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Studentijos vingiai
Su mokslo metų pradžia atgijo ne tik bendroji visuomeninė 

veikla, bet ir studentiškoji. Niekas tiksliai nežino, kiek dabar yra 
lietuvių studentų laisvojo pasaulio universitetuose. Jų skaičius 
kasmet keičiasi kartu su jų veidais, tad sunku sudaryti bent apy
tikrę statistiką. Tai pagaliau nėra pirmaeilės svarbos dalykas. 
Žymai svarbesnis klausimas, ar studentai reiškiasi visuomeninėje 
lietuvių veikloje. O gal jie užsidaro universitetų auditorijose, bib
liotekose ir izoliuojąs! nuo lietuviškosios visuomenės? Su pasigė
rėjimu tenka šiemet konstatuoti, kad studentai nėra akademiniai 
atsiskyrėliai, kad jie bando telktis į lietuvių studentų klubus, 
norinčius ne tik pramogų, bet ir visuomeninės veiklos, žinoma, 
nevisur taip yra, bet jau girdėti, kad tuose universitetuose, kur 
studijuoja daugiau lietuvių, planuojama ne tik pramoginė, bet 
ir kitokia veikla. Siekiama net daugiau — apjungti esamus klubus 
ir skatinti naujų steigimą. Š.m. lapkričio mėnesį Toronte rengia
mas net visos šiaurės Amerikos lietuvių studentų suvažiavimas, 
kuriame, be kitų dalykų, bus kaip tik svarstomas paskirų klubų 
veiklos centralizavimas, kad tuo būdu galėtų būti girdimas bend
ras visos š. Amerikos lietuvių studentų balsas ir jaučiamas jų 
pulsas. Šios iniciatyvos ėmėsi torontiškiai. Jie tikisi plataus stu
dentijos susidomėjimo ir visuomenės paramos. Tokia iniciatyva 
yra džiuginantis dalykas jau vien dėlto, kad rodo naują studentijos 
gyvastingumą, kuris tarpais labai sumenksta.

★ ★ ★
Mūsų studentijos veikla iki šiol ėjo kylančiais ir krintančiais 

vingiais, kartais atrodydavo, kad jos visai nebėra, kad ji palaidota. 
Po ilgesnio ar trumpesnio laikotarpio, žiūrėk, ji ima ir vėl atgyja. 
Staiga atsiranda naujų pajėgų, kurios sugeba išjudinti ir snūdu
riuojančių mases. Emigracijos pradžioje studentų veikla buvo 
labai gyva, judri. Atrodė, ji niekad nesibaigs. Įvyko betgi kitaip. 
Po eilės metų pasitraukė veiklieji vadai, išėjo į profesorius, įsitvir
tino kitose profesijose, o jaunesnės kartos studentai jau nebetu
rėjo pirmykštės ugnies. Prasidėjo lyg ir dezintegracija, pasimeti
mas neįprastose sąlygose, jieškojimas naujų kelių. Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, netekusi pirmykščio entuziazmo, sunkiai bepa
jėgė jungti visus studentus. Galimas dalykas, kad atsisakymas 
Lietuvoje turėtų korporacijų gerokai pakenkė visam mūsų studen
tijos judėjimui. Tai patvirtina mūsų kaimynų latvių ir estų atve
jai. Jie turėtų korporacijų neatsisakė — jas atsteigė, pasirūpino 
jų prieaugliu, stipendijomis, patalpomis. Ir reikia pasakyti, kad 
jie šioje srityje paisekė geresnių rezultatų. Iš lietuvių turėtųjų 
korporacijų liko, bent iš dalies, ateitininkai, skautai akademikai 
ir neolituanai. Jie, deja, neatsisteigė visoje pilnumoje ir neišvystė 
didesnės veiklos, tačiau per 30 metų išlaikė pagrindinį savo veidą 
ir parodė gana daug gajumo. Organizuoti studentų vienetai turėtų 
išlikti ir toliau. Jie turėtų būti lietuviška parama studijų metais, kai 
vyksta vidinis žmogaus formavimasis, kai reikia savo bandraamžių 
šilimos.

* * *
Studentų organizacijos mūsų visuomenėje turi specifinę pa

skirtį. Jei visos kitos lietuvių organizacijos ribojasi savąja visuo
mene, tai studentai išeina jau į platesnius vandenis, būtent, univer
sitetinę visuomenę, kuri dažnai yra daugiatautė. Dėlto ir studentų 
veikla turi būti kitokia, būtent, dvilypė: būti lietuviška atrama 
lietuviam studentam ir tiltu j plačiąją akademinę visuomenę. 
Savo viduje studentų sambūris turi formuoti bei stiprinti lietuviš
kąją dvasią, o išorėje — prabilt j kitataučių visuomenę jai supran
tama kalba. Dėlto jokia kita organizacija negali šios paskirties 
atlikti. Gal jaunimo sąjunga, kuri bando pirmuosius žingsnius? 
Tikrai ne. Jos eilėse yra daug nestudentiško jaunimo, kuriam uni
versitetinė visuomenė visai neprieinama. Pvz. surengti Lietuvių 
Dieną universitete gali tiktai jame veikiantis studentų klubas, 
turįs atitinkamas teises. Ir aplamai universitetai yra studentų veik
los dirva, kurioje niekas kitas negali veikti. O toji dirva yra labai 
svarbi. Išnešti viešumon lietuvio ir Lietuvos vardą institucijoje, 
kur studijuoja keliolika tūkstančių jaunų žmonių, yra didelis da
lykas. Tie lietuvių studentų klubai bei vienetai, kurie pajėgia 
kasmet suruošti tokius kultūrinius renginius, atlieka didžios reikš
mės darbą. Ta linkme reikėtų skatinti visą mūsų studentiją. Įpra
tusi eiti į platesnius vandenis lietuvio vardu, ji eis juo ir vėliau, 
kai įsijungs į viso krašto gyvenimą. Pr. G.

KANADOS n -I • I * ’ O
įvykiai rosukis kairėn?

Pasaulio įvykiai
ITALIJOJ ATSISTATYDINO KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PREMJERO 
M. Rumoro koalicinė vyriausybė, kurią jis buvo sudaręs su socia
listais ir socialdemokratais. Tai jau trečioji šiemetinė vyriausy
bės krizė ekonominių problemų spaudžiamam krašte, o nuo 1943 
m. Italija yra turėjusi net 36-šis ministerių kabinetus. Premjero 
M. Rumoro koaliciją sugriovė Francesco de Martino vadovaujami 
socialistai, pasisakydami prieš kovos su infliacija priemones, dėl 
kurių kenčia darbininkai ir mažiau uždirbantys kiti italai. Social
demokratų vadas ir finansų ministeris M. Tanassi pareikalavo 
naujų parlamento rinkimų, socialistų politiniame žaidime įžiūrė
damas aiškų flirtą su komunistais, pastangas įvesti juos koalicinėn 
vyriausybėn. Galimas dalykas, toks įtarimas turi pagrindo, nes

Spaudos konferencijoje prem
jeras P. E. Trudeau atšaukė sa
vo patarėjo užsienio reikalams 
Ivano Head pareiškimus “Cana
dian Press” atstovui M. Lavoie, 
žadančius Kanados vyriausybės 
posūkį į kairę, kurios geriausiu 
pavyzdžiu buvo nurodyta Šve
dija bei jos premjeras O. Palme. 
Pasak premjero P. E. Trudeau, 
jokia iniciatyva kairės linkme 
nesanti numatyta. I. Head nėra 
padaręs palyginimo tarp Švedi
jos ir Kanados būsimos užsie
nio reikalų politikos. Kai vienas 
žurnalistas pareiškė, kad posū
kio kairėn pranašavimus yra gir
dėjęs ir iš kitų valdžios pareigū
nų, premjeras P. E. Trudeau pa
žadėjo atkreipti didesnį dėmesį 
į savo patarėjų kalbas. Vėliau I. 
Head prisipažino, kad dėl minė
to pareiškimo jis yra patekęs į 
“karštą vandenį”. Iš premjero P. 
E. Trudeau taipgi patyrėme, 
kad jo vyriausybė bandys iš Bri
tanijos perkelti Otavon Kanadą 
1867 m. įsteigusį Britų Š. Ame
rikos Aktą ir jį padaryti pačios 
Kanados tvarkoma konstitucija. 
Britanijos parlamentas jau se
niai bando atsikratyti šios atsa
komybės, bet minėto dokumen
to reformai kelią pastoja Kana
dos federacinės ir provincinių 
vyriausybių nesutarimas.

Sosto kalbą, nurodančią dar
bo gaires Kanados XXX-jam 
parlamentui, perskaitė vyr. tei
sėjas B. Laskin, pavaduojąs gu

bernatorių J. Leger, sveikstantį 
po širdis sutrikimo. Premjero P. 
E. Trudeau vyriausybės paruoš
ta kalba pagrindine problema 
laiko infliaciją, tačiau nei kai
nų, nei atlyginimų kontrolės ne
siūlo. Įsipareigojama sumažinti 
vyriausybės biudžetines išlaidas, 
padidinti jau vykdomų progra
mų efektingumą, atsisakyti to
kių, kurios prisidėtų prie inflia
cijos stiprinimo. Remdamasi 
JAV prez. G. Fordo pavyzdžiu, 
premjero P. E. Trudeau libera
lų vyriausybė žada specialius 
pokalbius su pramonės, preky
bos, žemės ūkio, darbo unijų 
atstovais. Infliacijai sumažinti 
planuojami pasitarimai ir su 
provincijų vyriausybėmis, ta
čiau visų Kanados premjerų 
konferencija numatoma tik 
1975 m. pradžioje.

Federacinio parlamento dar
bo pradžią sudrumstė indėnų su
sikirtimas su RCMP policija, pa
sibaigęs smarkiomis muštynė
mis. Jas sukėlė net iš Britų Ko
lumbijos atvykęs indėnų karava
nas, turintis apie 200 narių, ku
rie reikalauja didesnės paramos 
švietimo bei socialiniuose reika
luose, kompensacijos už praras
tas žemes. RCMP policija du 
kartus sulaikė į parlamento rū
mus besiveržiančius indėnus ir 
jų šalininkus. Riaušes primenan
čiame susikirtime indėnai su sa
vo šalininkais prieš policją pa
naudojo akmenis, lazdas bei ki-

Kanados baltiečiai nuolat rūpinasi Pabaltijo valstybių laisvės byla, išnaudodami visas galimas progas. Kai Ota
voje jvyko š. Atlanto Sąjungos užsienio reikalų ministerių konferencija 1974. VI. 19, baltiečių atstovas aplankė 
visas delegacija ir įteikė atitinkamą memorandumą. Nuotraukoje iš kairės: lietuvių atstovas KLB Otavos apy
linkės pirm. V. Priščepionka, Portugalijos užsienio reikalų min. Mario Soares, latvių atstovas prof. dr. V. Linis

Baltiečiai Australijos spaudoje
Visa eilė laikraščių pasisakė prieš darbiečių vyriausybės užsienio politiką

“TŽ” redkacijoje dr. K. J. 
Kemežio dėka gautas pluoštas 
Australijos laikraščių iškarpų 
apie jų vyriausybės posūkį so
vietų link ir baltiečių protestus 
bei demonstracijas, reikalaujan
čias atšaukti Baltijos valstybių 
pripažinimą Sov. Sąjungai.

Prasidėjo nuo meno
“The National Times” IX. 

23-28 rašo, esą Baltijos valsty
bių pripažinimą sovietams pa
skatino Australijos ambasado
rius James Plimsol Maskvoje. 
Jis paprašęs savo vyriausybę 
leidimo aplankyti Baltijos vals
tybes, nes tai vienintelė sritis 
Sov. Sąjungoje, kur galima pa
matyti moderniojo — abstrakti
nio meno kūrinių. Sov. Sąjun
gos vyriausybė sutiko patenkin
ti ambasadoriaus norą tik tuo 
atveju, jeigu Australijos vyriau
sybė pripažins Sov. Sąjungos su
verenumą tose srityse. Australi
jos vyriausybė nusilenkė Mask
vai ir jos sąlygą išpildė. Toks 
sprendimas betgi suskaldė dar
biečių eiles. Senatorius James 
McClelland, kuris turėjo tapti 
ministerių, pareiškė senate: 
“Tas Baltijos valstybių pripaži
nimas (sovietams) de jure man 
nebuvo malonus. Atvirai ta
riant, geriau būtų buvę, jei tai 
nebūtų įvykę.” Visdėlto ir šis 
darbiečių senatorius pridūrė:

Mes (darbiečių partija) nedaly
vaujame pavergtų tautų susirinki
muose ir nesudarome įspūdžio, kaip 
buvęs senatorius Hannan, p. Darby, 
p. Wentworth daro, kad vienu ar ki
tu būdu jiems simpatizuojame ir 
kad mūsų pritarimas jų bylai nuims 
jungą nuo jų pečių. Mes jų neapgau- 
dinėjame.

Peikia ministerį
“The Canberra Times” IX. 19 

išspausdino platoką aprašymą 
Australijos senato posėdžio, ku
riame buvo papeikta užs. r. min. 
senatoriaus Willesee politika ir 
pageidauta, kad pastarasis atsi
statydintų dėl Baltijos valstybių 
pripažinimo. Parlamentinės dis
kusijos truko ištisą dieną, nes 
kartu buvo svarstomas ir norė- 
tokius improvizuotus ginklus, 
kurių nuotrauka primena tikrą 
arsenalą. Vėliau paaiškėjo, kad 
muštynes sukurstė komunistai 
ir kiti kairiojo sparno revoliuci- 
ninkai. Policija suėmė 15 de
monstrantų, o sužeistų buvo apie 
20 asmenų, jų tarpe visai nekal
tų žmonių, atėjusių susipažinti 
su parlamentu bei jo aplinka. 
Ministeris indėnų reikalams J. 
Buchanan sutiko priimti jų de
legaciją. Premjeras P. E. Tru
deau pareiškė, kad jo vyriausy
bė vengs derybų, kol bus nau
dojamos jėgos priemonės. Kara
vano nariai neturi jokios teisės 
kalbėti visų Kanados indėnų var
du, nes šiam tikslui jau yra iš
rinkti indėnų vadai ir jų genčių 
tarybos. Ontario indėnai RCMP 
policiją apkaltino brutalumu ir 
pareikalavo, kad provincijos vy
riausybė, kurios galioje yra Ota- 

(Nukelta į 6 psl.) 

jusio pasilikti Australijoje Sov. 
Sąjungos piliečio Ermolenkos at
vejis. Visa eilė senatorių pasi
sakė prieš užs. r. ministerio lai
kyseną pastarojo atveju, tačiau 
darbiečių senatoriai palaikė užs. 
r. minsterį. Iš darbiečių sen. 
Hall pasisakė prieš Baltijos 
valstybių pripažinimą. Pasak 
sen. Greenwood, tai buvę pada
ryta norint pasigerinti sovie
tams prieš Australijos premjero 
kelionę Sov. Sąjungon. Dėl to 
paties motyvo buvęs atiduotas 
sovietams ir Ermolenka. Dar
biečių (socialistų) partijos at
stovai gynė vyriausybės politi
ką. Sen. Wheeldon priekaištavo 
opozicijai, sakydamas, esą ji ho- 
ri sukliudyti Australijos užs. r. 
min. Willesee tapti Jungt. Tau
tų pirmininku. O pats užs. r. 
ministeris pareiškė, esą vyriau
sybė nesiekė pasigerinti Sov. 
Sąjungai; pasisakė prieš “besi- 
bastančias mažumas, bandančias 
diktuoti vyriausybei užsienio 
politiką”:

Aš neturiu nieko prieš jų nuomo
nę, bet abejoju, ar jie turi teisę 
spausti vyriausybę vykdyti politiką, 
kuri ignoruoja tikrovę. Šaltojo karo 
laikotarpis pasibaigė. Praėjo ir ko
lonijinė Australijos užsienio politi
kos era, kurioje ji turėjo laukti 
Britanijos ir JAV akcijos užsienio 
politikoje bei ja sekti.

Pavojus baltiečiams?
“The Australian” IX. 27 re

portaže apie atstovų rūmų po
sėdį pateikia premjero Whitla- 
mo pareiškimą bėi savo vyriau
sybės žingsnio pateisinimą. Jį 
išprovokavo liberalų atstovas C. 
Kerin, sakydamas, jog jo apy
linkėje gyveną baltiečiai reiškia 
baimę, kad dabar galį būti leng
viau išduoti Sov. Sąjungai, kuri 
naudojanti šmeižtus 'ir išgalvo
tus kaltinimus. Premjeras Whit- 
lam paaiškino, kad Baltijos val
stybių pripažinimas palengvin
siąs Australijos atstovams Sov. 
Sąjungoje atlikti pasiteiravimus 
apie baltiečius, gyvenančius 
Australijoje. Prieš minėtą pri
pažinimą visi pasiteiravimai 
apie baltiečius Australijoje bu
vę atliekami nėr Sov. Sąjungos 
vyriausybę. Dabar Australijos 
atstovai esą galės palaikyti tie
sioginius ryšius su Baltijos vals
tybėmis, panašiai kaip svetimų 
valstybių atstovai Australijoje 
gali palaikyti tiesioginius ryšius 
su valstijų vyriausybėmis. Tai
gi, Australijos atstovai galėsią 
dabar surinkti daug platesnes 
bei išsamesnes informacijas. Di
džioji dauguma asmenų, gimu
sių Baltijos respublikose ir gy
venančių Australijoje, yra tapu
si jos piliečiais. Netapusių pi
liečiais tesąs mažas nuošimtis. 
Be to, jiems niekas nekliudo 
įsipilietinti. “Jei kuris nors jų 
yra susirūpinęs savo padėtimi, 
tesikreipia į darbo ir imigraci
jos departamentą. Nenumato
mos jokios kliūtys jiems pasi
likti Australijoje”.

Iš premjero Whitlamo pareiš
kimų matyti, kad nesusigaudo 

sovietinėje tikrovėje, nors ja re
mia savo užsienio politiką. Fe
deracinę Sov. Sąjungos struk
tūrą jis lygina su Australijos. 
Panašią klaidą darė ir Kanados 
Trudeau, lankydamasis Sov. Są
jungoj. Kanados ukrainiečiai 
jį gerai pamokė. Tai turėtų pa
daryti ir Australijos etninės 
grupės. Premjeras Whitlam yra 
tiek įtikėjęs į sovietinę propa
gandą, kad ją laiko tikrove. 
Dėlto jam ir Lietuva atrodo 
kaip Australijos valstija, nors 
Vilniuje sėdi Maskva — nėra 
nė lašo tikros federacinės struk
tūros.

Sudegino premjero iškamšą
“The Canberra Times” IX. 20 

plačiai aprašė baltiečių demons
tracijas Kanberroje ir atspaus
dino porą labai ryškių nuotrau
kų. Toje demonstracijoje buvo 
sudeginta premjero Whitlamo 
iškamšą. Korespondentas mini, 
kad demonstravo 1500 baltiečių. 
Jų plakatai reikalavo atšaukti iš 
Maskvos ambasadorių Plimsol. 
Vienas demonstrantas buvo su
imtas už rašymą ant cemento žo
džių: “Sov. Sąjunga nužudė 66 
milijonus žmonių, kad galėtų iš
laikyti vergijoje 8 valstybes”. 
Demonstruojantieji pareiškė ko
respondentui: “Mes stovime 
prie Australijos parlamento rū
mų, norėdami priminti visiems, 
kad ji turi būti teisingumo ir 
demokratijos tvirtovė visų pa
žiūrų žmonėm. Mes nenurim
sim, kol Whitlamo vyriausybės 
sprendimas nebus pakeistas”.

Naivi politika
Žurnalinio tipo iliustruotas 

laikraštis “The Bulletin” IX. 28 
išspausdino platoką P. Samuel 
informaciją apie baltiečių pro
testus ir demonstracijos nuo
trauką. Esą premjeras Whitlam 
beveik pasitraukė iš ekonominių 
reikalų srities ir perėjo į užsie
nio politiką, kur taip pat jam 
nelabai sekasi. Čia jis bando pa
taikauti sovietams. Tai esą rodo 
Ermolenkos ir Baltijos kraštų 
atvejai. Premjero politika esan
ti naivi. Ji erzinanti Rytų Euro
pos australiečius, kurie savo ne
pasitenkinimą parodė masinėje 
demonstracijoje (dalyvavo apie 
3.000). Opozicijos vadas gavo 
tiek laiškų, kaip niekad. Joks 
kitas politinis klausimas nebuvo 
sukėlęs tokios reakcijos. Laik
raščio bendradarbis spėja, kad 
Whitlamas pataikauja sovie
tams, nes ateityje nori tapti 
gener. Jungtinių Tautų sekreto
rium.

Šie spaudos balsai aiškiai ro
do, kad plačioji Australijos vi
suomenė nepritaria darbiečių 
(socialistų) vyriausybės politikai, 
paneigiančiai demokratinį pado
rumą ir nusilenkiančiai imperia
listinei jėgai, palaužusiai Balti
jos kraštus. Vyriausybės mintis, 
kad reikia skaitytis su tikrove, 
atsisuka prieš ja pačia — ta tik
rovė yra skriauda, mažųjų tautų 
engimas. Tai turėtų matyti ir so
cialistinė Australijos vyriausy
bė. Ks. 

socialdemokratai premjero M. 
Rumoro koalicijoje buvo silp
niausias partneris. Kompartijai 
Italijos politiniame gyvenime 
tenka antroji vieta, ją remia 
ketvirtadalis balsuotojų. Social
demokratų pakeitimas komunis
tais sustiprintų koalicinę vyriau
sybę, bet premjeras R. Rumoras 
nėra linkęs jais pasitikėti. Va
šingtone nuogąstaujama, kad to
kiu atveju Italija pasitrauktų iš 
Atlanto Sąjungos, kurios pieti
nę dalį jau yra susilpninęs Grai
kijos pasitraukimas. Italijos eko
nominė būklė betgi reikalauja 
tvirtos vyriausybės. Infliacija 
yra pasiekusi 21%, mėnesinis 
prekybos defecitas prašoka bili
joną dolerių. Italija buvo pri
versta pasiskolinti is V. Vokieti
jos $2 bilijonus, kurie problemos 
neišspręs, tik nežymiai atitolins 
sprendimą. Stambiausia Italijos 
automobilių gamykla “Fiat” jų 
gamybą turėjo sumažinti 200.- 
000 ir 65.000 darbininkų įvesti 
24 valandų darbo savaitę, o 
“Fiat” yra laikoma Italijos eko
nominio gyvenimo barometru. 
Prez. G. Leone, priimdamas 
premjero M. Rumoro atsistaty
dinimą, paprašė jį tęsti krašto 
valdymą iki parlamento rinki
mų. Jeigu rinkimai bus pa
skelbti, neatrodo, kad jie galėtų 
sustiprinti ^krikščionių demok
ratų pozicijas, o komunistai juo
se gali padidinti savo atstovų 
skaičių. Taigi, Italijos krikščio
nių demokratų vado A. Fanfa- 
nio ir prez. G. Leone laukia ne
lengva dilema. Parlamente vis 
augščiau galvas kelia naujieji 
fašistai, priėję net prie atvirų 
muštynių su komunistais.

PRANAŠAUJA ANARCHIJĄ
Portugalijoje iš prezidento pa

reigų pasitraukė gen. Antonio 
de Spinola, teigdamas, kad šio 
krašto jau neįmanoma valdyti ir 
kad jam gresia atvira anarchija. 
Sukilimui vadovavusių karinin
kų grupė naujuoju prezidentu 
paskyrė gen. F. C. Gomes, kuris 
premjeru patvirtino kairiųjų pa
žiūrų brigados gen. V. Goncal
ves, pasitraukusio gen. A. de 
Spinolos pagrindinį varžovą. 
Valdžios pasikeitimą džiaugsmo 
demonstracijomis sutiko komu
nistai ir kairiojo sparno portu
galai. Naujoji vyriausybė apkal
tino dešiniųjų pažiūrų progresy
viųjų partiją sukilimo rengimu 
ir jau suėmė daugiau kaip 300 
asmenų, šis aiškus Portugalijos 
posūkis į kairę gali baigtis ko
munistine diktatūra, nors nauja
sis prez. gen. F. C. Gomes ir ža
da gerbti Portugalijos įsiparei
gojimus Atlanto Sąjungai, pra
vesti laisvus parlamento rinki
mus sekantį pavasarį. Iš val
džios buvo pašalinti du gen. A. 
de Spinolos šalininkai — krašto 
apsaugos ministeris pik. Itn. M. 
F. Miguel ir informacijos minis
teris mjr. J. S. Osorio.

ATSAKYS Į KLAUSIMUS*
Prez. G. Fordas sutiko atsaky

ti į klausimus, liečiančius iš
ankstinį bausmės dovanojimą 
eksprez. R. Niksonui. Tai pada
ryti jį verčia dviejų demokratų 
klausimų rezoliucijos, pasieku
sios JAV kongreso atstovų rūmų 
teisingumo pakomitetį. Iš tikrų
jų toks prez. G. Fordo pasiaiški
nimas pakomitetyje gali būti 
labai žalingas visiems ateities 
prezidentams, nes kongresas, 
remdamasis šiuo istoriniu įvy
kiu, ir iš jų galės reikalauti ati
tinkamos išpažinties kiekvienu 
susikertančiu klausimu. JAV se
natas taip pat priėmė rezoliuci
ją, draudžiančią eksprez. R. Nik
sonui sunaikinti Watergate inci
dento magnetofonines juosteles 
ir su šiuo įvykiu susijusius raš
tus. Tokia rezoliucija prieštarau
ja prez. G. Fordo susitarimui su 
R. Niksonu, leidusiu raštus su
naikinti po trejų metų, o juoste
les — po R. Niksono mirties 
arba nevėliau kaip 1984 m. rug
sėjo 1 d. Ši rezoliucija taip pat

«--------------------------------
rodo JAV kongreso nesiskaity
mą su prez. G. Fordu ir yra pa
vojinga jo prestižui. Iždo sekr. 
V. Simono pranešimu, prez. G. 
Fordas sustabdė grūdų tiekimą 
Sovietų Sąjungai dėl prasto šie
metinio derliaus ir gerokai su
mažėjusių atsargų. Maskva už 
$500 milijonų buvo užpirkusi 91 
milijoną bušelių kukurūzų ir 34 
milijonus bušelių kviečių. Atei
tyje grūdus parduodančios bend
rovės turės gauti specialų Bal
tųjų Rūmų leidimą.

SIDABRINE SUKAKTIS
Prieš 25 metus kiniečių kom

partijos vadas Mao Pekingo 
aikštėje paskelbė komunistinę 
Kinijos respubliką. Šalia jo tada 
stovėjo premjeras Ču En-lai ir 
maršalas Ču Teh. ši sukaktis bu
vo paminėta Didžiuosiuose Liau
dies Rūmuose surengtu oficialiu 
priėmimu, kuriame dalyvavo 
apie 5.000 kiniečių pareigūnų ir 
užsienio diplomatų. Su premje
ru Ču En-lai priešakyje salėn 
atžygiavo 20 politbiuro narių. 
Jų tarpe buvo ir maršalas Ču 
Teh, jau turintis 88 metus am
žiaus. Premjeras Ču En-lai, 76 
metų amžiaus, pokylin atvyko iš 
ligoninės ir j on vėl grįžo po 
trumpos kalbos. Kompartijos va
das Mao, šiemet sulaukęs 80 me
tų amžiaus, nėtgi nesiteikė pasi
rodyti. Paskutinis jo viešas pa
sirodymas buvo 1971 m. gegu
žės 1 d. Matyt, ir jo sveikata ne
pergeriausia. Premjero Ču En- 
lai negalavimas širdimi jau yra 
žinomas visam pasauliui. Taigi, 
šią sidabrinę sukaktį dominavo 
senoji vadų gvardija, kurios die
nos jau yra suskaitytos, o jų pa
kaitai vis dar tebėra nepaskelb
ti. Sukakties proga sovietų 
“Pravda” vėl priminė Kinijai ko
munizmo skaldymą.

