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Kai pasimeta kovotojai
Kad suklumpa paprastas žmogus kurioje nors gyvenimo srity

je, nėra ko stebėtis, ypač mūsų laikais, kai gyvenimas pasidarė 
toks sudėtingas. Stebina betgi visus tie kovotojai, kurie buvo švy
turiais savo ryžtu bei orientacija, bet gyvenimo painiavose suklupo 
ir tapo smilkstančiais nuodėguliais. Tokių yra patriotinėje, politi
nėje ir religinėje srityje. Visi žinome, kad kaikurie mūsų tautie
čiai, drąsiai reiškęsi tautinėje kovoje, pasuko priešinga linkme ir 
ėmė simpatizuoti sovietiniams okupantams. Taipgi žinome, kad 
yra įvairių religijų kunigų, kurie anksčiau drąsiai kovojo už krikš
čioniškąjį idealą, religijos laisvę, skleidė autentišką Kristaus švie
są, bet pastaraisiais metais pasuko savotiška linkme, išsiskyrė iš 
savo Bendrijos keistomis pažiūromis ypač socialinėje ir politinėje 
srityje. Jie pasidavė naujosios kairės linkmei, ėmėsi neevangeli- 
nių priemonių ir pateko į revoliucinius sūkurius, kurie nežinia kur 
neša. Jie anaiptol nėra antrosios Vatikano santarybos inspiruoti at
naujintojai, skleidžiu autentišką atsinaujinimo dvasią. Tai greičiau 
marksistinės ar jai giminingos dvasios žmonės, sąmoningai ar nesą
moningai patekę j naujas sroves, ištekančias ne iš autentiškos Kris
taus dvasios, bet kalbančias jos vardu. Jie klaidina geros valios 
žmones, kurie betgi ilgainiui pamato, kad tokių naujųjų kovotojų 
darbai nesiderina su Kristaus evangelija ir nusisuka nuo jų.

★ ★ ★
Tokios nuotaikos grupių yra beveik visose dabartinėse reli

gijose. Niekas jų ant laužų nedegina, tačiau daug kas stebisi, nes 
tai suklupimas vadovaujančių žmonių. Kaip būdingą atvejį galime 
priminti ne tiktai vieną kitą katalikų veikėją ar kunigą, bet ir 
ištisą grupę, besireiškiančią Kanados Jungtinėj Bendrijoj (United 
Church). Kadangi tai labai įtakinga Bendrija viešajame Kanados 
gyvenime, Baltiečių Federacijos speciali komisija kreipėsi į ją, 
prašydama priimti savo generalinės tarybos suvažiavime rezoliu
ciją, pasmerkiančią sovietinę Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupa
ciją bei religinę priespaudą. Baltiečių atstovai turėjo daug vargo, 
kol pagaliau įtikino atsakinguosius pareigūnus tokią rezoliuciją 
paruošti bei pateikti generalinei tarybai. Rezoliucija, kad ir gero
kai atmiešta, 1971 m. buvo priimta. Šiais metais Jungtinės Bend
rijos generalinės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 450 atstovų 
— kunigų ir pasauliečių, buvo svarstomas žmogaus teisių klausi
mas. Ryšium su tuo minėtoji baltiečių komisija pateikė rezoliuci
jos mintis, aiškiai pasmerkiančias žmogaus teisių niekinimą Balti
jos kraštuose. Jungtinės Bendrijos speciali tarptautinių reikalų 
komisija sudarė naują projektą, kuriame nebebuvo minimi tokie 
žodžiai, kaip komunizmas, ateizmas, sovietai, vergija. Projektas 
išėjo toks švelnus, kalbąs vien bendrybėmis, kad neteko savo reikš
mės. Baltiečių komisija, patyrusi tokią nesėkmę, vėl kreipėsi at
skiru raštu, kuriame išdėstė paruoštos rezoliucijom blankumą.

