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BENDRUOMENYBĖS
20 - KANADOS LIETUVIŲ DIENOS FESTIVALIS WINNIPEGE

KANADA PO RINKIMU
Liberalų partija laimėjusi 

didžiumą palamente, mlnls- 
teris pirmininkas Pierre E. 
Trudeau ruošiasi naujų įsta
tymų pravedimui. Jaupasket-

** Parlaapento atidaromąją 
mesiją rugsėjo menesio pabal 
pabaigoje.

KIPRE SUKILIMAS

Viešą jai opinijai nenuma
tytai Įvyko Kipro saloje su
kilimas prieš archlvyskupo 
Makarios vyriausybę. Kipro 
tautinė kariuomenė su Grai
kijos karininkų pagalba paė
mė krašto valdymą. Prezi
dentas Makarios pasitraukęs 
Į Maltą, tikslu atvykti į Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybą 
— New Yorke.

P.E. Trudeau su žmona Margaret

Rašo L. Eimantas
Daugiausia lietuviai yra 

susitelkę Kanados rytuose. 
Todėl Lietuvių Dienos vykda
vo rytinės Kanados m lestu o - 
se. Tačiau 2O-sls festivalis 
-Lietuvių Dlenos-šlemet su - 
rengtos Kanados vakarų pro- 
vlncljoje-Manltoboje, Winni- 
pego mieste.

Kadangi Lietuvių Diena su -

ETIOPIJOJE PADĖTIS 
NEAIŠKI

Etiopijos kariuomenė net 
,Jlls kartus buvoprlslegavu- 
Imperatortul Salassie, bet 
užsienio stebėtojai teigia, 
kad Etiopiją valdo kariuome
nės vadai. Radio stotys skel
bta, kad kariuomenėje vykstą 
valymai yra naudingi visam 
kraštui. Taip pat girdimos 
žinios, kad kąriuomenės vy
riausias štabas yra arešta
vęs Imperatoriaus padėjėjus 
bei patarėjus.

PERANKSTYVA MIRTIS

Argentinos prezidentas Ju
an Peron’as mirė, sulaukęs 78 
m.amžiaus.Įžvalgesni Ar - 
gentinos stebėtojai teigia,kad 
mirtis perankstyva ir rūpina
si , ar pavyks jo Įpėdinei at - 
statyti argentiniečių vienybę 
Ir ekonominį pastovumą.

Juan Domingo Peron’as Ar
gentiną valdė ir stebėjo jos 
gyvenimą per 30 metų.Pra - 
eitais metais, leidus jam 

įžtl iš egzilės, ėmėsi vėl 
aktyviai krašto valdymo.Par- 
lamento rinkimuose jis ne 
tik laimėjo prezidento vietą , 
bet ir jo žmona Izabel buvo 
išrinkta vice-prezldente.

Jam rimčiau susirgus, ar
tėjant mirčiai, Izabel Peron 
perėmė krašto valdymą su 
parlamento pritarimu. Ji tapo 
krašto prezidente virš pen - 
klų metų terminui. Šiandien

dar yra sunku Įžvelgti ar jai 
pasiseks Išspręsti vellonles 
neišbaigtus krašto valdyme 
politinių sunkumų reikalus.

Prezidentas Peron turėjo 
būti palaidotas Buenos Aires 
Chacarlta kapinėse. Jo lai • 
dotuvėse dalyvavo milijonai 
žmonių. Gedulo dienas pas
kelbė beveik visos Pietų A- 
merikos valstybės, atsiųs da
mos savo atstovus į laidotu
ves. Nuostabiausia, kad ir 
Vatikanas atsiuntė savo kar
dinolą Antonio Caggiano su 
šiltais komplimentais velio
nio atžvilgiu, nors prieš 19m. 
buvo jį ekskomuntkavęs.

NAUJOS PREZIDENTO 
NIXON’O PROBLEMOS

Per spaudą nuskambėjo 
nauja Watergate bylos "sen- 
sacija"-Prezldentas Nikso — 
nas iš likusių rinkiminei 
kompanijai pinigų virš 4tūks- 
tančių dolerių panaudojo juos 
nupirkdamas savo žmonai jos 
60 metų gimimo dienos pro
ga deimantinius auskarus.Pi
nigai buvo laikomi slaptoje 
sąskaitoje Floridos banke , 
kuriam vadovauja geras Pre
zidento draugas C.G.Rebozo.

RUSŲ KOSMONAUTAI 
EDERDVĖJE

Išleistas į erdves rusų er
dvėlaivis Salyut 3 su dviejų 
vyrų įgula, pradėjo antros 
savaitės kelionę. Laivo grį
žimo į žemę laukiama šios 
savaitės pradžioje.

Tuo tarpu amerikiečių ir 
rusų astronautai treniruojasi 
bendram skrydžiui,kuris nu
matomas 1975 m.

SIMAS KUDIRKA - AMERIKOS 
DIDŽIOJOJ SPAUDOJ.

Geg.18 d. "Sun Times"dien 
raštyje Chicagoj tilpo jo pa - 
veikslas ir ilgas aprašymas. 
David Murray iš Washingto- 
no rašo, kad S.Kudirka buvo 
pabėgęs 1970 m.lapkr. 23 d. 
prie Bostono į Amerikos lai
vą, bet valdžios grąžintas ir 
gavo už tai 1O m. sunkiųjų 
darbų kalėjimo Sibire. Jo mo
tina Šulsktenė, 67m., geg.l7d. 
buvo priimta JAV ambasados 
Maskvoje Ir gavo Amerikos 
pasą. Ji, Kudirkaitė, gimusi 
Brooklyne, sūnus gimė jai 
netekėjus, ir pagal Amerikos 
įstatymus, jis yra Amerikos 
pilietis. Kongreso atstovas 
R. Hanraham iš Chicagos ir 
jo padėjėja Mrs. B. Burgar 
intensyviai dirba, kad netik 
motina, bet ir sūnus tuoj 
gautų Amerikos pasą ir bū - 
tų tuo jaus išleistas iš kalė - 
jimo.

Chicagos ir kiti lietuviui 
turėtų parašyti "Sun, Times ’’ 
ir kongresm.Hanrahan pa - 
dėkos laiškus’.

tapo su Winnipeg© miesto 
šimtmečiu, tai LD apeigos į- 
sįjungė į bendrąsias Iškilmes 
Winnipeg© lietuviai pasitel - 
kė net tris meninius vienetus: 
Toronto dainų ir tautinių šo • 
klų ansamblį "Gintarą" , Ha • 
mUtono mergaičių chorą 
"Aidą" ir Londono dainų ir 
taut, šokių sambūrį"Baltiją" .

Birž. 28 d., vos tik atvykę , 
glntariečiai ir baltljiečiai nu
skubėjo į Winnipeg© miesto 
parodą-Manisphere.kur labai 
gausiai publikai atviroje sce
noje, pašoko po keletą spal - 
vingų tautinių šoklų.Abu sam
būriai susilaukė gražaus į - 
vertinimo.Pranešėjai prlml— 
nė,kad šis lietuviškas jauni - 
mas atvyko atšvęsti ir meni - 
nes programas atlikti 2O-me 
lietuviųfestivalyj Winnipege.

Lietuvių Dienoms ruošti 
Komitetas tikrai sumaniai

vo šmugeliuojama į Ameri
ką per Kanadą ir Ispaniją.Vi
so šio reikalo įtakoje buvo 
pagaminta film a" French Con
nection", kuri su nemažu pa
sisekimu buvo rodoma 
čia šiuose kraštuose.

MAISTO KAINOS 
MCNTREALYJE

ir

pasielgė, 
dalyvius 
sutelkęs

Iš septynių didžiųjų Kana
dos miestų Montrealio mais
to kainos yra žemiausios . 
Duonos, cukraus, miltų, mar
garino ir kt.maisto produk - 
tų kainos yra mažesnės kaip 
Toronte,Edmontone ir kt.Ta- 
čiau montrealiečiai moka $4 
brangiau už tą natį produktą 
kaip gyventojai Tampa, Flo - 
ridoje,kuris yra vienas iš 20 : nayičius -Stepas ir kt. 
pigiausių USA miestų pragy
venimo atžvilgiu.

• Massachusetts valstijos 
"seamen’s Education Federa
tion" biuletenis rašo,kad tu - 
rlmomis žiniomis iš Lietu - 
vos, sovietai davę leidimą 
Simo Kudirkos motinai ir jo 
dviem vaikam apsilankyti pas 
kalintį sūnų ir tėvą. Net ir 
valdžios automobilis su šofe
riu pažadėtas, ir šią kelionę 
pradėsią apie liepos 15 d.

JAV-bių viešojoje opinijo
je spėliojama, kad sovietai 
gali greičiau rehabilituoti Si
mą Kudirką, negu Valstybės Kirkiant, Cote Št.£ū^ Bale d 
Departamentas paruoš oficia
lius įrodymus, kad motina ir 
jos sūnus turi teis^ į Ameri
kos pilietybę.

STREIKUOJA ŠIUKŠLIŲ 
IŠVEŽIOTOJAI

Šis nemalonus streikas pa 
lietė Verduną, Mount Royal 
Longueuii, LaSalle, Dollard 
Chateauguay, Pierrefonds

visus programos dų.Netrukus antįvj, suigme- 
ir svečius iš visur na : atvyko ir pasisvečiavo 
vienoje vietoje—vysk. V.Brizgys.

miesto centre. Tam buvo re
zervuotas didžiulis Marlbo - 
rough viešbutis. Šia birž,28 
įvyko Lietuvių Dienų išvaka - 
r ės-sus įtikimo pramoginis 
subuvimas. Atvykusių s am - 
būrių jaunimas, svečiai ir 
Winnipeg© lietuviai maloniai 
praleido kelias valandas sa - Winnipeg© kardinolas 
vųjų tarpe.

Birželio 29 d. to paties 
viešbučio didžiulėje salėje į- 
vyko bendrasis susipažinimo^ 
vakaras. Svečių tarpe matė - 
si prelatai J. Tadarauskas ii 
J. Balkėnas, kunigai-J. Ber - 
tašius, St. Kulbls, Pr. Gaida, 
Winnipeg© Folk Art CouncL 
Prezidentks Julius Koteles , 
miesto tarybos narys Stepo -

Susipažinimo vakarą gra - 
žlai paįvairino Hamiltono 
mergaičių choras, vad. V. Ve- 
r įkalčio.

Birž. 30 d. didžiulėje Šv .
Marijos Katedroje iškilmin - 
gas mišias celebravo vysk. V. 
Brizgys . Jose dalyvavo ir

G .
Flahiff. Jis pasakė reikšmin - 
gą pamokslą, iškeldamas lie
tuvių tautos ir valstybės di — 
dingą praeities kelią, mūsų 
šviesias ir pavergimo dienas . 
Kardinolas nėra pesimistas 
dėl mūsų ateities. Pagrindt - 
nį pamokslą lietuviškai pasa
kė prelatas J. Balkūnas. Toks 
efektingas pamokslas tiktų 
kiekvienam didesniam lietu - 
vių susitelkimui, kur jis be - 
būtų. Tai buvo žodžiai, kurie 
glūdi ir niekad ne išdyla mu - 
myse, kovojant už Lietuvos 
laisvę ir giliai tikint Į Tėvy -

Būta ir staigmenų: atvyko 
Kanados Federalinės Vai 
džios Gynybos minister is 
James Richardson./Jis dau - 
geliui ant LD programų už - nes prisikėlimą, 
dėjo savo autografą/. Minis - 
te ris tarė gražų sveikinimo 
žodį. Pasidžiaugė gražiu lie
tuvių susitelkimu ir palinkę - 
jo Lietuvių Dienom geriau - 
s to pasisekimo. Aukštajam

Argentinos prezidentė Izabel Peron su savo vyru Juan Peron, 
dar jam esant prezidentu. . ___
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KALBOS APIE ATOMINIUS 
PAVOJUS

Komunistinės Kinijos ’ ir 
Sovietų santykiai darosi vis 
labiau įtempti. Vėliausia 
priežastis-helikopterio su 
lakūnais negrąžinimas Sovie
tams, bet tikroji priežastis 
tebesanti teritorinė ir ideo - 
loginė. Abiejose sienų pusėse 
vykstą dideli kariniai pasi - 
ruošimai, nors žymesnieji di
plomatai nemano,kad ruošia
si kautynėms. ,

IŠNARPLIOTAS NARKOTIKU 
LIZDAS

Prancūzijoje nuteisti nar
kotikų pirki lai, kurtų vienas 
Jean Baptiste Crose, 53 m., 
gavo aukščiausią bausmę- 
18 m. kalėjimo. ŠI prekyba 
siekė apie 30 mil. dol. ir bu-

Urfe ir Beaconsfield prie
miesčius. Kai kurios priva
čios kompanijos sutiko sūrio 
kti šiukšles,tačiau susilaukė 
grąsintmų iš streikuojančių - 
jų darbininkų, reikalaujančių 
jų streiko palaikymo.

Paskutinis toks streikas į- 
vykęs 1972 m.užsitęsė 34 die
nas ir paskandino m lestą dvo
kiančiuose parkuose ir iš 
draskytų šiukšlių maišuose.

• Pasaulio Futbolo Taurės 
finalines rungtynes Muenche- 
ne laimėjo Vakarų Vokietija, 
prieš Olandiją.

n e me s i o

lalkraitl tik už $5.00 pirmuosius po

jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.

Valdyba Ieško asmens skelbimams 
rinkti, kuriam bus mokama 25% komi
so nuo gauto Ir apmokėto skelbimo. 
Praloma kreiptis l NL admlnlstrocllo.

Pamaldų metu giedojo Ha
miltono "Aidas" ir solistas 
V. Verikaitls / jis giedojo ir 
lietuvių bažnyčioje/.Įspūdin
gai vargonavo muz. J.Go- 
vedas. Kardinolas G. Flahiff

svečiui,matyt, patiko pabu - buvo sužavėtas ir gėrėjosi 
votį lietuvių tarpe, nes jis gražiu giedojimu ir pilnutėle 
čia praleido virš porą valan- Katedra lietuvių. (Bus daugiau)

20-slos Kanados Lietuvių Dienos proga Wlnnlpege miesto savivaldybė Memorial 
gatvę keičia į Lithuania Boulevard. Salia stovi kun. klebonas Just. Bertašius. 
montrealletls kun. SL Kulbls, KLB atstovas V. Januška Ir jaunimo atstovas.. Si 
gatvė yra prieš Manltobos parlamento rūmus. Nuotrauka Iš Wlnnlpego dienraščio.
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Li Lietuvos i ši aisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la li beration de la L itu anie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Rinkimai
Kanados federaliniai rinki

mai jau praeityje. Krašte da
bar bent keturis metus bus 
pastovi liberalų valdžia. Rin
kimai jau plačiai komentuoti 
vietinėje spaudoje, tačiau te
nai nėra tai kas mums, lie
tuviams ypatingai rūpi, bū
tent, valdančiųjų atsinešimas 
į pavergtuosius Sovietijoje ir 
daugiakultūrią Kanados są
rangą.

Užsienių reikalų ministeris 
Mitchell Sharp ir daugiakul- 
tūriniams reikalams deleguo
tas ministeris Stanley Hai- 
dasz buvo perrinkti žymia 
balsų dauguma. Taip pat, To
ronte išrinktas anksčiau mi- 
nisteriu buvęs Martin O'Co
nnell, kuriam naujame kabi
nete teksianti atsakinga vieta. 
Šių vyrų palankumas mūsų 
reikalams yra nemažas. Iki 
šiol ypač buvome patenkinti 
užsienio reikalų ministerio

IR GERAI, IR BLOGZM... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KALTININKAI IR KALTINTOJAI

Š. m. birželio mėn. 8 d. 
"Naujienose" P. Stravinskas 
stengiasi atremti popiežiams 
primestus kaltinimus ir pa
taria "jais daugiau pasitikėti, 
kaip autoritetams, tegul ir 
galintiems kartais suklysti 
(M^p.)"

Ūkininkas, Įkinkęs gerą 
žirgą Į vežimą, jį pažaboja ir 
valdo vadelėmis. Pagal rei
kalą net botagą pavartoja. Pi
liečiai į kinko į valstybės vai
ravimo vežimą prezidentą bei 
parlamentą. Jie įpareigoti 
valdyti valstybę pagal konsti
tucijos principus bei Įstaty
mus. Juos prižiūri teismas, 
Įpareigoti kontrolieriai ir tie
sioginiai ar netiesioginiai pi
liečiai. Atėjus atitinkamam 
laikui, valstybės pareigūnai 
perrenkami arba jų vieton iš
renkami nauji. Už padarytas 
klaidas ar nusikaltimus bau
džiami ir šalinami net kaden
cijai nepasibaigus. Padores
ni, susikompromitavę dėl 
veiklos, patys atsistatydina. 
Į valstybės valdymo aparatą 
patenka nebūtinai rinktiniai 
žmonės proto, moralės bei 
sugebėjimo požiūriu. Naujais 
pareigūnais rinkikai pasitiki. 
Vieni jų viltis pateisina, kiti 
apvilia. Ir tai esti todėl, kad 
betkoks pareigūnas šalia sa
vo Įsipareigojimų yra taip pat 
žmogus su didesnėm ar ma
žesnėm ypatybėm godumo, 
garbės troškimo, malonaus 
jausmo Įsigalėti ir geroka do
ze Įsitikinimo dėl savo pra
našumo.