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Turkijos premjeras B. Ecevi- 

tas, liaudies respublikiniųkų par
tijos vadas, remdamasis Kipro 
įvykių atneštu populiarumu, ti
kėjosi sudaryti naują vyriausy
bę ir paskelbti parlamento rin
kimus savo partijos pozicijai su
tvirtinti. Atsistatydinimu jią su
griovė respublikininkų koaliciją 
su 48 atstovus parlamente turin
čia mahometonų religine grupe, 
o naujos koalicijos neįstengė 
sudaryti. Prez. F. Koruturkas 
buvo priverstas kreiptis į opozi
cijai vadovaujantį teisingumo 
partijos vadą S. Demirelį, bet ir 
pastarajam nepavyko sulipdyti 
dešiniųjų partijų koalicijos. At
rodo, Turkijos laukia naujo par
lamento rinkimai. Graikija, Tur
kijos varžovė dėl Kipro salos, 
parlamento rinkimus turės lap
kričio 17 d. Premjeras K. Kara
manlis taipgi yra pažadėjęs re
ferendumą monarchijos grąžini
mo klausimu 1975 m. sausio 1 
d. Atlanto Sąjunga jau kelis kar
tus įspėjo Graikiją nesitikėti ap
saugos, jeigu ji savo karinį dali
nį negrąžins šion organizacijon. 
JAV kongresas, nepaisydamas 
valstybės sekr. H. Kissingerio 
protesto nutraukė karinę para
mą Turkijai.

KALĖDINIAI LAIŠKAI
Kalėdų senelį, protestantų 

kraštuose vadinamą Santa Claus, 
užgriuvo infliacinės problemos. 
Pagal seną legendą tas senelis 
gyvena Korvatunturi kalnuose, 
Suomijos Laplandijoje. Suomi- 
jon buvo nukreipiami vaikų laiš
kai, siunčiami Kalėdų seneliui 
įvairiais adresais. Liisos Jantu- 
nen vadovaujamas specialus 
skyrius Helsinkio pašte į kiek
vieną tokį laišką stengdavosi at
sakyti vaiko gimtąja kalba Kalė
dų senelio vardu. Šiemet šios 
paslaugos nebus įmanoma atlik
ti dėl infliacijos padiktuoto tar
nautojų sumažėjimo. Liisa Jun- 
tunen dabar jieško organizaci
jos, kuri jai padėtų atsakyti į 
vaikų laiškus, jau pradėjusius 
plaukti Helsinkio paštan iš viso 
pasaulio.

/
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Q RELIGINIAME
* ŽMOGAUS BŪKLĖ PO GIM

TOSIOS NUODĖMĖS nėra normali. 
Ji nėra nei sveika, nei tobula, nes 
kliudo tiek moraliniam, tiek dvasi
niam gero, teisingo ir pamaldaus as
mens formavimuisi. Tai pareiškė 
Paulius VI audiencijos metu. Jis aiš
kino, kad gimtosios nuodėmės pa
sekmės apsunkina žmogų, norintį 
vesti asketišką gyvenimą, kuris yra 
krikščionies žymė. Popiežius apibū
dino asketini gyvenimą kaip sunkią 
ir atkaklią savęs kontrolę, kuri už
deda stabdžius spontaniškiems ir 
betvarkiams polinkiams. Pastangos 
asmeniniam tobulumui turi būti su
prastos pagal krikščioniškąjį tikėji
mą: Jėzaus Kristaus sekėjai turi ap
valdyti savo kūną su visomis jo silp
nybėmis bei visais polinkiais.

* ARCHEOLOGINIAI KASINĖJI
MAI vietovėje, kuri yra laikoma 
Marijos gyvenviete, atidengė įdomių 
dalykų. Po dabar griūnančia XVIII 
š. šventove, kurios vietoje norima 
pastatyti Apreiškimo baziliką, suras
tos Kryžiaus karų šventovės, o po ja 
— bizantinės šventovės liekanos iš 
VI š. Dar giliau pakasus, atrasti 
griuvėsiai namo, kurio vienoje sie
noje yra įrašo nuotrupa: “Suklupęs 
M... šventoje vietoje aš įrašiau 
šluos vardus ... jos atvaizdą aš gar
binau”. Kitoje sienoje rasta daug 
įrėžtų krikščioniškų kryželių ir se
novės armėnų simbolinė raidė, kuri 
reiškia “gražią moterį”. Tačiau pats 
svarbiausias įrašas rastas ant vie
nos kolonos graikiškai: “Sveika, Ma
rija”. Vienas iš archeologų kun. 
Bellarmino Bagatti, OFM, sako, kad 
,visi tie dalykai esą ženklai religinio 
pastato iš III š., kai dar buvę gyvų 
Jėzaus giminių.

* ANGLIKONŲ DVASININKŲ 
GRUPĖ skatina Anglikonų Bendri
ją pasitraukti iš Pasaulio Bendrijii 
Tarybos. Jie kaltina Pasaulio Bend
rijų Tarybą klaidingu ekumenizmu 
ir Evangelijos aiškinimu, ryškinan
čiu vien socialinį bei politinį po
žiūrį. Anglikonų Bendrija ir dabar 
jau yra sumažinusi savo duoklę Pa
saulio Bendrijų Tarybai iki $2,400, 
protestuodama prieš pastarosios po
litinius veiksmus. Vokiečių liutero
nai vyskupai, kurie Pasaulio Bend
rijų Tarybai kas metai duoda dau
giau lėšų nei kitos grupės, irgi pa
smerkė Pasaulio Bendrijų Tarybą 
dėl klaidingo ekumenizmo.

* MINDSZENTY FOUNDATION, 
JAV veikianti draugija, kuri kovoja 
prieš komunizmą, pasmerkė JAV Ka
talikų Konferencijos Teisingumo ir 
Taikos sekcijos paruoštą katalikiš
koms mokykloms programą. Pasta
roji esanti labai vienašališka: visur 
smerkia Ameriką, giria komunistinę 
Rusiją. Štai vienas pavyzdys: “Kai 
Jungtinėse Valstybėse amerikiečiam 
reikėjo žemės, jie atėmė ją iš in
dėnų, o juos arba išvijo, arba iš
žudė. Kai žemės ūkio bendruomenei 
pietinėse valstijose re.'įkėjo darbi
ninkų, plantacijų savininkai savo 
reikalams įsigijo vergus. Sovietų Są
junga, iš kitos pusės, iš žemdirbys
tės krašto ir nemokytų žmonių tapo 
antra didžiausia pasaulyje pramonės 
jėga. Tokiam nepaprastam augimui 
pasiekti visa Rusijos žmonių ener
gija ir visos įstaigos veikė karo me
to intensyvumu. Manydama, kad at
silikimas yra didžiausias valstybės 
priešas, Rusija kovoja jau 50 metų 
prieš neraštingumą, ligas, skurdą ir 
nužmoginančias feodalizmo lieka
nas.” Mindszenty draugija pabrėžia, 
kad toje švietimo programoje nė 
žodžiu neužsimenama apie komunis
tinės valdžios kovą prieš Dievą, lais
vę ir tiesą. Per 20,000 katalikų mo
kytojų jau yra įsigiję šią programą 
savo mokykloms. Keletas programo
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je rekomenduojamų filmų turės būti 
skolinami iš “American Documen
tary Films” organizacijos, kuri, anot 
Mindszenty draugijos, laiko daugiau
sia radikalų ir prokomunistų filmus.

★ VATIKANO RADIJAS PRANE
ŠĖ, kad Ukrainoj ir Čekoslovakijoj 
suimta eilė kunigų. Pavyzdžiui, uk
rainietis kun. Bernards Mitskeicg, 
44 m., buvo nuteistas už jaunimo 
maldos būrelių organizavimą ir ska
tinimą tėvų vesti vaikus į pamaldas. 
Čekoslovakas kun. Jozef Gazda, 41 
m., suimtas už katekizmo pamokas 
savo giminaičiams ir jų draugams.

★ VATIKANAS LABAI NUSTE
BO, kai Jugoslavijos televizija paro
dė dokumentacinį filmą, smarkiai 
puolantį a.a. kard. Aloyzą Stepinac. 
Filmas vaizduoja kardinolą kaip na
cių bendradarbį. Svarbiausia, kad tas 
filmas parodytas tuo metu, kai yra 
tiek daug kalbama Vatikane apie 
gerus santykius su Jugoslavija.

★ Į 11 ĮTAKINGIAUSIŲ moder
niosios krikščionybės mąstytojų tar
pą išrinkti net šeši katalikai: kun. 
Hans Kueng, kun. Bernard Loner
gan, SJ, arkiv. Helder Camara, Rose
mary Reuther ir kun. Andrew Gree
ley. Tą parinkimą atliko religinių 
leidinių redaktorių komisija, kurios 
vienas narys yra katalikas. Įtakingu- 
mo atžvilgiu moderniosios krikščio
nybės mąstytojai rikiuojasi: 1. dr. 
Jurgen Moltman, Vokietijos protes
tantų teologas; 2. kun. Hans Kueng; 
3. James Gustafson, United Church 
of Christ teologas; 4. kun. Bernard 
Lonergan, SJ, vienas žymiausių kata
likų filosofų šiandieną; 5. dr. Billy 
Graham; 6. arkiv. Helder Camara; 
7. metodistų vysk, Abel Muzorewa, 
negrų teisių gynėjas Rodezijoje; 8. 
Rosemary Reuther; 9. Vine Deloria, 
Amerikos indėnų vadovas; 10. kun. 
Andrew Greeley, sociologas; 11. Da
vid DuPlessis, sekminininkas.

★ UKRAINIĘČIŲ KATALIKŲ 
ORGANIZACIJA, siekianti patriar
chalinio sosto ukrainiečiams katali
kams, tvirtina, kad kard. Slipyj, vy
riausias Ukrainiečių Katalikų Bend
rijos arkivyskupas, nebuvo Vatikano 
atsiklaustas nei painformuotas apie 
3 naujų ukrainiečių vyskupų pasky
rimą.

★ ANGLIJOS IR VALUOS VYS
KUPAI nutarė leisti atnašauti loty
niškąsias tridentinines laidotuvių Mi
šias, jei to tikintieji pageidauja. Šį 
sprendimą paskelbė kard. John Hee
nan. 1971 m. Paulius VI buvo davęs 
le'dimą retkartinėms tridentininėms 
Mišioms, su sąlyga, kad vietinis vys
kupas tai leistų savo nuožiūra ir kad 
nebūtų jokio susiskaldymo pavo
jaus. KUN. J. STŠ.

Nuolatinė :
.Švenčiausiojo 
Sakramento 

adoracija
* pradėta Immaculate Heart <

of Mary šventovėje ?
' (131 Birchmount St. & Danforth < 
. Ave. rytų Toronte). Šventovė ati- ’
► daryta 24 vai. j parų. Įvesta re- , 
‘ gistruota adoracija dieną ir naktį. < 
, Meldžiamasi už Dievui daromus <
► įžeidimus, kad būtų atsiteista Jo <
* teisingumui, prašoma Jo gailestin- <
► gurno, komunizmo grėsmės žiu- 4
► gimo, kad pasaulyje įsiviešpatau- < 
k tų taika bei ramybė, pagrįsta <
* teisingumu ir Dievo meile. <

► Adoracijos reikalu lietuvių kalba < 
f skambinti tel. 763-4233 Toronte. <

Per eilę metų europinės lietu
viškųjų studijų savaitės susida
rė gerą vardą. Tai pirmiausia 
dėlto, kad tai yra vienintelis to
kios rūšies renginys vakarinėje 
senojo žemyno dalyje. Kasmet 
jos sutraukia gražų būrį dalyvių 
iš įvairiu kraštų. Nusistovėjo 
tvirti ryšiai su užjūriu. Ir ne 
vien tik šiaip sau susitikti ar pa
sižmonėti renkamasi. Savaitės 
patraukia ne tik savo pavyzdin
gu reguliarumu (nuo 1954 m. nė 
vieną vasarą jų eilė nebuvo per
traukta), bet ir kruopščiu pasi
ruošimu, idėjiniu krūviu. Gerai 
paruoštos paskaitos aktualiomis' 
kultūrinėmis ir visuomeninėmis 
temomis, meninė programa pa
verčia susitikimą nuotaikingu 
kūrybiniu bendravimu.

Reikia tik apgailestauti, kad 
neišspausdinami savaitės darbai, 
kurie pasiektų platesnius visuo
menės sluogsnius ir paliktų gi
lesnius pėdsakus. Tai bene vie
nintelis, bet stambus savaičių 
minusas. Šitos spragos neįmano
ma užpildyti vienu straipsniu. 
Kol buvo gyvas darbštusis 
plunksnos brolis ELI vedėjas M. 
Musteikis (miręs 1965), parūpin
davo ir mokėdavo iš kitų išreika
lauti visą eilę straipsnių, todėl ir 
savaičių aprašymai išeidavo 
spalvingesni, duodavo visapusiš
ką vaizdą. Pastaraisiais metais 
išėjo taip, kad savaitės išaugo, 
bet jų aprašymai sumenkėjo.

Šveicarijos lietuvių šventė
Taip iš tikrųjų reikėtų pava

dinti šiemetinę studijų savaitę, 
įvykusią Morschache prie Brun
neno VIII. 4-11. Jos rengėjai — 
Šveicarijos lietuviai įdėjo jon 
tiek daug lėšų, darbo ir širdies, 
kad būtinai tai reikia pirmiausia 
pabrėžti. Sunkiausią darbo naštą 
buvo užsikrovęs entuziastingas 
ir judrus diplomatas dr. A. Ge
rutis. Netrūko jam puikių padė
jėjų, kaip kun. dr. J. Jūraitis, dr. 
J. Pečiulionytė (žymaus partiza
nų vado generolo duktė), I. Ka- 
esti-Augevičiūtė, O. Lindnerie- 
nė, dr. V. Dargužas, dr. J. Stepo
navičius ir kt. Buvo parinkta pa
traukli ir patogi vieta — Šv. An
tano susitikimo namai prie Ketu
rių kantonų ežero, iš kur atsive
ria plati kalnų panorama su snie
guotomis keteromis. Patys na
mai — modernūs, pritaikinti su
važiavimams. Čia sutilpo daly
vių dauguma, kitiems buvo užsa
kyti kambariai apylinkės vieš
bučiuose.

Noras pagarsinti Lietuvą Vi
liaus Tellio žemėje buvo tas aks
tinas, dėl kurio Šveicarijos lietu-

Ištvermingi lietuviu židiniai
Bostonas, Kennebunkportas, Providence, Putnamas po ilgos eilės metų

Įdomu keliauti po egzotinius 
kraštus, bet dar įdomiau aplan
kyti lietuviškus židinius, apie 
kuriuos dažnai skaitai spaudoje, 
bet nedažnai matai iš arti. To
kie židiniai teberusena vadina
moj Naujojoj Anglijoj, JAV-se.

Bostono tautiečiai
Kiek čia lietuvių gyvena, at

rodo, niekas tiksliai nežino, bet 
manoma, kad jų tebėra apie 
6000. Gyventojų surašyme 1930 
m. rasta 12.351. šiame mieste 
yra net keletas kultūrinių židi
nių. Bene labiausiai žinomas 
yra Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla, vadovaujama jos savinin
ko J. Kapočiaus. Ji išleido 36 
tomus, o dabar spausdina “En
cyclopedia Lituanica”. Trys to
mai jau išleisti, eilės laukia dar 
trys. Tomus ruošia paskiri re
daktoriai, o vyriausias redakto
rius yra istorikas' Simas Sužie
dėlis. Minėtoji leidykla atlieka 
istorinės reikšmės darbus ne tik 
savo enciklopedijomis, bet ir ki
tais leidiniais.

Yra Bostone ir šeštadieninė 
mokykla, ir piliečių klubas, ir 
kultūrininkų klubas, ir parapi
ja, ir Bendruomenė, ir ALTos 
skyrius, ir visa eilė organiza
cijų. Neįmanoma buvo visus ap
lankyti, bet pvz. Šv. Petro pa
rapijos ir jos šventovės negali
ma buvo aplenkti. Rasti ją ne- 
bostoniškiui nėra lengva. Matai 
bokštus, bet taksi suka, suka ir 
vis negali privažiuoti. Mat, vi
sur užrašyta “one way”. Paga
liau įvažiavo jis atgalias ... Tal- 
mudiškai. Šventovė statyta apie 
1900 m. So Bostone, o parapija 
pradėta organizuoti 1895 m. 
Taigi pastaroji yra beveik 80 
metų amžiaus. Čia dabar klebo
nauja kun. A. Baltrušiūnas, šie
met sulaukęs 65 m. amžiaus, o 
jam talkina viceklebonas kun. 
A. Janiūnas. Nors šventovė yra 
apsupta pigiųjų butų kolonijos 
ir įvairiausio plauko gyventojų, 
tebetarnauja lietuviams, gyve
nantiems kituose rajonuose. Bu
vusi prie šventovės gana didelė 
mokykla nugriauta, ir toje vie
toje numatyta įrengti autoaikš- 
tė. Galbūt nevienas tautietis mo
kyklos nugriovimą apgailestavo, 
nes čia seniau mokėsi daugybė 
lietuvių. Ilgainiui jų skaičius la
bai sumažėjo, o mokyklos išlai
kymas pasunkėjo. Išlaikyti mo
kyklą kitataučiams nebebuvo 
prasmės.

Aplamai, ir visa parapijos 
veikla susilpnėjo. Kadaise joje

Turininga lietuvių savaitė
Įspūdžiai iš XXI Lietuvių Studijų Savaitės Morschache, Šveicarijoje 

Pradiniai žingsniai
Savaitės programą pradėjo dr. 

L. Alssen, Bowling Green un-to 
profesorė iš JAV, kuri atvežė ir 
pademonstravo savo neseniai pa
gamintą dviejų dalių pažintinį 
filmą apie M. K. Čiurlionį. Fil
mas pritaikintas amerikiečių te
levizijos žiūrovams ir yra Lietu
vių Fondo nuosavybė. Autorė 
papasakojo apie filmo atsiradi
mą ir davė paaiškinimų. Savai
tės dalyviai buvo dėkingi jai ir 
L. Fondui už galimybę pamatyti 
filmo premjerą.

Oficialiai savaitė buvo atida
ryta VIII. 5 rytą. Rengėjų vardu 
kalbėjo dr. Gerutis. “Tauta ne
sensta” — sakė jis, minėdamas 
nueitąjį didžiojo egzodo 30-me- 
čio kelią. Išaugo nauja, karta, 
kuri drąsiai reikalauja Lietuvai 
laisvės. Tai Romo Kalantos ir 
Simo Kudirkos vienminčiai. Šau
naus jaunimo turime ir išeivijo
je.

Susirinkusiems darbingos 
nuotaikos palinkėjo namų šeimi
ninkas kun. Leopoldas,' OFM 
Cap. Jis pradėjo lietuviškai “La
bas rytas!”, trumpai supažindino 
su namų istorija, žodžiu sveiki
no bendruomenių atstovai: Švei
carijos — dr. P. Radvila, Vokie
tijos — vicep. J. Barasas, Belgi
jos ir Prancūzijos — pik. Lans- 
koronskis, Švedijos — dr. K. J. 
Čeginskas. Pakeliui iš Vilniaus 
detroitietis inž. J. Mikaila perda
vė sveikinimą iš tėvynės. Raštu 
sveikino Anglijos LB pirm. kun. 
dr. Matulaitis, MIC, LKMA 
pirm. kun. prof. dr. A. Liuima, 
SJ, estų tautinės tarybos pirm. 
T. Kint,' prof. dr. J. Strauchas ir 
kt.

Lietuva — Šveicarija
Pirmąją paskaitą apie lietu

vius Šveicarijoje iki D. karo 
skaitė dr. A. Gerutis. Iš tikrųjų 
tai buvo ištrauka iš jo rašomos 
istorijos, kuri, sprendžiant iš pa
skaitos, žada būti plati ir įdomi. 
Dokumentiniai lietuvių pėdsa
kai Šveicarijoje yra išlikę nuo 
XIX a. pradžios. Tado Kosciuš
kos ir Ad. Mickevičiaus pramin
tu keliu čia spietėsi 1831 ir 1863 
m. sukilėliai, šimtmečio gale 
čia savo veiklą pradėjo kylantis 
socialdemokratijos judėjimas. 
Dar glaudesnius ryšius su Švei
carija užmezgė atgimusios Lietu
vos veikėjai. Daugelis jų čia pa
semtas mokslo žinias vėliau sėk-

viai rengė savaitę, stengdamiesi 
jai duoti daugiau išorinio spin
dėjimo. Ir tai jiems gražiai pavy
ko. Europinės savaitės, regis, 
pirmą sykį nepasitenkino savai
siais, bet atkreipė į save ir aplin
kos dėmesį. Dar 1956 m. Neck- 
arsteinache savaičių pradžioje 
to joms linkėjo dr? A. Bačkis, 
tuometinis Lietuvos atstovas 
Paryžiuje, bet tam gražiam dip
lomato linkėjimui buvo lemta 
tik šiemet įsikūnyti, kai į savai
tės rengimo darbą įsijungė kitas 
diplomatas — dr. Gerutis. Čia 
daug lėmė pastarojo ryšiai su 
šveicarų spauda, radiju ir tele
vizija.

Paroda ir folkloras
Lėšų ir darbo daugiausia pa

reikalavo 8 dailininkų — E.-Bud- 
rio, T. Burbos, P. Gailiaus, V. 
Kasiulio, J. Katiliūtės, A. Rau
džio, E. Robberto ir G. Staniulio 
— paroda Lucernos senojoje ro
tušėje VII. 26 — VIII. 7. Ne
lengva bendradarbiauti su me
nininkais. Vieni jų — Katiliūtė, 
Burba, Robbert — daug ir nuo
širdžiai talkino, kiti buvo malo
nūs kūrinius išstatyti, bet juos 
atgabenti, išstatyti ir viešumai 
pateikti teko patiems rengėjams.

Kitas šveicarams skirtas sa
vaitės renginys buvo lietuviškų 
tautinių šokių ir dainų vakaras 
Brunneno miesto Auloje VIII. 
10. Pasigėrėtiną programą atli
ko J. Stasiulienės vadovaujama 
Ciuricho šokių grupė, sudaryta 
vien iš šveicarų akademinio jau
nimo. Tai augšto lygio mėgėjų 
ansamblis, puikiai susipažinęs su 
mūsų folkloro dvasia. Tą patį 
reikia pasakyti ir apie baritoną 
O. Linsi, dainuojantį gražia lie
tuviška tarena. Savo repertuarą 
jis užbaigė prasmingais muz. če- 
rienės dainos žodžiais: “Baltas 
Vytis sugrįš savo žemėn, su
grįš!” Dr. Pečiulionytė buvo 
šio vakaro mecenatė, o kun. dr. 
Jūraitis tarė pritaikintą žodį vo
kiškai. Šveicarijos lietuviai paro
dė, kad europinės lietuviškųjų 
studijų savaitės yra gyva bei au- 
ganti tradicija. Jie jas pakėlė 
dar viena pakopa augščiau, ir 
sekantiems rengėjams išsilaiky
ti tame augštyje nebus lengvas.- 
Juo labiau turi pagrindo savo 
laimėjimu džiaugtis negausi, bet 
darniai veikianti dr. P. Radvilos 
vadovaujama Šveicarijos LB.

buvo daug lietuviško jaunimo, 
besiveržiančio i mokslus. Daug 
jo išėjo į kunigus — kelios de
šimtys. Deja, dabar, rodos, nėra 
nė vieno klieriko. Tik vienas 
įstojęs pas jėzuitus, bet nelie
tuvius. šiaipjau parapijoje tel
kiasi ir dabar didžioji sąmonin
gų tautiečių dalis. Sunkumų ne
trūksta, bet yra pakankamai pa
jėgių žmonių! jiems nugalėti,

“Keleivio” patalpose
Kaip ir Lietuvių Enciklopedi

jos leidykla, “Keleivis” įsikūręs 
toje pačioje Broadway gatvėje. 
Seniau Bostone ėjo ir “Darbi
ninkas”, bet kai jį perėmė Tė
vai pranciškonai, perkėlė į 
Brooklyną ir sujungė su kitais 
dviem laikraščiais. Taigi, Bos
tone liko vienas savaitraštis 
“Keleivis”, kurio oficialus lei
dėjas yra lietuvių socialdemo
kratų partija. Su bostoniečių A. 
Mažiuliu užsukam į “Keleivio” 
redakciją. Jos šefas J. Sonda- 
Sondeckis maloniai priima. Ap
linkui stūkso popierių krūvos, 
bet redaktorius nė kiek neskuba 
ir mielai pasakoja apie laikraš
čio praeitį.' Pasirodo, “Kelei
vis” gyvuoja jau beveik 70 me
tų (įsteigtas 1905 m.) ir tai be 
pertraukos. “Vienybė”, kuri at
šventė 80 metų sukaktį, ėjo su 
pertraukomis. Klausiame, ar 
daug redaktorių praėjo per tuos 
70 metų. “Labai nedaug” —■ 
atsako p? Sonda, nes vienas Mi- 
chelsonas esą redagavo apie 40 
metų. O ir p. Sonda, 81 m. am
žiaus, ištvermingas, juoba, kad 
turi gerą padėjėją rašytoją Ant. 
Gustaitį. Jis ne tik surenka li- 
notipu rankraščius, bet ir 
straipsnius rašo, ypač vedamuo
sius. Kai paklausėm jį, ar lino
tipininku tapo iš pašaukimo, at
sakė neigiamai. “Buvau bedar
bis, pakalbino ir atėjau dirbti” 
— porino žymusis humoristas, 
“peklininku” vadinamas.

Spaustuvė kukli, mašinos jau 
daug vargo mačiusios, bet savo 
spaudos darbus atlieka paten
kinamai, juoba, kad padėti at
eina specialistas presmanas.

Dabartinis “Keleivis”, kad ir 
laikosi savo socialistinės ideo
logijos, bet nebėra toks siauras 
kaip seniau ir aplamai visu 
frontu žymiai nuosaikesnis.

Kur gimnazija buvo ...
Štai ir Kennebunkport, Mai

ne. Tai garsiojo lietuvių Tėvų 
pranciškonų vienuolyno vieto
vė, kur Įsikūrusi ir vyriausioji 

lietuvių pranciškonų vadovybė 
su kun? J. Gailiušiu priešakyje. 
Dideli senoviški rūmai, apsup
ti erdvaus parko, atsiremiančio 
į Atlanto vandenyną. Parko ri
bose įrengta Lurdo grota ir ori
ginalūs lietuviško stiliaus Kry
žiaus keliai. Su vienuolynu su
jungta labai savito stiliaus kop
lyčia, projektuota archit. dr. A. 
Kulpos-Kulpavičiaus ir išpuošta 
dail. V. K. Jonyno kūriniais. Ne
toliese dunkso didžiuliai rūmai 
su maudymosi baseinu — tai 
buvusi lietuvių gimnazija, o da
bar — viešbutis, kur patogiai 
vasaroja tautiečiai iš visų Š. 
Amerikos kampų. Lankymosi 
metu jis buvo pilnutėlis vasaro
tojų, kurių tarpe niekad ne
trūksta kanadiečių, ypač iš 
Montrealio. Speciali vasarvietės 
atrakcija — pigūs vėžiai. Jų 
skonį teko paragauti bostoniš- 
kio p. Cibo ir montreališkių Po- 
likaičių dėka.

