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Visuotinis kongresas
Jei I D. karas atnešė Lietuvai dviejų dešimtmečių laisvės pro

švaistę, tai II D. karas — sutemas. Jei toje prošvaistėje telkiamoji 
tautos jėga labai sustiprėjo, tai sutemų laikotarpyje ji gerokai 
sunyko. Nepriklausomoji Lietuva buvo tas židinys, kuris telkė visa
me pasaulyje išblaškytus tautiečius. Laikinojoj sostinėj Kaune 
vyko išeivijos lietuvių kongresai, iš ten plaukė pagalba, kad ir 
gana ribota, išeivijai, iš ten sklido tautinė šilima, gaivinanti savo 
žmones ir tolimiausiuose kraštuose, ten galėjo rasti užuovėją 
kiekvienas, grįžęs iš odisėjinių kelionių po svetimus kraštus. Lie
tuva tuomet buvo tas telkiamasis židinys, jaučiamas visų lietuvių. 
Tiesa, nevienas buvo priešingas nedemokratiniu keliu įvestai auto
ritetinei valdžiai, bet tai buvo savųjų namų problema, kurios vie
noks ar kitoks sprendimas nepalietė laisvės ir nepriklausomybės 
pagrindų. Ar Lietuvą tvarkė Antanas, ar Aleksandras, ar Kazys 
— yra antraeilis dalykas. Valdžios keitėsi, asmenys taip pat, bet 
Lietuva liko ta pati — laisva ir nepriklausoma. Iš jos sklido visų 
bendros tėvynės šilima, nesiribojanti valstybinėmis savo sienomis. 
Tokia tėvynė buvo kartu ir visų Išeivių dvasinė atrama. Ji stiprino 
savuosius ne medžiaginiais ištekliais, o savo širdimi.

★ ★ ★
Jau trys dešimtmečiai tos atramos išeivija neturi. Net ir tėvy

nėje pasilikę saugoti savo židinio turi grumtis, kad jo visai nesunai
kintų svetimieji. Patys būdami labai suvaržyti, jie negali būti anuo 
laisvu, spinduliuojančiu tautiniu židiniu. O jeigu jie ir bando spin
duliuoti, padvelkia išeivijos pusėn melu atmiešta propaganda, dik
tuojama “didžiojo brolio”. Dėlto išeivijai skirta spauda, kaip “Gim
tasis Kraštas”, nors ir dedasi lietuviška, tačiau lieka svetima, nes 
jai rūpi ne tėvynės šilimą skleisti, o sovietinę-okupacinę santvarką 
įpiršti. Tai nėra ryšys su gimtuoju kraštu, bet su maskvine oku
pacija. Išeivija tai puikiai mato, išskyrus tuos, kuriems Maskva yra 
svarbiau nei Lietuva. Tokiose sąlygose išeivija tolsta nuo gimtojo 
židinio, ji yra vis stipriau bloškiama tolyn nuo savojo kamieno, nes 
telkiamoji jėga, kuri, normaliai imant, turėtų būti Lietuvoje, yra 
paraiyžuota. Tos telkiamosios tautinės jėgos reikia jieškoti pačioje 
Išeivijoje. Ji yra gyva, tik nepaprastai išblaškyta. Kai susidaro kur 
didesnis lietuvių telkinys, toji jėga savaimingai pajuntama. Pvz. 
tautinių šokių šventėje Čikagoje, kur šalia 2000 šokėjų, suplaukė 
10.000 žiūrovų, visi jautė gyvą tautinę jėgą, plazdančią visų širdyse.

★ ★ ★
Taigi, mūsų problema yra turimos tautinės jėgos sutelkimas. 

Laisvojo pasaulio kraštuose veikia įvairūs lietuvių telkiniai, ren
giami suvažiavimai, kongresai, dienos ir t.t. Visa tai yra tos pačios 
tautinės jėgos reiškiniai. Deja, visi jie yra permažo masto, kad ga
lėtų stipriau imponuoti bei paveikti jaunąją kartą. Mums reikia 
telkinių laisvojo pasaulio mastu. Turėjome jau du panašaus po
būdžio jaunimo kongresus. Jie buvo pozityvūs renginiai, nors ir 
ne be trūkumų. Tačiau jie apėmė tik dalį mūsų visuomenės. Didžio
ji tautinė jėga glūdi visoje išeivijoje, kuri lig šiol dar neturėjo 
visuotinio kongreso. Tiesa, turėjome bene tris PLB seimus ir jau 
rengiamas ketvirtas. Jie buvo organizuojami laisvojo pasaulio 
mastu, susilaukė atstovų iš daugelio kraštų, bet ribojosi daugiau
sia organizaciniais rėmais, plačiųjų masių nepasiekė. Laisvojo pa
saulio lietuvių kongresas turėtų būti plataus masto, persvarstyti iš 
esmės visos išeivijos būklę, jos organizacinę struktūrą, pažadinti 
telkiamąją tautinę jėgą, prabilti pasauliui Lietuvos likimo klausi
mu ir paruošti kelią jungtinei išeivijos veiklai. Iniciatyvos galėtų 
imtis Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kaip branduolys, apie kurį 
telkiasi daugiausia tautiečių. Toks žygis būtų reikšmingas visai 
tautai — ir tėvynėje, ir išeivijoje. Bet tokiam mostui reikia pla
čios vizijos žmonių, sugebančių ne tik matyti, bet ir ištvermingai 
veikti. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
DVIDEŠIMTĄJĄ PASAULINĘ) OLIMPIADĄ MIUNCHENE ATI DAILĖ
Vakarų Vokietijos prez. G. Heinemann naujame $86 milijonų ver
tės stadione, buvusiame aerodrome, kur 1938 m. buvo nusileidęs 
deryboms su A. Hitleriu Britanijos premjerą N. Chamberlain at
vežęs lėktuvas. Jų tada sutarta “taika mūsų laikmečiui” baigėsi 
II D. karo liepsnomis ir Vokietijos griuvėsiais. Deja, ir XX olim
piadoje nebuvo išvengta politikos: amerikiečio A. Brundage vado
vaujamas Tarptautinis Olimpinis Komitetas 36:31 balsų santykiu 
pašalino baltųjų rasistų valdomą Rodeziją iš olimpiados dalyvių 
tarpo, padarydamas nuolaidą Afrikos negrų kraštams ir amerikie
čiams negrams sportininkams, grasinusiems nedalyvauti olimpia
doje. Komiteto pirm. A. Brundage nesėkmingai bandė ginti nepo
litinius olimpiados principus.*-------------- --------------------------

KĄN ADOS ĮVYKI Al

NELEIDŽIA GRĮŽTI KANADON
V

Premjero P. E. Trudeau per
šamas Kanados suartėjimas su 
Sovietų Sąjunga Kremliaus va
dų nepadarė sukai barnesniais 
žmonėmis. Jau esame rašę, kad 
Kanadon iš Ukrainos nori grįžti 
čia gimę du asmenys — Eugeni
jus Lenko ir Nadija Demiden- 
kienė su šeimomis. Juos tėvai 
1956 metais buvo nusivežę Uk
rainon. Techniškai E. Lenko ir 
N. Demidenkienė yra Kanados 
piliečiai, bet jų pilietybės nesu
tinka pripažinti Maskva. Nepa
dėjo net ir minėtų asmenų Ka
nados ambasadoje paskelbtas 
bado streikas, kurį teko nu
traukti, kai paaiškėjo, kad Ka
nada atsisako jiems padėti. 
Daug kam atrodo, kad šį klau
simą lengvai galėjo išspręsti 
premjeras P. E. Trudeau tiesio
giniu kreipimusi į savo bičiulius 
L. Brežnevą ir A. Kosyginą, 
užuot dangstęsis išsisukinėji
mu, kad E. Lenko ir N. Demi
denkienė taip pat yra ir Sovietų 
Sąjungos piliečiai.

Iš Ontario NDP socialistų pa
sitraukė J. Laxer ir M. Watkins 
vadovaujama Waffle grupė, pa
sisakanti už kraštutinį tautinį 
socializmą. Dabar ji vadinsis Ne
priklausomos Socialistinės Ka
nados Sąjūdžiu. Delaware mies
telyje prie Londono įvykusiame 
atstovų suvažiavime 65% pasi
sakė liž pasitraukimą iš NDP, 
35% — už tolimesnę kovą su 
NDP vadu S. Lewis. Pastarasis 
buvo pareikalavęs sustabdyti 
NDP partijai žalingą Waffle 
grupės veiklą arba ją tęsti už 
partijos ribų. Pasiliekantiems 
NDP partijoje waffliečiams va
dovaus S. Penner, pasiryžęs pa
šalinti S. Lewis iš vado pareigų. 
S. Penner šalininkų eilėse ne
trūksta ekstremistų ir net ko

munistų. Atrodo, Ontario NDP 
skilimas visiškai susilpnins šios 
partijos svorį.

Komunistinėje Kinijoje atida
ręs Kanados mugę, Otavon grį
žo užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp. Jo didžiausias laimėji
mas — premjero ču En-lai paža
das ir ateityje pirkti kanadiškus 
kviečius. Pastarajame dešimt
metyje Kanada yra pardavusi 
Kinijai kviečių už bilijoną do
lerių. Kinija betgi nori padidin
ti ir savo gaminių eksportą Ka
nadon. 1971 m. Kanados ekspor
tas Kinijon prašoko $200 mili
jonų, o importas iš Kinijos sie
kė tik $23 milijonus. Spaudoje 
nemažos kritikos susilaukė Ka
nados vyriausybės pataikūniš
kas gydytojo Normano Bethune 
pripažinimas nusipelniusiu ka
nadiečiu, praėjus net 33 metams 
nuo jo mirties. Dr. N. Bethune 
ištikimai tarnavo į komunizmą 
palinkusiem respublikininkam 
Ispanijos pilietiniame kare ir 
Mao komunistam pilietinėse Ki
nijos kovose, kurias laimėjo ko
munistai. Jo kapą Kinijoje ap
lankė Kanados užsienio reikalų 
ministeris M. Sharp, o į jo gim
tinę Ontario miestelyje Graven- 
hurst kiniečių delegaciją su Ki
nijos užsienio prekybos ministe- 
riu Pai Hsiang-kuo atlydėjo Ka
nados prekybos ministeris J. L. 
Pepin. Dabargi pranešama, kad 
Kanados vyriausybė dr. N. Be
thune jau yra įtraukusi i nusi
pelniusių kanadiečiu sąrašą, pla
nuoja nupirkti jo gimtąjį namą 
Gravenhurste, jame įrengti me
morialinį muzėjų. Kiekvienam 
yra aišku, kad tokį dr. N. Be
thune pagerbimą padiktavo kvie
čių pardavimas Kinijai. Dr. N. 
Bethune politinė tarnyba komu
nistams, nors ir su humanistiniu

Klcvelando “Grandinėlės” šokėjos atlieka "Dovanų šokį”. Suvalkietiški drabužiai Ir skaros yra austi Aldonos 
Vaitonienės. Šią vasarą “Grandinėlė" sėkmingai gastroliavo Europoje Nuotr. J. Gorios

Archyvas kreipiasi i lietuvius
Valstybiniame Kanados archyve beveik nėra medžiagos apie lietuvius

Viešasis Kanados archyvas (Pub
lic Archives of Canada) pastaruoju 
metu susidomėjo etninių grupių ar
chyvine medžiaga. Jo direktorius W. 
I. Smith atsiuntė “Tž” redakcijai 
laišką, kuriame rašo: “Gerbiamasis 
Redaktoriau, Kaip jau gal žinote, vie
šasis Kanados archyvas įvedė pro
gramą padidinti turimai archyvinei 
medžiagai, liečiančiai tas kultūrines 
bendruomenes, kurių vaidmuo isto
rinėje Kanados raidoje tuo tarpu 
menkai dokumentuotas. Lietuvių kil
mės kanadiečiai yra viena tų bend
ruomenių, kurios mūsų rinkinyje yra 
nepakankamai atstovaujamos. Norė
čiau prašyti Jūsų pagalbos išlygin
ti tam trūkumui.

Dažnai vertingi dokumentai išme
tami arba sunaikinami, nes jų savi
ninkai nežino, kaip juos apsaugoti. 
Dėlto kviečiu bendradarbiauti, infor
muojant bendruomenę, kurią Jūsų 
laikraštis aptarnauja, apie viešąjį ar
chyvą ir mūsų programą surinkti is
toriškai reikšmingus dokumentus, 
liečiančius Kanados lietuvius. Pride
dama informacija paaiškina mūsų do
mesį ir būdą, kuriuo Jūsų skaityto
jai galėtų su mumis bendradarbiauti.

Aš taip pat esu suinteresuotas Jū
sų laikraščio dokumentacija (leidė
jų bylomis, korespondencija, užra
šais, memorandumais, laiškais redak
toriui ir t.t.), kad ir ji būtų perduo
ta viešajam archyvui saugoti ir atei
tyje tyrinėti. Jei norėtumėt daugiau 
informacijų apie viešąjį archyvą ir 
jo programą rinkti Kanados lietuvių 
ir kitų kultūrinių bendruomenių ar
chyvinę medžiagą, kreipkitės į mane 
raštu arba telefonu (613-992-2473) 
arba j Walter Neutel (613-996-1608), 
kuris yra šios programos koordinato
rius. Jei turėsite progą būti Otavoje, 
tikiuosi, aplankysite viešąjį archyvą. 
Aš arba p. Neutel mielai parodys 
mūsų įrengimus.”

Viešasis Kanados archyvas 
yra kolektyvinė valstybės atmin
tis. Jis yra įsteigtas 1872 m., 
kad saugotų visus istorinius fe
deracinės vyriausybės dokumen
tus, rinktų iš privačių šaltinių ir 
kitus tekstinius, kartografinius 
ir vaizdinius dokumentus, kurie 
atspindi kurį nors krašto bei jo 
gyventojų istorinės raidos as
pektą.

Per pirmąjį šimtmetį vieša- 
šis archyvas sutelkė vertingą 
atspalviu, nieko nėra davusi Ka
nadai.

Pernai vasarą anuometinio 
darbo ministerio B. Mackasey 
reformuota nedarbo drauda šie
met gali duoti $700 milijonų 
deficitą, kurį šį kartą dar su
mažins reformuotame draudos 
fonde esanti ankstesnių metų 
$235 milijonu liekana. Dabarti
nis imigraciios ministeris B. 
Mackasey tebėra optimistiškai 
nusiteikęs dėl savo pravestų ne
darbo draudos reformų, nors iš
mokos šimtais milijonu dolerių 

(Nukelta į 7-tą psl.)

rinkinį, susidedantį iš 80 mili
jonų dalykų. Jin įeina žemėla
piai, planai, paveikslai, fotogra
fijos, garsinės, juostos, filmai, 
valdžios departamentų bylos, 
taip pat bažnyčių, korporacijų, 
draugijų, pavienių asmenų raš
tai. Visa tai rodo didelį interesų 
įvairumą.

Rinkinyje yra visai mažų da
lykų ir milijonus puslapių turin
čių raštų, paliečiančių kiekvieną 
Kanados gyvenimo aspektą. Ne
lieka nepaminėta nei viena gru
pė, nei vienas dalykas, beveik 
nė vienas įvykis. Galima rasti 
informacijų net apie tokius da
lykus, kaip islandiečių įsikūri
mas Manitoboj, japonų imigra
cija Britų Kolumbijoj, lietuvių 
įnašas meno srityje, ukrainiečių 
papročiai Saskačevane arba ita
lų Montrealyje ar Toronte.

Praėjusiame dešimtmetyje vi
sa eilė šimtmetinių sukakčių pa
žadino visų kanadiečių susido
mėjimą istorija. Be to, karališ
koji dviejų kalbų ir kultūrų ko
misija paskatino įvairios kilmės 
kanadiečius labiau susidomėti 
savo praeitimi ir savitu vaidme
niu bendroj istorijoj. Viešasis 
archyvas siekia, kad jo rinki
niai atspindėtų faktą, jog kana
diečiai yra įvairios tautinės kil
mės. Mūsų valstybinis archyvas, 
norėdamas būti tikru valstybės 
veidrodžiu, privalo surinkti do
kumentus apie visų kultūrinių 
bendruomenių vaidmenį. Fede
racinė vyriausybė, remdama 
daugiakultūrę programą, davė 
viešajam archyvui papildomų 
lėšų rinkti gausesnei archyvi
nei medžiagai, liečiančiai dauge
lį Kanados kultūrinių bendruo
menių.

Viešasis archyvas kviečia vi
sus kanadiečius dalyvauti valsty
binio lobio išsaugojime. Palėpė
se, rūsiuose, įstaigose tikriau
siai yra dideli kiekiai dokumen
tų (laiškų, užrašų, sąskaitų, foto
grafijų, spaudinių, laikraščių, 
pranešimų bei kitokių rašytu ar 
spausdintų dalykų), kurie kadai
se buvo reikšmingi juos rinku
siems asmenims, bet dabar retai 
benaudojami arba beveik už
miršti. Tokia medžiaga gali bū
ti labai vertinga istorikui. Vie
šasis archyvas mielai norėtų ją 
turėti.

Daugelis asmenų gali turėti 
archyvinių dokumentų. Bend
ruomenių vadovai, kaip organi
zacijų pirmininkai, žurnalistai, 
kunigai, pastoriai, advokatai, 
taip pat organizacijos, bažny
čios, laikraščiai, socialinės gru
pės gali turėti vertingų doku
mentų, kurių jie nebenaudoja 
arba net pasiruošė sunaikinti 
dėl vietos stokos. Kiekviena or
ganizacija ar asmuo gali per
duoti tuos dokumentus viešajam 
archyvui, kur jie. jeigu yra is

Pradžia posūkiui į politiką iš 
tikrųjų jau buvo padaryta 1968 
m. Meksikos olimpiadoje, kur 
dabartinio Rodezijos likimo su
silaukė taip pat baltųjų rasistų 
valdoma Pietų Afrika. Tada ten 
didžiausią balsą kėlė prieš pat 
olimpiadą Čekoslovakiją spėjusi 
okupuoti Sovietų Sąjunga. Tik 
viena Norvegija drįso pasiūlyti 
Tarptautiniam Olimpiniam Ko
mitetui už olimpinių durų palik
ti ir Sovietų Sąjungą, tankais 
sutriuškinusią Čekoslovakijos 
nepriklausomybę. Jeigu Pietų 
Afrika pasmerkiama už rasisti
nę politiką, toks pat principas 
turi būti taikomas ir rusišku 
imperializmu grįstai Sovietų Są
jungai, nesiskaitančiai su tautų 
ir žmonių teisėmis. Norvegijos 
logišką balsą tuojau pat nuslopi
no kiti komiteto nariai, nuo
gąstaudami, kad kartu su Sovie
tų Sąjunga iš olimpiados pasi
trauks ir visi jos satelitiniai 
kraštai, išsiveždami tūkstančius 
sportininkų. Pasirodo, politinį 
principą galima taikyti tik nedi- 
deliem kraštam, o didžiųjų ne
valia liesti. Tarptautinio Olimpi
nio Komiteto pirm. A. Brunda
ge, 84 metų amžiaus, Miunche
no olimpiados atidaryme savo 
pareigas perdavė airiui Lordui 
Killanin. A. Brundage komite
tui vadovavo net 20 metų, pa
aukodamas daug savo paties lė
šų ir atkakliai gindamas olimpi
nius principus, kovodamas su 
profesinių sportininkų maskuo
ta infiltracija.

UGNIS IŠ OLIMPO
Tradicinę ugnį olimpiados au

kurui nuo Olimpo kalno į Miun
cheną estafetės būdu 3.400 my
lių nešė apie 5.700 bėgikų, o 
aukurą uždegė aštuoniolikmetis 
vokiečių policijos kadetas G. 
Zahn, jaunių mylios bėgimo 
čempionas. Alfabeto tvarka sta
dionai) įžygiavo 123-jų pasaulio 
kraštų atletų komandos — apie 
10.000 sportininkų su savo tau
tinėmis vėliavomis. Jų tarpe, 
deja, nebuvo lietuviškos trispal
vės, nors olimpiadoj dalyvauja 
ir lietuviai. Sovietų Sąjungos 
vyrų grupės pirmutinėje eilėje 
pvz. žygiavo pasižymėjęs šuoli
ninkas į augštį Kęstutis Sapka, 
rimtas pretendentas į aukso me
dalį. Sportininkų paradą stebė
jo stadioną sklidinai užpildę 
80.000 žiūrovų. Dangun pakilo 
5.000 taiką simbolizuojančių ba
landžių, nors pasaulį vis dar 
kankina Vietnamo karas, nuola
tinė įtampa Artimuosiuose Ry
tuose, Sovietų Sąjungos prakti
kuojama tautinė ir religinė prie
spauda, baltasis rasizmas.

GĖLĖS ANT KAPO
Sovietinės invazijos ketvirtą

sias metines Čekoslovakija pa
minėjo be jokių demonstracijų 
ir pogrindžio atsišaukimų. Tokią 
laikyseną greičiausiai padiktavo 
kompartijos vado G. Husako 
pastaruoju metu įsakyti teismai, 
kuriuose kalėjimo bausmes jau 
yra gavę apie 50 liberalų. Ofi
cialiai jie buvo apkaltinti po
grindžio atsišaukimų skleidimu, 
bet iš tikrųjų jie beveik visi yra 
buvę A. Dubčeko pagrindiniais 
rėmėjais. Atrodo, G. Husakas, 
pats stalininkų kalintas 15 metų, 
jau yra užmiršęs savo pažadą 
nebausti A. Dubčeko liberalų, 
bandžiusių komunizmui duoti 
žmoniškesnį atspalvį. Invazijos 
sukaktį Prahos gyventojai pami
nėjo krūvomis gėlių ant suside
ginusio studento Jan Palacho

torinės reikšmės, bus nuolat 
saugomi ateinančiom kartom. 
Sutvarkyti ir aprašyti tiem do
kumentam, kurie yra surašyti 
lietuvių kalba, viešasis archyvas 
pasamdys asmenis, kurie ją mo
ka ir pažįsta lietuvių bendruo
menę.

Dokumentai padedami vieša
jame archyve, kad tuo būdu bū
tų apsaugoti nuo išnykimo bei 
sunaikinimo ir padaryti prieina
mais tyrinėtojams, rašantiems 
istoriją. Surinkti viešajame ar
chyve dokumentai rūšiuojami, 
tvarkomi ir aprašomi, kad galė
tų būti lengvai panaudoti. Da
lis jų yra mikrofilmuojami, sko
linami bibliotekoms, kur jais 
visoje Kanadoje gali naudotis 
tyrinėtojai. Originaliniai doku
mentai yra prieinami tyrinėji
mų patalpose, kurios visuomet 
yra atviros. Be to, archyvas turi 
informacinę tarnybą, į kurią ga
li kreiptis kiekvienas kanadietis, 
teiraudamasis apie istorinius 
faktus arba istorinių šaltinių bu
vimą.

Nevisi viešojo archyvo doku
mentai yra laisvai prieinami ty
rinėtojams. Dažnai būna pride
dami suvaržymai apsaugoti do
kumento davėjo arba kitų dar 
gyvų asmenų privatumui. Tie 
suvaržymai būna nustatyti da
vėjo, pasitarus su viešuoju ar
chyvu. Net kai ir davėjas nenu
stato suvaržymų, galioja įpras
tiniai autorių teises ir garbę 
saugą įstatymai (copyright and 
libel).

Saugoti archyvinei medžiagai 
viešasis archyvas turi dideles 
patalpas, specialius Įrengimus ir 
kompetentingą personalą — 
įvairių sričių specialistus. Doku
mentai yra rūpestingai saugomi, 
kad nesusidėvėtų ii' nebūtų su
žaloti. Suplyšę ir susidėvėję do
kumentai gali būti atstatyti spe
cialiu procesu, kurio dėka jie 
gali išlikti šimtmečiams. Dides
nei apsaugai daugelio dokumen
tų padaromos kopijos, gi origi
nalai paliekami specialiem atve
jam.

Esamos programos dėka, sie
kiančios rinkti Kanados lietuvių 
archyvus kaip integralinę vie
šojo archyvo dalį, visos jo turi
mos priemonės ir ekspertai 
šiam reikšmingam projektui yra 
prieinami. Tikimės, kad visi 
kanadiečiai pasinaudos savo tei
se j teikiamas galimybes, kad 
tuo būdu visi kultūriniai Ka
nados ištekliai bus visiems ly
giai prieinami ir kad visų isto
rija bus užfiksuota.

Jei norėtumėt perduoti doku
mentus viešajam archyvui arba 
gauti daugiau informacijų, ra
šykite: Coordinator, Cultural 
Groups Archives. Public Archi
ves of Canada, 395 Wellington 
Street. Ottawa, Ont.. KIA ON3.

kapo, o kompartijos oficiozas 
“Rude Pravo” padėkojo sovie
tams bei jų sąjungininkams už 
“kontrrevoliucininkų” sutriuš
kinimą ir pažadėjo su šaknimis 
išrauti vietinę ir užsieninę deši
niojo sparno reakciją.

PATVIRTINO KANDIDATUS
Respublikininkų partija kan

didatais Į prezidento ir vicepre
zidento rinkimus vienbalsiai pa
tvirtino dabartini prez. R. Nik- 

šoną ir viceprez. S. Agnew. En
tuziazmo neužtemdė nė tūkstan
čiai Vietnamo karo demonstran
tų, Miami Beach gatvėse ban
džiusių trukdyti delegatų atvy
kimą posėdžių arenom Policijos 
prieš demonstrantus panaudo
tos ašarinės dujos pasiekė ir da
lį respublikininkų atstovų are
noje. Už grotų buvo uždaryta 
apie 2.000 jėgos principą naudo
jusių demonstrantų. Prez. R. 
Niksonas, sutikdamas būti kan
didatu, savo kalba pasmerkė dėl 
Amerikos dabartinės politikos 
aimanuojančius ir verkšlenan
čius demokratų kandidato sena
toriaus G. McGovern šalininkus, 
žadėjo rūpintis amerikiečių ka
ro belaisvių išlaisvinimu ir už
tikrino, kad 17 milijonų P. Viet
namo gyventojų nebus atiduo
ta komunistinės vyriausybės 
vergijai. Prez. R. Niksonas taip
gi kvietė visus senatoriaus G. 
McGovern pažadais nusivylusius 
demokratus remti respublikinin- 
kus ir padėti jam ir S. Agnew 
gauti reikšmingą balsų daugu
mą. Tokių nusivylusių demokra
tų gali būti didelis skaičius.

A. SOLŽENICINO BALSAS
Nobelio premijų leidinys “Le 

Prix Nobel” Stockholme paskel
bė 1970 m. Nobelio premijos 
laureato rašytojo A. Solženicino 
žodį, kurį jis buvo pasiruošęs 
tarti atšauktame premijos įtei
kime Maskvoje per praėjusias 
Velykas. A. Solženicinas krei
piasi į viso pasaulio rašytojus, 
ragindamas juos kovoti už žo
džio laisvę. Sovietų Sąjungai yra 
skirti pranašiški A. Solženicino 
žodžiai: “Vargas tai tautai, ku
rios literatūrą drumsčia jėgos 
įsikišimas, nes tai ne tik pa
žeidžia rašto laisvę, bet ir užda
ro tautos širdį, į smulkius ga
baliukus supjausto jos atmin
tį .A. Solženicinas taip pat 
pasmerkė ir Jungtines Tautas 
už jų nemoralumą: skrupulingą 
vienų kraštų laisvės saugojimą 
ir visišką vergijos nepastebėji- 
mą kituose kraštuose, atsisaky
mą išgirsti ir ištirti mažųjų vai
tojimą, nes toks įsikišimas su
drumstų nusistovėjusio balsavi
mo eigą.

PRANEŠIMAI IŠ MASKVOS
Kompartijos centrinis komi

tetas atleido iš pareigi) filmų ko
misaru vadintą A. Romanovą ir 
jį pakeitė nauju ideologu F. T. 
Jerniašu. Pasak “Pravdos”, žiū
rovams reikia daugiau politinių 
ir ideologinių filmų, vaizduojan
čių klasinę kovą tarptautinėje 
arenoje, supažindinančių jauni
mą su revoliucinėmis Sovietų 
Sąjungos tradicijomis ir komu
nistinės moralės principais. Ta 
pati “Pravda” bei kiti laikraš
čiai staiga prašneko apie duonos 
ir vandens taupymą. Vandens 
Maskvoje pradėjo trūkti dėl 
karščių bangos, kai termoment- 
rai pasiekė net 97 laipsnius, o 
prie Maskvos jau kelios savaitės 
dega miškai ir durpynai, ku
riems gesinti teko šautis kariuo
menės. Duonos taupymą, atro
do, skatina dėl kaitros blogas 
šiemetinis derlius. Vakariečių 
nuomone, 190 milijonų tonų 
grūdų plano nebus įmanoma 
Įvykdyti — derlius greičiausiai 
bus gerokai mažesnis už pernai 
gautą 181 milijoną tonu grūdų. 
Tai gera žinia Kanadai, kuri šie
met yra įsipareigojusi išsiųsti 
Sovietų Sąjungon grūdų už $350 
milijonų.