Popiežių renka kardinolai. 
Jo kadencija neapribota: gali 
juo būti ligi mirties. Jis kon
troliuojamas tik tiek, kiek jis 
kreipia dėmesį Į patarėjus. 
Jo galia didelė, nekeičiama 
ir autoritetinga. Vadinamas 
jis dažnai Šventuoju Tėvu. 
2 PSL.

ir Mes
Sharp laikysena santykiuose 
su sovietais;dėkaministerio 
Haidasz dosnumu mūsų jauni
mas pasivažinėjo po Kanadą. 
Klausimas tiktai ar jie ir to
liau liks savo pozicijose ka
binete .

Daugiakultūriškumo klau
simas šiuose rinkimuose liko 
kaip ir nepaliestas. Apgailes
tautina, kad konservatorių 
turėta plati ir mums priimti
na programa, kuri galėjo iš
provokuoti ir aiškesnį libera
lų pasisakymą, pradingo kai
nų ir algų kontrolės klampy
nėje. Taigi šiuo atžvilgiu ten
ka telaukti liberalų svyravi
mo ir atkištinių duoklių "et
niniam" folklorui.

Naujojo parlamento eigoje 
turėtų pasikeisti rinkimuose 
nesėkmingų tiek konservato
rių, tiek darbiečių-NDP par
tijų vadovybės, tuo pačiu ir jų 
linkmės. Mūsų bendruomeni

Tačiau miręs šventuoju jis 
gali būti paskelbtas tik už la
bai retus ir vertingus nuopel
nus. Visa tai turint galvoje, 
neužmirština, kad jis yra 
žmogus. Žmogumi gimęs ir 
juo miršta. Kaip ir kiekvie
nas žmogus, jis gali būti 
daugiau ar mažiau trapus 
nuodėmei, klaidai ir net blo
gai valiai.

Augustinas Rubikas ("Ai
dai" nr.4,69) apie paklusnu
mą hierarchijai cltupja Vati
kano II susirinkimo nutarimo 
žodžius taip: pasauliečiai 
"klusniai tepriima, ką Kristui 
atstovauja pašvęstieji gany
tojai kaip mokytojai ir vado
vai Bažnyčioje nutaria. Te
būnie jiems pavyzdys Kristus, 
savo klusnumu nutiesęs vii 
slems žmonėms palaimintąjį 
Dievo vaikų laisvės kelią". Ir 
toliau:"Pašvęstieji ganytojai 
tepripažįsta ir teugdo pasau
liečių vertę bei atsakomybę 
Bažnyčioje, noriai tesinaudo
ja jų išmintingu patarimu"., 
Viskas būtų gerai, jeigu ne tas 
nelemtas praktiškas gyveni
mas , kuris efektingais faktais 
byloja, jog "Kristui atstovau
ją pašvęstieji ganytojai" labai 
dažnai neatstovavo ir neats
tovauja Kristų taip, kaip jis 
apaštalus mokė. Vadinas pa
sitikėjimas jais gali būti tik
tai ribotas. Ne be reikalo Va
tikano II nutarime patariama 
naudotis pasauliečių išmin
tingu patarimu. Didelis kata
likas filosofas Jacques Marl- 
tain taip reikšmingai kalba 
apie teologinius autoritetus: 
"Mes neturime garantijų, kad 
mūsų laikų teologai nepada
rys tokių pačių klaidų, kaip 
jų protėviai padarė keturio
liktame šimtmetyje. Ar jie 
nepasirinks gal būt tam tikrą 
laiką bandyti primesti savo 
mąstymą žmonių galvosenai 
Ir palaikyti lyg teologinį im

niams veiksniams nederėtų 
pasitenkinti vien jau turimais 
neblogais ryšiais su liberalų 
vadovaujančiais sluoksniais, 
bet taip pat reikėtų palaikyti 
bei sudaryti pažintis ir su 
opozicija, nors dabar ir su
menkusią, bet, galimas daly
kas, netrukus atsigausiančia. 
Juk nežinia kas nutiks po ket- 
verių-penkerių metų.

Šiemet vėl nesimatė ryš
kesnio lietuvių įsijungimo į 
rinkiminį judėjimą, nors, be 
abejo, buvo tautiečių dirbusių 
paskirų kandidatų naudai. Sa
vaime suprantama, kad Ben
druomenė negali būti šališka, 
remti vieną, kitą ar trečią 
partiją, tačiau gali ir turi 
skatinti savo tautiečių pilie
tinį sąmoningumą bei viešai 
pasisakyti klausimais, ku
riais visi nemaskviniai ir ne- 
nutautę lietuviai sutinka. Ne
girdėti, jog Bendruomenės ar 
šiaip organizacijos būtų šau
kusios rinkiminius susirinki
mus, kur partijų atstovai ga
lėtų išdėstyti savo pažiūras į 
mums rūpimus dalykus.

Neturėjome nei lietuvių 
kandidatų. Po dvidešimt sep
tynių pokario išeivijos metų 
galėjome sulaukti žmonių ga
linčių įeiti į krašto politiką ir 
taip būti daug naudingesniais 
mums, negu tik balsus me- 
džiojan^ys svetimieji. Kaip 
Britų Kolumbijos aštriabur- 
nis premjeras Barret kartą 
išsitarė, politikierių tarpe 
nesą daug gudrių žmonių, tad 
patekti į svaresnes partines 
vietas net ir eilinio sugebėji
mo žmogui nesunku. O mes gi 
nepaskutiniai. Demokratinėje 
visuomenėje vieni baigti rin
kimai yra kitų rinkimų pra
džia. Sukruskime jau dabar'.

Povilainis

perializmą, užuot, ginklus 
padėję, įgyvendinti šv. Tomo 
sveikus principus ?" (J. Ma- 
ritaln. "Egzistencija iy eg
zistuojantis").

Ištisus amžius žmonės pa
sitikėjo politiniais bei religi
niais autoritetais. Deja, tas 
pasitikėjimas dažnai apvylė. 
Žmogus turi savarankiškai 
mąstyti ir autoritetą gerbti 
tiek, klek jis vertas.

P. Stravinskas primena 
1870 m. Vatikano susirinki
mą, kur buvo priimta popie
žiaus neklaidingumo dogma, 
Įpareigojanti katalikus tikėti 
popiežiaus neklaidingumu ta
da, kai jis kalba ex cathedra 
tikėjimo ir doros klausimais. 
Kitais klausimais jis esą ne- 
Įpareigojąs katalikus jam bū
tinai tikėti.

Aš primenu ir vėl, kad po
piežius yra žmogus. Jis yra 
didesnio intelekto, negu eili
nis žmogus. Jo mąstymas, 
Įsijautimas Į realybės kon
krečius reiškinius bei tų 
reiškinių sąskambį su misti
nėmis kosmoso jėgomis.bei 
Dievu gali būti žymiai gilesni 
ir spalvingesni, negu gerokai 
išprususio žmogaus. Tačiau 
yra daug pavyzdžių, kada ei
linis žmogus tampa šventuo
ju, o neretas mokslininkas ar 
mąstytojas įvairaus rango 
dvasiškį, pradedant kunigu ir 
baigiant popiežium, pralenkia 
proto gilumu Ir sielos skaid
rumu. Jeigu taip, tai popie
žius savo mąstymu bei Įsiti
kinimu gali klysti tikėjimo 
srityje. Jis gali klysti ir do
rovės’ reikalus spręsdamas. 
Taip buvo praeityje,. taip, 
galima spėlioti, bus ir atei
tyje. Nemažas skaičius teo
logų bei filosofų tatai pripa- 
zįsta.

Antanas Maceina "TŽ" ilgo 
straipsnio rėmuose kalbėjo 
apie bažnyčios tragiką. Ne-

PANORAMA
PAVERGTUJU TAUTU SAVAITE - CAPTIVE NATIONS WEEK

Atsižvelgiant Į tai,kad Ru
sijos imperialistinė agresy - 
vine komunizmo politika nuo 
1918 m. išsiplėtė į tokią impe- 
tinę galybę, kad gręsia tautų 
taikingam sugyvenimui , kad 
pavergtos tautos laiko Ame - 
riką labiau pajėgingą atstovai* 
ti žmogaus laisvei, 1959 m. 
JAV Kongresas priėmė įsta — 
tymą : JAV prezidentas, kol 
nebus atstatyta laisvė ir ne - 
priklausomybė komunizmo 
pavergtoms tautoms, kasmet 
paskelbtų trečiąją liepos mėn 
savaitę -"Captive Nations 
Week". Visi Amerikos gyven
tojai kviečiami tą savaitę a —

tat inkam ai paminėti.
ŠĮ aktą pasirašė prez.D.Ei- 

senhover 1959 m., 1 iepos 17d.
Šiais metais, kovo 8-11 d. 

Washingtone įvykusi Pasauli
nė Antikomunistinė Konferen
cija taip pat priėmė rezoliu
ciją, raginančią remti ir stip
rinti Pavergtųjų Tautų Savai
tės idėją ir josios populiari
nimą. Ypač šiuo metu, viso-i 
se "už "geležinės sienos" tau
tose besiteiškiant judėjimui 
už laisvę vis labiau įvertina
mas būtinumas tvirčiau su - 
s įjungti laisvajam pasauliui 
prieš Sovietų Rusijos imperi
alizmą. Labiau Įvertinti re i— 

ABN konferencija 1973 m. Londone, Anglijoje ( kalba K. Glinskį)

gali nebūti tragikos ten, kur 
yra žmogus. Nuo mitologinio 
Adomo laikų iki dabar žmoni
ja pergyvena tragiką. Bažny
čia su jos popiežiais yra 
tampriai susijusi su žmonijos 
buities procesu. Viena iš la
bai skaudžių tos tragikos 
žaizdų buvę ir dar tebėra tai 
religijos aukšto pareigūno 
religinio mąstymo bei įsitiki
nimo sutapdlnimas su neklai
dingumo sąvoka. Kinta visas 
pasaulis su visomis savo po
litinėmis bei religinėmis fi
losofijomis. Tame procese 
negali būti to, kas nekistų ar 
nebūtų neklaidingas. Autori
teto kepuraite galima galvą 
pridengti nuo šios dienos sau
lės, vėjo ir audros. Bet ji ry
toj jau gali būti suplyšusi, nu
sidėvėjusi. Kiekviena nauja 
diena su savimi atsineša sa
vąją logiką, savo išmintį ir 
savo poreikius.

Kada atsiranda kaltė — ieš
komas kaltininkas. Šį užpuola 
kaltintojas. Visi gerai žino, 
kadneretai kaltinamasis kal
tinamas ir net nubaudžiamas 
neteisingai, nebūdamas kal
tas. Didieji kaltininkai pasi
slepia už kapitalo, autoriteto. 
Nukenčia mažiukai iešminin
kai. Tuo tarpu mes užmirš
tame, kadbėgamojo šios die
nos laikotarpio įvykiai turi 
giliai šaknis įleidę Į praeities 
dešimtmečius bei šimtme
čius. Žavios politinės ar re
liginės idėjos, klaidingai su
prastos ir savanaudiškai In
te rpretuo ja mas, s ūkiai dina
politikus ir dvasininkus. Iš to 
atsiranda kruvini sąjūdžiai, 
žiaurūs karai. Už tų visų įvy
kių nugaros, kaip tiesioginiai 
kaltininkai, ramiausiai ka
puose ilsisi arba dar gyvi 
vaikščioja Įvairūs ideologai, 
politikai, filosofai, rašytojai, 
dvasininkai ir net muzikai. 
Žinoma, taip pat Įvairaus 
plauko biznieriai, kraujantie- 
ji sau kapitalą iš kitų nelai
mės.

Ką turi daryti eilinis žmo
gus ? Rašytojas ? Poetas ?Fi - 
losofas ? Dvasininkas ? Kiek
vienas sugebąs mąstyti žmo
gus ? Paklusniai autoritetams 
linkčioti ? Todėl, kad jie ne
klaidingi? Kad išrinkti, iš
mokyti specialistai žino ir iš
mano, ką darą? Ir tu, mažas 
žmogeli, susičiaupęs tylėki 
Ne'. Šimtą kartų ne. Obser
vuoti viską turi stengtis visi. 
Mąstyti, ginčytis, diskutuoti 
turi visi. Gerbk, autoritetą, 
jei jis to vertas. Bet netylėk 
ir nebūk pasyvus, jeigu ma
cai netiesą demonstruojant ir

negerovės šaknis augant. 
M ąs tant ir veikiant s me genys 
tobulėja, asmenybė auga. Gy
venimas yra mūsų vežimas. 
Jo žirgai — vadai. Laikykime 
juos savo vadelėmis. Tatai ne 
tik mūsų teisė, bet ir parei
ga. Nesam sukurti vegetuoti^ 
Mes jausimės žmonėmis tik 
akcijoje. Poetas gali būti 
kiekvienas, jei sugebės duoti 
kuro savo sielos liepsnelei. 
Filosofas gali būti kiekvie
nas, jei jis pratinsis anali
zuoti reiškinius ir kombinuo
ti išvadas. Tai įdomus ir nau
dingas sportas. Dvasininkas 
ne formaliai gali būti kiek
vienas, jei jo širdis pumpuos 
artimo meile ir megs tinklus 
savo sielos gelmėje, su ku
riais gaudys žuveles kosmo 
ežere. Prokuroru, kad ir be 
diplomo, gali būti irgi kiek
vienas, jeigu pratinsis stebė
ti faktus ir gebės juos aiškin
ti. Ne tokiu, kurs už pinigus 
ar politinės galybės verčia
mas kaltins. Gyvenimui rei
kia širdies ir proto prokuro
rų.

Jėzus, matydamas blogį 
siaučiant, nebūtų tylėjęs ko
kiom nors politinėm derybom 
einant, kaip kai kas teisinasi 
po .didelių katastrofų. Blogio 
šaknys turi būti raunamos, 
kaip tik pradeda veistis.

Filosofas jėzuitas Teilhard 
veikale "Žmogaus ateitis" 
sako, kad "psichiatrija mus 
moko, jog mes nieko nepa
sieksime užmerkę akis prieš 
kolektyvinės mirties šešėlį, 
kuris rodosi mūsų horizonte. 
Priešingai, mes turime jas 
plačiai atidaryti". Taigi, tu
rime stebėti gyvenimą ir ak
tyviai reaguoti, o ne pasiti
kėti palaimintaisiais bei iš
rinktaisiais.

Avery Dulles, sistematinės 
teologijos profesorius Wood- 
stock kolegijoj, jėzuitų leidi
ny "America" (8.4.73) rašo: 
"Autoriteto reikalingumas 
gali būti kartais būtinas, bet 
tatai normaliai nepadidina 
autoriteto prestižo. Bendrai 
kalbant, Roma moko daugiau
sia patikimai. Bet tik tada, 
kai ji manifestuoja pasitikė
jimą Viešpačiu ir Susirūpini
mą Evangelijos Interesais, o 
ne tada, kai tvirtina savo nuo
savas išimtines teises". Taip 
jis kalba, svarstydamas po
piežiaus neklaidingumą. Ta
me pat leidiny teol. prof. kun. 
Hans Kung žodžiai dar griež
tesni.

Kazimieras Baltrukonis

Chicago, UI. 

kia ir Pavergtųjų Tautų Sa— 
valtę.

Lietuviai laisvuose kraš - 
tuose,turime prisiminti,kad 
mūsų kovoj už laisvę svar - 
blausias sąjungininkas yra - 
milijonai vyrų,moterų vaikų, 
už geležinės uždangos. Mes 
privalome jų neužmiršti ir 
jiems užtikrin ti, kad mes 
pasiliekame Įsipareigoję lais
vės principams, kurių išlai— 
kymas mums skirtas, gyve — 
nant laisvuose kraštuose.

Suprantama, kad užjauti — 
mas ir parama pavergtoms 
tautoms ne tik moraliai tei - 
singa, bet ir politiniai būtina. 
J. F. Kennedy kartą pareiškė: 
" Šiandien galingiausia 
pasauly ne komunizmas, ., „e 
kapitalizmas, o žmogaus am
žinas noras būti laisvu ir ne
nepriklausomu". To natūralaui 
vr negęstančio žmonių noro Į- 
vykdymui turime stengtis 
vieningai veikti, kviesti talkon 
arba patiems talkininkauti di
dinimui to fronto, kuris prl - 
sideda prie Sovietų Rusijos 
imperializmo panaikinimo.

Gal ne tiek aš . klek Ka 
nados ir kitų kraštų Liet . 
Bendruomenių V-bos , arba 
kitų centrinių organizacijų’ 
institucijų v-bos turėtų iš
dirbti planus,kaip konkrečiai 
galėtumėm ir turėtumėm pa
sinaudoti Captive Natio1 
Week?