Tarp įvairiaspalvių vasaroto
jų čia randi daug pažįstamų vei
dų. Tai dr. J. Girnius su žmona, 
prof. B. Mačiuika su šeima, sol. 
E. Kardelienė, solistė-aktorė E. 
Blandytė, dail. Žoromskis, bu
vęs redaktorius H. Lukaševičius 
ir kt. Tarp daugybės vasarotojų 
pastebi vienuolyno gvardijoną 
kun. L. Andriekų, L. Rašytojų 
Sąjungos pirmininką. Jis čia 
kaip visų tėvas — globoja at
vykstančius, gyvenančius ir iš
vykstančius. Paprastai visi jo 
jieško, klausinėja, nes jis čia 
šeimininkas. Gal ekonominiai 
reikalai jam ir netaip jau ža
vūs, bet kultūriniai vakarai tai 
jo stichija. Jis juos labai rūpes
tingai organizuoja kiekvieną sa
vaitgalį. Juose gali pasireikšti 
ir dailininkai, ir medikai, ir mu
zikai, ir poetai, ir solistai, ir 
dramaturgai... Susirinkę di
džiojoj salėj visi klausosi pa
skaitų arba koncertų, o po to 
kavinėje labai jaukiai šneku
čiuojasi. Ten arba kitų susiti
kimų progomis sužinai kas ką 
veikia, planuoja, dirba, kuria. 
Pvz. iš pokalbio su dr. J. Gir
niumi, “Aidų” redaktoriumi, su
žinai, kad jo parašyta monogra
fija apie Pr. Dovydaitį jau 
spaustuvėje, kad tai bus stam
bios apimties veikalas, parem
tas naujausiais, dar niekur ne
skelbtais duomenimis. Tuo bū
du atostogos šioje vasarvietėje 
būna tokios, kokių niekur ki
tur negali turėti. ' Pr. G.

(Bus daugiau)

minga! pritaikė, kuriant nepr. 
Lietuvą.

Šveicarų - lietuvių kultūrinius 
santykius nagrinėjo ir prof. dr. 
J. Eretas. Tų santykių pradžią 
jis aiškino taip. Pavergtosios 
tautos visuomet turi kokią nors 
laisvą šalį, kurią jos laiko sau 
šviečiančiu pavyzdžiu. Lietuvai 
praeito šimtmečio gale tokiu pa
vyzdžiu buvo Šveicarija. Besiver- 
žią j on mokslo šviesos jieškoti

lietuviai čia laimėjo savo tėvy
nei palankių ir įtakingų šveica
rų. Nevienas jų, kaip ir pats pa
skaitininkas, daug prisidėjo prie 
nepr. Lietuvos atstatymo. Savo 
paskaitoje, perpintoje vaizdin
gais atsiminimais, prof. Eretas 
plačiau apibūdino 8 šveicarus— 
buvusius VDU profesorius Kau
ne ir jų nuopelnus Lietuvos kul
tūrai. Diskusijos min. S. Lozo
raitis pažymėjo, kad lietuviai su 
dėkingumu prisimena Lietuvos 
draugų šveicarų indėlį, ypač iš
kėlė paties paskaitininko vaid
menį. A. Lembergas

(Bus daugiau)

PADĖKA

A.a. Jonas Tonkūnas 
mirė 1974 m. rugsėjo 13 d.; palaidotas rugsėjo 16 d. lietu- š 

vių Šv. Jono kapinėse Anapilyje.
Reiškiame giliausią padėką visiems jį lankiusiems Ii- I 

goninėje, už gausų atsilankymą laidotuvių namuose, karsto | 
nešimą, gausias šv. Mišių aukas, gėles ... ir palydėjimą į | 
amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisikėlimo parapijai ir | 
jos kunigams už laidotuvių tvarkymą, apeigas, Rožinį, ge- | 
dulingas šv. Mišias. Taip pat dėkojame kun. Antanui Treš- | 
kai iš JAV už dalyvavimą šv. Mišiose.

Nuliūdę bičiuliai —
Pr. Kaziukonis | 
Jonas Čegys į- 
Vida Čegys

Mūsų bičiulį PRANĄ BASTĮ, 

mylimai žmonai STASEI 
netikėtai mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

V. ir G. BalsiaiK. ir A. Aperavičiai

K. ir B. Lukošiui - J. ir G. Mockai

A. ir S. Pacevičiai

Af A 

STASEI BASTIENEI
mirus, jos vyrui PRANUI gilių užuojautų reiškia ir 
kartu liūdi —

Birutė ir Pranas Jankauskai |
. > mtosmsm < < ¥ • . " s“-"'

A •f* A

STASEI BASTIENEI
mirus, jos vyrų PRANĄ BASTĮ, motinų MARIJĄ 
MACIJAUSKIENĘ ir visus gimines bei artimuosius 

liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —
P. V. Urbonai E. VI. Jaškevičiai

A. Šimkevičienė

- ~r : yt.m®'s

STASEI BASTIENEI
staiga mirus, jos vyrų PRANĄ BASTĮ, motinų, kitus 
gimines bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Stasė ir Antanas Šukaičiai Hamiltone 
Marija Rudokienė Delhi

Af A

Stasei Macijauskaitei-Bastienei
jos vyrų PRANĄ BASTJ, motina ONĄ, seserį 

brolį PETRĄ MACIJAUSKUS bei jų
mirus,
BARBORĄ
šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu —

Juozas Jurgaitis
Barrie, Ont

LIUDUI PŪSLIUI 
mirus, reiškiame gilių užuojautų žmonai 
ELZBIETAI ir sūnui ANTANUI Lietuvoje —

G. A. Senkai

T. St. Kukta

Po sunkios ir ilgos ligos mirus
Af A

LIUDVIKUI PŪSLIUI, 
žmonų, sūnų ir visų giminę nuoširdžiausiai 
jaučiu —
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Išsipildė svajonė - dainavom Europoj
Hamiltono aidiečių įspūdžiai iš ilgos koncertinės kelionės

RŪTA ŠIŪLYTĖ

LABIAUSIAI ENGIAMAS VYSKUPAS

Jau seniai sukosi choro admi
nistratoriaus J. Pleinio galvoje 
mintis, kad “Aidas” keliautų 
Europon. Buvo sudarytas komi
tetas rinkti lėšoms, kuriam pir
mininkavo H. Norkienė. Visa lie
tuvių visuomenė buvo įtraukta į 
šį didelį darbą. Didžiausią naštą 
ir darbą atliko mūsų brangūs tė
veliai. Kaikurie nusivylė ir spė
jo, kad “Aidas” nenukeliaus į 
tolimą Europą. Bet užsispyri
mas, susigyvenimas darbe ir vil
tis įvykdė mūsų visų sapną. Nie
kad nepamiršime, kaip tėveliai 
dirbo su kitais, lyg bitės apie 
avilį. Didžiausias, nuoširdžiau
sias ačiū!

Rugpjūčio 15 d. prie Hamilto
no lietuvių šventovės atsirado 
kelionės vadovyybė — J. Plei- 
nys, H. Norkienė, M. Borusienė 
ir slaugė V. Morkūnienė, kartu 
su 49 aidietėm. Visos tvarkingai 
apsirengusios uniforma — švie
siai mėlynos suknelės ir tamsiai 
mėlyni švarkai. Rankose ar prie 
kojų — lagaminai. Nuo pat pir
mos dienos lagaminai pasidarė 
mum didžiausia brangenybė — 
bijojome iš akių paleisti, nes 
kas žino kur gali atsidurti net 
per akimirką! Išleistuvių proga 
prel. J. Tadarauskas sukalbėjo 
maldelę, J. Pleinys, H. Norkie
nė, atstovaudami visiems vado-

Hamiltoniškio "Aido” choristė V. 
Vokietijoje prie plakato, skelbian
čio aidiečių koncertą

vams ir tėveliams, uždegė žva
kes ir nešė prie Švč. Mergelės 
Marijos, kad jinai globotų išvy
kusias. Sulipus į autobusą, pro 
langą žiūrėjo tėveliai ir dar vis 
perspėjinėjo dukreles, kad pi
nigus saugotų, atvirutę atsiųstų 
ir panašiai. Atsibučiavusios ma
mytės paskutinį kartą spaudė 
dukrelių rankas. Mėgino ramin
ti širdį, bet aiškiai matėsi akyse 
ašarėlės, veiduose rūpestis ir ta 
dažnai minėta tėvelių meilė skli
do iš širdies. Pagaliau autobusas 
pajudėjo. Visų ausyse skambė
jo žodeliai “sudiev, sėkmės, iki 
pasimatymo ...”

sh * *
Atvykom į Toronto aerodro

mą 2.10 v. p’ p. Susitikom su J. 
Govėdu, kuris keliavo kartu 
kaip musų akompaniatorius. 
Susitvarkėme lagaminus. Kiek 
triukšmo buvo, kai reikėjo sver
ti lagaminus ir rankinukus! Vi
sos bijojo, kad gal reikės ką 
nors palikti Kanadoje. Vadovas 
išdalino bilietus ir 3.45 įlipom į 
lėktuvą “Air Canada”, kuris nu
sileis Montrealyje. Mergaitės 
lėktuve jautėsi saugiai, nes vi
sos buvo skridusios į Kanados 
Lietuvių Dieną.

Montrealyje persėdom į “Air 
France” lėktuvą, kuris pernešė 
per Atlantą. Lėktuve jau buvo 
svetima nuotaika. Sveikinimai 
— tik prancūziškai. Paryžiuje 
reikėjo laikrodžius sukti pirmyn 
5 valandas. Paryžių pamatyti ne
buvo progos, nes laukėme aero
drome lėktuvo į Londoną. Ke
lionė nuo Paryžiaus į Londoną 
lėktuvu truko 1 valandą.

* * *
Rugpjūčio 16 d. 1.30 v. p. p. 

atsiradome Heathrow aerodro
me, Londone. Muitinėje kiek
vieną mergaitę įsileido net še
šiems mėnesiams. Gaila, kad taip 
ilgai negalėjom pasilikti. Atvy
kus reikėjo atsiimti lagaminą. 
Visų mergaičių akys blykčiojo, 
jieškodamos lietuviškų vėliavė
lių, kurios buvo prilipytos ant 
visų lagaminų. Vienai nepasisekė 
surasti, nes buvo paklydęs Pa
ryžiuje. Laimei, už poros dienų 
jį vėl turėjo savo rankose. Neti
kėjom, kad vaikščiojam Anglijo
je, bet šaltas oras ir anglų ak
centai įtikino. Susitikome savo 
maestro Vaclovą Verikaitį, ku
ris jau savaitę prieš mus atkelia
vo į Londoną. Pasitiko londonie- 
čiai ir S. Kasparas, kuris globojo 
mus Londone. Įlipusios į autobu
sus keliavom į Londono univer
siteto bendrabučius, kur buvo 
mūsų namai Anglijoje.

Aidietės buvo priimtos kaip 
karalaitės. Kiekvienai atskiras 
kambarys su didžiausia spinta ir 
patogia lova. Turėjom susirinki
mą, kur buvo paaiškinta dieno
tvarkė. Susipažinome su tvarka 
ir buvome laisvos iki rytojaus. 
Džiaugėsi mergaitės, nes dabar 

buvo proga susipažinti su ta gar
sia šalimi Anglija. Matėme, kad 
visur žmonės neša skėčius, neži
nodami kada lis. Didesnėse gat
vėse matyti dviejų augštų auto
busai. Mes irgi įsimaišėme į 
Londono linksmą bei draugišką 
nuotaiką.

Rugpjūčio 17 d. — laisvalai
kis iki pietų. Po to — pirma re
peticija pasiruošti koncertui tą 
vakarą. Važiuodamos į salę, ma
tėme plakatus, skelbiančius mū
sų koncertą. Koncertas vyko ne
paprastai gražioje Common
wealth Institute salėje. Nemažai 
žmonių atvyko išgirsti mūsiškio 
“Aido”. Koncertas praėjo pui
kiai. Dalyvavo daug garbingų 
svečių. Sveikino “Aidą” Agent 
General for Ontario Mr. Ward 
Cornell, kuris buvo atvykęs su 
žmona; burmistras Royal Boro
ugh of Kensington and Chelsea 
councillor D. H. Piper; nepri
klausomos Lietuvos atstovas V. 
Balickas su žmona; latvių atsto
vas T. V. Ozolins su žmona; Ma
dame Sarepera, estų atstovė; A. 
Abakuk, Chairman of Latvian 
National Council su žmona; Ma
dame H. Zarine su dukra Marie 
Ohne Zarine; J. M. Harrison.

Mergaitės patenkintos žygia
vo į autobusus važiuoti vakarie
nės pavalgyti. Lietuviai mergai
tes kalbino ir džiaugėsi, galėda
mi vienu kitu žodžiu pasikeisti. 
Vienas londonietis klausė, ar 
mes tikrai mokame lietuviškai 
kalbėti. Netikėjo, kad mokame 
tėvelių gimtinės kalbą. Paliko
me lietuvius su džiaugsmo aša
romis. Pavalgiusios keliavom į 
sapnų karalystę, nes rytoj anksti 
rytą buvo numatyta kelionė į 
Mančesterį.

:Į:

Rugpjūčio 18 d., 8 v. r., auto
busais išvykom į Mančesterį. Ke
lionė truko 5 valandas, bet galė
jom pamatyti Anglijos gamtą, 
tad nebuvo nuobodu. Važiuo
jant lydėjo mus garsusis Angli
jos lietus. Pasitiko mus Mančes
terio Lietuvių Namuose, kur ska
niai pavaišino lietuvišku maistu. 
Turėjome progą atsigauti ir susi
pažinti su lietuviais. Išvažiavo
me j St. Chad’s šventovę giedoti 
pamaldose, kurias laikė prel. J. 
Gutauskas. Po pamaldų nuvažia
vome į ukrainiečių salę, kur tu
rėjo įvykti koncertas. Žmonių 
buvo pilna salė. Dalis jų stovėjo 
salės šonuose. Svečių atkeliavo 
iš toli — Škotijos ir Airijos. “Ai
dą” sveikino Mančesterio Bend
rijos pirm. A. Jaloveckas. Ploji
mai mums dar vis skamba ausy
se. Reikėjo kartoti dainas. Bijo
jom, kad gal ir pritrūks ... O 
tiek dainavom! Buvo smagu dai
nuoti publikai, kuri tikrai įverti
no mūsų dainas.

Vakarienės metu buvo įteik
tas rankų darbo drožinys “Ai
dui”, kad prisimintų Mančesterį. 
Išklausėm puikią ir įdomią pa
skaitą “Ką lietuviai galvoja apie 
“Aido” koncertą?” Po to mer
gaitės susipažino su žmonėmis, 
ypatingai jaunimu, nes prasidė
jo šokiai. Pamatėme, kaip ang
lai šoka ir linksminasi. Žinote, 
tai buvo pirmi šokiai, kuriuose 
užteko berniukų! Dažniausiai jų 
trūksta, o šį kartą tikrai visos 
įsismaginom ...

* * *
Rugpjūčio 19 d. miegojom be

veik iki pietų (kojos turėjo pail
sėti nuo praėjusio vakaro šokių). 
Pietų buvome pakviestos į val
diškus namus — Ontario House. 
Priėmė “Aidą” labai garbingai 
ir šauniai. Minėtasis Ward Cor
nell neatsilankė, bet buvo jo at
stovas, kuriam įteikėme mažą 
prisiminimo dovanėlę perduoti 
Mr. Ward Cornell.

Iškeliavome miesto pamatyti. 
Karalienės miestas labai įspū
dingas. Praleidom kelias valan
das Anglijos istorijoje ir turiz
mo vietose. Liko ir laisvo laiko 
krautuvėms — pirkome dovanė
les tėveliam, nes jau sekančią 
dieną paliksim Angliją. Mergai
tės tiek prisipirko suvenyrų, 
kad keli lagaminai sprogo ir rei
kėjo sutaisyti, kad viskas tilptų.

Rugpjūčio 20 d. atsisveikino
me su Anglijos lietuviais, palik
damos lietuvišką dainą jų širdy
se. Jiem buvo graudu atsisvei
kinti su 49 mergaitėm. Paliko
me karalienę bei arbatos šalį ir 
keliavome į Vokietiją ...

(Bus daugiau)

ČESNAKAS - ;
SVEIKA TAU .

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugelį metų kaip mais
tų, turinti 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!

Dvidešimtosios Kanados Lietuvių Dienos rengėjų komitetas, jo pirmininkui V. Januškai išvykus iš Winnipego. 
Sėdi iš kairės i dešinę: D. Januškaitė — sekr. anglų kalba, kun. J. Bertašius — vyriausias koordinatorius, B. 
Eimantienė — II vicepirm.; stovi: J. Demereckas — ižd., J. Grabys — apyl. valdybos vicepinn., A. Eimantas — 
apylinkės valdybos pirm., K. Strikaitis — spaudos reikalams, V. Rutkauskas — sekr. Nuotr. N. Mileišio

Daug kalbėtojų, mažai
C, SENKEVIČIUSEsame pratę pasisakyyti vi

suomeniniais, kultūriniais bei 
politiniais išeiviško gyvenimo 
klausimais. Tam naudojam 
spaudos puslapius, rengiame su
važiavimus, simpoziumus, studi
jų dienas. Dalykų bei sričių spe
cialistai labai kruopščiai paruo
šia straipsnius, kalbas, paskaitas. 
Yra įdomu, verta ir naudinga vi
sa tai pasiskaityti bei pasiklau
syti arba ir pačiam pareikšti sa
vo nuomonę vienu ar kitu klau
simu. Vienoks ar kitoks dalyva
vimas šitų svarstybų baruose 
ženklina gana augštą mūsų kul
tūrinį potencialą. Tenka džiaug
tis, kad tos svarstybos nemažėja. 
Atvirkščiai — jų gausumu gali
me drąsiai didžiuotis po 30 iš
eiviško gyvenimo metų. Ir, ro
dos, juo labiau metais tolstame 
nuo gimtojo krašto, juo daugiau 
ką turime pasakyyti, juo labiau 
viskuo sielojamės. Tačiau kyla 
rimtas pavojus tapti labai gerais 
filosofais, teoretikais ir blogAis 
veiklos žmonėmis. O pastarųjų 
gretos retėja. Lyg tyčia — juo 
daugiau kalbame ir svarstome, 
juo mažiau darbuotojų besuran- 
dame. Kodėl taip yra, norėtųsi 
čia vieną kitą mintį pareikšti.

Ekonominės pagundos
Pirmoji kliūtis — mūsų eko

nominio gyvenimo lygis. Įgytos 
nuosavos susisiekimo priemo
nės mus išblaškė ir tebeblaško. 
Jos sumažino kraštą, sutrumpi
no mylias ir įgalino plačiau pasi
dairyti. Uždirbant daug daugiau, 
negu pragyvenimui reikia, susi
darė stambūs pajamų likučiai ir 
logiškas ekonominis ėjimas — 
investavimas. Pradėta laivukais, 
vasarnamiais, sklypais, eita to
liau prie ūkių, verslų, daugiabu
čių namų. Pagaliau/ saugiai at
liekamą pinigą padėjus ir jo vis 
dar nestokojant, kilo pagunda 
gerai pagyventi, t. y. leisti sau 
viską, kas už pinigus nuperka
ma: kelionės, pramogos, spor
tas, baliai, kasdieniniai pasisve
čiavimai su vaišėmis, kasdieni
niai išėjimai į teatrus, į augštos 
klasės užeigas.

Ir kai šitaip vieniems truputį 
siauriau, kitiems plačiau, bet vi
siems vienodu stiliumi pradėjus 
gyventi, iškeliamas laiko klausi
mas savaime aišku, atsakymas 
irgi yra vienodas, būtent, “laiko 
neturiu”. Girdi, darykit, prisidė
siu, padėsiu.

Užtat vis labiau ir labiau visi 
ima kratytis betkokių neapmo
kamų pareigų, niekas nebenori 
atsakomybės "vienodai teisinda
miesi laiko stoka. Ir iš tikrųjų 
to laiko, šitaip gyvenant, peri 
daug nebebūna, nes juo daugiau 
ko turi įsigijęs, juo daugiau lai
ko tie daiktai tau atima — rei
kia apžiūrėti, aptvarkyti, susitar
ti, nuvažiuoti. O kur dar varda
dieniai, gimtadieniais, sukaktu
vės, įkurtuvės ir t. t.? Todėl su
prantamas labai nuoširdus pasi
teisinimas — “neturiu laiko”.

Jautresnieji vienur kitur pa
sišvaisto šimtinėmis, kiti ir dau
giau lietuvybės reikalams paklo
ja, kad galėtų bent tuo prisidėti. 
Ir tai yra gražu, girtina, keltina 
spaudoje, tačiau nesunku įsivaiz
duoti, kas pasidarytų, jei visi, 
savo duokles atidavę, jaustųsi 
pareigą atlikę ir tikėtųsi, kad 
kas nors tą bendrą tautinį ve
žimą stums toliau. Kas stums? 
Patogiausia ir gal logiškiausia 
atsakyti — mūsų vaikai. Iš tik
rųjų jie, jei tinkamai šeimose ir 
organizacijose paruošti, daug 
kur įsijungia, pripranta, ima va
dovauti. Ir mes visi turime pa
grindo tokiais labai didžiuotis, 
juos sveikinti ir girti. Bet per 
anksti patys traukdamiesi į pa
syvą ar neužkrėsime tuo ir savo 
jaunimo, iš kurio negalima tau
tiniu atžvilgiu reikalauti dau
giau, negu iš savęs?

Netikėjimas grįžimu
Antroji mūsų tautinę veiklą 

stabdanti kliūtis yra nebetikėji- 

mas grįžimu tėvynėn. Kai prieš 
30 metų traukėmės iš Lietuvos, 
tikroviškai tik retas tebuvome 
pramatę pokarinius politinius 
padarinius. Dauguma rėmėsi tra
diciniu galvojimu, kad laimėto
jai vakariečiai geruoju ar jėga 
privers sovietus atstatyti prieš
karines Rytų Europos valstybių 
sienas, tuo pačiu ir Lietuvos, 
žiūrėta į Vakarus, laukta, tikė
tasi. Ir tai buvo beveik vienin
telis pagrindas vilties greitai su
grįžti į savo namus. Dalykai bet
gi vystėsi priešinga kryptimi, 
ir mes buvome priversti savo la
gaminus iki paskutinio daiktelio 
išpakuoti, pasiruošti naujam gy
venimui, statyti bendruomeni
nes tvirtoves visame pasaulyje 
ir rikiuotis į giliai iškastus tau
tinės atsparos apkasus, kuriuose 
ir dabar tebesame. Pasiruošimas 
ilgai kovai ir ilgam iššsilaiky- 
mui tebuvo vienintelė išeitis ir, 
rodos, iš pradžių visi su tuo su
tikom. Tačiau ilgainiui vienas 
kitas tuos apkasus pradėjo pa
likti, tapti dezertyrais. Tokio el
gesio pateisinimui imta prana
šauti, girdi, į Lietuvą vistiek ne
begrįšim, visi čia išmirsim, todėl 
nėra ko čia perdaug rūpintis lie
tuvybės reikalais. Įkyriam aukų 
rinkėjui atiduodama duoklė, ir 
tuo baigiasi visas patriotizmas.

Pabėgėliai iš apkasų
Šitokia pažiūra kaip nuodai 

ėmė nuodyti tautinio gyvenimo 
atmosferą, skleisti pesimizmą ir 
apatiją. Tai, be abejonės, mato 
priauganti karta, iš kurios, kaip 
sakėme, kartais tikimės daugiau, 
negu iš savęs. Tokioj tragikomiš
koj būklėj užsidaroma siaurame 
ratelyje, tartum slepiamasi ir ty- 
kojama dar iš lietuviškojo judė
jimo pasiimti tai, kas dar asme
ninės naudos duoda. Skaitomi 
lietuviški laikraščiai, nes lietu
vių kalba geriau suprantama'. 
Sava šventovė geresnė, nes ten 
sava kalba ir patogus susitiki
mas su pažįstamais. Savi banke
liai geri, nes jie mums tarnauja. 
Pagaliau ir mokyklos ar organi
zacijos nėra blogas dalykas, nes 
ten yra kur savo vaikus palikti. 
Tegu tik jie ten veikia, o aš nau
dosiuos, kol galima. Ar tai ne 
pabėgėlio iš bendrų apkasų šū
kis? Kai jų dar nėra tiek, kad su
darytų bendruomenės daugumą, 
pavojus netoks didelis, bet kas

Elzė Jankutė (sėdi dešinėje), Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jan
kaus duktė, 80 m. amžiaus proga susilaukė plataus visuomenės dėmesio ir 
daugybės sveikinimų. Kairėje sėdi gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, sveiki
nimą bei dovanas evangelikių moterų vardu įteikia jų atstovė G. Povilaitienė 

Nuotr. Povilaičio
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darbininku v
žino, ar ši dezertyrų grupė ne
didės? Gi reikia labai stiprios 
valios stovėti varganame apka
se, kai šalia jo stūkso puikiausi 
rūmai. Pagaliau ar neprade- 
dam pamirššti, kaip mes čia atsi
radom, kokios rūšies emigrantai 
buvome, kodėl savąjį kraštą pa
likome?

Realioji atrama
Viltis grįžti nėra nei sapnas, 

nei svajonė. Tai realus dalykas, 
į kurį atsiremia tautinė atspara 
išeivijoj. Į grįžimą žiūrima ne 
asmenine prasme, bet bendruo
menine, ne egoistine, bet idea
listine. Šitokios grįžimo vilties 
nebeturint, labai siaurinamas 
bendro darbo entuziazmas. Ro
mantikais būti tegu niekas ne
skatina, nes ateities tikrovė iš 
mūsų reikalaus ko kito. Po 30 
metų klajūniškos patirties sun
ku bebūtų surasti svajotoją, ku
ris svajotų grįžti į lygiai tokią 
pat laisvą Lietuvą, kokia ji buvo 
nepriklausomybės metais. To
kios jau niekada nebebus, kaip 
nebegrįš nei kunigaikščių, nei 
unijų laikai. Tai, rodos, labai 
aišku. Kiekviena praeitis, nori
me ar ne, priklauso istorijai, į 
kurią savo grįžimo vilčių atrem
ti nebegalim. Visa atrama ir di
džioji tikrovė tėra kovojanti tau
ta, persigrupavusi naudoti įma
nomą taktiką, per dešimtmečius 
išbandžiusi geriausius metodus, 
į laisvėjimą kelius prasiskinan- 
ti pačių naujausių kartų savitą
ja veikla, kurioje betkoks egois
tinis pradas neturi vietos. Užtat 
ir mūsų išeivijos išlikimo ar grį
žimo tėvynėn akstinai turi rem
tis ne siauru egoizmu, bet glau
džiau derintis su kovojančios 
tautos nuotaikomis.

Pavojinga spraga
Užsimanius betkokius išeivi

jos ar tautos ateities planus gvil
denti, pirmiausia reikia labai 
nuoširdžiai grįžti į bendrą tauti
nį darbą, dažnu atveju asmeni
nės gerovės atsisakant, jei to 
bendri reikalai prašo, tampant 
pagal savo charakterio išgales 
idealistais. Betkokie svarstymai, 
dideli norai, pageidavimai, nuta
rimai ir visos gražbylyste parem
tos filosofijos tebus tik savęs pa
siguodimas, be naudos mūsų tau
tos ateičiai. Pritrūkstame juoda
darbių veikėjų, atsirado pavo
jinga spraga, pro kurią gali bū
ti pralaužtas mūsų kovos frontas.

Žiniomis iš Lietuvos, šiuo me
tu labiausiai engiamas, šnipų ap
suptas ir niekur neišleidžiamas 
yra vysk. Vincas Sladkevičius. 
Nuo 1957 m. tuoj po konsekraci
jos, nepradėjęs eiti vyskupo pa
reigų, jis buvo ištremtas į Ne
munėlio Radviliškį, Panevėžio 
vyskupijos šiaurėj, ir ligi šiol 
ten laikomas. Anksčiau ten bu
vo ir kitas kunigas, o vyskupas 
skaitėsi kaip altaristas. Dabar jis 
paliktas vienas aptarnauti šven
tovę, ir niekam neleidžiama jam 
padėt net šventovę iššluoti ar al
torius papuošti. Kai vysk. Julijo
nas Steponavičius, taip pat iš
tremtas ir izoliuotas, gali kartais 
nuvykti į kunigų laidotuves ar
ba dėl propagandos nuvežamas 
atlaikyti Mišių į turistų lanko
mus Druskininkus, tai vyskupui 
Sladkevičiui draudžiama net 
žingsnį žengti iš klebonijos.