SUĖMĖ ŠNIPUS
Britanija ištrėmė iš Hong 

Kongo du sovietų šnipus ir su
ėmė jiems dirbusius du vieti
nius prekybininkus, špionaže 
tinklas buvo nukreiptas prieš 
komunistinę Kinija. Sovietu am
basadai Londone buvo Įteiktas 
protesto raštas, nes Britanija ne
nori santykiu pablogėjimo su 
komunistine Kinija, kurion šį 
rudenį vyks užsienio reikalų mi
nisteris A. Douglas-Home.
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Vieningai melskimės, veikim ir kovokim
BRANGŪS LIETUVIAI,
Šie metai buvo mūsų tautai 

tiek gausūs ir tragiškais, ir ra
miais Įvykiais, kad ne kartą pri
pildė mūsų sielas skausmu ir pa
sigėrėjimu. Tiesa, tauta Lietu
voje neviskuo galėjo pasidžiaug
ti, kuo mes džiaugiamės, o ten 
išgyventos tragikos gal tik silp
nas aidas pasiekė mūsų sielas. 
Ryšium su tuo nepamirškime ir 
eilinių reikšmingų momentų.

Sį kartą pasistenkime prisi
minti ir pajusti, kad rugsėjo 8- 
ji turi mums pastovią reikšmę. 
Dėl eilės istorinių faktų, prime
nančių mums tą dieną, ji yra sa
vyje ir turi būti mūsų protams 
ir širdims tautos religine šven
te. Šalia kitų istorinių motyvų, 
tradicija ją padarė tautos pa
maldumo savaite Į Švenčiausią 
Mariją. Prisimindami senus Ši
luvos įvykius, lietuviai tomis 
dienomis per šimtmečius kelia
vo miniomis į Šiluvą ne tik at
lankyti jiems šventos vietos, bet 
ir visa savo būtimi suartėti su 
Dievu per Švenčiausią Mariją. 
Jeigu žmonės tvirtino ten Įvy
kus daug stebuklų jų kūnams, 
tai žymiai daugiau yra tokių, ku
rie ten patyrė stebuklų savo sie
lai. Užteks prisiminti, kad Lie
tuvoje ir dabar ta diena yra mal
dos diena. Per laukus ir miškus

DISKUSINĖS MINTYS

PADĖTI TAUTAI AR SOVIETIJAI?
AL. GIMANTAS

Kultūrinių mainų tarp JAV ir 
Sovietijos sutartis, tegu ir su 
tam tikrais rezervais ir daliniu 
nepasitikėjimu, vis dėlto gana 
sistemingai vykdoma, šioje pu
sėje publikos opinija įvairuoja. 
Vienų nuomone, tokie ryšiai Va
karams nieko gero neduoda, te
reiškia tik sovietinių agentų 
lengvą infiltraciją ir nebrangią 
raudoniesiems propagandą. Ki
tų nuomone, tokie kontaktai, 
nors ir riboti, teikia progą ne tik 
pažinti, bet ir bent kiek infilt
ruoti anapus vakarietiškus nu
siteikimus, Idėjas, kultūrines ap
raiškas. Gal taip, gal ir ne, bet 
mus čia labiausiai domina ir lie
čia tai, kad sovietinių delegaci
jų, parodų, ekipų, atstovų sudė
ty netaip jau retai pasitaiko ir 
lietuvių atstovų, ekskursantų, 
dalyvių. Iki šiol lyg ir oficialus 
nusistatymas buvo ir turbūt yra 
visa tai ignoruoti, nepripažinti, o 
kaikuriais atvejais piketuoti, 
protestuoti. Rodos, visa taip su
prantama ii- paprasta. Sovietai 
neturi jokios teisės aneksuotų 
kraštų žmones ar jų laimėjimus 
liedinti betkurion sovietinėn re
prezentacijom

Viena yra tikra — Sovietija 
siekia aiškių politinių tikslų, 
eksportuodama užsienin savo 
vardu visa, kas tik ateina iš 
aneksuotų kraštų. Dviveidė ame
rikinė užsienio politika (viena 
skiriama sovietams, kita — sa
vosioms grupėms) ramiausiai įsi
leidžia, be jokių išimčių, betku- 
rias sovietines delegacijas, paro
das, sporto komandas, visiškai 
nesivargindama dėl jų vidinės 
sudėties. Mes vis baiminamės 
dėl to nepripažinimo galimo pa
žeidimo, manydami, kad net ma
žiausio taško ant i neuždėjimas 
gali reikšti pačio principo pažei
dimą, bendrųjų pozicijų susilp
nėjimą. Atseit, mes norime ir 
stengiamės, kol kitaip neįmano
ma, kad betkuri apraiška, atei
nanti iš Lietuvos per sovietinius 
kanalus, nepasiektų Vakarų. Iš
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daugelis slaptai keliauja į tą 
vietą, kur iš nematomo šaltinio 
pasisemta jėgos ir drąsos pakel
ti tą visokios vergijos jungą ir 
terorą, šiandien slegiantį Lietu
vą ir jos žmones.

Junkitnės maldai ir tarpusa- 
vei vienybei, užjausdami Simą 
Kudirką tikrumoje daug dau
giau, negu 17.000 drįsusių vie
šai pareikšti pasauliui Lietuvos 
žmonių sąžinių ir širdžių skun
dą, užjausdami ir pagerbdami 
Romą Kalantą. Rugsėjo 8 susi
junkime malda, širdimis, jaus
mais su visa besimeldžiančia 
Lietuva. Tiesa, už Lietuvos ši 
Marijos gimimo šventė bus 
švenčiama nevisose lietuvių baž
nyčiose. Tačiau jau nekartą pa
rodėme, kad mes mokame mels
tis kartu ne vien švenčių dieno
mis. Jeigu tai mokame kitokiais 
atvejais, tai mokėkime ir šiuo, 
kai melsis visa Lietuva. Kur ši 
Marijos gimimo šventė būtų mi
nima viešomis pamaldomis, 
melskimės viešai, vieningai. Kur 
nebūtų viešos šventės, ten 
mes privačia malda susijunkime 
visi vienon besimeldžiančion 
tauton. Mokėkime ir tesėkime 
vieningai kartu melstis, kartu 
veikti, kartu kovoti.

Nuoširdžiai Jūsų —
Vysk. Vincentas Brizgys 

imčių nesutinkama daryti, nors 
tai liestų net ir pradžios mokyk
los mokinių piešimo darbus. 
Reiškia, to viso nepripažinimo 
komplekso pradas turi būti iš
laikytas iki galo.

Iš matytų laiškų iš Lietuvos, 
iš pokalbių su buvusiais Tėvynė
je sprendžiant, ten turimos nuo
monės vienais ar kitais klausi
mais nebūtinai sutampa su kai
kuriais mūsų čia turimais įsitiki
nimais.

Pvz. lankytis užsienyje, ypač 
Vakaruose, tegu ir sovietinės 
delegacijos sudėty (aišku, valdi
nėmis lėšomis), ten atrodo visai 
patrauklu ir suprantama ir kai- 
kada tai lyg ir asmeninio 
prestižo ar pripažinimo klausi
mas. Ir tai nebūtinai turi liesti 
tikrus ar tariamus valdžios sim- 
patikus. Net ir negalintieji iš
vykti didžiuojasi, kad jų darbai 
bus išstatyti parodose Vakaruo
se, nes šiuo metu kito kelio nė
ra priminti Vakarų pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra gyva, ku
rianti ir ambicinga savo sieki
muose. Lietuvoje žinoma, kad 
išeivija šioje plotmėje ši bei tą 
atlieka, bet kartu manoma, kad 
pačios tautos kamieno balsas 
yra kur kas reikšmingesnis ir 
reikalingesnis dabarčiai bei ge
resnei ateičiai užtikrinti. Jei vi
sa tai yra tiesa ar arti jos, jau 
derėtų visu rimtumu pagalvoti, 
ar mūsų dabartinis nusistatymas 
yra tinkamas ir ar tikrai atliepia 
visos tautos interesam. Gal kar
tais padedame okupantui laikyti 
lietuvių tautą izoliacijoje nuo 
Vakarų? Tai tik klausimai, ne 
teigimai, kurie šios dienos pai
niose politinėse sąlygose ir šalu
tiniuose kompleksuose nėra jau 
taip lengvai sprendžiami. Padė
ti tautai, padėti kraštui, rodos, 
visi stengiamės, bet nebūtinai 
kiekvienas atsakymas turėtų bū
ti visiškai aiškus — čia balta, o 
čia juoda. Ar tikrai niekam ne
lieka net ir mažiausių abejonių 
ligšiolinių metodų tikslumu?

Po iškilmingo atidaromojo 
koncerto ir paskaitų liepos 23, 
sekmadienį LF Bičiulių stovyk
los gyvenimas Springhurste, Ge
rojo Ganytojo stovyklavietėje, 
vyko gražioje nuotaikoje.

Dabarties jaunimas
Pirmadienio rytą apie lietu

viškąjį jaunimą išeivijoje ir jo 
uždavinius paskaitą skaitė moky
toj as Vincas Bartusevičius iš Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje. 
Jis gana aiškiai nušvietė dabar
tinio išeivijos jaunimo aplinką 
bei padėtį. Pirmoji pokario jau
nimo karta išeivijoje buvusi vie- 
nakalbė — svetimą kalbą varto
jusi silpnai.

Antroji karta buvo dvikalbė— 
vartojusi ir lietuvių, ir svetimą
ją kalbą lygiai gerai. Dabartinė, 
trečioji karta, silpnai vartojanti 
lietuvių kalbą — jai daug saves- 
nė gyvenamos vietos kalba bei 
aplinka. Taigi visa tai turėtina 
prieš akis, kalbant apie dabarti
nio jaunimo santykius su vyres
niąja karta bei santykius su pa
vergtos Lietuvos jaunimu. Išei
vijos jaunimo užduotis esanti ne 
ruoštis grįžimui į savąją tėvynę, 
o čia, savo gimtajame krašte, vi
sokiais būdais savo tėvynei pa
dėti ir galimai ilgiau išlikti są
moningais lietuviais. Išeivijos 
ateities atžvilgiu prelegentas pa
sisakė esąs optimistas.

Pavergtieji ir laisvieji
Vakare paskaitą apie paverg

tosios Lietuvos literatūrą ir jos 
iškilesniuosius kūrinius bei kū
rėjus skaitė Aloyzas Baronas. 
Jis suminėjo visą eilę kūrinių, 
kurie šiuo metu pasiūlyti litera
tūros premijai. Kalbėdamas 
apie atskiras literatūros sritis, 
paskaitininkas suminėjo iškiles
nius jų atstovus, ypatingai gerai 
Įvertindamas Janinos Degutytės 
poeziją.

Antradienį apie lietuvių išei
vijos jaunimo kongresą, jo pa
ruošiamuosius darbus, entuziaz
mą bei kliūtis kalbėjo PLB 
pirm. Stasys Barzdukas. Anot

Čia kūrėsi Amerikos Lietuva
Pensilvanijos plotuose, kur prieš šimtmetį kūrėsi ir dirbo lietuviai angliakasiai 

VLADAS RAMOJUS '----------- -------------------------
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Pas prelatą Karalių
Sekantį rytą visi trys susiren

kam Šenadoriaus liet. Šv. Jurgio 
parapijos klebonijoje. Čia mus 
pasitinka 83 m. amžiaus prel. J. 
Karalius ir jo įpėdinis, dabarti
nis Šenadoriaus liet. šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Nevarauskas, JAV gimęs, lietu
vių kalbą Marianapolyje studi
javęs, gražiai bei taisyklingai 
lietuviškai kalbąs. Šalia kitų, 
čia susitinkam ir pirmojo JAV 
lietuvių orkestro (beno), kuris 
buvo įteigtas Šenadoriuj, daly
vį Juozą Kačergių. Jis gimęs še
nadoriuje, dabar 73 m. amžiaus, 
lietuviškai kalba be priekaišto. 
Du sūnūs — inžinieriai, duktė— 
vienuolė kazimierietė, gyvenan
ti Čikagoje.

Klebonijos prieangyje kabo 
Aušros Vartų Marijos paveiks
las su įrašu: “Marija, mūsų že
mės Motina, padėk mums nuga
lėti visas kliūtis ir grįžti į savo 
sostinę Vilnių”. Paveikslas do
vanotas kun. A. Navicko anais 
laikais, kai Vilnius lenkų buvo 
atplėštas nuo Lietuvos. Jis ir 
šiandien pagarbiai kabo kleboni
joje, liudydamas, kam per 80 m. 
šį parapija (įsteigta 1891 m. len
kams atėmus Šv. Kazimiero baž
nyčią) tarnavo. Ji tarnavo lietu
vybei ugdyti ir gelbėti lietu
viams iš lenkti nasrų. Todėl ne 
be reikalo ir 1956 m. išleistoje 
“Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimo Amerikoje” istorijoje 
52 psl. įrašyti atmintini žodžiai:

čia pravartu pabrėžti, kad 19-tame 
amžiuje atbudusi lietuvių tautinė 
dvasia pirmus mūšius su lenkais tu
rėjo, ir juos laimėjo, ne Lietuvos že
mėje, bet čia, naujame pasaulyje. 
Prieš “Aušros” laikus Lietuvoje veik 
visa inteligentija buvo sulenkinta, o 
čia jau ėjo kovos Shamokine, She- 
nandoh. Čia, laisvoje Vašingtono že
mėje, susidūrė dviejų tautų išeiviai 
darbininkai, čia darbo žmonės, su 
savo vadu, kilniu lietuviu kunigu 
(kun. Aleksandru Burba — V. R.) 
praskynė kelią Į lietuvių susiprati
mą ...

Prisimenant tokius žodžius, 
mums šiandien Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslas su to
kiu jautriu įrašu Šenadoriaus 
liet. Šv. Jurgio parapijos kle
bonijoje dar prasmingiau kalba 
apie anuos laikus, apie tas sun
kias kovas su lenkais, kurias lie
tuviai laimėjo dvasinėje plotmė
je. Būtų atskira tema kalbėti ir 
apie vietos lietuvių tarpusavio 
kovas, kurias vadinami “komi- 
tetininkai” vedė su klebonais 
Šenadoriuje, Mahanojuje ir ki
tur. Toji kova Šenadoriuje tru
ko net iki 1935 m., kai prel. J. 
Karalius ją visiems laikams lai
mėjo, augščiausiam teismui iš 
pagrindų pertvarkius Pensilva
nijos valstijos įstatymus. Kovai 
bei teismams taip ilgai nusitęsus, 
prel. J. Karaliui nebebuvo pro

Ir rimtai, ir linksmai
Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje Kanadoje: paskaitos, partizanų minėjimas, humoras...
paskaitininko, šimtai jaunuolių 
ruošėsi kongresui ir darbavosi jo 
pasisekimui iš anksto įvairiuose 
kraštuose. Kongresas puikiai pa
sisekęs. Padaryta visa eilė nuta
rimų jaunimo susiorganizavimo 
reikalu.

Tradicinis jautis
Vakare įvyko tradicinis jaučio 

kepimas. Kadangi tuo kepimu 
rūpinosi veterinaras dr. C. Ku
ras, tai stovyklautojai ir nu
sprendė, kad valgomas jautis 
buvęs dr. C. Kuro pacientas ... 
Žinoma, prie šių visų “išmintin
gų” išvadų labai daug prisidėjo 
vakarui vadovavęs dr. Vytautas 
Majauskas ir dr. S. Aliūnas, vi
sus žavėjęs savo poezija. Vakaro 
programoje taipgi gražiai pasi
rodė solistas V. Verikaitis ir bū
simas solistas A. Bražėnas. Jie 
bandė ir duetą, bet, būdami so
listai, teįstengė solo ...

Lietuvoje dabar
Trečiadienį apie dabartinę pa

vergtos Lietuvos vidaus bei 
tarptautinę padėtį paskaitą skai
tė prof. Vytautas Vardys. Jis 
labai įžvalgiai nušvietė dabarti
nę krašto padėtį bei laisvėjimo 
galimybes. Ekonominė būklė 
esanti visą laiką geresnė nei ki
tuose Sov. Sąjungos kolonizuo
tuose kraštuose. Nors lietuvių 
komunistų skaičius didėja, ta
čiau ir dabar augščiausias vietas 
užima rusai. Iš viso komunistai 
Lietuvoje sudaro nepilnus 4% 
gyventojų. Po Chruščiovo nuver
timo Lietuva tautiškai atsigavo, 
nes naujieji Maskvos vadai, no
rėdami sustiprinti savo pozici
jas, davė, palyginti, daug tauti
nių laisvių mažumoms. Dabar 
tos laisvės jau pradedamos gero
kai varžyti. Mūsų pareiga užsie
nyje dabar esanti ne patarimus 
tautiečiams krašte duoti, bet ste
bėti kraštą ir užsieniui skelbti 
visa, kas ten dedasi.

gos aplankyti savo gimtosios 
Dzūkijos ir neprikl. Lietuvos.

Apylinkės vaizdas
Pačiam 83 m. amž. prel. J. Ka

raliui vairuojant “Buicką”, iš
vykstam apžiūrėti Šenadoriaus 
bei apylinkių. Miestelyje pirmie
ji lietuviai angliakasiai apsigyve
no 1869 m. Pirmasis žuvęs ang
liakasys lietuvis Motiejus Kara
lius palaidotas 1872 m. Per 40 
m., kai miestelis išaugo net iki 
30,000 gyventojų, čia burmist
rais buvo vis lietuviai. Dabar 
miestelyje tik 7,000 gyventojų. 
Jis išsidėstęs tarp milžiniškų 
dviejų rūšių kalnų — natūralių
jų ir senųjų angliakasių supiltų
jų iš šachtų išvežtų liekanų. Da
bar tas liekanas modernios maši
nos persijoja ir gauna dar nema
žai geros anglies. Visur po žemė
mis ištisi urvai, didžiuliai tune
liai. Yra vietų, kur grimzta į že
mes namai. Priešais lietuvaičių 
seselių vienuolyną kaikurie na
mukai į žemes nugrimzdę net po 
30 pėdų. Įvažiavus į kalnų šlai
tus matosi, kaip iš senų kasyklų 
urvų veržiasi tamsūs dūmaf 
Reiškia, ten gilumoje dega se
nos kasyklos, kur mūsų protė
viai pradėjo dirbti prieš 100 me
tų. Bet šenadoriečių tie gaisrai 
nebaido: esą tie dūmai veržiasi 
jau daugelį metų, valdžia sten
giasi gaisrus užgesinti, tam jau 
išleido ar ne 5 mil. dolerių, bet 
tikslas vis nepasiekiamas. Ir mes 
patys savo akimis matėm, kaip 
dideliais vamzdžiais į senų ka
syklų gilumas nuolatos bėga 
vandens srovės.

Pasak vietos gyventojų, poli
tikieriai nori daugiau pinigų už
dirbti ir jie tų gaisrų gal niekad 
neužgesins. Kadangi gyviesiems 
pavojų kelia ir gaisrai, ir žemės 
dubimas, nesikuria čia pramonė, 
senos kasyklos užsidarė, moder
niąsias anglies liekanų sijojimo 
mašinas aptarnauja 2—3 žmo
nės, todėl darbų čia nebėra. 
Žmonės bėga, ir gyventojų skai
čius smarkiai mažėja. Eilėje vie
tų kelių šonuose išstatyti masy
vūs plieno skydai, kad kalnai 
nenuslinktų žemyn, kad neuž
griūtų pravažiuojančių. Naujo
ką tokie vaizdai purto, bet vie
tiniams tai įprasta.

Lietuvių kapinės
Keliamės į kalnus, į tas vie

tas, kur, pagal prel. J. Karalių, 
“daugiau lietuvių, negu ten apa
čioje — mieste.” Kalnuose įvai
rių tautų bei tikybų kapinių 
grandinė'. Čia yra ir trejos lie
tuvių katalikų kapinės: šv. Jur
gio senosios, Šv. Jurgio naujo
sios ir Aušros Vartų. Įspūdis 
nuostabus: giliai tarpukalnėje, 
kalnų grandinės supamas, guli 
pats Šenadoriaus miestelis. O 
čia, augštai kalnuose, milžiniš
kas mirusių angliakasių miestas. 
Jų palaikai ilsisi augštai, augštai 
nuo tų urvų, kuriuose beveik vi
si jie praleido didžiąją savo gy

Po pietų įvyko LF Bičiulių pa
sitarimas sū LF tarybos pirm, 
dr. P. Kisieliumi svarbiausiais 
dabartiniais klausimais, o vaka
re šventėm Onines. Savo tarpe 
turėjome net keturias Onas, tad 
progų netrūko.

Dėmesys kultūrai
Ketvirtadienio rytą į mus pra

bilo jaunas doktorantas Kęstu
tis Girnius tema: “Išeivijos atei
tis jaunimo perspektyvoje”. Jis 
pabrėžė, kad vienas svarbiausių 
okupantui pasipriešinimų iš mū
sų išeivijos pusės — kūrybos 
ugdymas tremtyje, nes kultūrai 
mirus, visos kitos apraiškos — 
tik mirštančio paskutinis pasi
spardymas. Ypatingai turėtume 
rūpintis tremtyje kurti tai, kas 
neįmanoma pavergtoje Lietu
voje. Todėl nepaprastas dėmesys 
kreiptinas į virš 15 m. esantį 
jaunimą, kuris, baigęs šeštadie
nines mokyklas, tolimesnių li
tuanistinių žinių negauna.

Vakare nutarėme pagerbti vi
sus vegetarus ir iškilmę pavadi
nom “sūrio ir alaus vakaru”. 
Alumi besivaišinantiems ameri
kietiškiems bičiuliams Kanados 
lietuviškąjį sūrį labai gerai iš
reklamavo, išpardavė ir naujus 
užsakymus priėmė J. Jasinevi- 
čius. Dr. S. Aliūnas paskaitė sa
vo moteris augštinančios poezi
jos, o dr. Vytautas Majauskas su 
kun. Leonardu Musteikiu sten
gėsi vienas kitą “perdainuoti”.

Penktadienio rytą negalėjusio 
atvykti prof. Brazaičio paskaitą 
apie a. a. prof. Z. Ivinskį skaitė 
mokyt. J. Žilionis. Paskaitoje bu
vo ypatingai išryškintas velio- 
nies tvirto apsisprendimo bruo
žas, kuriuo jis davęs pavyzdį ki
tiems savo laikysena krašto pa
vergėjų atžvilgiu.

Partizanų vakaras
Įspūdingas buvo penktadienio 

vakare partizanų minėjimas.

venimo dalį. Senosiose Šv. Jur
gio kapinėse suradom pirmo į 
JAV atvykusio lietuvio kunigo 
marijono Striupinsko kapą. Jis 
atvyko 1866 m. Prel. J. Kara
liaus pastangomis bei lėšomis 
pernai ant kun. Striupinsko ka
po buvo pastatytas naujas ant
kapis, kuris dabar dominuoja 
senų kapinių centrą. Naujųjų 
Šv. Jurgio kapinių centre, kur 
nuo šlaito gražiausiai atsisklei
džia Šenadoriaus bei Šv. Jurgio 
liet, bažnyčios panorama, sau 
amžinam poilsiui vietą yra pa
sirinkęs ir šių apylinkių lietuvy
bės patriarchas, savo gražų am
žių Kristui ir lietuvių tautai pa
aukojęs dabartinis mūsų palydo
vas prel. J. Karalius, kur šalia 
jo busimojo kapo Fatimos Mari
jos paminklo fone palaidotas 
kun. Gaudinskas.

Aušros Vartų kapinaitės, prel. 
J. Karaliaus nupirktos 1929 m., 
ypač žavi savo tiesiomis beržų 
alėjomis. Šalia kitų, šiose kapi
nėse palaidotas ir ilgametis Se- 
nadoriaus liet, parapijos vargo
nininkas muz. žemaitis, kurio 
dainą “Vilniaus kalneliai, svei
kiname jus” ypač plačiai daina
vo nepriklausomos Lietuvos jau
nimas. Įdomu, kad ši grynai pa
triotinė daina gimė tolimam Še
nadoriuje, įkvėpta sunkios šena
doriečių lietuvių kovos su len
kais.

Vaikų aikštelė
Iš mirusiųjų miesto vėl leido

mės atgal pakalnėn į gyvybės 
slėnį. Nors visą laiką purkšnojo 
lietutis, bet mus gaivino vis 
nauji vaizdai, istorinės vietos, 
nes šiais takais vaikščiojo pir
mieji JAV lietuviai — angliaka
siai. Prel. J. Karalius atvežė 
mus į Šv. Jurgio parapijos dar
žą arba vaikų vasaros aikštelę. 
Tai graži, medžiais apaugusi ly
guma, apsupta kalnų. Pro čia 
šniokščia kalnų upeliai, pastaty
tos pastogės, liepteliai per 
sraunius upelius, visur jaučiama 
pareiginga prižiūrėtojo ranka. 
Tokia vaikų aikštelė, kuri kaina
vo per $25,000, anuo laiku bu
vo pati pirmoji visoje arkivysku
pijoje. Joje vasaras praleido ne
mažai lietuvių jaunimo. Ir dabar 
čia labai laukiami skautai ar 
ateitininkai, kad jie dainomis, 
žaidimais bei lietuviškos gyvy
bės aidais čia stovyklaudami at
neštų jaunos lietuviškos šilu
mos. Ir kai po kelių dienų apy
linkės kunigai šioje aikštelėje, 
kur įrengtas net baseinas mau
dytis su vis besikeičiančiu van
deniu, mūsų atvykimo proga su
ruošė šaunią gegužinę, kun. A. 
Kezys su akordeonu ir E. Bradū- 
naitė taip įžiebė lietuviškas dai
nas, kad jos skambėjo iki vaka
ro, kol lietus visus išbaidė. O 
kiek čia senų, net gal ir dr. J. 
Baliui nežinomų dainų skambė
jo iš šenadoriuje gimusio Euge
nijaus Kalėdos lūpų!

(Bus daugiau)

Vakaras buvo pradėtas Stasio 
Barzduko paskaita apie Lietuvos 
laisvės kovotojus nuo 1941 m. 
sukilimo iki šių laikų. Prelegen
tas iškėlė jų drąsą ir pasiryžimą. 
Sugiedojus Tautos himną, prasi
dėjo iškilmingos Lietuvos kanki
nių - kovotojų Mišios. Konceleb- 
ravo kun. L. Musteikis ir kun. J. 
Staškus, kuris pamokslo metu 
iškėlė Lietuvos kovotojų auką ir 
šią žemę prašokančią tos aukos 
prasmę. Mišioms baigiantis visi 
procesijoje su žvakėmis žygiavo 
prie apšviestos lauke stovinčios 
Marijos statulos. Ant netoliese 
akmenėliais išdėstyto Vyčio bu
vo padėtos gėlių puokštės žuvu- 
siems. Tada apie sukilėlių parti
zanų, dabar susideginusiųjų ir 
kunigaikščio Margirio bei jo pul

Lietuvhį Fronto Bičiulių stovykloje Springhurste, Ont., Kanadoje. Kairė
je Kęstutis Girnius kalba apie jaunimą ir kultūrą, dešinėje — pirmininkau
jantis prof. A. Musteikis

Alfonsui Ramanauskui-Ramui
staigiai mirus, jo žmonai IRENAI, sūnui EIMUČIUI, 
dukrai ELVYRAI su šeima ir visiems jų giminėms reiš
kiame gilią užuojautą — 
Ignas Gabalis S. ir M. Jokūbaičiai

Albinai Krikščiūnienei
Amerikoje mirus, brolį PETRĄ MATULEVIČIŲ nuo
širdžiai užjaučiame —

NORINTIEMS VYKTI Į 40-JĮ 

Eucharistini Kongresą
Melburne, Australijoje, 1973 m. kovo 18-25 dienomis
Ruošiamos dvi kelionės. Pirmoji — aplink pasaulį kartu su 
vysk. V. Brizgiu. Išvykstama vasario 2 d., grįžtama kovo 1 1 d. 
Programoje: Roma, Graikija, Etiopija, Kenija, Pietų Afrika, 
Mauricijaus sala, Australija, Prancūzų Polinezija, Havajai. 
Kaina — $3,069. Į šią sumą įeina: lėktuvų bilietas, visur pirmos 
klasės viešbučiai (po du kambaryje), kasdien du valgiai (Melburne 
ir Havajuose bus duodami tik pilni pusryčiai), transportai, išvykos 
(sightseeings), priedai už patarnavimus, ši suma visiems sumažėtų 
atsiradus pakankamam keleivių skaičiui ir tiems, kurie Melburne 
norės gyventi atskirai.