★ ★ ★
Ko baltiečiai reikalavo ir ką gavo? Pirmiausiai baltiečių atsto

vai prašė grąžinti į naująjį rezoliucijos projektą terminus — komu
nizmą ir kovojantį ateizmą. Tai nebuvo padaryta. Baltiečiai prašė 
aiškiai paremti jų tautų teisę į nepriklausomybę, bet Jungtinės 
Bendrijos komisija teįrašė teisę “į daugumos valdžią, respektuojan
čią mažumas”. Be to, minėtoji kanadiečių komisija įrašė sakinį, 
esą sunku patikrinti dabartinę Baltijos kraštų būklę bei nustatyti 
jų tautų aspiracijas. Prie jo pridėjo patarimą Kanados vyriausybei 
veikti šioje srityje taip, kad nenukentėtų bendroji atotampa bei 
santykių sušvelnėjimas Europoje. Baltiečių komisijos raštas betgi 
įtikino, kad tie sakiniai skandalingi, nesiderina su žmogaus teisė
mis. Generalinė taryba į tai atsižvelgė, priėmė rezoliuciją jau gero
kai modifikuotą, bet vistiek labai blankią. Ta pati taryba 1971 m. 
savo rezoliucijoje pabrėžė, kad krikščionies pareiga yra “kelti aikš
tėn tokias blogybes, kurios, jei nesulaikytos, sunaikins viltį į teisin
gumą, laisvę, gailestingumą ir taiką.” To blogybių kėlimo viešumon 
nebematyti naujojoj rezoliucijoj. Pastaroji pripažįsta “daugumos 
valdžią”, “apsisprendimą”, bet nekalba apie jų sutrypimą Baltijos 
kraštuose. Ten sovietinė okupacija sudaro “daugumos valdžią” ir 
viską apsprendžia. Iš Jungtinės Bendrijos galima buvo laukti bent 
aiškaus pasmerkimo religijos persekiojimo, bet vietoj to liko pa
skelbtas patarimas Kanados vyriausybei rūpintis taikos pažanga, 
šaltojo karo švelninimu, nekenkiant teisėtiems tautų troškimams' 
turėti daugumos valdžią ir apsisprendimo teisę. Bet ar tai pareiški
mas tų, kurie tariasi kovoją už tiesą ir žmogaus teises? Tai grei
čiau laviruojančių diplomatų laikysena, o ne krikščionių kovotojų 
už žmogaus teises. Pr. G.

K a n ado s įvykiai

VISI RUOŠIASI RINKIMAMS
Konservatorių vadui R. Stan- 

fieldui pavyko prišnekinti kve- 
bekietį teisėją Claude Wagner 
būti konservatorių kandidatu fe
deracinio parlamento rinkimuo
se. Tai didelis diplomatinis R. 
Stanfieldo laimėjimas, nes libe
ralas C. Wagner yra buvęs Kve
beko teisingumo m i n i s t e r i u 
premjero J. Lasage kabinete ir 
nesėkmingu kandidatu į Kvebe
ko liberalų vadus. Jį įveikė da
bartinis premjeras R. Bourassa. 
C. Wagneris yra didelis Kana
dos federacijos šalininkas, bet 
reikalaujantis didesnių teisių 
provincijoms, jų dialogo su fe
deracine vyriausybe. Paskelbda
mas savo kandidatūrą, jis puolė 
premjero P. E. Trudeau rinki
mams pasirinktą vienybės šūkį. 
Pasak C. Wagnerio, Kvebekas 
niekada nebuvo taip nutolęs nuo 
Kanados, kaip dabar, ir dėlto 
kaltė tenkanti federacinei prem
jero P. E. Trudeau vyriausybei, 
jos nuolatinėms nesėkmėms. C. 
Wagnerio perėjimas pas konser
vatorius gali nukreipti nemažą 
kvebekiečių dalį į jų pusę. Da
bartiniame parlamente iš Kve
beko buvo tik 4 konservatorių 
atstovai, o liberalai turėjo 56. 
Jeigu konservatoriams pavyktų 
Kvebeke pravesti 25 atstovus, 
liberalams grėstų beveik garan

tuotas pralaimėjimas, nes jų ei
les apkarpys rinkėjai ir kitose 
provincijose, ypač Ontario, nu
sivylę lig šiol neišspręstom eko
nominėm problemom, nemažė
jančiu nedarbu. Liberalų rinki
minė strategija — atlaikyti tu
rimas pozicijas Kvebeke ir jo
mis kompensuoti nežymius pra
laimėjimus kitose provincijose.

