukakčiai prisiminti š.m. liepos 
5 d. Lietuvių Klubo patalpose Win
nipege įvyko pobūvis, kurį suruošė 
draugai, mūsų vaikai, marčios ir 
anūkai. Nuoširdžiai dėkojame už do
vanas ir sveikinimus gražiais atviru
kais iš Kanados, Amerikos ir Lietu
vos. Labai ačiū dailininkams p.p. Ta- 
mošaičiams iš Kingstono, Ont., už 
gražų kūrinį ir Aliukui Lingei už nu
pieštą mūsų namą ūkyje. Šie pa
veikslai puošia mūsų kambario sie
nas ir bus gražus prisiminimas, kol 
gyvi būsime.

Nuoširdžiai dėkojame: “T. Žibu
riams” Toronte ir “Naujienoms” Či
kagoje už linkėjimus; pirmiesiems 
mūsų šeimininkams Kanadoje (Mont- 
realyje) Onai ir Antanui Matuliams, 
per tiek laiko mūsų neužmiršusiems; 
sukaktuvinio pobūvio iniciatoriams 
— Mečislovui ir jo žmonai Emilijai 
Šarauskams, Momertui ir Verai Za- 
vackams bei visiems kitiems, prisi- 
dėjusiems prie pobūvio ruošos; kun. 
klebonui J. Bertašiui už sukalbėtą 
maldą; Gražinai ir Edmundui Vazne- 
liams.iš Čikagos už dovaną; visiems 
atsilankiusiems tautiečiams ir kita
taučiams; Algirdui (Aliukui) Šaraus- 
kui už garsią muziką; “T. Žiburių” 
redaktoriui kun. Pr. Gaidai už as
meninius linkėjimus; pagaliau vi
siems, padėjusiems užversti paskuti
nį mūsų gyvenimo lapą. Liekame vi
siems nepaprastai dėkingi —

Povilas ir Julė Liaukevičiai
■Portage La Prairie, Man.

S HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS LITUA

NISTINĖ MOKYKLA 1974-75 moks
lo metus pradės rugsėjo 7, šeštadie
nį, Šv. Juozapo mokyklos patalpose 
(Locke ir Herkimer g-vių sankryža; 
ten, kur ir pernai). Į darželį priima
mi pilnų 4 ir 5 metų, o į I skyrių
— visi, kuriems šiais metais sueina 
pilni 6 metai, į augštesnius skyrius
— su atitinkamu žinojimu. Kiekvie
ną šeštadienį pamokos prasidės 9.30 
v.r., baigsis 1 v.p.p. Pirmą dieną 
visi bus paleisti 12 v. Visi mokiniai, 
kurie turi šių metų savo skyrių va
dovėlius, teatsineša į mokyklą,, pir
mąją dieną. Jų neturintieji gaus mo
kykloje. Prašomi visi tėvai savo mo
kyklinio amžiaus vaikus iš pat pir
mos dienos atvežti į mokyklą.

Mokyklos vedėjas
MEDŽIOTOJŲ KLUBO vietovėje 

Hamiltono D.L.K. Algirdo kuopos 
šaulės moterys su sese Petkevičiene 
priešakyje, talkinant vyrams, suren
gė gegužinę rugpjūčio 18 d. Dalyvavo 
svečiai iš Klevelando: šaulių sąjun
gos įkūrėjo duktė dr. Pūtvytė su 
įdomia paskaita, moterų šaulių va
dovė sesė O. Mikulskienė, šaulys 
Alf. Mikulskis ir kiti. Jie įnešė įvai
rumo bei šauliškos nuotaikos savo 
kalbomis. Viešnios ir svečiai buvo 
kviesti net iš Montrealio ir Ontario 
vietovių, nes tokio plataus masto 
gegužinė buvo pirmoji. Nevisi atvy
ko, bet .viskas gerai pasisekė, ir nori
ma tai padaryti šauliška tradicija. 
Tikslas — šalia savo organizacijos 
reikalų šelpti lietuvybės institucijas, 
šiuo atveju, spaudą (vėliau bus pa
skirstytas pelnas). Loterija, gana

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKU” 
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 1 0 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai

kiekvieno skoniui

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

ST. CATHARINES, ONTARIO
PAVERGTŲ TAUTŲ MANIFES

TACIJA įvyko rugpjūčio 20 d. daly
vaujant Kanados federacinės, pro
vincinės bei miesto valdžios atsto
vams, spaudos reporteriams bei fo
tografams. Nors buvo darbo diena ir 
atostogų laikas, susirinko nemažas 
būrys žmonių su tautinėm vėliavom 
bei plakatais. Lietuviai atėjo su tau
tine ir veteranų vėliava. Viską tvarkė 
pavergtų tautų organizacijos ir len
kų kongreso pirm. E. Dzierszek. Jis 
invokšeijai pakvietė ukrainiečių ku
nigą M. Komar. Neseniai išrinktas 
federacinės valdžios atstovas Gilbert 
Parent, buvęs katalikų gimnazijos 
mokytojas, dalyvavęs ukrainiečių 
protesto demonstracijoje Otavoje 
prie Sovietų Sąjungos ambasados, 
pareiškė visišką solidarumą su pa
vergtų tautų laisvės siekiais ir paža
dėjo sekančią savaitę nuvykęs Ota- 
von perduoti šios manifestacijos žo
džius Kanados valdžiai ir sovietų 
ambasadai per užsienio reikalų mi
nister}, prašant iš sovietų atsakymo. 
Provincijos parlamento narys R. 
Johnson pareiškė gilų įsitikinimą, 
kad šioje pat vietoje jis vieną dieną 
pasveikins pavergtas tautas, atgavu
sias visišką laisvę. Miesto burmistras 
Joe Reid, taip pat žymus miesto vei
kėjas advokatas B. Doličny pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga yra ne tik pa
vergusi tautas, bet ir kiekvieną žmo

turtinga fantais, buvo suaukota įvai
rių kuopų. Maistas — šiltas ir šaltas 
buvo greitai sudorotas, nes gerai pa
gamintas. Gegužinė vyko medžiotojų 
aikštėje, tad nenuostabu, kad buvo 
ne tik šokama, bet ir šaudoma. J. 
Adomaitis parūpino triukšmingą mu
ziką, kuri palydėjo šokančių poras, 
o pabaigai — himną, kurį giedojome 
prie vėliavų nuleidimo. Baigėsi gana 
įspūdingai, bemaž saulėlydžio metu, 
o likusieji dar linksmai pasišoko.

G. Adomaitienė
VILNIAUS DIENA rengiama Tau

tos Fondo Hamiltono atstovybės spa
lio 5 d. Jaunimo Centre. Paskaitą 
skaitys Vilniaus krašto pedagogė P. 
Ancevičienė iš Otavos, o meninę 
programos dalį atliks Toronto “Var
po” choras. Minėjimas užbaigiamas 
pasilinksminimu, grojant Domenico 
Ferri orkestrui. Prašome tą datą re
zervuoti mūsų sostinės pagerbimui 
ir gausiu atsilankymu paremti kil
nius Tautos Fondo tikslus. Minėji
mo rengime talkina Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-ga Kanadoje.

PO ŠIRDIES PRIEPUOLIO na
muose gydosi skautų rėmėjų komi
teto pirm. A. Paukštys.

LIETUVIŲ DIENOS organizacinio 
komiteto posėdis šaukiamas rugsė
jo 12 d. AV parapijos salėje 7 v.v.

NEŽIŪRINT VASAROS atostogų 
T. Fondo metinis vajus vyksta pil
nu tempu. Jau surinkta beveik 
$1.300.

PROTESTO RAŠTUS Australijos 
vyriausybei pasiuntė vietos apyl. val
dyba ir Tautos Fondo atstovybė. K.B.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)..........6%
santaupas (nuo š. m.
liepos 1 d.) ..............83A°/o
term, depozitus 1 m. 9 Vi % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 

nekiln. turto pask......11%

i . Ltd.'enninger

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

gų, pamynusi pagrindinius žmogaus 
principus. Brock universiteto politi
nių mokslų profesorius dr. Victor 
Fic, kuris yra kartu ir pavergtų tau
tų organizacijos viešųjų reikalų tvar
kytojas, kalbėjo apie Čekoslovakijos 
problemas ir pareiškė, kad atoslūgis 
nebus įmanomas, kol Sov. Sąjunga 
negrąžins laisvės pavergtoms tau
toms. Rusija kurianti kolonijinę im
periją šiais laikais, kai tokios impe
rijos jau yra visos žlugusios. Ši rusų 
imperija, pareiškė jis, negali išsilai
kyti, nes visos tautos žengia į laisvę. 
Esą pavergtos tautos turi gauti ap
sisprendimo teisę, kuri nesiderina 
su karine tų tautų okupacija. Jis 
ragino visas pavergtas tautas veikti 
vieningai, kad visas pasaulis pajustų 
susidariusią situaciją. Manifestacija 
baigta Kanados himnu. Kor.

>«>»< > «■»< XBBM > «■»< >«■» < >«■»< > > «•

EDMONTONO, KALGARIO
ir VANKUVERIO

lietuviams pranešu, kad dėl tam 
tikrų iš anksto nenumatytų prie
žasčių negalėjau išskristi į Ar
gentiną. Naujas mano adresas: 
Rev. I. Grigaitis, 205-1100 Har
wood St., Vancouver, B.C., V6E 
1R7
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS VYČIŲ SEIME Detroi
te rugpjūčio 7-12 d.d. dalyvavo 97 
atstovai ir svečiai. Seimas buvo pra
dėtas kun. Alfonso Babono lietuvių 
Dievo Apvaizdos šventovėje atlaiky
tomis pamaldomis ir oficialiu aktu 
Detroito priemiestyje Southfielde, 
“Ramanda Inn” motelyje. Invoka- 
ciją sukalbėjus iš Čikagos atvyku
siam kun. K. Pugevičiui, įvadinį 
žodį tarė Lietuvos vyčių pirm. P. 
Baroski - Barauskienė, seimo daly
viams paskelbusi šūkį: “Lietuvos rei
kalų gynimas ir vytiškos dvasio įgy
vendinimas”. Southfieldo burmistro 
D. Frackasse vardu visus sveikino 
jo atstovas S. Hurite ir Lietuvos 
Vyčių Dienomis paskelbė rugpjū
čio 7-11. Seime išklausyti komisijų 
pranešimai, keli referatai organiza
ciniais bei veiklos klausimais. Nau
juoju Lietuvos vyčių pirmininku iš
rinktas Leonas Paukšta iš Čikagos. 
Seimas baigtas Mišiomis ir šauniu 
pobūviu.

PLB VALDYBA Čikagoje išleido 
praėjusiame seime priimtą “Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės konsti
tuciją”, kurią galima įsigyti pas vi- 
cepirnj. Stasį Džiugą, 7240 So. Mozart 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Tel. 
312-925-3682.

DR. VYTAUTAS A. DAMBRAVA, 
buvęs JAV ambasados patarėjas Ar
gentinos sostinėje Buenos Aires, yra 
paskirtas tom pačiom pareigom į 
JAV ambasadą Venccuelos sostinė
je Caracas. Buenos Airese jis ir jo 
visa šeima labai veikliai reiškėsi 
lietuvių kolonijos gyvenime bei ren
giniuose. Šiuo metu dr. V. A. Damb- 
rava atostogauja JAV — dalyvavo 
Lietuvių Fronto Bičiulių studijų sa
vaitėj Dainavoje, lanko savo bičiu
lius.

DR. PETRAS KISIELIUS, Čikago
je gyvenantis Ateitininkų Federa
cijos vadas, lankėsi V. Vokietijoje, 
kur turėjo progą susitikti su prof, 
dr. A. Maceina, dr. Jonu ir Alina 
Griniais, Europos lietuvių vysk. A. 
Deksniu. Ilgesnį laiką atostogavo Ro
moj ir pietinėj Italijoj, kur jo paly
dovu buvo kun. V. Rimšelis, MIC.

DIENRAŠTIS “THE SENTINEL 
RECORD” Hot Springs, Ark., paskel
bė savo korespondentės Melidos 
Gassway ilgą pasikalbėjimą su Sibi
ro tremtyje kentėjusią Stefanija Ro
kiene. Pasikalbėjimas pradedamas 
1940 m. Lietuvai užkrauta sovietine 
okupacija ir baigiamas S. Rūkienės 
atvykimu į JAV. Tarp šių dviejų 
pagrindinių polių plačiai paliečiami 
sovietų vykdyti lietuvių trėmimai, 
jų vargas ir kančios Sibire, kurias 
dabar yra suaktualinusi A. Solženi- 
cino knyga “Gulago salynas”.

BILIJARDO CEMPIJONŲ TITU
LUS Čikagoje įvykusiose varžybose 
laimėjo du lietuviai — 48 metų am- 
žiaus Juozas Balsis ir penkiolikame
tė Jean Balukaitė, kurią laikraščiai 
savo skaitytojams pristatė kaip bili
jardo mažąją princesę — “little prin
cess of pool.” J. Balsis antrą kartą 
laimėjo čempijonatą, 200:199 taškų 
santykiu įveikdamas Jim Rampe iš 
Scrantono, Pa., ir gavo $8.000. Jau
noji J. Balukaitė čempijonės titulus 
laimi jau treti metai. Šį kartą jos 
stipriauisa varžove buvo Mieko He- 
rada iš Japonijos. Lietuvaitė japo- 
naitę nugalėjo 100:99 taškų santykiu 
ir už šią pergalę gavo $3.000.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ JAUNI 

MO VIII studijų dienos dalyviai Sao 
Paulo Lietuvių Namuose rugpjūčio 
11 d. svarstė pasiruošimus III PLJ 
Kongresui. Pirmiausia buvo išklau
syti pranešimai iš Argentinos sosti
nėje Buenos Aires liepos 20-21 d.d. 
įvykusių pasitarimų, kuriuose Bra
zilijai atstovavo J. Lukoševičius, T. 
Jočytė, E. Bareišytė ir kun. A. Sau- 
laitis, SJ. Po to buvo aptartas šie
metinis veiklos planas ir jaunimo 
studijų savaitė Urugvajuje. Brazili
jos lietuvių jaunimas III PLJ Kon
greso reikalais vėl turės posėdžius 
spalio 12-13 d.d. Porto Alegre mies
te. Bendra P. Amerikos lietuvių stu
dijų savaitė bus Montevideo mies
te, Urugvajuje, 1975 m. sausio 4-12 
d.d. Ji taipgi yra įtraukta į pa
siruošimo jaunimo kongresui rėmus.

JAUNIMO IR VAIKŲ SKYRIUS 
Brazilijos lietuvių savaitraštyje “Mū
sų Lietuva” redaguoja jaunimo at
stovai Žanetė Nikitin ir Antanas Ši
ltokas.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA

NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos po
sėdžiui Buenos Airese rugpjūčio 9 
d. vadovavo pirm. A. Mičiūdas. Dė
mesio centre buvo jaunimo mokyk
los, pasiruošimas jaunimo kongre
sui ir artėjantis Kanados lietuvaičių 
“Aušros” kvarteto koncertas. Yra 
jaunuolių, kurie nori mokytis Lietu
vos istorijos, geografijos, susipažin
ti su lietuvių tautos kultūra. Isto
riją ir geografiją jiems sutiko dės
tyti Z. Juknevičius. Apie šeštadieni
nių mokyklų vargus kalbėjo L. Stan
kevičius, ypač pabrėždamas skaidrių 
trūkumą. Posėdžio dalyvius su ruoša 
jaunimo kongresui supažindino N. 
Zavickaitė ir J. Baltrūnas. Buvo per
skaitytas PLB valdybos nario Ro
mo Kasparo laiškas, pranešantis 
“Aušros” kvarteto viešnagės datas 
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazili
joje. ALOS Taryba nutarė pasirūpin

ti kvarteto narių sutikimu bei glo
ba. Kažkodėl reikiamo dėmesio ne
susilaukė iš Brazilijos gauta tele
grama apie Australijos suteiktą de 
jure pripažinimą Pabaltijo Įjungi
mui į Sovietų Sąjungą. Nutarta lauk
ti smulkesnių informacijų.