Antroji grupė išvyksta vasario 1 5 d., grįžta kovo 1 1 d. 
Programoje: Havajai, Australija, Naujoji Zelandija. 
Kaina — $1,839. I šią sumą įeina: lėktuvų bilietas, pirmos 
klasės viešbučiai (po du kambaryje), visur pusryčiai, demi-pensijonas 
Canberra ir Sydney miestuose, visi valgiai Naujojoj Zelandijoj, trans
portai, išvykos (sightseeings), priedai už patarnavimus.
Abiejų grupių keleiviai turės sumokėti dar po $30 kongreso 
registracijos mokesčio. į abi grupes registruotis ar teirautis 
informacijų — nevėliau rugsėjo 15 dienos. Rašyti adresu: 
CATHINTOURS, Ine., 109 N. Dearborn, Chicago, Ill. 60602, USA.

I am interested in the 40th Eucharistic Congress. Please, 
send me detailed informations on Tour I 

(please, type or print)
Tour II

Name

Adress:

City State .. 

TORONTO MIESTAS
Pranešimas atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, rugsėjo 4, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus 

išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 

antradienio — trečiadienį.

H. F. A t y e o , P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

kų susideginimo prasmę žodį ta
rė dr. Vyt. Majauskas.

Sudiev stovyklai!
šeštadienį rytą po Mišių, 

ankstyvų pietų metu, įvyko sto
vyklos uždarymas. Žodį tarė 
LFB valdybos pirmininkas J. 
Mikonis, torontiečiai rengėjai ir 
daugiausia per savaitę vargęs 
prof. Antanas Musteikis. Jis pir
mininkavo per visas studijų sa
vaitės paskaitas ir diskusijas, 
kurios kartais turėdavo tenden
cijos nuo bėgių nuriedėti, bet 
pirmininkas taikliomis pastabo
mis pasilikdavo savo ribose.

Stovyklos viršininku buvo Vy
tautas Aušrotas, ūkvedžiu — J. 
Jasinevičius, kapelionu — kun. 
J. Staškus. Stovykloje taipgi 
darbavosi A. Bajorinas, V. 
Krikščiūnas, S. Dargis ir dr. C. 
Kuras.

Dalyvis

Sofija Budrcvičienė 
Vincas Pronckevičtus

I

Zip Code
aS



Kritiški pokongresiniai apmąstymai
A. RINKŪNAS

šaunios buvo vestuvės. Suva
žiavo daug svečių. Turtingi dė
dės atvežė gausiu dovanų. Ilgai 
iškylauta, šokta, dainuota, kal
bėta. Atkreiptas savųjų ir sveti
mųjų dėmesys. Buvo tikrai gra
žu ir iškilu. Bet kaip ir viskam, 
atėjo galas ir vestuvėm. Jaunie
ji, išvykę iš tėvų namų, atsidū
rė prieš tolimesnio gyvenimo 
realybę. Likę vieni tėvai, po ves
tuvių apsitvarkę, rimtais veidais 
galvoja, kaip čia vėl viską į dar
nią vagą grąžinti.

Su tokia vestuvių pokylio ale
gorijos nuotaika palengva priei
name prie praėjusio pokylio — 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso siūlų mezgimo. Tiesa, dar 
neviską žinome — nežinome ar 
bus paskelbta naujų dalykų iš 
už geležinės Kento uždangos, 
bet ir tai, kas paskelbta, duoda 
pakankamai medžiagos apmąsty
mui. O paskelbta yra: Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
įsteigimas, jaunimo informaci
jos centro sudarymas, akcijos 
komiteto užuomazga, data bei 
vieta sekančio jaunimo kongre
so. Sustokime bent prie pirmojo 
punkto.

Kad jaunimas įsteigė savo at
skirą sąjungą, yra pagrindinai 
visų trijų PLB valdybų keturio
likos metų “nuopelnas”. Pirmo
ji PLB valdyba, užimta bendrais 
organizaciniais darbais, jaunimo 
organizavimo reikalu beveik nie
ko nepadarė. Antroji PLB val
dyba reikalą pajudino suorgani
zuodama pirmąjį jaunimo kong
resą. Gražus ir didingas buvo tas 
pokylis, bet ateičiai mažai reikš
mės teturėjo. Kongreso nutari
mu įsteigta PLB jaunimo sek
cija, veikusi prie PLB valdybos, 
neparodė jokios veiklos, o gau
sios ano kongreso rezoliucijos, 
priimtos nesusitarus su vyres
niaisiais, nuėjo į užmarštį. Da
bartinė trečioji PLB valdyba 
nuo pat pradžios turėjo vicepir
mininką jaunimo reikalams, ta
čiau nauja PLB jaunimo sekcija 
buvo suorganizuota tik ketvir
taisiais kadencijos metais, o ir 
po to jokios veiklos neparodė ir 
siu metų jaunimo kongresui jo
kios reikšmės neturėjo, išskyrus 
asmeninę vicepirmininkės veik
lą. Tai yra jos pačios, o ne jau
nimo sekcijos nuopelnas.

Apie naujai įsteigtą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą tuo

Kaip Kanada rūpinasi pensininkais?
Šio krašto seniem žmonėm pa

grindinė pagalba yra senatvės 
pensija. Kiekvienas kanadietis 
virš 65 metų amžiaus, neatsi
žvelgiant į jo finansinę būklę, 
gauna pagrindinę pensiją, jeigu 
jis yra išgyvenęs atitinkamą lai
ką Kanadoje. Mėnesinė pensija 
$82.88 (1972 m.) bus proporcin
gai didinama pagal pragyveni
mo kainų kilimą.

Kiekvienas asmuo, išgyvenęs 
Kanadoje 10 metų, gali paduoti 
prašymą pensijai gauti, jei jis 
yra sulaukęs pensijos amžiaus. 
Jei yra tarpai dešimties metų 
laikotarpyje, bus svarstomas vi
sas ankstesnis buvimas šitame 
krašte.

Pensininkai Kanadoje nėra 
varžomi, jeigu jie nori išvykti 
gyventi kitur. Pavyzdžiui, jei 
pensininkas yra išgyvenęs 20 
metų nuo savo 18-tojo gimtadie
nio, gali išvykti gyventi betkur 
pasaulyje ir gauti savo pensiją. 
Jeigu jis gyveno Kanadoj trum
pesnį laiką, gali išvykti iš Ka
nados 6 mėnesiam ir gauti pen
sijos Čekius. Po šešių mėnesių 
čekiai yra sulaikomi. Kai jis 
grįžta į Kanadą, vėl turi pra
šyti pensijos. 

A f A
I Alfonsui Ramanauskui
f staigiai grįžus pas Kūrėją, poniai RAMANAUSKIENEI, 

EIMUČIUI ir ELVYRAI reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime —

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga

tarpu žinome, kad ji “veiks PLB 
rėmuose”, “apjungs visą jauni
mą”, “su PLB valdyba bendraus 
ir bendradarbiaus”, “su PLB 
valdyba eis ranka rankon”. Gra
žios tai frazės, bet ką jos reiškia 
praktiškai? Imkime iš eilės.

PLB rėmuose. Jaunimo są
junga įsisteigė kaip atskira or
ganizacija ir išsirinko savo pa
saulio masto valdybą. Ji taip pat 
nusistačiusi turėti savo padali
nius atskiruose kraštuose. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė gi 
nėra organizacijų federacija ir 
remiasi ne organizacijomis, bet 
atskirais asmenimis, kurie tie
sioginiu balsavimu renka visus 
valdomuosius organus. Kaipgi 
galima sakyti, kad jaunimo są
junga veiks Bendruomenės rė
muose? Nebent Bendruomenė 
savo ateinančiame PLB seime 
pakeistų savo konstituciją, priar
tėdama prie ALTos struktūros, 
ir taptų organizacijų federacija 
panašiai, kaip turi latviai ir es
tai. Arba, dar blogiau — būtų 
prieita prie dviejų bendruome
nių: senimo ir jaunimo.

Apjungs visą jaunimą. Kaip? 
Jau eilę dešimtmtečių turime 
veikiančias jaunimo organizaci
jas — skautus ir ateitininkus. 
Tų organizacijų vadovybės ofi
cialiai kongreso rengime arba 
nedalyvavo, arba buvo tik stebė
tojai. Tai kaip gi čia bus? Kaipgi 
tos organizacijos įsijungs į kitą 
organizaciją? Nebent visos seno
sios organizacijos susilikviduo- 
tų, kuo turbūt niekas netiki. Ir 
vėl lenda bloga mintis: negi gal
vojama apie atskiros jaunimo 
bendruomenės kūrimą? O gal 
tokia bendruomenė uždaruose 
Kento posėdžiuose jau ir įkurta?

Bendraus ir bendradarbiaus 
su PLB valdyba. Tai jau aiški ir 
logiška mintis. Vadinasi, įkūrė
me naują, jau iš eilės ketvirtą, 
veiksnį, kuris savarankiškai 
veiks ir pagal savo nuožiūrą ben
dradarbiaus su jau esančiais 
veiksniais, įskaitant PLB valdy-. 
bą. Norės dirbs darniai, norės 
— ginčysis, norės — užims prie
šingą poziciją. Bet argi tokiam 
tikslui PLB valdybos iniciatyva 
buvo kongresas organizuotas ir 
ar tam tikslui vyresnioji karta 
sudėjo kongresui šimtatūkstan
tinę sumą?

Apmąstymus kitais klausi
mais palikime kitam kartui.

Kanadoje nėra apleidžiami 
tie, kurie ilgai dirbo (Kanadoje) 
ir prieš pensijos amžių išvyko į 
kitą kraštą. Kurie Kanadoje iš
gyveno 40 metų po savo 18-tojo 
gimtadienio ir dėl kurios nors 
priežasties iš krašto išvyko prieš 
pensijos amžių, gali parašyti 
prašymą Kanados pensijai gauti 
iš savo gyvenamo krašto.

Kanadoje atsižvelgiama ir į 
pragyvenimo kainų kilimą. 1967 
m. sausio mėnesį buvo įvestas 
garantuotų pajamų priedas.Pen
sininkams, kurie neturi kitų pa
jamų, yra išmokama su papildu 
garantuota mėnesinė suma iki 
$150 vienam arba $285 vedu
sių pensininkų porai. Šis augš- 
čiausias priedas duodamas tik 
neturintiems kitų pajamų. Taip 
suteikiama pagalba pensinin
kams, kurie turi tik senatvės 
pensijos pajamas. Šis priedas ne
taikomas pensininkams, kurie 
gyvena už Kanados ribų ilgiau 
kaip 6 mėnesius. Pilnas priedas 
yra $67.12 viengungiui ir $119. 
24 vedusių porai. Priedas yra 
mažinamas pagal gaunamas pen
sininko kitas pajamas.

Canadian Scene

Šventinamas kertinis akmuo naujai Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos šventovei ir kultūros centrui rugpjūčio 13 
d. Iš kairės: arkivyskupo kardinolo J. Dearden atstovas kun. Dietz, architektas dr. A. Kulpa, klebonas ktm. M. 
Kundrotas ir kun. Alf. Babonas. Ant stalo — kertinis akmuo ir dėžutė su dokumentais Nuotr. K. Sragausko

Lietuvių gimnazijos šviesuliai ir prietemos

Dideli siekiai, menkos priemonės
Kalbos mokymo priemonių 

stoka
Lietuva ir Vokietija — artimi 

kaimynai, tačiau pirmoji savos 
kalbos mokslo priemonių pasta
rajai neparenge. Daug vokiečių 
ar lietuviškai nekalbančių Vo
kietijos lietuvių norėtų kur nors 
rasti lietuvių kalbai mokytis žo
dynų ir vadovėlių, bet nesuran
da. Gimnazijoj išgąstingai trūks
ta lietuvių-vokiečių kalbų žody
nų. Nėra nė vadovėlio, pritaiky
to" gimnazijai. Lituanistui — že
mesniųjų klasių mokytojui ten
ka kasdien atplušti ankstesnės 
kartos sugaištį. Nė “Zivilverwal- 
tungo” keturmečiu Lietuvoje ne
buvo išleistas nei mokyklinis žo
dynas, nei gramatika, nei vado
vėlis. Svetimtautis Tėvas Fuls- 
tas suskubo išleisti lietuvių-vo
kiečių kalbų žodyno pirmą pusę, 
o UNRROS ir IRO metais išleis
tas tik vienas A-Z apimties žo
dynas, deja, be veiksmažodinių 
formų, nekirčiuotas. Tai ir vis
kas.

C. Winter leidykla Heidelber
ge, tiesa, padovanojo lietuviams 
porą puikių lietuvių-vokiečių žo
dynų, bet universitetine apimti
mi (5 tomai) ir negiminazistine 
kaina (400 DM). Ta pati leidykla 
išleido lietuvių kalbos gramati
ką, irgi tik mokslinei filologijai 
sukirptą.

Jau kelinti metai gimnazijon 
ateina pirmaklasiai, kalbėdami 
nelietuviškai. Šiemet pirmoje 
klasėje mokėsi 14 “pypliukų”, 
kurių tik pora susikalba lietu
viškai: viena neseniai iš Nemu
no šalies, kitas — lietuvės ma
mytės išmokytas. Kitų dvylikos 
— lietuviškos tik pavardės, bet 
ne liežuvis. Gimnazija, priimda
ma vokiškai kalbančius moki
nius, įsipareigoja juos mokyti 
dalykus, aišku, vokiškai, tarp jų 
ir lietuvių kalbą. O kaip kitaip?! 
Pirmoje klasėje prieš keliolika 
metų pirmokus mokydavo iš pat 
pradžios taisyklingos rašybos ir 
gramatikos. Dabar visų pirma 
reikia juos išmokyti kalbėti lie
tuviškai, aiškinant vokiškai... 
Jei seniau mokiniui lengva bu
vo pasakyti: “aš turiu knygą, aš 
neturiu knygos”, tai dabar rei
kia į jo gležną galvutę ilgais 
pratimais kalti visai naują lie
tuviško neiginio-kilmininko są
voką. Kur ta pratiminė me
džiaga?

Nervais atmieštą duoną kram
to Vasario 16 gimnazijos litua
nistai, mokydami be galo painią 
ii- nevisada noriai priimamą kal
bą. Tik trečioje klasėje moki
nukai pradeda laisviau derinti 
kalbos dalių galūnes. Lietuviš
kai kalbėti reikia itin greitos 
intelektinės vaikų orientacijos 
ir ypatingai rišlių s a v o k o m s 
smegenų. Kokia galūnių aibė ir 
mišrainė! Kuo nors skirtingų 
lietuvių linksniavimo paradig
mų yra net 33. Kuo nors skir
tingų veiksmažodžių asmenavi
mo grupių grupelių yra dvigu
bai daugiau. O kur "dar painioji 
linksnių mokslo technika, kur 

prielinksnių, priešdėlių, priesa
gų mechanika?

"šalia lietuvių-vokiečių kalbų 
žodyno spragos yra kita — stoka 
skaitinių, pradedančių papras
tutėmis formomis, nuosekliai ve
dančių į kalbos “augštąjį pilo
tažą”.

O kodėl nepasinaudoti JAV li
tuanistų skaitiniais? Neina! Jie 
Vasario 16 gimnazijos progra
mai persiauri ir parengti jau lie
tuviškai kalbantiems.

Vieša Vokietijoj paslaptis, kad 
šeimos savo inteligentiškesnius 
vaikus siunčia į vokiečių gimna
zijas (yra išimčių), o ten neiš- 
sikapstančius ir šiaip vidutinius 
— į lietuvių mokyklą. O lietu
vių kalba nėra vidutiniams!

Suglausdamas anksčiau minė
tas lietuvybės menkėjimo prie
žastis ir ką tik iškeltąsias, kons
tatuoju: jei lietuvių gimnazijoj 
lietuvių kalba pirmauja tik pro
gramoje, tautiniuose renginiuo
se ir mokytojų kambary, bet ne 
koridoriuose, tai vargu ar kitaip 
gali būti dabartinėse sąlygose. 
Kapituliacija? Ne! O jeigu taip, 
tai kapituliacija nepaveikiosios 
lietuvybės, kuri užtėvyninėje 
tikrovėje ne tik atvirkščiai pro
porcinga laikui, bet dažnai ne
labai simpatinga, neabsoliučiai 
būtina.

Daug rankų didžią naštą ...
Manau, kad daugely kraštų li

tuanistai pluša, eksperimentuo
ja, rengdami skaitinių lietuviš
kai (svetimos kalbos) besimokan
tiems. Manau, kad daug tokių 
tylių darbininkų didžiuojasi at
radę* naują metodą, suvedę gra
matines painiavas į parankią tai
syklę, atrankioję taisyklei išim
tis, suredagavę simpatingą teks- 
tą-skaitinį. Ar nederėtų kartais 
sunešti lituanistams pionieriams 
savo atradimus ir laimėjimus, 
sunešus juos palyginti, atrinkti 
geriausius “masiniam” išeivijos 
vaikų švietimui. Tiktų lituanisti
nes patirtis pakloti ant analizi
nio stalo ir išvesti geriausią dės
tymo metodą, priimtiną dauge
lio šalių lituanistams. Lietuvin- 
dami mokinius provinciškai, be 
savitarpio talkos, be atrankos li
tuanistai dažnai kartosis ir sun
kiai išbris iš pionieriškų ekspe
rimentų. Kiekvieno lietuvių kal
bos darbuotojo pastangos" yra 
perbrangios, kad atliktų priva
čiuose užkampiuose.

Knygos iš Lietuvos
Vakarų pasaulio lietuviai ne

drebančiomis rankomis skyrė 
savo kartaus uždarbio tam tik
rą procentą Vasario 16 gimna
zijai. Nuostabi ši lietuvių savi- 
šalpa. O kaip su tėvynės Lietu
vos pagalba?

Kad metropolija rūpinasi pe
riferijomis, kad motina-tėvynė 
sielojasi savo vaikais išeiviais 
svetur, pasotindama jų kultūri
nius potroškius, Vakaruose sa
vaime suprantama. Nepriklauso
moji Lietuva, manding, panašiai 
elgėsi su išeiviais. O kaip žiūri 
į lietuviškąją gimnaziją (išeivius 
vaikus) sovietinės sistemos Lie
tuva? Tėvynės-išeivio, motinos- 
sūnaus natūralaus santykio dvi
taškį komunistinė sistema iškei
tė į kūjį ir pjautuvą. Dar taik
liau sakant, ne tik santykio dvi
taškį iškeitė į pjaunantį simboli, 
bet pačią “motiną-tėvynę” pri
vertė veikti pamotiškai. net ra
ganiškai. Sovietinės Lietuvos 
valdytojams Sovietija yra jų 
plati šalis, o išeiviai yra priešai, 
neremtini negalėse. Pagal sovie
tines sąvokas ir maskvine lini
ja. tokiais priešais yra V. Vo
kietijos lietuvių dauguma ir pati 
gimnazija. Iš sovietinės Lietu
vos oficialiųjų institucijų, man
ding. gimnazija nieko teigiamo 
nesulaukė.

O visdėlto gimnazija sunkiau 
gyvuotų be dabartinės Lietuvos! 
Eilė metu gimnaziją remia ke
liolika tauriu, savigarbių ir 
duosnių tautiečiu, toli mąstan
čiu privačiai. Gimnazijos pašti
ninkas, perkreipęs petį, dažnai 

tempia mokyklon brangius leidi
nius iš Lietuvos, siunčiamus mi
nėtų tautiečių. Puikūs lituanis
tiniai leidiniai, patrauklūs skai
tiniai ne tik užpildo lituanistinės 
literatūros spragas, bet ir pačią 
biblioteką. Lietuvių menininkų 
bei mokslininkų darbai blizgan
čiuose leidiniuose, gausios mies
tų fotografijos, vietovaizdžių ir 
paminklų albumai, folkloro rin
kiniai, senųjų rankraščių faksi
milės ir pan. padeda priartinti 
Lietuvos šalį tiems, kurie jos 
nematė ir gal nematys, o tačiau 
brandinami prie jos prisirišti, 
į gyvenimo poreikius įsiregist
ruoti. Taigi, gimnazija turi kil
nių rėmėjų tėvynėje. Padėka ir 
jiems!

Ar galės kada nors Vasario 16 
moksleiviai čia pramoktos kal
bos pumpurėlius sužydinti tėvų 
šalyje, prie kalbos šaltinių? Va
karų Europoje jau mėgstama 
pasikeisti ne tik studentais, gim
nazistais, bet ir mokytojais. Jo
kia naujiena, kad anglų kalbos 
mokytojai iš Anglijos atvyksta į 
Vokietijos gimnazijas, kad per 
Reiną keliauja vokiečių gimna
zistai Prancūzijon, o anie Vokie
tijon. Šitokie pasikeitimai tarp 
Vokietijos lietuvių ir Lietuvos 
lietuvių, deja, dar nėra naujie
na, tik utopija. Kol kandida
tams į Vilniaus mokyklas iŠ Va
karų reikia nusivežti kokio išei
vijos politruko politinio patiki
mumo raudoną pažymą, kol Le
ninas bus svarbesnis už litua
nistiką, vargu kas V. Vokietijoj 
ryšis studijoms Lietuvoje.

Baigiant
Šiuose rašiniuose buvo bandy

ta užgriebti bent iškilesnes vir
šūnes visos problematikos, ku
rion panirę V. Vokietijos lietu
viai su savo gimnazija. Buvo 
bandyta jos dabartinę tikrovę 
“fotografuoti” iš įvairių kampų 
ir padėčių, nes jos tikslų, išga
lių, priemonių, ateities negali
ma vertinti tik iš saulėto fasado.

Gimnazijos dvidešimtmetis! 
Lig šiol ji kovojo kaip Dovydas 
prieš “ištautėjimo ir laiko” Go- 
lijotą. Varganose sąlygose nu
veikė daug saviesiems, Lietuvai 
ir Vokietijai. Ar po šios sukak
ties ji švitės, ar virs pasvirusiu 
ornamentuotu lietuvišku kryžiu
mi išeivių antkapių tarpe, pri
klausys nuo jos paklausos lietu
vių (ypač V. Vokietijos) visuo
menėje.

Šias eilutes rašydamas girdžiu 
už lango žaidžiančius du ketur
mečius vaikiukus. Vieną jtį, Ge
diminą, pagimdė neseniai iš Lie
tuvos atvykusi ir už gimnazijos 
abituriento ištekėjusi lietuvė 
motina. Augo Gediminas mamos 
lietuviškai kalbinamas, klausėsi 
mamytės pasakų ir, kiek mokė
jo, lietuviškai šnekėjo su visais: 
gimnazijos vaikais ir kaimo vo
kietukais. Nieko nesivaržė, nes 
jo mamos kalba buvo jo kalba, 
brangus turtas, kurį galima pa
rodyti visur...

Bėgo metai. Kaimynijon atsi
kėlė kita šeima, kurios motina 
lietuvė, neseniai atvykusi iš Že
maitijos, atsivežė Kęstutį. Mama 
žemaitė savo Kęstutį kalbino 
nuo lopšio vokiškai. Atvažiavęs 
gimnazijos kieman, Kęstutis 
mokėjo vokiškai kalbėti ir šiek 
tiek lietuviškai suprasti.

Ir va, susitiko du trečios kar
tos atstovai: lietuviškai augin
tas Gediminas ir vokiškai kalbi
namas Kęstutis. Kieme prasidė
jo ... kalbų konkurencija! Ku
ris šių keturmečių laimėtojas?

Pažįstant daugybės lietuvių 
psichinį lankstumą, kuris persi
duoda vaikams ir lengvai lei
džiasi užgožiamas svetimos ap
linkos, i šį klausimą nesunku at
sakyti. Lietuviškai kalbėjęs Ge
diminas su Kęstučiu kalbasi.. . 
tik vokiškai. Nekitaip bus ir tau
tinėj konkurencijoj: motinos iš- 
lietuvintas vokietukas išlietu- 
vins kitą lietuviuką.

Tai miniatūrinė socio-psicho- 
loginė drama, kuri tačiau atvaiz-
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Konkretus vaizdelis

JAUNIMO KONGRESO VIEŠNIOS
ZIGMAS G1RDAUSKAS

Petras Kuodas jau buvo grį
žęs iš įstaigos ir po sočių pietų 
gulėjo minkštoje sofoje. Buvo 
išjungęs visų savo sąnarių ir 
proto įtampą, viena akimi, pu
siau snausdamas, televizijoj ste
bėjo triukšmą keliančius Ame
rikos demokratus savo konven
cijoje. Ramybę sudrumstė tele
fono skambutis. Petras tingiai 
pakėlė telefono ragelį, bet grei
tai pagyvėjo, kai ragelyje išgir
do malonų moterišką balsą:

— Laba diena, pone Kuodai, 
čia Liepienė kalba, — stragiai 
kalbėjo malonus sopranas.

— Labas, ponia Liepiene, ma
lonu jus girdėti.

— Aš čia pas jus, pone Kuo
dai, su jaunimo kongreso rūpes
čiais — noriu prašyti, kad nak
vynei bent keletą atstovų paim
tumėte.

— Būtent ką — berniukus ar 
mergaites?

— Būtų labai gerai, jei galė
tumėte paimti tris mergaites.

— Mes mielai, ponia Liepie
ne, mes ir vietos pakankamai 
turime, ir lovų, ir patalynės, tik 
reikia su žmona truputį pasitar
ti... Man kažkaip lyg ir nepa
togu žmonai nieko nesakius vieš
nias užsisakyti... — juokauda
mas kalbėjo Petras.

— Labai dėkoju, pone Kuo
dai, kai su žmona pasitarsite, 
man skambtelėkite, o dabar 
iki...

Petras lėtai padėjo ragelį ir 
dar kurį laiką spoksojo į gėlėtą 
kilimą, tarsi nesuvokdamas, ko
dėl taip greitai Liepienei jis pri
žadėjo, galima sakyti, užtikrino, 
kad nakvynė bus. Pakilęs nuo 
sofos Petras nejudriai slinko j 
kiemą, kaire ranka lygindamas 
ant pakaušio pašiauštus plau- 
kus.Petras žinojo, kad jo darbš
čioji žmona Valerija yra pačia
me kiemo gale tarp gėlių, salo
tų, agrastų ir agurkų. Priartėjęs 
prie jos Petras perbraukė per 
ūsus su dešinės rankos pirmuo
ju krumpliu ir sako žmonai:

— Valiute, Liepienė skambi
no ir prašė, kad bent tris jauni
mo kongreso atstoves nakvynei 
priimtume šiam savaitgaliui.

— Net tris, — nustebo Vale
rija, — o kur gi mes jas sugul- 
dysime?

— Nagi, brangioji, svečių 
kambaryje yra dvi lovos, o Rek- 
so kambary, išvalius ir išvėdi
nus, dar galima vieną sulenkia
mą iš rūsio pastatyti. Reksą aš į

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo netva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei ja? 
tunaikina."ADAMS GARLIC PEARLES'* 
turi savyje reikalingos Česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama 
Per Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi žios česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

Muzikas Faustas Strolia aiškina lietuvių dainų prasmę pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso stovyklautojams Romuvoje, Kanadoje, iliustruodamas 
akordeonu Nuotr. A. D.

džiai rodą išeivių antros, trečios 
kartos polinkius, tautines kon
kurencijas, lietuvių pralaimas ir 
rūškaną ateitį.

Kultūrų kryžkelėje parimusi 
Vasario 16 gimnazija, garbingo 
vardo ir palikimo nešėja, lietu
vybės vertės ir atsparumo eks
ponentė nelietuviškoje tikrovė

savo miegamąjį patalpinsiu nak
čiai. Šuo jau suaugęs — nesi
jaudins keliom dienom kamba
rio netekęs. — Valerija daugiau 
neprieštaravo, nes ji žinojo, kad 
Reksas tikrai perdaug nepergy
vens ...

Rytojaus dieną Kuodienė plu
šo nuo ankstyvo ryto po visus 
kambarius, plaudama ir blizgin
dama. Visame name kvepėjo 
pušų ir kadugių kvapai, o Rek
sas slidinėjo išblizgintuose ko
ridoriuose. Petras, sugrįžęs iŠ 
darbo, vėl greitai išvyko supirk
ti maisto ir įvairiausių vaisių 
sunkų. Vėliau jis paskambino 
poniai Liepienei, kad jau pasi
ruošę priimti tris mergaites.

— Jūs gausite ispanes iš Ar
gentinos. Matote, pone Kuodai, 
tų kraštų jaunimu, kurie kalba 
angliškai, mes perdaug nesirū
piname — jie moka kalbą ras ir 
kelią, bet kuriems sunku susi
kalbėti, reikia, taip sakant, glo
boti, — vėl tuo pačiu švelniu 
balsu aiškino Petrui ponia Lie
pienė.

— Va, kad nori, tris ispanes 
skiria, — skundėsi Petras žmo
nai. — Bent lotyniškai nebūčiau 
pamiršęs, o dabar fuga... om
nia ..., nieko nebežinau po tiek 
metų...