Už ką jis taip spaudžiamas ir 
baudžiamas? Ar uz tai, kad Ro
mos buvo parinktas ir paskirtas 
tituliniu Aboros vyskupu ir

JULIJAI NARAKIENEI
tragiškai žuvus, jos dukras GRAŽINĄ PETRAUS
KIENĘ, REGINĄ GUDELIENĘ ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučia ir kartu liūdi —

D. M. Chainauskai K. J. Valaičiai
A. /. Dragūnevičiai ' S. B. Kerai

Mylimai MAMYTEI
Latvijoje mirus, dukrų BIRUTĘ DIRSIENĘ, jos šei

mų ir artimuosius gimines nuoširdžiausiai 
užjaučiame —

Z. P. Augaičiai
E. A. Augustinavičiai
A. B. Stonkai
M. B. Povilaičiai

MIRUS
Af A 

sesutei VERONIKAI ir 
broliui MATUI, 

gilių užuojautų reiškiame STASIUI JANUŠONIUI 
bei jo šeimai —

O. P. Meškauskai

Af A 
VERONIKAI TRAKIMAVIČIENEI

I
 (Nekrošienei) JAV-se ir

MATUI Lietuvoje mirus, 
jų brolį STASĮ JANUŠONJ, sesutę ELZBIETĄ (Kal- 
gary), dukrų IRENĄ, sūnų POVILĄ ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —
B. ir P. Balsai V. ir S. Mačikūnai
V. ir S. Gudaičiai L. ir J. Geleževičiai

Z. ir S. UlbinaiI I

Mielų bičiulį S. JANUŠONĮ ir jo šeimų, mirus 

broliui Matui ir 
seseriai Veronikai Nakrošienei, 

........nuoširdžiai užjaučiame —
I

M. ir S. Šetkai 
K. ir P. Šukiai

A. ir J. Dainorai
A4. ir A. Gverzdžiai
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$100: kun. Vacį. Martinkus; $50: 

kun. Juozas Matutis; $47.50: G. ir 
H. Lapai; $40: Marija Ramūnienė; 
$30: Kaz. Gilmanienė; $25: Jonas 
ir Bronė Baltrušaičiai, Ant. Firavi- 
čius, Br. Stasiulis, Jonas Mikšys, R. 
V. E. Sondos, prel. Jonas Kučingis, 
Petra Jankaitienė; $21.50: Dr. A. 
Matukas; $21: O. ir E. Delkai;

$20: Teodoras Blinstrubas, O. Ur- 
navičienė, A. ir S. Ceponiai, B. Pau
ža, VI. Būtėnas, Jonas Norkus, Jonas 
Jonaitis, Jonas Dervaitis, Birutė 
Giedraitienė, Saulius Fidleris, P. O. 
Dabkai, Irena Vadauskienė.

$15: Prima ir Bronius Sapliai; 
DLK Algirdo šaulių kuopos mote
rys Hamiltone.

Rėmėjo prenumeratas po $15 at
siuntė: už 3 metus į priekį Char
les Pocius, už vienerius metus — 
Juoz. Riauka, Alf. Sudeikis, C. Ži
lionis, A. Obcarskis, Ant. Mikoliū
nas, kun. A. Grigaitis, Alg. Čepėnas, 
dr. L. Kriaučeliūnas, Myk. Žirlys, dr. 
K. Ambrozaitis, Tadas Bartkus, Pr. 
Masiulionis.

$10: P. ir Iz. Simanauskai, Birutė 
Vytienė, S. K. L. Stankai, G. Breich- 
manienė, Jonas Jasys, Ver. Lenke- 
vičienė, SALFASS — J. Usvaltas, 
Vai. Anysienė, Jonas Vaidotas, A. 
ir P. Ščepavičiai, Jonas Treška, Kaz. 
ir Ona Gimiai, Ona ir Juozas Balsiai, 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” AUKOJO

arkivyskupo kankinio T. Matu
lionio pagalbininku? Sovietai 
jieško gerų santykių su Roma, 
tai kodėl baudžia žmogų už Ro
mos atliktą paskyrimą? Kodėl jį 
laiko nusikaltusiu vyskupu, kai 
nespėjo nė sušilti konsekruo
tas, nė mažiausio vyskupiško 
žingsnio padaryti, kuris prasi
lenktų su sovietine tvarka ar jų 
religijos naikinimo taktika? Ko
kiame civilizuotame pasaulio 
krašte baudžiamas žmogus už 
nepadarytus prasilenkimus, juo 
labiau vyskupas, kurį, kaip iš
skirtinų dorybių vyrą, parenka 
ir skiria šventasis Sostas?

Sovietai nemėgsta “daryti 
kankinių”, ypač dėl religijos. 
Jie vis randa politinį pretekstą 
ar jį dirbtinai sukuria. Bet kokį 
politinį nusikaltimą jie gali pri
skirti šiam vyskupui? Jis yra 
antras, po arkiv. Matulionio, 
kurį sovietų sistema padarys ty
liai užgniaužtu, net viešumon 
nespėjusiu išeiti vyskupu - kan
kiniu.

i
A. M. Grincevičiai
E. Kairienė
M. V. Miceikos
A. K. Ratavičiai

Vladas Gumauskas, Kęst. Kačiulis, 
$7: J. Žitkevičienė; $6: P. Žemai

tis; $5: Pranas Sakalauskas, J. ir J. 
Labanauskai, K. Kusinskis, P. Ru- 
žinskas, dr. Jonas Puzinas, Kaz. Bal
čiūnas, A. Statulevičienė, R. Ceršku- 
tė, dr. K. Ambrozaitis, Gražina 
Stauskienė, Vine. Paulionis; $3.50: J. 
Kvietys; $3: St. Beržinis, B. Jančiu- 
kienė, Jonas Kanys, Liuda Dauniu- 
vienė, Kaz. Butkus, V. Ignatavičius, 
Alf. Gačionis; $2.50: J. Cegienė, P. 
Jutelis; $2: Balys Kondratas, A. Ber- 
notaitis;

$1.50: A. Paškonis, Ant. Rimša, J. 
Mačkinis, A. Jusys, K. Jurgelys, dr. 
A. Gailius, V. Paukštys, K. Petraus
kas, Jonas Juozaitis, Jul. Balaišienė, 
J. Vaičeliūnas, Just. Prasauskas, P. 
Sabaliauskienė, M. Andriulevičienė, 
E. Smilgis, L. Urbonas, R. Dirve- 
lis, M. žėkienė, J. Juozaitis, Br. Vit
kus, Ą. Ambrozaitis, J. Juška, V. Mi- 
cevičius, Br. Abromonis, K. Jurgutis, 
M. Alaunė, Jul. Grimas, E. Kazic- 
kienė, Ona Ivaškienė, Jonas Butkus, 
Leo Bušinskas, Kostas Jasudavičius, 
A. Laucius, Joe Grybas, Mrs. Ona 
Urban, R. Draudvila, Romas Dūda, 
Petr. Lukošius, VI. Perkauskas, Jo
nas Jasys, A. Bričkus, Ona Maci
jauskienė, Alf. Džiakonas; $1: A. Be
resnevičius, Vyt. Liesūnaitis, K. Pa
kalniškis, Vyt. Abromaitis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems.



® WIRCTOJETEWE
SEZONO UŽBAIGA
Palangos vadovybė kiekvieną vasa

ros sezoną sutinka daugeliu gražių 
pažadų, pranešimų apie įvairius ku
rorto patobulinimus. Vėliau betgi pa
aiškėja, kad dalis tokių pažadų tik 
ir lieka pažadais. Žurnalistas Kriti- 
kauskas, “Tiesoj” reaguojantis Į skai
tytojų laiškus, rugpjūčio 11 d., se
zonui artėjant prie pabaigos, humo
ristinio braižo rašiny “Poilsis be 
poilsio” pasakoja: “Taigis aš jau Pa
langoje. Taikos alėjoj, prie plataus 
tako, juodalksnių paunksmėje, stovi 
neaiškia spalva patepliotas nameliu
kas, vadinamas išankstine bilietų ka
sa. Jeigu tikėti skelbimu, toji kasa 
atidara nuo 10 iki 13 valandos. Bet 
tai būna retai. O jei kasa ir veikia, 
tai bilietai parduodami tik Į “Jau
nystės” kino teatrą. Lyg “Eglė” ir 
“Naglis” priklausytų ne tam pačiam 
kino tinklui. Ištisą savaitę Palango
je negalėjau pamatyti nė vieno mū
siškės gamybos filmo. Vis ašaras 
sunkė indų, arabų poros serijų juos
tos. O kad būtų dar liūdniau, vieną 
dieną kinininkai baugino žiūrovus 
vakarietiškų filmų baisumais. Jei ro
do dokumentinį filmą, tai pasenusį. 
Sėdėjau ir žiūrėjau amerikiečių 
“Juokingą mergiotę” (dvi serijos). 
Kopija išblukusi, trūkinėjo. Seansas 
prasidėjo 20 minučių vėliau, žmones 
rodė tai be galvos, tai be kojų, tai 
pusiau perplautus. Maniau, kad tai 
atsitiktinumas. Kur tau! Taip dėjos 
birželį, taip buvo liepą. Baigdamas 
sudrėkinti trečią nosinę nuo melo
dramų, laikraščiuose perskaičiau, 
kad mano pažįstamam palangiškiui 
suteiktas nusipelniusio gydytojo var
das. Skubu pasveikinti telefonu. Ne
pavyksta, nes nė vienas pajūryje 
įrengtas telefonas automatas nevei
kia. Lyja ir lyja. Net nosies laukan 
neiškiši. Tenka laiką trumpinti skai
tymu. Čia irgi nelabasis pakiša ko
ją — kai kurie leidiniai į Palangą 
kartais patenka kone savaite vėliau. 
Taigi skaitau seną žurnalą ir keikiu 
dangišką kanceliariją už pliaupiančias 
liūtis ...” Rašinio autorius, prisiden
gęs Kritikausko slapyvardžiu, palie
čia ir spekuliaciją gintaro dirbiniais, 
kurie vasarotojams atnešami net į jų 
kambarius ir labai pigiai pardavinė
jami. Moterų paplūdimyje veikė net 
ištisa jų parduotuvė. Vien tik milici
jos pareigūnių konfiskuotieji buvo 
verti apie 5.000 rublių, tačiau spe
kuliacijos jos neįstengė sustabdyti 
dėl vasarotojų trukdymų. Tomas 
Šarkus “Tiesos” 190 nr. atkreipia 
skaitytojų dėmesį į neatsargų mau
dymąsi Palangoje. Vien tik rugpjū
čio 1 d. ten nuskendo trys, o du buvo 
išgelbėti. Vasarotojai nepaiso pagrin
dinių atsargumo taisyklių, neseka in
formacijos apie vėjo stiprumą, van
dens bei oro temperatūros svyravi
mus, bangų mūšos išgraužtas duo
bes, o kaikurie maudytis eina girti.

PAKEITĖ JUŠKIU
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

prezidiumas ministerių tarybos ki
nematografijos komiteto pirm. Vy
tautą Baniulį pakeitė Edmundu Juš- 
kiu. Oficialiai skelbiama, kad V. Ba
niulis atleistas iš pareigų dėl per
ėjimo į kitą darbą, bet jo naujos 
pareigos neatskleidžiamos. Mažosios 
enciklopedijos duomen’mis, V. Ba
niulis yra literatas, filologijos moks
lų kandidatas, gimęs 1930 m. Pagė
giuose. Jis yra baigęs Vilniaus pe
dagoginio instituto lietuviiĮ kalbos 
ir literatūros fakultetą, maskvinės 
kompartijos centrinio komiteto vi
suomeninių mokslų akademiją. Nuo 
1962 m. dėstė lietuvių literatūros 
istoriją Vilniaus universitete, o ki
nematografijos kom'tetui vadovavo 
nuo 1963 m. Naujasis šio komiteto 
pirm. E. Juškys, gimęs 1932 m. Nau
jininkuose, Jurbarko rajone, yra bai
gęs anglų kalbos studijas Vilniaus 
pedagoginiame institute. Pagarsėjo 
jis kaip vilniškės kompartijos cent
rinio komiteto lektorius, propaguo
jantis ateizmą radijo bei televizijos 
laidose ir spaudos puslapiuose. Su 
A. Jablonskiu yra sudaręs ir išleis- 
dinęs vaizdinių ateistinių priemonių 
rinkinius “Visata, gyvybė, žmogus ir 
religija” 1963 m. ir “Kalba faktai” 
1965 m. Kiti jo raštai — “Krikščio
nybės kilmė”, “Volteras”, “Vatika
nas ir kolonializmas”. Tačiau bene 
labiausiai E. Juškį išgarsino įjungi-

Delhi, Ontario
“PALANGOS” ANSAMBLIS, ne

tekęs didesnio skaičiaus savo narių 
(išvyko studijom į didmiesčius), yra 
atsidūręs kritiškoje padėtyje. Tačiau 
jo vadovai yra numatę dar galimybę 
tolimesnei veiklai, jei visi, galintieji 
šokti, dalyvautų. Tad vadovybė pra
šo visą šios apylinkės jaunimą ir jų 
tėvelius nuoširdaus bendradarbiavi
mo. Registruotis pas E. Augustinavi- 
čienę tel. 582-2357 arba pas A. Ra- 
tavičienę tel. 879-6743. Šokių moky
tojas Kęstutis Lawson mielai suti
ko padėti.

TABAKO DERIAUS nuėmimo 
darbai jau pasibaigė. Derlius, nuo 
jokių gamtos nelaimių daug nenu
kentėjęs, yra gana geras. Augini
mo išlaidoms poros metų laikotar
pyje pakilus net iki 50%, reiktų ge
ros kainos, kad augintojai išsivers
tų su reikiamu pelnu. Tabako au
gintojų organizacija “T. M. B.” be 
didelio valdžios užnugario nėra pil
nai pajėgi kovoti už geresnę kainą 
su pirkėjų sindikatais. Tačiau augin
tojai patys turi teisę atmesti per- 
mažą kainą už savo gaminius. Ja tu
rėtų pilnai pasinaudoti. Kor. 

mas į sovietų diplomatinę tarnybą 
Vašingtono ambasadoje 1968 m. Ka
dangi tokias pareigas Maskva patiki 
tik jos linijai ištikimiem komunis
tam, matyt, dabar bus įvesta griež
tesnė kontrolė vilniškiam kinemato
grafijos komitetui. Sprendžiant iš jo 
praeities, E. Juškiui labiau turėtų 
rūpėti ne meniniai, o propagandi
niai filmai.

VIENĄ GRĄŽINO...
“TŽ” 36 nr. šiame skyriuje jau 

esame rašę apie šiemetinius lietu
vių kalbos kursus Vilniaus universi
tete, remdamiesi “Gimtojo Krašto” 
vyr. redaktoriaus pavaduotojo V. 
Baltrėno pranešimu komunistinėje 
“Laisvėje”. Dabar apie tuos kursus 
V. Baltrėnas pradėjo rašyti ir sa
vajame savaitraštyje. Pasirodo, tie 
kursai buvo surengti liepos 8 — 
rugpjūčio 18 d.d. Bene įdomiausias 
yra V. Baltrėno pasikalbėjimas su 
seniausia kursante Frances Lauren
ce iš JAV, atskeidžiantis vieno kur
santo priverstinį grąžinimą. V. Balt
rėnas ją paklausė: “Teko girdėti, 
kad vienas šiemetinių klausytojų ne
sulaukė kursų pabaigos. Kaip Jūs 
žiūrite Į tą dalyką?” F. Laurence 
atsakymas: “Kalbėjau apie tai su 
keliais kolegomis. Visi jautėme, kad 
jis labai kvailai elgiasi. Jis ne klau
simus klausia, kad tikrai žinotų, kaip 
yra, o varo propagandą. Jis ne išsi
aiškinti nori, o tik įžeisti, pažemin
ti. Mes atvažiavome čia ne propagan
dos varyti. Jūs atsikvietėte mus ne 
todėl, kad čionai mus pakeistumėte, 
o tik kad ryšius stipresnius padary
tumėt. O jis... Matyt, ne ten patai
kė ...” Nei kursanto vardas su pa
varde, nei jo gyvenamasis kraštas 
neskelbiami. Neišryškinami ir tie 
klausimai, dėl kurių jis buvo ištrem
tas iš Vilniaus. F. Laurence užtikri
na skaitytojus, kad kursuose nebuvo 
jokio smegenų “plovimo” ir kad kur
santai netgi pageidavo daugiau po
litikos. Jos išvada: “Aš sakyčiau, kad 
kitais metais galima būti} skirti lai
ko susipažinimui, kokiais principais 
paremta jūsų valdžia, kaip jūs tvar
kotės. žodžiu, patiems pagrindiniams 
klausimams išsiaiškinti...” Tokius 
klausimus besiaiškinant, priverstinio 
grąžinimo gali susilaukti didžioji 
kursantų dalis ... V. Kst.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
| LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
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. J reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rubli $2.55 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIU KITU 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 982-1530

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3440.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3947.00
Station Wagon
“ŽIGULIS" VAZ 2102 $3795.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3490.00
“MOSKVICIUS’
408 IE_____________ $3210.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3643.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3910,00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968___________ $2200.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2353.00 
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.

r

Tai buvo prieš 50 metų Lietuvoje: pirmoji pienininkų ir kontrolasistentų kursų laida 1923-1924 m. Kursai bu
vo suorganizuoti Lietuvos Žemės Ūkio Kooperatyvų Sąjungos Gruzdžių dvare, Šiaulių apskr. Antroje eilėje 
šeštas iš kairės agr. J. Valiūnas, agr. J. Paltarokas, kursų vedėjas, J. Ramanauskas, kursų mokytojas ir kiti.

St. Catharines, Ont.
LIETUVAITĖ — VYNUOGIŲ 

ŠVENTĖS KARALAITĖ. Tai Viltė 
Zubrickaitė, kuri buvo išrinkta iš 
34 kandidačių. Premija — $500, ke
lionė į Trinidadą, kur ji atstovaus 
Kanadai ten ruošiamoje vynuogių 
šventėje 1975 m. vasario mėnesį. Be 
to, jai ir lietuviams teko visas spau
dos, radijo, televizijos ir Niagaros 
srities žmonių dėmesys.

Rugsėjo 29 d. įvyko milžiniškas 
vynuogių šventės paradas, kuriame 
dalyvavo 40 orkestrų ir 131 para
dinis vienetas. Spauda priskaitė virš 
300.000 žiūrovų. Parado centre bu
vo mūsų Viltė, sėdinti fantastiška
me vežime, papuoštame gėlėm, su 
visa savo karališka regalija. Ant 
abiejų vežimo šonų matėsi gražūs už
rašai: “Viltė Zubrickas”.

Viltei Zubrickaitei, žinoma, šalia 
didelės garbės ir, kas žino, gal gra
žios ateities, visa tai reiškia milži
nišką darbą. Pvz. jai jau teko da
lyvauti penkiolikoje priėmimų. Vy
nuogių šventės laikotarpis trunka 
gana ilgai. Daugybė etninių grupių 
bei kanadiečių klubų rengia savo 
priėmimus, kur karalaitei reikia bū
ti nustatytu laiku atitinkamai pa
siruošus ir dar su šypsena veide. 
Laimei, Viltei padeda tėvai, visad 
atsidavę lietuvybės reikalams. Taip
gi padeda giminės ir visi lietuviai 
kuo kas gali, nes lietuvių bei Lie
tuvos vardas čia dar nebuvo taip iš
keltas, kaip dabar. Tuo tarpu Viltė 
tebėra paskutinėje gimnazijos kla
sėje, o ir pianino srityje yra toli 
pažengusi. Manau, kad visų lietuvių 
vardu galiu Viltę pasveikinti ir pa
sakyti jai labai ačiū! Kor.

Sudbury, Ontario
ŠEŠTADIENINĖ TUMO- VAIŽ

GANTO mokykla pradėjo 25-uosius 
mokslo metus. Pamokos vyksta mies
to gimnazijos (Sudbury High) patal
pose nuo 10 iki 12.30 v.p.p. Moky
tojauja vedėja Nijolė Paulaitienė ir 
kun. A. Sabas. Per 24 mokslo metus 
mokykla yra išleidusi daug mokinių, 
kurie yra pasižymėję pažangumu ir 
anglų mokyklose. Visi gerieji Sud- 
burio lietuviukai yra lankę tą mo
kyklą. Uolūs mokiniai tikrai yra pa
darę gerą pažangą. Tai liudija ir 
faktas, kad paskelbtame praėjusių 
mokslo metų Lietuvos žemėlapio pie
šimo konkurse visose Kanados lietu
viškose mokyklose pirmąją vietą lai
mėjo mūsų pavyzdingoji mokinė Te
resė Stankutė. Šiuos mokslo metus 
baigiant, bus skirta ir daugiau pre
mijų: už gerą elgesį, už kalbėjimą 
tarpusavy lietuviškai ir pan. Tam 
reikalui KLB Sudburio apylinkės 
valdyba ir kun. A. Sabas yra pa
skyrę pinigų. Jau iš anksto ruošia
masi Kalėdų vaidinimui. Vaidinimė
lį paruošė Grasė Petrėnienė.

— Atlaikytos šv. Mišios už a.a. 
Petro Jutelio vėlę (užprašė Lionė ir 
Justinas Venslovaičiai) K. A. S.

Winnipeg, Manitoba
LIETUVIŲ DIENA BUVO SĖK

MINGA. Rugsėjo 19 d. kun. J. Ber- 
tašiaus bute buvo sušauktas XX Ka
nados Lietuvių Dienos rengėjų ko
miteto posėdis. Dalyvavo: kun. J. 
Bertašius, D. Januškaitė, J. Deme
reckas, V. Rutkauskas, J. Grabys, 
KLB-nės Winnipego apyl. v-bos pir
mininkas A. Eimantas ir K. Stri- 
kaitis. Pirm. kun. J. Bertašius pa
reiškė, esą sunkiai teko dirbti, bet 
buvo pasiektas laimėjimas beveik vi
soje pilnumoje, išskyrus mažesnius 
nesusipratimus bei nepasisekimus, 
tačiau ir jie į Lietuvių Dienos ren
gimą didelių minusų neįnešė. Bend
rą finansinę apžvalgą padarė ižd. J. 
Demereckas. Lietuvių Diena rengė
jams nuostolio neatnešė — gal bus 
truputis ir pelno. Galutinai atsi
skaičius su KLB krašto valdyba, li
kutis bus perkeltas į KLB Winni
pego apylinkės valdybos iždą. Ren
gėjai savo darbo vaisiais patenkin
ti, ypač paskutiniu laiku vadovavęs 
kun. J. Bertašius, kuriam sunkiau
sią rengimo naštą teko pasiimti ant 
savo pečių. Už tai winnipegieciai 
jam lieka labai dėkingi.

TAUTOS FONDO ATSTOVAS J. 
Demereckas ir K. Strikaitis pasiun
tė protesto raštus Australijos min. 
pirm. G. Whitlam ir N. Zelandijos 
min. pirm, dėl neteisėtos Baltijos 
kraštų aneksijos pripažinimo Sov. 
Sąjungai.

SPALIO 9-TĄJĄ (lenkai klasta už
ėmė mūsų sostinę Vilnių) ir mes, 
winnipegiečiai lietuviai, vienokiu ar 
kitokiu būdu turėtume paminėti, 
ypač po nevykusio šiais metais Folk- 
lorama ’74 lietuvių paviljono var-

S HAMILTON*1
“GYVATARAS" pradėjo 25-tųjų 

metų darbo sezoną. Prieš akis dau
gelis planų ir darbų: svarbiausia — 
25 m. veiklos sukaktuvinis koncer
tas 1975 m. balandžio 6 d., vėliau 
keletas išvykų į kitas kolonijas, ru
denį — tautinių šokių ir dainų šven
tė Hamiltone. Su jaunesniųjų šokė
jų grupe nuo š.m. rudens pradėjo 
dirbti Aldona Baltakienė. Ji pakei
tė keletą metų gražiai dirbusią Vidą 
Beniušienę. Tiek šokėjai, tiek “Gy- 
vataro” vadovybė yra labai dėkirn 
gi Vidai už jos įdėtą darbą ir pa
liktą įnašą, o Aldonai linki sėkmės, 
kantrybės bei našaus darbo.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 21-22 
dienomis Hamiltone, G. Breichma- 
nienės bute. Dalyvavo J. Matulai
tienė iš Niujorko, G. Gobienė iš 
Detroito, V. Stankienė iš Čikagos 
ir V. Turūta iš Toronto. Nutarta 
išleisti naują tautinių šokių apra
šymų knygą, rūpintis taut, šokių mu
zikos juostos pagaminimu ir kt. Nu
matyta suruošti tautinių šokių mo
kytojų kursus 1975 m. vasarą. Ap
tartas V tautinių šokių šventės re
pertuaras. Dėl tolimų atstumų visas 
Instituto darbas vyksta daugiausia 
korespondenciniu būdu. Tai labai 
apsunkina ir sulėtina jo veiklą. Nu
matytų planų įvykdymas priklauso 
nuo JAV Bendruomenės krašto val
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įsikūręs nuosavuose namuose —
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kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros

Skanėstai

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

LONDON,
PALAIDOTA J. NARAKIENĖ. 

Rugsėjo 23 d. Šv. Petro katalikų ka
pinėse palaidota J. Narakienė, 74 
m. amž., žuvusi eismo nelaimėje 
rugsėjo 20 d. Tą dieną ji buvo pri
ėmusi šv. Komuniją ir iš Šv. Jurgio 
šventovės ėjo namo. Paėjusi vos 300 
pėdų, ji buvo mirtinai parblokšta 
nuo žvyro sunkvežimio atsipalaida
vusio vieno iš paskutiniųjų dvigu
bų ratų. Londoniečiai velionės arti
miesiems reiškia nuoširdžiausią 
užuojautą.

J. Narakienė gimė 1900 m. Kretin
gos apskr., Salantų v., Imbarės k. 
ūkyje. Plungėje baigusi gimnaziją 
įstojo VDU teisių fakultetan ir ten 
studijavo porą metų. Po to baigė 
mokytojų kursus. 1930 m. ji ištekė
jo už Berlyne ir Anglijos Londone 
studijavusio ekonomisto A. Narako, 
Vyčio kryžiaus kavalieriaus, dirbu
sio geležinkelių žinyboje ir padė- 
jusio Lietuvai atgauti Rusijon iš
vežtą geležinkelių turtą. Velionė 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, ap
sigyveno Austrijoje, o vėliau Vo
kietijoje, Augsburgo mieste. Vyras 
jau buvo išvežtas i Rusijos gilu
mą ir ten dingo be žinios. 1949 m. 
ji atvyko į Kanados Londoną. Velio
nė čia buvo visų mėgstama, ir todėl 
nenuostabu, kad laidotuvių namai 
negalėjo sutalpinti atvykusiųjų ati
duoti jai paskutinę pagarbą. Jos 
karstas skendo gėlėse ir, nežiūrint 
darbo dienos, ilga automobilių vilks
tinė palydėjo ją į kapines. Laido
tuvių apeigas atliko kun. B. Pacevi- 
čius. Prasmingą pamokslą pasakė 
monsinjoras J. A. Roney, dabar Šv.

do pakeitimo iš sostinės Vilniaus į 
Kauną.