Australija
PERTHO LIETUVIAI, nuo kitų 

pagrįndinių kolonijų pietryčių Aust
ralijoje atskirti visu šios žemynu va
dinamos salos pločiu, tikisi susilaukti 
lietuvio kapeliono. Perthe atostoga
vęs kun. Juozas Petrauskas pranešė 
savo pasitraukimą iš vienos vietinės 
Melburno parapijos klebono paręigų. 
Jis yra paskirtas dirbti Pertho ka
tedroje ir yrą gavęs vyskupo suti
kimą laisvalaikiu rūpintis religiniais 
lietuvių poreikiais. Kun. J. Petraus
kas iš Lietuvos yra išvykęs 13 metų 
amžiaus, mokslus ėjęs Italijoje, ku
nigu įšventintas Australijoje 1955 
m. liepos 20 d. po studijų Corpus 
Christi kolegijoje. Primicijų iškilmes 
jam tada surengė Melburno Lietu
vių Katalikių Moterų Draugija. Nau
jasis kunigas dirbo vietinėse kata
likų parapijose, bet dalyvaudavo lie
tuvių renginiuose, kai tik jam leisda
vo sąlygos, domėjosi lietuvių spau
da, yra vedęs rekolekcijas Geelon- 
go lietuviams.

SYDNĖJUJE SURENGTOJE BAL
TIEČIŲ DEMONSTRACIJOJE, pa
smerkusioje darbiečių premjero G. 
VVhitlamo gėdingą Baltijos valstybių 
pripažinimą Sovietų Sąjungai, nety
čia buvo pasirodęs ir pats šios de
monstracijos kaltininkas. Demonstra
cija buvo pradėta Martin Plazoje tuo 
laiku, kai jon buvo užsukęs premje
ras G. Whitlam. Pasak “Tėviškės Ai
dų”, jis buvo pastebėtas ir manda
giai pakviestas “to join the club”. 
Pajutęs, kad ne į tą virtuvę pataikė, 
greitai sėdo atgal į automobilį ir 
dingo net sudiev nepasakęs ...

Italija
KUN. VLADISLOVAS MIKULE- 

VIČIUS, SDB, priklausantis Kroku
vos saleziečių provincijai, buvo pa
skirtas į misijas Zaire, buvusiame 
Konge. Vykdamas iš Lenkijos į Zai
rą, jis lankėsi Romoje ir buvo apsi
gyvenęs lietuvių saleziečių centre 
Frascati. Kunigas V. Mikulevičius, 
SDB, yra lietuvis, gimęs 1927 me
tais Vilniuje, įstojęs į sale
ziečių vienuoliją dar būdamas jau
nuoliu, kunigu įšventintas 1956 m. 
Jo teigimu, Lenkijos saleziečių Var
šuvos provincijoje dirba du Sadaus
kai — broliai lietuviai, kurių vienas 
yra kunigas, kitas — nekunigas vie
nuolis.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS suvažiavime buvo nutarta 
kasmet rengti bendrą lietuvių są
skrydį Anglijoje. Pirmasis toks są
skrydis įvyks š.m. rugsėjo 21 d. Not- 
tinghame ir bus sujungtas su Tautos 
šventės minėjimu. Numatyta trumpa 
paskaita, sveikinimai, meninė dalis 
ir pasilinksminimas. Programoje jau 
sutiko dalyvauti muz. J. Černio va
dovaujamas Londono lietuvių choras, 
sol. V. Gasperienė, S. Anglijos links
mieji broliai. Kviečiamos įsijungti ir 
kitos meninės pajėgos. Šokiams gros 
E. Dragūno vadovaujamas orkestras. 
DBL Sąjungos skyriai bei kitos orga
nizacijos prašomos pasirūpinti eks
kursijomis, kad sąskrydyje galėtų 
dalyvauti gausus būrys lietuvių.

Šveicarija
EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO 

BIČIULIŲ metinė konferencija rug
pjūčio 7 d. buvo surengta Morscha- 
che. Joje buvo išklausyti veiklos 
pranešimai, apsvarstyti ateities pla
nai, perrinkti vykdomieji organai, 
priimtas EL Fronto Bičiulių pakeis
tas statutas.

Vokietija
VAIKŲ VASAROS STOVYKLAI 

Romuvoje liepos 13 — rugpjūčio 3 
d.d. vadovavo seržantas Algis Vitkus 
iš Hockenheimo, mokytoja Ona Mau- 
ruzienė iš Miunsterio ir torontietis 
studentas Eugenijus Krikščiūnas Iš 
Kanados. Sekmadieniais Mišias atna
šavo kun. J. Dėdinas ir kun. A. Ber
natonis. Baigminis stovyklos laužas 
buvo surengtas rugpjūčio 2 d. vaka
rą. Stovyklautojus globojo ir rėmė 
mjr. J. K. Valiūno vadovaujama 8591 
lietuvių sargybos kuoja Schwetzinge- 
ne, š.m. birželio 25 d. atšventusi si
dabrinę sukaktį, nors po karo daug 
kam atrodė, kad tokios kuopos ne
ilgai teišsilaikys. Stovyklos vadovas 
A. Vitkus taip pat yra minėtosios 
kuopos narys. Maistą stovyklauto
jams gamino Vasario 16 gimnazijos 
virėjos.

STASYS JASULAITIS, pagarsėju
sio “Baltijos” vyrų kvinteto ir Miun
cheno “Ratuko” narys, Miunchene 
baigė studijas ir gavo popieriaus per
dirbimo techniko diplomą.

RITA PAULIUKEVIČIŪTĖ, Miun
cheno lietuvaitė, Kauno jėzuitų gim
naziją lankiusio Jurgio Pauliukevi
čiaus dukra, išlaikė abitūros egza
minus ir ruošiasi studijuoti interjero 
architektūrą. Gimnazijos baigimo iš-, 
kilmėje jos išmokytos aštuonios vo
kietaitės abiturientės pašoko “Kepu
rinę”, akordeonu palydėtos M. Lan
do.

A.A. PREL. VLADAS SALAVIE- 
JUS mirė 1974. VIII. 19. Dirbo gudų 
katalikų sielovadoje. v



KANADOS "AIDAS" BRITANIJOJE
V. VYTENIETIS

Džiaugsmingai sutikome Ha
miltono mergaičių chorą “Ai
das”, atvykusį į Angliją. Pir
miausia į Londoną atskrido to 
choro dirigentas V. Verikaitis 
ir susipažino su ruošiamų kon
certų eiga. Mielas dirigentas ap
lanke lietuviškų organizacijų 
centrus ir pinigine auka parė
mė lietuvišką spaudą. Apžiūrėjo 
Londono muzėjus ir žymesnes 
vietoves.

Rugpjūčio 16 d. Londono ae
rodrome suskambėjo švelnūs ai- 
dučių balsai. Iš jų ir be pa
aiškinimų supratome, kad tai 
čia yra mūsų laukiamas Hamil
tono mergaičių choras — trem
tyje išaugęs gražusis mūsų tau
tos žiedas. Vyksta malonus su
sipažinimas su choristėmis ir 
jų kelionės palydovais. Po to 
būrelis lietuviu mielus svečius 
palydime į viešbutį, esantį ne
toli St. Pancras geležinkelio 
stoties.

Rugpjūčio 17 d. pirmasis “Ai
do” koncertas Londone. Jis įvy
ko erdvioje Commonwealth Inš- 
tituto teatro salėje, Kensington 
High Street. Koncerte dalyva
vo to miesto rajono burmistras, 
Kanados atstovybių nariai ir 
anglų laikraščių koresponden
tai. Dalyvavo nepriklausomos 
Lietuvos atstovas V. Balickas, 
Anglijos diplomatinėje tarnybo
je tarnaujantis J. Liūdžius, Pa
baltijo tautų atstovai ir mums 
draugiškų tarptautinių organiza
cijų nariai. Koncertą surengė 
PLB Anglijos krašto valdyba.

Pakyla scenos uždanga ir 
karštais plojimais pasitinkamos 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios choristės. Iš tolo žiūrint, 
lyg tai būtų didžiulė margaspal
vių gėlių puokštė, surinkta iš 
lietuviškų darželių ir gražiųjų 
tėvynės laukų. Pirmiausia su
skamba truputį liūdnos liaudies 
dainos, primenančios skaudžią 
mūsų tautos praeitį. Vėliau pa
sigirsta linksmesnės dainos ir 
kartu su jomis linksmėja aidu- 
čių veideliai bei kelia klausyto
jų nuotaiką. Pabaigoje suskam
ba malonų juoką sukeliančios 
dainos, kurios palydimos karš
tais plojimais. Apie dainų atli
kimo meninį lygį nerašysiu, nes 
nesu tos srities'žinovas. Apla
mai, choras yra geras, susidai
navęs, susiklausantis ir draus
mingas. Toks choras yra mūsų 
tremties gyvenimo pasididžiavi
mas. Akies vaizdą labai gražina 
chorisčių drabužių pakeitimai, 
kurie koncerte pakeičiami 
tris kartus. Choro dirigentas V. 
Verikaitis yra toks asmuo, kokį 
retai galima surasti. Pats ne 
tik diriguoja, bet ir solo, dai-

1 I GABRIUKO UŽRAŠAI
Julijos Švabaitės-Gylienės kū

ryba nesiriboja poezija, “Gab
riuko užrašai” — tai jos apysa
ka jaunimui.

Veiksmo fonas yra egzotiško
ji Australija su savo įdomybė
mis, kur matome žydinčius kak
tusus, palmes, fygų medžius, 
kengūras, juodąsias gulbes ... 
Gabriukas — tai iš Vokietijos 
emigravusių lietuvių šeimos pa
auglys, kuris įdomioje, atskirų' 
scenų, epizodų, prisiminimų bei 
pergyvenimo pynėje atskleidžia 
savo namų gyvenimą, aplinką ir 
šeimos buitį. Jo tėvas — sunko
kai besiverčiąs namų pardavė
jas, vakarais dirbąs "įmonėje, 
mama — šeimininkė, jaunesnio
ji sesutė Aldutė ir jis — moki
niai, kurie lanko vietinę ir lie
tuvių mokyklą.

Skaitytojai pradžioje susipa
žįsta su šeima, kuri, persikraus
čiusi į seną klebonijos vilą Mel- 
burge, tvarkosi. Visai netikėtai 
atsilanko tėvų draugai, kurie at
neša dovanų — kačiuką. Apysa
koje vaizduojama eilė nuosek
liai išdėstytų įvykių, kurių dė
ka skaitytojai susipažįsta su ki
tais šeimos bičiuliais, kaimy
nais, Gabriuko draugais, mokyk
la, jo ir sesutės žaismingais nuo
tykiais su kačiuku Pukučiu. 
Apysaka baigiasi šeimos emigra
vimu į JAV, kur Gabriukas ir 
Aldutė, tėvams nežinant, įsineša 
i laivą vaistais užmigdytą Pu- 
kutį.

Gabriukas yra rūpestingas, 
aktyvus, ryžtingas berniukas, 
mylįs savo šeimą, bet nuobo
džiaująs tėvų draugų tarpe. Ne
svetimos jam ir išdaigos. Pvz. 
jis turi problemų mokykloj dėl 
silpnoko anglų kalbos mokėji
mo, bet didžiuojasi lietuvių kal
bos mokėjimu ir, mokytojos 
prašomas, padainuoja klasėje 
“Sėdžiu po langeliu”. Jis pilnai 
nesupranta motinos tėvynės il
gesio, kaip ir kiti išeivijoj gimu
sieji vaikai.

Gyvenimiškas Gabriuko as
muo bus labai artimas paaug
liams. Skaitydami jie matys bū
dingus savo buities paveikslus. 
Pavyzdžiui:

Mudu iš pradžios labai džiaugėmės 
tuo pianinu, bet kai reikėjo po va
landą kasdien sėdėti ir praktikuo
tis, tai visas džiaugsmas praėjo. 
Skambinam tik dėl to, kad tėveliai 
norėjo... (95 psl.).). 

nuoja, linksmesnes dainas pa
įvairina vaidybiniais mostais. 
Taip pat jis yra gabus organi
zuoti tokį jaunų mergaičių cho
rą, su kuriuo gali drąsiai pasi
rodyti viešumoje ir atstovauti 
mūsų tėvynei.

Rugpjūčio 18 d. ankstyvą ry
tą, smulkaus lietučio krapnoja- 
mi (gal, kad kelias nedulkėtų), 
išvykstame į Mančesterį. Pava
žiavus gerokai už Londono pra
siblaivė dangus ir pagerėja ap
linkumos matomumas. Mūsų 
mieli kanadiečiai stebi Angli
jos žemę, išsikerojusius medžius 
ir senoviškus miestų pastatus. 
Nors kelias tolimas, bet mielas, 
nes juo važiuojant gali matyti 
ekranišku greičiu slenkančius 
įdomius vaizdus.

Po kelių valandų kelionės pa
siekiame Mančesterį. Pirmas su
stojimas — socialiniame lietu
vių klube. Visi pavaišinami ska
niais pietumis. Po trumpo atsi
kvėpimo visi vykstame į St. 
Chad’s šventovę. Čia pamaldas 
laikė prel. J. Gutauskas, giedo
jo “Aido” choras. Po pamaldų 
skubiai vykstame į ukrainiečių 
klubo salę, čia koncertą ruošė 
ir svečius globojo Mančesterio 
Lietuvių Katalikų Bendrija. 
Koncertą atidarė ir chorą lietu
viškai pasveikino Mančesterio 
Bendrijos pirm. A. Jaloveckas. 
Anglų kalba sveikino N. Kut- 
kutė.' Publika chorą taip pat 
nuoširdžiai sutiko ir jo dainas 
palydėjo karštais plojimais. Pa
sibaigus koncertui, chorui įtei
kiamos gėlių puokštės ir meniš
kai pagamintos dovanos. Į Man
česterį atvyko iš gretimų lietu
viškų kolonijų ekskursijos — 
salė buvo pilna mūsų tautiečių. 
Po programos jaunųjų poros 
sukosi banguojančio valso sū
kuriuose, o senesnieji gaivinosi 
putojančiu alučiu. Bet laikas 
bėga skubiai, tenka atsisveikin
ti malonius mančesteriečius — 
snūduriuodami grįžtame į Lon
doną.

Rugpjūčio 20 d. vakare ren
kamės Londono Liverpool gele
žinkelio stotyje. Čia nuoširdžiai 
atsisveikiname mielas choristes, 
vadovybę. Pūškuodamas garve
žys išveža jas į Vokietiją.

Mielas “Aido” chore, linki
me laimingos kelionės ir na
šaus darbo žadinant lietuvį išei
vį, kad jis nepalūžtų po sunkia 
tremties našta.

P.S. “Aido” koncertų metu 
buvo renkami parašai peticijai, 
kuri bus įteikta augštajam Aust
ralijos komisarui Londone. Kon
certus globojo Mr. Ward Cor
nell, Agent General for Onta
rio in the U. K.

/ i

Pasakojimai labai gyvenimiš
ki, įvykių eiga nesudėtinga, re
ali. Autorė atkuria gyvenimo 
tikrovę su giliu psichloginiu 
įžvalgumu, gausiais dialogais ir 
kaikur su humoru. Ji meistriš
kai atskleidžia paauglio prota
vimą į veikėjų tarpą įterpdama 
tėvų suaugusius pažįstamus ir 
leisdama Gabriukui būti stebė
toju jų kalbų, diskusijų apie po
litiką, JAV gyvenimą, oro užter
šimą, pyragus, madas, plaukų 
šukuosenas, natūralų gydymą ir 
pan.