Manau, pirmiausia turėtų 
būti išleistas Įtikinantis poli
tinės minties atsišaukimas , 
išplėsta propaganda per spau
dą ir radio.M lestų, provinci
jų ir valstybių valdžios turi 
būti prašomos,kad oficialiai 
paskelbtų Pavergtųjų Tautų 
savaitę. Įvattių tautų bend - 
ruomenės turėtų būti ragina
mos prisidėti prie tos savai
tės idėjos plėtimo. Tautinės 
bendruomenės turėtų susi - 
siekti su tarptautinėm bei p 
saulinėm organizacijom,kaip 
pav. Pasauline Antikomunistų 
Lyga, Pasauline Jaunimo An
tikomunistine Lyga, Tarptau - 
tintu Antibolševikiniu Bloku , 
Europos Laisvės Taryba, Lo
tynų Antikomunistine Lyga , 
Azijos Tautų Antikomunistine 
Lyga ir pan.

Pačios savaitės eigoj veik
la turėtų pasireikšti:

1 Visur masintai susirinki
mai , demonstracijos;

2 Kviesti gerus tai savaitei 
kalbėtojus, savus Ir svetimus 
politikus, ar šiaip Įtaktnges - 
n lūs žmones į

3 Surengti paskaitas arba 
"apskritojo stalo" diskusijas;

4 Stovyklaujantis jaunimas- 
turėtų surengti stovyklose pa
sikalbėjimus, paskaitas, vai
dinimus Ir pan.

5 Panašiai galėtų pasl - 
reikšti kitos Įvairios organl - 
zacijos /veteranai, šauliai !»• 
kt./.

6 Religinės institucijos tu - 
retų panaudoti tos savaitės l- 
dėjas ir jas populiarinti, Įjun
giant visų religinių Įsitikini
mų žmones.

7 Prašyti, kadpaštai > dėtų 
specialius štampus ant laiš
kų Pavergtųjų Tautų Savai - 
tės proga.

8 Surengti per televiziją ir 
radio atatinkamas minėjimo 
programas.

-9 Surengti spaudos konfe — 
react jas.

Visuose pareiškimuose , 
kalbose, raštuose turėtų bū— 
įl Iškelti šie pagrthdtnlal 
punktai:

1 Paramos svarba visose 
plotmėsekovo jančiom Sovle— 
tų pavergtom tautom.

2 Pasaulis negali būti pu — 
siau vergijoj Ir pusiau lais— 
vėj. Kad Išlaikytų laisvę lais
vom tautom, reikia pirma at
statyti laisvę pavergtom.

3 Komunizmo bei Sovietų 
Rusijos Imperializmo k r imi- 
kriminaliniai nusižengimai.

4 Didėjanti prieškomunlstl- 
nė srovė visame pasaulyje.

,<•- ( Nukelta i 6 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMU PASAULYJE *********
Algirdas Gustaitis

VELNIO IŠVARYMAS arba THE EXORCIST

Pastarojo vardo filmas pri
trenkia žiūrovus. Kuo jis ne
paprastas ? Kas jame rodo
ma? Kodėl "krųtantlejl pa
veikslai" taip Įtalguoja ? Kuo 
jis Išsiskiria iš kitų?

Kas matė senas maldakny
ges bei praėjusiame šimtme
tyje, ar anksčiau, spausdin
tas religines knygas, atsime
na gana neretą piešinį: vel
nias, užsėdęs ant žmogaus 
nugaros, joja; arba velnias 
į pradžiotlnto žmogaus (nusi- 

'tėlio, kaip gi! ) gerklę pila 
karštą smalą; šėtonas šake 
duria žmogų. Ir pan.

Gal dar kas atsimena, anais 
laikais kunigai per sakyklas 
bauginę parapijiečius vel
niais. Vėliau, daugeliui ne
mažai apsišvietus, velniais 
nebuvo kaip tikinčiųjų baugin
ti, nes jie patys buvo skaitę 
ir baltų, ir geltonų knygų lt 
apie velnių buvimą ar nebuvi
mą turėjo savo nuomonę, 
greitai paramstoma satyriška 

šalpa.
2aip velnių kultas buvo iš

gintas iš lietuviškų maldak
nygių.

yra egzorcizmas?
Didysis Vebster'lo dvide

šimtojo amžiaus žodynas, 
1967 m. laidoje, egzorcizmą 
aptaria sekančiai:

exorcism (vertimai į lietu
vių kalbą) — išvarymas taria
mo velnio iš asmens ar vie
tos tam tikrų maldautojų ir 
apeigininkų;

exorcist — 1) kurs prakti
kuoja egzorcizmą; 2) vienas 
iš mažųjų ordinų Rytinių or
todoksų ir Romos katalikų 
bažnyčių; 3) kurs Dievo vardu 

keikia velnio dvasią. (643 
psl).

Lietuvių Enciklopedijos V 
t. 381 psl. rašoma:

KAS ŽINOTINA JAUNIEM LAIKRAŠTININKAM
(Pradžia 27 numeryje)

"Aukso vidurys" rašantieji 
siems į spaudą yra ne perdė
jimas — nenukrypimas į krašn.i 
tutinamus, nei perdaug nugi- 
riant aprašomjąjį objektą ar 
subjektą, nei perdaug nupel - 
kiant.

Nukrypimo į vienašališką 
gyrimą "nuodėmę" gal būtų 
galima atleisti tik amžino at
minimo žurnalistui ir rašyto
jui Juozui Tumui-Vaižgantui, 
kuris, ypač grožinėj literatū
roj žengiantiems pirmuosius 
žingsnius, dažnai būdavo per
daug atlaidus. Bet tai jis da- 

labai kilnaus tikslo siek
imas — naujų "deimančiukų" 
ieškodamas, o juos suradęs 
— brandindamas ir auginda 
mas, keldamas juos į viršų.

Tos srities naujų atžalų 
grožinėj kūryboj, o ypač žur
nalistikoj, be abejonės, ieš
kotina ir dabar, kad ir labai 
pasunkėjusiose sąlygose — 
išeivijoj gyvenant, kur nebe- 
teikia dvasinio įkvėpimo Tė- 
vybės gamta ir josios aplin
kuma. Gaila, žinoma, kad čia 
mes ir

— naujo Vaižganto neturi
me. . .

Senesnio kalibro plunksnos 
žmonių — žurnalistų ir rašy
tojų, tiesa, dar turime, gai
la tik, kad nemaža jų dalis, 
pamėgusi kraštutinumus, at
sisakiusi "aukso vidurio" ir, 
ką nors girdama — nugiria į 
kraštutinumą, o ką peikdama 
— sumala į miltus...

Ypač laikraštininkų tarpe 
yra tokių, kurie net savo ra
šymo stilių išdirbę viena ar
kita linkme. Jiems todėl ir 
atrodo, jog kitaip parašius — 
būtų tikras nusikaltimas ob
jekto bei subjekto atžvilgiais.

O1 visgi, pyz., kad Ir ra-
1974. Vii. 17'

deimančiukųieškoto- kęs,

Egzorcizmas (lot. exorcls- 
mus, gr. exorklsmos) — pik
tų dvasių išvarymas iš žmo
nių ar vietų, atliekant tam 
tikras ceremonijas. E. suda- 
rotam tikri liturginiai veiks
mai ir apeigos: rankų uždėji
mas , kryžiaus ženklas Ir mal
dos, kuriose Dievas prašo
mas pašalinti piktosios dva
sios pinkles ar stačiai įsako
ma velniui pasišalinti. Pirma 
E. skaityti ar atlikti galėjo 
net pasaulininkai, vėliau šiam 
reikalui buvo skirti egzortis- 
tal.- Šiandien E. skaitomas 
skyrium per kai kurias reli
gines apeigas, pav. krikšti
jant, šventinant vandenį ir 
druską ir kt. E. skaityti gali 
tik kunigas, gavęs specialų 
zyskupo leidimą".

Lietuvių liaudies kalboje, 
menuose raštuose, tasai žodis 
rašomas egzorta, egzortas 
(skaitykite didžiojo Lietuvių 
Kalbos Žodyno n t. 1054 p. 
Išl. Vilniuje 1969 m.): "Kuni
gai, egzortas skaitydami, de
da rankas ant žmonių". (M. 
Valančius). "Egzortas skaito 
nuo galvos skaudėjimo ma
žiems valkams". Ir kt.

Dažnai girdime, gal patys 
pasakome: "Jį turbūt velnias 
apsėdo". "Pasiuto kaipvel - 
nlo apsėstoji". ','Tame vaike 
turi šėtonas gyventi: žiūrėki, 
viską daro priešiškai, ne kaip 
reikėtų, bet lyginai velnio 
piktvedžiojamas, ilgauodegio 
piktinamas". Ir panašiai.

Reiškia, piktybinio velnio 
ar šėtono sąvoka tebėra ne- 
dingusi iš dabartinės kalbos. 
Galimas dalykas, tasai žodis 
ar sąvoka mūsų tautoje buvo 
žinoma prieš priimant krikš
tą XIII au.Mūsų sen-senoiiai 
gal bus turėję aiškiai nusako
mą blogio sąvoką.

Ar kartais, matydami labai

(Referato mintys) 

šant apie žmogų — galima 
rasti tikrai gražus vidurys — 
be perdėjimų, nelšaukštinant 
jo iki dangaus ir nesumaišant 
su žemėmis.

Žiūrėkime, ką Balzac'as 
sakydavo apie žmonių apšne
kąs arba parašymus juos gi
riant ar peikiant:

"Tie, kurie randa mane 
esant tuščią, ekstravagantiš
ką, užsispyrusį, lengvabūdį, 
nelogišką, apsileidėlį, paiką, 
tinginį, neatidų, betikslį, ne
pastovų, plepį, netaktišką, 
šiurkštų ir nepoliruotą, ap
kvaišusį ir nelygaus tempera
mento, yra lygiai tiek pat tei
singi, kaip ir tie, kurie sa
kytų, jog aš esu taupus, kuk
lus, drąsus, atsparus, ener
gingas, pastovus, rūpestingai 
dirbantis, nuosaikus, manda
gus, kupinas subtilumo ir vi
suomet linksmas.

"Kas mane vadina bailiu, 
bus nemažiau klaidingas už 
tą, kuris sakytų, jog esu ne
paprastai narsus. Trumpai 
kalbant, mokytas ar nežinė- 
lis, talentingas ar niekam ti- 

aš labiausiai stebiuosi 
pats savimi. Ir darau išvadą, 
kad paprastų paprasčiausiai 
aš esu instrumentas, kuriuo 
groja aplinkybės ir, žinoma, 
tie, kurie kalba arba rašo 
apie mane'.'...

Žurnalisto darbas yra sun
kus ir ypatingai atsakingas, 
tuo pačiu, žinoma, ir nedė
kingas. Dėl tos tad priežas
ties rašantysis į spaudą ir ne
gali gramzdinti savęs į kraš
tutinumus, o privalo laikytis 
vidurio, kuriame dažniausiai 
ir glūdi tiesa.

Apie žurnalisto misiją ir 
darbą labai gražiai yra bylo
jęs Iz. Tamošaitis, vienas iš 
didžiųjų žurnalistų mūsosios 

nepaklusnų vaiką, nepagalvo
jame, kad jame yra bent da
lelė velniško blogio? Tėvai 
sako būti atsargiam su lėkš
tėmis ir stiklinėmis, o jis, 
štai, stumpt ir sukūlė stikli
nę, tyčia nuleidęs ant kietų 
grindų. Arba sakysi būti man
dagiam, padarius knlksiuką 
pasisveikinti, ans spruks į 
kampą ar prie televizijos žo
džio nepasakęs. Tėvai prašys 
būti geram gyvulėliui, žiūrėk, 
jis privers katinukui uodegėlę 
su durimis.

Ar toks normalus vaikas 
gali būti? Tai yra, ar taip 
piktybiniai gali elgtis vaikas 
ar mergaitė, — tai velnio ne- 
apsėsti ?

Žvilgsnis į egzorciz
mo istoriją

Pirmos žinios apie egzor
cizmą siekia 500 metų prieš 
Kristų. Egipte buvęs atrastas 
žymuo nurodantis apie velnio 
egzistavimą dar senesnėje 
praeityje. Senojoje Mazopo- 
tamijoje žmonės manę, kad 
velniai gyveną dykumuose, 
akmenų bei kalnynų tarpek
liuose, žmonėms sukeliantie- 
ji ligas.

Žydų religijos pradžioje jie 
buvo uždraudę bet kokią ma
giją. Mozė sakęs Viešpaties 
paliepimą: "Betkoks vyras ar 
mote ris, šaukiantieji vaiduok
lio dvasią, turi būti pasmerk
tas mirčiai". Tiktai Nebucha- 
drezzar'Is 586 m. pr. K. nu — 
galėjo Žydų valstybę, tai žy
dai, įtaiguoti persų religijos, 
pradėjo tikėti į nepriklauso
mą Satan'o galybę, taip vadi
namą Belial, Mastomah ar 
Lucifer, apie ką rašoma pa
skutinėse Senojo Testamento 
vietose.

Krikščionių tikėjime pripa
žintas egzorcizmas, kaip vir
šijantis civilizuotą pasaulį. 
Apaštalas Lukas rašė, kad 
Jėzus išvaręs velnią, kuris 
buvęs nebylyje; ir kai velnias 
buvo išvarytas, nebylys pra-

Pranvs Alšėnas

Nepriklausomybės laikų 
spaudos epochoje. Jis teigė :

"Žurnalistas yra pranašas, 
jo misija yra tikrai pranašiš
ka. Jis gyvena dabartyje ir 
dabartimi, bet jo akys nuolat 
nukreiptos į ateitį. ..

"Žurnallstas-pranašas niū
kiai dabarčiai rodo gražesnę 
ir šviesesnę ateitį. .Jis nuo
lat skelbia Kudirkos : pakilk, 
pakilk, pakilk. Jo visa žmo
giška esmė eina linkme: sur- 
sumcorda. Žurnalistas, gy
vendamas šioje ašarų pakal
nėje, visus kelte kelia į idea
lizmo dausas...

"Kilni žurnalisto misija 
jam uždeda labai atsakingas 
pareigas. Nenorėdamas iš 
mokomųjų išgirsti: medice, 
cura te ipsum, žurnalistas 
privalo būti augte suaugęs su 
gėriu, su grožiu ir su tiesa. 
Tarp žurnalisto ir gėrio, tarp 
žurnalisto ir grožio, tarp 
žurnalisto ir tiesos neturi bū
ti ne tik tarpo, bet ir men
kiausio plyšio. Juk tarpas ar
ba plyšys sudaro tai, kas pa
prastai gyvenime yra vadina
ma dvilypumu, fariziejlzmu. 
Žurnalistas privalo būti tiks
lus žmogus, kuris sako ir ra
šo tik tai, ką jis galvoja, o 
daro tik tai, ką jis rašo".

Šios mintys ir citatos tebū
na mums kelrodžiu darbe ir 
ir tepadeda mums (berašant) 
išsilaikyt vadinamajam "auk
so viduryje", kuris, bent daž
niausiai, esti arčiausiai tie
sos arba pačiame tiesos cen
tre.

Laikraštininko darbas, iš 
tikrųjų, gal precizlšklausiai 
atitinka mūsiškę patarlę: 
"Nors be kailio liksi, visiems 
neįtiksi".

( Bus daugiau )

dėjęs kalbėti.
Viduramžiuose velnias bu

vęs dvasiškai persekiojamas 
tiktai Kristaus ir Dievo. Pa
garbūs krikščionys, kaip Ber
nardai iš Clalrvaux, Pran
ciškus iš Asyžiaus, Norber
tas iš Magdeburgo, sakoma, 
tiesioginiai kalbėjęsi su vel
niu. Satanas ir jo velniai, 
kaipbendryblnial buvo mano
ma, galėję pasiversti žmonė
mis, turėję žmonių pavidalą 
Ir siekę lytinio pavergimo. 
Norėdamas Išblaškyti demo
niškus grąsinimus, augančius 
iki heretiškumo, popiežius 
G re gori jus IX suteikęs Domi
nikonų ordinui teisę vykdyti 
brutališkas inkvizlcijas,tvir
tai varytas keliose šalyse.

Kitos religijos taip pat tu - 
rėjo baimės jausmą velniui. 
Martin Lutheris ir Jonas Kal
vinistas, - nors dokritlniš- 
kai priešingi katalikybei, su
tarė, kad bendraujantieji su 
Satanais (velniais) turi būti 
sudeginti prie gėdos stulpo. 
Viduramžiuose net Europos 
žydai, kuriuose dažnai buvo 
bandoma rasti velnių, ieškojo 
nuo šėtono apsaugos nešioda
mi amuletus ir saugojęsl de
moniškų graudenimų Talmu
de.