— Ko čia rūpiniesi prieš lai
ką, — subarė Petrą žmona, — 
juk lietuvaitės atvažiuoja, o ne 
kokios ten metises su indėniš
kom plunksnom...

Ankstyvą šeštadienio rytą 
Petras puolėsi plauti automobi
lio. Visų pirma iš vidaus, o vė
liau iš lauko. Ilgai plovė ir bliz
gino. Tik kai jau visi dažai ir me
talai atgavo kadaise buvusį žėrė
jimą, Petras išvažiavo iš kiemo į 
namo priekį ir pats nuėjo puoš
tis.

Prie parapijos pastatų vyko 
didelis sujudimas. Atvažiavo 
sunkiai dūsaudami autobusai ir 
pabėrė pulkus jaunimo. Iškrovę 
iš savo papilvių sunkų bagažą, 
autobusai lengviau atsiduso ir 
dingo drėgnose gatvėse. Salėje 
vyko svečių skirstymas. Petras 
čia rado ponią Liepienę, kuri 
labai greitai jį pristatė prie tri
jų puošnių moteriškių, sakyda
ma:

— Štai jūsų jaunimo kongre
so atstovės pas jus nakvynei, po
ne Kuodai.

Į Petrą sužiuro šešios tamsios 
akys. Trijuose tamsiai ružavuose 
veiduose skleidėsi šypsenos, ati
dengdamos ryškiai raudonai da
žytose lūpose baltų dantų bliz
gėjimą ... Petras pasijuto ne
drąsiai. Jis jautė, kaip jį tyrinė
jo jų aštrūs žvilgsniai. Į Petrą 
žiūrėjo jau seniai subrendusios 
moterys, ne tos jaunos ir kuk
lios mergaitės, kurioms jis bu
vo supirkęs įvairias vaisių sun
kas ...

— Ellas estan Juana y Maria 
mi amigas intimas (jos yra Joa
na ir Marytė mano draugės), — 
pasakė viena jų, rodydama į sa
vo drauges.

Petras dar labiau sumišęs 
įsmeigė savo žvilgsnį į salės 
grindų kvadratus.

je, ar tau Praamžius atbaidys 
“mane-tekel” lemties pirštą il
gam? Kaip ten bebūtų, bet Tu, 
Gimnazija, buvai ir esi kūrybin
ga lietuvių tautos ugnies kūrė
ja už Lietuvos. Tu nusipelnei 
lietuvių mokslo istorijoje pažy
mos, kurią kada nors minės pa
ti tėvynė. Bendradarbis
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VIEŠĖJO A. KOSYGINAS praėjusiais metais autoinspecijos dar-

© LIETIMAI PASAULYJE
"Komjaunimo Tiesos" pranešimu 

rugpjūčio 12 d. laidoje, Palangoje su 
šeima atostogavo Sovietų Sąjungos 
premjeras A. Kosyginas, šia viešna
ge netenka stebėtis, nes Palanga yra 
paskelbta visasąjunginiu kurortu ir 
susilaukia rusų bei kilų tautybių vis 
didesnio dėmesio. Prailgintame Pa
langos aerodrome dabar gali nusi
leisti iš Maskvos bei kitų miestų at
skridę didieji keleiviniai lėktuvai. 
Baigdamas atostogas, A. Kosyginas 
lankėsi Nidoje. Priekulės sovchoze, 
Kaune, Elektrėnuose, Trakuose ir 
Vilniuje. A. Kosyginą lydėjo vilniš
kės kompartijos I sckr. A. Sniečkus, 
bei kiti centrinių ir vietinių įstaigų 
pareigūnai. Kaune jam buvo paro
dyta M. K. Čiurlionio galerija, vitra
žu ir skulptūros muzėjum paversta 
Kauno įgulos bažnyčia, dail. A. Žmui
dzinavičiaus memorialinis muzėjus, 
Kauno dirbtinio pluošto gamykla, 
Vilniuje — Lazdynų gyvenamasis ra
jonas, naujieji sporto rūmai Neries 
pakrantėje. Dailės parodų rūmai. 
Kaune ir Vilniuje A. Kosyginas pir
miausia padėjo gėlių prie Lenino pa
minklų. Kauniškio paminklo autorius 
yra skulptorius N. Petrulis, vilniškio 
— maskvietis skulptorius N. Toms- 
kis. Vilniuje A. Kosyginas aplankė 
ir II D. kare žuvusiam gen. I. čer- 
niakovskiui skirtą paminklą. Iš Vil
niaus aerodromo A. Kosyginas iš
skrido į Maskvą.

KOVA SU GIRTAVIMU
Maskvoje pradėta kova su girtavi

mu jau pasiekė Ir Lietuvą. Atitin
kamus nutarimus turėjo priimti Ir 
paskelbti vilniškės augščiausiosios 
tarybos prezidiumas. Alkoholio var
tojimas leidimų neturinčiose viešose 
vietose arba girto asmens pasirody
mas jose pirmą kartą baudžiamas 10- 
30 rb. bauda, kuri pranešama nusi
kaltusio darbovietei ar mokslo Įstai
gai. Už tokius pakartotinius nusikal
timus darbovietės gali atimti gamy
binę premiją. Atėjimas darban ne
blaiviame stovyje gali baigtis atlei
dimu. Meistrai, brigadininkai, virši
ninkai ir vadovai, leidžiantys gerti 
darbovietėse ir neatleidžiantys iš dar
bo girtuoklių, gali būti traukiami 
drausminėn ar baudžiamojon at
sakomybėn. Nemažas dėmesys skiria
mas nepilnamečių girtavimui sutab- 
dyti. Tėvai ar kiti asmenys, girdan
tieji nepilnamečius, baudžiami iki 
30 rb., o jeigu jie su nepilnamečiais 
turi tarnybinius ryšius, bauda gali 
siekti net vienerius metus pataisos 
darbų. Paaugliai, pasirodę girti ar 
vartoję alkoholį viešose vietose, gau
na 3-10 rb. baudas, kurias turi su
mokėti jų tėvai. Nepilnamečius drau
džiama priimti į darbą, susijusį su 
alkoholinių gėrimų gamyba, laikymu 
ir prekyba. Piniginės baudos taipgi 
numatytos ir prekybos atstovams, pa- 
žeidusiems alkoholinių gėrimų parda
vinėjimo taisykles. Samagono gamin
tojai saviems poreikiams baudžiami 
kalėjimu iki vienerių metų ar pini
gine bauda iki 500 rb., samagono ga
mintojai ir pardavinėtojai — kalėji
mu nuo 1 iki 3 metų. Gali būti kon
fiskuojamas ir jų turtas. Geriau-' 
tiems nusipirktą samagoną gresia 10- 
15 rb. bauda bei pranešimas jų dar
bovietėms. Automobilių, sunkveži
mių, traktorių bei kitų mašinų gir
tiems vairuotojams numatyta 10-30 
rb. bauda ir vairuotojo teisių atėmi
mas iki 2 metų. Jeigu jie, atlikę 
baudą, sekančiame penkmetyje vėl 
sėda girti už vairo, pakartotinė baus
mė gali būti padidinta iki 50 rb., 
o vairuotojo teisės atimamos 2-5 me
tams. Liūdnų statistikos duomenų 
yra paskelbusi "Komjaunimo Tiesa” 
102 nr.: “1971 metais dėl girtų vai
ruotojų kaltės įvyko 1050 autoava
rijų, žuvo 244 ir buvo sužalota 1011 
žmonių. Daugiausia avarijų įvyko 
Kauno ir Vilniaus rajonuose, šių ra
jonų girti vairuotojai padarė net po 
42 avarijas, Trakų rajone — 39, Rad
viliškio — 35, Biržų ir Šilutės — po 
32, Panevėžio — 31 avariją. Be to,

SUDBURY,
JAUNIMO GEGUŽINĖ. Stud. Dan

guolės Remeikytės iniciatyva pirmą 
kartą suruošta jaunimo gegužinė lie
tuvių religinei šalpai paremti praėjo 
su didžiausiu pasisekimu. Pirmą kar
tą Petro Jutelio gražioji vasarvietė 
"Baravykas” susilaukė tiek daug 
svečių, ypač lietuviškojo jaunimo. 
Tai pirmas toks įvykis Sudburio lie
tuvių istorijoj. 1 v. p. p. Mišias lai
kė svečias iš Čikagos kun. K. Kuz
minskas, liet, religinės šalpos atsto
vas, ir kun. Ant. Sabas. Svečias sa
vo pamoksle papasakojo, kaip žiau
riai yra persekiojami tikintieji oku
puotoje Lietuvoje, kur konstitucijos 
garantuota religijos laisvė yra gry
nas pasityčiojimas, o praktikoje no
rima visiškai išrauti tikėjimą iš 
žmonių širdžių. Oras pasitaikė pasa
kiškai gražus. Dalyvavo labai daug 
tautiečių iš Sudburio ir svečių iš to
liau. Iš Hamiltono buvo B. Stepona
vičiai, iš Toronto D. I. Černiai ir p. 
Venslovaitienė su sūnum Algiu. Gra
žiam paplūdimy žaidė ir krykštavo 
jaunimas. Besimaudančio jaunimo 
tarpe buvo matyti ir vyresnio am
žiaus žmonių, kurie jieškojo atsigai
vinimo nuo vasaros karščių. Garsiai 
aidėjo pušyne lietuviškų plokštelių 
muzika. Veikė turtingas bufetas su 
karštais ir šaltais užkandžiais ir gė
rimais. Buvo dvi loterijos: viena jau
nimui, antra suaugusiems. Didžiojoj 
loterijoj laimė aplankė B. Stankuvie- 

buotojai drauge su kitų tarnybų par
eigūnais, padedami visuomenės, su
laikė 15.082 neblaivius vairuotojus. 
9.073 buvo atimta teisė vairuoti 
transporto priemones ...”

ALUS IR VAISVANDENIAI
Maskva, paskelbusi kovą alkoholio 

vartotojams, įsakė didinti vaisvande
nių ir alaus gamybą, kad ji pilnai 
patenkintų paklausą. Šia proga “Tie
sa” 170 nr. praneša: “Klaipėdos 
“švyturio” alaus darykloje sumon
tuota pajėgiausia respublikoje — 12.- 
000 butelių per valandą — vaisvan
denių pilstymo linija. Dvi tokias tė
vyninės gamybos linijas šį penkmetį 
numatoma sumontuoti Kauno "Ragu
čio” susivienijimo vaisvandenių ce
che. Nauja technika atkeliaus ir į 
šio susivienijimo mineralinio van
dens pilstymo cechą Birštone. Tuo 
pačiu gydomųjų vandenų “Vytautas”, 
“Druskininkai” ir geriamojo van
dens "Birutė” gamyba padidės tri
gubai. Penkmečio paskutiniaisiais 
melais jų numatoma pateikti apie 
50 milijonų butelių. Prieš kurį lai
ką mineralinis vanduo aptiktas res
publikos sostinėje. Tad perspektyvo
je — gaivinančių gėrimų ir mine
ralinio vandens cecho statyba Vilniu
je, Kirtimų rajone. Kur kas daugiau 
turėsime ir alaus. Išaugs naujas Klai
pėdos “švyturio” daryklos komplek
sas. Rekonstruojamas Panevėžio 
alaus kombinatas "Kalnapilis”, iš
augs Kauno "Ragučio” susivienijimo 
pirmosios alaus įmonės pajėgumai. 
Ateinančiais metais prasidės vienos 
stambiausių šalyje Utenos alaus da
ryklos statyba. Per metus pro naujo
sios įmonės vartus iškeliaus 200 mili
jonų butelių alaus ir vaisvandenių, 
įrengimus uteniškiai gaus iš Čeko
slovakijos, pagarsėjusios savo alaus 
pramone ...” Vaisvandenių ir alaus 
gamybos didinimas dar nereiškia al
koholio mėgėjų skaičiaus sumažėji
mo. Nevisus juos pavyks priversti 
gerti tik vaisvandenius ar alų, o, be 
to, apsisvaiginti galima ir didesniu 
kiekiu alaus. Jo vartojimą Lietuvoj 
yra sumažinęs šaldytuvų trūkumas 
alinėse, restoranuose, parduotuvėse 
ir netgi pačiose alaus daryklose.

IŠGELBĖJO PILIAKALNI
Liūtys gerokai apardė Bražuolės 

piliakalnį Trakų rajone. Kultūrinį 
sluogsnį galėjo visiškai sunaikinti pi
liakalnio viršūnėje susitelkęs van
duo. Iškviesti melioratoriai su mo
derniomis mašinomis negalėjo pa
siekti viršūnės. Piliakalnis buvo iš
gelbėtas archeologo V. Daugudžio va
dovaujamų kraštotyrininkų rankomis.

ORIGINALUS PAMINKLAS
1941 m. birželio 23 d. vokiečiai su

degino Ablingos kaimą prie Gargždų 
ir sušaudė jo 42 gyventojus. Žemaiti
jos zonos 25 medžio drožėjai ir du 
kalviai, vadovaujami klaipėdiškio 
liaudies meistro Vytauto Majoro, žu
vusiųjų atminimą pagerbė gražiu 
paminklu — 30 ąžuolo skulptūrų, ku
rios yra 10—15 metrų augščio. Meta
lo saulutėm ir vario stogais papuoš
tos skulptūros ant žvaginių piliakal
nio vaizduoja sušaudytus žymesniuo
sius Ablingos kaimo gyventojus.

NEVĖŽIO PLAUČIAI
V. Maižius “Tiesos” 182 nr. pra

neša įdomų eksperimentą: "Netoli 
Panevėžio, prie Berčiūnų, įrengta pir
moji šalyje veikianti dirbtinio aera
vimo stotis “Nevėžis-1”. Ant ponto
nų sumontuoti specialūs įrengimai, 
tarsi savotiški plaučiai, pučia į te
kantį vandenį orą. Upė praturtinama 
deguonimi, kuris skatina daugintis 
mikroorganizmus, suaktyvina šių bio
loginių vandens valytojų veiklą...” 
šio eksperimentinio įrenginio auto
riai yra Kauno politechnikos institu
to Panevėžio vakarinio fakulteto do
centas, technikos mokslų dr. Mindau
gas Žukauskas, dėstytojai bei studen
tai ir jiems talkinę KPI vanden
tiekio ir kanalizacijos katedros spe
cialistai. Nevėžis yra viena labiausiai 
užterštų upių Lietuvoje. V. Kst.

ONTARIO
nę, I. Černienę net du kartus, Ruk- 
šienę, K. Joniką ir A. J. Gataučius. 
Prie gegužinės daug prisidėjo L. Re
meikienė, S. Remeikienė, Petras ir 
Povilas Juteliai, J. M. Kriaučeliūnai, 
B. J. Stankai, Z. J. Labuckai, J. Ba- 
taitis, VI. Juška. Gryno pelno gauta 
$450. Kun. K. Kuzminskas iš Sud
burio šalpos reikalais išvažiavo į 
Sault Ste. Marie, Torontą ir Hamil
toną. K. A. S.

ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ klubo 
“Geležinis Vilkas" valdyba š.m. rug
sėjo 3, sekmadienį, V. Gudriūno ūky
je rengia gegužinę-pikniką. Progra
moje: metinės šaudymo varžybos jau
niams ir suaugusiems, puikus mais
tas, turtingas bufetas, loterija. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. V-ba
VANCOUVER, B.C.
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA. 

Čia jau veikia radijo stotis CIVB, ku
ri transliuoja daugelio tautybių pro
gramas. Vietos lietuviai, susidėję su 
latviais, taip pat gavo gana gerą lai
ką, būtent, penktadieniais 8—8.30 v. 
v. Su latviais sutarta, kad per metus 
jie turės 35 transliacijas, o lietuviai 
— 17. Lietuviška programa rūpinasi 
F. Valys, talkinamas B. Vileitos ir F. 
Daškio. šiuo metu telkiama reikalin
ga medžiaga. Pirmoji lietuvių prog
rama bus surišta su Lietuvos ka
riuomenės šventės paminėjimu ir bus 
transliuojama rugsėjo 29 d. Kor.

Kanados federacinio parlamento narys J. Judd Buchanan sveikina Londono, Ont., jaunimo ansamblį "B a 11 i j a” 
penkmečio proga Nuotr. S. Kero

S HAMILTON*"
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS”, 

vad. sol. V. Verikaičio, po vasaros 
atostogų vėl pradeda darbą. Pirmoji 
choro repeticija bus rugsėjo 7, ket
virtadienį, 6 v. v. par. salėje. Choras 
yra pakviestas atlikti programą rug
sėjo pradžioje Toronte Tautos šven
tės minėjime. Spalio 7—9 d. d. “Ai
das” dalyvaus Kanados Lietuvių Die
nos koncerte Montrealyje. Visos cho
ristės kviečiamos dalyvauti repeti
cijose, taip pat priimamos ir naujos 
nuo 14 metų amžiaus. Choro vadovas 
prašo visas mergaites lankyti repeti
cijas. Šiais metais bus kreipiamas dė
mesys ypač į repeticijų lankymą. 
Choristės, nelankančios repeticijų, 
nebus leidžiamos į sceną.

“GRANDINĖLĖS" atvykimo proga 
į Hamiltoną lapkričio 19 d. koncerto 
rengėjai nori išleisti didesnį leidinė
lį. Skelbimų ir sveikinimų kainos: 
visas puslapis — $25, pusė puslapio 
— $15, ketvirtadalis puslapio — $8. 
Organizaciojs, verslininkai ir pavie
niai asmenys kviečiami savo sveikini
mus įteikti iki rugsėjo 25 d. Visais 
leidinio reikalais prašome kreiptis j 
J. Pleinį tel. 527-4876.

KLB ŠALPOS FONDAS spalio 21 
d. ruošia didžiulį vakarą Jaunimo 
Centre su įdomia menine programa. 
Ta proga Šalpos Fondas žada atnau
jinti abiturientų pristatymą visai 
lietuviškai visuomenei, šio parengi
mo pelnas skiriamas šalpos reika
lams.

RŪTA V. SKAISTYTĖ rugpjūčio 
5 d. ištekėjo už D. S. Fielding. Jų 
santuoką palaimino mons. dr. J. Ta- 
darauskas. Mišių metu giedojo p. p. 
A. Paulioniai. Vestuvių vaišės, daly
vaujant arti 200 svečių, įvyko “Gulli
ver’s Travels Motor” viešbutyje. Abu 
jaunavedžiai yra baigę augštuosius 
mokslus. J, P.

SOL. G. ČAPKAUSKIENĖ rugsėjo 
16, šeštadienį, atvyksta iš Montrea- 
lio pas mus koncertuoti. Koncertą ir 
po jo pasilinksminimą rengia Tautos 
Fondo skyrius, kuriam dabar vado
vauja Alf. Patamsis. Solistė yra jau
nesnės mūsų kartos atstovė, baigu
si dainavimo mokslus šiame krašte 
ir su koncertais važinėjusi po Kana
dą ir JAV. Ji dainavo Čikagos lietu
vių operoje ir dažnai Montrealy ma
toma televizijoj. Muzikos kritikų pri

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

St. East, tel. 544-7125

— 5
— 5
— 5

H

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

šeštadieniais uždaryta.______

V.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p. 
v.vak.

10 
10 
10 
10 — 5 
10 — 7
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir

Į Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ---------

kiekvieno skoniui

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

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

Tautinių šokių grupė “Grandinėlė”, lankydamasi V. Vokietijoj, sutiko daug 
lietuvių. Nuotraukoje iš kairės: kun. Alf. Bernatonis, A. Sagienė, dail. 
Alf. Krivickas, L. Sagys, “Grandinėlės” vadovas

pažinta kaip didelis balsinis ir artis
tinis talentas. Dabar ji visur kviečia
ma koncertuoti. Bet Hamiltono lie
tuvių visuomenė dar nėra turėjusi 
progos jos išgirsti ir pamatyti. Svei
kintinas T. F. sumanymas pasikviesti 
ir į Hamiltoną garsiąją Kanados lie
tuvę dainininkę.

MONS. K. DOBROVOLSKIS, Šv. 
Kazimiero kolegijos ekonomas, lan
kėsi Hamiltone, kur, jo atvykimo pro
ga, sekmadienį per pamaldas AV pa
rapijoj buvo renkamos aukos kolegi
jos reikalams.

VIDA STANIŪTĖ studijų gilinti 
išvyko į Wisconsin universitetą, Ma
dison City, kur yra numačiusi išbūti 
apie dvejus metus. J. ir Br. Stanių 
dukra dirba Toronto universiteto su
augusių mokymo departamente ir 
jau turi įsigijusi magistrės laipsnį.

Į MCMASTER MEDICINOS FA
KULTETĄ iš 1400 norinčių patekti 
kandidatų priėmė tik 80. Į jų skaičių 
įeina V. Falkauskaitė ir Br. E. So
pių žentas P. Howarth. V. Falkaus
kaitė tame pačiame universitete yra 
jau baigusi biochemiją ir dabar ruo
šis medicinos daktarės profesijai. J. 
Karalėnas, baigęs inžineriją, įstojo į 
medicinos fakultetą Londone.

ONA ČELIAUSKIENĖ sunkiai ser
ga, turėjo operaciją ir dabar gydosi 
namuose.

BRONIUS ASELSKIS pardavė sa
vo ūkį prie Erie ežero ir išsikėlė gy
venti į Tillsonburgą. Jis buvo vienas 
pirmųjų lietuvių, po darbo sutarties 
miškuose atvykusių į Hamiltoną, ku
rie čia steigė lietuviškuosius sambū
rius ir juose veikė. Br. Aselskio ūkis 
prie ežero anksčiau yra buvusi vasa
ros lietuvių susitelkimo ir gegužinių 
vietovė. K. M.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

Mokame už:
depozitus ______________5%
šėrus ir sutaupąs________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ____ ... _____6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš SU %

'ennincjcr Ltd

Sault Ste. Marie, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO 

JŲ klubo "Briedis” visuotinis susi
rinkimas įvyko liepos 16 d. A. Simke- 
vičiaus viešbučio patalpose. Po trum
po valdybos pirmininko ir sekreto
riaus pranešimo į prezidiumą pa
kviesti — J. Duoba pirmininku ir I. 
Girdzevičius sekretorium. Į naują 
klubo valdybą išrinkti — pirm. V. 
Mockus, sekr. Vyt. Skaržinskas, ižd. 
R. Galinienė, meškeriotojų sekcijos 
vadovu B. Dabulskis, medžiotojų ir 
šaudymo vadovu J. Duoba; revizijos 
komisijon — V. Vainutis, M. Riauka 
ir A. Simkevičius.

Praėjusių metų 22-ro kalibro šau
dymo varžybose pirmą premiją lai
mėjo A. Simkevičius ir antrą P. Um
brasas. Už pagautas didžiausias žuvis 
taurės teko: A. Simkevičiui, H. Šim- 
kevičienei, N. Aukštikalniui, G. Po- 
deriui, I. Girdzevičiui, V. Girdzevi- 
čienei. Iš medžiotojų tik A. Simkevi
čiui pasisekė nušauti apie 1000 sv. 
briedį. Po oficialiosios dalies buvo 
tradicinė klubo vakarienė, kurios pa
ruošimu rūpinosi R. Galinienė, J. 
Staškūnienė, L. Jakumaitienė, A. 
Kantautienė. H. Simkevičienė, M. 
Duobienė, A. Dabulskienė ir A. Skar- 
žinskienė. Linksmąją dalį paįvairino 
dainomis ir akordeonu jauniausias 
klubo narys ir gabus muzikas bei dai
nininkas Kęstutis Kantautas. Susi
rinkimas praėjo jaukioj ir kultūrin
goj nuotaikoj. Dėkojame visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie klubo 
veiklos. Tikimės, kad ir naujai išrink
tai valdybai visi ateis į talką.

Liepos 30 d. klubo “Briedis” reng
toji gegužinė prie Superior ežero, p. 
p. Dubulskių vasarvietėje, praėjo 
labai sėkmingai. Žuvavimo varžybose 
pirmą premiją — taurę laimėjo V. 
Poškus, antrą — A. Dabulskienė. Šau
dymo varžybose 22-ro kalibro šaudy
me pirmoji premija teko Bruce Mac 
Kay antroji — Darwin Rydall.

Sekanti ir paskutinė šio sezono 
klubo gegužinė įvyks rugsėjo mėn. 3 
d. p. p. Dabulskių vasarvietėje, prie 
Superior ežero. Bus tarpklubinės 
premijinės žvejojimo ir šaudymo 
varžybos ir įvairūs žaidimai jauni
mui. Premijinis žvejojimo laikas — 
nuo 7 v. r. iki 2 v. p. p. Prieš ar po 
nustatyto laiko pagauta žuvis nebus 
premijuojama. Šaudymo varžybos 
prasideda 2 v. p. p. Visi dalyvaujan
tys žvejojimo varžybose, prieš iš
plaukdami į ežerą, privalo užsiregist
ruoti pas žuvautojų vadovą B. Da- 
bulskį. Veiks bufetas su gaivinan
čiais gėrimais, šiltais ir šaltais užkan
džiais. Kaimyninių kolonijų ir visus 
apylinkės tautiečius kviečiame daly
vauti. Valdyba

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ bus paminėta 

rugsėjo 10, sekmadienį, tuoj po pa
maldų, kurios prasidės 10 v. r. Pa
skaitą skaitys svečias — jaunosios 
kartos atstovas. Meninę dalį paruoš 
mūsų talentingoji Stasė Zubrickaitė.

ST. CATHARINES DIENĄ rengia 
miestas rugsėjo 9 d. Toronte, Onta
rio Place. Miesto tarybos posėdyje 
dalyvavo ir lietuvių atstovas. Beveik 
visų etninių grupių skaičiuje yra ir 
lietuviai. Mūsų ansamblis “Nemu
nas” dalyvaus programoje. Nemažai 
lietuvių žada vykti j šią dieną.

ARTĖJA VALDYBOS RINKIMAI. 
Pastovėti tautos sargyboje — pabū
ti Bendruomenės valdyboje yra kiek
vieno pareiga, nuo kurios niekas ne
gali atsisakyti. Neretas jau yra bu
vęs valdyboje net kelis kartus, bet 
yra tokių, kurie niekad dar nebuvo 
ar buvo labai seniai. Tam, žinoma, 
nėra jokio pasiteisinimo. Arba negy
vename pagal tai, ką sakome. Darbas 
irgi nėra pasiteisinimas, nes niekas 
be darbo negyvena. Žodelis ir mūsų 
ponioms: nekliudykite savo vyrams 
atlikti tautines pareigas, nebūkite sa
vanaudės! Neužtenka liūdnai dai
nuoti patriotines dainas pobūviuose: 
reikia ir darbo. Ne tik nekliudykite 
savo vyrams, bet paraginkite ir pa
čios prisijunkite prie kovos už tėvy
nę. Kor.

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

J. A. Valstybės
RESPUBLIKININKŲ PARTIJOS 

prezidento rinkiminių pažadų komi
tetui lietuvių memorandumą Lietu
vos laisvės klausimu įteikė ALTos 
pirm. dr. K. Bobelio vadovaujama 
delegacija, kuriai priklausė ALTos 
atstovas Vašingtone dr. J. Genys ir 
buvęs ALTos pirm. inž. E. Bartkus. 
R. Niksono kandidatūrą patvirtinu
siame respublikininkų suvažiavime 
rugpjūčio 21-24 d.d. Lietuvių Res- 
pnblikininkų Federacija, vadovauja
ma dr. J. Genio, turėjo atidariusi 
savo skyrių Teauville viešbutyje. 
Pats dr. J. Genys dalyvavo suvažia
vime kaip Marylando valstijos dele
gacijos svečias. Lietuvių respubliki
ninkų skyriuje buvo skleidžiama Lie
tuvai naudinga medžiaga. Svečiai 
amerikiečiai turėjo progą susipažinti 
su lietuvių tautodaile.

KUN. ANTANAS SABALIAUS
KAS, salezietis misijonicrius, sunkiai 
sužeistas automobilio nelaimėje. Li
goninėje liepos 31 d. jam teko pra
leisti kunigystės 40 metų sukaktį, bet 
dabar jau yra grįžęs i Cedar Lake 
vienuolyną.

PLB IV SEIMAS bus JA Valsty
bėse 1973 m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 
2 d. d. Vašingtone jau sudarytas 
pirm. dr. Jono Genio vadovaujamas 
rengėjų komitetas, kuriam priklauso 
Stasys Bačkaitis, Arvydas Barzdukas, 
Dalia Lukienė, Jūratė Mlcutaitė, dr. 
Zigfridas Vaitužis ir Genė Vasai- 
tienė.

NAUJA JAV LB APYLINKĖ lie
pos 21 d. buvo įsteigta Scrantone, 
Pa., kai ten lankėsi JAV LB centro 
valdybos pirm. V. Volertas. Apylin
kės laikinę valdybą sudarė: pirm, ra
šytojas L. Dovydėnas (515 Siinereli 
Hill Rd., Clarks Summit, Pa. 18411), 
nariai dr. K. Krivickas ir dr. J. Nar
butas.