Apysaka parašyta vaizdžia 
kalba, švelniu tonu su gražiu 
įvykių išplanavimu. Joje yra 
daug vaizdingų išsireiškimų ar 
palyginimų:

Važiuojame į Wellingtono pajūrį! 
Tėčio automobilis birba užsikirsda
mas, žaksėdamas ir leisdamas dū
mus, kaip iš kokio kamino” (66 psl.).

Skaitytojai praturtins savo 
žodyną Australijos augalų ir gy
vių pavadinimais, susipažins su 
to krašto klimatu ir gyvenimu. 
Šeimos gyvenime įžvelgs daug 
deimančiukų, švelnius tarpusa
vio santykius, pasiaukojimą, 
bendrą šeimos maldą gegužės 
mėnesį, dainas, vaidinimus. Pui
kiai perteikta Gabriuko asme
nybė tiek moraliniu, tiek tauti
niu atžvilgiu teigiamai paveiks 
skaitytojus.

“Gabriuko užrašai” tai vertin
gas įnašas į jaunimo literatūrą 
bei lituanistinę mokyklą. Nau
dinga būtų lietuvių kalbos pa
mokose ją nagrinėti. Tai puiki 
apysaka prieš nereinant i sun
kesnio žanro skaitinius. Apysa
kos meninės vertės suvokimas 
įgalins jaunimą prisirišti ir pa
mėgti šią knygą.

Julija švabaitė • Gylienė, GAB
RIUKO UŽRAŠAI. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Taryba 1973 m. Viršelis ir už
sklandų piešiniai Danguolės 
Stončiūtės. Spausdino "Draugo” 
spaustuvė Čikagoje.

A. Abr.

Atsiusta paminėti
DESECRATED SHRINES. Chro- 

nicle of the Catholic Church in Lith
uania No. 7. “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” 7 nr. 62 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina nepažymėta Iš
leido 1974 m. Lietuvių Katalikų Ku
nigų Vienybė, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, Long Island, N.Y. 11378, USA.

Dail. Anastazija Tamošaitienė prie savo kilimų ir gobelenų parodoje, kuri buvo surengta Lietuvių Dienos proga 
Winnipego žmogaus ir gamtos muzėjuje. Joje buvo išstatyti ir keli dail. A. Tamošaičio paveikslai. Šalia daili
ninkės stovi kun. J. Bertašius, padėjęs surengti parodą Nuotr. N. Mileišio

Kantas ir jo lietuviškoji kilmė
Kelios pastabos didžiojo filosofo 250 gimimo metinių proga

Šio straipsnio autorius yra žinomas 
istorikas, domėjęsis ir filosofija, 
ypač Kanto teorija. Prieš 50 metų, 
dar būdamas studentu Lietuvoje, jis 
parašė pirmąjį savo straipsnį vie
nam žurnalui tema “Kanto etika”. 
Taigi, ir dr. J. Jakštas gali minėti 
savo rašytojiško darbo 50 metų su
kaktį. RED.
1. Tomas Akvinietis ir I. Kantas

Šiais 1974 m. žmonija gyvena 
įspūdingomis žiniomis apie glo
balinius politinius įvykius, konf
liktus, perversmus, karus, sen
sacingus kriminalinius veiks
mus. Panašiomis žiniomis visuo
menė maitinama įvairių žinių 
skleidimo agentūrų. Plačioji vi
suomenė, net toji, kuriai kultū
riniai poreikiai neturėtų būti 
svetimi, taip pat gyvena daugiau 
tų žinių maitinama. Kad šie di
džiųjų įvykių metai yra taip pat 
ir sukaktuviniai dviejų didžiųjų 
mūsų krikščioniško pasaulio iš
minčių — Tomo Akviniečio ir L 
Kanto,' mažai kam žinoma. Apie 
juos ir žinių šaltiniai nedaug te
kalba. O šie du genijai yra iški
liausieji žiburiai mūsų dvasinės 
kultūros evoliucijos kelyje. Nors 
juos skiria 500 metų laiko tar
pas, tačiau vienu požiūriu abu 
yra gretintini: jie buvo sinteti
kai dviejų dvasinių kultūrų ir 
kiekvienas jų sukūrė savaimin
gą trečią. Jos abi liko paveikios 
iki šių dienų.

Tomas Akvinietis (1225-1274), 
būdamas vaikas XIII a., kuris 
Amerikos mokslininko Walsh 
vadinamas “didžiausiu amžiumi, 
kokį žmonija yra turėjusi”, ap
rėpė savo genialia išmintimi 
tuometinę viduramžinę dvasinę 
kultūrą ir ją sujungė su tada at
gimusiu Aristotelio mokslu. Tuo 
būdu jis sukūrė iš abiejų dvasi
nės kultūros sistemą, kuri buvo 
sintezė tada apogėjaus pasieku
sios viduramžinės ir klasikinės 
kultūros. Savo dviem “Sumo
mis” (Summa theologica ir-Sum
ma contra gentiles) sudarė vie
ningą, koncentruotą, bendram 
tikslui palenktą sistemą, panašią 
į tuometines gotikines katedras. 
Tomo “Sumos”, kaip ir kated
ros, stiebiasi į tas pačias aukš
tybes — Dangų.

Kaip Tomas Akvinietis buvo 
XIII a. išminčius, taip I. Kantas 
(1724—1804) — XVIII. Kanto 
gyvenamasis laikas buvo racio
nalizmo amžius, kur vyravo įsi
tikinimas, kad žmogus turi ir 
gali viską išaiškinti savo protu ir 
gyvenime tik juo vadovautis. Vi
sa, kas protu neišaiškinama, at
mestina, nes tai esą prietarai, 
paveldėti iš tamsiųjų amžių. 
Tuo būdu betkoks tikėjimas, 
papročiai, padavimai (tradicijos) 
neišlaiko proto kritikos ir yra 
bereikšmiai. Jie yra praeities at
gyvenos. Buvo įsigalėjęs tikras 
proto kultas, kuris Didžiosios 
prancūzų revoliucijos metu pa
sireiškė labai išviršine ir grubia 
forma. Garsioje Paryžiaus šven
tovėje — Dievo Motinos kated
roje garbinta ant altoriaus pa
sodinta proto dievaitė.

Tame racionalizmo amžiuje 
pirmiausia Anglijoje gimė vadi
namas empirizmas, kuris mokė, 
kad protas iš savęs nieko negali 
duoti. Jis visa ima iš aplinkos, 
ką juslėmis gali patirti, ir tik pa
tirtimi vadovaudamasis kuria. 
“Nieko nėra prote, ko anksčiau 
nebuvo juslėse” — skambėjo 
empiristų posakis. I. Kantas, pa
veiktas racionalizmo ir empiriz- 
mo, klausė save: kas yra pažini
mas ir kaip jis galimas? “Kantas 
ėmėsi kritiškai pervertinti seną
ją pažinimo sampratą ir savo 
rėžtu pažinimo problemą iškėlė 
pagrindiniu filosofijos klausi
mu”—taikliai formulavo J. Gir
nius Kanto filosofijos esmę 
(LE, X. 451). Kaip Tomas Akvi
nietis iššdėstė savo sistemą dvie
jose “Sumose”, taip Kantas — 
trijose “Kritikose” (Kritik der 
reinen Vemunft, Kritik der

J. JAKŠTAS
praktischen Vernunft ir Kritik 
der Urteilskraft).

Nevieta šiame laikraštiniame
straipsnyje kalbėti išsamiau

Imanuelis Kantas (1724—1804), nuo 
kurio gimimo suėjo 250 metų

apie Tomo Akviniečio ir L Kan
to sistemas. Jie abu užsiminti ir 
sugretinti dėl jų abiejų dabar 
sutampančių m e t i n i ų. Sis 
straipsnis skiriamas vien Kanto 
250 metų gimimo sukakčiai pa
žymėti.

2. I. Kanto minėjimas 
prieš 50 metų ir dabar

Kanto minėjimas 1924 m. ir 
dabar skatina prisiminti istori
joje pasikartojantį reiškinį: į di
delius praeities įvykius ar asme
nis vis žvelgiame pro gyvenamo
jo laiko prizmę. Minėjimuose 
lyg susitinka praeitis su dabarti
mi, ir jos abi minimojo objekto 
atžvilgiu sudaro antlaikinę vie
novę. 1924 m. Kanto gimimo 
minėjimas vyko sunkiais pokari
niais laikais, kai karo išvarginta 
Vakarų Europa kėlėsi iš griuvė
sių. Tuo metu atsistatančio j i 
Europa, ypač nepriklausomam 
gyvenimui prisikėlusios tautos, 
jų tarpe ir lietuvių, su šviesio
mis viltimis žiūrėjo į ateitį, ti
kėdamos patvaria (jei ne amži
na) taika laisvame gyvenime. 
Įsisteigusi Tautų Sąjunga kaip 
tik ir žadino taikos viltį. Šioje 
dvasinėje aplinkoje V. Europoje 
solidariai buvo minimas Kanto 
gimtadienis. Jis buvo minimas 
tiesiog tarptautiniu mastu. Kan
to minėjimo kongresas įvyko 
Karaliaučiaus mieste, kur daly
vavo įvairių kraštų augštųjų 
mokslo įstaigų delegatai. (Trūko 
tik prancūzų delegatų, kuriems 
dalyvauti neleido dar gyvas 
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jiems prisiminimas “bošų” pa
darytų skriaudų I D. karo me
tu). Iškilmės truko keletą dienų 
su paskaitomis bei visokiais 
pranešimais ir parengimais. Mū
sų jaunutis Kauno universitetas 
irgi buvo nusiuntęs savo dele
gatą.

Kauno universitetas neat
siliko nuo visuotinio Kanto 
minėjimo. Didžiojoj universite
to salėj, dalyvaujant profesūrai 
su rektoriumi priešakyje, su
rengtos iškilmės, kur trys profe
soriai perskaitė mokslinius pra
nešimus. Profesoriai Pr. Kurai
tis ir Iz. Tamošaitis kalbėjo apie 
Kanto filosofijos sistemą. Tei
sininkas P. Leonas gvildeno 
Kanto mintis iš tarptautinės 
mokslo teisės pusės, ypač jo 
veikalą apie amžiną taiką. Origi
nalus Leono paskaitoje dalykas 
buvo jo vesta paralelė tarp Kan
to ir K. Donelaičio. Apie Kanto 
lietuviškumą tada dar nekalbėta.

Kitokį vaizdą turime šiais 
Kanto sukaktuviniais metais. Jo 
gimtasis Karaliaučiaus miestas 
paverstas rusišku Kaliningradu. 
Kaip iš dabar leidžiamos didžio
sios sovietų enciklopedijos ma
tyti, jo atminimas tame mieste 
užslopintas. Jis nė vienu žodžiu 
neužsimenamas ryšium su mies
tu. Nežinia, ar tebestovi jam se
nais laikais pastatytas pamink
las, kuris, nesugriautas karo me
to bombų, dar stovėjo 1956 m., 
kaip iš vieno liudininko teko 
girdėti. Sovietinėje enciklopedi
joje aprašomas vien atstatytas 
Karaliaučius - Kaliningradas su 
naujais pastatais, mokslo ir ki
tomis įstaigomis. Skyrium mini
mas ir universitetas, kuris 
įsteigtas 1967 m. Šiam rusiškam 
universitetui, kaip ir Kalinin
grado miestui, nerūpi Kantas ir 
jo minėjimas.

Tylomis leidžiama minėti 
Kanto sukaktį ir dabartinėje 
Lietuvoje. Negirdėti, kad Vil
niaus universitetas ar Mokslo 
Akademija būtų ruošusi minėji
mą. Kanto gimimo metines pri
minė Lietuvoje vien jaunas Vil
niaus universiteto filosofijos do
centas Bronius Genzelis, para
šęs straipsnį “L Kanto filosofi
ja ir Lietuva (Mokslas ir Gyve
nimas, 1974, nr. 4). Straipsnis 
skirtas tuometinio Vilniaus uni
versiteto mokslininkų filosofų 
atsiliepimams įvairiais Kanto 
keltais klausimais ir kartu nu
šviesti Kanto santykiams su lie
tuviais. Genzelis, kaip ir jau 
daugelis prieš jį, davė Kanto 
prakalbos ištrauką prie K. Mil
kaus lietuvių-vokiečių ir vokie
čių-lietuvių kalbų žodyno, (b. d.)
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ji KULTOKNEHi VEIKLOJE
VYTAUTO MAŽELIO fotografijos 

darbų paroda rugsėjo 7-8 d.d. ren
giama Niujorke, Kultūros Židinyje. 
Jos rūdiniai — meninės nuotraukos, 
portretai, visuomeninės veiklos ir 
gamtos vaizdai.

DR. S. VARDYS, Oklahomos uni
versiteto profesorius, dalyvauja rug
sėjo 5 d. prasidėjusijoe tarptautinėje 
konferencijoje “Banff ’74”. Kanados 
Albertos provincijos kurortiniame 
mieste surengta konferencija taipgi 
turi specialų posėdį tema “Nerusų 
tautybės carinėje Rusijoje ir Sovietų 
Sąjungoje”. Posėdžio vadovas — lat
vis prof. Edgar Anderson.

“LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS KRONIKOS” pirmuosius sep
tynis 1972-73 m. numerius stora 336 
psl. knyga išleido L. K. Religinės 
Šalpos Rėmėjų vyr. valdyba, 6825 
So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Leidinį finansayo prel. Juozas 
A. Karalius, iliustravo Paulius Jur
kus. Tiražas — 5.000 egz. Kaina: 
minkštais viršeliais — $2.50, kietais 
— 3.50. Šios organizacijos nariai kas
met moka $5 mokestį, amžinieji na
riai —$100, mecenatai — $1.000. Mi
rusieji įrašomi su $25 auka. Nario 
mokesčius ir aukas prašoma siųsti 
LKRŠ Rėmėjų vyr. valdybai. Su 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” knyga leidėjai čikagiečius su
pažindins rugsėjo 15, sekmadienį, 
3 v.p.p., Jaunimo Centre. Šia proga 
rengiamas plačios apimties koncer
tas.

LIETUVIŲ DAILININKIŲ DAR
BŲ PARODĄ Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje lapkričio 17 
d. surengs Toronte leidžiamo “Mo
ters” žurnalo rėmėjos. Šiai sudėtinei 
parodai norima sutelkti lietuvių šei
mų įsigytus bei jų namus puošian
čius dailininkių kūrinius, kad jais 
už mažą auką žurnalui galėtų pasigro
žėti visi Los Angeles bei apylinkių 
lietuviai. Šeimos, turinčios tokių kū
rinių ir sutinkančios juos paskolinti 
parodai, prašomos telefonu ar laišku 
pranešti dailininkių pavardes, turi
mų paveikslų pavadinimus, jų dydį 
iniciatorėms: Jūratei Bulotaitei-Avi- 
žėnienei, 2230 Meadow Valley Terra
ce, Los Angeles, Cal. 90039, tel. 662- 
5777; Rūtai K. Vidžiūnienei, 23500 
Via Galera, Valencia, Cal. 91355, tel? 
05-259-7020.

ANATOLIJAUS KAIRIO trijų 
veiksmų komediją "Popiečio diagno
zė” suvaidino po ilgokos pertraukos 
vėl atgijęs Sydnėjaus lietuvių savi
veiklinis teatras “Atžala” Australijo
je. Premjerą režisavo S. Skorulis. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė: Pet
ro Naujokaičio — J. Dambrauskas, 
Konstancijos Naujokaitienės — K. 
Dauguvietytė, Naujokaičio dukros — 
G. Zigaitytė, Jono Budrio — P. Rūte
nis, dr. Kaunaičio — A. Karpis, Jan
kaus — V. Labutis. Spektaklį stebė
jo daugiau kaip 200 žiūrovų.