Jaunimas rems liberalus ir 
premjerą P. E. Trudeau. Tokią 
išvadą padarė visų partijų at
likti tyrinėjimai. Pirmą kartą 
rinkimuose dalyvausiantys 18- 
24 metų amžiaus jaunuoliai su
daro penktadalį visų rinkėjų. 
Daugumas jų pasisako už P. Ė. 
'Trudeau, nesigilindami į krašto 
problemas. Todėl abi pagrindi
nės partijos — liberalai ir kon
servatoriai nemažą dėmesį rin
kiminiame vajuje skirs jauni
mui. Liberalai stengsis pabrėžti 
premjero P. E. Trudeau asme
nybę, o konservatoriai — pri
minti, kad nedarbas procentiniu 
požiūriu yra skaudžiausiai palie
tęs kvalifikacijų neturintį ir 
mokslus baigusį jaunimą. Studi
jas baigę mokytojai dažnai turi 
tenkintis paprasto raštininko 
vieta. Trūksta darbų ir kitiems 
jauniems specialistams. Kuri 
propaganda bus veiksmingesnė

(Nukelta į 6-tą psl.)

Saulėgrąžos žiedas fotomenininko žvilgsniu Nuotrauka Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

lankytis LietuvojNeleido
Pasaulinės liuteronų federaci

jos pirmininkas dr. Mikko Juva 
užbaigė oficialų vizitą Baltijos 
respubilkose, negavęs leidimo 
aplankyti Lietuvą. Taip skelbia
ma rugpjūčio 23 pasirodžiusia
me LPF žinių tarnybos praneši
me (Information, 34/72).

Federacijos pirmininkas dr. 
Juva — suomis, Helsinkio uni
versiteto prezidentas. Lydimas 
sekretoriaus Europos reikalams 
dr. Paul Hanseno, jis viešėjo 
vienuolika dienų tiktai Estijo
je ir Latvijoje. Augštieji sve
čiai lankė tikinčiuosius, susipa
žino su jų gyvenimo sąlygomis, 
o taip pat vedė pokalbius su 
oficialiais sovietų valdžios par
eigūnais Rygoje, Taline ir Mask
voje. Tai jau ketvirtas toks ofi
cialus liuteronų pasaulinės fe
deracijos vizitas Baltijos kraš
tuose nuo 1964 metų.

Lietuvos liuteronai nuo 1968 
m. taip pat priklauso federaci
jai, bet sovietinė valdžia nelei
do jų aplankyti dėlto, kad jie 
gyvena tokiose vietovėse, kur 
užsienio lankytojai neįleidžiami. 
Jų atstovas kun. Jonas Kalva- 
nas visdėlto galėjo atvykti į Ry
gą, kur sutiko su vizitatoriais. 
Biuletenyje skelbiamas jo pa
reiškimas, kad Lietuvos liutero
nai priešingai kaikieno tvirtini
mams nesą Įsivėlę ton itampon, 
kuri yra atsiradusi tarp valsty
bės ir katalikų.

Dr. Juva savo pranešime tei
gia, kad vizito metu jam teko 
pastebėti “padrąsinančių ženk
lų”, bet krikščionių gyvenimas 
Sov. Sąjungoje vis dar sunkus 
ir įtemptas. Jo nuomone, pasta
raisiais metais pagerėjo teolo
gų paruošimas Estijoje ir Lat
vijoje. Liuteronai taip pat su
stiprėjo ir už Baltijos respubli
kų, būtent, Sibire. Kazachstane 
ir Karelijoje.

šiuo metu Taline veikia pro
testantų teologijos institutas, 
kuriame mokosi 40 studentų. 
Rygos protestantų teologijos 
akademijoje studijuoja 39 teolo
gai, kuriu 3 iš Lietuvos. Tai esąs 
pats didžiausias teologijos stu
dentų skaičius visame pokaryje. 
Jeigu anksčiau teologiją studi
javo beveik išimtinai senesnio 
amžiaus vyrai, tai dabar daugu
mą sudaro jaunimas ir moterys. 
Jie gali naudotis naujausia teo
logine literatūra.

Iš viso liuteronų Baltijos 
kraštuose šiuo metu oficialiai 
priskaitoma: Latvijoje — 350.- 
000, Estijoje — 300.000, Lietu
voje — 20.000. Tikintieji labai 
pasigenda tikybinio turinio raš
tų, nors jiems esą leidžiama 
spausdinti knygas.