Viduramžiuose ir vėles
niuose laikuose yra daugybė 
užrašytų atvejų, kai egzor- 
cistal, stebint tūkstančiams 
žmonių, iš apkėstųjų išvarę 
velnią. Bet pastaruoju laiku 
Bažnyčia, pav. "New Catho
lic Encyclopedia" rašiniuose, 
abejoja dėl buvusios gausybės 
velniškų pasireiškimų. Bet ir 
vėl skelbiama, kad 1949 m. 
jėzuitų kunigas išvaręs velnią 
iš 14 metų berniuko, gyvenu
sio Mt. Rainier, Maryland, 
JAV. "Washington Post" 1949 
rugpiūčio20 d. paskelbė Bill 
Brinkley straipsnį, aprašant 
tąjį įvykį, tardamas, kad tai 
buvęs' "galbūt labiausiai iš
skirtinas patyrimas tos sri
ties religinėje istorijoje".*

Pirmiausia buvo išgirsti 
krapštymosi ir žingsniavimo a 
garsai po berniuko lova, bal
dai slankiojo po kambarį, kė
dė, kurioje jis sėdėdavo, šo
kinėdavo, daiktai aplink jį 
lakstydavo. Gyvi raudoni iš
bėrimai pasirodydavo ant 
berniuko kūno. Daktarai ne
žinojo ką patarti.

Pagaliau buvo gautas arki
vyskupo leidimas ir egzor
cizmui parengtas dvasininkas ' 
atliko apie 30 pratybų su ber
niuku. Religines maldas atli- 
kinėjant, berniukas baisiai 
keikdavosi, kovodavo ir spar
dydavo aplink save. Tuo me
tu jis sakydavo lotyniškus iš
sireiškimus, kurių jie nei jo
kiu būdu negalėjo žinoti.

Pagaliau dvasininkas — jė- į. 
z uitų kunigas — pasiskaitęs 
panašų įvykį, buvusį prieš 75 
metus Wisconsin, privertė 
berniuką dėvėti retežėlį su 
religiniais žymenimis ir jo 
rankose laikė Kryžių su Nu
kryžiuotuoju. Berniukas 
spontaniškai baisiausiai prie
šinosi, ir vos penkiems tvir
tiems vyrams pavyko apval
dyti šėlstantį berniuką. Po 
dar kelių mėnesių mėšlungiš- ” 
kai baisių tampymųsi, šėto
nas pasireiškė berniuko lūpo
mis ir pagaliau dingo.

Dabar tas berniukas yra 38 
metų, laimingai vedęs ir nie
ko neprisimena, kad apie tris 
mėnesius velnias buvo įsitai
sęs jo kūne. Įvykis, dokumenr 
tuotai aprašytas, yra Romos 
Katalikų bažnyčios archyvuo 
se.

Knyga ir filmas
Šiuos Įvykius studentas Wil

liam Blatty skaitė nesuvaldo
mu smalsumu. Po eilės metų 
studijavimo ir galvojimų, 
1949 m. buvo išspausdinta jo 
knyga "The Exortist", roma
no pavidalu, kurios parduota 
virš 6 milijonų egzempliorių, 
išversta ir išspausdinta jau 
18-je kalbų. William Frledkln

Motina (Ellen Burstyn) klausinėja dukrelę (Linda Blair), kodėl ji negali 
miegoti... Foto: by Warner Bros. Inc.

direktoriaujant, Warner 
Bros, filmų kompanija 1973 
metų pabaigoje paleido to var
do filmą, nuostabiu pasiseki
mu rodomą. Jame žmonės 
įsitempia iki negalėjimo iš
laikyti, kartais net apalpsta, 
paskiros . nėščios moterys 
prarado kūdikius, kitiems 
naktimis sapnuojasi baisūs 
vaizdai ir šiurpūs garsai. 
Blokų blokais žmonės stovi 
eilėse, tikėdamiesi gauti bi
lietus. "The Exortist" filmas 
bus nelauktai pelningas. Jo 
gamyba truko apie 16 mėne
sių.

Filmas pradedamas arche
ologiniais kasinėjimais Ira
ke. Surastas keistas medalis 
ar žymuo, pasikabinamas po 
kaklu. Jis (tas medalis) kaip 
tik ir pradėjo bendravimą su 
velniu.

Gražioje, turtingoje šeimo
je JAV-se jų dukrelė, vardu 
Regan/ vaidina Linda Blair, 
sakosi negalinti ramiai mie
goti. Paskui kažin kas ima 
brezdentis virš jo kambario. 
Pagaliau kažin kas mėto su 
visa lova.

Įvairūs daktarai nieko ne
gali pagelbėti. Pašaukiami 
dvasininkai. Jie gavę dvasi
nės vadovybės leidimą, kalba 
egzorcizmui pritaikintas 
maldas ir kt. Vienas dvasi
ninkų, tas pats archeologas, 
tėvas Merrin (Max vonSydow), 
piktosios dvasios ar velnio, 
■įsėduslo į 12 metų mergaitę, 
užmušamas. Prieš tai velnias 
užmušė kitąją lankiusį vyrą. 
Kambaryje labai šalta. Mer
gaitė kalba kelių žmonių bal
sais, net neseniai mirusios 
kunigo motinos balsu. Šėto
nas mergaitę pavertė baisiau- 

'siai šūkaujančia, šlykščiau
siai lytiniai naikinama, visa 
sukruvinta. Kitas dvasinin
kas, tėvas Karras, pamatęs 
negyvą savo kolegą dvasinin
ką, ima labai šūkauti ant vel
nio, ir jis nematomos jėgos 
išmetamas per langą ir nu
kritęs ant cementinių laiptų 
pasimirė. Tik tada velnias 
paliko vargšę mergaitę. Ji 
pradeda sveikti, visiškai ne
žinodama, kas su ja dėjosi.

Filme žiūrovus sukrečia, 
purto ir baimintis, šlykštėtis 
verčia baisūs garsai, kaukė
mis iškreiptas mergaitės vei
das, natūraliai siaubingos ir 
baimingos kitų artistų išvaiz
dos, kai susiduria su velnio 
siautimu.

Nors filmas pristatomas 
kaip Įvykis, bet jis gali turė
ti tiesos pagrindo. Režisūra, 
filmavimas labai geras. Kaip 
ir visų artistų vaidyba.

Ar filmas bus peikiamas, 
ar giriamas, tas jau reikšmės 
nedaro: milijoninės žmonių 
masės yra suintriguotos ne
paprasto turinio filmu. Dau
gelis nori pamatyti "ką nors

Kunigas (Max von sydow) malda mėgina 
i S vary U velnią 14 mergaitės.

nepaprasto". Filmas nėra nu
kreiptas nei prieš kokią reli
giją. Priešingai, dvasininkai 
išvaro velnią, nors jie ir 
žūsta.

Labai gaila, bet panašios 
rūšies filmų, po šio n uos ta - 
baus pasisekimo, bus dau
giau. Filmas retai yra auklė
jimo priemonė.

ALGIMANTO
KAS GALIMA ARMĖNAMS,

AR TINKA IR 
LIETUVIAMS ?

Atrodo, kad įvairių sovie
tinių meninių junginių gastro
lės šiame kontinente lyg ir 
atsistojo skirtingoj plotmėj. 
Savo metu beveik reguliariai 
viešėdavo Moisejevo, Berioz- 
kos, raudonarmiečių (šie, 
niekad nebuvo įsileisti į Jung
tines Valstybes dėl savo dė
vimų karinių uniformų) ir pa
našūs ansambliai. Žymiai re
čiau gastroliavo baltgudžių ir 
ukrainiečių meniniai viene
tai. Kiekvienu atveju tai būta 
slaviškų, pirmoje ir vyriau
sioje rolėje, rusiškų ansamb
lių pasirodymai. Spaudos at
siliepimai buvo šilti, kaikada 
ir labai entuzlaztingi. Toji 
pati spauda, nors ir palaips
niui, pajėgė suvokti, kad tų 
gastrolių metu publika maiti
nama beveik vien tik rusišku 
patiekalu ir prisimindavo, 
kad Soviet!ja sudaryta iš toli 
gražu ne vien tik rusų, ar, 
aplamai, slavų tautų.

Po truputį kilo balsai klau- 
siantieji, o kur gi, kas atsi
tiko su nerusiškų tautų meni
niais ansambliais. Rusiški, 
tegu ir gražūs ir melodingi, 
bet jau pradėjo lyg ir atsibos
ti, vis tas pats ir tiek. ..

Sovietija, atrodo, pirmoje 
eilėje tebuvo (ir, turbūt, te
bėra) suinteresuota tik rusiš
kos kultūros propagavimu, 
tad didesnio užsidegimo ar 
pastangų siųsti, kad ir į Jung
tines Valstybes, kitų tautybių 
ansamblius lyg ir nerodė, dė
mesio neskyrė.

Kai kurių šios pusės stebė
tojų nuomone, tokioms gas
trolėms vis "trūkdavo lėšų", 
nebūta garantijos, kad visa 
praeis pasisekimo ženkle. O 
ir šios pusės impresario kaž
kaip neskyrė didesnio dėme
sio nerusiškoms tautoms, 
gal, išties, bijodami mate
rialinės rizikos.

Pagaliau, kas nors turėjo 
išdrįsti pralaužti pirmuosius 
ledus. Tai atliko ne kas kiti, 
bet amerikiečiai armėnai, jų 
organizacijos ir atskiri, dau
giau pasiturį asmenys. Užti
krinti, kad nebus finansinių 
nuostolių, teko armėnam JAV 
"sukelti"250.000 dolerių ka
pitalą. Tai buvo minimumas, 
be kurio sovietinės įstaigos 
nebūtų išleidę valstybinio Ar
mėnijos ansamblio gastrolėm 
Amerikon. Impresario parei
gas sutiko atlikti vienas ar
mėnų laikraštis, teisingiau, jo, 
redaktorius ir leidėjas (Ed
ward K. Boghosian. The Ar
menian Reporter), o piniginį 
pagrindą sudarė Kalifornijos 
turtuolis John Kur jian, gi vi
sų gastrolių "sponsorium"

( Nukelta į 5 pel J
■ * 3 psl.
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Tarp durų pas įrodo naujai 
.nušukuotas,įmantrus šviesių 
plaukų kuodas , pailgintos 
blakstienos Ir po jomis- labai 
linksmai žybslnčlos akys.
- Tai ką papasakosi vos ne 
visą pasaulį apvažiavus ?
- Ką tik nori- klausk -atsa
ko Gina Čapkausklenė Ir nu
sijuokia ne koloratūriniu , o 
normaliu balsu. Ypač pirmą 
kartą ją Išgirdus po dalnavl - 
mo, tas "normalus" juokas ne 
vieną nustebina Ir pačią so - 
llstę pralinksmina. Nors Ir 
šiaip ji nerodo to,dažnai ne - 
’.švengiamo, kankinės ar devyn- 
zynmetrlo šaliko vergės po - 
žavimo. Ji natūraliai linksma, 
sveika Ir be "bzikų"- Ji ge - 
ral žino ,kad nėra t stalgaus 
pasisekimo,kad dainuoti, ir ge 
■ral, Ir be greito nuovargio - 
reiškia kantriai Ir pastoviai 
fiziniai dirbti.
- Ar mėgsti kokį sportą ša
lia dainavimo? , -klausiu.
- Taip, plaukti; priklausau 
Sveikatos klubui, 2 kart į sa
vaitę yoga pratimai...
- Tai galiu spėti,kad kelio
nėje nepavargai...
- Buvo labai įdomu, tik auto 
busu nevažiuočiau, nors kar - 
tą.tokį pasiūlymą buvau gavu
si.
- Tai kaip Australijos lie - 
tuviai tau pasirodė? /Pasi - 
kalbėjimas ne oficialus, tai 
tinka "tu"/.
- Australijos lietuviai nors 
negyvena arti vienas kito f i - 
žiniai, bet man liko įspūdis , 
kad jie labai artimi, kaip vie
na didelė šeima ir to kontak - 
to nepraranda. Reikšmingą į- 
taką tam turi Bendruomenė .
Nėra nė didelio susiskaldymo 
Į organizacijas tr organlzacl- 
jėles.
- Mane ten lietuviai priėmė 
labai nuoširdžiai. Nustebo , 
kaip aš drįsau viena tokį ke - 
lią atvažiuoti, Ir po koncerto 
atėjo pasikalbėti, klausinėjo 
apie lietuvius Kanadoje, apie 
pažįstamus.

Be to, matai, koloratūrą 
reikia ypatingu būdu lavinti , 
nors šios rūšies bąlso savy - 
b ė yra Įgimta.
... atrodo,kad ji jau bevelk

K . pasiilgo pamokos, ištiesė 
nugarą Ir lyg giliau Įkvėpė^-.
- Tat tas treningas tr ke - 
llonėms pravartus, ar ne?Y- 
pač, jei kelias nubėga iki 
Australijos ’.

tl

- Ar norėtum apslgyven - 
tl Australijoje ?
- Ne, ne,per daug toli nuo 
visų kitų, -nebent galėčiau vi
sur, kur kviečia keliauti lėk - 
tu vu...
- Ar Australijoj yra naujų 
dainavimo jėgų lietuvių tar - 
pe?
- Taip, lavinas i po porą vy • 
rų ir moterų. Dainos meilę 
palaiko chorai ; Sydnejuje - 
80 žmonių, vad. Br. Ktverlo ; 
.. .atsimenu Klverį iš Vokie
tijos, toks tylus, vis su akor
deonu. ..

-Adelaidė turi 2 chqjrus,Mel • 
burne - 1.
- Ar lietuvių muzikinis sko
nis pagal vietovę ir pageida - 
vimus yra pasikeitę per, sa
kykim, paskutinius 15 metų ?

Ne.
Ne ?
Ne, žmonės mėgsta Išglrs- 
ką jie žino - žinomas dai

nas, žinomas arijas. Prašo 
dainuoti lietuviškai,linksmas 
dainas, na Ir koloratūrines.

Bet klek yra linksmų llau - 
dies dainų, ar lietuviškų Ope
rų arijų, o dar koloratūrai ? 
... Beveik girdžiu, kaip ji sa
vo viduje atsidūsta...
- Mūsų kompozitoriai išel - 
vijoje rašo labai mažai dainų 
ir didžiausia problema , kai 
grįžti kelintą kartą Į miestą,— 
rasti naują lietuvišką reper - 
tuntą pačiai sau, kaip meni - 
nlnkei, tr suįdominti publiką .
- Kaip atrodo medžiaga Lie
tuvos kompozitorių ?
- Kol kas yra labai sunku 
rasti gaidas, bet esu suslpa - 
žinusl su Klovos liaudies dai
nomis ir Dvariono kompozl *- 
ei jomis. Čia, kartais Giedrė 
Gudauskienė manęs nepamir
šta ir dabar specialiai mano 
balsui yra prašiusi dvi dainas.
- O kaip operų arijos ?
- Iš egzllėje lietuvių kom - 
pozltorlų sukurtų operų tinka 
Danos arija/pakėlus vienu to
nu/ iš operos Dana, J. Gaide
lio, Jūratės ir Rūtelės ari -

jos Iš Jūratė tr Kąstytls 
V.. Banaičio ir Iš Br. Budrlū- 
noSldabrlnės Dienos J Joanos 
arija.
- Kokia mokytoja paliko di
džiausią įspūdį besilavinant ?

Pagalvojusi atsakė, turbūt - Ir dar kaip’.- sulinguoja 
Narduccl.
Antroji mokytoja,po Elžbie

tos KardeltenėsĮbuvo Paulina 
Donaldą. Ji pagilino mano 
meilę muzikai Ir išlavino mu
zikos skonį... Tai buvo viena 
įdomiausių asmenybių,kokių 
aš gyvenime sutikau. Nepap
rastos Inteligencijos Ir šil - 
tosf dosnios asmenybės žmo - 
gus. JI mirė 1970 m.Geriau
si ęUebec’o dainininkai, visi 
yra buvę jos mokiniais.

Su Naducci buvo kitoks dar 
bas.Per ją aš Išgyvenau,kad 
balsas yra neatskiriamas In
strumentas -o lyg viso kūno 
tąsa. Ji manyje lavina subti
lumą ir jaučiu, kad aš esu da
bar daug laisvesnė ir tikrai 
nebe mano gerklė, bet aš vi 
sa dainuoju ’., -nusijuokė Gi
na su geroka ir gerklės pa - 
galba.