ANTKAPINIS PAMINKLAS š. m. 
vasario 24 d. Hot Springs, Arkansas 
valstijoje, mirusiam ir Kalvarijos ka
pinėse palaidotam a.a. prof. Konstan
tinui Račkauskui buvo pašventintas 
liepos 28 d. Pamaldas Šv. Jono kata
likų bažnyčioje laikė ir šventinimo 
apeigas atliko kun. dr. J. Sakevi- 
čius. Iškilmėje dalyvavo velionies sū
nūs Raimondas ir Rolandas, artimie
ji giminės St. S. Laniatiskai, V. De
gutis su žmona, velionį sunkios ligos 
metu globojusi L. Gudelienė ir be
veik visi Hot Springs lietuviai. Ver- 
monto mėlynojo granito paminkle 
yra velionies nuotrauka, iškaltas sti
lizuotas kryžiukas, Gedimino stulpai 
ir Lietuvos himno žodžiai: “Ir šviesa, 
ir tiesa mūs žingsnius telydi”.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS de jure pripažinimo iš JAV-vių 
pusės penkiasdešimtmetį lietuviai fi
latelistai Čikagoje paminės šį rude
nį rengiama Lietuvos pašto ženklų 
paroda. Filatelistai L. Kairys, K. 
Meškonis, A. Bereška paruošė ir iš
leido Lietuvos pašto ženklų albumo 
II dalį, skirtą vietinėms laidoms, su
venyriniams ir okupacijų ženklams.

“DRAUGO” PRANEŠIMU, kom- 
poz. prof. Vladas Jakubėnas jau il
gesni laiką gydosi vienoje Wiscon- 
sino ligoninėje, 574 kambaryje. Tel- 
608-782-8022.

Brazilija
RIO DE JANEIRO LENKŲ PA

RAPIJOS bažnyčioje liepos 30 d. bu
vo atlaikytos koncelebracinės Mišios 
už Lietuvą. Altorių puošė Lietuvos 
vėliavos spalvų gėlių vainikas. Mišias 
su prel. Z. Ignatavičium konceiebra- 
vęs lenkas kunigas ragino visus pa
maldų dalyvius melstis už Lietuvos 
religinę ir tautinę laisvę. Pamokslą 
lenkiškai sakė kitas kunigas, portu
gališkai — preL Z. Ignatavičius. Pa
maldose dalyvavo daug lenkų ir lie
tuvių. Mišias už Lietuvą buvo užpra
šę II D. karo lenkai veteranai. Ypač 
daug pastangų ir nuoširdumo parodė 
dr. K. Sienkiewicz ir L. Harzynska.

SAO PAULO SALEZIEČIŲ pro 
vincijos kapitulos pirmoji sesija {vy
ko liepos 10-22 d.d. šiai saleziečių 
provincijai priklauso Brazilijos Sao 
Paulo ir Paranos provincijos. Lietu
viams saleziečiams kapitulos sesijo
je atstovavo kun. Pr. Gavėnas, pada
ręs specialų pranešimą apie salezie- 
zečių veiklą ir Katalikų Bendrijos 
dabartinę būklę sovietų okupuotoj 
Lietuvoj. Sesijos dalyviai vienbalsiai 
nutarė vieną dieną skirti Lietuvai. 
Tai buvo padaryta liepos 13 d,, kai 
net 52 kunigai su provincijolu kun. 
Antonio Romano koncelebravo Mi
šias ir meldėsi už Lietuvą. Kapitulos 
sesijon buvo atsilankęs ir Sao Paulo 
arkivyskupas P. E. Aras.

Argentina
BUENOS AIRES MIESTE rugpjū

čio 12 d. mirė muzikas Vaclovas Ry- 
mavičius. Velionis buvo gimęs 1899 
m. rugpjūčio 26 d. Ukmergės apskri
ties Panoteriuose. Muzikos mokėsi 
pas savo tėvą ir J. Naujalio vargoni
ninkų mokykloje. 1928 m. atvykęs 
Argentinon, vargonų ir kompozicijos 
specialybes gilino Buenos Aires mu
zikos mokyklose. Velionies didžiau
sias nuopelnas — 1929 m. įsteigtas 
choras, kuris vėliau buvo pavadintas 
šv. Cecilijos vardu ir giedodavo sek
madieniais Avellanedoje, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, šis muz. 
V. Rymavičiaus choras taipgi daly
vaudavo religiniuose ir tautiniuose 
minėjimuose, radijo programose. Šv. 
Cecilijos chorui velionis vadovavo 
iki pat netikėtos mirties, kartais di
riguodamas ir jungtiniams ansamb
liams. Dalyvaujant gausiam tautie

čių būriui, a.a. V. RymaviČius rug
pjūčio 13 d. iš Aušros Vartų para
pijos bažnyčios buvo palydėtas į Bue
nos Aires kapines.

BEVEIK TĄ PAČIĄ DIENĄ, rug
pjūčio 11, Buenos Aires, ištikta šir
dies priepuolio, mirė Danutė Rasiū- 
naitė-Mušketicnė, 26 metų amžiaus. 
Velionė palaidota rugpjūčio 12 d. 
Buenos Aires kapinėse. Giliam skaus
me paliko savo vyrą Ričardą Muškc- 
tą, tėvus Viktoriją ir Vilių Rasiūnus 
Argentinoje ir brolį Raimundą Ra- 
siūną su šeima Čikagoje.

JAV AMBASADOS BUENOS AI
RES I sekretorius ir viešųjų reika
lų vicedirektorius dr. Vytautas Damb- 
rava su žmona išvyko atostogų į JAV. 
Planuoja viešėti Čikagoje, Seattle, 
San Francisco, Los Angeles ir Niu
jorke. Grįždamas Argentinon, lanky
sis Britanijoje, Šveicarijoje, Portu
galijoje, Ispanijoje ir kaiktiriose Af
rikos valstybėse.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ MOTE

RŲ Socialinės Globos Draugija, vado
vaujama pirm. E. šeikienės, atšven
tė veiklos dvidešimtmetį. Minėjimas 
rugpjūčio 5, šeštadienį, buvo pradė
tas Lietuvių Namuose įvykusiu jubi- 
lėjiniu koncertu, kuriame pagrindinę 
programos dalį atliko naujai sudary
tas moterų sekstetas — M. Aukšti- 
kalnicnė, E. Balčiūnienė, A. Baltru- 
nienė, E. Čypienė, E. šeikienė ir J. 
Valaitienė su vadovu muz. Albertu 
Čelna. Sekančią dieną, sekmadienį, 
sukaktuvines Mišias šv. Jono bažny
čioje atnašavo kun. P. Vaseris, pa
mokslą pasakė Geeiongo lietuvių ka
pelionas kun. P. Dauknys. Po pamal
dų buvo surengti jubilėjiniai pietūs 
Lietuvių Namuose. Draugijos nuo
pelnus nušvietė ALB Melburno apy
linkės pirm. G. Žemkalnis, priminda
mas steigėjos ir pirmosios pirm. D. 
Simankevičicnės žodžius: “Geriau už
degti mažą žvakutę, negu amžinai 
būti tamsoje, geriau ištiesti pagalbos 
ranką nei visuomet skųstis pasaulio 
neteisybėmis”. Jis taipgi pabrėžė gra
žų bendradarbiavimą tarp Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijos 
ir Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos, kurios narės padėjo suruošti 
šiuos sukaktuvinius pietus. Dvide
šimt žvakučių ant jubilėjinio torto 
jis pakvietė uždegti draugijos buvu
sias pirmininkes — D. Simankevi- 
čienę, E. Šemetienę, E. Nagulevičie- 
nę, D. Žilinskiene, J. Viliūnienę, V. 
Kuncaitienę, V. Baltokienę, A. Matu- 
kevičienę, V. Kružienę ir E. šclkie- 
nę. Už Sydnėjuje gyvenančią ir mi
nėjime negalėjusią dalyvauti J. Vi- 
liūnienė žvakutę uždegė dabartinė 
pirm. E. Šeikienė.

Vokietija
VLADO ŽALIUKO pranešimu, 

Vechtos senelių prieglaudoje rug
pjūčio 1 d. nuo senatvės ir kraujo 
išsiliejimo smegenyse mirė buvęs 
ūkininkas Pranas Launikaitls, gimęs 
1881 m. vasario 15 d. Būdvyčių kai
me, Kalvarijos parapijoje. Palaido
tas rugpjūčio 3 d. Vechtos miesto ka
talikų kapinėse, dalyvaujant būreliui 
tautiečių ir vokiečių. Laidojimo apei
gas atliko kun. Petras Girčius. Ve
lionis labai mylėjo Lietuvą, buvo 
giliai religingas, linksmo būdo žmo
gus. Lietuvoje jis paliko žmoną ir 
dukterį, Kanadoje — sūnų ir dukte
rį, Australijoje — sūnų. Smulkes
nių informacijų apie laidotuves ir 
kapavietę minėtieji asmenys gali 
gauti pas Vladą Žaliuką, 4501 Vehr- 
te, Bergstr. 56, W. Germany.

Italija
EUROPOS LIETUVIŲ KRIKŠČIO

NIU Demokratų Taryba — ELKDT 
rugpjūčio 6 d. posėdžiavo Romoje. 
Pranešimus padarė: prel. L. Tulaba 
— apie religijos būklę sovietų oku
puotoje Lietuvoje, ELKDT pirm. inž. 
A. Venskus — apie veiklą lietuviško
je ir tarptautinėje plotmėje. Buvo 
aptarti vidaus ir tarptautinės krikš
čionių demokratų veiklos klausimai, 
pasidžiaugta turimais ryšiais su įvai
rių kraštų vyriausybėm, parlamen
tais, V. Europos veiksniais ir sąjū
džiais. ELKDT pirmininku perrink
tas inž. A. Venskus. Posėdžio daly
viai reiškė pasididžiavimą Lietuvos 
dvasiškijos ir tikinčiųjų ištvermingu
mu, pagarbą paaukojusiems gyvybes 
už Lietuvos laisvę.

Britanija
LIETUVIŲ MOTERŲ RATELIS 

Mančesteryje lig šiol neturėjo pava
dinimo, nors įsteigtas jau prieš 4 me
tus. Krikštynos buvo surengtos Man
česterio lietuvių socialiniame klube. 
Rateliui duotas “R ū t o s” vardas. 
Krikšto tėvais buvo D. Dainauskas ir 
E. Žebelienė. Pirm. E. Sasnauskienės 
vadovaujamą “Rūtą” sveikino krikšto 
tėvai, klubo pirm. J. Verbickas, DBL 
Sąjungos Mančesteryje skyriaus pir
mininkas A. Jeioveckas, Eccles mies
to tarybos narys F. Leigh, “Ramo
vės” pirm. K. Murauskas, sekmadie
ninės mokyklos ir skautų tėvų komi
teto pirm. V. Bernatavičius.

Prancūzija
PARYŽIUJE KELIS POSĖDŽIUS 

turėjo E. Turausko antkapiui statyti 
vykdomasis komitetas — inž. A. 
Venskus, dr. P. Masiulis ir A. Liut
kus, jn. Šis komitetas buvo sudary
tas su krikščionių demokratų centro 
valdybos įgaliojimu, kai Klevelande 
baigė darbą lėšas paminklui telkęs 
vajaus komitetas. Posėdžiuose buvo 
aptartas antkapio projektas ir jau at
likti paruošiamieji darbai.



Bažnyčia ir nūdienis
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kalbėti, kad kiekvienas gau

na šv. Dvasios dovanas ir todėl 
gali veikti savarankiškai, reiškia 
nesuvokti, kaip šv. Dvasia vei
kia. .Senajame Testamente žydai 
matė, kaip juos dykumoje vedė 
ugnies stulpas (Iš 13, 22) ir kaip 
ant Sandoros šėtros dunksojo 
šviesus debesėlis (Iš 40, 32). Jie 
žinojo, kad tai yra ženklas, ro
dąs, jog Dievas yra su jais. Bet 
jie asmeniškai negirdėjo nei iš 
ugnies stulpo, nei iš debesėlio 
Dievo balso. Jį girdėjo tik Mo
zė ir tik iš Mozės visi patirdavo, 
kokia yra Dievo valia. Lygiai 
taip yra ir su šv. Dvasios veiki
mu. Visi žinome, kad šv. Dva
sia veikia. Bet kada, kur ir kaip 
ji veikia, tegali su tikrumu 
mums pasakyti tik Bažnyčia, tik 
jos augsčiausias autoritetas.

Šv. Dvasia veikia tik Bažny
čioje ir tik per Bažnyčią, t.y. 
per Kristų. Jėzus yra aiškiai pa
sakęs: “Kai ateis tiesos Dvasia, 
ji jus ves į visokią tiesą. Nes 
ji ne pati iš savęs kalbės, bet 
ką tik išgirs, tai sakys ir pa
skelbs jums, kas turi įvykti. Ji 
pašlovins mane, nes ims iš to, 
kas mano, ir paskelbs jums. Vi
sa, ką tik turi Tėvas, yra mano. 
Todėl aš pasakiau jums: Ji ims 
iš to, kas mano, ir jums paskelbs 
(Jon 16, 13-15). Visos tad šv. 
Dvasios dovanos yra gaunamos 
per Bažnyčią ir veikia Bažny
čios labui. Tuo pačiu jos yra 
Bažnyčios turtas. Bažnyčia, ir 
ne kas kitas, sprendžia, kur, ka
da ir kaip šios šv. Dvasios dova
nos reiškiasi. Taigi, ne paskiri 
individai gali spręsti apie šv. 
Dvasios dovanų reiškimąsi ir 
veikimą, bet atitinkamas Bažny
čios autoritetas. Neužmirština 
be to, kad į tikinčiuosius veikia 
ne tik šv. Dvasia, bet ir piktoji, 
kuri moka pasirodyti angelo ap
daru. Šv. Paulius primygtinai 
Įspėja: “Mat, mūsų kova yra ne 
prieš kūną ir kraują, bet prieš 
kunigaikščius ir valdžias, prieš 
šių tamsybių pasaulio valdovus, 
prieš piktumo dvasias padangė
se” (Ef 6, 12). Jau net ir tada, 
kai pirminėje Bažnyčioje dar 
reiškėsi ypatingos charizmos, 
buvo teikiama speciali šv. Dva
sios dovana atskirti charizmoms, 
kuri yra tikra ir kuri netikra 
(1 Kor 12, 10).

Dievas, tiesa, gausiai duoda 
šv. Dvasios dovanų. Jis jų duo
da kam nori, pagal savo pasirin
kimą. Tačiau jas teikia ne kad 
kieno ambicijoms pataikautų, 
ne kad kam padėtų save teigti 
bei savo pretenzijas reikšti, o 
veikiau, kad kiekvienam padėtų 
savęs atsižadėti, save palenkti 
Bažnyčiai ir Kristui, pasiekiant 
pilnutinės vienybės su tuo, ku
ris yra mūsų “pradžia ir pabai
ga” (Ap 21,’ 6). Nėra taigi ko 
jaudintis, jei su mumis kiti ne
siskaito, jei su mumis vyresnieji 
nesitaria, jei liekame nuošalėje. 
Juk visa tai nekliudo, bet vei
kiau padeda tobulėti; neskriau
džia, bet praturtina Bažnyčią. 
Mat, Bažnyčios turtas yra šven
tumas ir Šventieji, o ne triukš
mingas dialogavimas ir savo 
garbės jieškantieji veikėjai.

* * *
Priekaištingai pastebima prieš 

tuos, kurie pareiškia kaikurių 
rezervų dėl charizmų, cituojant 
šv. Pauliaus žodžius, esą nerei
kia “gesinti Dvasios” (1 Tęs 5, 
19). Taip, nereikia gesinti Dva
sios, nei niekinti pranašysčių. 
Bet, kaip tas pats šv. Paulius nu
rodo, reikia visa “ištirti” ir lai
kyti tik tai, kas “yra gera” (1 
Tęs 5, 19-21). O kas turi galią 
ištirti, kuri pranašystė yra tik
ra ir kur Dvasios veikimas yra 
tikras? Niekas kitas, tik Baž
nyčia, nes tik jai Kristus pati
kėjo saugoti ir tvarkyti dieviš
kus turtus. Jėzus yra pasakęs: 
“Dvasia dvelkia, kur nori. Gir
di dvelkimą, bet nežinai, iš kur 
jis ateina, ir kur eina” (Jon 3, 
8). žinome, kad šv. Dvasia vei
kia, bet kaip, kur ir kodėl ji 
veikia, mums, paskiriems tikin
tiesiems, nėra žinoma. Tai gali 
pasakyti tik Bažnyčia. Taigi rei
kia neužmiršti, kai kalbama apie 
charizmas, apie šv. Dvasios 
Įkvėpimus, jog visa šitai j»ali 
spręsti tik atitinkamas Bažny
čios autoritetas, o ne kiekvienas 
paskiras tikintysis.

Sakoma apie tuos, kuriems 
tenka nešti vadovavimo naštą, 
esą reikia vertinti visus ir kiek
vieną. Taip, reikia vertinti vi
sus. Nereikia atstumti nė vieno. 
Reikia visus mylėti ir visiems 
tarnauti. Bet juk Bažnyčia vi
suomet taip mokė ir to reika
lavo. Ir prieš II Vatikano susi
rinkimą Bažnyčia, vykdydama 
Evangeliją, kvietė ir skatino vi
sus mylėti bičiulius ir priešus, 
ragino daryti gera visiems ir vi
sada. * * *

Nemanau, kad yra nūdien to
kių, kurie norėtų užgniaužti dia
logą Bažnyčioje. Yra gal tokių, 
kurie siekia dialogą padaryti ne 
tuščiu pasirodvmu, bet prasmin
gu ookalbiu. Nemanau taip pat, 
kad yra tokių, kurie principe pa
sisakytų prieš II Vatikano su
sirinki’"'' -"Unri—ns. V-3 tik 
tokių, kurie pasisako prieš tuos,

LADAS TULABA
kurie iškreipia II Vatikano su
sirinkimo dekretus, kurie II Va
tikano susirinkimo vardu sklei
džia klaidingą mokymą. Prieš 
šiuos reikia pasisakyti, nes jie 
yra klaidingi pranašai, kurių 
saugotis įsakė Kristus. Reikia 
pasisakyti prieš tuos, kurie 
griauna popiežiaus autoritetą, 
kurie neigia kunigystę; kuriems 
šv. Mišios tėra tik šventa vaka
rienė, o ne Auka; kurie netiki į 
Kristaus realų esimą Eucharisti
joje; kurie reiškia abejojimų dėl 
paties Kristaus dievystės. Tylė
ti ir nepasisakyti prieš šiuos, 
reikštų nusikalsti savo krikščio
niškoms pareigoms; reikštų ne
išgirsti šv. Pauliaus primygtino 
raginimo Timotiejui: “Skelbk žo
dį. Nesiliauk. Laiku ir netaiku. 
Įrodinėk, ragink, bark visu kant
rumu ir išmintimi. Nes ateis lai-

LIETUVOS VALSTYBĖS SUDARYMAS
Didelis istoriko V. T. Pašuto darbas, didelės ir klaidos 

ALGIRDAS GUSTAITIS
reikšmės prūsų žemėse įvertinimą V. 
Percevas, F. Gurevič, A. Kaminskis 
ir kt.” (9 psl.).

Rusų istorikas Vladimir Te- 
rentjevič Pašuto, gimęs 1918 m. 
balandžio 19 d. Petrapilyje, Ru
sijoje, yra Maskvos Mokslų Aka
demijos narys. Daktarato laips
nį įsigijo 1959 m. Yra paskel
bęs darbų apie senąją Lietuvos 
istoriją. Lietuviuose pagarsėjo, 
kai M. Ročka išvertė į lietuvių 
kalbą, o leidykla “Mintis” 1966 
m. Vilniuje išleido jo ir istori
jos mokslų kandidatės I. Štai 
parengtus “Gedimino laiškus”, 
atspausdintus rusų, lotynų ir 
lietuvių kalbomis. Tą leidinį re
dagavo.!. Jurginis. Turi 197 psl. 
teksto, puslapį bibliografijos 
(tarp duotų 15-kos autorių temi- 
nimas vienas lietuvis) ir du pus
lapiu turinio.

1971 m. Vilniuje išleistas V. 
Pašuto parengtas, R. Strazdū- 
naitės į lietuvių kalbą išvers
tas darbas “Lietuvos valstybės 
susidarymas” yra žymiai stam
besnis, pareikalavęs kur kas 
daugiau darbo, duomenų, me
džiagos, apipavidalinimo (424 
psl., tiražas 25.000 egz., kaina 
2 rb. 30 kp.).

Knyga, po pratarmės ir Įvado, 
padalyta į dvi dalis. Pirmoji — 
ūkio, visuomeninių santykių ir 
politinės santvarkos istorija ap
ima keturis skyrius, antroji — 
politinės istorijos apžvalga (iki 
1341 m.) apima du skyrių. Yra 
santrumpų sąrašas, marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalų sąra
šas (!) ir šaltiniai 345-392 psl. 
Vardų rodyklės 393-419 psl. Lie
tuvių kunigaikščių genealoginė 
lentelė, kur pirmojo vardas ne
žinomas. Turinys ir atskirai pri
jungtas Lietuvos valstybės XIII 
a. ir pirmosios XIV a. pusės (iki 
1341 m.) spalvotas žemėlapis, 
sudarytas I. Golobcovo.

Knygoje paskelbta daug žinių, 
medžiagos. Prie teksto gausu iš
našų: pratarmėje ir įvade — 18 
išnašų; I dalies I skyriuje 243, 
II skyriuje 430 ir III skyriuje 
215 išnašų; II dalies I skyriuje 
273, II skyriuje 232 išnašos.

Veikalas tiek painus, kad var
gu ar kada jis bus detališkai iš
nagrinėtas. Parašytas kruopščiai 
ir nagingai. Deja, pagrindinai 
persunktas rusiškai - komunisti
ne galvosena, ir dėlto yra, tam 
tikrose vietose, iš esmės žalin
gas lietuvių istorijai, ypač besi
mokančiam jaunimui. Juo la
biau gyvenantiems okup. Lietu
voje ir kitur anapus geležinės 
užtvaros, kur nėra galimybių 
kitaip rašyti ar paneigti duo
menis, knygoje paliestus patyru
sio ruso mokslininko.

Prūsų klausimas
Knygos 8 psl. siūlo, kad prū

sų tautos istoriją parašytų isto
rikai “tų šalių, kurios paveldė
jo prūsų žemę” (Įdėjęs “išlais
vintą”).

Aš sakau ne! Prūsų istoriją 
turėtų parašyti lietuvių tautos 
istorikai. Prūsai ir prūsų žemės 
buvo daugelio okupuotos. Dabar 
yra kiti okupantai — lenkai ir 
rusai. Gi teisėtieji tų žemių šei
mininkai lietuviai tebėra nu
stumti. Tai pirma.

Antra, prūsai neteisingai va
dinami atskira tauta. Prūsai yra 
lietuvių tautos dalis. Ilgametės 
okupacijos, primestos kuriai tau
tos daliai, nepadaro okupuotos 
tautos kita tauta, kaip yra mū
sų prūsų atveju. (Lietuvių En
ciklopedija rašo, kad prūsai yra 
vakariniai baltai, vokiečių ordi
no nukariavimo metu XIII a. 
gyvenę tarp Vyslos žemupio ir 
Kuršių marių, užimdami Nemu
no vidurupio ir žemupio kairįjį 
krantą. Prūsų kalba labai žymiai 
skiriasi nuo savo giminaičių lie
tuviu ir latviu kalbų. LE 24 t., 
136-158 psl. Red.).

Šią, grynai rusiškai-komunis- 
tinę lietuvių tautžudystės min
tį autorius pradeda knygos pra
džioje, dažnai skirtingai minė
damas. Pvz.

Nemažai padaryta ir Lietuvos vals
tybės susidarymui politinėms sąly
goms nušviesti. Senosios Lietuvos is
torikui ypač reikšminga nauja pa
žiūra j Ordino istorinį vaidmenį N. 
Gracianskio, M. Tichomiro ir kt. dar
buose. Iš esmės peržiūrėjo Ordino

nerimas
kas, kad jie nepakęs sveiko 
mokslo, bet, vaikydamiesi savo 
užgaidų, susiras sau mokytojų, 
kurių klausytis jiems patiks. Nu
sigręš nuo tiesos ir atsigręš į pa
sakas. Bet tu budėk, aukokis, at
lik evangelisto darbą” (2 Tim. 
4, 2-5).

Vienas senas kanauninkas, at
sakydamas į kardinolo Suenens 
išsiuntinėtą vyskupijos kunigam 
anketą apie kunigiško gyvenimo 
vienišumą, šitaip rašo: “Geras 
kunigas niekada nėra vienišas, 
nes jis yra su Kristumi. Baigiu 
savo netrumpą amžių, bet nie
kad nesijaučiau vienišas, nes vi
sada savyje jaučiau Kristų.”

Kaip anas kanauninkas, taip 
kiekvienas geras tikintysis, jei 
yra su Kristumi, nėra vienišas 
ir neišgyvena nerimo. Ten, kur 
yra Kristus, nėra nerimo, o yra 
ramybė. Nerimo nėra ir Bažny
čioje. Joje yra ramybė.

Tai štai raudonas istorikų vė
liavas nęšantieji kaikurie mūsų 
tautos priešai. Įsidėmėkime: 
“nauja pažiūra”. Toji “nauja pa
žiūra” peržiūrėjo ir Lietuvos is
toriją, dažnai iš esmės klaidin
gai vertindami ne tik senosios,1 
bet ir naujosios lietuvių tautos! 
istorijos faktus. Bet tai dar ne-j 
viskas, kaip iš šio veikalo ma-f 
tosi.

Nutyli prūsų senovę
Neleistina nutylėti senąją 

prūsų istoriją, kuri juk yra da
lis lietuvių tautos istorijos. Ne 
tik nutyli, bet ir bando viską 
pakreipti kiton pusėn, esą, prū
sai kūręsi vėliau, negu kitos Ry
tų Europos tautos (11 psl.). Tą 
netiesą galima atremti archeo
loginiais ir kt. duomenimis. Be 
to, prūsai gyveno ne Europos 
rytuose, bet Vidurio Europoje. 
Rusai ir kaikurios kitos slavų 
tautos gyveno Europos rytuose. 
Tuo galima įsitikinti paėmus 
Europos žemėlapį ir iš prūsų gy
venamų vietų išbrėžtus apskri
timus. Panašų žemėlapį paskel
biau brošiūrėlėje “200.000.000 
and Lithuania”. (Išleista Los 
Angeles, Calif., 1971 m.).
Neskiria Rusios nuo Rusijos
Yra pagrindinis skirtumas tarp 

geografinių terminų “Rusia” ir 
“Rusija”. Tai kiekvienas Lietu
vos istorija besidomintis, juo la
biau istorikas, žino ar privalo 
žinoti. Betgi Maskvos Mokslų 
Akademijos narys prof. dr. V. 
T. Pašuto nenori to žinoti. To
kie sąvokų lydinimai pradedami 
48 puslapiu ir mirguliuoja per 
visą veikalą.

Nutyli lietuvių valstybės 
susidarymo pradžią

Lietuvių tautos valstybės su
sidarymą pradėti XIII a., kaip 
čia rašo dr. V. T. Pašuto, yra 
neleistina, nes lietuvių tauta, 
vadinta ir kitaip, tose žemėse 
prie Baltijos gyvena tūkstančius 
metų. Ar prieš tūkstančius me
tų buvo šiais laikais supranta
mo žmogaus, kaip lietuvio, są
voka, čia nesiimu spręsti. Prilei- 
džiant, kad organizuotai mūsų 
bočiai pradėjo veikti gerokai po 
jų įsikūrimo, vistiek turėsime 
prieškristinius laikus, arba kaip 
dabar rusai rašo, prieš mūsų 
eros laikus. Pradėti apie lietu
vių tautos, kaip valstybės, pra
dinį susiorganizavimą nuo XIII 
a. yra kaip skinti vaismedžio 
vaisius, nematant paties medžio.

Šie nurodyti pavyzdžiai yra 
rusų istoriko’dr. Pašuto veikalo 
“Lietuvos valstybės susidary
mas” pagrindinės klaidos. Vei
kalu galima naudotis tik labai 
atsargiai. Knygoje yra daug įdo
mių žinių, deja, labai gudriai

Operos solistė Lilija Šukytė — Lilian Sukis, atlikusi pagrindini vaidmenį ope- 
ros“Sim Tjong” premjero je, kuri buvo pastatyta Miunchene pasaulinės sporto 
olimpiados proga ir susilaukė labai gero kritikų įvertinimo.