Pasaulinės liuteronų federaci
jos pirmininkas dr. Juva toliau 
pastebėjo, kad sovietinė valdžia

ne tik jaunimą ateistiškai auk
lėja, bet panaudoja tuo tikslu 
ir spaudimo priemones. Savo po
kalbius su valdžios pareigūnais 
jis pavadino “įdomiais ir nau
dingais” bei pažymi, kad jie ne
pageidauja krikščionių ir mark
sistų dialogo. Kelionės įspūdžius 
dr. Juva baigia tokiais žodžiais: 
“Esamoje būklėje tolesnė religi
nio darbo raida priklausys nuo 
bažnytinių vadovų ir kunigų 
šaltakraujiškumo, kantrybės ir 
ištvermingumo.”

Stockholmo stebėtojų sluogs- 
niuose, komentuojant LPF vizi
to išdavas, sovietinės valdžios 
neleidimas aplankyti Lietuvos 
siejamas su paskutiniais įvykiais 
šiame krašte. Tuo būdu pats re-

Augštai šoko, žemai tūpė
Ledo ritulio vadovybės ir spaudos pranašystės neišsipildė
Ilgai lauktas ir reklamuotas 

profesinių Kanados ir Sovietų 
Sąjungos ledo ritulio rinktinių 
jėgų išbandymas Kanadoje bai
gėsi skaudžiu kanadiečių pralai
mėjimu, iki širdies gelmių su
krėtusiu šio sporto mėgėjus. Ka
nadoje abi rinktinės turėjo ke
turis susitikimus, kurių du lai
mėjo sovietai, vieną — kanadie
čiai ir vienas buvo užbaigtas ly
giomis. Skaudžiausios buvo pir
mosios rungtynės Montrealyje, 
pasibaigusios netikėta ir nelauk
ta 7:3 sovietų rinktinės pergale. 
National Hockey League (NLH) 
nrofesinių ledo ritulio žaidėjų 
klubus garbinusiem kanadie
čiam šis pralaimėjimas buvo sa
votiškas šalto vandens dušas, 
nes visa spauda pranašavo kana
diečių rinktinės laimėjimą.

* ♦ ♦
Nuotaiką pakėlė Toronte pa

siekta 4:1 Kanados pergalė, kai 
kanadiečiai ėmėsi palyginti gan 
žiauraus dengimo, fizine jėga 
paralyžuodami sovietų rinktinės 
komandinį susižaidimą. Buvo 
aiškiai matyti, kad šį kartą yra 
įveltas prestižo klausimas, ku
riam apsaugoti buvo nepagailė
ta pastangų. Deja, sekančios 
rungtynės Winnipege baigėsi ly
giomis — 4:4, kai ir sovietai pra
dėjo naudoti jėga pagrįstą den
gimą, o kanadiečiai prarado To
ronte parodytą intensyvumą.

Paskutinis rinktinių susitiki
mas Vankuveryje baigėsi 5:3 so
vietų ledo ritulininku pergale. 
Šiose rungtynėse 15.000 nusivy
lusių žiūrovų pirma karta bau
bimu pradėjo “sveikinti” savo 
rinktinės žaidėjus, ypač dvi bau
das gavusį B. Goldsworthy, nes 
jo pasitraukimas iš aikštės pa
dėjo sovietams pasiekti du pra
dinius įvarčius. Iš dalies yra kal
tas ir Kanados rinktinės vadovas 
H. Sinden, pajėgesnius žaidėjus 

žiinas patvirtino, kad padėtis 
Lietuvoje nenormali ir slėptina 
nuo užsienio akių.

Kun. Kalvano pareiškimas čia 
aiškinamas ne kokia nors solida
rumo stoka, bet reikšmingu pa
tvirtinimu to fakto, kad dabar
tiniai neramumai Lietuvoje ky
la iš įtemptų ateistinio režimo 
ir katalikų santykių.

Palyginus režimo leidžiamą 
teologijos studentų skaičių at
skirose respublikose (Estijoje — 
40, Latvijoje — 39 ir Lietuvoje 
— 30), aiškiai matyti, kad Lie
tuvoje tikintieji labiausiai spau
džiami. Kyla klausimas, kas 
“persistengia”: Rugienis Vilniu
je ar jo viršininkai Maskvoje?