Aš išmokau-tęsė ji- ir fl— mintis už vadelių, juk inter - 
zlnio patvarumo: save tr bal— vue...
są paruošti ilgam koncertui - Gina, vist žinome,kad e- 
ar kelionei, ar Įtampai. si vertinama savo kolegų ka

šviesusis Ginos kuodas.-----
Visi ten manimi labai rūpi “ 
nosį Ir net maudytis jūro - 
je man neleido.. .Atrodo, ir 
dar dabar gaunu daug laiškų 
iš australiečių lietuvių. Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondo pirm. V. Baltutis para 
šė ir klaus ė,ar sutikčiau vėl 
atvažluott. Pažadėjau, šyp - 
sosl Gina,keltas pažįstamas, 
tai antrą kartą rasti būtų jau 
lengviau.. .Patylėjusi, prt - 
deda: -Gamta man ten labai 
patiko, labai švaru; gražūs 
žmonės, Įvairu Ir savotiška. 
Jūra puiki. Labai skani mė
sa, nes gyvuliai natūraliai 
maitinami, na Ir gausybė ge
ro jūrų valgio...
... šmėkšteli Quebec’o su - 
šaldytos mėsospakellai, žie
ma, tolima labai jūraj-neju — 
člom atsidustu Ir sugriebiu

- Ar teko dainuoti moder - 
nlų kanadiečių kompozitorių^
- Taip, Harry Sommers , 
Roman Toy (pastačiau ausis, 
nes šio paskutiniojo nežinau), 
Polgar, Paplneau-Couture , 
kuris yra parašęs ypač gra
žių dalykų koloratūrai. Kai 
lankiau operos studlją-dal - 
navau soprano partiją Meno- 
ttl operoj.
.. .reikės prisiminti papra - 
šyt Įtraukti į sekančio kon - 
certo repertuarą Ir kanadie
čius, tegu purškia koneerva-

nadiečių, ypač prancūzų dal - 
nlntnkų tarpe. Kaip sutinka 
svetimtaučiai tave ?.
- Šilčiausiai priima pran - 
cūzal, jie ateina pagirti ar 
pasikalbėti, ar autografo pa
prašyti. Jiems nesvarbu ar t 
reikta laukti, ar eilėje pas
tovėti. Anglai trumpai ir o - 
ficialial, bet nuoširdžiai ką 
nors pasako ir tuoj pat pasi
šalina.
- O lietuviai ?
- Pas lietuvius tos mados 
nėra, gal ir tradicijos Ir kuk
lumas neleidžia grūstis, ar tyvlejl...
eilėje stovėti, ar varginti me- Matau,kad pasikalbėjimas 
menininką. Būtų baisu, jei po . dainininkę stimuliuoja Ir ji 
koncerto niekas neateitų Į už- jau bevelk pasiryžus daugiau 
kullsį. Taip lyg pakiltum kaip nekalbėt, o dainuot. Tikinę 
erelis Ir nusileistom.. .kaip patogu jai leisti čia, tarp po- 
šlapla višta’. Nusijuokė.GI - plerlų.lr žemomis lubomis 
na jumoro nestokoja...
- Kanados publika tave ge -

- ral žino, ypač Montreallo -
- Eilę metų jau kaip dal - 
nuoju Ir radio Ir televizijos

redakciniame kambaryje.
- Gina, kaip ilgai galima 
dainuoti?
- Lilly Lehman dainavo Ir 
labai gerai, Iki savo 70 m. 
Martinelli - panašiai, Ir kt.. 
Iš lietuvių - Kipras Petraus-' certuose. Esu kviečiama Ir

_ Į Toronto radiofoną. Kaip tik kas. Svarbu sveikata Ir pasl- 
dabar baigėm užrašyti į juos- ruošimas. Reikia žinoti savo 
teles labai svarbų Ir didelį balso kokybę ir apimtį. Tai 
koncertinį montažą CBC pro- viena Iš sąlygų išsaugoti bd- 
gramal, liečiantį pavergtą - 
sias tautas. Tiesiog stebūk - 
las, kad tokia tema progra - 
ma dideliu maštabu Ir klek - 
vienos tautos muzikiniu ta - 
lentų paruošta *. Būtinai pasl- 
klausyktt *.
- Gina, iš tarptautinių 
kompozitorių,kurį labiausiai 
mėgsti dainuoti?
- Mozartą,Haendelį. Iš o-
perų- Verdi ir Donizetti, dar. galutinę programą: liepos m. 
Gounod Ir Purcell.

są. Pav., Maria Callas -ap
gadino, nes susigundė dal - 
nuotl būdama , koloratūra , 
dramatines roles. Po to kei
tė į mezzo roles...
... Gina, tu būdama prakiš - 
ka lietuvė, žinosi ką darai , 
dainuosi ilgai...
- Banalu, bet Įdomu:ko - 
kle ateities planai ?
- Iki spalio 28 d. jau turiu

Kairėje V! Baltutis, Dešinėje V. Neverauskas, ALB krašto v-bos nariai.

28-Kennebuncke-llteratūros 
premijos įteikimo proga(re- 
č lt alls. Rugpj.lO d. Studijų 
Dienų stovykloje Dainava — 
poezijos Ir muzikos vakare; 
rugsėjo 21 d. - Toronte, Ana
pilyje; spalio 28 d. - rečl - 
tails Bostone, Ir...
- Gana, Gina, sunku 1 lauš 
tiek daug Įsidėmėti ’. Kuo už 
sllmt laisvu laiku, Jei tokio 
lieka?
- Kada nesportuoju, neskai
tau knygų, nedirbu su pianis
te- Ieškau naujų dainų tr 
meldžiu mūsų kompozitorius 
kad rašytų ’.

jud eiid
- Einam Išgerti kavos,GI - 
na, jeigu tavo balsui galima, 

Prasijuokiame duetu’...

IŠ PERGYVENTOS PRAEITIES Į ATEITĮ 
(Lietuvių Evangelikų kuratoriaus V. Karoso mintys, 
perspausdinamos iš ’Musu Sparnai žurnalo nr.35).

Ev. liuteronų padėtis buvo daug painesnė. Prijungus Klaipėdos 
Kraštą prie Lietuvos, ev. liuteronų skaičius pakilo iki 210, 000 na
rių, bet į tą skaičių įėjo apie 50, 000 vokiečių ir keli tūkstančiai 
latvių. Didž. Lietuvos vokiečiai, apsigyveną nuo Gedimino ir vėles
nių laikų, išlaiką savo kalbą ir tautinius papročius, buvo lojalūs lie
tuvių ta’’*ai. Tuo tarpu Klaipėdos krašto vokiečiai aiškiai buvo nu
sistatę prieš lietuvių tautą. Iš jų tarpo išsivystė Sasso ir Neuman- 
no prohitleriškj sąjūdžiai, kurie prisidėjo iš vidaus prie Klaipėdos 
krašto atplėšimo ir prijungimo prie Vokietijos. Klaipėdos krašto 
ev. liuteronų dvasiškiai daugumoje buvo vokiečiai ar suvokietėją 
lietuvninkai, kurių įtakoje augo ir brendo per amžius mažlietuviai. 
Be abejo, mažlietuviai buvo giliai paveikti vokiečių kultūros, kaip 
panašiai didlietuviai slavų, ypač lenkų. Padėtį dar blcrgino įsigalė
jusios Maž. Lietuvoje pietistinės nuotaikos, kurios pagimdė t. v. su- 
rinkimininkų sąjūdį, atitraukusį tikinčiuosius nuo visuomeninio ir 
tautinio gyvenimo.

Tokiai padėčiai esant, lietuvių ev. liuteronų veikėjai įsteigė 1923 
m. lietuvių ev. liūteronų sąjungą’’Pagalbą", kurios tikslas buvo: ap
jungti visus lietuvius ev. liuteronus, kelti jų tautinį ir valstybinį są
moningumą, paruošti lietuvius kunigus ir veikėjus ir perimti vado- i 
vybą iš vokiečių rankų. Tuo keliu buvo manoma įjungti mažlietu- 
vius į bendrą Lietuvos valstybinį ir tautinį gyvenimą, išlaikant e- 
vangelišką tikėjimą ir prūsų lietuvių savybes. "Pagalbos" skyriai 
buvo steigiami prie kiekvienos ev. liuteronų parapijos. Šis sąjūdis 
taip išsiplėtė, kad įstengė išrinkti į III Seimą savo atstovą Jakštą.. 
Veikdami drauge su reformatais, prisidėjo prie įsteigimo Kauno

kai tuo tarpu Klaipėdos krašto ev. liuteronų Bažnyčia naudojosi au
tonomijos teisėmis ir priklausė Karaliaučiaus konsistorijai. Val
džia taip toli nuėjo, kad pasinaudodama rusų įstatymais, ėmė skir
ti į konsistoriją savo numatytus asmenis, visai nesiskaitydama su 
Sinodų nutarimais. Tokia valdžios politika iššaukė kietą pasiprie
šinimą iš ev. liuteronų kunigų, veikėjų ir ypač "Pagalbos" pusės. 
Po užsitąsusios krizės, Lietuvos valdžia 1936 m. uždarė "Pagal
bos" sąjungą su visais skyriais, uždraudė leisti jos organą "Srovą" 
ir konfiskavo visą sąjungos turtą. Tuo pačiu smūgiu buvo uždary
tas Ev. Teologijos Fakultetas (Žiūrėk plačiau: M. Kavolis "Miko 
Preikšaičio gyvenimo turinys", "Svečias", 1973 m., Nr. 1, 2).

Tai buvo skaudus dvasinis smūgis visai Lietuvos reformacijai, 
tuo labiau, kad prūsų Lietuva per šimtmečius buvo lietuvių tautos 
tautinės kultūros ir raštijos lopšys. Jų pagalba į žlugdoYną lietuvių 
tautą prabilo "Aušra", "Varpas", "Darbininkų balsas", "Tėvynės 
Sargas" ir tūkstančiai lietuviškų knygų ir maldaknygių. Tokio atpil
do susilaukė mažlietuviai nuo didlietuvių.

Tatai, toli gražu, dar neduoda pilno vaizdo, kaip vyko Klaipėdos 
krašto "atlietuvinimas". Lietuvos R. K. Bažnyčia pasiuntė visą eilą 
paruoštų misionierių, kurie įpareigojo kiekvieną aktyvų kataliką į- 
sijungti į didelį misijos darbą: atversti lietuvninkus į "tikrąjį ti
kėjimą!'. Klaipėdos krašto lietuvninkai dabar pirmą sykį susidūrė 
su kontrreformacija. Lietuvos valdžia taipgi pavartojo savo dispo
zicijoje turimas priemones lietuvninkams "atlietuvinti". Vieton at
leistų iš darbų vietinių, buvo skiriami iš Didž. Lietuvos.

Susidarė įtampa ne vien religinėje, bet ir ekonominėje, sociali
nėje plotmėje.Dr.M. Anysas savo veikale "Kova dėl Klaipėdos" pla - 
čiai nagrinėja lietuvninkų ekonominę, socialinę ir politinų padėtį. 
Tarp kitko jis duoda būdingą pasikalbėjimą su min. St. Lozoraičiu,, 
kuris taip dėstė Lietuvos vyriausybės politiką: "Bet tamsta, be a- 
bejo, žinai centro vyriausybės tuo reikalu pagrindinį politinį dėsnį 
Klaipėdos miesto atžvilgiu. Tai yra taip vadinamoji infiltracija, ja

Užkimusi Fleita :

j

Sofija Plplraitė Tomarlenėi

MEILĖ

Pirma maniau, jog tai tiktai
Gėlių svyravimas,
Tiktai vėjelio Iš laukų
Švelnus atsidusimas,
Bangelės upėje per akmenaiti
RIpul lavintas,
Tik saulės kraujo ežere
Graudingas nuskendimas

Pirma maniau, jog tai tiktai
Miškų šlamėjimas,
Tiktai lakštingalos paežery
Skaudus trlliavlmas,
Ugnelių šviečiančių tamsioj žolėj
Tylus žėrėjimas,
Tik mylimų dainų ir tolimų aidų 
Švelnus bangavimas.

universitete Ev. Teologijos Fakulteto.
Lietuvių ev. liuteronų veikla iššaukė griežtų pasipriešinimų iš 

Klaipėdos krašto vokiečių pusės, kas savaime sukėlė dideles vidu
jines kovas evangelikų tarpe. Atrodė, kad lietuviai ev. liuteronai tu
rėjo susilaukti paramos iš Lietuvos vyriausybės pusės, bet čia bu
vo smarkiai nusivilta. Katalikiškų partijų Lietuvos vyriausybė tu
rėjo kitų planų, -panaudoti įsisiūbavusias evangelikų vidujines ko
vas protestantizmo likvidavimui. Jį L vidavus, lietuvninkai pereis 
į katalikų tikėjimų ir tokiu būdu bus išspręstas mažlietuvių ir did
lietuvių suvienijimas vienoje tautoje ir vienoje valstybėje. Vokie
čiai, kaip ir kitos tautinės mažumos, būtų paliktos už tautinio gyve
nimo ribų. Šį planų, po 17 gruodžio, pe rėmė tautininkai ir jį vykdė 
su tokiu pat uolumu.

Veikdama pagal savo planų Lit tu-o vyriausybė atsisakė pripa
žinti Didž. Lietuvos ev. liuteronu Bažnyčiai savarankumo teises,

mes infiltruojame mūsų žmones į Klaipėdos miestų, kad netolimoje 
ateityje galėtume turėti bent Klaipėdos miesto valdyboje daugu - 
mų, iš kurios galėtume valdyti visų kraštų. Kiekvienas į Klaipėdų 
atvažiavus žemaitis atlieka tam tikrų misijų. Jų atvažiavimų rei
kia skatinti ir jokiu būdu negalima leisti atvykimų suvaržyti arba 
net sustabdyti" ("Naujienos", 1973. III. 24).

Pirma maniau, jog tik žydėt—;- 
Šlrdles troškimas, 
Jog Iš gėlių Ir debesų 
Tas jausmas Imas.
Bet jau dabar tikrai žinau:

Jei dar galėtume teisinti tokių Lietuvos valdžios politikų, ku
ri stengėsi stiprintu tautinį elementų Klaipėdos krašte, bet kuo pa
teisinti R. K. Bažnyčios inspiruotų ir valdžios palaikytu politikų 
prieš lietuvius evangelikus ? Tokia politika pastūmėjo visų lietuv
ninkų masę į vokiečių ir vokietininkų glėbį. Jie nusisuko ne tik nuo 
lietuvių tautos, kų parodė Klaipėdos krašto seimelių rinkimai, bet 
ir nuo savų ankstyvesnių vadų, kurie juos vedė į susijungimų į vie
nų tautų ir vienų valstybų. Per kelis valdymo metus jie sugebėjo 
pasėti tarp mažlietuvių ir didlietuvių nesantaikų bei nepasitikėjimų.B4.

Ne dainos Ir ne gėlės, -
Kas nors daugiau, kas nors daugiau
Tą Ilgesį sukėlė. A .

4 psl.
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IR NE SAPNAVAU
bijojo, kadnesutepčiau jo sie
nų, nors buvau šventadieniš
kai apsirengęs. Pasirodo, kad 
ir jie patys į tuos puikius kam
barius tik retkarčiais ant 
pirštų galų užeina ir ten gali
ma sakyti visai negyvena, o 
visą likusį nuo darbo ir mie
go laiką praleidžia rūsyje. 
Ten valgį verda, ten svečius 
priima, ten televizijos žiūri 
ir išpuoštus kambarius tik 
tik ypatingiems aukštiems 
svečiams esant,ar kunigui ka- 
lendravojant, užveda. Reiškia 
jie turi gražius namus, pui
kius baldus, bet juose negy
vena, o skursta drėgname rū
syje ir kad tu žinotum,mane 
pavaišino su juoda kava, ma
tyti ir pieno neturėjo ar pa
gailėjo?

( — Tai ir bonkutės alaus ne
pasiūlė ? — Nustebęs pertrau
kos Staniulis.

— Žinoma, kadne, tik pri - 
siminė, kad praeitą mėnesį 
turėjęs iš Amėrikos svečių 
tai taip ir visą alų išbaigęs.