LIETUVAITĖS PROVERŽIS EUROPOJE
Solistė Lilija Šukytė — operos “Sim Tjong“ žvaigždė

Ryšium su pasauline sporto 
olimpiada Miunchene pastatyta 
korėjiečio kompozitoriaus Isang 
Yun opera “Sim Tjong”, kurio
je pagrindinis vaidmuo teko mū
siškei solistei Lilijai Šukytei. Iš 
gautų vokiečių spaudos iškarpų 
matyti, kad jai teko pagrindinis 
kritikų dėmesys. Tai ženklas, 
kad pasirodymas buvo neeilinis.

Valstybinė Bavarijos opera, 
ruošdamasi pasaulinės sporto 
olimpiados dienoms, kai miestą 
užplūs šimtai tūkstančių užsie
niečių, užsakė egzotišką operą 
pas korėjietį kompozitorių, gy
venantį Vakarų Berlyne. Pažin
damas Tolimųjų Rytų ir Vakarų 
kultūras, kompozitorius Isang 
Yun ryžosi naujam žygiui — 
originaliai operai, kuri turbūt 
prisidėjo prie jo išgelbėjimo iš 
kalėjimo. Mat, jis Pietų Korė
jos vyriausybės buvo apkaltin
tas špionažu, 1967 m. pagrobtas 
V. Berlyne, atgabentas P. Ko- 
rėjon ir teismo nubaustas mir
timi. Tiktai įvairių protestų ir 
prašymų dėka kompozitorius 
buvo išleistas iš kalėjimo ir grį
žo Vokietijon.

“Sim Tjong” operos turinio 
pagrinde — sena korėjiečių le
genda, kurios pagrindinė veikė
ja Sim Tjong yra angelas, dan
gaus siųstas atjauninti pasaulio. 
Ateidama pasaulin per žemišką
ją motiną, patenka ji į skaus
mingą gyvenimą. Pirmiausiai 
miršta jos motina, o tėvas, se
nos tradicijos išminčius, apan
ka. Jieškodamas galimybių pa- 

apvilktų komunistinės meškos 
kailinukais.

Autorius dr. V. T. Pašuto mi
ni iš užsienio lietuvių spaudos 
keletą autorių, teigiamai pasisa
kiusių apie jo darbus. Kazin, ar 
mūsų istorikai nesibijos kritiš
kai pasisakyti dėl “Lietuvos vals
tybės susidarymo”? Blogai pasi
sakius, užsitrenkia durys į ana
pus leidžiamus puslapius, o kas 
to nori? 

sveikti, tėvas susitinka vienuolį 
ir intrigantę Paengdok, kurie 
prikalbina jį sudaryti sutartį: 
Buda grąžins jam regėjimą su 
sąlyga, jei šventyklai pristatys 
300 maišų ryžių. Kadangi tėvas 
to niekad negali įvykdyti, duk
tė ateina pagalbon — parsiduo
da jūrininkams, jieškantiems 
žmonos Geltonosios jūros dra
konų valdovui. Iš šios padėties 
ją išgelbsti mirusi motina, kuri, 
būdama dabar dangaus karalie
ne, paverčia ją lotoso žiedu. Pas
tarasis iškyla jūros paviršium, o 
jūrininkai sugauna ir perduoda 
karaliui, kuris ją veda. Senasis 
Sim, jos tėvas, pašaukiamas į 
karaliaus rūmus, išpažįsta savo 
kaltę, ir jo duktė išgydo jį — 
grąžina regėjimą.

“Stuttgarter Zeitung” recen
zentas Wolfram Schwinger 
1972. VIII. 3 laidoje išreiškia sa
vo susižavėjimą visa opera, ypač 
L. Šukytės dainavimu ir vai
dyba:

Du trumpi momentai yra patys įs
pūdingiausi, kokius Isang Yun kada 
nors sukūrė (ilgai reikia jų laukti, 
bet laukimas apsimoka), būtent, po 
karaliaus pasipiršimo mažasis meilės 
duetas apsikabinusios poros. Tai ap
stulbinantis dainavimas — dolcissi- 
mo, pianissimo, lydimas arfos ir če
lestos. Po to — senojo Simo gailes
tis, pasiekiąs viršūnę išraiškingoj, 
jaudinančio], giliai smingančioj kan- 
tilenoj, atliekamoj baritono augšta- 
jaine registre . .. Čia William Mur
ray savo raiškiu dainavimu pasiekė 
nepaprastą intensyvumą, kuriuo vai
nikavo Simo vaidmenį. O ką pasiekė 
Lilian Sukis, atlikdama Sim Tjong 
vaidmenį, tyrumo bei dvasingumo sri
tyje savo tiesiog svaiginančio augštu- 
mo sopranu, — žodžiais vargu ar be
galima išreikšti. Tokiame pasiutusiai 
sunkiame vaidmenyje ir dar tokiose 
kraštutinėse situacijose tiek daug po
ezijos paskleisti ir niekur belkantinio 
žavesio nepadaryti sau tikslu — tai 
nepaprastas posiekis, kuriuo jaunoji 
dainininkė padarė sensacingą prover
žį.

“Mūnchner Merkur” 1972. 
VIII. 3 antraštėj skelbia: “Visa, 
kas gera ir brangu, tenka Sim 
Tjong... Pagrindiniai premje
ros didvyriai — Lilian Sukis ir 
puošnumą mėgstantis Juergen 
Rose”. Recenzentas Helmut 
Schmidt-Garre apie L. Šukytę 
rašo:

Jei opera ilgose savo linijose pa
vyko, tai ypač intensyvios, sukauptos 
Lilian Sukis jėgos dėka, kuri pir
mykščio nekaltumo pagrindinį vaid
menį savo pasakiškuose drabužiuose 
padarė tikrą su nuostabiu grynumu 
ir nesugadintu tyrumu (kitaip ir ne
galima išsireikšti). Čia viskas derino
si, pradedant jaudinančia veido iš
raiška, grakščiais judesiais, baigiant 
virtuoziškai apvaldytu dainavimu pa
čių augščiausių gaidų savo rolės, ne
įprastos vakarietiškoms gerklėms.

L. Šukytės partneris W. Mur
ray susilaukė taip pat gero įver
tinimo, tačiau daugiau dėmesio 
sulaukė dailininkas Juergen Ro
se, nupiešęs nepaprastos fanta
zijos dekoracijas, kurios buvo 
keičiamos 21 kartą.

Iš minėtų atsiliepimų matyti 
rimtas sol. L. Šukytės šuolis ope
ros pasaulyje. Linkime jai dar 
didesnės sėkmės pasirinktojo 
meno pasaulyje.
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KUEIUKIIIIEJE VlilKI,(Ui
MIUNENCHENO OPEROS FESTI

VALIS ir pasaulinės olimpiados ren
giniai buvo pradėti korėjiečio kom- 
poz. Isang Yun operos “Sim Tjong” 
premjera. Pagrindinį Sim Tjong 
vaidmenį atliko lyrinis sopranas Lili
ja Šukytė, susilaukusi entuziastiško 
įvertinimo “Muenchner Merkur”, 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
“Stuttgarter Zeitung’”, “Neue Zue- 
richer Zeitung” ir kituose laikraš
čiuose. Kritikai giria jos vaidybą, 
veido išraišką, lengvai įveiktas augš- 
tąsias gaidas, puikų balso valdymą. 
Kaikurie, kaip pvz. Wolfram Schwin
ger dienraštyje “Stuttgartter Zei
tung”, netgi prisipažįsta, kad sol. L. 
Šukytei apibūdinti trūksta žodžių. 
Sim Tjong pagrindinis vaidmuo šioje 
operoje Toronto karališkąją konser
vatoriją baigusiai sol. L. Šukytei, be 
abejonės, yra didžiausias ligšiolinis 
laimėjimas, kuris jai turėtų suteikti 
ne tik dar didesnį pripažinimą, bet 
ir atverti duris į žymiuosius teatrus. 
Kompoz. Isang Yun, operos “Sim 
Tjong” autorius, iš anksto pageida
vo, kad pagrindinį vaidmenį pasauli
nėje premjeroje atliktų sol. L. Šu
kytė. Atrodo, Sim Tjong vaidmenį jis 
ir kūrė, turėdamas galvoje lietuvai
tės solistės vokalinius ir vaidybinius 
duomenis.

PASAULIO LIETUVIU INŽINIE
RIŲ ir Architektų Sąjungos XI suva
žiavimas bus š. m. spalio 7—9 d. d. 
Vašingtone, Twin Bridges Marriot 
Motei patalpose. Numatomos dvi pa
rodos — techninių darbų ir dail. A. 
Galdiko kūrinių. Spalio 7, šeštadie
nį, bus trys paskaitos: dr. P. Zundės 
— “Kiekybiniai ir kokybiniai infor
macijos matai”, architekto E, Arbo— 
“Lietuvis architektas išeivijoje”, inž. 
V. Šliūpo ir inž. A. Luko — “Lietuvis 
inžinierius tarptautinėje tarnyboje”, 
šių paskaitų vadovas — dr. K. čam- 
pė. Spalio 8, sekmadienį, paskaitą 
"Naujausi Marso tyrinėjimai, atlikti 
su “Mariner-9” skaitys dr. A, Klio- 
rė. Tos pačios dienos popietę bus inž. 
D. Šato suorganizuotas ir pravestas 
simpoziumas “PLIAS organizacijos 
esmė, kryptis ir jos vaidmuo orga
nizuoto lietuvio profesijonalo gyve
nime”. Darbotvarkėn taipgi yra 
įtraukti skyrių pranešimai, centro 
valdybos rinkimas, pokylis, koncer
tas, premijų įteikimas, pamaldos 
Amerikos tautinėje šventovėje, 
PLIAS, JAV LB centro valdybos ir 
kitų mokslinių bei kultūrinių organi
zacijų atstovų pasitarimas 1973 m. 
mokslo ir simpoziumo reikalu. Su
važiavimo rengėjų komitetas, vado
vaujamas pirm. inž. Bačkaičio, yra 
sudarytas Vašingtone. Smulkesnių in
formacijų galima gauti pas PLIAS 
skyrių pirmininkus arba šiuo adresu: 
PLIAS, c/o S. Backaitis, 933 Leight 
Mill Rd., Great Falls, Va. 22066, 
USA. Tel. 703-759-2905.

TARPTAUTINĖS KATALIKU 
MEDICININĖS Psichologijos Sąjun
gos kongrese Liuksemburge šią va
sarą pirmininko pareigas trejų metų 
kadencijai perėmė Cincinnati, Ohio, 
Xavier universiteto prof. dr. Vytau
tas J. Bieliauskas, psichologijos sky
riaus vadovas. Šios organizacijos, 
turinčios skyrius net 22 pasaulio 
kraštuose, pirmininku jis buvo iš
rinktas 1969 m. Paduvoje, Italijoje, 
įvykusiame suvažiavime.

LB VAIŽGANTO KULTŪROS 
KLUBAS rugsėjo 9—10 d. d. Brook- 
lyne, Kultūros Žodinyje, rengia dail. 
Juozo Bagdono tapybos darbų paro
dą jo kūrybinio darbo keturiasde
šimtmečiui paminėti.

PARYŽIUJE STAIGA MIRĖ pran
cūzų poetas ir literatūros kritikas 
Jacque Buge, didelis poeto O. Mila
šiaus gerbėjas ir jo talento propa
guotojas. Velionis, gimęs 1933 m. 
rugsėjo 6 d., įsteigė Milašiaus bičiu- 
lių draugiją — “Les amis de Milosz”, 
1959 m. suredagavo kolektyvinį vei
kalą “O. V. De L. Milosz”, 1963 m. 
apgynė doktorato disertaciją “Milosz 
en quete du divin” (“Dievo jieškan- 
tis Milašius”), 1965 m. išleido knygą 
"Connaissez vous Milosz?” (“Ar pa
žįstate Milašių?”). Savo gausiuose 
raštuose J. Buge ypatingą dėmesį 
skyrė O. Milašiaus lietuviškumui.

SOL. ARNOLDAS VOKIETAITIS 
liepos 20-23 d.d. Los Angeles graikų 
teatre atliko Don Basilio vaidmenį 
trijuose G. Rossini operos “Sevilijos 
kirpėjas” spektakliuose. Jo dainavi
mu ir vaidyba buvo sužavėtas operą 
“Evening Outlook" dienraštyje re
cenzavęs muzikinis kritikas Raoul 
Gripenwaldt.

ANATOLIJUS KAIRYS Čikagoje 
baigia ruošti spaudai trijų dalių isto
rinę Mindaugo laikotarpio dramą 
“Karūna”. Pastaruoju metu jis yra 
parašęs tris naujas dramas — “Žmo
gų ir tiltą”, “Rūtelę” ir dramą apie 
S. Kudirką. Pirmajame kūrinyje 
vaizduojamas 1941 m. sukilimas ir 
partizanų kovos, antrajame — Lie
tuvos nepriklausomybė kovų laiko
tarpis, trečiajame — S. Kudirkos 
tragedija, pagrindinį dėmesį skirian
ti jo teismui Vilniuje.

GEN. STASIO RAŠTIKIO atsimi
nimų III tomas jau spausdinamas 
Čikagoje, “Draugo” spaustuvėje. Kny
ga turės 608 psl. ir bus iliustruota 
50 nuotraukų, atskleidžiančių Lietu
vos karių gyvenimą. Įvade autorius 
pabrėžia, kad III tomas nėra auto
biografinių atsiminimų tęsinys, bet 
minčių, pastabų ir papildymų rinki
nys. Juo papildomi pirmieji du to
mai, patikslinami kaikurių recenzen
tų nukrypimai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MOKSLU AKADEMIJOS lietuvių 

kalbos ir literatūros institutas šią va
sarą vėl surengė tautosakinę ekspedi
ciją į Gudijai tekusias lietuviškas sri
tis — Breslaujos ir Pastovių rajonus. 
Ekspedicijoj dalyvavo instituto moks
liniai bendradarbiai, Vilniaus univer
siteto dėstytojai, mokytojai ir studen
tai. Jie surinko šimtus variantų dai
nų, pasakų, smulkiosios tautosakos 
kūrinių, rado įdomios medžiagos 
“Didžiajam lietuvių kalbos žodynui" 
ir toponimikos kartotekai.

BIRŠTONE ŠIĄ VASARĄ buvo 
atidarytas pagal Vilniaus “Dailės” 
kombinato architekto K. Miežinio 
projektą pastatytas kurorto muzėjus. 
Sutelkti eksponatai atskleidžia ku
rorto vystymąsi nuo jo įsikūrimo 
1846 m. iki dabartinių dienų. Lanky
tojų dėmesio centre — gydytojo A. 
Reinerio pirmųjų istorinių žinių 
rankraščių kopijos, pirmosios Biršto
no mineralinio vandens analizės. Di
delę medžiagos dalį surinko moky
tojo P. Kazlausko vadovaujamas mo
kyklos kraštotyrininkų būrelis.

PABALTIJO AKUŠERIU ■ GINE
KOLOGŲ I mokslinė konferencija 
įvyko Kaune. Be Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovi], konferencijoj da
lyvavo svečiai iš Maskvos, Moldavi
jos, Gruzijos ir Armėnijos. Iš viso 
skaityta apie 50 pranešimų. Didžiau
sio dalyvių dėmesio susilaukė du 
pranešimai — Kauno medicinos ins
tituto prof. V. Sadausko ir maskvinės 
Medicinos Mokslų Akademijos nario 
L. Persijanovo.

MASKVOS LIAUDIES ŪKIO PA
RODOS scenoje vyksta Sovietų Są
jungos penkiasdešimtmečiui skirtas 
saviveiklinių ansamblių konkursas, 
kuriame Lietuvai atstovavo Z. Koms- 
kio vadovaujamas liaudies dainų ir 
šokių ansamblis “Jūra” iš Tauragės. 
Tai buvo jau šimtoji tauragiškės “Jū
ros” gastrolinė išvyka. Ansamblis pa
dainavo kompoz. L. Andriulio dainas 
“Tauragė”, “Tau, mano gimtasis 
mieste”, kurias dirigavo pats auto
rius. Choreografinę programos dalį 
buvo paruošusi baletmeisterė S. Či- 
činskienė. Ansamblio pasirodymą ge
rokai sustiprino muzikinė palyda — 
V. Urbono vadovaujama kaimiška 
kapela ir D. Tamašauskaitės vadovau
jamas liaudies instrumentų ansamb
lis. Konkursas bus užbaigtas ir lai
mėtojai išaiškinti rugsėjo mėnesį.

VILNIAUS FILHARMONIJOS est
radinis ansamblis “Nemuno žiburiai” 
savo 2.000-tąjį koncertą turėjo Zara
suose. Sukaktuviniam koncertui buvo 
paruošta nauja programa. Ansamb
liui vadovauja didelis estradinės mu
zikos žinovas ir propaguotojas Liu
das Šaltenis.

TARPTAUTINĖSE KONFEREN
CIJOSE dalyvavo keletas lietuvių 
mokslininkų. Fizikos ir matematikos 
instituto sektoriaus vadovas akade
mikas A. Jucys skaitė pranešimą 
JAV surengtoj atominės fizikos kon
ferencijoj. Tarptautinės konferenci
jos dalyvius Varšuvoje su Lietuvoj 
susiformavusiomis puslaidininkių fi
zikos mokyklomis, jų kryptimis ir 
laimėjimais supažindino Lietuvos 
Mokslų Akademijos viceprez. J. Po
žėla, LMA fizikos instituto direkto
riaus pavaduotojas V. Dienys, sekto
riaus vadovas A. Šileika ir Vilniaus 
universiteto puslaidininkių fizikos 
katedros vedėjas prof. J. Viščiakas. 
Bulgarų kalbos ir literatūros tarp
tautiniame simpoziume Sofijoje Lie
tuvai atstovavo filologijos mokslų 
dr. V. Galinis, LMA lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto sektoriaus va
dovas. Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos fizikų simpoziume tikimybių teo
rijos klausimais Kioto mieste dalyva
vo LMA fizikos ir matematikos ins
tituto direktorius akademikas V. Sta- 
tulevičius ir fizikos mokslų dr. B. 
Grigelionis, šio instituto sektoriaus 
vadovas.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKU 
XI ekspedicija rugpjūčio pradžioje 
buvo surengta į Švenčionių rajono 
Adutiškio apylinkes. Ekspedicijai va
dovavo LMA lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto mokslinė bendra
darbė B. Kerbelytė, tautosakinin
kams — N. Vėlius, etnografams — 
V. Miliuk, kalbininkams — K. Eig- 
minas, medikams — B. Padegimas, 
fotografams — D. Šemetulskis. Iš vi
so ekspedicijoje dalyvavo 109 kraš
totyrininkai. Ekspedicijos aptarimui 
buvo skirtas Adutiškio kultūros na
muose įvykęs vakaras. Surinkta ir 
apibendrinta medžiaga bus panaudo
ta knygai apie Adutiškį.

RYGOS SENOSIOS PILIES salėse 
ir kieme po atviru dangumi atida
ryta pirmoji Lietuvos, Latvijos, Esti
jos skulptūros paroda “Ryga-72”, ku
rioje dalyvauja ir Leningrado bei 
Maskvos skulptoriai. Parodoje su
telkta apie 250 granito, metalo ir 
terakotos skulptūrų, jų tarpe apie 
50 lietuvių skulptorių darbų — P. 
Aleksandravičiaus, G. Jakūbonio, K. 
Bogdano, B. Vyšniausko, K. Kisielio, 
J. Kėdainio, A. Dimžlio, J. Kalinaus
ko, P. Deltuvos ir kt. Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos valdybos pirm. J. 
Kuzminskio teigimu, lietuvių sukur
tos skulptūros išsiskiria didesne 
braižo įvairove, įvairesnėmis medžia
gomis.

PALANGOS GINTARO MUZĖJU 
JE gintarinių segių, medalionų, įvai
rių suvenyrų ir gintaro inkliuzų pa 
rodą turėjo dail. Liucija Šulgaitė.

V. Kst.
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BABY POINT — JANE, $25,900 
prašoma kaina. Gerai prižiūrėtas 
6 kambarių mūrinis namas arti 
susisiekimo ir krautuvių. $3,900 
jmokėti. Namas išmokėtas.
BLOOR — INDIAN RD., $3,900 
įmokėti. 6 didelių kambarių mū
rinis namas su privačiu įvažiavi
mu ir dvigubu mūriniu garažu. 
Moderni virtuvė ir prausykla.
BLOOR — HIGH PARK, $31,000 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis 
namas. Dvi prausyklos ir dvi vir
tuvės. Įvažiavimas ir vieta gara
žui. Tinka dviem šeimom — iš 
viso 7 kambariai.
ISLINGTON, $10,000 įmokėti. 
Modernus 4 miegamųjų viena- 
augštis (side split bungalow). 
Didelis šeimos kambarys ir gerai 
įrengtas rūsys. Tuojau galima už
imti.
BLOOR — JANE, $15,000 įmo

kėti. Atskiras, mūrinis 2 augštų, 
8 kambarių namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu. Dvi virtu
vės ir dvi prausyklos. Nėra sko
lų.
ROYAL YORK—BLOOR, $10,000 
įmokėti. Vieno augšto 3—4 mie
gamųjų mūrinis namas su dvigu
bu garažu. Dvi modernios prau
syklos ir pilnai įrengtas rūsys. 
Kilimai ir kt. priedai. Viena skola.
ROYAL YORK — DIXON, dvi- 
butis (duplex). Du butai po du 
miegamuosius ir galimybė įreng
ti butuką rūsyje. Gerai prižiūrė
tas mūrinis pastatas. Reikėti; 
įmokėti $15,000.
MIMICO, 6 butų mūrinis pastatas 
su balkonais. Privatus įvažiavi
mas ir vieta automobiliams pa
statyti. Arti susisiekimo ir krau
tuvių. Pirma skola iš 7% %. $20 
tūkstančių įmokėti.

sąlygomis mortgičius Parūpiname lengviausiomis

B. SAKALAS. Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad....... — 10 - 3
T r e čiad. uždaryta
Ketvirtad. 10-7
Penktad.......... 10-8
Seštad....... 9-12
Sekmad..... 9.30 - 1

MOKA:

už term. indėPus 2 metam ....
už term, indėlius 1 metam....... 61/4%
už taupomąsias s-tas (savings) .6 % 
už depozitus-čekių s-tas....... 51/2%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8]/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 8Vi%

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
BLOOR — INDIAN RD. Tik $3.000 įmokėti už mūrinį 8 kambarių na
mą. Dvi virtuvės, garažas. Arti susisiekimo, mokyklų ir apsipirkimo. 
37 AKRAI ŽEMES, dalis apaugusi medžiais. Galima padalyti į kelis 
sklypus. Maždaug 80 mylių nuo metropolinio Toronto prie Durham 
miestelio. Įmokėti $5.000, prašo $15.000.
BLOOR — BERESFORD. Atskiras mūrinis 6 kambarių namas. Idea
lus vienai šeimai, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti $7-8.000. Pra
šoma kaina $30.000.
QUEBEC — ANNETTE ST. 10 didelių kambarių namas, 4 pirmame 
augšte, ekstra kambarys rūsyje. Dvi gražios virtuvės, dvi prausyklos, 
dvigubas garažas su privačiu privažiavimu, naujas apyva šildymas. 
Įmokėti apie $12,000.
HANOVER — DURHAM. Maždaug 80 mvylių nuo Toronto, 76 akrų 
ūkis, 7 kambarių gyvenamas namas, daržinė ir kiti pastatai. Ūkis yra 
prie gero kelio. Pro ūkį teka gražus upelis. Tinkama vieta vasaroji
mui arba gyventi visą laiką. Prašo tik $24.000.
PACIFIC — HUMBERSIDE. Naujas tik trejų metų senumo 7 didelių 
kambarių skoningai įrengtas namas. Užbaigtas rūsys. Garažas su pri
vačiu privažiavimu. Retas pirkinys. Prašo galimai didesnio įmokėjimo.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvafles Avė. Tel. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo jstaigų Toronto rajonuose • „ -------- r

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- t/yT V CIRDAII^KA^ 
jamą nuosavybe, mielai jums patarnaus Y 1 '• Y_

1576 Bloor St. West O Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

W. ¥ A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, 
Skambinti — J. GUDAS 
863 BLOOR St. W., Toronto

žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

4 Ont Tel. 534-7525

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161
WASAGOJ prie pranciškonų stovyklos 3 miegamųjų su visais pato
gumais vasarnamis. Mažas įmokėjimas, žema kaina.
KIPLING — ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas.
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 kambarių per 
du augštus, dideli kambariai, alyva-vandeniu šildomas, užbaigtas rū
sys, garažas, šoninis privatus įvažiavimas, rami gatvė, geras ir gražus 
namas.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

Praėjusią vasarą skautų stovyklavietė Romuva paminėjo savo dešimtmetį 
sukaktuvine stovykla. Viršuje — stovyklos vadovai, apačioje — stovykloje 
pasitinkama vyr. skautininke L. Milukienė Nuotr. VI. Bacevičiaus

S PORTAS
SPORTAS VISUR

Praeitą savaitgalį Miunchene pra
sidėjo XX-toji ir kartu didžiausia pa
saulio olimpiada. Joje dalyvauja 123 
šalys, palyginus su 112 šalių Meksi
koje. Varžysis 10,500 sportininkų. Pa
ti populiariausia sporto šaka yra 
lengvoji atletika — dalyvaus 2145 
atletai iš 112 šalių. Toliau seka plau
kimas — 1072. Bokso varžybose pirš
tines surems 460 boksininkų. Pati 
kukliausia sporto šaka yra moder
nioji penkiakova — tik 81 sportinin
kas iš 21 šalies. Didele problema ta
po olimpinis miestelis. Pastačius jį, 
reikėjo patalpinti 6600 lovų, 7400 
spintų, 2300 šaldytuvų, 6900 kėdžių 
ir net 50.000 kabyklų drabužiams. 
Šių baldų pristatymui į olimpinį 
miestelį reikėjo 300 prekinių vago
nų ir 3 mėnesius po 150 darbininkų.

Šiai olimpiadai teisėjaus taip pat 
gausus būrys teisėjų — apie 1500. 
Daugiausia teisėjų pareikalaus plau
kimas — 205.

Olimpiados disko metikai turės žy
mų pagerinimą. Vietoje senoviškos 
vielų tvoros jie diską leis iš stikli
nio namuko. Tas jiems netrukdys ir 
lyjant.

SPORTAS LIETUVOJE
Lengvosios atletikos rungtynės 

tarp Lietuvos ir Estijos įvyko Vilniu

je. Laimėjo Lietuva 387:359. Vilnie
tis H. Turčinskas pasiekė naują Lie
tuvos rekordą šuolyje su kartimi — 
peršoko 4.60 m.

V. česiūnas vėl laimėjo dviviečių 
baidarių lenktynes, šį kartą Kopen
hagoje. Atrodo, V. Česiūnas yra ge
rai pasiruošęs Miuncheno olimpiadai.

Algimantas Račiūnas Oriole įvyku
siose Sov. Sąjungos sklandymo pir
menybėse laimėjo pirmą vietą. 311 
km. trikampį jis įveikė greičiausiai. 
Jo vidutinis greitis buvo 87,1 km. 
per valandą.

Sov. Sąjungos plaukinio pirmeny
bėse Tbilisyje Birutė Užkuraitytė lai
mėjo pirmą vietą ir tapo Sov. Są
jungos meistere. Įvairaus plaukimo 
400 m. nuotolį ji įveikė per 5:14,6. 
Tai kartu ir naujas Lietuvos rekor
das.

Penkioliktosios Europos jaunių 
stalo teniso pirmenybės įvyko Dani
joj. Sovietų Sąjungos berniukų ko
manda laimėjo pirmą vietą. Šioje ko
mandoje sėkmingai žaidė ir vilnietis 
Mironas Krejeris.

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS, rengia
mos SALFASS, bus Giedraičio klubo 
šaudykloje tarp Hamiltono ir Brant- 
fordo 54 ir 6 kelio (ne 54 ir 5, 
kaip per klaidą paskelbta “TŽ” 33-34 
nr.) sankryžoje. Važiuoti 6 keliu į 
pietus per tiltą.

Jūsų naujos 
apsigyvenimo teisės 
pagal pertvarkytą 
Ontario Žmogaus 

Teisių Kodeksą
Įstatymas sako, kad nė vienam negali būti atsakyta 
apsigyvenimo vieta vien dėl rasės, tikėjimo, spalvos, 
lyties, tautybės, protėvių ar kilmės savybių. 
Apsigyvenimo vieta yra aptariama kaip kiekviena 
gyvenama vieta, išskyrus pastatą, kuriame pats 
savininkas su savo šeima gyvena ir naudojasi ta 
pačia prausykla bei virtuve su savo nuomininkais. 
Dėl tolimesnių informacijų prašome kreiptis į:

Ontario Human Rights Commission 
400 University Avenue 

Toronto, Ontario 965-6841 
arba j the Ministry of Labour Barrie, Hamilton, 
Kenora, Kingston, Kitchener, London, Ottawa, 
Peterborough, Sarnia, Sault Ste. Marie, Sudbury, 
Thunder Bay, Windsor.