A. Iximbergas

pakeitęs tais, kurie lig šiol ne
turėjo progos pasirodyti ir dėl
to kėlė didoką triukšmą.

♦ ♦ ♦

Po rungtynių nusivylimą žiū
rovų baubimu pirmas pabrėžė 
Phil Esposito, vienas geriausiai 
pasirodžiusių žaidėjų susitiki
muose su sovietine rinktine. Jo 
teigimu, Kanados rinktinė darė 
visa, ką galėjo, pergalei pasiek
ti. Rinktinės nariai sutiko daly
vauti žaidynėse be jokio atlygi
nimo, vien dėlto, kad jie yra ka
nadiečiai ir nori pasitarnauti sa
vo kraštui. Dėl pralaimėjimo 
kaltė tenkanti ne tik Kanadai- 
atstovavusios rinktinės nariams, 
bet ir spaudos atstovams, kurie 
reikiamai neįvertino sovietų pa
siekto lygio. NHL ledo ritulio 
profesiniams žaidėjams nebuvo 
tekę matyti sovietų žaidimo. 
Sporto komentatoriai kanadie
čius užliūliavo klaidingomis pra
našystėmis apie tariamą jų pra
našumą. P. Esposito, be abejo
nės. yra teisus, darydamas prie
kaištus spaudai. Tačiau šis kal
tinimas turi ir antrą medalio 
pusę — ta pati spauda skaityto
jus jau ilgus metus neobjekty
viai informavo ir apie NHL klu
bų žaidynes, neiškeldama pro
fesinių ledo ritulininkų krintan
čio lygio, žvaigždžių garbini
mas buvo labai naudingas NHL 
klubams, kuriems rūpi ne tik 
sportas, bet ir visų vietų užpildy
mas arenose, iš televizijos trans
liacijų gaunamas pelnas. Tokia 
nevykusi propaganda profesinį 
ledo ritulio sportą pavertė be
veik arkliu lenktynėmis — žiū
rovai neišsiversdavo be lažybų, 
dolerius statydami už savo favo- 
ritinį klubą.

♦ ♦ ♦
Kanados rinktinės dabar lau

kia jėgų išbandymas su švedų 
(Nukelta į 7-tą psl.)

arabai, apžiūrėję “Lufthansa” 
keleivinį lėktuvą, grįžo Į ma
lūnsparnius, taiklieji šauliai 
pradėjo šaudyti, bet nušovė tik 
2 arabus. Jų vadui pavyko pa
sislėpti po malūnsparniu ir taik
liais šūviais užgesinti aerodro
mo kontrolinio pastato prožek
torius. Toks labai nepalankio
se nakties sąlygose pradėtas su
sišaudymas baigėsi visų 9 Izrae
lio sportininkų, 5 arabų partiza
nų ir vokiečio policininko mir
timi. Gyvi išliko tik malūnspar
nių pilotai ir Į policijos rankas 
sužeisti patekę 3 arabų partiza
nai. Suimtieji arabai yra 20-22 
metų amžiaus jaunuoliai, pasta
ruoju metu gyvenę Jordanijoj ir 
Sirijoj.

JUODASIS RUGSĖJIS
Visą atsakomybę dėl arabų 

įsiveržimo olimpiadon tuojau 
pat prisiėmė Libane veikianti 
Juodojo Rugsėjo arabų organi
zacija, turinti apie 100 gerai pa
ruoštų teroristų. Jos nariai per
nai yra nužudę Kaire viešėjusį 
Jordanijos premjerą W. Tell, 
Londone suzeidę Jordanijos am
basadorių Z. ai Bifel. pagrobę 
Belgijos “Sabena” bendrovės 
keleivinį lėktuvą ir už keleivių 
gyvybes pareikalavę laisvės ara
bų partizanams Izraelio kalėji
muose. Tas jų reikalavimas Tel 
Avivo aerodrome, įsikišus Iz
raelio kariuomenei, baigėsi dau
giau kaip 20 aukų pareikala
vusiu susišaudymu. Spėjama, 
jog Juodasis Rugsėjis, šį pava
dinimą gavęs ryšium su Jorda
nijos karaliaus Husseino pernai 
pradėta akcija prieš arabų par
tizanus, turi pogrindinius ryšius 
su vokiečių revoliucininku gru
pėmis. Pas Juodojo Rugsėjo na
rius teroristinį apmokymą yra 
gavę dabar jau suimti vokiečiai 
revoliucininku vadai Andreas 
Baader ir Ulrike Meinhof.