APYL. VALDYBA rugsėjo 22 d. 
surengė gegužinę lietuvių parapijos 
vasarvietėje Oak Point. Gėrimus par
davinėjo A. Eimantas. Esant šaltam 
rudens orui, mažai tesusirinko, todėl 
ir pelnas buvo mažas. K. Str. 

dybos paramos, nes Institutas savo 
pajamų neturi, o pelnas iš buvush) 
taut, šokių švenčių pervestas JAV 
LB kr. valdybai. D.

MENO PARODA įvyks spalio 13, 
sekmadienį. Dalyvauja apie 15 vie
tinių menininkų. Ją rengia KLB Ha
miltono apylinkės valdyba, kad su
telktų lėšų Lietuvių Dienų parodai, 
kuri įvyks 1975 m. Hamiltone. Paro
da atidaroma sekmadienį po 9 v. 
Mišių ir truks iki 2 v.p.p. Bus šil
ti pietūs: cepelinai, vėdarai, tortai, 
kava. Loterijai skirtas grafikės A. 
Skirutytės paveikslas. L. S.

KLK MOTERŲ DR JOS HAMIL
TONO SKYRIAUS VALDYBA šie
met jau nekartą buvo susirinkusi ap
tarti skyriaus 25 metų sukakties, 
kuri bus paminėta lapkričio 17 d. 
Šventė neeilinė, ir moterys jai rū
pestingai ruošiasi. Ji prasidės 4 v. 
p.p. Šv. Mišiomis mūsų šventovėje. 
Po Mišių bus iškilmingas aktas, kon
certas ir vakarienė Jaunimo Centre. 
Koncertuos solistai — Prudencija 
Bičkienė ir Jonas Vaznelis, kurį Ha
miltone išgirsime pirmą kartą. Va
karienė bus šilta, paruošta patyru
sių šeimininkių. Rengėjos maloniai 
kviečia Hamiltono ir apylinkės vi
suomenę dalyvauti šventės iškilmė
je ir Įsigyti bilietus į koncertą bei 
vakarienę. Bilietai gaunami pas sky
riaus nares. A. Z.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas_______ 9Vi %
term, depozitus 1 m. 10% 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11% %

i . Ltd 
'enrunger

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

ONTARIO
Jurgio par. klebonas, o anksčiau — 
vienas iš vyskupijos pareigūnų. Jis 
iškėlė velionės dorybes, nurodyda
mas ją kaip pavyzdį visiems tikin
tiesiems: ji praktikavo kasdieninį 
šv. Komunijos priėmimą, meilę ar
timui ir t.t. Jis pabrėžė, kad ji su
gebėjo iš visų gėrybių pasirinkti 
tai, kas gyvenime yra svarbiausia. 
Todėl, jo manymu, jos mirtis yra tik 
perėjimas iš gero gyvenimo i dar 
geresnį. Kapinėse visų vardu atsi
sveikino KLB apyl. valdybos atsto
vas Linas Kairys, o susirinkusieji 
palydėjo jos karstą, uždėdami po gė
lytę. Karstą nešė A. Dragūnevičius, 
V. Ordas, A. E. Pocius, S. Keras, A. 
Švilpa, M. Chainauskas. I laidotuves 
iš Čikagos buvo atvykusi velionės 
sesuo E. Eidėnienė ir jos dukra Na
kienė, o iš Br. Kolumbijos — se
suo D. Viskontienė. Trečioji sesuo 
M. Kupronienė, gyv. Los Angeles, 
negalėjo laidotuvėse dalyvauti. Pus
ryčių metu atsisveikinimo žodį tarė
A. E. Pocius susirinkusiųjų vardu, 
M. Chainauskas “Baltijos” ans. var
du ir L. Eimantas — lituanistinės 
mokyklos. Dukros Gražina Petraus
kienė ir Regina Gudelienė padėkojo 
visiems už tokį didelį jų mamai pa
rodytą nuoširdumą, o jos draugėms 
— už velionei suteiktas paskutines 
malonias gyvenimo valandas ir da
bar jų suruoštą jos prisiminimui 
priėmimą. Žentas Edm. Petrauskas 
pasidžiaugė, kad visi buvo vienos šir
dies ir vienos minties. Kalbėtojai pa
stebėjo, kad velionė sugebėjo iš gy
venimo pasisavinti šviesiąją jo pusę 
ir todėl jautėsi labai laiminga. Kun.
B. Pacevičiaus lūpomis tarti žodžiai 
nevienam nuskambėjo kaip pačios 
a. a. J. Narakienės prašymas: “Dan
giškasis Tėve, į Tave tikėjau, Ta
vimi pasitikėjau, priimk mane į am
žinąją Tėvynę!” Tegul išsipildo mon
sinjoro Roney žodžiai, kad velionė 
nemirė, tik perėjo iš gero gyvenimo 
į dar geresnį. D. E.
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS LAISVĖS KOMITE
TAS Niujorko Kultūros Židinyje rug
sėjo 22 d. surengė a.a. Vaclovo Si
dzikausko atminimui skirtą akademi
ją. Dalyvius su velionies biografi
niais duomenimis supažindino da
bartinis LLK pirm. V. Vaitiekūnas, 
su jo vaidmeniu nepriklausomos lie
tuves diplomatijoje — prof. D. Kri
vickas, ypač pabrėždamas Lietuvos- 
Lenkijos ir Lietu vos-Vokietijos san
tykių bylas. Prof. Br. Nemickas nu
švietė a.a. V. Sidzikausko veiklą oku
puotos Lietuvos rezistencinėje diplo
matijoje, o velionies bendradarbis P. 
Žilionis paskaitė jo atsiminimų iš
traukas iš pirmųjų diplomatinės tar
nybos laikų. P. Jurkus nuotraukų 
skaidrėmis nušvietė pagrindinius a. 
a. V. Sidzikausko gyvenimo įvykius, 
pradėdamas jo pirmaisiais diplomati
niais žingsniais 1920 m. ir baigda
mas jo labai aktyvia veikla Paverg
tųjų Europos Tautų seime. Iš PET 
seimo pirmininko buvo gautas gra
žus atsiliepimas apie velionį bei jo 
įnašą kovoje už sovietų pavergtų tau
tų išlaisvinimą.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS pirm. kun. L. Andriekus, OFM, 
pasiuntė protesto laiškus sovietinę 
Pabaltijo okupaciją įteisinusiem 
Australijos ir N. Zelandijos prem
jeram. Kadangi pastarosios premje
ras buvo miręs, laiškas pasiųstas be 
premjero pavardės. Beveik dvigu
bai ilgesnis buvo laiškas Australijos 
premjerui G. Whitlamui, šio gėdingo 
išdavimo pradininkui ir turbūt ini
ciatoriui. Jam ypač pabrėžiama kul
tūrinio bei religinio gyvenimo prie
spauda Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, 
primenama Lietuvos jaunosios gen- 
kartės pastaruoju metu sustiprėju
si rezistencija okupantui. Kun. L. 
Andriekus, OFM, laiškus baigia vil
timi, kad Australijos vyriausybė su
pras padarytą klaidą ir ją atitaisys.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄ
JUNGA protesto raštą Australijos 
premjerui G. Whitlamui išsiuntė iš 
savo vasaros stovyklos Big Prairie, 
Ohio, pasirašytą 77 stovyklautojų. 
Neapdairiam politikui primenama R. 
Kalantos mirtis už Lietuvos laisvę, 
jaunimo demonstracijos, lietuvių ka
talikų peticijos, pogrindyje leidžia
ma “Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Visa tai liudija lietuvių 
tautos laisvės siekius. Sovietinės oku
pacijos įteisinimu Pabaltijy G. Whit
lamas rodo savo pritarimą sovietų 
koncentracinėm stovyklom, religijos 
persekiojimui, politinių kalinių kan
kinimui, ekonominiam Baltijos kraš
tų išnaudojimui, KGB siautėjimui. 
Studentai ateitininkai reikalauja ati
taisyti Pabaltijui padarytą skriau
dą, nes parama Sovietų Sąjungos 
kolonizmui žemina visą Australi
ją. Studentu Ateitininkų Sąjunga 
taipgi praneša spaudai, kad ji yra 
įsteigusi fondą lietuvių studentų klu
bams universitetuose ir renka aukas. 
Jomis bus paremta lietuvių studen
tų veikla ateitininkų vadovaujamuo
se klubuose JAV ir Kanadoje. Rėmė
jai prašomi atsiųsti po $3 šiuo adre
su: Universitetų Klubų Fondas, Ra
movė, Jaunimo Centras, 5620 So., 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

JUNGTINIŲ TAUTŲ XIX visuoti
nės sesijos darbuose jau ketvirtus 
metus iš eilės dalyvauja Vytautas 
Zenkevičius, kaip Sovietų Sąjungos 
delegacijos narys. Save jis tituluoja 
sovietinės Lietuvos “užsienio reika
lų” ministerės Leokadijos Diržins- 
kaitės-Piliušcnkos pavaduotoju. Iš 
tikrųjų jiedu abu neturi jokios ga
lios ir tarnauja tik Maskvos propa
gandai, stengdamiesi sudaryti ta
riamo nepriklausomo tvarkymosi 
vaizdą.

“TĖVYNĖS GARSŲ” RADIJO 
PROGRAMA Klevelande mini 25 me
tų veiklos sukaktį. Darbas buvo pra
dėtas 1949 m. Tautos šventės proga 
WSRS radijo stotyje. “Tėvynės Gar
sų” steigėju buvo Jaunutis Nasvytis, 
talkinamas muz. Alfonso Mikulskio 
ir Kęstučio P. Šukio, prie jų vėliau 
prisijungusio Balio Augino, kuris 
yra buvęs Kauno radiofono pranešė
ju. Iš WSRS stoties buvo persikelta į 
WXEN-FM radijo stotį ir prieita prie 
dviejų savaitinių laidų: vienos valan
dos penktadieniais, pusvalandžio pir
madieniais. Radijo laidų redagavimą 
1955 m. perėmė J. Stempužis, o po 
5 metų jam buvo pavesta “Tėvynės 
Garsus” tvarkyti privačiais pagrin
dais. 1962 m. J. Stempužis įsteigė 
“Baltijos Aidų” programą, priklau
sančią “Tėvynės Garsams”, stiprinan
čią ryšius su latvių ir estų bendruo
menėmis. Ji transliuojama iš tos pa
čios radijos stoties pirmadieniais. 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija 
1963 m. paskyrė “Tėvynės Garsams” 
$1.000 premiją už jaunimo valandė
les. Per 25 metus “Tėvynės Garsai” 
paruošė ir transliavo 1.332 laidas 
penktadieniais, 615 laidų pirmadie
niais. Prie šių laidų ir prie “Tėvy
nės Garsų” laimėjimų prisidėjo daug 
lietuvių, kuriems išvardinti reiktų il
go sąrašo. Linkime “Tėvynės Gar
sams” ir toliau sėkmingai garsinti 
Lietuvos bei lietuvių vardą.

Brazilija
PRANAS ŠIMONIS, vienas veik

liųjų Sao Paulo lietuvių, atšventė 
amžiaus septyniasdešimtmetį. Sukak
tuvininkas su žmona Ona Brazilijon 
atvyko 1927 m. ir, būdamas stalius, 

atidarė savo dirbtuvę, kurioje kelias
dešimt darbininkų išmokė šio ama
to ir tuo būdu juos pastatė ant kojų. 
Jo pagalbos dažnai yra susilaukusi 
Vila Zelinos Šv. Juozapo šventovė, 
Sao Paulo lietuviam tarnaujanti jau 
40 metų, ir Jaunimo Namai, kai reik
davo remonto. Prel. P. Ragažinskas, 
klebonavęs 35 metus, P. Šimonį va
dindavo savo dešiniąja ranka. Nuo 
1937 m. sukaktuvininkas dainuoja 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
chore, keletą kartų yra buvęs jo pir
mininku. Jis taipgi priklausė Sao 
Paulo baltiečių komitetui, o Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės tary- 
bon visada išrenkamas didžiausiu 
balsų skaičiumi. 1972-73 m. buvo BL 
Bendruomenės valdybos pirmininku. 
Ypatingą dėmesį sukaktuvininkas 
skiria vaikams ir jaunimui, vežioda
mas juos į stovyklas ir netgi savo 
šeimos vasarvietėn užmiestyje. P. Ši
monio pagerbtuvės buvo pradėtos 
pamaldomis Šv. Juozapo šventovėje, 
dalyvaujant abiem klebonam: buvu
siam — prel. P. Ragažinskui ir da
bartiniam — kun. J. Šeškevičiui. Vai
šėse, kurios buvo surengtos Jaunimo 
Namuose, dalyvavo trijų kartų lie
tuviai, įskaitant ir jaunimą, šia pro
ga buvo paminėtas ne tik P. Šimo
nio 70-tasis gimtadienis, bet ir jo 
anūkės Silvijos Bendoraitytės 17- 
tasis, jauniausios dukros Vilmos far
macijos studijų užbaiga.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS literatūros būrelis Sao 
Paulo mieste rugpjūčio mėnesį įvy
kusiame susirinkime susipažino su 
poeto J. Aisčio kūryba. Apžvalgą pa
darė Alf. Petraitis. Susirinkime taip
gi buvo proga susipažinti su naujai 
išleistu lietuviškai-portugališku mo
kykliniu žodynu.

Argentina
ŽURNALAS “ASI” (“TAIP”) visą 

puslapį paskyrė straipsniui “EI 
Abuelo del Aire” (“Padangių sene
lis”), kuriame aprašomas lietuvis la
kūnas Kazimieras šlapelis, turintis 
jau 76 metus amžiaus. Jis yra la
bai populiarus Sarmiento mieste, 
kurio gyventojai jį vadina padangių 
seneliu.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 
Buenos Aires mieste sukūrė du 
veiklūs jaunuoliai — Federikas Ko- 
reikis ir Amelija Čepulytė. Jų jung
tuvės įvyko rugsėjo 14 d. Aušros 
Vartų bažnyčioj Avellanedoje.

Australija
GAIDŲ BALIŲ Geelongo Lietuvių 

Bendruomenės namuose surengė vie
tinis choras, vadovaujamas Mečio 
Kymanto. Vakaro pelnas yra skirtas 
pianinui įsigyti. Chorui vis dar trūks
ta dainininkų, bet tikimasi, kad jų ei
lės pagausės po šio vakaro.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA Melburne rugpjūčio 15 
— rugsėjo 15 d.d. rinko dėvėtus dra
bužius, kurie bus pasiųsti Punsko 
srityje gyvenantiems Lenkijos lietu
viams.

J. RAKAUSKIENĖ, grįžusi iš so
vietų okupuotos Lietuvos, savo įspū
džius papasakojo per Adelaidės ra
diją. Lietuviai jai yra dėkingi už pa
stabumą ir nuovoką dabartinėse Lie
tuvos sąlygose.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJĄ Londone spalio 19 d. pa
gerbs amžiaus aštuoniasdešimtmetį 
švenčiantį kun. dr. K. A. Matulai
tį, savo buvusį daugkartinį kleboną, 
kuris dabar yra kunigas emeritas. 
Be oficialiosios dalies, pobūvyje bus 
ir trumpa meninė programa.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS 
vyr. skautininkas Petras Molis su 
žmona Raminta tarnybos reikalais 
lankėsi Londone. Jaukų susipažini
mo pobūvį svečiams iš JAV Lietu
vių Namuose surengė Britanijos ra
jono skautų vadas ir D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pirm. J. Alkis. 
Dalyvių tarpe buvo Lietuvos atstovas 
V. Balickas, apie 20 vyr. skautų, jų 
vadovų ir skautų bičiulių. Juos su P. 
Moliu supažindino J. Alkis ir skau
tų vadeiva J. Maslauskas. Atitinka
mą žodį tarė ir Lietuvos atstovas V. 
Balickas. Specialiais žymenimis už 
paramą skautams buvo apdovanoti: 
V. Balickas, K. Barėnas, V. Jurėnie- 
nė, K. Makūnas. Iš Londono P. R. 
Moliai išvyko Mančesterin dalyvau
ti iškilmingoje sueigoje bei savait
galio stovyklėlėje.

KARALIENĖS ELZBIETOS KO
LEGIJOJE Londone mikrobiologijos 
studijas su pagyrimu baigė N. Kut- 
kutė iš Rochdale. Ji gražiai kalba 
lietuviškai, dalyvauja jaunimo veik
loje.

Šveicarija
ĮTAKINGAS DIENRAŠTIS “DER 

BUND”, leidžiamas Berne, paskelbė 
redakcijai skirtą laišką, atskleidžian
tį Sovietų Sąjungos tikslus Europos 
saugumo konferencijoje. Maskvai la
biausiai rūpi įteisinti II D. karo me
tais ir pokaryje įvykdytą valstybių 
užgrobimą. Jų tarpe minimos Lie
tuva, Latvija, Estija ir Kaliningra
du pavadinta Karaliaučiaus sritis.

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



DISKUSINĖS MINTYS

Lietuviškas,
S. m. “TŽ” 33-34 nr. buvo 

įdėta Toronto prisikėlimo para
pijai priklausančios V. Kasubos 
skulptūros nuotrauka su parašu: 
“Prie lietuviško Rūpintojėlio 
skulptūros... Ji kreipė į save 
lankytojų dėmesį tautybių sa
vaitės metu Toronto Lietuvių 
Namuose”.

Galimas dalykas, kad ji krei
pė į save lankytojų dėmesį, nes 
si skulptūra, kaip' ir visi kiti 
dail. V. Kašubos darbai yra eks
presyvūs, dramatiški, iškalbin
gi. Tai dail. Kašubos dvasia, tai 
jo būdas. Bet kaip nekiekvienas 
sopranas ar tenoras gali atlikti 
visas tiems dainininkams skirtas 
roles, taip ir nekiekvienam dai
lininkui yra galima giliai įsijaus
ti į visų vaizduojamų charakte
rių nuotaikas, nes nevisi jie ati
tinka dailininko prigimtį.

Rūpintojėlis (kokios tautos jis 
bebūtų kuriamas) yra lyriškos, 
ramios prigimties, o ne drama
tiškos ir garsiai šaukiančios. Gal
būt todėl, kad šis jo bruožas su
tapo ar atitiko lietuvių tautos 
charakterį ir taip išpopuliarėjo 
Lietuvoje.

Tie parodos lankytojai, kurie 
žvelgė į šį V. Kašubos Rūpinto
jėlį ir kurie iš jų nieko nenusi
mano apie pasaulinį meną, galė
jo pagalvoti: kokie'tie lietuviai 
baisūs žmonės — išverstomis 
akimis, storomis lūpomis ir ap
lamai keistos išvaizdos veidais, 
jei kuria tokį meną. Juk menas 
yra panašus į jų kūrėjus. Tuo 
tarpu lietuvių tauta yra juk ly
riška ir sentimentali.

Gi tie parodos lankytojai, ku
rie pažįsta pasaulinį meną, pa
matę šią skulptūrą, tikriausiai 
susidarė nuomonę, kad lietuvių 
tautos menas labai panašus į Af
rikos negrų. Blogiausia, jeigu 
jie pagalvojo, kad lietuviai seka 
negrus. O kad negrai sektų lie
tuvių meną, tikriausiai niekas 
nepagalvos.

O tatai lietuvių tautai neteik
tų garbės, nes rodytis, jei ir ne 
kopijomis, o kitų tautų meno se
kimu, yra negarbinga.'

Meno tema ir stilius
Jei Rūpintojėlio tema būtų 

vien tik lietuvių tautos nuosavy
bė (tikrumoje ši tema žinoma ir 
kaikuriose kitose krikščioniško
se tautose), tai ir tada tokio dar
bo negalima laikyti tos tautos 
meno atstovu, jei jis yra nutolęs 
nuo jos charakaerio ar įgavęs ki
tokias formas. Vien tik pagal 
temą joks meno kūrinys nėra 
priskiriamas tam ar kitam sti
liui bei tai ar kitai tautai. Meno 
priskyrimas įvairiems stiliams 
bei tautoms ir jo rūšiavimas da
romas ne pagal temas bei idėjas, 
bet pagal formas, spalvas, lini
jas, judesius ir bendrąsias išraiš
kas.

Skaitytojai, jei dar prisimena
te Lietuvos pakelių bei kapinių 
Rūpintojėlius, o jei neprisime
nate, tai paimkite kokią nors lie
tuvių liaudies meno knygą ir pa
lyginkite ten esamų statulėlių 
vaizdus su čia minimos. Lengvai 
pastebėsite jų skirtingas išvaiz
das. O jei po to pavartysite neg
rų meno knygą ir įsigilinsite į 
jų meno formas bei ekspresijas, 
rasite, kad šis Rūpintojėlis savo 
forma yra artimesnis ir giminin- 
gesnis negrų nei lietuvių menui.

Lietuvių liaudies meno dvasia
Lietuvių liaudies menas savo 

forma yra primityvus: nepropor
cingas, grubus, paprastas. Bet 
savo dvasia—nuoširdus, mielas, 
vargingas ir todėl patraukiantis. 
Lietuvių liaudies Rūpintojėliai 
(suvargę' rymotojėliai) į juos žiū
rintiems lyg sakyte sako: gyve
nimas yra sunkus, tenka patirti 
daug kančių; jūs kenčiate, kaip 
h’ aš kentėjau, bet gyvenkite pa
doriai ir turėkite viltį... Iš jų, 
lyg iš buvusių kuklių ir tikrai 
paliegusių elgetų, liejosi nuošir
džiai tyra malda. O šis V. Kašu
bos Rūpintojėlis turi rūsčią, žiū
rėtojus pritrenkiančią išvaizdą. 
Jis primena veidmainingus el
getas per atlaidus, kurie, dėda
miesi dideliais invalidais, kiek 
išgalėdami šaukdavo praeiviams, 
kad atkreiptų dėmesį ir gautų 
kuo didesnę auką. Apie neduos- 
nius galvodavo: kad juos biesas 
griebtų, tik tiek davė arba nieko 
nedavė. Taip ir šis Rūpintojėlis 
lyg priekaištauja: jūs mane nie
kinate, žinokite, kas jūsų už tai 
laukia.

Taigi, šios Prisikėlimo para
pijos statulos nei dėl jos formos, 
nei dėl jos dvasinės nuotaikos 
negalima laikyti lietuviškojo me
no reprezentacija. Jei kas šį dar
bą rekomendavo lietuvių paviljo
nui kaip lietuvių liaudies meno 
pavyzdį, tas nežinojo tikrosios 
vertės.

Individualieji dailininkai
Kiekvienas individualusis me

nininkas pažįsta viso pasaulio
į PARDUODAME LIETUVIŠKUS 

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

Toronto. Tel. 531-8422

negriškas ar
DAIL. DAGYS

meną ir yra perpūstas jo vėjų iš 
visų pusių. Savo darbams sąmo
ningai ar nesąmoningai įkvėpia 
tai, kas jo būdą labiausiai atitin
ka. Tai sudaro individualaus dai
lininko darbų charakterį, jų 
bruožus. V. Kašuba yra indivi
dualus dailininkas, ir visi jo dar
bai (taigi ir šis) yra kašubiški.

Žinoma, kiekviena tauta turi 
pareigą savo vaikų darbus ver
tinti bei teisę jais didžiuotis, 
nors tie kūriniai būtų labai įvai
rūs ir nevisa jai prie širdies 
glaustųsi. Bet reikia būti atsar
giems su išvadomis, kad to ar 
kito asmens darbai yra geriausi 
visos tautos reprezentuotojai. 
Tą teisę tegalima duoti liaudies 
darbams arba tradicinėms tau
tos mokykloms, kurias kaikurios 
tautos praeityje yra turėjusios.

Gal neapsiriksiu manydamas, 
kad Žmuidzinavičius, J. Macke
vičius, Šklėris, P. Kalpokas, Vie
nožinskis, Šileika, Didžiokas, Sa
muolis, Galdikas, Puzinas, Kiau- 
lėnas, J. Janulis, Remeika, 
Ušinskis, P. Rimša, J. Zikaras, 
Grybas, Mikėnas, Žukas, Augius 
ir kt. (miniu tik mirusius) buvo 
tikri lietuviai, bet kaip skirtin
gi yra jų darbai!

Jų visų darbų negalima laiky
ti lietuviškais, nes tada Lietuva 
taptų įvairių tautų bei srovių 
kratiniu. Kaikuriems jų tos sa
vybės pripažinti irgi negalima, 
nes visi jie buvo individualūs 
dailininkai, išaugę ne iš savos, 
bet iš įvairių svetimų mokyklų. 
Tokiais yra ir dabar dar dirban
tys gyvieji dailininkai. Visi jie 
pagal savo charakterius yra 

Kanados lietuvių “Aušros” mergaičių kvartetas koncerto metu Buenos 
Aires, Argentinoje. Iš kairės: Dana Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona 
Tautkevičiūtė (skaito PLB pirm. inž. Br. Nainio sveikinimą), Nijolė 
Giedriūnaitė (skaito Kanados lietuvių sveikinimą)

Išvyka pas AUSTRALUOS LIETUVIUS
Trys savaitės. Labai geros sąlygos 

Išvyksta iš Čikagos O’Hare 1974 m. gruodžio 
grįžta i Čikagos O’Hare 1975 m. sausio 
Išvyka lankys Sidney, Canberra, Melbourne ir Adelaide
lonijas. Norintiems tomis pačiomis kainomis bus sudarytos sąlygos 
lankyti ir kitas kolonijas. Gruodžio 26-31 dienomis išvyka dalyvaus 
Adelaidėje Australijos Lietuvių Dienose. Neturintiems kur apsistoti 
nakvynes nemokamai parūpins Australijos Lietuvių Bendruomenė.
KAINOS:*)

Chicago—Sidney—Canberra—
Melbourne—Adelaide ir atgal ........

. Chicago—Sidney ir atgal ...............
Los Angeles—Sidney—Canberra—
Melbourne—Adelaide ir atgal ........
Los Angeles—Sidney ir atgal ........
Vaikam iki 12 metų — pusė kainos

Lėktuve vietų dar yra. Registruokitės ar skubiai teiraukitės 
informacijų: BRONIUS NAINYS, 6804 So. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA, Tel. (312) 776-4028. Registruojantis siųsti $103 
čekį rankpinigių.

♦) į šias kainas įeina spalio 1 d. įsigaliojęs 5% pakėlimas

$997.56
$865.80

$839.66
$707.80

M
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'ONGE MEMORIALS LTD
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

487-2147, vakarais 445-8955 
darbas, puikūs lietuviški projektai

Tek 
Meistriškas

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

kašubiškas?
skirtingų nuomonių, skirtingų 
palinkimų į tą ar kitą mokyklą 
ar pasaulinius meistrus, nors 
visi yra vienos tautos vaikai.

Kitų tautų menas
Taigi, dar nėra lietuviško vei

do mene, dar nėra lietuviškos 
mokyklos stiliaus prasme. Gal 
jos niekad ir nebus, kokia buvo 
susidariusi pvz. nederlanduose ir 
flamuose XVI—XVII š. Pasta
roji pasidavė realistiniam stiliui 
gamtovaizdžiuose ir savo buities 
tematikai. Ir dabar, kai aš čia 
matau sunkiai debesuotą dangų 
ar pakelių ganyklose gromuluo- 
jančias karves, prisimenu tų 
Šiaurės Europos kraštų dailinin
kų paveikslus. Ar kas taip prisi
mins lietuvių dailininkų darbus 
ar pagal juos pačią Lietuvą? 
Vargu, nes jie suparalyžuoti pa
saulinių vėjų.

Kaip lietuviai, taip ir dabarti
niai europiečiai dailininkai yra 
individualistai ir įvairybių miši
nys. Tik praeities tautos tevaiz- 
davo savąją aplinką ir išugdė 
atitinkamą meną. Tai turi ir di
džiosios Azijos tautos: japonai, 
kiniečiai, indiečiai. Jos, per ilgus 
šimtmečius gana vienodai dirb
damos, išvystė tik joms būdin
gas savybes. Taigi, kol dar nėra 
asmeninio meno, tol jis dar gali 
būti tautinis. Atskiriems meno 
atstovams panorus skirtingai pa
sirodyti, dingo tautinis menas.