— Blogiausias dalykas, — 
slterpė Neviernikas jau ma — 

tyti pasigydęs kaip reikiant — 
kadvisa kaltė yra tėvų, kurie 
šeimas ir sūnus turi. Jie vie
toje, kad mokinti juos tautiš
kų papročių, išgėrimo ir lan
kymosi tokiuose subuvimuose 
kur vyksta tautiškumo barai 
ir puikūs nugėrimai. Jie ne 
tik kad patys ten neina bet ir 
vaikam ten lankytis draudžia, 
tai ko norėti, kad kultūros na
mai, savi papročiai ir tautiš
kumas klestėtų. Juk, žinot 
mūsų šventa tėvynė tris šim-

- MOTIEJUS D.) 
riančiųjų, jie jeigu ir užeina, 
tai jau tau uždirbti neduos, 
nes užantyje plečką atsineša, 
pripunta iš po stalo,ar nusi
nešęs į prausyklą Jr iš pa
ruošto bufeto tik gazuoto van
denėlio už keletą centų nusi
perka, kad nuplautų-atmieštų 
nors viduriuose iš namų at
sineštą skysti. Kiekvienas 
taip užsidegė tuo taupumu ir 
vienas kito vaikimu, kad ne 
tik gėrimui jis gaili, bet ir 
valgiui pradeda gailėtis. Žiū
rėk .bulves neluptas su kokiu 
padažėllu taršo, o užklaustas 
pasakys, kad Daktaras taip 
įsakė, nieko nepadarysi, gi 
tikrumoje jo kaimynas taip , 
nusipirko spalvuotą televizi
ją, — taųpydamas.lr jie tokiu 
būdų norį ją įsigyti. Susižino, 
negalvok — moterėlės nepa
kenčia viena kitai neatvėrę 
širdies. Kurią čia dieną einu 
pro savo kaimyno namus, jis 
sakosi buvęs jau netoli minis- 
terio prasimušęs. Kai kas 
piktaliežuvauja, kad tik mi
nisterijos kiemsargis buvęs, 
bet man atrodo žmogus klasių 
matęs, pamatęs mane praei
nant, prakalbino, sako, girdi, 
kodėl neužeini, rodos gi kai
mynai esame. Na, gi sakau, 
kad taip ir laiko nėra, o an
tra, žinai pats mokslus visus 
baigęs irgi niekada pas lietu
vius nebe pasirodai, tai taip 
ir nepatogu landžioti kur ne 
tau lygi vieta. Taip ir išdro
žiau tiesiai Į akis. Jis gi sa
ko: — Mes visi broliai, ne
svarbu mokslas .sako:, — už
eik pažiūrėsi namų, jau sako 
ir skolas baigiau mokėti, ir 
kaip reikiant baldus nusipir- . 
kau, matai vis tų viršvalan
džių nugriebiu, o ir žmona 
neblogai kriaučinėje uždirba, 
tai taip po truputį ir prasimu- 
šėme. — Kągi darysi(užėjau. 
Tikriau sakant.į patį namą ir 
kojos nebuvau įkėlęs. Užvedė 
įrūsįirtikiš jo,palipus laip
tais į pirmą aukštą ^pravėręs 
duris parodė savo puikius 
kambarius, tikriau pasakius, na,kuri apšvies Amerikos ir 
kambarį priekyje, toliau ir (Lietuvos vėliavas. Šio pro- 

tuvlų. O dabar geraijei tik su 'pats nėjo teisindamasis, kad 
savais išeini, kitaip dar ir dar mepaklojo plastikos, o
pridėti reikia, Žiūrėk, kad ir naujas kilimas patiestas, vėl Hul, kuris jau išrūpino jam 
iš tų mūsų atvažiavimo išge - nuvedė mane į apačią. Matyti

(FELJETONO VIETOJ 
( Pradžia praeitam nr.)

Tik baigtus Stanį ullui ištuš
tinti pagerintą alų, prie jų lė - 
tai lyg nenoromis Ir nepasi
sveikinęs prisėdo Viktoras ir 
dar ir alaus neužsakęs pradė
jo:

— Na, kas gi su jumis pa
sidarė, atrodot lyg žemę par
davę. Ar vėl kas iš savų iš
keliavo, — Baigdamas žodį 
parodė Į lubas su ranka ir tuo 
pačiu, ta pačia ranka,pamojo 
pro šalį praeinančiam pada
vėjui keturių pirštų kombina - 
ciją,-tai buvo aludės kalba.

— Tu Viktorai būtumei ne
blogas žmogus, bet kartu ir 
savotiškai keistas. Dar klau
sia ko jūs nuliūdę, jug tai tik - 
ras pasityčiojimas, — rodos 

s. lyg visai nenorėdamas dau
giau kalbėti numojo ranka 
Staniulis.

— Dieve susimilk, — Kaž
kodėl rusiškai sušuko Vikto
ras. — Aš nieko nežinau. Kas 
yra dėl dievo meilės, saky
kite?

— Nežino. Keistas pasaky
mas. Nežino, kad jau viskas 
baigta su mūsų garsenybe, 
išdidžiuoju Vytauto klubu. Ar 
dar ir to nežinai?

— Ir nugązdlnot jūs mane. 
Maniau, kad tikrai kas nors 
nepaprasto įvyko, gi apie tą 
klubą girdėjau, kur negirdėsi. 
Dar reikia džiaugtis, kad at
sirado kas perka, kitaip už 
savo šėrus būtume tik špygą 
gąvę, Dabar gal gausime nors 
dalelę. Kitaip tikrai viskas 
būtų šuniui ant uodegos nuėję.

— Tai tu galvoji, kad tas tai 
ne svieto pabaiga. Kokią gi 
gali turėti atspirtį tauta Jei 
jos širdis-kultūros centras-į 
pelenus pavirto.

— Tas tiesa Staniulį, bet ką 
gi gali padaryti Jei žmonės 
taip pasikeitė. Būdavo anks
čiau suruoš! kokį subuvimą, 

. yįsųomet pilna salė žmonių.
Vietų (r kolldoriuose nelieka, 
ir eilutėje turi stovėti; kad 
gauti Išgėrimų reikėdavo sto
vėti lyg "plačioje tėvynėje ” 
prie bulvių ir duonos parduo-

tus metų po rūsų jungu buvo, 
— čia jau jam kalbant pasiro
dė stambios ašaros, — ir jie 
lietuviuką kultūrą pilnai iš
laikė. O kodėl? Gi kad mylė
jo dievą, bijojo jaujų ir vel
nių, ir karčiamų kiekvienoje 
kryžkelėje turėjo, kur vyko 
visa kultūrinė veikla ir lietu
viškumas. Duokime jaunimai 
tos lietuviškos kultūros, ves
kime juos į visus suėjimus. 
Nedrąsiems padėkime ištuš
tinti stikliuką, duokime jiems 
tautiškos šviesos. Bet kur tau 
jie tą vaikams draudžia, lan
kyti neleidžia jokių geresnių 
suėjimų, tai kaip jie gali ne
nutolti nuo lietuviškų barų. 
Jie tą pepsi begerdami ir lie
tuviškai užmiršo. Gaila to 
puikaus jaunimo.Gaila tautos 
šulų ir kas kaltas, ogi tik tė
vai, — Čia Staniulis jau nebe
išlaikė irgi ir garsiai įtraukė 
per nosį Ištekantį skystį nu
šluostė kartu akis ir nosį su 
palto-rankove ir garsiai atsi
dusęs ir veik užspringęs nuo 
gailesčio ašarų rankomis lin
guodamas pakartojo ne tik 
kaipankščiau, bet ir su prie
dais —

— Taip ir negalvojau ir ne
sapnavau, kadbūsiu liudinin
kas tos baisios tragedijos ir 
dalyvausiu tautos šermenyse. 
Tikrai stambios ašaros rito
si per jo raudonus veidus. 
Kaimyniniai staliukai liūdnai 
lingavo galvas. Nelaimės ne 
medžiais bet žmonėmis 
vaikšto — taip sako lietuviška 
patarlė —

"Laisvės Liepsna” Mar — ' 
epuette Parke užsidegs 3ar 
šiais metais. Tokiu vardu 
bus pastatytas paminklas,ku
ris liudys Lietuvos žmonių 
vergovę Ir padėką Amerikai, 
kad ji priglaudė . tūkstančius 
benamių laisvam gyvenimui . 
Paminklas skulptoriaus Ra - • 
mojaus Mozillausko , iki 30 
pėdų aukščio, iš geležies ir 
cemento.Iš jo skleisis lieps-

jekto mintis kilo jaunam a- 
merikiečiui. lietuviuiP. Ku-

vykdyti miesto leidimą.Pro-

KReNI 
VE/dRoDZ'M
i KASDIENINĖS PASTABOS Vedybinių reikalų patarė

jai yra nusprendę, kad vedy- 
Prinokę raudoni obuoliai, bW dvidešimtmetį švęstiyra 

mėlyni kalnai, vasaros sau- visiškai nepraktiška: nes yra 
Išlydžiai, maži šuniukai irPeranksti juo džiaugtis, ir 
valsai yra tarp tų papras-gerokai pervėlu dėl jo rau- 
člauslų, bet kartu ir ypatingų d°ti. • .
dalykų, kuriuos kaž kodėl vi-
si mėgsta. Šioje srityje ne- Stebėtojai pagaliau priėjo 
reikia jokio universitetų iš-Prte išvados, kad Sov.Sąjun- 
simoksllntmo, ar nepaprastO|f»°ie laisvos spaudos tikėtis 
įkvėpimo. Tai ateina visiškai negalima. Kas gi ten panorė- 
naturaliai. Ir net sunku su-t;l» kad geriausia pasaulyje 
prasti kodėl? valstybė per vieną dieną

virstų blogiausia?...
Paruošė V.Š.

dangum 
jektą globoja LB Apygarda, 
teisinis vykdytojas - adv. J . 
Bylaitis.

PLJS Centras Chicagoje 
praneša,kad jauųimo stovy
kla vyks nuo liepos 13 -22 d 
Beaumont, Clevelande. Pir
miau paskelbtos sąlygos jau
nimą išbaidė, nes ne visi su
geba gerai lietuviškai rašy - 
11/, todėl ta sąįyga dabar at
šaukta/.

Chicagos Ateitininkų veik
la suskirstyta į moksleivių , 
studentų, sendraugių. Geg. 5d. 
įvyko JC graži ateitininkų 
Šeimos šventė. Jaunieji atei
tininkai dalyvaus net trejuo - 
se stovyklose:Dainavoje, Bal- <

Savaitinį 
skyrų Drauge 'Iš ate itin in 
kų> gyvenimo" redaguoja Jo 
nas Žade ik is. Sendr. pirm i 
ninkė yra Regina Jautokaitė.

Lietuvių Radio Forumas 
švenčia savo penkmetį. Geg . 
18 d. per jį kalbėjo Blrutinln- 
kių ir Ramovėnų atstovai.

Ramovės skyrius Chicago-

je JC turi Karių muziejų, loir' 
telkiami buv. Lietuvos ka 
riuomenės eksponatai. Ramo
vė turi savo žurnalą "Karį” , 
kurį leidžia Nev Yorko sky - 
rius; visi ramovėnai, birutt- 
ninkės, šauliai ir kiti jį re - 
mia prenumeratomis ir au - 
komis. Ramovė palaiko ry - 
šius su Pabaltijo kariais ve
teranais , ir ukrainiečiais . 
Paskyrė 200 dol auką Bra - 
zinskams.

Kaip žinome, Dariaus ir 
Girėno paminklas randasi67 
ir California, o naujasis bus 
71 ir California gatvių kampe, f ijoje, Neringoje. 
Illinois sen. Fr.Savickas pa
žadėjo rūpintis gauti lėšų.Be 
paminėtų asmenų į šį darbą 
įsijungė dr. G. Balukas,St . 
Balzekas, dr. G. Bylaitis, Ef. 
Mikužiūtė, kun. Trakis ir kt. 
Įvykusioje tuo reikalu spau
dos konferencijoje, net du 
svetimtaučiai įteikė po $1OO 
aukų.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
24

( Paruošė kun. J. Gaudzė)

Spausdiname Montreal i o I i etuvi u, susijusius su S v, 
K azimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė

Dar tebegyvenantis Amerikoje J. Aučius.į pasiteiravimą 
apie senuosius parapijos laikus, 1966 m. laišku taip atsakė: 
"Viską užmiršau, tik atsimenu, kad choras buvo silpnas, o
vargoninkas dar silpnesnis ir nei koncertų, nei kitokių per
statymų berods neturėjome. - J. Aučius,137 Meserole Avė. , 
Brooklyn 22, N. Y. "

Nors tada parapijos vardu nebuvo suruošta koncertų, bet 
prie kun.J. Šimkaus buvo rengiamos salėje vakarienės, kurių 
metu nebuvo leidžiama vartoti alkoholiniai gėrimai. Vasaros 
metu suruošdavo keletą "piknikų", tačiau vieną kartą kažkas 
paskundė, kad "piknike" yra pardavinėjamas alus ir kiti gė
rimai,dėl to skundo turėta nemalonumų. Taigi, po to atsitiki
mo, parapijos vardu nebebuvo rengiami "piknikai".

Kun. J.Šimkus buvo vėlesnio pašaukimo ir kaip kunigas, jis 
daugiau kreipė dėmesį į dvasinį gyvenimą. Gal dėl tos prie
žasties nemaža parapijiečių dalis manė, kad jau dabar turės 
ilgam laikui gerą kunigą savo parapijoje.

Kun. J. Šimkus turėdamas didelį palinkimą gilintis į aukš
tesniųjų mokslų sritis,ypač jis mėgo studijas apie šv. Augus
tiną,pastebėjo,kad parapijoje klebonauti ir administruoti vi- 
visokiausius reikalus, jo nebetraukė.

Jis pradėjo galvoti apie aukštesnių studijų galimybes Ro
moje ir net planavo padaryti iš ten keliones į šiaurės Afriką, 
kur kadaise yra gyvenęs tas garsusis šv. Augustinas. Paduo
da prašymą Montrealio arkivyskupijai, kad išleistų į Romą » 
teologinėms studijoms pagilinti. Vietos arkivyskupija nesuti
ko išleisti kun. J. Šimkaus tol, iki nebus surastas kitas tinka
mas lietuvis kunigas Jam pavaduoti. Jis pradėjo privačiai tei
rautis ir ieškoti lietuvio kunigo Amerikoje.

Kun. J. Šimkus nepasižymėjo sveikatos stiprumu ir štai 
vienu metu jis buvo išvykęs gydymosi tikslais į Torontą. Apie 
tai sužinome tik iš Montrealio arkivyskupijos laiško: "1921 m. 
birželio 9 d.Toronto arkivyskupijai ,Msgr. Neil McNeil, -Kun . 
J.Šimkus, kuris paliko šią parapiją yra tikrai vertas didelės 
pagarbos kunigas. Paskutinėmis dienomis paėmė atostogų 
poilsiui ir pasigydymui.Kun.Charles Barron lietuvis kunigas, 
pilnai galės pavaduoti kun. J. Šimkų 2-3 mėnesiams, iki Šim
kus pailsės. "

. 74. VII.17

1921.6.15. Montrealio arkiv. gauna iš Toronto arkiv. sekan
čio turinio paliudijimą: "Šis raštas kaip paliudijimas yra duo
damas apie kun. Ch. Barron, jis yra mūsų diecezijos tvarkin
gas kunigas. Jis vyksta į Montrealį laikinai rūpintis lietuvių 
parapijos reikalais. - Msgr. Neil McNeil. "

Iš kito dokumento randame žinią, kad jau yra surastas nau
jas kunigas, kuris sutinka pavaduoti kun. J. Šimkų. 1921. 7. 28 
apie tai rašo laišką Montrealio arkiv. Gauthier pats J. Šim
kūs: "Gavęs Jūsų Ekscelencijos sutikimą,vykstu į Romą tęsti 
aukštesnes studijas. Savo vieton suradau gerą kunigą P. Va
nagą, kuris yra per 6 metus Syracuse mieste, N. Y. , lietuvių 
parapijos klebonu. Dabar ten ta parapija labai sumažėjo ir 
kun. P. Vanagas privalo keltis į kitą vietą: jis turi Syracuse 
vyskupo leidimą. Jis į čia atvyks ir pakeis mane už 12 savai
čių. Prašau priruošti man reikalingus dokumentus, kurie bus 
reikalingi nuvykus į Romą. - Kun. J. Šimkus. "

Bus daugiau.

šv. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS, 1920 METAIS

"LAISVES LIEPSNA" paminklas 
Marquette Park, Chicagoje.

KAS GALIMA ARMĖNAMS... 1 
( Atkelta iš 3 psl.) 

buvo Armėnų Bendruomenė.
Teko skaityti New Yorko ir 

Detroito didžiųjų spaudos bal
sų atsiliepimus apie armėnų 
pasirodymus. Jie visi buvp 
išimtinai teigiami, šilti ir. 
žymiai šaunesni už panašius 
įvertinimus anksčiau gastro
liavusių rusiškų ansamblių. 
Be to, s j ja ūda pažymėjo, kad 
gastrolės buvo tikrai maloni 
šventė amerikiečiams armė
nams ir atidarymo spektak
liui pirmon eilėn susėdo ryš
kiausios armėnų kilmės as
menybės, nuo Arlene Francis 
iki Edward Costikyan, net ir 
gruzinų kilmės baletmeiste + 
ris George Balanchine susku-’ 
bo atidarymo iškilmėms. i;

Tai bene pirmas kartas, 
kai Sovietija išdrįso santy-- 
kiauti su "nepripažįstama 
buržuazinių nacionalistų" or
ganizacija, kokia esanti JAV' 
Armėnų Bendruomenė. Bu
drumo palaikymui (ir asamb-1 
liečiu priežiūrai?) Maskvd ' 
kartu atsiuntė ir Armėnijoj ■ 
kultūros viceministerį, kuris 
lydėjo gastroliuojantį viene- 1 
tą. Šio rašinio galutines iš
vadas tebando atlikti patys 
skaitytojai individualiai.

5 pslj

5

5
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

ii talka

Prie vieno stalo, pietau
jančių tarpe, greičiau paval
gęs tautietis pradeda pasako
ti, kadis vietinės spaudos jis 
patyręs apie tik paslrodžiu-

<1*1 ĮĮJ '.L

ĮgjfUlį įį]

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main
Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 
šeštadieniais . .
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir' 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir 'asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $i 4,600.000

St. East. tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

v.p.p. 
v.p.p.