PAKENKS RINKIMAMS?
Kvailai pradėtas ir nevykusiai 

užbaigtas susišaudymas Miun
chene gali gerokai pakenkti 
kancleriui W. Brandtui ir jo so
cialistams V. Vokietijos federa
cinio parlamento paskelbtuose 
rinkimuose. Šį klausimą jau žada 
kelti rinkiminiame vajuje opo
zicijos vadas R. Barzel. Kancle
ris W. Brandtas planuoja pra
vesti viešą viso incidento tyri
mą. Pagalbon jam atskubėjo Iz
raelio vyriausybė, pilnai pritar
dama nevykusioms vokiečių pa
stangoms išlaisvinti įkaitus. 
Amerikai skirtoje ABC televizi
jos laidoje Miuncheno policijos 
viršininkas M. Schreiber pareiš
kė, kad jo policininkai Miunche
no aerodrome tiksliai vykdė vi
sus paskubomis iš Izraelio at
siųstų specialiu patarčių pagei
davimus. Susidaro įspūdis, jog 
akcijai Miuncheno aerodrome 
vadovavo ne vokiečiai, bet Izrae
lio žmonės. Tokiu atveju visiškai 
suprantamas yra ir Izraelio pri
tarimas, pareikštas kanclerio W. 
Brandto vyriausybei. Netgi kyla 
rimtas įtarimas, kad premjerės 
G. Meir vyriausybė, atsisakyda
ma paleisti 200 kalinamų arabų 
ir reikalaudama, kad lėktuvas 
nebūtų išleistas iš V. Vokietijos, 
buvo pasiryžusi paaukoti savo 
sportininkus, tikėdamasi politi
nės naudos pasaulyje. Iš visų 
kampų plaukė Izraelin užuojau
tos telegramos, smerkiančios 
arabu terorizmą. Jų autoriai vi
siškai pagrįstai buvo pasipiktinę 
olimpiadą sukruvinusiais arabu 
veiksmais, užmiršdami, kad dėl 
tokių nepateisinamų žygių iš da
lies yra kaltas ir pats Izraelis, 
karu metu išvijęs iš dabartinės 
savo teritorijos apie milijoną bu
vusios Palestinos arabų. Ju vai
kai šiandien ir sudaro pagrindi
nį arabu partizanu branduolį, 
nebijanti nė garantuota savižu
dybe pasibaigiančių veiksmų.

Pasaulio įvykiai I
XX PASAULIO OLIMPIADĄ MIUNCHENE SUDRUMSTĖ IR VISĄ 
pasaulį sukrėtė šūviai, nuo kurių žuvo 17 žmonių: 11 Izraelio spor
tininkų, 5 arabai partizanai ir vokietis policininkas. Palestiniečių 
partizanų jungtinei Al Fatah grupei priklausančios Juodojo Rug
sėjo organizacijos aštuoni nariai, įsiveržę į olimpinio kaimelio Iz
raelio atletų pastatą, pareikalavo laisvės 200 Izraelio kalėjimuose 
uždarytų partizanų. Įsiveržimo metu buvo nušauti du priešintis 
bandę Izraelio atstovai. Izraelio vyriausybė tuojau pat atmetė Įsi
veržėlių reikalavimą ir paprašė V. Vokietijos vyriausybę neišleisti 
įsiveržėlių bei jų Įkaitų į užsienio kraštą. Po ilgokų derybų vokie
čių policija sutiko parūpinti arabams ir įkaitams keleivinį lėktuvą 
karinėje Miuncheno bazėje, kur nakties metu jų laukė pasislėpę 5 
taiklieji šauliai su specialiais •----------------------------------------
šautuvais. Ir Įkaitai, ir arabai 
malūnsparniais buvo atskraidin
ti aerodroman. Kai 4 ginkluoti