Norint laikyti jų darbus (da
bartinius) kaip tautos diegus ar 
žiedus, reikia atsidėjus tai pa
studijuoti ir palyginti su savo
sios tautos ir kitų kraštų kūry
binėmis formomis. Tik tokios ir 
bešališkos išvados gali būti ver
tingos.

22 dieną, 
11 dieną, 

lietuvių ko-

Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūra “Gedimino sapnas”. Jo kūrinių 
paroda rengiama spalio 19—20 d. d. Toronte Prisikėlimo Parodų salėje

PUBLIKA GĖRĖJOSI IR ŽAVĖJOSI
Brazilijos lietuvių laikraštis"Mūsų Lietuva" 1974. IX. 5 apie 

Kanados lietuvaičių kvarteto "Aušra" koncertą
Ir musę skrendančią būtum 

girdėjęs — taip nutilo pilnutėlė 
salė, pradėjus dainuot Kanados 
lietuvaičių kvartetui “Aušra”. 
Viskas čia žavėjo publiką: ir dai
nininkių jaunystė, ir skoningai 
paprasti rūbai, ir įvairios besi
keičiančios šviesos spalvos, vis 
kitaip nudažančios dainininkes 
ir visą sceną, ir pats jų dainavi
mas. Zeliniečiai yra girdėję daug 
gražių koncertų, kai čia lenkty- 
niuodavo keletas chorų, kai gra
žiabalsiai solistai ir solistės ku
tendavo ausį ir širdis. Bet tai 
buvo jau senokai. Bent man per 
paskutinį dešimtmetį neteko čia 
girdėti taip darniai susidainavu
sio vieneto.

Kad neperdedu taip rašyda
mas, ar neliudija ilgi karšti, net 
audringi plojimai ir šauksmai 
“bis, bis ... bis, pakartokit...” 
Kuo, kuo, o jau plojimo gausu
mu mūsų publikos paprastai ap
kaltinti negalima. Bet šį sykį, 
tai tikrai ji buvo labai duosni. 
Privertė dainininkes pakartoti 
“Tėviškėlę”, “Uosto žiburius” ir 
Bagdono “Žemaitišką polką”.

Be abejo, prisidėjo ir tai, kad 
simpatiškasis ketvirtukas daina
vo mums negirdėtas, visas links
mas, valso ritmo dainas. Išsky
rus “Tėviškėlę” B. Budriūno, is
panišką ir portugališką ir dar ki
tas dvi, visos kitos buvo dabarti
nių Lietuvos kompozitorių kūri
niai, mums iki šiol negirdeti.

Ir savo dainų naujumu, ir jų 
dideliu menišku įsijautimu, ir 
gražiu sudainavimu kvartetas 
publikos tikrai neapvylė.

P-lė Kristina Puidaitė dainų 
pertraukos metu parodė, kaip 
nuostabiai gražiai galima groti 
akordeonu. Ir tos muzikos publi
ka klausėsi labai susitelkusi, 
paskui plojo, plojo.

Per antrąjį tarpą tarp dainų 
“Nemunas” pritvino sceną. li
kai gražiuosius spalvinguosius 
mergaičių ir vaikinų rūbus nu
tvieskė prožektorių tai geltonos, 
tai rausvos, tai kitokių spalvų 
šviesos, tai tas grakščiai šokąs 
jaunimėlis atrodė tartum iš pa
sakų pasaulio atskridęs. Kas ne
buvo, nematė to spalvų, dainos 
ir šokio grožio, jokiais žodžiais 
čia neperduos!...

Kai to koncerto rengėjai gavo 
pranešimą, jog Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba pa
siųs P. Amerikon mergaičių 
kvartetą koncertuoti, buvo susi
rūpinę, kas iš to išeis. Bet Bend
ruomenės v-ba žinojo ką siun
čianti. Už tai turim būti jai 
labai dėkingi. Suruošėt lietuviš
kos dainos mylėtojams tikrai 
prabangias vaišes. Ačiū, ačiū ...

Nesakyčiau, kad publikos ne
bebūtų galėję būti dau
giau. Kai buvo žmonių iš toli 
toli, kai buvo retai kada mūsų 
parengimuose tepamatomų as
menų, tai nebuvo visos eilės to
kių, kurie, rodos, būt turėję da
lyvauti. Bet ketvertas šimtų pub
likos mums yra retas dalykas, ir 
tuo galima tik pasidžiaugti.

Po koncerto — vaišės. Išpirk
ta 40 staliukų. Šokiai. Labai jau
ki draugiška nuotaika.

Salės gale buvo lietuviškų 
knygų ir plokštelių kioskas. Jų 
išpirko už apie 500 kruzeirų. Čia 
uoliai darbavosi žurnalistas p. 
St. Vancevičius, kuris prieš kon
certą išplatino daug garbės pa
kvietimų . ..

Koncerto programos pranešė
jais buvo Liucija Jodelytė ir inž. 
A. Sliesoraitis, BLB valdybos 
pirmininkas.

Paskutinėje koncerto dalyje 
scenon sugužėjo nemuniečiai ir 
sudarė spalvingą foną daininin
kėms. Tuo jos labai apsidžiaugė.

Vietoj įprastinių rožių puokš
čių, kurios greitai nuvysta ir ku
rių negalima nusivežti Ameri
kon, dainininkes, jų vadovę ir 
akordeonistę apdovanojo brazi
liškų akmenėlių ir kavos grūdų 
karoliais bei apyrankėmis. Tai 
geriau už gėles ilgą laiką pri
mins joms kelionę po P. Ameri
ką ir viešnagę Brazilijoje.

Dainininkes nuoširdžiai globo
jo S. Paulyje p. p. Bareišiai, 
Bendoraičiai, V. Baranauskienė, 
Antanas Valavičius su A. Slieso- 
raičiu; Santose vaišino p. p. Ste
ponaičiai ir Remenčiai, R. de 
Janeiro — p. E. Petraitis ir p. p. 
Gauliai. žodžiu, kur jos pasuko, 
ten buvo šiltai priimamos. Ir tai 
joms krito į akis ir širdis.

Gal nereikėtų labai stebėtis, 
kad dainininkės labai gražiai 
dainavo. Juk visos po keletą me
tų studijavusios muziką. Bet kai 
paklausiau, kaip dažnai turi re
peticijas, tai atsakė, jog papras
tai kartą kas savaitę. Bet kai 
rengiasi koncertams, tai bent po 
du kartu. Be darbo ir prakaito 
nebus gero derliaus. Ir tada pa
galvojau: S. Paulyje tikrai turi
me net geresnių balsų už vieš
nių, kurių balsai, mano suprati
mu, yra geri, bet nėra nepapras
tai geri. Tačiau jų susidainavi- 
mas, balsų valdymas daro jas 
augšto lygio menininkėmis.

Be abejonės, viena yra daina
vimo technika kvartetui, kita 
chorams. Bet vieniems, ir ki-. 
tiems tiek pat reikalingos daž
nos repeticijos. Be dažnų repeti
cijų nėra ir negali būti gero cho
ro (kun. J. Kidykas).

I KARŪNA S
\ r'

Istorinė drama — poema iš Min
daugo laikų — nuo 1237 iki 1268 me
tų — parašyta eiliuota kalba ir susi
deda iš trijų savaimingų dalių. Auto
rius — rašytojas Anatolijus Kairys.

Pirmoji dalis — Karūnos pavasa
ris, 3 v. legenda, vaizduoja Mindau
go kovas į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, apima 
krikšto, karūnacijos ir jau suvieny
tos valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, spren
džia Mindaugo mirties,, o kartu ir 
Lietuvos tragediją.

Iš viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir epilo
gas, 318 puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai iliustruota 
ir gražiai išleista knyga. KARŪNA 
tinka vaidinti, skaityti, deklamuoti 
mokyklose, parengimuose, minėji
muose, graži, taisyklinga ir vaizdi 
kalba. Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mokyklos 
baigimo ar betkuria kita proga sa
vo vaikams, anūkams ar draugams, 
lietuviško teatro darbuotojams.

KARŪNĄ išleido knygų leidykla 
DIALOGAS. Kaina $6.50 su persiun
timu. Galima gauti “Drauge”, “Dar
bininke”, “Keleivyje”, “Marginiuo
se”, Vaznelių prekyboje, “Terroje”, 
įvairiuose spaudos kioskuose ir pas 
platintojus arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
“Dialogas”, 8457 S. Pnlaski Rd., Chi
cago, IU. 60652, USA.
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U KUITURIfllfJE VEIKIOJE
LAIKRAŠTIS “OMAHA WORLD

HERALD” rugsėjo 14 d. paskelbė 
pasikalbėjimą su mūsų žymiuoju 
maršų kūrėju Bronium Jonušu, 
šiemet atšventusiu deimantinę am
žiaus sukaktį. Žurnalistui Robertui 
McMorris kompoz. Br. Jonušas pri
mena amerikietį kompozitorių John 
Philip Sousa, kurio maršai ir šian
dien skamba amerikiečių paraduose. 
Kas jiems yra J. P. Sousa, lietuviams 
— Br. Jonušas. Pasikalbėjime pa
brėžiama, kad Br. Jonušas, gimęs 
ūkininko šeimoje, jau 7 metų am
žiaus išmoko groti smuiku, vėliau — 
trimitu. 1919 m. jis gavo stipendiją 
studijuoti Latvijos konservatorijoje. 
Pirmąjį maršą Br. Jonušas sukūrė, 
būdamas šešiolikametis jaunuolis, 
bet jį sukritikavo jo tėvas, taip pat 
muzikantas, tame kūrinyje išgirdęs 
skolinius iš kitų kompozitorių. Tėvo 
kritika Br. Jonušą paskatino atidėti 
kūrybinius bandymus ir siekti origi
nalumo. Antrasis jos maršas — “Kur 
bakūžė samanota”, sukurtas po 10 
metų pertraukos. Net 17 metų Br. 
Jonušas vadovavo Lietuvos kariuo
menės pučiamųjų orkestrui, bet la
biausiai pagarsėjo dirbdamas 7 me
tus su policijos orkestru. Jo vadovy
bėje tas kolektyvas tapo geriausiu 
pučiamųjų orkestru Pabaltijy. Pasi
traukus iš tėvynės 1944 m. ir poka
ryje atvykus JAV, Br. Jonušui Bal- 
timorėje teko dienomis dirbti siu
vykloje, vakarais — vadovauti cho
rui. Čikagoje Br. Jonušas dėstė mu
ziką gimnazijoje, vadovavo jos sim
foniniam orkestrėliui, suorganizavo 
14 instrumentų šokių muzikos kape
lą. Omahoje jis vadovavo Sv. Antano 
parapijos chorui. Žurnalistas R. Mc
Morris taipgi primena skaitytojam, 
kad Br. Jonušas yra išleidęs savo 
maršų plokštelę, įgrotą Stuttgarto 
orkestro, kuriam jis pats dirigavo. 
Sekančiais metais jis vėl planuoja 
vykti Europon ir ten paruošti antrą
ją plokštelę.

J. AUGUSTAITYTĖS-VAICIŪNIE- 
NĖS raštams leisti komitetą Čikago
je organizuoja jos sūnus J. Vaičiū
nas, pasiekiamas tel. WA 5-6979. 
Velionė yra palikusi du eilėraščių 
rinkinius ir daug publicistinių raši
nių. Numatoma, kad jos raštai suda
rys mažiausiai du tomus. Aukų jau 
gauta $260, daugiausia iš skaučių 
tuntų. Prie jų pridedami ir $55, 
atsiųsti vietoj gėlių laidotuvių metu. 
Be to, nemažą dolerių sumą jos raš
tams paskirs sūnus iš velionies tes
tamento. Skulptorius Romas Mozo- 
liauskas Šv. Kazimiero kapinėse jau 
užbaigė paminklą trim seserim Au- 
gustaitytėm, prie trijų Vilniaus kry
žių prijungdamas Aušros Vartų Ma
rijos graviūrą ir velionės poetės 
eilėraščio posmą. Paminklo papėdė
je palaidotos Elena Augustaitytė- 
Jasaitienė ir Juoze Augustai tytė-Vai- 
čiūnienė, o trečioji vieta rezervuota 
pas Juozės sūnų Čikagoje gyvenan
čiai Brigitai Augustaitytei-Natkevi- 
čienei.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO 
aliejaus ir akvarelės darbų paroda 
buvo surengta Čikagos viešųjų bib
liotekų Lown Branch skyriuje. Jo 
kūriniams yra būdinga spalvinga, di
namiška įtampa arba gili melancho
liška ramybė.

BOSTONIEČIAI KOMPOZITO
RIAI Julius Gaidelis ir Jeronimas 
Kačinskas vasaros atostogas panau
dojo kūrybai. Pirmasis sukūrė 20 
minučių stamboką veikalą smuikui, 
violončelei ir fortepijonui, antrasis 
— tokios pačios apimties sonatą 
smuikui su fortepijonu.

AMERIKIEČIŲ DAILININKŲ 
DRAUGIJA “The Allied Artists of 
America” savo 61-moje metinėje pa
rodoje paskirs dail. Povilo Puzino 
vardo $150 premiją už aliejinės ta
pybos paveikslą. Ja norime pagerbti 
velionį lietuvį dailininką, kuris, gy
vas būdamas, veikliai reiškėsi šioje 
dailininkų organizacijoje. Minėtoji 
paroda bus spalio 31 — lapkričio 17 
d.d. Niujorke, National Academie ga
lerijoje, 1083 Fifth Ave. Jai paren
kami tik geriausieji dailininkų kū
riniai.

DAIL. LEONAS URBONAS su 
septyniais pirmaujančiais Australi
jos dailininkais spalio 5-7 d.d. da
lyvavo Newcastle Dailininkų Drau
gijos surengtame seminare, supažin
dinusiame dailės mėgėjus su šių dai
lininkų kūrybinėmis paslaptimis bei 
jų skirtingais kūrybos bruožais. 
Newcastle mieste rengiami semina
rai yra susilaukę tokio didelio dėme
sio, kad Vaizdinio Meno Taryba šie
metiniam seminarui surengti pasky
rė $2.000. Dailininkų gretose taipgi 
buvo Alex Danko, Douglas Dundas, 
Dorothy Thornhill, Reinis Zusters, 
elektroninius garsus bei spalvas ma
šinomis kuriantis Stan Ostoja-Kot- 
kowski. Dienraštis “The Newcastle 
Morning Herald”, supažindindamas 
skaitytojus su įvyksiančiu semina
ru, pranešimą iliustravo dail. L. 
Urbono nuotrauka.

KANADOS LIETUVAIČIŲ KVAR
TETAS “Aušra”, grįžęs iš sėkmingų 
gastrolių P. Amerikoje, ruošiasi iš
leisti trylikos dainų plokštelę. Jai 
bus panaudota $950 parama, gauta 
iš Carling alaus daryklų bendrovės 
kultūrinio fondo. V. Tautkevičienės 
vadovaujamą kvartetą Windsore, 
Ont., sudaro R. Čerškutė, N. Gied
riūnaitė, D. Kozulytė, A. Tautkevi
čiūtė ir akordeonistė K. Puidaitė. 
Plokštelę tikimasi išleisti dar šį ru
denį.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNIETIS DAIL. S. NENORTA 

praėjusią vasarą dalyvavo tarptauti
nėje dailininkų stovykloje Vengrijo
je, Haidubiosiormeno mieste. Daly
viams buvo paskirtos keturios žy
maus vengrų dailininko Miklošo 
Kaplaro premijos, kurių viena teko 
svečiui iš Kauno už 11 nutapytų 
Vengrijos peizažų. Premijuotieji dar
bai pagal stovyklos tradiciją dova
nojami miesto muzėjui.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
naująjį sezoną pradėjo gastrolėmis 
Šiauliuose. Miesto bei apylinkių gy
ventojai turėjo progą susipažinti su 
H. Ibseno “Laukine antimi”, R. Še- 
ridano “Intrigų mokykla”, M. Sluc- 
kio “Ar tavo šuo nepasiutęs?”, C. 
Aitmatavo ir T. Muchamedžanovo 
“Fudzijama”. Sį sezoną teatras per
sikels į Vilniaus operos ir baleto se
nuosius rūmus, kurie dabar pritai
komi dramos teatrui. Darbas naujo
je scenoje bus pradėtas “Fudzija
mos” premjera, paruošta ir vaidinta 
gastrolėse.

K. BORUTOS “BALTARAGIO MA
LŪNĄ” išleido latvių leidykla “Lies
ina” Rygoje. Knygą, kuri latviškai 
vadinasi “Baltradža dzirvanas”, iš
vertė A. Sukovskis.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreskas “Pastabos”, “Skyrybos”, 
“Moteriškumas ir vyriškumas” Ry
gos televizijos laidoje “Vieno akto
riaus teatras” skaitė aktorė H. Roma
nova.

VILNIUJE GASTROLIAVO dvi 
bulgarų grupės — V. Lolovo vado- 

’ vaujamas Sofijos kamerinės muzi
kos ansamblis ir Svetoslavo Obretio- 
navo chorinė kapela su vadovu G. 
Robevu. Ansamblio koncerte skam
bėjo G. Dimitrovo, R. Gabičvadzės, 
D. Sostakovičiaus, V. A. Mocarto, A. 
Vivaldžio instrumentiniai kūriniai, o 
chorinė kapela atliko G. Palestrinos,
J. S. Bacho motetus, K. Penderec- 
kio “Stabat Mater”, C. Debussy ir 
D. Sostakovičiaus dainas — “Kokia 
ji nuostabi”, “Girdi Tėvynė”. Malo
niausia staigmena vilniečiams buvo 
svečių lietuviškai atlikta velionies 
prof. B. Dvariono daina “Raigardo 
šaltinėlis”. Antrąją koncerto dalį 
bulgarai skyrė savo kompozitorių L. 
Pipkovo, S. Obretionovo, V. Stroja- 
novo kompozicijom.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, se
zoną pradėjęs 42 gastrollniais spek
takliais Suvalkijoj, Žemaitijoj ir 
Augštaitijoj, ruošiasi A. Keturakio 
komedijos “Amerika pirtyje” prem
jerai. Ją režisuos dešimtį metų Le
ningrade dirbęs V. Lencevičius. At
rodo, šia premjera norima paminė
ti komedijos deimantinę sukaktį, nes 
ji pirmą kartą buvo suvaidinta 1899 
m. rugpjūčio 20 d. Palangoje. Ke
turakio slapyvardžiu naudojosi du 
broliai — Antanas ir Juozas Vilkai
čiai. Vieni “Ameriką pirtyje” priski
ria Antanui, kiti — Juozui. Labai ga
limas dalykas, komedija yra bend
ras jų kūrinys. Kauno dramos teat
ro repertuarą šį sezoną papildys du 
nauji lietuvių dramaturgų kūriniai: 
Dalios Urnevičiūtės pjesė “Pagonė” 
ir Juozo Grušo drama “Švitrigaila”. 
Pjesę režisuos A. Gabrėnas, dramą 
— V. Lencevičius.

PROF. DR. ADOLFĄ JUCĮ, miru
sį š.m. vasario 4 d., jo 70-tojo gim
tadienio proga specialia konferenci
ja Lietuvos Mokslų Akademijos sa
lėje pagerbė mokslinė Vilniaus vi
suomenė. Velionis buvo teorinės fi
zikos pradininkas Lietuvoje, įsteigęs 
fizikų teoretikų mokyklą. Konferen
ciją įvadiniu žodžiu pradėjo LM 
Akademijos viceprez. dr. J. Požėla. 
A.kademikas P. Brazdžiūnas skaitė 
pranešimą apie fizikų teoretikų mo
kyklos įsteigėjo mokslinę bei orga
nizacinę veiklą, Vilniaus universite
to fizikos fakulteto dekanas V. Ky
bartas — apie jo pedagoginę veiklą. 
Su prof. dr. A. Jucio mokslinėmis 
idėjomis ir jo plačiais moksliniais 
ryšiais dalyvius supažindino LM Aka
demijos fizikos ir matematikos insti
tuto kvantmechaninio skaičiavimo 
sektoriaus vedėjas dr. Z. Rudzi- 
kas, su jo nuopelnais dabartinės skai
čiavimo technikos įvedime — to pa
ties instituto laboratorijos vadovas
K. Žukauskas, fizikos mokslų kan
didatas. Konferencija užbaigta velio
nies kapo aplankymu Antkainio ka
pinėse.

VILNIAUS DAILĖS SALONE II 
savo darbų parodą surengė panevė
žiečiai dailininkai. Sį kartą su nau
jausiais tapybos, grafikos, skulptū
ros ir taikomosios dekoratyvinės dai
lės darbais Panevėžiui atstovavo 13 
dailininkų. Lankytojus daugiausia 
domino K. Naruševičiaus tapybos 
kūriniai kaimo temomis, skulptorės 
V. Vildžiūnaitės plastinė kompozici
ja “Sutartinė”, S. Kanaverskytės 
batikos technika atlikti sieniniai ki
limėliai, J. Lebednyko kalinėto me
talo darbų ciklas. Panevėžyje dabar 
gyvena apie 30 profesinių ir mėgėjų 
dailininkų. Jų gretas sustiprino ir 
meninę veiklą pagyvino grupė jaunų
jų dailininkų, Panevėžyje įsikūrusių 
pastaraisiais metais. Panevėžio paro
dų rūmuose rengiamos ne tik vieti
nių dailininkų parodos, bet ir sve
čių iš Kauno bei Vilniaus. Panevė
žiečių dailininkų metalo kompozici
jos, freskos, mozaikos puošia visuo
meninių pastatų bei pramonės įmo
nių interjerus, dekoratyvinės skulp
tūros — miesto aikštes.

V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles 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 7 milijonų dolerių
Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10- 3 
Antradieniais .... 10- 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penktadieniais 10- 8 
Šeštadieniais .... 9-12
Sekmadieniais 9.30- 1

Moka už:
term, indėlius 1 metų........91/2%
taupomąsias-savings s-tas.914% 
depozitų-čekių s-tas...............6%
Duoda paskolas:
asmenines ........................101/2%
nekiln. turto.......................... 10%
investacines iki......................12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 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

Stambieji renginiai
Praėjusią vasarą buvo surengta la

bai daug stambių pasaulinio masto 
sportinių varžybų.

Montrealyje pirmą kartą istorijoje 
pasaulio dviračių pirmenybės buvo 
surengtos už Europos ribų. Specialus 
stadijonas dviračiams, kuris turėjo 
būti išmėgintas ateinančioms olim
pinėms žaidynėms, dar nebuvo baig
tas. Tai susilaukė kritikos iš W. Dau- 
me, Muencheno olimpinių žaidynių 
organizatoriaus. Pirmenybės buvo 
perkeltos į universiteto stadijoną, 
praėjo sėkmingai, įrengimai buvo 
pripažinti vieni iš geriausių ir W. 
Daume pakeitė savo nuomenę. Jis 
dažnai lankosi Montrealyje ir stebi 
pasiruošimus 1976 m. žaidynėms. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo apie 
800 dviratininkų iš 51 šalies.

Šią vasarą taip pat pirmą kartą 
buvo surengtos pasaulio mėgėjų bok
so pirmenybės. Jos įvyko Kubos Ha
vanoje. Dalyvavo 48 šalys su 250 
boksininkų — iš jų 5 olimpiniai 
meisteriai. Daugiausia laimėjimų pa
siekė Kuba (5 aukso, 1 sidabro ir 2 
bronzos medaliai). Toliau sekė Sov. 
Sąjunga ir JAV.

Keturioliktąsias Europos moterų 
krepšinio pirmenybes rugpjūčio 23 
d. surengė Italija Sardinijoje. Jas 
dvyliktą kartą laimėjo'rusės. Be jų, 
šias pirmenybes yra laimėjusi Italija 
1938 m. ir Bulgarija 1958 m. Pirmo
se Europos moterų pimenybėse lie
tuvaitės buvo favoritės, tačiau, nuga
lėjusios itales, netikėtai pralaimėjo 
stambioms lenkėms. Pagal šių trijų 
komandų krepšių skirtumą pirmoji 
vieta atiteko Italijai, antroji Lietu
vai ir trečioji Lenkijai. Montrealio 
olimpinėse žaidynėse pirmą kartą 
bus surengtas ir moterų krepšinis. 
Šiais metais Sov. Sąjungos bokso ir 
moterų krepšinio rinktinėse nesima
tė lietuviškų pavardžių.

Didžiausią sensaciją sporto pasau
lyje sukėlė šią vasarą įvykusios plau
kymo varžybos. Bene didžiausią nusi
stebėjimą sukėlė Europos plaukymo 
pirmenybės. Čia iš viso pasiekta net 
17 pasaulio rekordų. Vengras A. 
Hargitay 400 m. įvairaus stiliaus 
plaukime pasiekė naują pasaulio re
kordą 4:28.89. Anglas D. Wilkie tą 
patį pasiekė 200 m. nuotolyje per 
2:06.32. Likusius rekordus pasiekė 
jaunos R. Vokietijos plaukikės: Ul- 
rike Richter, Renate Vogel, Rose
marie Kother ir Kornelia Emder. 
V. Vokietijos Ch. Justen, atsilygin
dama už pralaimėjimus užplauki
muose, sekančią dieną 100 m. krūti
ne baigmėje aplenkė R. Vogei ir pa
gerino jos pasaulio rekordą 1:12.55 
(buvo 1:21.91). Jos visos visiškai iš
braukė australietės Shane Gould 
vardą iš rekordų knygos. Iš vyrų čia 
geriausiai pasirodė V. Vokietijos P. 
Nocke, laimėjęs 5 aukso medalius. 
Abi Vokietijos pasiėmė 23 aukso me
dalius iš 29. Likusius po 2 pasidalijo 
Anglija, Vengrija ir Sov. Sąjunga. 
Po tokių R. Vokietijos plaukikių pa

sirodymų anglai ir švedai jas apkal
tino vartojant vaistus “steroids”. Šie 
vaistai augina raumenis ir jų beveik 
negalima susekti. Tą patį patvirtino 
ir prancūzų sporto gydytojas. Jo nuo
mone, šių plaukikių balsas pasikei
tęs, raumenys kitokios išvaizdos ir 
kūnas padengtas nežymiais plauke
liais.

JAV įvyko taip pat svarbios plau
kymo rungtynės — AAU pirmeny
bės. Ir čia buvo pasiekti 6 pasaulio 
rekordai. Nesėkmė lydėjo kanadietę 
Wendy Cook if Vankuverio. Ji 100 
m. nugara nuplaukė pasaulio rekor- 
tiniu laiku 1:04.91, tačiau tas re
kordas teišsilaikė pusę dienos. Baig
mėje ją pralenkė amerikietė M. 
Moffitt su nauju pasaulio rekordu 
1:04.68.

Šios pirmenybės taip pat buvo 
plaukikų patikrinimas prieš rungty
nes su R. Vokietija Kalifornijoje. 
Čia pasiekti tik 5 pasaulio rekordai. 
Bendroje sumoje Amerika įveikė R. 
Vokietiją 198:145.

Liucernoje (Šveicarijoje) įvyko 
pirmosios pasaulio moterų irklavimo 
pirmenybės. Genovaitė Ramoškienė 
vienviečių lenktynėse laimėjo II v. 
Žalgirio keturvietė su vairininke lai
mėjo III v.

Romoje įvyko Europos lengv. at
letikos pirmenybės. K. Šapka pasie
kė naują Lietuvos rekordą, peršo
kęs 2.25 m. Tačiau to neužteko vėl 
tapti Europos meisteriu. Naujuoju 
Europos meisteriu tapo danas J. 
Toerring, kuris įveikė tą patį augštį, 
bet panaudojo mažiau šuolių. Puikią 
pasekmę pasiekė R. Vokietijos R. 
Witschas, peršokusi 1.94 m. ir pasie
kusi naują pasaulio rekordą. Pirme
nybėse pasižymėjo Suomijos, R. Vo
kietijos vyrai ir Lenkijos moterys.