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOMS 
Kento universitete, Ohio, šiais moks
lo metais skiriami trys keturių va
landų ir trys trijų valandų kursai, 
t.y. iš viso 21 valanda, pilnai užskai
toma siekiantiems B.A. laipsinio ir 
kaikuriom B.S. laipsnio specialybėm. 
Kursai yra įtraukti į “Critical Lan
guage” programą. Tiems, kurie jau 
studijuoja šiame universitete, reikia 
kreiptis į “Critical Language” rašti
nę, 119 Bowman Hall, ir išlaikyti 
pusvalandį truksiančius egzaminus, 
kad būtų nustatytas studento pajė
gumas mokytis svetimos kalbos. Po 
to į kursus įsirašoma normalios uni
versiteto studijų registracijos metu. 
Nestudijuojantys Kento universitete 
pirmiausia turi kreiptis šiuo adresu: 
Admissions Office, Rockwell Hall, 
Kent State University, Kent, Ohio 
44242. Sutvarkę šioje įstaigoje pri
ėmimą į universitetą, jie atlieka tą 
pačią įsijungimo į lietuvių kalbos 
kursus procedūrą, kaip ir ligšioliniai 
jau registruoti studentai.

LITUANISTIKOS I N S T I T U TO 
prezidiumo pirm. dr. J. Gimbuto pra
nešimu, be naujai įsteigtan filosofi
jos skyriun priimtų narių, buvo pa
pildyti ir kiti skyriai. Bibliografijos 
skyriun išrinktas Kazys Baltramai- 
tis iš Čikagos, kalbos skyriun — Ge
novaitė Buja-Bijūnienė iš McGill 
universiteto Montrealyje, literatūros 
skyriun — dr. Delija Valiukėnaitė iš 
Bridgewater valstybinės kolegijos 
Mass., menotyros skyriun — dr. Le
onardas J. Šimutis iš Čikagos valsty
binio universiteto, dail. Romas Vie
sulas iš Temple universiteto Tyler 
meno mokyklos Filadelfijoje, psicho- 
logijos-pedagogikos skyriun — dr. 
Vytautas Černius iš Temple univer
siteto Filadelfijoje, Ginutis Procuta 
ir dr. Agota Šidlauskaitė iš Otavos 
universiteto, dr. Ina Užgirienė iš 
Clark universiteto Worcestery, Mass. 
Institutas savo devyniuose skyriuose 
dabar turi 103 tikruosius narius ir 5 
narius talkininkus. Kanadoje gyvena 
14 narių. Sekantis LI suvažiavimas 
bus 1975 m. gegužės 16-18 d. d. Kle- 
velande, Ohio.

KUN. ANTANAS RUBŠYS, Niu
jorko Manhattan kolegijos Šv. Rašto 
profesorius, atostogavo Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijoje ir talkino 
vietiniams kunigams. Iš Los Angeles 
jis išvyko dalyvauti Čikagoje įvyk
siančiame Biblijos Draugijos suva
žiavime. šį rudenį kun. prof. A. 
Rubšys, dirbdamas Manhattan kole
gijoje, taipgi dėstys pilną šv. Rašto 
senojo testamento kursą Šv. Juozapo 
didžiojoje kunigų seminarijoje Yon
kers, N.Y.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
RESPUBLIKINES MOKSLO IR 

TECHNIKOS PREMIJAS laimėjo: 
prof. dr. V. Bliznikas už 1959-73 m. 
darbų ciklą “Apibendrintų erdvių 
geometrija”, A. Šileika už 1966-73 m. 
darbų ciklą “Puslaidininkių tyrimas 
moduliacinės spektroskopijos meto
dais”, J. Baikauskas, V. Gedminas,
J. Danielius ir D. J. Zanevičius už 
1969-73 m. darbą “Didelių loginių 
funkcijų mazgų serijos “Varduva” 
sukūrimas ir įdiegimas”, Kauno poli
technikos instituto vibrotechnikos 
mokslinio tyrimo laboratorijos atsto
vai J. Baltrušaitis, R. Bansevičius, J. 
Gecevičius, A. Kurtinaitis, prof. dr.
K. Ragulskis ir P. Varanauskas už 
1967-73 m. darbų ciklą “Precizinių 
magnetinės atminties įtaisų kon
strukcijos, dinaminių tyrimų ir taiky
mo klausimai”, žemės ūkio dr. L. 
Kažiulis už 1972 m. monografiją 
“Daugiamečių žolių auginimas pa
šarui”, medicinos dr. J. Lelis už 
1970 m. monografiją "Raudonoji 
vilkligė”, prof. dr. A. Kudzius už 
1955-72 m. darbų ciklą "Vamzdinių 
gelžbetoninių konstrukcijų taikymo 
teorija ir praktika”, filologas A. 
Vanagas už 1970 m. monografiją 
“Lietuvos TSR hidronimų daryba”f
L. Šepkos už “Lietuvių literatūros 
vadovėlio XI klasei” 1973 m. III lai
dą, J. Galvydis už 1972 m. vadovėlį 
“Žmogaus ir pirmykštės visuomenės 
kilmė ir raida”. Premijų nesusuilau- 
kė vertintojų komisijos atmesti dar
bai: V. Gaidelio ir E. Montrimo 
“Elektrografinio atvaizdo susidary
mo pagrindai”, J. Cipario “Išsūdan- 
čiojo-įsūdančiojo proceso tyrimai”, 
A. R. Garalevičiaus, K. Ilginio, A. 
Mackovskio, V. Nočno ir I. Vesel- 
nickio “Progresyvių stogų tyrimas 
ir įdiegimas statybose”.

RESPUBLIKINĖS LITERATŪROS 
IR MENO PREMIJOS paskirtos: V. 
Bubniui už romaną “Po vasaros dan
gum”, A. Jonynui už eilėraščių kny
gą “Pasiryžimo metas”, A. Matulevi- 
čiui-Matučlui už eilėraščių knygą vai
kams “Girios televizorius”, kompoz. 
E. Balsiui už oratoriją “Nelieskit 
mėlyno gaublio”, Vilniaus filharmo
nijos vyr. dirigentui J. Domarkui 
už 1972-73 m. koncertinę veiklą ir 
dail. S. Veiverytei-Liugalienei už ta
pybos kūrinius. Iš šios menininkų 
grupės propagandai skirtas ideologi
niais eilėraščiais išsiskiria pernai 
amžiaus penkiasdešimtmetį atšven
tęs aklasis poetas Antanas Jonynas. 
Atrodo, premija jam ir buvo paskir
ta šios sukakties proga, nes jis, kaip 
poetas, jos tikrai nėra vertas. Ver
tintojų komisija premijų nepaskyrė 
sąrašan įtrauktiem kandidatam: Arū
nui Žebriūnui ir jo filmų “Gražuolė”, 
“Naktibalda” kūrėjams, kompoz. J. 
Bašinskui, dailininkams M. Cvirkie- 
nei, V. Karatajui, A. Ličkutei-Jusio- 
nienei.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEAT
RAS naująjį sezoną pradėjo Palan
goje, Birutės kalno papėdėje, va
sarotojams suvaidinta J. Tumo-Vaiž
ganto apysaka “Nebylys”, insceni
zuota dramaturgo R. Samulevičiaus. 
Šiuo spektakliu buvo paminėta lie
tuviškojo teatro deimantinė sukak
tis, kuriai pradžią yra davusi Ketura
kio komedija “Amerika pirtyje”. 
Klaipėdos dramos teatro oficialus 
naujasis sezonas savoje scenoje bus 
pradėtas B. Sruogos "Milžinų pa- 
unksmėje” premjera. Vyr. rež. P. 
Gaidžio pranešimu, naujajame sezo
ne teatro repertuarą papildys dvi 
originalios pjesės — R. Samulevi
čiaus “Kaip vėjas laukuose” ir Juo
zo Marcinkevičiaus “Čičinskas”. R. 
Vokietijos dramaturgijos festivalyje 
Klaipėdos dramos teatras dalyvaus 
su vokiečių dramaturgo B. Brechto 
drama "Motulė Kuraž”.

PETRO VAIČIŪNO 84-tąjį gim
tadienį paminėjo jo tėviškėje susi
rinkę Jonavos rajono literatai ir žur
nalistai. Iškilmėje dalyvavo rašyto
jai J. Graičiūnas, V. Girdzijauskas, 
R. Samulevičius, V. Drazdauskas, J. 
Mačiulis, velionies poeto ir drama
turgo žmona aktorė Tefa Vaičiūnie
nė. Savo eilėraščius skaitė jaunieji 
literatai, P. Vaičiūno moksleivių 
poezijos konkurso laimėtojai.

MAŽEIKIŲ NAFTOS PERDIRBI
MO ĮMONĖ užims kelis šimtus hek
tarų, kuriuose yra kraštotyrinės ver
tės archeologinių paminklų. Mažei
kių kraštotyros muzėjaus darbuoto
jai pernai čia užrašinėjo seniausių 
gyventojų pasakojimus, vietovar
džius, rinko senosios buities reik
menis, o kita archeologų ekspedicija 
prie Varduvos skardžio kasinėjo Ku
kių kapinyną, kuriame buvo rasta 
vertingų V-VI š. dirbinių, šią vasarą 
būsimoje įmonės teritorijoje visą 
mėnesį praleido Mokslų Akademijos 
istorijos instiuto suorganizuoti arche
ologai, vadovaujami istorijos mokslų 
kandidato J. Stankaus.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
keliolika tūkstančių vilniečių turė
jo progą susipažinti su populiariąja 
Argentinos dainininke ir filmų akto
re Lolita Tores. Jos koncertų pro
gramoje buvo argentiniečių, ispanų, 
portugalų, italų ir prancūzų dainos. 
Klausytojai betgi šilčiausiai sutiko 
jos filmo “Meilės amžius” melodijas, 
šalčiausiai — “Pamaskvio vakarų" 
ir senoviško romanso "Juodos akys” 
junginį. Solistei akompanavo estra
dinis ansamblis ir pianistas kompoz. 
Lalo Benites.

V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 5344)286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO vaistinė

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

408 RoncesvaMes Avė. Tel. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 6,8 milijonų dolerių
Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10- 3 
Antradieniais .... 10- 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penk-tadieniais 10- 8 
Šeštadieniais .... 9-12
Sekmadieniais 9.30- 1

Moka už:
term, indėlius 2 metų ........... 9%
term, indėlius 1 metų ...... 8%%
taupomąsias-savings s-tas 8% % 
depozitų-čekių s-tas ................6%
Duoda paskolas:
asmenines iki $10.000 .........9%
nekiln. turto iki $70.000 ...... 9%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • ■ Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO L Cl i N OS IKI DANUORAIklOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
8 • pajamų mokesčių atskaitas 
H • pensijų planus
3 • taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

J • studentų draudos 
j fondus mokslui eiti l

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvclles Aw.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

SOLD 
UNITED
TRUST

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningą! patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St.W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

S P O R TAS
SPORTAS LIETUVOJ

Lietuviai labai stipriai reiškiasi 
sklandymo sporte. Neseniai įvyku
siose Sov. Sąjungos sklandymo pir
menybėse kaunietė Regina Garmutė 
200 km trikampio varžybose iškovo
jo I v. Buvo vykdomi 3 pratimai. 
Absoliučia Sov. Sąjungos sklandymo 
meistere tapo R. Garmutė. Lietu
vos komandą, kurią sudarė Leonas 
Šiupinys, Vytautas Šliumba ir Regi
na Garmutė, 9 respublikų varžybo
se laimėjo II v. Sklandymo varžybos 
moterims vyko Kaune, o vyrams 
Oriole.

Pajėgiausiii rutulininkų varžybo
se Vilniuje Rimantas Plungė nustū
mė rutulį 20.04 m.

Europos stalo teniso jaunių pirme
nybėse Geopingene V. Vokietijoje so
vietų rinktinė laimėjo II v. Joje 
žaidė ir vilnietis M. Krejeris.

Vilniuje įvyko atrankinės jaunių 
lengv. atletikos rungtynės. Vilnietis 
Vidas Katilius pasiekė neblogą pa
sekmę, peršokdamas 2.09 m. Rai
mundas Kazlauskas peršoko 2.05 m.

Jaunučių krepšinio pirmenybėse 
Maskvoje gerai žaidė Lietuvos at
stovai — baigminėje grupėje nu
galėjo Tartu 67:50 ir Taliną 57:41.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Stuttgarte K. Šapka šuolyje į augš- 
ti laimėjo I v. Esant nepalankiom 
oro sąlygom, jis peršoko 2.14 m.

TENISO IR ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Tarpapygardines lauko teniso ir 
lengvosios atletikos varžybas, šAL- 
FASS pavesta, rengia Kanados spor
tu apygarda, vadovaujama O. Kušne- 
raičio, rugsėjo 21 ir 22 d.d. Toronte. 
Dalyvaus visų keturių sporto apy
gardų atrinkti sportininkai, sudary
dami paskiras komandas. Lauko te
nise bus po du žaidėjus komando
je. Bus žaidžiama Davis Cup siste
ma. Viena komanda nuo apygardos 
kiekvienoje amžiaus grupėje — vyrų, 
jaunių ABC, moterų, mergaičių A, 
B ir C. Amžiaus kvalifikacijos — 
pagal krepšinio ir tinklinio nuosta
tus. Lengvosios atletikos varžybose 
dalyvaus vyrų, jaunių B ir C kla
sės, moterų, mergaičių B ir C kla
sės. Smulkesnės informacijos išsiun
tinėtos visiem sporto klubam.

BALTIEČIŲ GOLFO 
PIRMENYBĖS

Rugsėjo 8 d., 1.30 v.p.p., Gorm
ley golfo aikštyne įvyks baltiečių gol
fo pirmenybės, rengiamos estų. Ren
gėjų telefonas 691-6003. Pirmeny
bėms komandas sudaro 12 žaidėjų. 
Gormley aikštynas yra prie Don 
Valley-Woodbine. A. S.

VYČIO LENGVAATLEČIAMS
ŠALFASS tarpapygardines lengv. 

atletikos varžybos įvyks rugsėjo 21 
d. Toronte. Pasiruošti šiai sporto 
šventei Vyčio sporto klubas kvie
čia suinteresuotus lengvaatlečius su

sisiekti su Vyčio klubo atstovais. Vy
rai ir berniukai prašomi kreiptis pas 
Liną Saplį tel. 654-9052, o moterys 
ir mergaitės — pas Ramūnę Undery- 
tę tel. 766-1718. Klubo valdyba

VYČIO GOLFO PIRMENYBĖS
Rugpjūčio 25 d. Glen Eagle golfo 

aikštyne įvyko uždaros (ne atviros, 
kaip buvo skelbiama anksčiau) gol
fo pirmenybės. Dalyvavo apie 40 
golfininkų. štai geriausiai žaidžiusių 
eilė: S. Podsadeckis 78, A. Sergantis 
79, S. Kėkštas 80, A. Banelis, A. 
Stauskas ir V. Sergautis po 83, M. 
Ignatavičius ir V. Dementavičius po 
84, Alz. Kuolas, R. Strimaitis ir P. 
Stauskas po 86, V. Balsys (B) ir 
A. Grabauskas po 87, A. Simanavi
čius 89. Šį kartą, kad ir sunkiame 
aikštyne, gerai sužaidė ir moterys, 
ypač G. Kuchalskienė, kuri pirmą 
kartą peržengė 100 ribą — 99. Taip 
pat gerai žaidė ir E. Kėkštienė — 
101. Jaunių klasėjo I v. tik po per- 
žaidimo laimėjo V. Sergautis 83. Su 
tokia pat pasekme A. Stauskas bu
vo antras. III v. iškovojo A. Grabaus
kas — 87. Vyrų grupėje pirmas vie
tas iškovojo: A klasėje — 1. S. Pod
sadeckis 78, 2. A. Sergautis 79; B. 
klasėje — 1. A. Banelis 83, 2. M. 
Ignatavičius 84; C klasėje — 1. E. 
Kuchalskis, 2. Vyt. Baliūnas, abu po 
94. A. Klimas C klasėje iškovojo I 
v. su išlyginamaisiais smūgiais.