TAIKOS PLANAS
Amerikiečių “Time” žurna

lo pranešimu, Egipto prez. A. 
Sadato įsakytas sovietų karių iš- 
kraustymas privertė Izraelį pra
dėti slaptus pokalbius taikos te
ma. Pasak žurnalo, egiptiečiams 
buvo įteiktas Izraelio vyriausy
bės paruoštas taikos žemėlapis. 
Jame du šiauriniai trečdaliai Si
najaus pusiasalio atiduodami 
Egiptui, bet Izraelis nori pasi
likti pietinę Sinajaus dalį su 
visais kariniais įsitvirtinimais ir 
Ras Abu Rudeis naftos šalti
niais. Gazos juosta taip pat būtų 
prijungta prie Izraelio ir pa
versta kurortine Viduržemio jū
ros sritimi. Jordanijos civilinei 
administracijai būtų grąžinta 
Jordano upės vakarinė pakran
tė, bet Izraelis ten nori pasilikti 
savo karines bazes ir, žinoma, 
visą Jeruzalę. Sirijos Golano 
augštumos taipgi būtų prijung
tos prie Izraelio. Sį amerikie- 
čiti žurnalo pranešimą griežtai 
paneigė Izraelio užsienio reikalų 
ministerija. Jeigu jame ir buvo 
tiesos, taikos planus tikriausiai 
jau sugriovė Miuncheno įvykiai 
ir Izraelio įprastinis kerštas — 
staigūs aviacijos smūgiai į Liba
ną ir Siriją. Nors oficialiai skel
biama, kad aviacija bombardavo 
arabų partizanų bazes, dėl šių 
veiksmų daugiausia nukentėjo 
Libano ir Sirijos civiliai gyven
tojai. Po kelių šimtų gyvybių 
aukos bus tikrai sunku rasti 
bendrą kalbą už taikos stalo. O 
vilties teikė Egipto prez. A. Sa
dato įvykdytas užsienio reikalų 
ministerio M. Ghaleb pakeitimas 
taikos šalininku M. Zayyatu.

ATMETĖ SUTARTI
Lėktuvų grobimo problemą 

svarsto Vašingtone 17-kos kraš
tų atstovai. JAV ir Kanada pa
siūlė naują sutartį, kuri sustab
dytų visą orinį komercinį susi
siekimą su lėktuvų grobėjų ne- 
baudžiančiais ir jų negrąžinan
čiais kraštais. Šiai minčiai griež
tai pasipriešino Sovietų Sąjun
ga, Egiptas, Britanija ir Prancū
zija, reikalaujančios atitinkamai 
reformuoti jau dabar turimas 
sutartis, nors tokios reformos 
pareikalautų labai daug laiko. 
Nutarta paruošti naują sutar
tį, kiekvieną jos punktą apsvars
tant ir priimant šiame pasita
rime. Tai, žinoma, pareikalaus 
dar daugiau laiko dėl nuomonių 
susikirtimų.

150 METU SUKAKTIS
Brazilija paminėjo savo ne

priklausomybės pusantro šimto 
metų sukaktį. Apie 18.000 ka
rių, jūrininkų ir lakūnų paradą 
Sao Paulo mieste priėmė Brazi
lijos prezidentas Emilio G. Me
dici ir Portugalijos premjeras 
Marcelo Caetano. Brazilija, bu
vusi Portugalijos kolonija, bu
vo pagerbta portugalo imperato
riaus Pedro I palaikų grąžinimu. 
Jis vadovavo nepriklausomybę 
atnešusiam sukilimui.

ŽYDŲ PROTESTAS
Maskvoj susirinkę beveik 500 

žydų iš vienuolikos Sovietų Są
jungos miestų protestavo prieš 
vadinamąjį “diplomo mokestį”, 
t.y. iki 25.000 rublių kainuojan
tį leidimą išvykti Izraelin tiems 
asmenims, kurie turi doktoratus. 
Demonstrantai specialiu raštu 
kreipėsi į Jungtinių Tautų sek
retorių K. Waldheimą, prašyda
mi atkreipti dėmesį į XX am
žiuje sovietų praktikuojamą 
baudžiava. Užsienio korespon
dentams buvo pareikšta, kad pa
sų ir vizų įstaigos vadovas pik. 
Itn. A. Verein mokestį suma
žinti prašiusiam vienam žydui 
prasitarė: “Tegu jūsų Goldą 
perka ne amerikietiškus “Phan
tom” naikintuvus, o Sovietu Są
jungos žydus ...” Vakarų dinlo- 
matu duomenimis, be 5.-25.000 
rubliu atsilyginimo už gautą 
mokslą, išvykstantieji žydai dar 
turi pridėti 35-45% prie šios su
mos specialaus mokesčio.
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NAUJAS DEKRETAS APIE IŠPAŽINTĮ
Norint užkirsti kelią klaidin