Teherane neseniai pasibaigė spor
tinės Azijos tautų žaidynėse — azija- 
da. Čia daugiausia laimėjimų pasie
kė japonai. Bet ir čia neapsieita be 
sutrikimų, S. Korėjos ir Japonijos 
keliems sportininkams buvo atimti 
laimėjimai dėl vaistų naudojimo. 
Buvo įsivelta ir į politiką. Kaikas 
atsisakydavo rungtyniauti su Izra
elio sportininkais.

Stipriausiu pasaulio vyru tapo ru
sas Vasilij Aleksejev. Sunkiosios at
letikos pirmenybėse Maniloje jis pa
siekė du naujus rekordus, bendroje 
sumoje iškėlęs 937 svarus. Komandi
nėse varžybose I v. laimėjo Bulgari
ja, palikdama sovietus II vietoje 
78:74. A’.S.

VYČIO ŽINIOS
Metiniais rudens šokiai įvyks spalio 

26 d. L. Namuose. Šokiams gros A. 
Kaminsko orkestras. Bilietai gauna
mi pas J. Nacevičlų 622-5130.

Linas Saplys neseniai įvykusiose 
tarpapygardinėse lengv. atletikos 
varžybose Toronte vyrų 100 m. bėgi
me laimėjo III v.

Laura Radzevičiūtė bėgo Kanados 
4 x 100 m. jauniausių mergaičių 
estafetėje ir laimėjo II v. A.S.
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VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

' • pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

QTEDMAll’G ETIIDC ^06 Roncesvalles A»<OltrilABd rUKd telefonas536-5931
Perduodam! kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

SOLO

REALTOR

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

UNITED
trust

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

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iŠ 1-mo psl.)

va, nebaustų karavanininkų. Po
licijos surinkti indėnų improvi
zuoti ginklai liudija, kad ši kar
tą brutalumui atstovavo patys 
indėnai. Jie užėmė valdinį san
dėlį Viktorijos saloje, netoli par
lamento rūmų, ir jį paskelbė in
dėnų ambasada.

Torontietj kroatą S. Smintic, 
su žmona ir vaiku nuvykusį Ju
goslavijon, sulaikė policija. Jis 
yra tardomas kaip “Seljacka 
stranka” organizacijos narys. 
Jos vadas R. Menalo Toronte 
teigia, kad ši organizacija yra 
grynai kultūrinio pobūdžio, nors 
anksčiau tokiu pavadinimu Ju
goslavijoje veikė politinė parti
ja. Incidentą tiria Kanados am
basadorius Jugoslavijoj R. L. 
Rogers.

Aštrios kritikos spaudoje su
silaukė federacinio darbo minis- 
terio J. Munro sutikimas laivų 
karininkams didžiuosiuose eže-

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).

ruošė padidinti atlyginimus 
65% per sekančius dvejus me
tus, nes jų metinė alga jau buvo 
apie $20.000, o dabar pakils iki 
$33.000. Dėl žiemos sezono tie 
500 karininkų dirba tik 9 mėne
sius ir dargi gauna mėnesį atos
togų darbo metu, o žiemą nau
dojasi nedarbo draudos pašalpo
mis. Dėl tokio didelio algų padi
dinimo skundą darbo ministe- 
riui J. Munro jau įteikė laivi
ninkystės brendrovės. Dienraš
tis “The Toronto Sun” teisingai 
pastebi, kad 65% algos padidi
nimas laivų karininkams visiš
kai logišku padaro Toronto vie
šojo susisiekimo TTC bendro
vės reikalavimą atlyginimus pa
didinti 40%. Logiškas tada at
rodo ir Ontario valdžios tarnau
tojų grupės grasinimas nelega
liu streiku š.m. gruodžio 31 d., 
jeigu jų algos nebus sekančių 
metų laikotarpyje padidintos 
61,5%. Atrodo, jau ne už kalnų 
ta diena, kai kuri nors unija 
pareikalaus atlyginimų padidi
nimo visu 100%, nors infliacija 
tesiekia 14,5%.

Kanados statistikos duomeni
mis, š. m. liepos 1 d. gyventojų 
skaičius pasiekė 22.479.000. Gy
ventojų skaičiaus augimas yra 
apskaičiuojamas 4 kartus per 
metus. Š. m. balandžio 1 d. Ka
nada turėjo 22.384.000 gyvento
jų. Natūralų prieauglį sudarė 
apie 46.000, imigracinį — 49.- 
000.

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS 

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, spalio 14, yra nedarbo diena 
miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus
išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 

antradienio — trečiadienį.
R. M. Bremner

Toronto miesto viešųjų darbų 
priežiūros viršininkas

Ateitininkų žinios
Studentų suvažiavimas Toronte 

įvyks lapkričio 8-10 d.d. Bus gana 
stipri ir įdomi programa. Suvažiavi
mo tikslas — pažiūrėti j save ir jieš- 
koti vaistų. 1971 m. kun. G. Kijaus- 
kas, S.J., sakė: “Kaipgi prirašysi 
vaistus, jei nežinai, kas ir kur skau
da? Visos studijos ir ilgi raštai apie 
studento problemos atskleidimą bei 
siūlymai pagyti, mano giliu įsitikini
mu, bus tušti žodžiai, jos nepagydys, 
nebent atsiras keli užsidegę studen
tai, kurie įžiebs ugnį ir kituose na
riuose. Kiek turime tokių žmonių?”

Taigi yra atėjęs laikas padaryti 
inventorių, kad pamatytume, kiek to
kių žmonių dar turime. Kun. Kijaus- 
kas tame pačiame laiške rūpinasi: 
“Ateitininkija, iš esmės, yra gyveni
mas. Gyventi reiškia tikėti. Man at
rodo, kad čia yra visų problemų pra
džia: ar mūsų studentai tiki?”

Tėvai, norį įjungti savo vaikus į 
ateitininkų organizaciją, prašomi 
kreiptis į Eug. Girdauską tel. 533- 
0342.

Havajų vakaras — lapkričio 9 d. 
Atsilankys ir SAS suvažiavimo daly
viai.

Sveikiname Laimą Gustainytę ir 
Ramūną Underį, linkime jų vedybi
niame gyvenime Dievo palaimos.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
— spalio 20, sekmadienį, 6 v.v., at
eitininkų kambaryje. Visi nariai ir 
nenariai, kurie domisi ateitininkų 
organizacija, kviečiami dalyvauti.

Moksleiviai ateitininkai šaukia su
sirinkimą spalio 20, sekmadienį, 4 
v.p.p., L. Vaikų Namuose. Kviečia
mi dalyvauti visi moksleiviai, tėvai 
ir svečiai. Bus rodomos skaidrės iš 
pavergtos Lietuvos kartu su paaiš
kinimais ir įspūdžiais.

Jaunučių susirinkimas — spalio 
20, sekmadienį, 2 v.p.p. Mergaitės 
prašomos rinktis pas seseles, ber
niukai — ateitininkų kambaryje. Il
gojo savaitgalio pirmadienį visi jau
nučiai ir jaunutės eis žiūrėti filmo 
“Herby Rides Again” spalio 14 d.

Skautų veikla
• Jūrų skautų vadovai posėdyje 

nustatė veiklos planą ir pasiskirstė 
pareigomis: programų koordinato
rius jūr. s. P. Butėnas, Herkaus Mon- 
tės įgulos vadas j. b. vi. E. Pakš
tas, DLK Vaidoto laivo vadas vi. A. 
Stauskas, globėjas vi. V. Keturakis. 
Sueigos bus kas antrą sekmadienį L. 
Namuose 1-2 v. p.p. Tvarkingi ir 
gero būdo berniukai, norintieji įstoti 
į jūrų skautus, kreipiasi į vadovus.

• Jūrų skaučių vadovės pareigo
mis pasiskirstė taip: “Baltijos” laivo 
vadė ps. A. Biškevičienė, valtininke 
R. Bubelytė; “Jūratės” laivo vadė 
D. žulytė, adj. R. Morkūnaitė. Suei
gos vyks has antrą savaitę. Pirmoji 
sueiga — spalio 15 d.

• ‘Šatrijos” tunte paskirtos nau
jos vadovės: laužavede si. V. Bara- 
kauskaitė, komendante S. Sarkutė 
parengimų vadove V. Vaitiekūnaitė.

• Sesę Vidą Bumbulytę, mirus 
Lietuvoje jos senelei, užjaučia skau- 
tai-tės.

• Rugsėjo 28-29 d.d. stovyklavie
tės komitetas Romuvoje atliko ke
letą paruošiamųjų prieš žiemą dar
bų. Numatoma dar viena išvyka.

• Sveikiname Ročesterio “Daina
vos” vietininkiją ir jos ilgametį va
dovą s. Stasį Ilgūną 25-rių metų 
veiklos sukakties proga. Budėkite ir 
nepavarkite!

• Spalio 25-26-27 d.d. — LSS ta
rybos suvažiavimas Prisikėlimo pa
talpose. Techniško parengimo k-tas 
antrojo posėdžio renkasi spalio 15 d. 
7.30 v.v. skautų būkle. Č.S.

Studentų žinios
— Spalio 2 d. TULSK susirinkime 

išrinktas naujas valdybos narys be 
apibrėžtų pareigų — Vytas Žulys. 
Nutarta, kad TULSK sutinka su tuo, 
ką SALSS bando daryti — sujungti 
Siaurės Amerikos Studentų klubus. 
Galutinai tai bus nuspręsta po 
SALSS suvažiavimo. Buvo mažai 
naujų studentų šiame susirinkime. 
Mes kviečiame būti nariais visus stu
dentus Toronto universiteto, York 
universiteto, Ryersono ir visų kole
gijų. Taip pat gali dalyvauti tie mo
kiniai, kurie žada tose mokyklose ki
tais metais studijuoti. Visi susirinki
mai bus pranešti “TŽ” Studentų Ži
niose. Prašom atvykti. Jei negavote 
ir norite gauti žiniaraštį, skambinki
te Teresei Jurėnaitei tel. 762-1858.

— Spalio 12 d. studentų klubas 
renkia kelionę autobusu į Kitchener 
švęsti “Oktoberfest”. Susirinksime 
prie Lietuvių Namų 11 v. ryto. Va
žiuosime į Schwaben Club kur pra- 
leisim visą dieną. Bilietų kaina — 
$2.50, autobusas — $1.50 nariams, 
$2.50 kitiems. Norintieji gauti bilie
tus skambinkite Sigitai Dūdaitei tel. 
766-3689 arba siųskite čekius TUL 
SK vardu Sigitai Dūdaitei, 787 Jane 
St., Apt. 906, Toronto, Ont. Prašom 
nesivėlinti.

— Sekantis susirinkimas bus spa
lio 29, antradienį, 6 v.v., St. 
Michael’s College patalpose. Tema: 
“Kongresas”. Gabija Juozapavičiūtė 
kalbės apie Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą, kuris įvyks 1975 m. 
Pietų Amerikoje. Tikimės matyti 
daugiau studentų šį kartą.

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
TeL 923-7194 • Namų 766-8372 

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS
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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. Dargiui.
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. įmokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

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

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 jr a 4 4 A
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIM
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA

6% už depozitus

8^% už taupymo s-tas

9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolas

8^2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vaL 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., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

AAIADIf |Q Do^IIai* ’ Sąžiningas patarnavimas.■ V. ITlVilIlIO 11 Galiu I • 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 nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 •Sav. P. Užballi

* _ 
v?'

DANISH
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 k 
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
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
s p a u d i n i a i

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turias pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St„ Toronto, Ont
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;! Čikagos lietuviu horizonte s
<----------------------- Vladas Ramojus

SKAITYTOJAI PASISAKO

LIETUVIŲ KONGRESAS
VHI-sis Amerikos lietuvių kongre

sas, rengtas Amerikos Lietuvių Ta
rybos, gyvuojančios nuo 1940 m., 
jvyko rugsėjo 28-29 d.d. puošniame 
Pick-Congress viešbutyje, Čikagos vi- 
durmiestyje. Dalyvavo 414 atstovų, 
suvažiavusių iš visų JAV. Su įsire
gistravusiais svečiais kongreso eigą 
stebėjo 638 asmenys. Kadangi dalis 
svečių nesiregistravo, tai jų skaičius 
buvo žymiai didesnis. Kongreso me
tu Lietuvos laisvinimo uždaviniams 
surinkta per $9,000. Kongreso gar
bės komitete matome 151 JAV se
natoriaus ir kongresmano, 22 guber
natorių pavardes. Kongreso oficia
liai nesveikino nei PLB, nei JAV 
LB centro valdybos atstovai, o tik 
konkurencinės LB vardu — dr. Da
nilevičius ir naujoisos LB apygardos 
vardu — A. Juškevičius. Toks diso
nansas, aišku, nepaliks gerų sėklų 
ateities lietuvių vienybei, nors AL 
Tos biuro informacijos direktorius 
kun. dr. J. Prunskis, uždarant kon
gresą reziumavęs išvadas, pastebėjo, 
kad ir LB talka išeivijos lietuvių 
politinėje veikloje yra reikalinga su 
sąlyga, kad čia pirmaujantį žodį tu
rėtų ALTa, o LB — kultūros ir 
švietimo srityje.

K1LMONYTĖS TRIUMFAS
Pats įspūdingiausias VIII Ameri

kos lietuvių kongreso renginys buvo 
banketas, įvykęs rugsėjo 28 d. vaka
re prabangioje Pick-Congress viešbu
čio banketų salėje. 880 vietų turin
ti salė buvo perpildyta. Kaikuriems 
svečiams teko banketo programą 
sekti iš balkonų. Sol. A. Braziui su
giedojus JAV ir Lietuvos himnus, 
banketo rengėjų k-to pirm. O. Gra- 
dinskienė pristatė ALTos cv pirmi
ninką dr. K. Bobelį, o šis — banke
to vedėją aktorę Rūtą Kilmonytę- 
Lee. Ji ir buvo viena pagrindinių 
šio didžiulio banketo atrakcijų. Pui
kiai valdydama lietuvišką ir angliš
ką žodį bei turėdama profesijona- 
lės aktorės sąmojį, ji visas pagrin
dines mintis savo {tarpuose sukau
pė apie lietuvius ir Lietuvą. Jos 
mintys kiekviename įtarpe buvo stip
riai krikščioniškos, giliai tautinės ir 
antikomunistinės. Prieš vidurnaktį 
užbaigusi banketo programą ir sku
bėdama į aerodromą kelionei atgal 
į llollywoodą, Rūta pabrėžė, kad, kol 
ji bus gyva, visada kalbės apie lie
tuvius ir Lietuvą. Prancšinėjant ban
kete tiek Rūtai, tiek ir kitiems teko 
kalbėti daugiau angliškai, nes ban
kete dalyvavo visa eilė augštų ame
rikiečių svečių: JAV senatorius Ro
man Druska, JAV kongreso atsto
vai Edward Derwinski, Robert Han
rahan, Frank Annunzio, “Los Ange
les Times” atstovas Murray Seeger 
ir eilė kitų.

ĮSPŪDINGIAUSIOS AKIMIRKOS
880 kongreso banketo svečiu tar

pe buvo įvairaus amžiaus, plauko ir 
pažiūrų žmonės. Banketo metu, su
pažindinant su įvairiais garbės sve
čiais, buvo galima jausti ir mūsiškės 
publikos nuotaikas. Pasirodo, kad 
daugumai geriausiai žinomos JAV 
kongreso atstovų E. Derwinskio ir 
R. Hanrahan pavardės, nes jiems 
buvo sukelta didžiausia audra ploji
mų. Pirmasis kongresmanas dėl Lie
tuvos okupacijos, kaip JAV dele
gatas, yra pakėlęs stiprų balsą Jung

DRAUDA
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 gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 

335 Roncesvalles Ave., 1OEQ
TORONTO, ONTARIO I 61. u4j“lZ30
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latvijų, Estiją, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skafb. .mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnautame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmodientals. 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... «8O RONCESVALLES AVI,IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO », Ontario

Telefoną* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

tinėse Tautose, gi antrasis visą lai
ką neatlaidžiai rūpinosi, kad Simas 
Kudirka būtų paleistas iš kone, sto
vyklos, o šiuo metu — kad galėtų 
atvykti į JAV drauge su motina ir 
šeima. Bet kai buvęs Illinois Lietu
vių Gydytojų Dr-jos pirm. dr. D. 
Giedraitis svečius supažindino su 
buvusiu Maskvoje žurnalistu Murray 
Seeger, dabar dirbančiu “Los An
geles Times” ir laimėjusiu Lietu
vių Gydytojų Dr-jos skirtą pirmąją 
premiją už rašinius apie lietuvius ir 
Lietuvą amerikiečių spaudoje, salė
je dar nesigirdėjo karštesnių ploji
mų. Kitaip atsitiko, kai pradėjo kal
bėti pas Murray Seeger. Jis papasa
kojo dalį savo įspūdžių iš Maskvos, 
kur dirbo 30 mėnesių. Nors sunku 
buvo gauti vizas kelionėms į Talliną 
ir Vilnių, bet pastarajame lankėsi 
nevieną kartą, turėjo progos susitik
ti ir pasikalbėti su “puikiais lietuviais 
patriotais”. Iš to gimė nevienas gero
mis informacijomis paremtas to žur
nalisto straipsnis apie Lietuvą oku
pacijoje “Los zVngeles Times” ir ki
tuose sindikato dienraščiuose. Už 
tuos straipsnius žurnalistas ir gavo 
Lietuvių Gydytojų Dr-jos pirmąją 
premiją. Savo žodyje pažymėjo, kad 
žurnalistinėje karjeroje iš niekur 
tiek daug padėkos laiškų nėra ga
vęs, kaip iš lietuvių. Kai žurn. M. 
Seeger baigė savo lakų žodį, salėje 
kilo didelės ovacijos ir publika, pa
garbos bei padėkos jausmo vedama, 
sustojo. Kad žurn. M. Seeger pabu
voti su lietuviais patiko, galima 
spręsti iš jo laikysenos: oficialiai 
programai pasibaigus, dar ilgai su
kiojosi svečių tarpe, gurkšnodamas 
lietuvių gydytojų parūpintus “haibo- 
lūs”. Kai “TŽ” atstovas priėjo prie 
M. Seeger ir paklausė, ar Lietuvos 
alus dabar geras, jis atsakė: alus 
tai blogas, bet žmonės geri... Po 
to prie jo artėjo rašyt. Al. Baro
nas, gabi laikraštininke L Bublienė 
iš Klevelando ir kiti. Apie pagrin
dinę sen. Hruskos kalbą reikėtų at
skiro straipsnio, nes senatorius ne
sišvaistė pigiais pažadais, bet metė 
rimtą žvilgsni į dabartį ir ateities 
perspektyvas.

PABĖGĖLIS IS LIETUVOS
Vykdamas į Amerikos lietuvių 

kongresą, VLIKo pirm. dr. K. Valiū
nas atsivežė ir retą svečią — muz. 
Aloyzą Jurgutį, praėjusią vasarą at- 
siskyrusį iš sovietinės ekskursijos ir 
paprašiusį politinės globos Italijoje. 
Tik ką pasiekęs JAV krantus, muz. 
A. Jurgutis atskubėjo į Čikagą, kur 
nuolatos gyvens. Jis kaip tik patai
kė į didžiąją šventę — Amerikos lie
tuvių kongresą. Banketo metu su juo 
supažindino Rūta Kilmonytė. Daly
vavęs senatorius, kongresmanai ir 
kiti įtakingi svečiai savo akimis ma
tė, kaip lietuviai gerbia ir globoja 
tuos, kuriems pasiseka pasiekti 
laisvę.

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

PREZIDENTINĖ LIETUVA
“TŽ" š.m. rugsėjo 12 d. redakcinia

me straipsnyje pasisakė dėl Antano 
Smetonos 100-jo gimtadienio minėji
mo. Atrodo, “TŽ” redakcijai priim
tiniau būtų minėti visus tris prezi
dentus kartu, bet neatskirai.

Paprastai minimos apvalios sukak
tys asmenų, organizacijų ir net vals
tybių. Mūsų atveju šiais metais mi
nima Antano Smetonos 100-jo gimta
dienio ir 30 metų mirties sukaktis. 
Kaip atrodytų, kad minint Jurgio 
Vašingtono gimimo sukaktį, būtų mi
nimi visi JAV prezidentai ir jų įna
šas į krašto raidą? Manau, visi su
tiks, kad toks minėjimas neatitiktų 
savo paskirties. Kitas reikalas, kai 
minima valstybės sukaktis; prisimin
ti buv. prezidentus ar kitus nusipel
niusius asmenis yra ne tik pagei
dautina, bet ir reikalinga.

Manau, kai ateis panašios sukak
tys kitų buv. prezidentų, tai atitin
kamos organizacijos prisimins ir 
reikiamai atžymės. “Draugas” š.m. 
rugsėjo 21 d. vedamuoju atžymėjo 
Aleksandro Stulginskio 5 metų mir
ties sukaktį. Paprastai minimi apva
lūs metai, tai suplakti į vieną krūvą 
asmenų amžiaus ar mirties sukaktis 
netinka. Juo labiau, kad tų asmenį) 
veikla ir įnašas savam kraštui yra 
skirtingas. Minint visus kartu, būtų 
kuris nors daugiau ar mažiau nu
stelbtas, ir tai sukeltų bereikalin
go erzelio tarp kitų pažiūrų asmenų 
ir organizacijų.

Visų prezidentų atvaizdų kabini
mas viešo pobūdžio liet, pastatuose- 
salėse būtų sveikintinas ir reikalin
gas. Ne tik jaunimas matytų vieno
dai gerbiant mūsų didžiuosius vyrus, 
bet ir senieji gal pradėtų jausti dau

t
i Viešėdami Čikagoje,
i neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC. i
i 2501 W. 71st STREET, 
f CHICAGO, ILL. 60629.
► Čia gausite lietuviškų knygų,
į ----------  Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424___________________________  
<

plokštelių, odos, medžio dirbinių.
išdirbinių pasirinkimas. ----------

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Geriausią kainą gausite tik per
VIC ADAMS 

courtesy
(Viktoras Adomavičius)

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

“BALTIC” APARTAMENTAI
(CONDOMINIUMS)

506 - 71st Ave., St. Petersburg Beach, 
Florida 33706, USA. Tel. 813-360-8766 
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. ■

Urnsber-Baranskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. -----------  (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Pajieškojimai
Moliui Jonui iš Kontenių km., Tel

šių apskr., yra laiškas nuo giminių. 
Atsiimti “T. Žiburių” administraci
joj. Žinantieji apie jį prašomi pra
nešti jo adresą.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563 

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.

giau pakantos. Tokį pavyzdį turime 
Čikagoje, Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Greta visų trijų prezidentų 
dar yra arkivyskupo Pr. Karevičiaus, 
Šaulių S-gos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
ir filosofo V. Vidūno.

East Chicago, Ind. A. Juodvalkis
Red. prieraašs. Minėtame “TŽ” ve

damajame iškelta tendencija ribotis 
vienu prezidentu, mažąi tekreipiant 
dėmesio į kitus. Tai nereiškia, kad 
visais atvejais būtų minimi visi trys 
kartu. Ten pasakyta: “Mes puolamės 
liaupsinti vieną, o pamirštame kitus 
prezidentus. Negirdėti, kad kokiomis 
nors progomis būtų rengiami A. Stul
ginskio ir K. Griniaus minėjimai.

“PREZIDENTINĖ LIETUVA”
“TŽ” 37 nr. iškelta mintis dėl 

prezidentų gerbimo nėra tiksli. Iš 
trijų nepriklausomos Lietuvos prezi
dentų tik A. Smetona skelbėsi esąs 
Tautos Vadas. Dėlto tik jis vienas 
atsakingas už tautos nelaimes, nors 
kitais atvejais, kaip lietuvis, yra už
sipelnęs pagarbos. A. Stulginskis ir 
K. Grinius buvo rinkti konstituciniai 
prezidentai — tautos valios vykdyto
jai. Jie visa bloga ir gera dalinosi 
su tauta.

Netikslu visą garbę teikti prezi
dentams, o visą atsakomybę tautai 
ar aplinkybėms. Imponuojanti mūsų 
praeitis yra ne prezidento paveiks
las, bet pilka sermėga, tautiškai są
moningas kaimietis, pakėlęs vergijos 
jungą, išlaikęs lietuvišką kultūrą ir 
iškovojęs laisvę. Minėjimų proga 
valstybės atminimui pagerbti varto
tina vėliava, vytis ir himnas. Pre
tenduojant į demokratiją, reikia ap
siprasti su mintimi, kad ne tauta 
seka vadą, bet vadas vykdo tautos 
valią. B. Bačiūnas

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

Simon s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda
mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVICIUS

DABAR; NAUJAS 
MINIMALINIS 

ATLYGINIMAS 
ONTARIO
PROVINCIJOJ 

nuo 1974 m. spalio 1 dienos 
Naujasis Ontario minimalinis atlyginimas apima dirbančius bendrojoje pra
monėje, statyboje, namų tarnyboje, pirmojoje pagalboje, laidotuvių tarny
boje, įskaitant studentus ir mokinius.

Jeigu Jūs arba Jūsų tarnautojai priklauso minėtai kategorijai, Jums 
svarbu žinoti įstatymo reikalavimus.

Asmenys, samdomi agentūrų kaip namų tarnai, taipgi dirbantieji kaip 
laidotuvių direktoriai arba balzamuotojai dabar turi gauti nemažiau kaip 
$2.25 į valandą. Bendrosios pramonės mokiniai turi gauti mažiausiai $2.15 į 
valandą per pirmąjį jų darbo mėnesį ir mažiausiai $2.25 į valandą vėliau. 
Dirbantieji statyboje arba kaip statybos vietos prižiūrėtojai dabar turi teisę 
gauti mažiausiai $2.50 į valandą. Mokiniams, dirbantiems statyboje, atlygi
nimo dydis nėra nustatytas. Pirmosios pagalbos autovežimių šoferiai, pagalbi
ninkai ir palydovai dabar turi gauti mažiausiai $108.00 į savaitę arba, jeigu 
jie dirba mažiau nei 48 valandas į savaitę, $2.25 į valandą. Studentai žemiau 
1 8 metų amžiaus, jei dirba 28 valandas į savaitę ar mažiau, taip pat mokyk
los atostogų metu, turi gauti mažiausiai $1.90 į valandą.

Jeigu tarnautojai naudojasi patalpa arba maitinasi valgiu, duodamu 
darbdavio, — ąpskaičiuojant minimalinį tarnautojų atlyginimą, galima at-. 
skaityti $9.00 į savaitę už patalpą ir $1.00 už kiekvieną valgį arba $21.00 
į savaitę už maistą, arba $30.00 į savaitę už patalpą ir maistą.

Antvalandžiai iki 1974 m. gruodžio 31 d. mokomi pusantro karto re
guliaraus atlyginimo po 48 savaitės darbo valandų. Nuo 1975 m. sausio 1 
d. pusantro karto norma pradedama mokėti po 44 savaitės darbo valandų. 
Be to, nuo 1975 m. sausio 1 d. bus dar trys apmokamos šventės: Nauji 
Metai, Viktorijos Diena ir Padėkos Diena. Jos pridedamos prie ligšiolinių 
statutinių švenčių — Didžiojo Penktadienio, Dominijos Dienos, Darbo šven
tės ir Kalėdų.