Sviedinuką prie vėliavėlės vienu 
smūgiu arčiausiai primetė V. Demen
tavičius ir dviem smūgiais E. Ku
chalskis. Iš svečių geriausiai žaidė S. 
Kėkštas 80, Alz. Kuolas ir R. Stri
maitis po 86 ir Alg. Simanavičius 
89. A. S.

Lietuviai ir lietuvaitės mokosi 
šaudymo meno

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ja sąmoningas streiko paskel
bimas CNE parodos ir naujojo 
zoologijos sodo atidarymo me
tu, net 142 unijos pateikti rei
kalavimai, turėję aiškų tikslą 
užtęsti derybas ir tuo pačiu patį 
streiką, kad būtų susilaukta 
TTC bendrovės vadovų ir To
ronto miesto savivaldybės visiš
kos kapituliacijos. Unija parei
kalavo atlyginimus padidinti 
40% ir vėliau nusileido iki 
36%, nors jos narių vidutinis 
valandinis $5 uždarbis gerokai 
prašoka Kanados vidurkį. Jei
gu Toronto vadovai būtų pa
tenkinę toki reikalavimą, kitos 
miesto tarnautojų unijos būtų 
pradėjusios reikalauti 50% al
gų pakėlimo. Visas miesto iš
laidas padengia namų savinin
kai, jau ir dabar dejuojantys, 
kad jiems yra užkrauti perdi- 
deli mokesčiai. Miestui priklau
santi TTC bendrovė savo tar
nautojams jau yra įvedusi pe

riodinį atlyginimų didinimą pa
gal infliacijos nuošimtį. Taigi 
savo streiko jie negali teisinti 
infliacijos daroma žala. Streiki
ninkai grįžimą darban užtęsė, 
nepaisydami gresiančių baus
mių.

Šimtus tūkstančių torontiečių 
kamavęs TTC streikas paskati
no pagrindinius dienraščius pa
skelbti vedamuosius, reikalau
jančius streikų uždraudimo vie
šosios tarnybos unijoms. “The 
Toronto Sun” pasiūlė tokioms 
unijoms streikus pakeisti spe
cialiais darbo tribunolais, kurių 
sprendimas būtų privalomas ir 
unijom, ir darbdaviam. Dien
raštis “The Globe and Mail” 
taip pat siūlo privalomą arbitra
žą ir reikalauja, kad tokį įstaty
mą priimtų federacinis parla
mentas, nes š.m. gruodžio 31 d. 
baigiasi nelegalius streikus 
mėgstančių paštininkų sutartis. 
Laikraštis pasisako prieš prem
jero P. E. Trudeau vyriausybės

Studentų žinios
Pirmas studentų klubo susirinki

mas — vyno ir sūrio balius bus 
penktadienį, rugsėjo 13 d., 7 v.v., 
Hart House Music Room, universi
tete. Kviečiame visus studentus, ypač 
naujus narius. Klubui gali priklau
syti visi Toronto universiteto, York 
universiteto ir visų kolegijų studen
tai. Taip pat kviečiame dalyvauti 
XIII skyriaus mokinius. Studentų 
valdybai trūksta vieno nario be api
brėžtų pareigų. Pirmame susirinki
me galėsite siūlyti asmenis tai po
zicijai.

Mažai beliko bilietų kelionei į 
Stratfordą. Siųskite čekius Sigitai 
Dūdaitei, 787 Jane St., Apt. 906, To
ronto, M6N 4B7.

Dėkojame Linui Imbrasui už pui
kiai nupieštą studentų klubo em
blemą (Geležinis vilkas).

Skautų veikla
• Romuvos XII stovykloje ginklo 

naudojimo specialybės egzaminus iš
laikė: s. v. vyr. skilt. Algis Kobels- 
kis, s. v. skilt. Vytenis Gotceitas, vyr. 
sk. Rita Matveckaitė, s. v. skilt. Ra
mūnas Saplys, j. sk. valt. Antanas 
Stauskas, j. sk. Paulius Stauskas. 
Šaudymo varžybose iš 22 k. ir 20 
jardų atstume iš 150 galimų taškų 
3 daugiausia surinkę-ios taškų savo 
grupėje laimėjo trofėjas; skautės 12- 
14 m.: Laura Leonavičiūtė — 106, 
Dana Barakauskaitė — 94, Ramona 
Urbonaitė — 92; skautai 12-14 m.: 
Raimundas Turūta — 109, Edis Slap- 
šys 77, Edis Augaitis 71; skautės 14- 
16 m.: Judita Melnykaitė 97, R. Pi- 
lipavičiūtė 89, Julija Bekerytė 83; 
skautai 14-16 m.: Paulius Stauskas 
131, Gintaras Karosas 119, Ričardas 
Punkris 108; skautai-ės 16-18 m.: 
Antanas Stauskas 128, Andrius Va- 
leckis 117, Vai. Asevičius 115; skau
tai-ės virš 18 m.: Vytenis Gotceitas 
141, Rita Matvekaitė 140, Ramūnas 
Saplys 133.

Šoviniam aukojo: Angelė Česnulie- 
nė iš Paris, Ont., $5, Toronto medžio
tojų ir žūklautojų klubas “Tauras” 
$30, Hamiltono med. ir žūki, klubas 
“Giedraitis” $40. Šoviniai papiginta 
kaina buvo gauti iš North Sylva Co. 
Skautam-ėm virš 18 m. 3 trofėjas 
dovanojo A. Povilauskas iš Ancaster, 
Ont. VI. Pūtvio šaulių kuopos Toron
te pereinamąją trofėją laimėjo L. 
K. Mindaugo draugovės Šernų skil
tis. D. L. K. Algirdo šaulių kuopos 
Hamiltone pereinamąją trofėją lai
mėjo Vaidilučių draugovė iš Detroi
to. Visiems dovanojusiems šovinius 
ir trofėjas nuoširdus ačiū. Plaukimo 
trofėjas 12-14 m. grupėje laimėjo: 
Rima Petkutė ir Jonas Miniota-Kuz- 
mas. Laivelio naudojimo trofėjas 14- 
16 m. grupėje laimėjo Vida Turū- 
taitė ir Gintaras Karosas. V. K.

^3  ̂WILFS’ w
Buvusios

"T i p - T o p Meats" 
Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse visuomet 
gaunami pigesnėmis kainomis 
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Moll •
Ziggy's ot Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper
Paradise) • Ir šiose LOBLA\vS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) •
Eastgote Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London •
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa •
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa •
1040 Princess St., Kingston •
1727 Bloor St. West (orieš Keele oožeminio traukinio stoti! •

ligšiolinę liniją, kurios dėka ne
legalius streikus pradėję pašti
ninkai ir aerodromų gaisrinin
kai netgi susilaukė oficialaus 
pažado, kad jie nebus baudžia
mi už sutarčių sulaužymą. Veda
masis turi prasmingą pavadini- 
mą“Cowardice in government”. 
Pasak “The Globe and Mail”, 
baigštus pataikavimas nelega
liems streikininkams užaugina 
dar didesnius ragus. Šia proga 
paliečiamas ir 600 grūdų pakro- 
vėjų darbo sulėtinimas Vanku
veryje, privedęs prie grūdų ele
vatorių uždarymo. Vieni jį va
dina streiku, kiti — pačių bend
rovių užsidarymu. Federacinės 
vyriausybės tarpininkas yra pa
siūlęs atlyginimus padidinti 
61%, nors pakrovėjų valandinis 
uždarbio vidurkis jau yra apie 
$5. Darbo sulėtinimas ir jo vi
siškas nutraukimas suvėlins 
$350 milijonų vertės kviečių 
pristatymą komunistinei Kini
jai, kuri kitą kartą kviečius ga
li pirkti JAV ar Australijoje. 
Federacinės valdžios siūlomą 
61% atlyginimų padidinimą 
spauda laiko nerealiu, skatinan
čiu infliaciją. Kviečių tiekimu 
Kinijai turėtų pasirūpinti fede
racinis parlamentas, tačiau 
premjeras P. E. Trudeau neža
da šaukti jo specialaus posė
džio ir laukia iš anksto numaty
tos rugsėjo 30 d. datos.

Šiemetiniai streikai jau yra 
pasiekę naują rekordą. Per pir
mąjį pusmetį dėl streikų buvo 
prarasta 5.205.060 žmogaus dar
bo valandų. Kanados statistikos 
duomenimis, šis valandų skai
čius yra dvigubai didesnis, ne
gu per 1973 m. pirmąjį pusme
tį. Kanados statistika taipgi at
kreipia kanadiečių dėmesį į ne
malonų faktą, kad metinė inflia
cija pakilo iki 14,5%, o pramo
nės augimas visiškai sustojo šių 
metų antrajame ketvirtyje. Se
nasis politikas J. Diefenbakeris 
Kanadai jau pranašauja ekono
minį sulėtėjimą, kuris gali būti 
depresijos pradžia sekančių še
šių mėnesių laikotarpyje.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
MANSFIELD, ONTARIO, ūkis —- 4% akrų žemės su trobesiais, 
du tvartai, prie gero asfaltuoto kelio, graži aplinka su šaltinio upeliu; 
savininkai išvažiuoja į Albertą; papiginta kaina; dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite St. Dangiui.
RONCESVALLES GATVĖ, dupleksas — 9 kambariai, 3 vonios; prašo 
$69.000.—. Dupleksas — 12 kambarių; prašoma kaina $79.000.—.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų, {mokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatv.ėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

Turime gerą pasirinkimą namų High Parko rajone 
ir visame vakarų rajone. i

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A A AA A 
TORONTO LIETUVIŲ rAlKAUVlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------M0KA IIIIH IMA
6% už depozitus

I 9% už asm. paskolas 
už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep. || 8’/2% už "wrtgicius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas ddodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. Iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (-Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., —. . cą? C4C4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al BJIADIf IC ’ Sąžiningas patarnavimas.
K «■ luUHIllv licalior . Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas

Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSIŠSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 *sav. p. užbaiis

DA^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ '<
p r Q g r O m O S,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei Q
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 i

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai j|
.......... v,:’;,: y ■:<■■■: .y. ■ : : v • - U/j

l 1 į’ . *4^ 1 .. v .

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustu 

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



7 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. IX. 5 — Nr. 36 (1283)

AUSTRALIJA SUJUDINO
Žinia, kad Australijos vyriausybė 

teisiškai pripažino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupacinį įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, smarkiai sujudino 
Čikagos ir apylinkių lietuvius. Šie, 
nieko nelaukę, ėmėsi akcijos, juoba, 
kad mūsų mieste yra ir dviejų pa
grindinių organizacijų centrai: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Neutra
liam asmeniui labai sunku nustaty
ti, kas pirmiausia davė ženklą siųsti 
Australijos vyriausybei, jos opozici
jos vadams bei Australijos konsu
latams protesto telegramas, petici
jas ir pn. Jei skaitai tik “Naujienų” 
dienraštį, tai pastebi, kad visai tai 
akcijai ženklą davusi ALTa. Tuo tar
pu vadovaujantis “Draugo” dienraš
čiu, išeina kitaip: pirmiausia ženklą 
davusi PLB valdyba, į telegramų 
siuntimo patarnavimą įjungusi jau
nimo tarnybą. Pradžioje centras bu
vęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo Ry
šių centre, vėliau persikėlęs į “Mar
gučio” įstaigą. Bet “Draugo” dienraši- 
tis, 1 psl. paskelbęs pagrindinę in
formaciją, iškėlęs PLB v-bos inicia
tyvą, dar pridėjo, kad “taip pat ir 
Amerikos Lietuvių Taryba ragina vi
sus lietuvius siųsti protesto telegra
mas ...” Kai po poros dienų apie 
ALTos telegramų siuntimo tarnybą 
buvo įdėta kita žinutė, ji jau ėjo 
kaip... apmokamas skelbimas. Tuo 
tarpu apie PLB v-bos suorganizuo
tą jaunimo tarnybą telegramų siunti
mui žinios buvo dedamos beveik kas
dien ir ne kaip apmokami skelbimai, 
bet kaip informacija skaitytojams: 
pirmą dieną telegramų išsiųsta 160, 
po to jau 330, dar vėliau 500 ir t.t. 
Pagaliau ir PLB pirm. inž. B. Nainiui 
laiškas iš Australijos opozicijos va
do B. M. Snedden, kad “opozicija pro
testuoja prie Baltijos valstybių oku
pacijos pripažinimą ...” Tuo tarpu 
“Naujienose” apie PLB veiklą, tikrai 
gyvą bei sveikintiną, berods, nė žo
džio.

RENKASI VETERANAI
Rugsėjo 27 d., 9 v.r., “Pick Con

gress” viešbutyje Čikagoje įvyks 34- 
sis Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas, o po jo — Amerikos lie
tuvių kongresas, šaukiamas tos pa
čios ALTos. I kongreso garbės ko
mitetą jau sutiko įeiti apie 150 JAV 
Kongreso narių ir gubernatorių. 
Skaičiai gražūs, bet ar iš to bus 
mums kokia nauda, parodys ateitis. 
Tarp iš anksto atsiuntusių kongre
sui sveikinimus minimas ir valsty
bės sekretorius Henry Kissingeris. 
Kongreso programoje trys pagrin
dinės paskaitos: dr. Br. Kaslo “Žmo
gaus teisės Sovietų Sąjungoje”, De 
Paul un-to tarptautinės teisės prof. 
Cherif Bassiouni — “Apie Lietuvos 
teises į laisvę ir išeivių veiklą” ir 
jaunosios kartos žurnalisto Alg. Ruk
šėno — “Apie jaunąją lietuvių inte
ligentiją ir laisvinimo darbą”. Kon
greso uždarymo proga didžiulis ban
ketas su menine programa. Pamaldos 
numatytos miesto centre esančioje 
Šv. Petro šventovėje. Mišias atnašaus 
Europos lietuvių vysk. A. Deksnys, 
pamokslą pasakys prel. J. Balkūnas, 
giedos “Dainavos” ansamblis. Ren
giantis kongresui, dabartinis ALTos 
informacijos vedėjas kun. J. Pruns- 
kis parengė įdomų įvadą: padarė pa

DR A U DA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — . j-«r s oro 
TORONTO, ONTARIO I 61. Uu3“l4DO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

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 specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svorų 
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 /-►«. roncesvallb av«„
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

sikalbėjimus su didžiosios amerikie
čių spaudos bei žinių agentūrų re
daktoriais ir juos paskelbė “Drauge”. 
Pasikalbėjimus skaitėme su įdomu
mu, bet jokių užtikrinančių pažadų 
ateičiai juose neradome, išskyrus ra
ginimą “būkite gyvi ir veiklūs”.

UŽSIDARĖ DIENRAŠTIS
Iki šiol Čikaga gal buvo vieninte

lis miestas JAV, turėjęs keturis di
džiuosius dienraščius: du rytinius ir 
du popietinius. Buvusio savo laiku 
lietuviams bene palankiausio dien
raščio “Chicago Today” (anksčiau jis 
vadinosi “Chicago American”) leidė
jai rugpjūčio 23 d. pranešė, kad dien
raštis nuo rugsėjo 13 d. nebepasi
rodys ir Čikagoje liks tik vienas po
pietinis dienraštis šalia dviejų ryti
nių. įskaitant pirmtakūnus, dienraš
čio “Chicago Today” šaknys siekia 
net tris ketvirčius šimtmečio. Tiek 
laiko jis lankė skaitytojus. Iš ka
daise turėto 800,000 tiražo ilgainiui 
nukrito iki 420,000. Kai tas dienraš
tis dar buvo leidžiamas “Chicago 
American” vardu, jame ilgus metus 
religinio skyriaus redaktorium buvo 
JAV lietuvis Stasys Pieža. Jis labai 
daug žinių bei informacijų, o taip 
pat ir foto nuotraukų pateikdavo 
apie lietuvius. Todėl Čikagos lietu
viai tą dienraštį gal labiausiai ir 
skaitė.