Ontario Human Rights Commission 
Ontario Ministry of Labour

----  TV-Hl-FI -----
Taisom ir parduodam prieinamoin kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — į naujus

1613 DUNDAS Street West

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkiškasis jaunimas 

veikia pasiskirstęs į būrelius. Jaunes
niųjų mergaičių, kurios dar lanko 
pradžios mokyklą, yra 3 būreliai: 1-4 
sk., 5-6 sk. ir 7-8 sk. Jeigu kuriame 
būrelyje atsiranda daugiau mergai
čių, tai būreliai dar dalinami į ma
žesnius. Kiekvienam būreliui vado
vauja 2 vadovės, kurios yra dažniau
siai vyresniųjų klasių gimnazistės ar
ba studentės.

Berniukų, lankančių pradžios mo
kyklą, praėjusiais metais buvo tik 2 
būreliai, bet šiais mokslo metais no
rima sudaryti 3 būrelius, daugiau pa
skirstant pagal amžių. Jiems taip pat 
jieškomi vadovai iš vyresniųjų stu
dentų arba tėvų.

Vyresnieji moksleiviai — gimna
zijų mokiniai turi savo kuopos valdy
bą, kuri planuoja veiklą, ruošia su
sirinkimus ir kitus parengimus. Jie 
taip pat turi savo globėją, kuris 
jiems padeda ir pataria. Vyr. moks
leivių veikla pasireiškia žymiai dau
giau jų pačių iniciatyva ir sugebėji
mų susiorganizuoti ir įjungti visus 
kuopai priklausančius moksleivius.

Studentai sudaro savo atskirą drau
govę ir išsirenka draugovės valdy
bą. Visi, pabaigę gimnaziją, pereina į 
studentų draugovę ir po metų gali 
duoti studentų ateitininkų įžodį. Vi
siem būreliam yra vienas dvasios va
das.

Naujų mokslo metų veikla prasi
dės rugsėjo mėn. antroje pusėje, to
dėl dabar yra sudaromi atskiri bū
reliai. Tėvai, kurie norėtų įjungti 
savo vaikus į ateitininkų organizaci
ją, prašomi kreiptis į V. Kolyčių.

Wasagos stovyklos virtuvėje dirbo 
šios ponios: vyr. šeimininkė — p. 
Razgaitienė, p. Beržaitienė, p. Kak- 
nevičienė, p. Kriščiūnienė, p. Luko
šienė,, p. Padolskienė, p. Petrauskie
nė, p. Stundžienė; taip pat virtuvėje 
dirbo dvi praėjusių metų vadovės 
(šiemet vadovų sąstatas jau buvo pil
nas): Alberta Astraitė ir Vida Ro- 
ciūnaitė. Vyr. ūkvedžiu buvo V. Pet
rauskas, kuris abi savaites tvarkė 
visus ūkinius reikalus. Jam padėjo 
Romas Puteris. Visą ūkinių reikalų 
tvarkymo naštą nešė tėvų komitetas, 
vadovaujamas Z. Girdausko. Ačiū šei
mininkėms, ūkvedžiams ir tėvų komi
tetui, nes be jų pagalbos stovykla ne 
tik nebūtų pasisekusi, bet ir visai 
nebūtų įvykusi.

Skautų veikla
• ASS vadija praneša, kad visuo

tiniam suvažiavimui svarstysimi klau
simai gali būti keliami šią savaitę 
įvykstančioje ASS stovykloje Daina
voje arba raštu siunčiami fil. V. Var
nui, 2307 N. Lyric Ave., Los Ange
les, Calif. 90027. Vadija patvirtino 
visuotinio suvažiavimo vykdymo ko
misiją: pirm. fil. P. Abelkis, nariai 
fil. R. Baipšienė ir fil. V. Varnas.

• Šią savaitę nuo rugpjūčio 26 d. 
iki rugsėjo 4 d. LS Seserijos ir LS 
Brolijos suruoštoj vadovų-vių stovyk
loj stovyklauja šie Toronto “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų vadovai- 
vės: G. Kalinauskas, A. šeškus, J. 
Kobelskytė, S. Šarkutė, J. šeškutė ir 
jūrų skautės — D. Akelaitytė ir D. 
Imbrasaitė. Stovyklos adresas: Gin- 
taro-Ąžuolo mokykla, Storier Reser
vation, Barnstead, N.H. Tel. 603- 
942-5483.

o Dešimtojoj Romuvos stovykloj, 
dalyvaujant LS Seserijos v.s. L. Milu- 
kienei, vyr. skaučių įžodį davė šios 
“Šatrijos” tunto skautės: D. Barz- 
džiūtė, S. Kazilevičiūtė, R. Dilkutė, 
G. Draudvilaitė, D. Lazauskaitė, J. 
Paliulytė, V. Pilipavičiūtė, V. Styrai- 
tė, A. Stukaitė, S. Valiūnaitė ir Ž. 
šilininkaitė: jūrų skaučių gintarių
— R. Morkūnaitė, L. Jagėlaitė ir D. 
Akelaitytė. Sveikiname! Įžodį pra
vedė s. M. Vasiliauskienė.

o Stovyklaudamos “Šatrijos” tun
to skautės šią vasarą labai pasižymė
jo skautišku pažangumu. Įžodį davė 
D. Marcytė, A. Baziliauskaitė; I pat.
I. egzaminus išlaikė V. Barakauskai- 
tė, R. Draugelytė, E. Kobelskytė 
ir D. Draugelytė; II pat. 1. — R. 
Jankaitytė, P. Šarkaitė ir V. Stul- 
ginskaitė. Įsigijo specialybes — pa
sakų sekėjos D. Draugelytė, svetin
gos skautės D. Marcytė, signalizuo
tojos J. Bekerytė, K. Dambaraitė, D. 
Draugelytė, R. Draugelytė ir R. Pi
lipavičiūtė; pirmosios pagalbos — V. 
Stripinytė, J. Bekerytė, D. Drauge
lytė, D. Marcytė, R. Draugelytė, R. 
Pilipavičiūtė ir jūr. sk. A. Narbutai
tė. Jaun. skaučių egzaminus išlaikė 
I pat. 1. V. Baziliauskaitė; II pat. 1.
— R. Vaitkutė, A. Sendžikaitė, D. 
Petkutė ir A. Paliulytė. Sveikiname!

• Į vyr. si. laipsnį pakelta v. sk.
J. Kobelskytė, X Romuvos stovyklos 
skaučių pastovyklės adjutante.

• Dešimtoj Romuvos stovykloj šie 
Dariaus-Girėno oro skautų dr-vės 
skautai išlaikė II pat. 1. egzaminus: 
R. Gudelis, E. Lorencas, M. Tarvy
das ir M. Timmermanas. Draugovei 
stovykloj vadovavo s. v. si. A. Ga- 
putis. Č. S.

Tel. 532-7733

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylcne” medžiagos

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

Tel. 533-5454

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu: dr. J. 

Yčui už manęs pasiuntimą Šv. Juo
zapo ligoninėn; už priežiūrą bei lan
kymą ligoninėje — dr. A. Valadkai, 
dr. S. Pacevičiui, dr. Anderson, Tė
vams pranciškonams — Tėvui Placi
dui, OFM, Tėvui Rafaeliui, OFM, KL - 
Katalikių Moterų Draugiio.s Prisikėli
mo parapijos skyriui. Ypatingą pa
dėką reiškiu ponams Bielazsciak. 
Nuoširdžiai dėkoju už lankymą li
goninėje ir dovanas p. M. Basalykie
nei ir p. M. Norkienei. Visus Jus 
dėkingai prisimenanti —

Valė Zarienė

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. VIII. 31 — Nr. 35 (1178)

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards nail..
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Blooi St. W.
HIGH PARK-RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti; didžiulis gra
žus 12-kos kambarių atskiras namas, 3 modernios virtuvės, vande- 
niu-alyva šildomas, naujas garažas su plačiu įvažiavimu; gauna apie 
$355 mėnesinės nuomos ir sau nemokamą butą. Viena atvira skola.

HIGH PARK — RONCESVALLES, gražus didžiulis originalus dvi- 
butis (duplex), vandeniu - alyva šildomas, balkonas, dvigubas gara
žas, beveik su 10 pėdų įvažiavimu, užbaigtas rūsys, apie $10.000 įmo
kėti, viena atvira skola 10 metų.
INDIAN RD. — BLOOR, puikus, šiurkščių plytų, 6 didelių kamba
rių atskiras namas, visai nauja moderni virtuvė bei prausykla, vande
niu - alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su plačiu įvažiavimu, 
apie $10.000 įmokėti.
WAUBAUSIIENE — GEORGIAN BAY, komercinis žemės iklypas, 
arti vandens, pačiame miestelyje, galima statyti vasarnamį. Puiki 
vieta. Prašo $4.000.
KINGSWAY — PRINCE EDWARD, puikus 6 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, graži moderni virtuvė, šalia pristatytas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo, skubus pardavimus, 
gražus kiemas, įmokėti apie $8.000.
ORIGINALUS TRIBUTIS, maždaug 10 metų senumo; dideli gražūs 
butai su balkonais, $7.200 nuomos, $10.000 įmokėti, skubus parda
vimas.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)
Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 Vi % už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep.
6 Vi % už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
milijonų dolerių

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

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

Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
DUNDAS — DUPONT, $22,900, šeši šviesūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, kvadratinis planas, gilus ir apšildo
mas rūsys, tinkamas poilsio kambariui.
RONCESVALLES—HIGH PARK, $12,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, 1 mortgičius, dvigubas garažas.
PEARSON — SORAUREN, $5,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas nusipirko kitą namą.
$6,000 įmokėti, 10 kambarių, plytinis, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 8% atviras mortgičius; prašo $33,900.
MISSISSAUGA — CAWTHRA, $32,900 (back split) vienaaugštis 

. (bungalow), 7 kambariai, pristatytas garažas, 6% mortgičius, 2 prau
syklos.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534 - 8459; 233 - 5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių Įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

DANISH
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Lc Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

PARCELS TO,EUROPE

Hamiltone įkyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2003 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
progrornos

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei

Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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Ontario dabar rengia didžiausią 
istorijoje savi vaidybini 

surašymą
Be jūsų jis nebus pilnas

Šiais metais bus renkami savi
valdybių, mokyklų tarybų ir kitų 
vietinių institucijų atstovai beveik 
visoje Ontario provincijoje. Pirma
sis šių rinkimų žingsnis — balsuo
tojų sąrašų sudarymas. Tam tikslui 
mes turime pravesti gyventojų su
rašymą. Tai atliks provincija kiek
vienai savivaldybei.

Tačiau mūsų savivaldybinis su
rašymas turi didesnį tikslą, negu
vien tik balsuotojų sąrašų sudarymą. Jo duomenys 
padės nustatyti ir paskirstyti švietimo reikalams skir
tus mokesčius tarp viešųjų ir atskirųjų (katalikų) 
mokyklų sistemų. Taip pat jie pagelbės provincijai 
teisingiau skirstyti pašalpas vietinėm įstaigom, kad 
padėtų sumažinti savivaldybių mokesčius. Be to, jie 
padės sužinoti tikrą gyventojų skaičių.

Surinkti beveik 8 milijonus pavardžių ir adresų, 
galite įsivaizduoti, bus didelis darbas. Provincija

yra pasamdžiusi 8.000 žmonių 
kurie turės aplankyti kiekviena 
Ontario gyvenvietę. Kai vyriausy
bės atstovas pasibels į Jūsų duris, 
procedūra bus visai paprasta. Su
rašymų lapeliai bus iš anksto at
spausdinti skaitytuvo su kiekvieno 
jūsų pastogėje gyvenančio asmens 
pavarde. Jeigu sutiksite, kad tame 
lapelyje surašyti duomenys yra 
pilni ir tikslūs, turėsite ant to la

pelio tik pasirašyti. Jei būtų pasikeitimų, kaip pvz. 
šeimos padaugėjimas, tokia pataisa bus padaryta vie
toje. Jums patikrinus pataisą, reikės pasirašyti. Lape
lio pasirašymą gali atlikti betkuris to namo suaugęs 
gyventojas. Jeigu Jūsų nerastų namuose, Jums tą la
pelį paliks su paprastomis instrukcijomis. Pasiųskite 
tą lapelį paštu, be pašto ženklo, tuo atveju, jeigu 
jame yra pakeitimų.

Būsite įtrauktas sąrašan tarp rugsėjo 5 ir 18 dienos.

Savivaldybinis surašymas bus rugsėjo 5 -18 

Be jūsų jis nebus pilnas

Government of Ontario
Ministry of Revenue

Hon. Allan Grossman, Minister. Donald X. Crosbie. Deputy Minister.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
prašoka draudos įmokas. Defici
tą duoda draudos savaitinių iš
mokų padidinimas iki $100, pra
šokantis įstatymais garantuoja
mą darbininko minimalų atlygi
nimą Kanadoje. Kaltė taipgi ten
ka ir dėmesio nekreipimui į be
darbio turėtas pajamas, kurios 
kartais pralenkia daugelio dir
bančiųjų kadandiečių metinį at
lyginimą. Nedarbo draudos iždą 
taipgi padeda išsemti sumažin
tas kvalifikacinis darbo savaičių 
skaičius, privalomas visiems pa
šalpos gavėjams, gimdyvėms 
įvestos pašalpos prieš gimdymą 
ir po gimdymo. Pašalpos mo
kamos ir tokiom moterim, kurių 
vyrai gauna didžiules algas. At
rodo, nedarbo draudos reformo
je buvo padaryta stambių klai
dų, kurios gali tapti nuolatiniu 
bilijoninės dolerių sumos defi
citu.

Toronto Acme Screw and 
Gear bendrovė, kurioje dirba 
daug lietuvių, pranešė streiką 
pradėj usiem darbininkam nu
tartą likvidaciją. Sutarties pra
radimas 1971 m. su Fordo bend
rove torontiškei automobilių da
lių gamyklai grėsė visišku bank
rotu. Jau tada buvo kalbama 
apie jos uždarymą, tačiau unija 
ir darbininkai sutiko 18 mėne
sių laikotarpiui užšaldyti gau
namą atlyginimą. Minėtoji su
tartis pasibaigė š.m. liepos 23 d. 
Šiame laikotarpyje pradinis 850 
darbininkų skaičius buvo suma
žintas iki 500. Bendrovė pasiūlė 
pratęsti atlyginimų užšaldymą 
sekančiam pusantrų metų laiko- 
tarniui. nes vietoj pelno buvo 
susilaukta $2 milijonų nuosto
lio. Unija ir jos nariai nesuti
ko ir pradėjo streiką, kuris da
bar gali baigtis bendrovės visiš
ku uždarymu. Apie užsidarymą 
pradėjo kalbėti ir Toronto De 
Havilland lėktuvų gamykla, ku
rios 900 darbininkų ir tarnau
tojų streikuoja nuo 1972 m. 
pradžios. De Havilland buvo pa
garsėjusi trumpų pakilimo ir 
nusileidimo takų reikalaujan
čiais “Beaver”, “Otter” ir “Cari
bou” lėktuvais, bet jų rinką vi
siškai uždarė amerikiečių vykdo
mas pasitraukimas iš P. Vietna
mo. Minėtiem lėktuvam užsaky
mų nebėra, o naujiem lėktuvam 
suprojektuoti De Havilland ne
turi kapitalo. Tokiose aplinky
bėse pradėtas ir tiek mėnesių 
tęsiamas streikas dėl augštesnio 
atlyginimo iš tikrųjų yra labai 
neatsargus žingsnis, kai bendro
vė valandinį atlyginimą buvo su
tikusi pakelti iki $4.71.

Draugių pokalbis
— Nežinau, ką daryti?! Mano 

vyras labai pavydus, ir dėl to 
beveik kasdien baramės.

— O aš atradau gerą vaistą 
nuo barnių. Už kiekvieną kilu
sį vaidą metame į taupyklę po 
dolerį.

— Ir padeda?
— Labai. Praėjusiais metais 

už tuos pinigus ilsėjomės Flori
doje.

Kopūstas ir ąžuolas
— Aš savo kelionės metu ma

čiau kopūstą, kaip šis ąžuolas, 
— sako Jonas.

— O aš savo kelionės metu 
mačiau tokį puodą, kaip ši tro
ba, — sako Petras.

— O kam toks puodas reika
lingas? — nustebo Jonas.

— Kad būtų galima išvirti tą 
didelį kopūstą', — atsakė Pet
ras.

ŠYPSENOS
Kvaišas šaudytojas

— Kaip tamsta galėjai visus 
šovinius taip tiksliai pataikyti? 
— klausia medžioklių nugalėto
jas kaimo kvaišium vadinamą 
žmogelį.

— Matai tamsta, aš pirma 
šaunu, o paskui apvedu ratu
ką .. .

Medžiotojas pasakoja
— Žingsniuoju sau dobiliena. 

Matau — striksi šeši kiškiai. Pa
keliu dvivamzdį ir — pach-bach! 
Visi penki skeltanagiai ėmė ir 
parkrito. Susidėjau tuos keturis 
į kuprinę, namuose nulupau ... 
Toks visų trijų riebumėlis! Žmo
nelė abu kiškius ištroškino. Tai 
bent iš ilgaausio buvo kepsnys!

Uždarytos parduotuvės
Vyras grįžta iš turistinės ke

lionės po Italiją.
— Nepyk, mieloji, kad šįsyk 

aš nieko neparvežiau. Jau du 
tūkstančiai metų, kai Pompė
joje uždarytos visos parduotu
vės!

Lenkų didieji
Dabartinės Lenkijos raudo

nieji vadai — Gierekas, Močaras 
ir Gomulka, pagerinę santykius 
su Bažnyčia, nuėjo atlikti išpa
žinties. Sustojo prie klausyklos 
šia eile — Gierekas, Močaras, 
Gomulka. Pirmasis priėjo Giere
kas. Kai kunigas pabeldė, tas 
atsikėlė, priėjo prie kunigo, pa
bučiavo. stulą ir ant lėkštelės, 
pagal seną lenkų paprotį, paliko 
auką. Tą patį padarė ir Močaras, 
tik nepaliko aukos. Klausia se
nas kunigas: — O kur auka?

— Štai, tenai, — parodė į Go- 
mulką, stovintį prie klausyklos.

Vairuotojai
Medicinos sesuo klausia auto

mobilistą:
— Kodėl jūs visą dieną va

žiuojate aplink mūsų ligoninę?
— Matote, aš šiandien pirmą 

kartą sėdau už vairo.
• Jaunimas nori pakeisti pa

saulį, o senimas — pakeisti jau
nimą. Parinko Pr. Alš.

3828 BLOOR St. W., ISLINGTON:
(PRIE 6-POINTS, ARTI KIPLING AVE.)

Frank Barauskas
REALTOR

Frank Barauskas
Insurance Agency Limited

Pajieškojimas
Antaną Sutkaitį, anksčiau gyvenu-

g> 231-6226

231-2661

Gerardas Balčiūnas
Advokatas (barrister, solicitor)

^ 233-9632

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277-0814

ELEKTROS PAVOJAI GYVYBEI

2483 LAKESHORE BLVD. W.z TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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 t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujamo.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Lietuvių r> 480 roncesvalles avė.,
IŠTAIGA oallIC exporting Co. TORONTO 3< ONTARIO

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Dauguma iš mūsų gal nei nepagal
voja, kaip pavojinga elektra. Juk ja 
naudojamės kiekvieną dieną. Kartais 
užmirštame, kad elektros srovė gali 
pakirsti mūsų gyvybę. Juk nuo jos 
žūsta ne tik daug vartotojų, bet ir 
gerai išmokytų elektros inžinierių, 
kai dirbdami užmiršta, kad klaida 
reiškia pavojų gyvybei. Todėl noriu 
pateikti keletą perspėjimų.

Saugokime vaikus, kad jie nesi- 
krapštinėtų prie elektros lizdų, neda- 
rinėtų įtaisų, radijo, telivizijos ir lai
dininkų, kurie turi atvirus punktus. 
Neprisilieskime prie nutrūkusių ar 
kabančių elektros laidų,' neleiskime 
jų taisyti tiems, kurie neturi unijos 
kortelės. Jei to nepaisysime, tai įvy
kus nelaimei, apdraudos bendrovės 
nieko nemokės už nuostolius net ir 
tuo atveju, kai namas, įtaisas, televi
zija ar kiti dalykai sudegs.

Laikykime elektros laidus namuo
se, įtaisuose visad tvarkingai, ypač 
ateinant vasarai. Tai labai svarbu, 
kai įjungiami oro vėsintuvai, kurie 
ima daugiau elektros jėgos. Jei lai
dai netvarkoj, kils gaisras. Tai ypač 
svarbu senesniuose namuose. Dabar 
naujuose pastatuose vedami laidai į 
aliuminio vamzdžius. Jei name kur 
pajuntame degėsių kvapą, būtinai 
šaukime kvalifikuotą darbininką, kad 
elektros linijas patikrintų. Nejunki
me kelių objektų į vieną lizdą.

Visad atsiminkime, kad elektros

įtaisai — lempos, radijai, skustuvai, 
ir kiti prietaisai yra pavojingi gyvy
bei, jei naudosimės nevietoj, pvz. 
būdami vandeny, vonioj ar automobi-

s j Toronte, prašo atsiliepti: Re v. J. 
Gaudzė, Apartado Postal M-2420, 
Mexico I. D. F.

Didžiausios ir gražiausios europietiškos mėsos ir skanėsių krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. r>ido*is pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS „ _ w M|MM Mf M MHfRk

“L 11 p -top M E ATS KAS sakaitę r DELICATESSEN
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stot[)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS. 
Bloor Autorite Garapo 296 BROCK Ave. oiuur Muiume vaarage (tarp Dundas ir CoUege> 
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM. 4 - 7991

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

lyje. Netyčia įkritus daiktui j vande
nį gali įvykti susijungimas su žeme. 
Pvz. neseniai rūsyje atsirado van
dens, ir savininkas, nieko negalvoda
mas, brido. Jis buvo užmuštas elekt
ros srovės. Moteris, kuriai besidžio- 
vinant plaukus įtaisas įkrito į vonią, 
liko užmušta. Pavojai yra visur, kur 
tik naudojamės elektros energijos 
įtaisais. Reikėtų vengti ir į sienas 
kalti įvairias vinis paveikslams. Vinis 
kaldami galime sugadinti, ypač se
nuose pastatuose, elektros laidų lini
jas, pasidarys trumpi sujungimai ir 
kils gaisras. Svarbiausia, nedaryki
me patys elektros įrengimuose jo
kių pakeitimų, jei to gerai nežinome. 
Sukeisti laidai, jungikliai, saugikliai, 
gali atnešti netikėtas nelaimes. Kai 
statomi namai, įmonės, tai inžinierių 
yra tiksliai apskaičiuota, kiek tose 
linijose gali prabėgti voltažo ar am- 
peražo, kiek laidų reikia įvairiem 
įtaisam. Juk 115 voltų nevarys skal
biamos mašinos, reikia 220. Taip ir 
įvairūs motorai, krosnių įrengimai 
turi atitikti savo darbo paskirtį ir 
turėti atitinkamą jėgą.

Dažnai kambariuose įvairūs elekt
ros laidai būna pakišti po kilimais, 
prikalti prie sienų, narpliojasi kartu 
su televizijos ar radijo antenomis.

Tai pavojingiausias dalykas. Juk 
elektros srovė pro plonas apsaugas- 
izoliacijiu gali lengvai prasitrinti; 
stipriai kartą kitą sulenkus, izoliaci
joj įvyksta lūžimas. Elektros srovei 
kiek stipriau tekant, gali greitai įvyk
ti spinduliavimas su kitu metalu. Juk 
per ilgą laiką elektros vielos sudžiūs
ta, izoliacijos susproginėja. Vaikas, 
palietęs tokį laidą, gali žūti. Todėl, 
jei naudojame kambariuose elektros 
laidus, žiūrėkime, kad jie būtų tvar
kingi.

Elektros vielos turi būti su gera 
izoliacija. Jų negalima kalti prie sie
nos. Taip pat laido neklijuoti su po
pieriumi ar medžiaga. Yra tam tikri 
elektros laidų izoliuoti prijungėjai, 
jungtukai, izoliuota juosta.

Jei kas elektros linijose, laiduose 
ar įtaisuose netvarkoj, tuoj taisyki
me, įsigykime naujus. Duokim taisyti 
tik autorizuotiems elektros bendro
vių ar unijų specialistams. Su elekt
ra nežaiskime, save apsaugokime ir 
kitus perspėkime. Už klaidas ar ap
sileidimą kartais tenka turėti daug 
nuostolių ir nelaimių.

Bal. Brazdžionis

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

ALFA RADIO & TV
• Parduodam Jaisom televizijos ir radijo aparatus •

• - ir taisom antenas •
• Didelis pasii./S.'-nas lietuviškų plokštelių •

672 Landsdowne Ave. • Tel. 53.1-6165

• Metines viengungių dienas 
nuo 1967 m. organizuoja JAV 
North Dakota valstijos New Sa
lem apylinkės ūkininkai. Jų tiks
las — susirasti žmonas. Ši savo
tiška šventė sutraukia nemažą 
skaičių merginų net iš tolimų 
miestų, nes ūkininkai yra pasi
turintys žmonės ir nesidomi sa
vo išsirinktosios praeitimi. Ko
dėl jie neveda vietinių mergi
nų? Pirmiausia jų neužtenka, be 
to", daugumas ūkininkų daug dir
ba, yra labai nedrąsūs, nesuge
ba atsilaikyti varžybose su New 
Salem miestelio vyrais. Šiemet 
viena kandidatė į žmonas buvo 
atvykusi net iš Britanijos. Tokio
se šeimose nebuvo skyrybų, 
tik kaikurios pardavė ūkius ir 
išsikėlė į miestus, matyt, žmonų 
paveiktos.

Notaras
A. Liūdžius, B.L., 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto>Dominlon Bank pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 lakeshore KJ. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas ^AČĖNAS

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie 
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534-0563

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutzarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

hc atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

Parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
Taukiniais, laivais, lėktuvais

- trupina eismo priemones ekskursijoms
• p.VTrnauja atsikviečlant gimines 

diens. s metu arba vakarais 
■— Iii.nf . .........—n—— »m ■■ » !»’

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį, 2 v.p.p., specia

lios pamaldos Midlande kankinių 
šventovėje.

— Pamaldos šį sekmadienį parapi
jos bažnyčioje 10 ir 11 v., o Spring- 
hurste tik 10 v. Vienuoliktos valan
dos pamaldų nebus vyžiumi su iškil
mėmis Midlande.

— Sį penktadienį, pirmąjį rugsėjo 
mėnesio, rytinės pamaldos 7.30 ir 8 
v., o vakare 7.30 v.

— Praėjusią savaitę iš parapijos 
bažnyčios palaidoti: a.a. Kazimieras 
Endriukaitis ir a.a. Jonas Mitigaila. 
Velionių artimiesiems gili užuojauta.

— Parapijos naujajai statybai pa
aukojo $500 J. V. Vaškevičiai, $100 
V. V. Perminai, $50 B. Mackevičius.

— Muz. S. Gailevičius yra sukū
ręs chorui 4 lietuviškas Mišių gies
mes. Tekstai — kun. prof. Stasio 
Ylos. Šias giesmes parapijos choras 
pradės mokytis rudenį.

— Sį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
už a.a. Antaną Margį ir a.a. Juozą 
Girtėną; 11 v. už Baliūnų šeimos 
mirusius.

A.a. Kazimieras Endriukaitis, 
74 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 
24 d. Toronte. Velionis jau il
gesnį laiką sirguliavo, slaugo
mas dukterėčių p.p. Kaunaičių. 
Velionis į Kanadą atvykęs prieš 
45 metus. Palaidotas iš šv. Jono 
Kr. par. bažnyčios lietuvių kapi
nėse. Paliko seserį ir kitus gimi
nes Kanadoje ir Lietuvoje.

A.a. Jonas Mitigaila, 56 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 23 d. 
Our Lady of Mercy ligoninėje. 
Laidotuvėmis rūpinosi P. Že
maitis. Palaidotas iš Šv. Jono 
Kr. par. bažnyčios lietuvių ka
pinėse. Velionis buvo gimęs Jo
niškėly, Biržų apskr. 1916 m. 
Mirė kepenų liga. Jokių giminių 
Kanadoje neturėjo.

Išleistuvės. Būrelis draugu su
rengė išleistuves išvykstančiam 
iš Toronto Algimantui Gverz- 
džiui. Jis iki šiol dirbo Simp- 
sono prekybos bendrovėj. Pasta
ruoju laiku gavo augštą tarny
bą federacinės valdžios įstaigo
se. Algimantas Gverzdys yra 
baigęs politinius ir istorijos 
mokslus, gimęs St. Catharines 
mieste. Geriausios sėkmės! J.V.