Jei turite klausimų arba norite smulkesnių informacijų, rašykite arba ■

Kitchener
824 King Street West 
Postal Zone N2G 1G1 
Telephone: 744-521 1

skambinkite artimiausiai 
adresais:

įstaigai "Employment Standards Branch" šiais

Hamilton
T, West Avenue South 
Postal Zone L8N 2R9 
Telephone: 527-4501

London
560 Wellington Street 
Postal Zone N6A 3R4 
Telephone: 438-7291

Thunder Bay 
235 Boy Street 
Postal Station "P" 
Telephone: 345-2101

Kenora
808 Robertson St.
Postal Zone P9N 1Ą9
Telephone: 468-3128

Ottawa
2197 Riverside Drive 
Postal Zone K1H 7Ą3 
Telephone: 731-7200

Toronto
400 University Avenue 
Postal Zone M7A 1V2 
Telephone: 965-5251,

Kingston
1055 Princess Street 
Postal Zone K7L 1H3 
Telephone: 542-2853

Sault Ste. Marie
125 Brock Street 
Postal Zone P6A 3B6 
Telephone: 949-3331

Windsor
500 Oullette Avenue 
Postal Zone N9A 1B3 
Telephone; 256-8278

Sudbury
1538 LaSalle Boulevard 
Postal Zone P3A 1 Z7 
Telephone; 566-3071

Ministry of Labour, 
John MacBeth, Minister

. . ; ;j .u

i.' ' :

Government of Ontario
William G. Davis, Premier

Naujas berniukas
Petrelis su tėvu eina į ligoni

nę pamatyti naujagimio broliu
ko. Slaugė atneša mažylį. Ant jo

<TX FRANK BARAUSKAS Limited
T| y J REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O. 

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

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

rankos kabo numerėlis.
— Žiūrėk, tėveli! — sušunka 

Petrelis, —■ jis visiškai naujas! 
Ir kaina dar nenuimta.

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

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

Darbo valandos nuo 10 vaL ry
to iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r. iki 7 v. v.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Nuo pirmadienio vakaro iki 
penktadienio pietų visi parapijos ku
nigai dalyvauja Toronto kunigų se
minarijoj pastoraciniame seminare. 
Lietuvos kankinių par. kunigus pa
vaduos Prisikėlimo par. kunigai. La
bai svarbiais atvejais prašoma skam
binti j par. kleboniją. Tuo atveju 
bus susisiekta su seminarija.

— Spalio 7 d. iš Turner ir Por
ter Peel (10 kelias ir Queen Eliza
beth) palaidota a.a. Marija Kele- 
rienė. Mišios buvo laikomos laido
tuvių namų erdvioje koplyčioje. Re
komenduotina ateityje pasinaudoti 
šia koplyčia, ypač laidojant iš už
miesčių ar tolimesnių vietovių. Sv. 
Jono liet, kapinėse palaidota ir a.a. 
Urtė Jankutė. Velionių artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Keswicke mirė dr. Jack Egan, 
ponios Stp. Egan-Barauskienės vy
ras. Velionis savo lėšomis yra prisi
dėjęs prie Anapilio statybos. Nuo
širdi užuojauta ir kartu padėka po
niai. Tik jos maloniu tarpininkavimu 
garbingas velionis buvo artimas lie
tuvių bičiulis ir geradaris.

— Šį sekmadienį pamaldos Spring- 
hurste bus paskutinį kartą. Žiemos 
laikotarpyje Staynerio ir Wasagos 
rajone gyvenantiems lietuviams pa
maldos bus prieš Kalėdų ir Velykų 
šventes.

— Dėkojame Edvardui Bumeiste- 
riui, finansiškai pagelbėjusiam auto- 
aikštės asfaltavimo sąskaitų apmo
kėjime.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
r. už O. Kliūgienės šeimos mirusius, 
11 v. už p.p. Radžiu šeimos miru
sius; Springhurste 11 v. — už a.a. 
Mariją ir Baltramiejų Martinaičius.

— Pakrikštyta: Kristina Elisa Sa
kutė.

Žymusis sporto darbuotojas 
Annis Stukus gimęs ir augęs lie
tuvių šeimoje Toronte, kurį lai
ką čia ir gyvenęs, dabar reiškia
si sportinėje veikloje Vakarų 
Kanadoje kaip sportinių rengi
nių organizatorius ir žurnalis
tas. Šiuo metu jis yra Vanku
verio CFUN radijo stoties spor
tinių žinių pranešėjas, ilgą 
straipsnį apie jį išspausdino 
“The Globe a. Mail”. Straipsnio 
autorius Iris Fleming pažymi, 
kad Annis Stukus įprastai yra 
vadinamas “loquacious Lithua
nian”.

Lituanistiniai kursai su gim
nazijos užskaitomis prasidėjo 
spalio 1 d. Toronto West Park 
High School patalpose su dide
liu pasisekimu. Pirmąją dieną 
susirinko 38 kursantai, t. y. 
tiek daug, kad normali gimnazi
jos klasė neturėjo tiek sėdimų 
vietų, tad keliems teko net sėdė
ti ant grindų. Nesunku gauti 
antrą klasę, bet sunkiai įveikia
mą problemą sudaro klausimas 
antrojo lektoriaus, kuris turi tu
rėti Ontario gimnazijos mokyto
jo cenzą ir mokėti lietuviškai 
tiek, kad galėtų tą kalbą dėstyti. 
Šiuo metu į kursus užsiregist
ravo 3 dešimto skyriaus moki
niai, 12 — vienuolikto, 16 — 
dvylikto, 6 trylikto ir viena stu
dentė. Pirmąją dieną naujieji 
lituanistiniai kursai buvo pra
dėti su vienu lektorium — A. 
Rinkūnu.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo narių popietės su kavute 
L. Namuose vėl prasidėjo spalio 
3 d. Jos būna ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais tuo pačiu laiku.

PADĖKA
Dėkoju už padarytą operaciją dr. 

Baida, dr. Burnt, dr. S. Kitchener; 
už rentgeno nuotraukas — dr. J. 
Sungailai, už priežiūrą ir lankymą 
ligoninėje — dr. St. Pacevičiui; už 
lankymą ligoninėje — savo žmonai, 
kun. J. Staškui, kun. Aug. Simanavi
čiui, OFM, kun. A. Prakapui, OFM. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems, 
mane lankiusiems, atsiuntusiems gė
lių bei dovanų: G. V. J. R. R. Rūd
ninkams, A. D. Keršiams, V. Kobels- 
kiui, A. Pranckevičiui, Vyt. Bura- 
gui, p. Ardavičienei, VI. Girčiui, O. 
Duobaitienei, M. Šakaliniu!, M. Šen- 
ferienei, B. J. Vaišnorams, J. Baltru
šaičiui, A. Poškui, A. Zalagėnui, J. 
Kazlauskui ir kitiems, kurių pavar
džių neatsimenu. Jūsų —

A. Bernotaitis

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

JONAS BANYLIS atUeka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

PER 15% UŽDARBIO 
$9,600 perka $11,000 antrą mortgičių, 
$7,500 perka $8,200 antrą mortgičių. 
Skambinti 231-6226 arba 233-3323 

FRANK BARAUSKAS LIMITED, 
REALTOR

FOTOGRAFAS (vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
534-5615.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 5 d. mūsų šventovėje 

susituokė Rimas Pranaitis ir Danutė 
Tarailaitė. Sutuoktuvių apeigas atli
ko kun. J. Staškus ir kun. L. Za
remba, SJ. Tą dieną susituokė Jur
gis Jurėnas ir Valė Wanner. Apeigas 
atliko kun. Rafaelis Šakalys iš Brook- 
lyno.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Madų parodą rengia KLK Mo
terų Draugijos Prisikėlimo par. sky
rius spalio 20 d., 4 v.p.p., didžiojoj 
par. salėj.

— Pirmos Komunijos ir kateche
tinės pamokos bei registracija bus 
spalio 20 d. L. Vaikų Namuose, 67 
Sylvan Ave.

— Visuotinis parapijos tarybos 
susirinkimas įvyks spalio 29 d., 7 v. 
v., Parodų salėje.

— Sporto klubas “Aušra” rengia 
tradicinius priešadventinius šokius 
lapkričio 30 d.

— Toronto ateitininkai tradicinį 
Havajų vakarą rengia lapkričio 9 
d. mūsų par. didžiojoj salėj.

— Santuokai rengiasi Ramūnas 
Tamulionis ir Carol Dunning.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 9.30 v.r. — pamal

dos bei sekmadienio mokykla.
— Penktadienį, 6.30 v.v., bažny

čioje II metų konfirmandų pamoka.
— Spalio 4 d. mirė Urtė Jankutė, 

gimusi 1906 m. rugpjūčio mėn. Bi
tėnuose, Pagėgių apskr. Palaidota 
evangelikų liuteronų apeigomis Šv. 
Jono liet, kapinėse spalio 7 d. Pali
ko liūdinčias seseris — Elzę ir Edę. 
Nuoširdi užuojauta joms.

Lietuvių Namų žinios
— Spalio 6 d. įvyko informacinis 

susirinkimas. Apie 300 susirinkusių 
buvo supažindinti su LN ekonomi
ne būkle, jų veikla ir tikslais. Skait
linėmis buvo pavaizduota, kad LN 
išsilaikymas užtikrintas. Per 9 š. m. 
mėnesius LN turėjo $106,989.71 ope
racinių pajamų ir apie $76.000 ope
racinių išlaidų. Apie $30.000 opera
cinio pelno panaudota skoloms ma
žinti. Susirinkimas pagyrė LN val
dybos nutarimą neatidėliojant su
tvarkyti didžiosios salės sceną. Keli 
asmenys keliasdešimt dolerių paau
kojo. LN tikisi, kad atsiras ir dau
giau aukotojų.

— LN bingo žaidimai vis didėja. 
Pr. savaitę atsilankiusių vidurkis bu
vo apie 850 asmenų.
— Pr. sekmadienio popietėje atsi

lankė per 200 asmenų. Jų tarpe buvo 
gana daug Kanadoje užaugusio jau
nimo. . į

— Informacinio susirinkimo metu 
paskelbtas LN naujų narių vajus. Vi
si lietuviai kviečiami būti LN na
riais. Susirinkimo metu šie asme
nys įstojo į narius ir sumokėjo po 
$100 nario įnašus: St. Janavičius, F. 
Janavičius, G. Kuzmienė, A. Elijo- 
šius, M. Pargaliauskienė, J. Nasta- 
jus (iš Edmontono), Agota Pranskū- 
nienė (iš Sudburio), A. Padolskis. 
Du pastarieji varžėsi dėl tūkstanto- 
jo numerio, nes abu vienu kartu pa
reiškė norą būti LN nariais, kai buvo' 
įrašomas tūkstantasis suaugęs narys. 
Nario įnašus papildė: M. Guoba $50, 
V. Marcinkevičius $75, St. Valickis 
$75, Vikt. Štreitas $75, S. Olekienė 
$25. Jaunų narių įstojo ir įmokėjo 
po $1 nario įnašo: D. Kuzmaitė, J. 
Kuzmas, V. Padolskytė, L. Padols,- 
kytė, J. Kilotaitis. Valdyba

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” po vasaros atostogų vėl 
pradėjo darbą. Repeticijos visų 
trijų grupių vyksta L. Namuose 
sekmadieniais ir antradieniais. 
Nuoširdžią padėką pasitrauku
siems iš “Atžalyno” gretų R. 
Sapijonienei, V. Narušiui, E. 
Pakštui ir R. Stočkutei už atlik
tą darba reiškia tėvu komitetas 
ir visi šokėjai. Į “Atžalyno” ei
les įsijungė Silvija Martinkutė, 
buvusi “Gyvataro” šokėja ir 
Sudburio taut, šokių grupės va
dovė. Ji vadovaus vyriausiai at- 
žalyniečių grupei, talkinama 
Baubino. Vidurinei grupei ir to
liau vadovauja D. Jurkšaitytė. 
Mažųjų grupę perėmė B. Lelie- 
nė ir G. Strimatienė. Jau užsa
kyti berniukams tautiniai dra
bužiai. Dar priimami berniukai 
į visas taut, šokių grupes. Suin
teresuoti prašomi skambinti V. 
Stabui tel. 766-7384 arba D. 
Jurkšaitytei 532-8852. Spalio 
20, sekmadienį, 6 v.v. L. Na
muose šaukiamas visuotinis 
“Atžalyno” grupės tėvų susirin
kimas. Visi tėvai prašomi daly
vauti. V. S.

Daugiakultūrinį centrą nu
matoma statydinti Toronte. 
Tam yra įsteigta speciali drau
gija “Toronto Multicultural 
Centre Association”. Jau gautas 
Ontario vyriausybės čarteris. 
Iniciatoriai bei pirmieji direk
toriai: A. Klimoff, W. Durovic, 
Louis Opashinov, A. Polya, P. 
Drnovscek, M. Janecek, U. Ibra
him Ali, V. Holtz, V.Kuryliw, M. 
Hergel. Į šios draugijos susirin
kimą rugsėjo 30 d. buvo pa
kviesti daugelio tautybių asme
nys. Iš lietuvių buvo pakviesti 
— inž. E. Ciuplinskas ir kun. 
Pr. Gaida. Tikimasi, kad iš lie
tuvių galės dalyvauti ir daugiau 
asmenų.

| Medžio šaknų skulptūrųparodą 
spalio 19-2© d. d. Prisikėlimo parapijos PARODŲ salėje. 
PARODOS ATIDARYMAS - spalio 19, šeštadienį, 4 v. p. p. 
Parodos lankymo valandos: šeštadienį iki 10 v.v. KLKM Dr-jos

 sekmadienį— 10 v.r.— 3 v.p.p centro valdyba
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sukakties VAKARAS
• PROGRAMA: oficialioji dalis, vakarienė, humo- 

ristika — Aloyzas Baronas, koncertas — sol. D. 
Stankaitytė, (duetas su sol. V. Verikaičiu), akom
paniatorius J. Govėdas.

® įėjimas — $7.50 asmeniui. Kvietimai gaunami: "TŽ" 
administracijoj, "Paramos" ir Prisikėlimo bankeliuose, 
pas platintojus parapijose po pamaldų.
Maloniai kviečiame visus tautiečius ir tautietes 
dalyvauti šioje kultūrinėje šventėje — RENGĖJAI

sekmadienį,
5 valandą p. p., 
ANAPILIO salėje

Ryšium su ilguoju savaitgaliu 
spalio 12, šeštadienį, Toronto 
Maironio šeštadieninėje mokyk
loje pamokų nebus. Vedėjas

Dramą “Žmogus ir tiltas” 
Anatolijaus Kairio vaidins Ha
miltono “Aukuras” Toronto L. 
Namų salėje spalio 13, sekma
dienį, 4 v.p.p. Bilietai gauna
mi Prisikėlimo spaudos kioske, 
L. Namuose ir “Amber Drape
ries” parduotuvėje 2235 Bloor 
St. W. Kaina: $3, $2, $1 (studen
tams ir pensininkams).

Prano Baltuonio šakninių 
skulptūrų parodos atidarymas 
įvyks spalio 19, šeštadienį, 4 v. 
p.p. Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti. (Kvietimai į parodos 
atidarymą nebus siuntinėjami). 
Artėja Kalėdos, o kartu ir rū
pesčiai — dovanų pirkimas. Čia 
bus puiki proga nusipirkti sau 
ir draugams gražių dovanų. Ne- 
praleiskime šios geros progos. 
Laukiam visų!

Rengėjos: KLKMD-jos 
centro valdyba

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis — spalio 20, sek
madienį, 4 v.p.p., Lietuvių Na
muose. Darbotvarkėje: praėju
sio tarybos posėdžio protokolo 
tvirtinimas, valdybos bei revizi
jos pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai. Į posėdį kviečiami ir 
organizacijų bei institucijų at
stovai. Organizacijos, norinčios 
turėti balsavimo teisę, prieš po
sėdį įmoka nario mokestį $10.

SLA 236 kuopos susirinki
mas, pirmas po vasaros atosto
gų, šaukiamas spalio 20, sekma
dienį, 1 v.p.p., L. Namuose. Dar
botvarkėje — pranešimai iš 
neseniai įvykusio SLA seimo ir 
kiti reikalai.

“T. žiburių” 25-rių metų su
kakties šventėje spalio 27, sek
madienį, dalyvaus gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas su Ponia, L. 
Žurnalistų Sąjungos c. valdybos 
atstovai ir visa eilė kitų svečių 
bei viešnių iš Toronto ir kitų 
Kanados bei JAV vietovių. Ra
šytojas Aloyzas Baronas atvyks 
iš Čikagos su savo humoristine 
kūryba, o sol. D. Stankaitytė — 
su koncertine programa. Salia 
kultūrinės programos bus ir pil
na vakarienė — banketas. Kvie
timai gaunami “TŽ” adminis
tracijoje, “Paramoje”, Prisikėli
mo par. bankelyje ir pas platin
tojus po pamaldų parapijose.

KLB krašto tarybos pirmoji 
sesija bus Toronto Prisikėlimo 
patalpose lapkričio 2 ir 3 d.d. 
Joje bus išklausyti įvairių pa
reigūnų pranešimai, svarstomi 
veiklos reikalai, renkama nauja 
krašto valdyba, revizijos komi
sija ir garbės teismas. Be to, 
bus simpoziumas “Lietuvių kul
tūrinės veiklos strategija Kana
doje”, banketas ir muzikos bei 
literatūros vakaras. Visi posė
džiai bei kiti renginiai bus vieši 
— kviečiami dalyvauti visi su
interesuoti tautiečiai.

Jūrų šaulių kuopa “Baltija” 
rengia vakarą lapkričio 16 d. 
Anapilio salėje. Programoje 
įvairios staigmenos ir gausi lote
rija, įskaitant anglų kalbos žo
dyną ir kaftanus (arabiško pobū
džio drabužiai). Bus šilta vaka
rienė su įvairiais gėrimais ir 
šokiai. Bilietus galima gauti pas 
J. V. Šimkų tel. 231-9425. •
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STUDENTAI! 

švęskime "Oktoberfest!” 
Spalio 12 d. važiuosime autobusu į 
Kitchener pas “Schwaben Club” 
linksmai praleisti dienos.
Kaina—$2.50 asmeniui. Bilietus užsisakykite pas Sigitų 
Dūdaitę, 787 Jane St., Apt. 906, Toronto. Tel. 766-3689.
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Hamiltono dramos grupė “Aukuras” 
spalio 13, sekmadienį, 4 valandą p. p., 
Toronto LIETUVIŲ NAMUOSE vaidins
ANATOLIJAUS KAIRIO DRAMĄ---------------- ------------------

“Žmogus ir tiltas 
---------------------------------------------- 3 veiksmai ir epilogas

Kviečiame visus atsilankyti ir pasidžiaugti vienintelio 
Kanadoj lietuviško teatro menu.

Bilietai: $3.00, $2.00, Globėjos —
studentams ir pensininkams $1.00 L.N. MOTERŲ BŪRELIS

Spaudos balius Londone
Londono, Ont., tautiečiai, pa

sižymėję originaliais renginiais, 
spalio 5 d. Šiluvos Marijos par. 
salėje surengė .spaudos balių 
“T. Žiburių” 25 metų sukakties 
proga. Susirinkus gana gausiai 
publikai, rengėjų vardu žodį ta
rė E. Daniliūnas, skatindamas 
remti spaudą, kol ją turime. Į 
susirinkusius taip pat prabilo 
“TŽ” red. kun. Pr. Gaida ir lei
dėjų vardu — KLK Kultūros 
Dr-jos “Žiburiai” — pirm. P. 
Bražukas. Inž. Valaitis parodė 
ekrane visą eilę vaizdų, prime
nančių “TŽ” praeitį, lietuviškus 
laikraščius ir pavergtą Lietuvą. 
Visa eilė stambesnių rėmėjų 
įteikė savo čekius spaudai pa
remti — vieni “TŽ”, kiti “N. 
Lietuvai”, treti vienam ir kitam 
savaitraščiui. Meninę dalį atli
ko sol. p. Černienė, padainavusi 
lietuviškų dainų ir kitataučių 
kompozitorių kūrinių. Pasibai
gus sceninei daliai, visi linksmi
nosi, grojant P. Genčiaus jauni
mo orkestrui. Sekančią dieną, 
sekmadienį, pamaldų pamokslas 
buvo skirtas spaudos temai.

Iš Toronto Į spaudos balių 
Londone buvo nuvykę leidėjų^ 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės atstovai: p.p. Bražu- 

■ Mūsų kredito unijos nariui

a+a Mamertui Vapsvai
mirus, jo žmonai ADELEI, sūnums VIDUI, JUOZUI ir 
JONUI, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montreal jo Lietuvių kredito Unijos 
"Litas" valdyba
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kai, inž. A. Čepas, kun. Pr. Gai
da, p.p. Kaknevičiai, p.p. And- 
ruliai, p.p. Balčiūnai. Dalyvių 
tarpe matėsi tautiečių iš įvai
rių vietovių. Tai buvo graži ir 
sėkminga iniciatyva, apie kurią 
vėliau bus parašyta plačiau. D.

Lankiusiems Šiluvos Marijos 
šventovę ir salę krito į akis tai, 
kad ši vieta yra tapusi Londo
no lietuvių religiniu ir tautiniu 
centru nuo to laiko, kai čia dirb
ti atsikėlė kun. B. Pacevičius. 
Čia vyksta ne tik pamaldos, bet 
ir visi kiti renginiai (salėje) — 
dainos ir šokių ansamblio repe
ticijos, susirinkimai, šokiai, šeš- 
tad. mokyklos pamokos, banki
nės “Talkos” operacijos ir t.t. 
Mokytojo Gudelio dėka Įrengta 
tvarkinga biblioteka ir miniatiū
rinis muzėjus su retais ekspo
natais. Yra įvairaus turinio kny
gų. Labiausiai skaitomos kny
gos yra romanai ir novelės. Ki
tos mažiau teturi skaitytojų. 
Skolos šio centro išmokėtos. D.

“T. žiburiams” persikėlimo 
proga aukojo po $25: Jonas Na- 
cevičius; $10: Vitas Meilius, Te
resė Galinienė, Bronius Sergan
tis; $6: J. Vitkūnienė; $5.50 U. 
Opanavičienė. Nuoširdus ačiū 
rėmėjams.

I

Spalio 5 d. Toronte prie mies
to rotušės susirinko apie 1000 
latvių, estų ir lietuvių su dauge
liu plakatų, smerkiančių Aust
ralijos premjero Whitlamo iš
davikišką įsiteikimą rusiškam 
komunizmui, pripažįstant Pa
baltijo valstybes rusų imperia
lizmo vergijai. —

Latvis dr. L. Lukss, demonst
racijos pranešėjas, pirmiausia 
supažindino susirinkusius su 
praėjusiais faktais. Latvija, Es
tija ir Lietuva 1940 m. buvo 
okupuotos sovietų armijų tik po 
Stalino ir Hitlerio slapto'susita
rimo. Hitlerį pasmerkė visas pa
saulis, o Stalinas už kitus savo 
darbus buvo pasmerktas ne tik 
pasaulio, bet ir komunistų par
tijos Chruščiovo laikais. Dabar 
Whitlamas oficialiai patvirtino 
tų nusikaltėlių darbus.

Estas L. Leivatas prieštaravo 
Whitlamo padarytam tautžudys- 
tės pripažinimo aktui. Nė vienas 
teisingas žmogus negali pripa
žinti nusikaltimo teisėtu ir sve
timą turtą atiduoti trečiam. Su
sirinkusius pasveikino Toronto 
miesto tarybos narys Negridge 
išvykusio į Europą burmistro 
vardu, pripažindamas laisvės 
principus ne tik gyvenantiems 
Toronte, bet ir visame pasau
lyje. Ontario parlamento narys 
James R. Breithaupt priminė, 
kad Australija, kaip ir Kanada, 
yra Britų Bendruomenės nariai, 
bet Australijos premjeras Whit
lamas šį minėtąjį aktą padarė 
ne visų krašto žmonių, o tik 
savo ir savo partijos vardu. Kai 
Afrikos ir Azijos tautos gauna 
nepriklausomybę, negalima lai
kyti civilizuotų tautų kitų ver
gijoje. Jis priminė Šv. Rašto 
epizodą, kai už valgį buvo ati
duotos gyvenimo teisės. Netu
rėtų būti parduodama vilna ar 
medis už žmonių teises. Jis tvir
tino, kad Kanados liberalų par
tija ir premjeras Trudeau nesu
tinka su Whitlamo padarytu ak
tu. Kanada tęs paramą baltie- 
čiams Kanadoje ir žvelgs į lais
vą ateitį Pabaltijo kraštuose. 
Esą baltiečiai geriausiai žino 
laisvės kainą ir ką reiškia pra
rasti laisvę. Visi pritarė Baltie- 
čių Federacijos pirm. T. Kron- 
bergs pasiūlytai protesto rezo
liucijai.

Į protesto demonstraciją buvo

Kodėl ir kam 
reikalingas 

savarankiškas 
apdraudos agentas? 

ADAMONIS Insurance Agency Inc. 
ATSTOVAUJA:

Royal-V/estern Insurance Group 
Prudential Assurance Company Ltd. 
General Security Insurance Co. of Canada 
Zurich Insurance Company

Dažnai sutinkame klientų, kuriems nevisada, neviskas 
draudų srityje lengvai sprendžiasi

Būna problemų: gauti draudą, gauti tinkamą draudą ir 
tai prieinama kaina

Tik savarankiškas apdraudos agentas, atstovaudamas 
eilei draudimo bendrovių, gali visas problemas išspręsti 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

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% 
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.
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 Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

pakviesti atstovai iš visų Toron
to dienraščių, radijo ir televizi
jos stočių. Deja, jie labai kovo
ja už nuskriausto šunelio ar 
paukštelio laisvę, reikalauja 
laisvės Afrikos valstybėms, ra
gina šelpimą šiaurės Vietnamo, 
bet nė vienas nepasirodė, kai 
laisvės troškimą išreiškia pa
vergtos tautos prieš vienintelį 
pasaulio pavergėją Sov. Sąjun
gą. Gal jie galėtų atsakyti į 
vieno iš daugelio plakatų buvu
sį įrašą: “Why Berlin wall? One 
does not try to get away from 
paradise?”

“The Globe a. Mail” spalio 
7 d. nr. aprašė amerikiečių de
zertyrų demonstraciją miesto 
rotušės aikštėje, kurioje daly
vavo tik 60 asmenų, bet nė žo
džiu nepaminėjo baltiečių de
monstracijos, kurioje dalyvavo 
per 1000 asmenų. Tai labai jau 
tendencinga laikysena, prieš ku
rią turėtų demonstruoti visi bal
tiečiai, bet ne rotušės aikštėje, 
o prie dienraščių pastatų.

Spalio 4 d. įvyko baltiečių de- 
montracija Otavoje, kur lankė
si Australijos premjeras Whit- 
lam. Demonstracija buvo sėk
minga, bet kol kas neturime 
smulkesnių žinių.

Spalio 5 d. Australijos prem
jeras Whitlam lankėsi Niagara 
Falls srityje. St. Catharines bal
tiečiai taip pat buvo pasiruošę 
demonstruoti. Tikslesnės žinios 
“TŽ” redakcijos dar nepasiekė.

V. B.

MONTREALIS
Sv. Kazimiero parapijos vakarie

nė įvyks spalio 26 d., 7 v.v., parapi
jos salėje. Gruodžio 31 d., 9 v.v., pa
rapijos salėje bus N. Metų sutiki
mas.

Mamertas Vapsva, 65 m. amžiaus, 
po trumpos ligos mirė rugsėjo 22 d.; 
palaidotas iš Kazimiero šventovės.

Antanas Žemaitis, 88 m., mirė 
rugsėjo 20 d.; palaidotas iš Sv. Ka
zimiero šventovės. D. C.

^Metinė Aušros Vartų par. vakarie
nė bus lapkričio 9 d. šiuo metu pla
tinami bilietai.

Akademinio Sambūrio suruoštas 
balius įvyko spalio 5 d. “La Renais
sance” salėje. Jo metu buvo įteikta 
$500 premija poetei Liūnei Sutemai. 
Daugiau žinių tikimasi gauti vėliau.

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.