TRUMPAI
— Muz. Kazys Steponavičius, ilga

metis “Pirmyn” choro vadovas, Mayo 
klinikoje, Minnesotoje, turėjo sunkią 
operaciją. — Sol. Stasys Baras 
sveiksta po širdies sutrikimų. — 
Prof. J. Puzinas, ilgus metus gyve
nęs Filadelfijoje, su žmona rengiasi 
persikelti į Čikagą. — Vakarą su 
Broniu Raila rengia Lietuvių Žurna
listų S-gos cv spalio 4 d., penktadie
nį, Tautiniuose Namuose. Tuo bus 
atžymėta kūrybingo spaudos darbuo
tojo 65 m. amžiaus sukaktis ir visuo
menei pristatytas jo naujausias vei
kalas “Paguoda”, neseniai pasirodęs 
knygų rinkoje.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugelį metų kaip mais
tą, turintį natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewsou St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

<b SKAITYTOJAI I’ASISA KO
LITUANISTINĖ STOVYKLA

VI. Ramojus “TŽ” skiltyje ’’Čika
gos lietuvių horizonte” rugpjūčio 15 
d., pasiremdamas kun. J. Vaišnio, SJ, 
informacija apie lituanistikos savaitę 
Beaumonto stovyklavietėje prie Kle- 
velando ir padaręs tos savaitęs tei
giamą vertinimą, skiltį baigia tokiu 
sakiniu: “Iš šalies teko nugirsti, kad 
PLB valdyboje nuomonės kitokios. 
Bet iki šio laiko gal jos pasikeitė”.

Mums tikrai gaila, kad VI. Ramo
jus PLB valdybos nusistatymą ver
tina nuogirdomis “iš šalies”. Kažin 
ar negeriau tiktų premijuotam žur
nalistui PLB valdybos nuomonės tei
rautis pačioje PLB valdyboje, saky
kim, kad ir pas jos sekretorių, kur ta 
nuomonė yra užrašyta nutarimų pro
tokoluose. Būtų pakakę tik pakelti 
telefono ragelį, išsukti sekretoriaus 
numerį. Taip rašyti jam nebebūtų 
likę pagrindo, nes PLB valdyba šią 
stovyklą rėmė, skatino jaunimą ją 
organizuoti, kvietė kursantus i ją 
vykti, Lietuvių Fondą prašė skirti 
lėšas, jos pasisekimu džiaugiasi ir 
siekia, kad tokios rūšies stovyklos 
būtų plečiamos, taptų tradicija ir 
vyktų kas metai. Tuo klausimu PLB 
valdyba kitokios nuomonės niekada 
neturėjo. Kas visuomenę kitaip in
formuoja, klaidina.

Bronius Nainys,
PLB valdybos pirmininkas

NEUŽTENKA PROTESTŲ
Stalinas su Hitleriu 1939 m. rug

pjūčio mėn. sutarė pasigrobti ir pa
sidalinti Pabaltijo valstybes. Dėlto 
Hitleris pradėjo antrąjį pasaulinį 
karą. Taip karo pradžioje buvo oku
puotos Pabaltijo valstybės pirmiau
sia Stalino, vėliau Hitlerio ir vėl 
Stalino. Komunistų naudojamu melu 
visa tai buvo pavadinta tautų “išva
davimu”. Rusai “išvadavo” ne tik 
Pabaltijį, bet ir visą vidurio Europą 
iki Čekoslovakijos.

Pabaltijo reikaluose pirmieji iš
davikai buvo švedai, atidavę baltie- 
čius pabėgėlius rusams tuojau po 
antro pasaulinio karo. Rusai juos su
šaudė ar kitaip nukankino. Baltiečių 
kraujas suteršė švedų tautos rankas 
ir sąžinę. Antroji valstybė, kuri pa
sigrobė Baltijos valstybių turėtą

Calgary, Alberta
GEGUŽINĖ. K. L. Draugijos ren

giamai gegužinei vieta buvo suras
ta už miesto ribų Northcott ūkyje. 
Oras pasitaikė gražus. Visi gražiai 
pasilinksmino. Jauniesiems patiko 
žaidimai, lenktynės, kurias įdomiai 
pravedė J. Karpa. Nė vienas iš vy
resniųjų nelaimėjo dovanų, nors la
bai stengėsi neatsilikti nuo jaunimo. 
Bingo lošimą ir loteriją tvarkė A. 
Mackevčienė, M. Vanagai tienė, J. 
Yauga, V. Kučinskienė, L. Ammon. 
Buvo daug bilietų išpirkta, nes kiek
vienas tikėjosi laimėti. Ši vasara Al
bertoj buvo labai trumpa. Daugiau 
pramogų nebenumatoma lauke su
rengti. K. L. Draugijai vadovauja jau 
antrus metus pirm. A. J. Mackevi
čius.

ĮKURTUVĖS. Neseniai atsikėlu
sius V. Mackevičius iš Montrealio ir 
apsigyvenusius už miesto ribų nau
jose savo šeimos patalpose atvyko 
pasveikinti draugų būrelis. Dalyvių 
vardu A. Karpienė ir Ev. Ammon 
Įteikė dovanas. Šiais metais Kalga- 
rio lietuviai turėjo daug asmeninių 
pobūvių — vestuvių, krikštynų, su
tiktuvių. A.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W„
Toronto, Ont. • Tel. 259-8364

R. Statulevičius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531

bankuose auksą, buvo Anglija. Iš 
valstybės vadų, kurie susikrovė tur
tus per eilę šimtmečių iš vergų ir 
kolonijų, netenka laukti teisybės nu
skriaustų tautų labui. Jie yra garsūs 
visokia prekyba. Australijos vyriau
sybė pasekė anų pavyzdžiais, pripa
žindama Pabaltijo valstybes rusų- 
komunistų valstybės nuosavybe. Aiš
ku, didžiausias australiečių principas 
buvo prekyba, o ne žmonių laisvė. 
Jie gali prekiauti žmonėmis, jie gali 
parduoti tautas, jei tik gerai gauna.

Neužtenka rašyti Australijos vy
riausybei protestus, reikia skelbti 
pasauliui apie jų valstybės nemoralų, 
su Jungtinių Tautų charta nesideri
nantį elgesį. Reikalaujama laisvių 
valstybiškai neišsivysčiusioms Afri
kos tautoms, o paneigiama istorijoje 
ilgą laiką kultūringai gyvenusioms 
tautoms laisvė. Australija tuo būdu 
prisidėjo prie Stalino ir Hitlerio su
sitarimo įvykdymo, prie tautžudys- 
tės.

V. Klevinis
SKAUDU BUVO

Perskaičius straipsnį “Jo pulkas 
nenorėjo pasiduoti sovietams”, man 
iškrito džiaugsmo ašara, kad buvo 
lietuvių, kurie nenorėjo laisvės ati
duoti geruoju. Tik gaila, kad to laiko 
vyriausybė nematė laisvės varpo, 
kuris buvo su įrašu “Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos”.

Kai ėjau į kaimo mokyklą, moky
tojas sakydavo, kad reikia Lietuvos 
kariuomenei daugiau ginklų. Tuomet 
mes atiduodavom savo paskutinį 10 
centų ginklų fondui. Bet kai sužino
jau, kad viską atidavė priešui, nors 
tuo laiku tik jaunuolis buvau, buvo 
labai skaudu.

V. Pniauskas

Portage La Prairie, 
Manitoba

DAR VIENA VASARA liko pra
eityje. Šiemet Vakarų Kanadoje der
lius nebus rekordinis, nes pavasaris 
buvo šlapias, šaltas, javai buvo pa
sėti pavėluotai. Vasara buvo sausa, 
augštose vietose pasėliai nudžiūvo. 
Dabar pradėjo lyti, bet jau pervėlu. 
Kažin kaip valdžiai seksis išpildyti 
kviečių pardavimo sutartis kitiem 
kraštam.

Šie metai Manitobos lietuviams bu
vo derlingi kultūrine prasme. Winni- 
pege buvo surengta ilgai laukta Lie
tuvių Diena, palikusi gražių prisi
minimų. Trijų rytinių miestų — 
Toronto, Hamiltono ir Londono — 
meno sambūriai parodė savo jėgas. 
Iš tikrųjų buvo ko pasižiūrėti ir 
pasiklausyti. Nevienam išspaudė aša
rą lietuviška daina, kurios čia mažai 
girdime. Be to, kaikurie sambūriai 
aplankė tolimas lietuvių kolonijas — 
pasiekė net Vankuverį. Atsiliepimai 
gražūs iš visur. Didžiuojamės tavi
mi, jaunime, ir jūsų mokytojais. Jūsų 
balsą girdi ir jūsų šokius mato net 
P. Amerikos valstybės.

L. Dienos rengėjų komitetą Winni- 
pege sudarė po II D. karo atvykę 
tautiečiai. Kaikurie komiteto nariai 
norėjo L. Dienai išnuomoti dvi sa
les — vieną jaunimui, kitą — seni
mui. Apsvarsčius visdėlto buvo iš
nuomota viena didelė salė. Ir kaip 
gražiai visi sutilpo!

TRADICINĖ FOLKLORAMA buvo 
surengta ir šiemet. Tai visų tautybių 
pasirodymas savo būstinėse — pa
viljonuose. Jų buvo apie 30. Prie 
lietuvių paviljono buvo užrašyta “Li
thuanian — Kaunas”. Matyt, kaikam 
nepatiko Kauno pavadinimas ir užte
pė juodais dažais. Viduje buvo įreng
ta parodėlė, tvarkingai išdėstyta. Iš
didžiai kabojo Suvalkų trikampio lie
tuvaičių išaustas rankšluostis su Lie
tuvos himnu ir Gedimino stulpais. 
Folklorama truko 8 dienas. Mūsų 
rengėjams teko didelis darbas — vis
ką surinkti, sutvarkyti, įrengti ir 
aiškinti publikai ištisas 8 dienas. Šį 
darbą daugiausia atliko darbščios 
Winnipego lietuvaitės — moterys ir 
čiagimės mergaitės. Jos buvo pasi
puošusios tautiniais drabužiais ir se
giojo svečiams tautinius ženklelius. 
Teko nugirsti, kad lietuvių paviljo
ną aplankė apie 10.000 asmenų. Čia 
vakarienę valgė ir miesto burmistras 
Džiuba su palydovais.

Kiekvienas paviljonas rinko savo 
karalaitę. Lietuviams atstovavo Iru
tė Marozaitė, čia gimusi ir augusi 
šauni lietuvaitė, puikiai kalbanti lie
tuviškai. Visų paviljonų karalaite 
buvo išrinkta ukrainietė.

Daug lietuvių sielojosi dėl lietu
vių paviljono tradicinio “Vilniaus” 
vardo pakeitimo į “Kauną”. Sakė: 
“Mes be Vilniaus nenurimsim.” Ki
tais metais turėtų būti grąžintas Vil
niaus vardas tautiniam paviljonui.

Aplamai, Lietuvių Bendruomenė 
pastaruoju metu buvo gana darbšti. 
Ypatingai šiemet buvo daug nuveikta 
su patyrusiu pirmininku Eimantu.

P. Liaukevičius

| ŠYPSENOS |
V. Šekspyras, stebėdamas sa

vo tragedijos “Ričardas III” re
peticijas, nugirdo dviejų jaunų 
artistų pokalbį. “Dešimtą va
landą pabelsk tris kartus Į mano 
duris” — kalbėjo aktorė. — Aš 
paklausiu: “Kas čia?” Tu turi 
atsakyti: “Ričardas Trečiasis”.

Šekspyras nuėjo prie artistės 
durų kevirčiu valandos anks
čiau ir, pasakęs slaptažodį, bu
vo įleistas. Nors apgaulė paaiš
kėjo, bet artistė, pamačiusi, kad 
ją aplankė patsai Šekspyras, 
greit nusiramino. Sutartu laiku 
prie artistės namų atėjo jos my
limasis. Šekspyras atidarė langą 
ir tylia paklausė: “Kas čia?”

— Ričardas Trečiasis, — pasi
girdo atsakymas.

— Ričardas pavėlavo, — atsa
kė Šekspyras, — Vilhelmas Nu
kariautojas jau užėmė tvirtovę.

Atsarga gėdos nedaro
Sergantis vyras žmonai:
— Mano valandos suskaity

tos, todėl pasakyk atvirai: ar 
mane tikrai mylėjai?

— O jeigu nenumirsi? ...
Skirtumas

Mark Twain buvo paklaustas, 
koks yra skirtumas tarp klaidos 
ir neapsižiūrėjimo.

— Matot, jei vietoj savo pap
rasto lietsargio paimsi svetimą 
gerą lietsargį, tai bus klaida, 
bet jei vietoj savo gero lietsar
gio paimsi svetimą menkavertį, 
tai bus neapsižiūrėjimas.

Mokinys — mokytojui: Esate 
užuomarša. Juk to paties mane 
klausėte jau praėjusią savaitę. 
Tada sakiau, kad nežinau.

Parinko Pr. Alš.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJ I M US

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir B 
jūsų giminės su tuo sutiko

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius, 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60
ŠI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3544.00 
“MOSKVIČIUS’
408 IE $3259.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS’’426IE $3698.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3968.00 
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

DABARTIES ŠVIESULIAI IR.
(Atkelta iš 1-mo psL) 

recognized the illegal incorporation 
of Lithuania and the other two Bal
tic States into the Soviet Union. This 
action by the Government of Austra
lia manifestly disregards the funda
mental principles and aims of the 
United Nations Charter, the 1960 
United Nations Declaration on the 
inalienable right of all people to the 
national independence and the basis 
of the decision at the Nurenberg 
War Crimes Trials holding that an
nexations made are not only illegal 
but also punishable.

What a tragic irony of the fate: 
This recognition was granted on the 
eve of the 35th anniversary of the 
Stalin-Hitler secret deals — the Mo
lotov-Ribbentrop Pact of August 23, 
1939 — which sealed the Soviet ag
gression against Lithuania, Estonia, 
and Latvia and led to the Second 
World War.

On behalf of the Lithuanian peo
ple I represent, I have the honour 
to ask you to convey to your Govern
ment my most vigorous and solemn 
protest against its action of recogni
tion that implicitly justifies the 
above mentioned nefarious Pact and 
furthers the Soviet colonial expan
sion.

I expect that the Government of 
Australia will change its attitude 
toward the Baltic States as being 
most obviously contrary to the basic 
rights of nations including the uni
versally recognized principle of na
tional self-determination.

Accept, Sir, assurances of my 
higest consideration.

Yours sincerely,
JONAS ŽMUIDZINAS, 
Acting Consul General of 
Lithuania

KLB krašto valdybos vardu 
jos pirm. inž. E. Čuplinskas pa
siuntė protesto laišką Australi
jos premjerui E. G. Whitlam, 
Parliament House, Canberra, 
ACT 2600, Australia. Štai jo 
tekstas:

Sir,
On behalf of Canadians of Lithua

nian origin we wish to express our 
most vigorous protest and deep dis
appointment at the announcement 
by the Government of Australia of 
the granting of “de jure” recogni
tion to the annexation of the Baltic 
states by Soviet Russia.

At a time when the last of the 
colonial empires is crumbling in Af
rica, Australia chose to abet and 
strenghten the largest colonial em
pire in Europe. Although well aware 
of the aspirations of the Baltic peo

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius -- 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

<TA FRANK BARAUSKAS Limited “3,1 REALTOR
3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 
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• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 

ir užmiesčiuose
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OKULISTAS
L LU NSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu 

ple to be free of foreign domination, 
and of the crimes being perpetrated, 
by Russia against the Baltic people 
yet today, Australia has taken this 
infamous calculating step in com
plete disregard of the moral and 
judicial principles involved.