Svečiai. Juozas Derliūnas iš 
okupuotos Lietuvos lankosi pas 
brolį, gyvenantį Toronte. Salo
mėja ir Vaclovas Goldbergai iš 
Sault Ste. Marie, Ont., visą sa
vaitę viešėjo Toronte atvykę į 
Okmano ir Mitalaitės jungtuves. 
Ta proga dalyvavo ir A. Ramo- 
Ramanausko laidotuvėse.

Išsprogdinta automobilių plo
vimo stotis Burlingtone. Jos sa
vininkų tarpe yra A. Skrebūnas. 
Policija tyrinėja sprogimo prie
žastį. Apie tai rašė “The Globe 
a. Mail” VIII. 22.

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

GRĮŽTANT IŠ ČIKAGOS tautinių 
šoklų šventės autobuse rastas baltas 
megztukas. Prašome kreiptis tel. 769- 
7911 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS IR 
VIRTUVĖ Il-me augšte arti Prisi
kėlimo parapijos bažnyčios. Skam
binti tel. 535-8798.

IŠNUOMOJAMAS Bloor—High Park 
rajone II-me augšte vienam asmeniui 
kambarys ir virtuvė su baldais ar 
be baldų. Tel. 767-7820.
IŠNUOMOJAMI du kambariai, virtu- 
vė ir prausykla III-me augšte. Yra 
garažas. Skambinti tel. 762-4246.

ATLIEKU VISUS NAMU REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotu 2x4”, durti, faneros. 
Tel. 839-4894. KAZYS CIBAS.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti B. Tarvydui tel. 7674737.

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar Investavimo į naujus niortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tel. 5354329.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už 

a.a. M. Matušaitj, užpr. E. Matušai- 
tienės; penktad., 7.30 v. pradedamos 
gregorinės Mišios už a.a. J. Smols- 
kį, užpr. J. Smolskienės; 8 v. — 
už a.a. Emilijos vėlę, užpr. J.G. Kau
lių; 8.20 v. — už a.a. Pr. Dailidienę, 
užpr. V. Dailidės; sekmad., 8 v. — 
už a.a. A. Liką, užpr. A. Piliponie- 
nės; 9 v. — greg. už a.a. J. Smolskį; 
užpr. J. Smolskienės; 10 v. — už a.a. 
VI. Braziulį, užpr. H. E. Stepaičių; 
11.15 v. — už a.a. Kaz. Ardavičių, 
užpr. velionies šeimos.

— Mirus a.a. Alfonsui Ramui, šei
mą ir artimuosius giliai užjaučiame. 
Velionis palaidotas rugpjūčio 23 
dieną.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— šią savaitę. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7.30, 8 ir 8.20 v. ryto ir 
7.30 v. vak. Ligoniai ir seneliai sakra
mentais aprūpinami iš anksto susi
tarus.

— Tradicinė maldininkų kelionė 
į Midlando kankinių šventovę — šį 
sekmadienį. Mišios šventovės bažny
čioje — 2 v.p.p.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— Mėnesinis tretininkų susirinki
mas nukeltas į rugsėjo 10 d.

— Susituokė: Michael J. Haiduk ir 
Jūratė J. Janušaitė.

— Parapijoje prasidedąs darbo se
zonas yra neeilinis. Ryšium su pa
vasarį minima parapijos veiklos 20- 
mečio sukaktim, numatoma eilė reli
ginių ir pasaulietiškų iškilmių. Be 
kitų organizacinių rūpesčių, šiuo me
tu pirmauja šis: religinėms ir kon
certinėms programoms sutelkti stip
rų chorą, šia proga įdomu pastebėti, 
kad per nueitą kelią chore yra da
lyvavę per 100 asmenų, jaunimo cho
re — per 150, o vaiki; chorų gretose 
yra stovėję beveik 400 berniukų ir 
mergaičių. Dauguma jaunųjų šian
dien jau yra subrendę, kiti gi — jau 
vedę ir turi savo vaikus. Minint pa
rapijos veiklos sukaktį, būtų malonu 
juos visus, jaunuosius ir vyresnius, 
dar kartą bažnyčioje ir scenoje pa
matyti ir išgirsti. Gal reikės paauko
ti truputį laiko ir šiek tiek pasišvęsti, 
bet ši iškili parapijos gyvenimo šven
tė tikriausiai padės nugalėti visas 
kliūtis. Kviečiame visus bei visas 
atsiliepti ir prisidėti. Pirmoji repeti
cija — tuoj po Darbo savaitgalio, 
rugsėjo 7, ketivrtadienį, 7.30 v. v., 
muzikos studijoje.

Sesuo Magdalena Glinskytė, 
Notre Dame vienuolijos narė, 
gyvenanti N. Škotijos provinci
joj, lankėsi Toronte. Ji yra mo
kytoja ir dirba minėtos provin
cijos viešosiose mokyklose, šie
met ji, sulaukusi pensijos am
žiaus, pasitraukė iš mokytojavi
mo ir numato toliau dirbti Sid
ney, N.S., parapijoje kaip so
cialinių reikalų tvarkytoja. Ji 
yra senųjų ateivių dukra, gimu
si Kanadoj. Sidney Mines gyve
no jos tėvai ir uoliai reiškėsi 
lietuviškoj veikloj. Tai buvo vie
na pirmųjų lietuvių kolonijų 
Kanadoj. Lietuviai ten kūrėsi 
kaip angliakasiai, atvykę iš Ang
lijos. Apie juos sesuo Magdale
na yra rašiusi knygoje “Lithua
nians in Canada”. Visą medžia
gą apie jų veiklą sesuo Magda
lena surinko ir perdavė vietinei 
viešajai bibliotekai. Toj pačioj 
vienuolijoj dirba ir kitos dvi jos 
seserys. Sesuo Magdalena skai
to “T. žiburius”, bet neturi pro
gos kalbėti lietuviškai.

Ontario provincijoj yra mies
telis vardu Wilno (Vilnius). Apie 
jį platokai rašė dienraštis “The 
Globe a. Mail” rugpjūčio 26 d. 
laidoje. Tai pirmoji lenkų (ka
šubų) kolonija Kanadoje, įsteig
ta 1834 m. Žemė buvo gauta iš 
valdžios nemokamai. Įsikūrė 
pradžioje apie 300 lenkų atei
vių, išskynė krūmus ir pradėjo 
ūkininkauti. Įsteigtas miestelis 
pavadintas Wilno vardu 1880 
m., pagerbiant vieną jo steigėjų
— kun. L. Dembskį, kuris bu
vo gimęs Vilniuje. Parapija 
įsteigta 1875 m. ir pavadinta šv. 
Stanislovo K o s t k o s vardu. 
Tiems įvykiams atžymėti nese
niai prikalta paminklinė lentelė. 
Spaudos aprašymuose ypač mi
nimas prel. B. Jankowski, kurio 
dėka atvyko nauja lenkų imi
grantų banga iš Lenkijos. Atvy
kęs į šią vietovę, jis išplėtė ko
loniją ir kovojo su girtavimu. 
Įsakė baigti vestuvines puotas 
tą pačią dieną. Neklaužadų pa
vardės buvo skelbiamis iš sa
kyklos. Dabar Wilno miestelyje 
ir apylinkėse gyvena apie 2000 
lenkų, o visoje Kanadoje — 
330.000. Parinkimas Vilniaus 
vardo lenkų kolonijai primena 
jų pretenzijas į Lietuvos sostinę. 
Toks žingsnis nederėjo dar ir 
dėlto, kad kašubai nieko bendro 
neturi su Vilniumi.

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, 
paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai ir kt. 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU. NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Tautos Šventei Rengti Komite- 
l(( tas, susitaręs su KLB Toronto 
J apylinke, maloniai kviečia į

TAUTOS ŠVENTĖS įį RUGSĖJ0 9 
--------------- :------------ G? šeštadienį,

SS MONTREAL111
| minėjimą-banketąl 6 vai. vakaro |
| LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 BLOOR ST. WEST, TORONTE jį
«.\ .................. ... .... . h

Rugsėjo 10, 
sekmadienį, 11 v. ryto 
iškilmingos pamaldos 
lietuvių šventovėse, daly
vaujant šauliam ir savano- 
riam-kūrėjam su vėliavom

PAMALDOS MIDLANDE
Sį sekmadienį, 2 v.p.p., bus 

Mišios lietuviams Midlande S. 
Amerikos pirmųjų kankinių 
šventovėje. Po jų — Kryžiaus 
keliai ir palaiminimas. Trumpas 
susikaupimas įvyks prie Lietu
vos kankiniams pastatyto kry
žiaus. Kaip spaudoje jau buvo 
skelbta, dabartinio kryžiaus vie
toje ateinantį pavasarį bus pa
statytas naujas kryžius iš patva
resnės medžiagos. Vykstantiems 
iš Toronto autobusai nebus už
sakyti. Prašoma apsirūpinti savo 
susisiekimo priemonėmis.

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
dės rugsėjo 9, šeštadienį, 9 v. 
ryto, pernykščiose šv. Vincento 
mokyklos patalpose, prie Ron
cesvalles (tarp Fermanagh ir 
Westminster gatvių). Pirmąjį 
šeštadienį mokiniai bus regist
ruojami ir suskirstomi į klases. 
Namo bus paleisti 11 v.r. Kitais 
šeštadieniais pamokos bus nuo 
9 v.r. iki 12.30 v. p.p. Kad nesi- 
trukdytų darbas, jau pirmąjį 
šeštadienį tėvai maloniai prašo
mi visus savo vaikus atsiųsti į 
mokyklą.

Į parengiamąjį skyrių pri
imami 4-5 m. amžiaus vaikai, o į 
pirmąjį — nuo 6 metų. Be to. 
prašome atkreipti dėmesį, kad 
siais metais numatoma sudaryti 
atskirą skyrių vaikams, kurie 
nekalba lietuviškai. Vedėjas

Kredito kooperatyvas “Para
ma” praneša nariams ir visuo
menei, kad raštinė bus atidaryta 
ir šeštadieniais nuo rugsėjo 9 d., 
9 v. ryto, iki 1 v.p.p.

Lietuvių Namų salės bus 
įrengtos rugsėjo vidury. Visas 
remontas numatomas baigti se
kančių metų pradžioje. Darbai 
užtruko dėl įvairių kliūčių.

CBC radijo tinklas kiekvieną 
šeštadienį 6.10 v.v., transliuoja 
programą apie tautines grupes, 
kuri pavadinta “Identities”. Jos 
vedėja — Geraldine Sherman. 
Šį šeštadienį, rugsėjo 2, Darbo 
šventės proga, programoje bus 
pasikalbėjimų su ukrainiečiu 
ūkininku, kiniečiu skalbėju, 
graiku — restorano savininku, 
žydu verslininku, japonu darži
ninku ir portugale valytoja. 
Apie lietuvius iki šiol progra
moje neužsiminta.

Automobilio nelaimėje sužeis
tos ir gydosi Mississauga ligoni
nėje — dail. A. Tamošaitienė, 
p. Veselkienė ii- p. Šumskienė. 
Jos visos yra seserys Mažeikai
tės. P. Veselkienė gyvena Čika
goj, o p. Šumskienė yra atvy
kusi iš Lietuvos paviešėti pas p. 
Tamošaičius. Nelaimė įvyko rug
pjūčio 23 d. vakarą ant 401 ke
lio, sugedus stabdžiui. Ligonių 
lankyti buvo atvykęs dail. A. Ta
mošaitis ir p. Veselka iš Čika
gos.

Lietuvos ir aplamai Baltijos 
kraštų vardas pastaruoju metu 
dažniau minimas didžiojoj spau
doj. Po įvykių Kaune, matyt, ir 
užsienio spauda susidomėjo Lie
tuvos problemomis. Pvz. G. Fa- 
ludy laiške, atspausdintame 
“The Toronto Star” rugpjūčio 
17 d., įrodinėdamas, kad Rusija 
yra užsimojusi praryti visu Eu
ropos kraštus, mini, tarp kitų, ir 
Baltijos valstybes. Esą Rusija, 
prarijusi pusę Europos, nepra
rado apetito kitai jos pusei.

Filmą apie Kanados lenkus 
ruošia Andrzej Herman, filmų 
specialistas, prieš dvejus metus 
atvykęs iš Lenkijos. Juo susido
mėjo valstybinė Kanados filmų 
įstaiga “National Film Board” 
ir pavedė pagaminti filmą apie 
Kanados lenkus “Few of a 
Kind”. Anksčiau jis pagamino 
filmą “Rondo Dwa” apie tris 
čekų imigrantus, šis filmas bu
vo rodomos CBC televizijoj. 
Lenkų filmininkas gyvena Mont- 
realy ir su 12 asmenų štabu 
lanko lenkų kolonijas. Jo filmas 
bus baigtas 1973 m. Jame da
lyvaus ir lenkų jaunimo an
samblis “Etnomedia”.
" —3 e: -3 e x~e--

B A R O N E S S A
Beauty Salon

i Savininkė Alė Kerbericnė l
2265 B L O O R St. V/., 

„ kampas Bloor • Durie gatvių
Telefonas 762-4252 '
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 

J pusmetiniai, dažymas, peru- 
Į kai ir t.t. Prieinamos kainos.

• Baltijos jūrų šaulių kuopos vėliavos šventinimas ir įteikimas
° Generalinio Lietuvos konsulo Kanadai dr. J. Žmuidzino žodis
• Saulių Sąjungos centro valdybos nario VI. Mingėlos paskaita
• Hamiltono mergaičių choras "Aidas” su dirigentu ir solistu 

V. Verikaičiu • Banketas — šokiai
Įėjimas į minėjimą: laisva auka, į banketą — $5.00 asmeniui, sav.- 
kūrėjams ir pensininkams — $3.00. Pakvietimai gaunami Lietuvių 
Namuose (tel. 533-9030) arba prie įėjimo.

Mano vaikystės draugui

Jonui Mitigailai
mirus š.m. rugpjūčio 23 dieną, nuoširdžiai dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinimui 
koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje ir palydėjusiems į 
kapus.

Dėkoju: kun. P. Ažubaliui už šv. Mišias bažnyčioje; 
kun. J. Staškevičiui už Rožinį koplyčioje ir maldas kapi
nėse; sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą bažnyčioje šv. 
Mišių metu ir kapinėse. Padėka draugams, nešusiems kars
tą, paaukojusiems gėlių ir šv. Mišių.

Petras, Birutė ir sūnus Vytautas Žemaičiai

AfA I

t Alfonsui Ramanauskui-Ramui
mirus, žmonų IRENA, sūnų EIMUTI, dukterį 

ELVYRĄ su vyru nuoširdžiai užjaučiame —

R. Michalauskas

S. Šlakaitis

S

J. Petravičius

K. ir M. Maculevičiai

AfA

Alfonsui Ramanauskui

5v. Kazimiero par. žinios
— Pirmasis rudens parengimas — 

grybų vakarienė, įvyks rugsėjo 30 d. 
parapijos svetainėje. Parapijiečiai iš 
anksto yra prašomi parinkti ir pa
aukoti vakarienei “jaunų grybukų” 
ir gausiai atsilankyti į šią vakarienę. 
Per visą vasarą mūsų bažnyčia buvo 
apytuštė, nes džiaugėmės vasaros ma
lonumais ir neturėjome laiko daly
vauti Mišiose. Aišku, ir sekmadienių 
rinkliavos buvo gana menkos. Netru
kus mums teks sumokėti apie $700 
palūkanų, šios vakarienės visas pel
nas skiriamas tam tikslui.

— Džiugu, kad atsiranda parapijie
čių, kurie per savo vasaros atostogas 
negalėjo atvykti sekmadieniais baž
nyčion, bet atvykę pirmą sekmadie
nį įdeda didesnę auką į vokelį ir už 
praleistus sekmadienius.

— Parapijiečiai jau yra prašomi 
pradėti grąžinti metinės loterijos bi
lietų šakneles, o taip pat pagalvoti 
apie dovanas metinei loterijai.

— L. K. Ambrasai metinei loteri
jai, kuri įvyks lapkričio 11 d., paau
kojo nešiojamą radijo priimtuvą.

— Choro dirigentė Ag. Petraus
kaitė vasaros atostogas praleido Eu
ropoje. Būdama Prancūzijoje, tobu
linosi pas garsų prancūzų pianistą 
Pierre Barbizet ir iš jo parsivežė ati
tinkamą diplomą. Iš V. Vokietijos 
Agidija parsivežė gražų sužieduotu
vių žiedą, kurį jai užmovė ant jos 
piršto lietuvių-vokiečių kilmės jau
nuolis — Clauss Schwedass (Švedas). 
Tikimės, jog Agidija ir jos choristai 
netrukus vėl pradės giedojimą 11 v. 
pamaldose.

— Ch. Ambrasas keletą dienų pra
leido ligoninėje. Linkime jam ištver
mės ir sveikatos.

— Užpraėjusią savaitę mūsų para
pijoje viešėjo kun. L. Andriekus — 
Brooklyno pranciškonų vienuolyno 
vyresnysis.

— Montrealio lietuviai, kuriems 
reikalinga salė visokiems pobūviams, 
turėtų daugiau dėmesio kreipti į mū
sų par. svetainę. Čia galima lengvai 
sutalpinti 400 svečių ir dar lieka gan 
nemažai vietos šokiams. Mūsų svetai
nės išnuomojimo kaina yra gan že
ma, palyginus su kitom tokiom pat 
salėm. K. A.

mirus, žmonai IRENAI, dukrai ELVYRAI ir sūnui

EIMUČIUI reiškiame nuoširdžiausių užuojautų ir

kartu liūdime —

S. Kneitas su šeima

K a n a d o s parodoje Toronte 
Įrengtas ir lietuvių skyrius KLB 
Toronto apylinkės valdybos ini
ciatyva. Jo įrengimu rūpinosi 
valdybos nariai; G. Urbonas, R. 
Stirbys, S. Masionis, talkinami 
kitų tautiečių. Budėjimą tvar
kyti buvo pavesta D. Simonaity
tei. Be to, budėjime talkino ir 
kūrėjai-savanoriai. Lietuvių sky
riuje išstatyti daugiausia tauto
dailės r o d i n i a i. Rodomos ir 
skaidrės apie Lietuvą. Lankyto
jams dalinamas informacinis la
pas. Lankytojų tarpe pasitaiko 
JAV lietuvių, ypač iš Pensilva
nijos.

Toje pačioje parodoje rank
darbių skyriuje išstatyti Adelės 
Abromaitienės meniški rankdar
biai, kuriais kanadiečiai labai 
domėjosi.

Dr.. Antanas Pacevičius, su
negalavęs savo vasarvietėje 
Springhurste, gydosi Toronto 
Šv. Mykolo ligoninėje. L. Žič- 
kus gydosi Riverdale ligoninėje, 
V. Perminąs — Princess Marga
ret ligoninėje.

Baltiečių Federacijos valdy
bos iniciatyva rugpjūčio 28 d. 
Estų Namuose įvyko platesnio 
pobūdžio posėdis, kurin buvo 
pakviestas ir konservatorių par
tijos pirmininkas D. J. Matthews 
iš Otavos ir žurnalistas Lubor 
Zink, kandidatuojąs Parkdale 
aplinkėje. Partijos pirmininkas 
atsakė į baltiečių atstovų klau
simus, liečiančius būsimą kon
servatorių politiką, jei perimtų 
valdžią. Baltiečiams ypač rūpėjo 
jos laikysena sovietų pavergtų 
tautų klausimu. Kaikuriuos da
lykus aiškino L. Zink, pabrėžda
mas, kad politikoje atviromis 
kortomis nelošiama. Jis priminė, 
kad Toronte iš konservatorių 
partijos kandidatuoja 6 etninių 
grupių atstovai. Posėdyje iš lie
tuvių pusės dalyvavo Baltiečių 
Federacijos vicepirm. J. R. Si
manavičius ir I. Miklejohn-šer- 
naitė.

KLB krašto valdyba posėdžia
vo rugpjūčio 28 d. ir svarstė 
einamuosius Kanados lietuvių 
reikalus, jų atstovavimą veiks
nių posėdžiuose ir pan. KLB pir
mininkas yra inž. E. Čuplinskas.

Miesto tarybos nario Boytchu- 
ko žmona, 46 m. amžiaus, palai
dota rugpjūčio 29 d. P. Boyt- 
chukas yra ukrainietis, nuošir
dus lietuvių bičiulis, visuomet 
dalyvaująs jų šventėse. Dėlto ir 
jo žmonos laidotuvėse dalyvavo 
ir lietuvių veikėjų.

PADĖKA
Praėjusios XIV Lietuvių Fronto 

Bičiulių Studijų ir Poilsio Savaitės 
rengėjų vardu noriu pareikšti gilią 
padėką Sv. Jono Kr. parapijos kle
bonui kun. P. Ažubaliui, be mokesčio 
leidusiam pasinaudoti Gerojo Gany
tojo stovyklavietės Springhurste pa
talpomis. Taip pat dėkoju stovyklos 
kapelionui kun. J. Staškevičiui, gra
žiai pravedusiam religinę dalį ir įsi
jungusiam į visus stovyklos darbus. 
Nuoširdi padėka taipgi visiems tiems 
bičiuliams ir bičiulėms, kurie entu
ziastiškai talkino koncerto ir stovyk
los darbuose.

V. Aušrotas, 
stovyklos komendantas

TORONTO, ONT.
Spaudos gegužinė. KLB Sud- 

burio apylinkės valdybos ir me
džiotojų bei žūklautojų klubo 
“Geležinis vilkas” iniciatyva 
buvo surengta spaudos geguži
nė ir gautas pelnas $80 paskirs
tytas po lygiai “N. Lietuvai” ir 
“T. žiburiams”. Tai graži ini
ciatyva, už kurią “Tž” leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką.

Ateityje rengėjai numato tęs
ti pradėtą tradiciją.

Edvardas Barbiikas, 14 m. 
amžiaus, praėjusį savaitgalį su
žeistas pravažiuojančio automo
bilio — sulaužyta ranka ir koja. 
Vairuotojas, netekęs automobi
lio kontrolės, užvažiavo ant šali
gatvio, ant kurio buvo Edvar
das. Vairuotojas buvo pabėgęs, 
bet policija surado. Edvardas 
gydomas vaikų ligoninėje.

Lietuvių Fronto Bičiuliai, šią 
vasarą stovyklavę Kanadoje, ko- 
respondenciniu būdu išrinko 
naują valdybą, kuri taip pasi
skirstė pareigomis: pirm. L. Va
liukas, vicepirmininkai — Ž. 
Brinkienė, L. Kulnienė, E. Ar- 
bas ir B. Graužinis, ižd. A. Rau- 
linaitis, sekr. J. Prakapas.

PETRAS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Nnmu 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS”
MOKA UŽ:

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

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas __ __ 6.0%
Term. ind. 1 m. ..........  ...6,5%
Term. ind. 2 m. 7.0%
Term. ind. 3 m. ________ 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines . __ ____ 8.5%
Nekiln. turto 8.5%
Čekių kredito - ---------------- 9.0%
Invcstacincs- nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Scvc St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Aušros Vartų par. žinios
— Rugsėjo 1 d. — pirmasis mė

nesio penkiadienis, skirtas Švč. Jė
zaus širdies garbei. Vakarinės Mi
šios 7.30 v. (šventosios valandos ne
bus).

— Po savo metinių rekolekcijų ir 
trumpų atostogų į Montreal; sugrįžo 
N. P. Marijos seserys. Jų vadovauja
mas vaikų darželis ir priešdarželinė 
vaikučių priežiūra naujuosius savo 
darbo metus pradėjo rugpjūčio 28 d. 
Daugiau informacijų galite gauti pa
skambinę seselei M. Paulei 766-9397.

— Lankėsi kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, dabartinis “Laiškų Lietuviams” 
redaktorius.

— Parapijos klebonas šią savaitę 
yra išvykęs keletui dienų. Jį pava
duoja kun. Kazimieras Raudeliūnas, 
SJ. Kun. S. Kulbis, SJ., dalyvaus At
lanto rajono skautų stovykloje netoli 
Concord, New Hempshire.

— Parapijos choras vėl pradės gie
doti 11 vai. Mišiose nuo rugsėjo 10.

— šios parapijos steigėjas ir pir
masis jos klebonas kun. Jonas Kubi
lius, SJ, grįžta į Montreal; klebono 
pareigoms. įvairių darbų Čikagoje 
užlaikomas, Montrealyje jis pasiro
dys gal tik už kokio mėnesio. Da
bartinis parapijos klebonas kun. Leo
nas P. Zaremba, SJ, gavo savo virši
ninkų leidimą pereiti į kartūzų vie
nuoliją. Jei kartūzai jį priims ir jei 
jis pats joje ištvers, taps vienuoliu 
eremitu; priešingu atveju — pasiliks 
jėzuitu, kaip iki šiolei. Iš parapijos 
išvykti žada apie rugsėjo mėn. vidu
rį. Kun. Kazimieras Raudeliūnas, SJ, 
paskirtas Čikagon. Į Montreal; at
vyks kun. Juozas Aranauskas, SJ. 
Dar nežinome tikslios jų pasikeitimo 
datos.

— šv. Onos Draugija prašo pra
nešti, jog išvykstantiems kunigams 
ruošia atsisveikinimą sekmadienį, 
rugsėjo 10, tuoj po 11 v. pamaldų. 
Kviečia visus.

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje surinkta $152.25.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Leonas Zaremba, SJ, 
netrukus atsisveikins su Mont- 
realiu. š.m. rugsėjo 10, sekma
dienį, po 11 v. pamaldų AV par. 
salėje rengiami išleistuvių pie
tūs. Kviečiami dalyvauti visi 
niontrealiečiai.

Petras Likša, aktorius ir Vil
niaus televizijos stoties informa
cijos skyriaus vyriausias redak
torius, šiuo metu lanko gimines 
Kanadoje. P. Likša Lietuvoje 
yra ypač išpopuliarėjęs kaip te
levizijos aktorius, nuolatos at
liekąs vyriausiąjį Petraičio vaid
menį “Petraičių šeimos” vaidi
nimuose. Kartą per mėnesį 
transliuojamoji “Petraičių šei
ma” yra augščiausią žiūrovų ko
eficientą turinti Vilniaus televi
zijos laida, kurioje nevengiama 
aktualijų ir buitinės kritikos. 
Montrealyje P. Likša viešėjo 
pas gimines, susitiko su lietu
viais montrealiečiais, susipažino 
su miestu, pasimatė su spaudos 
žmonėmis, maloniai nustebo su
sitikęs buvusią kolegę iš Kauno 
dramos studijos Bronę Malaiš- 
kienę. šiuo metu vieši pas gimi
nes Hamiltone.

Liudo Stankevičiaus vadovau
jamas Montrealio lietuviškasis 
radijo pusvalandis pastaruoju 
metu paįvairino savo programą 
įdomia lietuviška pramogine 
muzika ir estradinėmis daino
mis iš Lietuvos, z.

Vytautas Alseika, VLIKo lei
džiamų “Eltos informacijų” re
daktorius iš Niujorko, trejetą 
dienų viešėjo Montrealyje, kur 
susitiko su seniai matytais drau
gais ir lankėsi “Terre des Hom
ines” parodoje.

Svečiai. Ina Varkalaitė, stam
baus Anglijos pramonininko ir 
žinomo visuomenininko P. Var- 
kalos duktė, viešėjo pas bičiu
lius Montrealyje. Gyd. L. ir S. 
Rudžiai su šeima iš Bramptono, 
Ont., viešėjo Montrealyje ir ato
stogavo lietuviškoje vasarvietė
je Dainavoje. Dalia ir Alfredas 
Pusarauskai, kelių savaičių ato
stogas su sūnumis praleidžian- 
tieji Montrealyje, atliko kelių 
dienų turistinę kelionę spalvin
gojoje Gaspėje. Ilona ir Romas 
Maziliauskai atostogavo Ste. 
Marguerite vasarvietėje, Lau- 
rentidų kalnuose.

Arūnas Ališauskas, gavęs sti
pendiją kaip labai gabus studen
tas, studijuoja Baltimorėje John 
Hopkins universitete ir rašo di
sertaciją apie lietuvių imigraci
ją. Medžiagą renka įvairiuose 
lietuvių centruose.

Paroda “Man And Uis 
World”, kuri buvo atidaryta lie
pos 20 d., tęsis iki rugsėjo 4 d. 
Visi paviljonai yra Šv. Elenos 
saloje. Jų yra apie 30, kurių 11 
— įvairių tautų. Parodon įėji
mas nemokamas, bet reikia mo
kėti už paviljonų lankymą — $2 
į dieną arba $3 už visą sezoną. 
Vaika’ns iki 8 m. amžiaus įėji
mas visur nemokamas. Paroda 
atidaroma kasdien 10 v.r., už
daroma 9 v.v. La Ronde yra 
įrengta įvairiausių pramogų. 
Įėjimas suaugusiems — 50 et., 
vaikams nuo 8 iki 17 m. am
žiaus — 25 et. šią Montrealio 
parodą nuo 1967 m. aplankė 82 
milijonai žmonių.