MOKAME už:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8%%
Terminuotus depozitus 1 metų 9!4%
IMAME UŽ:’

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

6%

PAVERGTŲJŲ TAUTU 
SAVAITĖ.

( Atkelta Iš 2 psl.)
5 Atsitikimai su laisvės ko

votojais / Kalanta, Kudirka ir

KULTŪRINGAS ŠAULIU 
PARENGIMAS

D. L. K. Algirdo šaulių kuo
pa Hamiltone, birželio 22 d., 
šventė Jonines. Jos vyko 
Medžiotojų ir Žūklautojų klu
bo "Giedraitis" šaudykloje . 
Kuopos pirm. P.Kanopa pas
veikino visus Jonus ir Jones, 
ir jiejns sugiedota Ilgiausių 
Metų. Įdomią programą prie 
laužo pamošė Elena Daugu - 
vtetytė-Kudabienė. Progra - 
moję dalyvavo: E.Kudabienėj 
M. Kalvaitienė, L.Stungevi-1 
členėjK. Bungarda ir jaunie
ji E.Labuckas ir A. Juodelė. ,

Šokiams grojo šaulys Kazys 
Deksnys. Buvo gera loterija 
ir skanus maistas, paruoštas 
moterų sekcijos vadovės St. 
Petkevičienės ir moterų šau
lių. Šis šaulių parengimas 
praėjo kultūringai ir buvo 
gaila skirstytis namo. Ad.

6 Komunizmo nesuderini - 
mas su žmogaus prigtmčia.

7 Atsišaukti į visus laisvę ; 
mylinčius žmones,kad neat
sižvelgiant į tautinius, religi
nius, regi jonai tus skirtumus — 
vist bendrai ir vieningai veik
tų " Pavergtųjų Tautų Savai
tės " tikslui.

Pastaba: šis straipsnis te
būna pozityvus atitaisymas 
mielo NL bendradarbio Algi
manto samprotavimų,tilpusių, 
š.m. birželio 19 d. NL nr. 23, 
kur jis labai sumažina Cap - 
tive Nations Week reikšmę.

Dr. J. Kaškelis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

6% už depozitus 

8’^% už taupymo s-tas 

9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolasšia, anglų kalboje, Solženy- 
cino, "The Gulag Archipela
go" pirmąją dalį. Knygos bu
vo atspausdinta net 2.000.000 
egz. Ten pat rašoma ir apie 
Paryžiuje išėjusią, 657 psl. , 
antrąją tos knygos dalį, bet 
šioji išleista dar rusų kalbo
je. Spaudoje buvo ištraukų ir 
iš antrosios dalies, kurioje 
daugiausia esą, 8 metus iš
kalėjusio paties autoriaus 
patirtis. Solženicyn nurodo, 
kad Leninui pradėjus, vėliau 
Stalinas vergų darbu vykdė 
visus didžiuosius sovietų pro
jektus. Detalizuodamas auto
rius aprašo, kadtaip buvo iš
kasti 3 milžiniški kanafai, - 
pastatyta 12 geležinkelio lini
jų, nutiesti 2 keliai, pastaty
tos 3 elektrinės stotys ir 6 in
dustrijos miestai. Smulkiai 
aprašydamas vieną, Stalino 
vardo kanalą, autorius paly
gina jį prie Egipto pirami
džių, pastatytų prieš 2500 
metų. Jo teigimu, jeigu Egip
to vergai statė piramides su 
anų laikų mechaninėmis prie
monėmis, tai 140 mylių Stali
no kanalas buvęs iškastas tik 
kastuvais, kirkomis ir žemei 
vežti stumiamais vežimė
liais. Kada prie to kanalo 
buvo išnaikinta 250. 000 kali
nių, sovietai pamatė, kad tai 
nebuvęs labai produktingas 
užsimojimas. Dėl nepakanka
mo gylio, kanalu vistiek ne
buvę galima naudotis.

Ten pat aprašoma, kad jau 
12 metų amžiaus vaikai būda- 
voatsakingi už padarytus nu į 
sikaltimus. Vieni iš didžiau
sių, alkanų vaikų nusikalti
mai būdavo grūdų ir bulvių 
vagystės. Pagautieji nepilna
mečiai už tai būdavo baudžia
mi 8 metų kalėjimu.

Moterims būdavo sunkiau
sia pernešti koncentracijos 
stovyklos režimą. Jas, kaip 
moteris, išnaudodavo kalėji
mo administracija, kalinių 
prižiūrėtojai ir net ten pat 
esą kriminaliniai nusikaltė
liai. Bendrose stovyklose bū
davo tokių moterų, kurios al
kio verčiamos, eidavo per ba
rakus ir už svarą duonos siū
lydavo save. Vienoje stovyk
loje, kur vyrų ir moterų la
geriai buvo atitverti vieline 
pertvara, moterys, visom 
priemonėm stengdavosi tapti 
nėščiomis. Tokioje būklėje 
jos gaudavo padidintą maisto 
davinį, o gimus kūdikiui, kol 
jį paimdavo į sovietišką prie
glaudą, motina gaudavo dvi-

už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrų- 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais

BŪSTINĖ:
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

Lietuvių Namai
532-8723 <

1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario, M6P 1A6

įVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. 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 ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytu" ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžininga: ir greitai patarnaujame. I
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, I 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto ‘ki 7 v. I 

vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. S
LIETUVIŲ r> •.• r- _ 480 koNCtSVALLM AVt,
įstaiga Baltic Exporting Co. Toronto 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA 8

Prie to paties stalo sėdinti, 
dar te be pietaujanti, viena po
nia įsiterpia ir paprašo pasa
kotoją kiek susilaikyti. Pa
laukti kol ji pabaigs valgyti.

Antru atveju ponia suabejoja, 
ar tikrai galėjo taip būti? 
Šiaip ar taip ji nenorėtų vis-

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, T EISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA T.EI 
siniu patarimu skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

KANADOS TAUTYBIŲK

MENO .FESTIVALIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
6 psl

-The Dehl News-Record- birželio 26 d. laidoje Įsidėjo šią. nuotrauką, kad 100 lietuvių Iš Delhi IrTUsonburg.Ont 
protestavo prieš sovietus del Lietuvos ir kitų Pabaltijos valstybių okupacijos. Buvę keletas kalbėtoju ir jų 
tarpe ir Stepas Jokublckas., kuris padėjo vainika_ žuvuslems už laisvę.

Torontižklo Vlado Jocio nuosavybė Palm Beach, Califomljoje

MULTICULTURAL
FESTIVAL'74
FESTIVAL 
MULTICULTUREL'74

Ottawa, July 2-28

Kanados sostinė pirmą kartą bus Šeimininke meti
nio daugiakultūrio festivalio, kuriame suspindės 
folklorinis menas. Liepos renginiai bus tikra 
panorama spalvų, šokių, muzikos ir dramos. 
Dalyvaujančios grupės atstovaus plačioms krašto 
sritims ir kiekviena jų atliks programą, būdingą 
kultūrinei savo tradicijai.

Kanados vyriausybė su pasididžiavimu pasitinka 
daugiakultūri festivalį. Tai būdas parodyti 
turtingumui bei vitališkumui, glūdinčiam 
daugi akultūrinėje u an ados tikrovėje.

a HM HON. STANLEY HAIDASZ
I HI Minister of State 

Multiculturalism■MM Canada

gubą davinį. Tuo moteris nors kuo tikėti, ką tas Solženicyn 
keletui mėnesių užtikrindavo ten parašė. Čia pasakotojui 

_ savo buitį. Kaipautorlus apie į pagelbą ateina greta ponios 
„ tai aiškina, sargybiniams ne- sėdėjęs vyras. Prakalbėj.ęs 
matant, ar nenorint matyti, 
prie stovyklas skiriančios 
tvoros vykdavo, šlykščios 
seksualinės scenos.

tėvynainis sako, kad šiuo 
metu reikia patikėti ir neįti
kėtiniems dalykams.. Kaipo 
pavyzdį jis nurodo Kanados 
liberalų partijos lyderį, ku
ris besilankydamas Sibire 
taip naiviai išgyręs Solženi- 
cyn aprašytus vergų pastaty
tus pramonės centrus. Vy
ras, toliau pyktelėjęs, pakel
tu balsu aiškina, kad, mums 
lietuviams, tokio pavyzdžio 
turėtų užtekti....
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Mirus Augustui CELT ORI UI, nuoširdi užuojauta 
jo žmonai, sūnums ir visiems artimiesiems —

* K e t u r k ų Šeima

montreal V Bačėnas All Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel, 533-3531
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

FILISTERIU SKAUTŲ SĄJUNGA
akademines skautuos leidykla

1974 m. kovo 15 d.

Gerbiair.aa Skaitytojau ,

Dr. inž. Steponas Kolupaila, Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius, Notre Dame universiteto profesorius-emeritas, paliko 
gilius pėdsakus hidrologijos, hidrometrijos ir kitų, gretimu, moks
lu. Varuose Lietuvoje, Rusijoje, JAV-bėse ir kituose kraštuose. Da
lis jo darbu, yra paskelbti svetimomis kalbomis. Profesorius mums 
prisimintinas ir kaip vienas iš didžiausių Lietuvos mokslo ' bei 
a'ikštųjų mokyklų ir jų skyrių kūrė jas, visuomenės veikėjas, įvai
rių lietuviškų organizacijų vadovas , darbuotojas, talkininkas.

Stepono Kolupailos studentą!, draugai ir bendraminčiai vie
ningai sutarė pastatyta prof šeriui nenykstantį paminklą. - paruoš
ti ir išleisti plačią, jo gyver.jno ir darbų moksliną apžvalga. - mo
nografija.. Iniciatyvos ėmėsi Akademinės Skautų Sąjūdis, pakviesda
mas Sąjūdžio narį, Kcrp‘l Vytis filisterį ir. inž. Jurgį Gi-".:butą šį 
darbą, atlikti. Dešimtį metų di-bdamas, talkinamas visos eilės tal
kininkų, naudodamas i s bendraamžių a’simlnimais ir gausiu, tinkamai 
Šeimos išsaugotu profescriaus archyvu bei paties profesoriaus raš
tais, d-. .Gimbutas d arba, atliko sumaniai ir kruopščiai. Svarbią, 
knygos dalį apie prof. Kolupailos mokslo darbus parašė hidrotechn. 
Inž. Juozas V. Darys’.

Knygoje iškeliami ne tiktai prof. Kolupailos darbai ir gy
venimas, bet ir su juo susijusių institucijų bei organizacijų, is
torinės detalės: Vytauto Didžiojo universiteto, liet, inžinierių 
draugijų, kitų techn. švietimo įstaigų Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje, skautų, plieniečių ir kt. organizacijų su daugybe fak
sų ir pavardžių. Duodamos detalės iŠ Lietuvos gyvenimo, jaunimo 
kelionių ir turizmo ugdymo, pastangų elektrifikuoti Lietuva - ko
va su belgų elektros bendrove, okupacijų gyvenimo užkulisiai ir 
kiti faktai. Apie 1000 paminėtų asmenų surašyti vardyne. Duodama 
virš 50 fotografijų.

šį didžiulį veikalą. - apie 500 puslapių - išleidžia Akade
minės Skautijos Leidykla Šių metų vasarų. Knygos leidimo lėtos 
telkiamos iš prenumeratorių, garbės prenumeratorių ir mecenatų. 
Iš anksto prenumeruojant - $ 10. ( kaina knygai išėjus - $ 12. ), 
garbės prenumerata - $ 25. Asmenys, paaukoję knygos leidimo rei
kalams šimtą. ($100) ar daugiau dolerių, bus laikomi knygos leidi
mo mecenatais, ir jų pavardės, kartu su garbės prenumeratoriais, 
bus atspausdintos knygoje.

Prašome pasinaudoti paskutiniame puslapyje esančia atkarpa 
ir knygą, užsisakyti kiek galima ankščiau. Jūsų užsisakymas ir/ar 
auka palengvins leidyklos darbą.

ou pagarba
Akademinės Skautijos Leidykla

’ZSISAKAU............... egz. prof. S. Kolupailos monografijos:

Prenumeratą($ 10.) $.....

Garbės prenumerata'/ Mecenatas
Vardas ir pavardė .......................................................... ................

Adresas.................. ............................................................................

Čekius rašyti "Akademinės Skautijos Leidykla" vardu ir siusti ižd. adresu:
120 S. Herbert Rd., Riverside, Ill. 60546 USA. 
——"•——“—■———

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL, /

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 AlbonelCr., Duvernay, P. G. TEL. 669-8834

1974 m.birž. 29-liepos 7 d. 
Lakewood N. J.ivvko naverg- 
tųjų tautų skautų stovykla. Iš 
skirtingų Šiaurės Amerikos 
kampų suvažiavo skautai ir 
skautės,estų,latvių, lenkų , 
lietuvių,ukrainiečių ir veng
rų kilmių. 150 jaunuolių tarp 
13 ir 16 m. amžiaus,susitiko 
"Unity 74" ir praleido 1O die
nų draugystės nuotaikoje.

Keli faktoriai skyrė šią 
stovyklą nuo visų kitų skautų 
stovyklų. Vienas iš svarbes
nių buvo kalba. 'Unity 74 " 
stovyklos oficialioji kalba bu
vo anglų. Galėtumėm į tai 
nekreipti dėmesio, žinant kad 
mūsų stovyklose anglų kalba 
yra vartojama gal net ir dau
giau, kaiplietuviųkalba/pro - 
blema bendra visoms tauty - 
bėms/. Bet visus nustebino 
keli įvykiai. Pirmąją dieną ,
kai prie vėliavų buvo sušauk-ikė> Laike tų dešimt 
tos komandos angliškai, nie - 
kas nepajudėjo, nes visi bu - 
vo įpratę jas girdėti savoje 
kalboje ir, komanduojant an •'
gliškai, nesuprato ką tai relš-l pat kiekvienos tautybės tarpe

tam.,

fe

į JY .

Anastazijos Tamošaitienės gobelėnų parodos atidarymas Goethes Institute Ottawoje. Iš kairės: D.
Danienė, dali. A. Tamošaitienė, paroda atidarantis sen. P. Yuzyk, Inst. dlrekt. dr. G. Bear, I. pris- 
(Sepionkienė, V. Vokietijos ambasados attache dr. H. Muenscher (Lietuviu Savaitėje). Nuotrauka I. Gabalio.

to maistą ir pasirodydavo su 
dviejų valandų programa. Va
kare pravesdavo laužą, kurių 
temos buvo skirtingos. Lie -

dienų 
pastebėjome, kad, kai stovy - 
klautojui reikėdavo ką nors 
greitai pasakyti, jis visada 
kreipdavosi savo kalba. Taip

THE ETHNIC PRESS
by William Markiewicz

ne,buvo viena Iš įdomiausiai 
pravestų. Stočių būdu, lietu - 
viai skautai ir skautės, supa
žindino kitus stovyklautojus 
su savo muzika, aktoriais, is-

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU. SIUVĖJAS

e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bannantyne Ave- Verdun, Montreal- Tel. 767-6183

W Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas
atliek amas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis. Taip pat 

INTERNATION AL dažų išpardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

The CBC Identities ridio program invited me to make a 
comment on multiculturalism for the June 16-17 broad
cast. Here is the text of my statement:

Min. Haidasz devoted the main part of his interview to 
grants given for Multiculturalism. Concerning this point, 
we shouldn't forget that the Ethnic groups like all 
societies are subdivided into various groups of influence, 
often with rivalry among themselves. Such rivalry is a 
healthy and normal process in all living societies, but the 
more powerful the sub-group is, the better chance it has to 
profit from the Multicultural program, and they may not 
necessarily represent the best values of Multiculturalism. 
I would like to know more what mechanism exists to 
protect those who are politically weaker and still 
culturally valuable

The second point which I would like to hear more about 
is not only how to help to maintain cultural values within 
Ethnic groups, but what is done to spread those cultures.

After all, the main goal of Multiculturalism may be not 
only to help groups to maintain its cultural values, but to 
help them to share with the rest of the Canadian Society. 
Otherwise the Multicultural program would be only a help 
to the groups to remain'in their ivory towers. I believe that 
the best way of making from the Multicultural values a 
‘Common wealth' for all Canadians will be not only the 
translation of some scholarly works which appeal to some 
scholars, but first of all to inform Canadians that the 
Ethnic groups exist. It may seem paradoxical, but the 
groups live near each other, ignoring each other. Your 
neighbor may be Ukrainian. Hungarian, or Jamaican — 
but what do you know about him? The great link between 
the Multicultural ivory towers which are the Ethnic 
societies was made by the Toronto Sun which accepted to 
introduce the Ethnic Press to its readers. Through them 
the mass of Torontonians have discovered the Ethnic 
Press, and what is behind it. and they did more for 
Multiculturalism than all the multicultural programs.