It is saddening that the democra
tic Australia also chose to disregard 
the will and just aspirations of its 
own concerned citizens, the minori
ties of Baltic and East European 
origin. A basic tenet of democracy 
— respect for minorities — has been 
violated without cause.

We implore the Government of 
Australia to review its decision and 
to reverse it.

Panašaus turinio telegramą 
Australijos premjerui pasiuntė 
Kanados Baltiečių Federacija. 
KLB krašto valdyba paragino 
siųsti protesto raštus N. Zelan
dijos vyriausybei. Protestuoti 
turėtų ne tik Bendruomenės 
apylinkės, bet ir organizacijos.

VANCOUVER, B.C.
VIETINIS SAVAITRAŠTIS “The 

B.C. Catholic” rugpjūčio 7 d. laido
je išspausdino “T. Žiburių” redakto
riaus laišką, dėkojant} už anksčiau 
paskelbtą straipsnį “Lithuanian 
Church”. Laiške pabrėžiamas Van
kuverio laikraščio įžvalgumas bei 
drąsumas skelbti tiesą apie Lietu
vos tikinčiųjų būklę. — Paprastai 
trumpi laiškai paskatina redakci
jas duoti daugiau informacijų rūpi
mais klausimais ir atkreipia skaity
tojų dėmesį.

KUN. L GRIGAITIS dėl nenuma
tytų kliūčių negalėjo išvykti atosto
gų į Argentiną. Jis vėl rūpinasi dva
siniais lietuvių reikalais. Naujasis jo 
adresas: Rev. I. Grigaitis, 205-1109 
Harwood St, Vancouver, B.C., V6E 
1R7. Kor.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p. 
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios

— Parapijos persikėlimo koncer- 
tas-pobūvis įvyks rugsėjo 21, šešta
dienį, 5.30 v.v. Programoje: trumpa 
oficialioji dalis, Hamiltono mergai
čių choras “Aidas”, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio, vakarienė, šokiai. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 11 v.r., 
padėkos pamaldos.

— Rugpjūčio 31 d. Sv. Jono lie
tuvių kapinėse Anapilyje palaido
ta a.a. dail. Irena Gurevičienė, rug
sėjo 3d. — a.a. Bronius Amba- 
kas iš Keswicko, Ont. Velionių šei
moms nuoširdi užuojauta.

— Šį sekmadienį — lietuvių mal
dininkų kelionė į Midlandą (žiūr. 
atskirą pranešimą). Ryšium su iš
kilmėmis Midlande, šį sekmadienį, 
rugsėjo 8, Springhurste pamaldos 
bus tik 10 v.r. Rugsėjo 15 d. Spring
hurste pamaldos — tik 11 v.r.

— Nuo rugsėjo 2 d. pirmadie
niais Anapilio salėje pradėtas ant
rasis bingo. Jau sudarytas darbinin
kų personalas. Kafeterija pirmadie
nio bingų norima pavesti Anapilio 
moterų būrelio ir kat. moterų drau
gijos skyriaus tarnybai.
■ — Pamaldos sekmadienį: 10 v.r. 
už a.a. Petronėlę Sabaliauskienę, 11 
v. už a.a. Magdaleną Grigaitienę; 
Springhurste 10 v.r. už Valantiejų ir 
Augaičių šeimos mirusius.

— Susituokė: Jonas Užupis ir Su
san B. Doyle.

— Pasibaigus Toronto susisiekimo 
streikui, specialus autobusas nuo 
Islington požeminio traukinio sek
madieniais 10.30 v. rytą perveža 
žmones į Anapilį 11 vai. pamaldoms.

“The Toronto Sun” rugpjū
čio 27 vedamajame rašo apie 
dominuojančias darbo unijas 
Australijoje ir Kanadoje. Esą 
australiečių unijos norėjusios 
Įsitikinti, ar sovietų smuikinin
kas G. Ermolenko tikrai sava
noriškai norėjęs pabėgti. Jei 
amerikiečių pajūrio sargybos 
pareigūnai' taip būtų pasielgę, 
nebūtų buvę Simo Kudirkos 
dramos. Australijoj unijos per
daug dominuojančios ir tuo bū
du kartais pridarančios daug ža
los kraštui. Panašiai esą Kana
doje, kur pvz. Toronto eismo 
tarnautojų streikas buvęs “idio
tiškas”. Dėl jo turėjo kentėti 
visuomenė.

“Bloor West Villager” mėn
raščio rugsėjo laidoje išspaus
dintas V. Aušroto laiškas, rašy
tas Toronto burmistrui dėl su
tvarkymo parkelio tarp Willard 
ir Durie gatvių. Iš paskelbto su
sirašinėjimo matyti, kad i tai 
atkreipė dėmesį parkų skyrius.

“Aušros” mergaičių kvartetas 
iš Windsoro jau pasiekė Argen
tiną, kur sėkmingai koncertavo 
Buenos Aires lietuviams. Jis at
siuntė “TŽ” atviruką, kuriame 
rašo: “Sveikiname ‘Tėviškės Ži
burius’ ir siunčiame nuoširdžius 
linkėjimus.”

“Darbininkas naktimis, žur
nalistas dienomis” — tokia ant
rašte išspausdino straipsnį apie 
Pranį Alšėną “Bloor West Vil
lager” 1974. IX. laidoje (turi 
28.000 skaitytojų). Jis parašytas 
redakcijos atstovės po pasikal
bėjimo Pr. Alšėno namuose. Il
game rašinyje pasakojama apie 
mūsų tautiečio praeitį, parašy
tas knygas, Lietuvos okupaci
jas ir gyvenimą Kanadoje. Au
torius esą dirbęs naktimis Onta
rio parlamento rūmų švaros pa
laikymo srityje 20 metų. Raši
nio pabaigoje sakoma, kad lais
vė Kanadoje net ir fizinį darbą 
atliekančius intelektualus daro 
laimingesnius nei gyvenimas 
priespaudoje.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ 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 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
35-45 metų amžiaus. Turiu gerą pre
kybą ir nekilnojamą nuosavybę. Laiš
ke nurodyti savo adresą, telefoną ir 
pridėti nuotrauką. Siųsti “TŽ” ad
ministracijai, pažymint “perduoti 
Klevui”, šiuo adresu: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

AR SUINTERESUOTAS 
vyras arba moteris padaryti karjerą 
“Real Estate” srityje? Malonus dar
bas. Atlyginimas toks, koks dera 
profesionalui. Gerai žinoma ir spar
čiai auganti įstaiga. Skambinti Vai
teliui Drešeriui tel. 233-3334 arba 
231-2661, Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.
ATLIEKU VISUS NAMU DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lie
tuviams pigesnė kaina. Skambinti 
po 5 v.p.p. tel. 535-2581 (klausti Joe).
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
7674737.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 31, šeštadienį, iš 

mūsų šventovės palaidota Irena Gu
revičienė. Jos vyrui Antanui ir sū
nui Tadui reiškiame gilią užuojautą.

— Sis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lan
komi iš anksto susitarus.

— Pradedant šiuo sekmadieniu, 
vakarinės Mišios vėl bus 7 v.

— Kun. Bronius Jurkšas iš Toron
to išvyksta rugsėjo 11 d. Parapijie
čiai, kurie asmeniškai norėtų su juo 
atsisveikinti, turės progos tai pada
ryti šį sekmadienį po 11.15 v. Mišių 
parapijos salėje. Ten prie, kavutės 
ir pyragaičių bus galima pabendrau
ti ir atsisveikinti kun. Br. Jurkšą, 
paliekantį mūsų parapiją.

— Maldininkų kelionė į Midlandą 
— šį sekmadienį (žiūr. atskirą pra
nešimą).

— J. A. Krikščiūnai, A. Masys, B. 
S. Sakalai, A. S. Viskontai ir J. 
Poška stambesnėmis aukomis parė
mė mūsų parapiją. Nuoširdus ačiū! 
Taip pat dėkojame Petrui Sidarui už 
parapijai padovanotas keturias va
zas su gražiais lapuočiais.

— Parapijos raštinėje galima įsi
gyti maldaknygę “Didysis ramybės 
šaltinis”,

— Prašytos paskelti Mišios: šeš
tadienį 8 v. už Jurgį ir Mariją Smols- 
kius, užpr. J. Smolskienė; 8.30 v. už 
Mariją ir Motiejų Brizgius, užpr. sės. 
Michaelė Brizgytė; 9 v. už Kęstutį Si
manavičių, užpr. tretininkai; sekma
dienį 8 v. už Barborą Rudvalienę, 
užpr. Krivių šeima; 9 v. už Edvardą 
Stankaitį, užpr. J. A. Rakauskai; 10 
v. už Mariją Štuikienę, užpr. Ant. 
Stuikys, 11.15 v. dvejų metų mir
ties metinės už savanorį Stasį Asevi- 
čių, užpr. Dom. Asevičienė; 7 v.v. 
už Juozapą Akstiną (10 metinės), 
užpr. B. E. Tamulioniai.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusios savaitės LN bingo 

lošėjų skaičiaus vidurkis buvo kiek 
didesnis kaip ankstesnę savaitę ir 
davė apie 70% norijnalių bingo pa
jamų.

— Scenų tvarkymas jau pradėtas. 
Šiuo metu didžiosios salės scenai 
nuo Alhambros pusės iškirstos du
rys. Pro jas bus galima įeiti į sceną 
nuo laiptinės. Salia scenos bus ne
maža patalpa persirengimams. Tiki
masi dar šią savaitę gauti scenų ap
švietimo bei uždangų reikmenis.

— “Varpo” choro atstovas pa
reiškė, kad jau šią savaitę LN cho
ras pradės repeticijas.

— LN administracija prašo, kad 
tos organizacijos, kurios dar nesi- 
tarė dėl LN panaudojimo organiza
cijų reikalams, neatidėliodamos tar- 
tųsi, nes tris vakarus patalpas ski
riant bingui, likusieji vakarai reikia 
tiksliai skirstyti, kad organizacijų 
darbas nesitrukdytų.

— LN paskolos lakštų pardavimas 
lėtas. Gal atostogos trukdė. Iš $300.- 
000 vertės registruotų lakštų beliko 
apie $13.000. Juos išparduoti svar
bu greitai, nes sulaikytų rangovų pi
nigų išmokėjimo laikas atėjo. Visi 
lietuviai, galį prie šio kolonijos rei
kalo prisidėti, prašomi neatidėlio
jant tai padaryti. Lakštus galima 
pirkti LN raštinėje. Kas negali už
eiti į LN raštinę, prašomas paskam
binti telefonu 533-9030 arba 270- 
4925 ir LN atstovas skirtu laiku at
vyks tamstų nurodyton vieton. Pra
ėjusią savaitę. LN paskolos lakštų 
nupirko Vaikus Stasys už $1000.

— Nario įnašus įmokėjo: Pranas 
Kaziukonis $100, Andrius Gaputis 
$24, Bruno Mackevičius $25. Be to, 
Bruno Mackevičius paaukojo LN 
$100. Jaunų LN narių skaičių padi
dino Viktorija ir Rita Vingelytės. 
Jos abi įmokėjo po $1 nario įnašo.

Valdyba
Svečiai. Gražina Slavėnienė- 

Anysaitė su sūnumi, dr. Jurgis 
Anysas, lydimi p. V. Anysienės, 
aplankę velionies dr. M. Anyso 
kapą, užėjo ir “TŽ” redakcijon. 
Susipažino su laikraščio darbu, 
apžiūrėjo spaustuvę. Gražina 
Slavėnienė dėsto vienoje Buffa
lo kolegijoje germanistiką ir ru
sų kalbą. Neseniai baigė rašyti 
daktarato disertaciją apie este
to figūrą vokiečių literatūroje. 
Dabar tvarko savo tėvo atsimi
nimus apie Klaipėdą. Jos vyras 
dr. J. Slavėnas Buffalo un-te 
dėsto istoriją (irgi lankėsi To
ronte). Dr. Jurgis Anysas dėsto 
chemijos mokslus De Paul uni
versitete Čikagoje

Rudis Vilembrektas pardavė 
savo viešbutį Chatham, Ont., ir 
nusipirko kitą “New Commer
cial Hotel”, 15 Graham St., 
Woodstock, Ont.

Išėjo pensijon P. Gulbinskas, 
uoliai dalyvaująs visuomeninė
je veikloje, ypač šauliuose. Jau 
20 metų dainuoja “Varpe”, gie
da Lietuvos Kankinių parapijos 
chore ir kartais eina vargoninin
ko pareigas. Pensijos proga jam 
buvo suruoštas privataus pobū- 
dio pagerbimas.

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.532-5191

S ANAPILIO lietuvių parapijos persikėlimui atžymėti

1 šeštadienį, rugsėjo 21 d., 5.30 v.v., Anapilio salėje įvyksta |

i AKABEMIJA’KONCERTAS t
............................................. . t

® PROGRAMOJE: trumpa oficialioji dalis, muz. V. Verikaičio vadovaujamas 
----------------Hamiltono mergaičių choro "AIDAS" koncertas, vakarienė, šokiai, 
grojant estų orkestrui. įėjimas: suaugusiems — $6, jaunimui — $4.

«••• Anapilio parapijos taryba visus tautiečius iš arti ir tolimesniu vietovių maloniai kviečia atsilankyti.
‘ 4S-

METINĖ LIETUVIŲ MAL
DININKŲ kelionė Į Midlandą, 
Š. Amerikos kankinių šventovę, 
įvyksta šį sekmadienį, rugsėjo 
8 d. Mišios — 12.30 v., Kryžiaus 
keliai ir susikaupimas prie Lie
tuvos kankiniams paminklinio 
kryžiaus. Neturintiems susisie
kimo priemonių specialus auto
busas nuo Prisikėlimo par. iš
vyks sekmadienio rytą 9 v. Ke
lionė į abi puses suaugusiems 
— $4, vaikams — $3. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti ir akty
viai įsijungti į giedojimą pamal
dų metu, šias tradicines liet, 
maldininkų keliones organizuo
ja abi lietuvių parapijos.

Lituanistinis seminaras per
keliamas į West Park Second
ary School patalpas, suteikiant 
oficialias anglų gimnazijos už- 
skaitas-kreditus. Pamokos pra
sidės rugsėjo pabaigoje. Ka
dangi labai svarbu žinoti tikslų 
mokinių skaičių, prašome visus 
būsimus studentus tuojau pat 
užsiregistruoti savo parapijų 
raštinėse arba pas V. Tasecką, 
168 Bartlett Ave., Toronto 
M6H 3G1 (tel. 535-6659) Prime
name, kad norint gauti užskai
tas, studentai turi iš savo gim
nazijų pristatyti specialų pažy
mėjimą, vadinamą “Evening 
School Permission Form”. Ved.

Po vasaros atostogų “Var
pas” pradeda darbą. Kadangi 
jis pakviestas koncertui Į Ha
miltoną spalio 5 d., vaidyba 
kviečia visus varpiečius tam pa
siruošti. Repeticijos pradeda
mos rugsėjo pradžioje. Laikas 
ir vieta bus pranešta kiekvie
nam varpiečiui atskirai. V-ba

Gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas pasiuntė du motyvuotus pro
testo raštus Australijos preky
bos komisarui (konsului) Toron
te dėl Australijos pripažinimo 
Lietuvos smurtinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Pirmuoju laiš
ku konsulas taip pat prašė parū
pinti jam nuorašą to dokumen
to, kuriuo Australijos vyriausy
bė išreiškia tą savo pripažinimą. 
Komisaras pažadėjo tai padary
ti. Be to, gen. konsulas padėko
jo laišku opozicijos vadui Kan
beroje M. B. Snedden už jo pa
lankumą Lietuvai ir pridėjo jam 
savo raštų Australijos konsului 
(komisarui) Toronte nuorašus.