1 knew my subject well because I spoke from firsthand 
experience Many ethnic Editors have expressed their 
deep satisfaction that the Ethnic Press Column is 
published in an English language newspaper, giving them 
an opening out of the ethnic confinement, anerthey asked 
me if the column could be spread to all Ontario papers — 
and even to all Canadian English and French papers.

I liked this idea as it seemed a logical extension of the 
work I have done for the past two years in writing this 
column. Once the column became all-Canadian it could be 
the inspiration for a broader, more ambitious 
multicultural information project.

I contacted all'the ‘Big Shots’ of Multiculturalism. But 
this idea, which expressed the desire of almost all the 
individual ethnic editors, was practically ignored. After 
many months of vain efforts the project is now at the point 
of death.

What hątf happened? The answer is quite simple. All 
projects of some importance are directed and supported 
by the Establishment in the particular field. And the 
Establishment usually consists of people who hold power. 
I have been in Canada only a short time, I am not backed 
by any political party or organization. I am a freelancer. 
So I had no way to pressure them.

aidėdavo tos tautybės kalba, 
nes kiekvienas stovyklautojas 
stengėsi kuo daugiau ir kuo 
geriau atstovauti savo kraš -
tą. Kalba buvo stiprinantis' tuvių diena, stovyklos nuomo- 
ryšys tautinei grupei. Tat bu
vo jų identitetas.

Sustatyta programa davė 
progą kiekvienai tautybei 
pristatyti savo kultūrą ir su
pažindinti kitus stovyklauto -j torija, geografija ir papro 
jus su kraštu, kalba ir papro
čiais. Kiekviena diena buvo 
skirta kitai tautybei. Tą die
ną, tos tautybės skautai ir 
skautės gamindavo savokraš-

člais. Stovyklautojai buve 
paskirstyti į kelias grupes. 
Kiekviena grupė apėjo visas 
šešias stotis ir kelionės bū-

(Nukelta i 8 psl.)

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE 365-0770

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

'ony 3 Į holo ^Jludio
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
'VAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTK AUSK AS) 

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai 
» Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai-pasiekiama greitkeliu 

N r. 40 arba Nr. 20.

TEXACO

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvcirOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Avė., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366- 38 84.

I BELLAZZI-LAMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

Masonite, statybinis popieris, cementas, 

B. P. išdirbiniai ir visa kt.
7682 BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
7725 George Street * Taisymas ir dažymas automobįlių 

LaSalle,Que. r
TEL:

366-0500,366-4203

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė*, 
valtys., Sav. G. D e s r o c h e r s

Jeff ė & Freren
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame - 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing &'Heating kontraktorių s.

140-2e AVENUE - 366-0330
.1974. VII. 17

•TORONTO SUN" patalpino William Markiewicz 'šiį skiltį. Šitas 
žurnalistas jau kuris laikas kai bando propaguoti Kanados dau- 
giakultūrg programa didžiuosiuose angliškuose ir prancūziškuo
se dienraščiuose.

ratu ir kitų dalių reguliavimas.

LAURENT DAIGNEAULT . tel. 365-3364

'»MPF RIAL-CHRYSLER - )ODGE- CHARGER 
CORONET -CH ALLENGER - SWINGER - D ART 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechani z uotas

P_ _A_ R D A V I M A S

AUTOMOBILI

366-7818

ONTARIJOS PROVINCIJOS MOTORIZUOTAS ŠIENAUTOJAS
Photos by Ontario Ministry of Ariculture & Food 

vargonininkas Broklyne, jau 
kelios savaitės gull Colum
bus ligoninėje New Yorkr, dr.
A. Snlečkos priežiūroje.

• Tony Laurinaitis, montre- 
aliečiams gerai pažįstamas 
fotografas, jis ir žmona su
silaukė pirmagimio sūnaus.
• Mirė Jonas Gasiūnas New 
Yorke, vienas iš "Laisvės" 
redaktorių.
• Muzikas Algis Kačanaus- 
kas, Apsireiškimo parapijos

• Birželio 22 d. VKLS-gos 
įvyko suvažiavimas pasčes- 
nullūs Paris, Ont., iš liku- 
kučlo paskyrė NL $17'.OO.

Highland Auto Body
' 611 LAFLEUR AVK, LaSALLE

***
TEL. 366 - 7281 ***************

• Atliekami mechariniai darbai

• Išores taisymas ir dafymas

e Dunlop padangos Ir baterijos
P ardavimas gazolino ir alyvos- lictŲvia^s nuolaida.

Savininkai: y. $wfin,fcoa 389-0571 ir J. Zavy 365-3252
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AKCIJŲ VAJUS
NAUJAI ĮSIGIJO NL AKCIJAS 
ŠIE ASMENYS:
120. Jonas Karka įsigijo pir
mąją akciją NL spaudos ba - 
lluje Toronte. Jis yra senas 
NL Ir kitų laikraščių bendra
darbis, nuoširdus lietuviškos 
spaudos talkininkas, nežiūrint 
kokie redaktoriai yra jose 
buv^.Jls nepraleidžia nė vie
no Įvykio Toronte , spaudoje 
nepasldallnęs su skaitytojais.

jonas Karka

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti l 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

( P avardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

J

GRAŽIOS PAGERBTUVES

Ku n. dr. Feliksas Jucevl - 
člus atšventė savo pusės am
žiaus sukaktį. Ta proga birž. 
mėn. 15 d. jo yadovaujamon 
šv. Kazim lero parapijos sal ėn 

J prisirinko,kiek tik tilpo, pa
rapijiečių ir kitų jo gerbėjų.

metų realizavau? Kas man 
per tą penketą dešimtį metų 
labiausiai Įstrigo į galvą ?Aiš
sakysiu trumpai. Aš realiza
vau,kad gyvenimas yra nuos
tabi Dievo dovana, kuri yra 
visai neįkalnuojamaKiekvie -

L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPA liepos 28 d., . 

sekmadienį F. Skruibio vasarvietėje -Fortune,P.Q. 
rengia tradicinę ,

GEGUŽINĘ.
Programoje: (

Vėliavos pakėlimas 2 vai.p.p. 
Prizinis šaudymas ( vyrams ir 
moterims).Jaunimui įvairus 
sportas. Muzika ir bufetas ir 
kiti Įvairumai.

Kviečiame visus atsilankyti.
Kuopos Valdyba

121. Stasys Banells, visuome
nininkas, visą savo amžių pa
sišventęs tautiniam darbui 
Jau būdamas pensininku, prie 
turėtos akcijos Įsigijo dar 
vieną.

123. Vladas Skirgaila, prie 
turėtos akcijos Įsigijo dar 3 , 

Jis yra NL prenumerato - 
rtus ir rėmėjas nuo 1949 m . 
Jo kartotekoj įrašyta, kad jis 
1967 m. aps įmok ė jo prenume
ratą su auka, Įnešdamas$lOOr 
NL administracijai.

123. Pranas Jankauskas Įsi
gijo 3 akcijas. Jis yra Iš pir
mųjų verslininkų, atvykusių 
po II-jo karo. Pirmiau turė
jo maisto krautuvę. Šiuo me - 
tu verčiasi skalbykla 911 Dun
das street W. Jis yra NL 
prenumeratorlus-r ėmėjas.

124. Birutė Jankauskienė , 
Spaudos bailaus proga Įsigijo 
3 akcijas. Ji yra Prano Jan - 
kausko žmona ir tikroji pa - 
gelblninkė versle.

125. Pranas Jankauskas, Bi
rutės ir Prano sūnus. Jam , 
kaip geram sūnui Ir aktyviam 
lietuviškuose susibūrimuose 
jaunuoliui, tėvai padovanojo 
3 akciiaa.

Su Šiomis akcijomis jau 
yra 4660 dol. suma numaty
tam 20,000 dol. vajui.

Visiems įsigijuslems akci
jas nuoširdžiai dėkoju vai- 
bos vardu ir maloniai pra

šau atsiliepti kitus.
J. V. Stankaitis 

NL Spaudos B-vės Ugdymo 
reikalams narys

® Leonas Gureckas/Montre- 
al West Automobile Sales Ma
ger/ atostogas leidžia savo 
vasarvietėje Palangoje.Atos
togauja su visa šeima — vai
kais, kurie būdami studen - 
tais susirinko pas tėvus.
• Atostogaudami lankėsi Mon 
trealyje E. Lelelva Iš New - 
York, V. Grlkletls, A. Llu- 
džlus Ir K. Karazija iš Chlca- 
gos, K. Adomavičiai ir Jonas 
Petrulis Iš Boston, Anne ir 
Justinas Sluskauskal Iš Det
roit, A. Mui lolls, K. Valat- 
ils, N. Klslūnlenė Iš Onta- 
rtjos Ir kt.

Šešių likimu unity. ..
(Atkelta iš 7 psl.) 

du susipažino su pagrlndi - 
nlais lietuvių tautos bruožais. 
Lietuviai baigė savo progra - 
mą tautiniais šokiais Ir dal - 
nomis.Stovyklautojams susi
domėjus, buvo net išmokintas 
vienas lietuvių liaudies šokis 
Kalvelis ir lietuvių liaudies 
daina Ant kalno gluosnys.

Stovyklos vakarai buvo gal 
Įdomiausios dienų dalys.Klek- 
vienas turėjo savo temąjtau - 
tintų šokių, tautosakos, skau - 
tų, diskusijų ir dainųvakaral. 
Kiekvienas laužas buvo pra - 
vestas atskiros tautybės,bet 
kiekviena tautybė pasirody - 
davo su sau charakteringu 
pasirodymu.

Parapijos Komitetas ir or
ganizacijos šios sukakties 
proga suruošdamlklebonopa
gerbimą, turėjo tikslą gautą 
pelną paskirti jo parašytai 
knygai išleisti.

Čia talpiname solenlzanto 
žodį,tartą vaišių ir sveiki — 
nlrnų metu.

Man būtų maloniau švęsti 
penkiasdešimtąjį gimtadienį 
dvidešimt metų vėliau.Šį va
karą turėčiau tik trisdešimt 
metų, o jūs visi būtumėt dvi - 
dešimt metų jaunesni. Ar 
mums visiems gyvenimas ne
atrodytų kitaip? Sulaukti 50 
metų reiškia atgyventi dides
nę dalį. Ką po tiek gyvenimo

Iš važiuojant, vadovai ir 
stovyklautojai nutarėme, kad 
stovyklos tikslas buvo at - 
siektas. Labai paprasti pas - 
tebėjimai mums tai įrodė. 
Kiekvienas stovyklautojas at
vyko pažindamas dvi kalbas , 
būtent, anglų ir savo gimtąją, 
išvažiavo, mokėdamas atpa - 
žinti bent penkias kitas kai - 
bas.Kiekvienas jaunuolis iš - 
sivežė dalį Estijos,Latvijos , 
Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, 
ir Vengrijos. Kiekvienas 
stovyklautojas išvažiavo su 
stipresniu tautiniu įsiparei
gojimu. Visos šios pastabos 
ir Įvykiai parodo, kad mūsų 
jaunimas jautėsi labai suar - 
tėję ir dešimties dienų bėgy
je norėjo sukurti tą ryšį,ku
ris ateityje vis augs į dides
nę grandinę. Ši stovyklą įro
dė visiems, tiek vadovams ,

nas tai daugiau ar mažiau ži
no. Kas neatiduotų visą savo 
turtą, kad tik galėtų pratęsti 
savo gyvenimą bent keliais 
metais? Bet tai dar ne viskas. 
Kartu gyvenimas mane įtiki - 
no, kad jis yra nedalomas 
Džiaugsmas ir liūdesys,lai - 
m ėjimai ir pralaimėjimai , 
šviesios dienos ir dienos tam
sios yra gyvenime tas pat,kas 
apmatai ir ataudai kilime . 
Nuo mano darbo Paryžiuje ir 
Montrealyje yra neatskirta - 
m i mano metai mokyklose , 
seminarijose, universitetuo
se. Ką šiandien mąstau , sa
kau ir rašau, turi tiesiogl - 
nio> ryšio su tuo ,ką mąsčiau, 
skaičiau ir mokiausi vakar ,

ti vienas kitą, jeigu mes no- 
rim palengvinti tą didelę pa - 
reigą, kurią mes nešame ir 
kurią neš visos sekančios 
kartos išeivijoje^ išlikt i save 
tautos žmonėmis.

t. n. vyr. sklt.
Rasa Lukoševlčiūtė

• M ont real io NERINGOS 
skaučių tuntas ir GELEŽINIO 
VILKO skautų tuntas kviečia 
visus į stovyklą,kuri įvyks 
liepos 27 d.-rugpjūčio 1O d.

Informacija apie stovyklos 
štabus ir mokestį galite ras
ti pereituose NL numeriuose. 
Šiame pranešime norime tik 
paskelbti, kad stovyklos šei
mininkė bus mums visiems 
žinoma p. Kasperavičienė ir 
stovyklos ūkvedys-p. Žurke- 
vičius. Jei ne dėl stovykla - 
vtmo ir gerų dienų, tai bent 
dėl skanaus maisto, atvykite

KUn. dr. F. Jucevičius sutiktas prie įėjimo parapijos komiteto 
pirm. J. Staniulio ir parapiios organizacijų pirmininkių Onos
Kreivienės ir Marijos Šalčlūnlenės. Nuotrauka T. LaurinaiSir

pernai ir prieš trisdešimtį 
metų. Visos žmogiškos veik - 
los plotmės liejasi, kaip ko - 
kle intakai , į tą didžiąją upę, 
kurią vadiname gyvenimu. 
Mokslas ir religija,menas ir 
filosofija, mąstymas ir dar - 
bas siejasi vieni su kitais , 
kaip siejasi kūdikystė su se
natve, praeitis su ateitimi.

Gyvenimas yra nuolatinis 
darbas. Jei norime gyventi, 
turime dirbti. Taip šį reika
lą patvarkė Aukščiausias. Be 
tiesioginio darbo mes dar tu
rime šalutinį užsiėmimą.Šis 
mano kitas užsiėmimas yra 
rašymas. Prieš keturius me
tus išleidau knygą, kurioje 
paliečiau įvairius tautinio 
gyvenimo aspektus. Ta kny - 
ga nėra kaž kas, kas būtų ša
lia mano gyvenimo.Ji yra 
tiek pat mano gyvenimo dalis 
kaip ir mano darbas Šv.Ka -

zimiero parapijoje. Da’ 
ruošiu spaudai kitą knygą -sį 
kartą apie meną, ir jūs su - 
rengėte šį pobūvį jos išleidi
mui finansuoti. Už tai esu 
jums labai, labai dėkingas. 
Ši knyga yra tai pat mano 
pasaulio dalis. Kad taip iš 
.tikrųjų yra, galite spręsti 
štai iš ko. Ją jau buvau dau - 
giau ar mažiau paruošęs 
spaudai. Bet šią žiemą pasi
leidau į kelionę po Aziją . 
Tiesioginis susidūrimas su 
indų,kinų ir japonų civiliza
cijomis man buvo tikra rev 
liacija. Ką ten pamačiau ir 
išgyvenau padarė man tokį 
gilų įspūdį, jog daugelis da - 
lykų atsistojo kitoje šviesoje. 
Ką buvau parašęs, tai nuta - 
riau iš naujo perrašyti. Tai 
yra ženklas, kad mano rašy
mas tampriai siejasi su mano 
gyvenimu.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ K.B.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIE

V7Qqnon
■FROBERT GENDRON LPH. prop.

7626 CENTRALE LASALLE Z 366’9742

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. G1RIUNIENE 
Dantų gydytoja

— • —

6330 L'A saoMSvttoM Blvd. 
Mont re al,

Tbl. 255-3536

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukStas,

1 1 - 12 kambarys
Tel. 932- 6662, namM 737- 968 1.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojus

— o —
1440 rue Ste-Catherine Ouest

Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isgalnaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q. 

Tel: 842 1 126, n amu 678 - 3660

tiek stovyklautojams ir vi - 
suomenei, kad pies galim ir 
turim dirbti kartu ir supras-

visi į skautų stovyklą.Pama
tysite kiek, visai nejučiom, 
išmoksite ir sužinosite’.

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS^

D.N. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273 - 3442, 273 ■ 9 18 1, 737 ■ 0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Si sterna.

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST ]
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I /
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

8 (Si.

GM
PIRKTI AR PARDUOTI 

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

1L Pėte ra it i S
353-9960 / Namą 72 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Galeries. D’ Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL JONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

Tel. Bus.: 722-3545
Res.. 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
1 C. I. B.

UAI8BAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBB

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE su 
-Manageriu 

LEO GUREKAS

GM

muu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the end of Sherbrooke Street West) . _

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas - 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%,
Term. ind. 1 m. .10,0%
Term. ind. 2 m. 9,5%
Term. Ind. 3 m. . 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki 52,000 už taup. stos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito
Investacipės nuo 11.5 %
Nemok, gyvybės apdr. fki $10.000 
už paskolos sumą.

11,5% 
11,0%

Kooperatyvinė nornį ( iki 4 būtį.) ir namj, inventoriaus apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constontini, 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.; sektnadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosiua sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA' LIETUVA
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