Protesto telegramą Australi
jos premjerui ryšium su Lietu
vos aneksijos oficialiu pripaži
nimu pasiuntė Kanados Baltie- 
čių Federacija. Reikia manyti, 
kad ji tai padarys ir N. Zelandi
jos atveju, (adresus žiūr. 1 psl.). 
Kadangi N. Zelandijos premje
ras mirė, protesto raštus adre
suoti tik “Prime Minister”.

Australijos pasiuntinybei pa
rašiusieji protesto laiškus ry
šium su Lietuvos aneksijos pri
pažinimu gavo atsakymus. Visi 
jie — standartiniai: esą Austra
lija niekad nepripažino Pabal
tijo valstybių aneksijos būdo, 
bet pripažįsta Sov. Sąjungos val
džią tose srityse įvestą jau dau
giau kaip 30 metų. Pagal šią lo
giką išeitų, kad padaryta skriau
da po 30 metų jau tampa do
rybe ... Paaiškinimą pasirašė 
M. J. McKeown, Counsellor. 
Australijos pasiuntinybės adre
sas: H. E. James Charles Ing
ram, High Commissioner, 90 
Sparks St., Suite 600, Ottawa, 
KIP 5B4.

A.a. Irena Gurevičienė, gimu
si 1915 m. spalio 8 d., mirė š.m. 
rugpjūčio 28 d. šv. Mykolo ligo
ninėje. Palaidota lietuvių kapi
nėse rugpjūčio 31 d. Apeigas 
atliko kun. V. Gorinas iš JAV, 
kun. B. Bagdonas, OFM, ir kun. 
P. Ažubalis. Velionė buvo bai
gusi Lietuvoje meno mokyklą. 
Reiškėsi daugiausia tapyboje, 
pritaikomajame mene ir spau
dos iliustravime, ypač gyvenda
ma Vokietijoje. Kanadoje velio
nė dirbo komercinio meno sri
tyje apie 20 metų. Organizaci
niame gyvenime reiškėsi skau
tėse (Lietuvoje), tautiniuose šo
kiuose ir choruose. Ji paliko Ka
nadoje vyrą Antaną, aktyviai 
dalyvaujantį spaudoje, ir sūnų 
Tadą — mokytoją ir muziką, 
St. Gailevičiaus mokinį.

A.a. Bronius Ambakas, 65 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 31 d. 
Newmarket ligoninėj. Pastaruo
ju metu gyveno su šeima Kes- 
wicke, Ont. Palaidotas lietuvių 
kapinėse rugsėjo 3 d. Buvo pa
šarvotas Turner-Porter laidotu
vių namuose. Laidotuvėse da
lyvavo gana daug tautiečių.

STUDENTAI! ATVYKITE 8 g

SUSIPAŽINIMO VAKARĄ- I 

VYNO ir SŪRIO BALIŲ | 
penktadienį, rugsėjo 13 d., 7 v. vakaro, || 
HART HOUSE MUSIC ROOM. įėjimas — 25 et. Bus vyno, g 
sūrio ir dainininkų. Ateikite visi ! ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 21, g 
bus kelionė į Stratfordą. Pamatysime "Love's Labour's = 
Lost". įsigykite bilietus. Apie tai skaitykite šios savaitės = 
"Studentų žinias" 6 psl. g
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PANELĖS ELZĖS JANKUTĖS 
80 metų sukakties proga Išganytojo 
parapijos moterų draugija ruošia

PRIĖMIMĄ.
Maloniai kviečiame visus, norinčius pagerbti mūsų 
mielą sukaktuvininkę, atsilankyti jos rezidencijoje, 
2 2 Hewitt Avenue, nors trumpai valandėlei.

PRIĖMIMAS įvyks rugsėjo 20 d. tarp 5 v.p.p. ir 9 v.v. 
Organizacijų atstovai prašomi susisiekti su ponia R. 
Žilinskiene tel. 277-2148 arba 439-7059. Rengėjos
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Mielajam bendradarbiui

ANTANUI GUREVIČIUI bei visai šeimai, neteku- 

siem savo mylimos žmonos ir motinos

a.a. IRENOS, 
reiškiame gilių užuojautų ir dalyvaujame bendra
me liūdesyje —

Tėviškės Žiburiai

IRENAI GUREVIČIENEI
mirus, jos vyrų ANTANĄ ir sūnų TADĄ su žmona 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

S. J. Beržinskai
I. M. Pranevičiai A. A. Kazanavičiai

3

1

i

P. M ĮSI EN EI
mirus Lietuvoje, jos sūnus — BRONIŲ ir JUOZĄ su šei
ma, dukrų PR. KISIELIENĘ bei jos vyrų ir visus artimuo
sius Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Ramonų šeima
I

PETRAS ADAMON IS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

London. Ont.
■-« ... s J

“T. žiburiams” persikėlimo 
proga aukojo: $50: kun. Juozas 
Matutis; $25: Jonas Mikšys; 
$21: E. E. Delkai; $20: Jonas 
Norkus; $10: Valerija Anysie- 
nė, J. Usvaltas. Gili padėka vi
siems.

Hamiltono lietuvaičių choras 
“Aidas”, vadovaujamas toron- 
tiečio sol. V. Verikaičio, rugpjū
čio 31 d. grįžo iš sėkmingos ke
lionės po Europą. Aplankė Bri
taniją, Prancūziją, Vokietiją ir 
Italiją. Davė 4 oficialius kon
certus ir 9 neoficialius įvairio
mis progomis. Įspūdingiausias 
priėmimas buvo pas popiežių 
Paulių VI jo vasaros reziden
cijoje. Apie tai rašė ir “L’Os- 
servatore Romano”. Visos cho
ristės ir palydovai grįžo namo 
labai patenkinti savo kelione.

Kun. J. Matutis, Hartfordo 
lietuvių parapijos klebonas, ato
stogas praleido Wasagoje ir To
ronte. Rugsėjo 1, sekmadienį, 
jis'atnašavo 11 v. Mišias Anapi
lio salėje. Gimęs Amerikoje, 
bet puikiai kalba lietuviškai. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais vasaros atostogas praleis
davo savo tėvų gimtajame kraš
te ir ten tobulino savo lietuviš
kąją kalbą. Yra studijavęs Liu
veno universitete. Jis gėrėjosi 
Anapilio sodybos projektu ir 
palinkėjo geriausios sėkmės. 
“TŽ” paliko $50 auką.

Daugelis skaitytojų skundžia
si pavėluotu ir netvarkingu “T. 
Ž.” pristatymu. Laikraščio ad
ministracija stengiasi atskirais 
atvejais padėti, kreipdamasi į 
centrinį paštą, bet reikalai ne- 
visuomet pagerėja. Kaikurie 
skaitytojai prašo “TŽ” siuntinė
ti pirmos klasės paštu. Admi
nistracija tai gali padaryti, bet 
ši paslauga kainuoja $10 me
tams, o prenumerata $8.50. Tais 
atvejais laikraštis siunčiamas 
kaip laiškas. Užsisakant oro paš
tu “TŽ”, reikia primokėti $14 
metams prie reguliarios meti
nės prenumeratos.

Skelbimai, užuojautos, padė
kos ruošiamam “TŽ” numeriui 
priimami iki ketvirtadienio im
tinai. Prašoma siųsti tekstus 
raštu, nes priimant juos telefo
nu dažnai įvyksta klaidų.

Paskirta mokytojauti Rūta 
Urbonaitė į James Culnan mo
kyklą Toronte. Ji baigė socio
logiją Toronto un-te bakalaurės 
laipsniu ir taip pat mokytojų 
kolegiją, šiais metais ji mokys 
V-VI skyrius. Kadangi tai pir
mieji metai, ji negalės aktyviai 
dalyvauti lietuvių veikloje kaip 
iki šiol.

Albina ir Jonas Dūdos — A. 
Buteikienės, Antano Dūdos ir 
Algio Dūdos tėveliai atvažiavo 
iš Vokietijos gyventi pas savo 
vaikus ir jų šeimas Toronte.
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§5 MONTREAL?®
Lituanistinė mokykla prade

da darbą rugsėjo 14 d., 9 v. ry
to, tose pačiose patalpose (Ecole 
Cherrier, 3655 St. Hubert St., 
Cherrier ir St. Hubert gatvių 
kampas) Naujus mokinius jau 
galima registruoti dabar pas 
mokyklos vedėją M. Jonynienę, 
tel. 489-2106 arba atvesti juūs 
pirmą dieną tiesiai į mokyklą.

Mokyklos vadovybė
MONTREALIO ŽINIOS

Paėmus į rankas “TŽ” 32 nr. da
rosi graudu ir nyku — paskutiniame 
savaitraščio puslapyje ne tik nėra jo
kios žinutės iš Montrealio, bet ir tos 
gražios Montrealio žinių skyriaus 
antraštės.

Atrodo, Montrealis daugiau nebe
egzistuoja ir jame nėra nė vieno lie
tuvio. Nejaugi visi jau “išnyko”? 
Kaip būdavo anksčiau gražu ir ma
lonu atsiversti paskutinį “TŽ” pus
lapį bei rasti įdomių žinių ir iš savo 
padangės. Iš vienos ir antros para
pijos būdavo žinių kiekvieną savaitę. 
Kur dabar viskas dingo? Nejaugi 
tose parapijose nebeegzistuoja pa
rapijos komitetai? Gi rodos Šv. Kazi
miero parapijos ribose darbuojasi ir 
parapijos taryba. Kur gi dingo tos 
ypatingai gausios ir turtingos para
pijos žinios, kurios buvo rašomos iš 
Šv. Kazimiero par. gyvenimo? Ne
jaugi pirmoji Kanados lietuvių pa

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

608. Latauskas, Petras,
Hamilton $100

609. Ivanauskai, Petronėlė, Jurgis
iš Campbells Bay, P.Q. 101

610. Soltano, Vlado atm. 100
611. Augio, Viktoro atm. 100
612. Simokaičio, Vytauto vardu 100
613. Sapijonio, Antano atm.,

Toronto 130
614. Kriaučiūno, Juozo atm. 100
615. Pctkūno, Jono atm.

Čikaga 158.35
616. Spudo, Adomo atm. 100

St. Miniota 5
Įnašus papildė:

413. Cuplinsko, Leono atm. iki 300
376. Varkavičius, Julius iki 700
441. Kaziukonis, Pranas,

Woodstock, Ont. iki 200
20. Paškevičius, Albinas,

Otava iki 400
Savo dėdės VI. Soltano ir žmonos 

brolio, mirusio Lietuvoje, atminimui 
bei įamžinimui Kanados Lietuvių 
Fonde įnašus atsiuntė Adomas Kan
tautas, gyv. Edmontone. — V. Si
mokaičio pagerbimui, kuris siek
damas laisvės mėgino nukreipti lėk
tuvą į Švediją, įnašo sudarymu pasi
rūpino SLA 72 kuopos pirmininkas 
J. Šarapnickas. — Ant. Sapijonio 
atminimui įnašą vietoje gėlių su
dėjo po $10: P. J. Augustinavičius, 
J. Dambaras, B. R. Bakevičius, P. 
A. Jurkšaitis, D. Jurkšaitytė, V. R. 
Petruševičius iš Detroito, J. B. Sta- 
lioraitis, E. Ks. Šlekys, Pr. A. Augai- 
čiai, B. St. Matulevičius, K. Lukošius, 
A. H. Stepaičiai ir L. šeškus. — J. 
Kriaučiūno įamžinimu Fonde pasirū
pino velionies našlė Albina Kriaučiū

Greitas ir tikslus patarnavimas!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 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 QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_______ 6.0%
Taupomąsias s-tas______ 8.75%
Term. ind. 1 m.10.0% 
Term. ind. 2 m.9.5%
Term. ind. 3 m.________ 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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

rapija jau nebeegzistuoja? Savaime 
aišku, parapijos komiteto sudėtis 
keičiasi kiekvienais metais, bet nesi
keičia parapijos klebonas, kuris kiek
viena proga moka pasakyti tikrai 
gražius pamokslus ir parašyti net 
knygas. Kaip buvo malonu prieš ke
letą metų klausyti mūsų šventovėje 
pamokslo, kurį pasakė “TŽ” redak
torius kun. dr. P. Gaida. Jis tarp 
kitko pasakė: Montrealio Šv. Kazi
miero parapija yra visos Kanados 
lietuvių vynuogynas. Gaila, kad da
bartiniai to vynuogyno tvarkytojai 
yra truputį apsnūdę. Nežinau, kas 
tuo turėtų pasirūpinti, kad grįžtų 
abiejų Montrealio parapijų žinios į 
savo anksčiau buvusias vietas “TŽ” 
savaitraštyje. Manyčiau, jog nevie
nas montrealietis “TŽ” skaitytojas 
gal ir pagalvoja: kažin ar beapsimo
kės ateityje prenumeruoti ir skaityti 
laikraštį, kuriame nerandame jokios 
žinutės ir iš savo “lizdo”.

Montrealietis
Red. pastaba. Minėtame “TŽ” nr. 

nebuvo Montrealio žinių, nes jų ne
buvo gauta. Jas rašantieji, matyt, 
buvo išvykę atostogų. Esame labai 
dėkingi rašantiem Montrealio žinias, 
nes tik jų dėka visi sužino apie lietu
vių veiklą Montrealyje. Kviečiame 
rašančiuosius ir toliau tęsti pradė
tąjį darbą, nes tik tuo būdu gali būti 
išspręsta problema. Aimanos čia nie
ko nepadės.

nienė, gyv. Toronte. —. Staigiai To
ronte mirė čikagiškis J. Petkūnas. 
Velionies įamžinimu KLF pasirūpi
no St. Jucevičius ir V. Butrimas. 
Aukojo po $20: A. Navickas; po $5: 
Br. Mikšys, J. Žiurinskas, J. Z., J. 
Dementavičius, A. Visockienė, P. 
Morkūnas M. Butrimas, V. Kežinai- 
tis, J. Kvosciauskas, H. S., St. Dab- 
kus, J. O. Gataveckas, A. J. Kar
piai, V. Bardzilauskas, A. Balsas, J. 
Z. Didžbalis, R. Selickas, St. Jucevi
čius; po $4: B. V. Butrimai; po $3: 
P. Krilavičius; $2.35: J. B., po $2: St. 
Jokūbaitis, Alf. šmigelskis, J. Selic
kas, V. Germanavičius, J. R. Sima
navičius, St. Žvirblys, J. Prišas, J. 
Augutienė, J. Maniuška, J. Kalins- 
kis, V. Užupienė, P. Derliūnas, J. 
Morkūnas, R. Janušauskienė, P. Jan
kauskas, J. S., M. Kevežienė ir D. 
Butrimas; po $1: A. Ubeikienė, S. 
Bartusevičienė ir M. Antanaitis. — 
Vaistininko Ad. Spudo, gimusio 1888 
m. ir mirusio 1970 m. Lietuvoje, at
minimui įnašą davė brolis dr. A. 
Spudas, gyv. Toronte. — Lietuvos kū- 
rėjo-savanorio L. Cuplinsko atmini
mui naują įnašą davė jo žmona Va
lytė Cuplinskienė. — Taipgi metai 
iš metų, lietuviškų reikalų neišleis
dami iš akių, K. L. Fonde įnašus 
didina J. Varkavičius, Alb. Paške
vičius ir Pr. Kaziukonis. Savo gera
dariams Fondas yra nuoširdžiai dė
kingas.

Nors jau buvo prašyta seniau, bet 
ir šia proga primename neuždelsti 
savo, o kartu ir mirusiųjų artimųjų, 
nuotraukų atsiuntimo. Laukiame. 
Siųsti sekr. K. Lukošiui, 28 The Pa
lisades, Toronto, Ont., M6S 2W8.

KLF VALDYBA

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_____________ 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito___________12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