goms nuomonėms apie nuodė
mę, atgailą ir išpažintį bei kai- 
kur įvestai praktikai vadinamo
sios bendruomeninės išpažinties 
be individualinio atleidimo, ti
kėjimo kongregacija 1972 m. 
birželio 16 d. paskelbė popie
žiaus Pauliaus VI patvirtintą 
dekretą arba pastoracines nor
mas, apie sakramentinį nuodė
mių atleidimą, teikiamą genera
liniu būdu.

Dekreto Įžangoje primenama, 
kad “Jėzus Kristus įsteigė At
gailos sakramentą tam, kad nu
sidėję tikintieji gautų Dievo 
įžeidimo atleidimą, pasinaudo
dami Jo gailestingumu, ir susi
taikytų su Bažnyčia. Kristus tai 
įvykdė’ suteikdamas apaštalams 
ir jų teisėtiems įpėdiniams galią 
nuodėmes atleisti ar sulaikyti”.

Toliau dekretas pabrėžia Tri- 
dento santarybos nuostatą, ku
ris “iškilmingai paskelbė, kad 
pilnam ir tobulam nuodėmių at
leidimui gauti reikia trijų atgai
los veiksmų, sudarančių esmi
nes sakramento dalis: gailesčio, 
nuodėmių išpažinimo ir atsilygi
nimo. o be to, kunigo teikiamo 
atleidimo. Išpažintis yra teismi
nis aktas, ir dėlto, pagal dieviš
ką teisę, reikia, kad būtų išpa
žintos visos atskiros sunkios nuo
dėmės ir nuodėmių rūšį keičian
čios aplinkybės, visa tai atsimi
nus rūpestinga sąžinės sąskai
ta”.

Dekrete suminima, kodėl jis 
skelbiamas. Esą “daugelis vys
kupų iš vienos pusės susirūpinę, 
kad kaikur daugelis jų tikinčių
jų negali atlikti individualinės 
išpažinties dėl kunigų trūkumo, 
o iš antros pusės — dėl kaikurių 
klaidingų teorijų apie Atgailos 
sakramentą ir dėl beįsigalinčios 
neleistinos praktikos teikti sak
ramentinį atleidimą daugeliui 
asmenų kartu, vien tik bendrai 
nuodėmes išpažinus. Jie prašė 
Šv. Sostą, kad tikintiesiems pri
mintų tikrą Atgailos sakramen
to prigimtį, jo gavimui reikalin
gas sąlygas ir šių laikų sąlygose 
reikiamas normas”.

Tikėjimo kongregacija visus 
šiuos klausimus rūpestingai ap
svarstė ir, atsižvelgdama į Apast. 
Penitenciarijos 1944. III. 25 
dekretą, trylikoje skyrių nusta
tė:

1. Tridento santarybos moky
mas turi būti tvirtai išlaikomas 
ir praktikoje taikomas. Taigi 
yra atmestinas (reprobandus) ne
seniai šen bei ten atsiradęs pa
protys, kuriuo norima pakeisti 
{statymą išpažinti sunkias nuo
dėmes sakramentiniu būdu gau
ti atleidimui vien tiktai atlikimu 
bendros arba, kaip sakoma, 
bendruomeninės išpažinties. Ša
lia Tridento santarybos pabrėž
to dieviškojo įsakymo, labiausiai 
sielų gerovei būtina, kaip amžių 
patirtis rodo, individualinė ge
rai atlikta išpažintis. Individua
linė ir pilna išpažintis bei atlei
dimas yra ir lieka vienintelis or
dinarinis būdas, kuriuo tikintie
ji sutaikomi su Dievu ir Bažny
čia, nebent fizinė ar moralinė 
negalimybė nuo tokios išpažin
ties sulaikytų.

2. Gali būti atvejų, kai dėl su
sidėjusių aplinkybių leistina ar
ba reikia teikti atleidimą dauge
liui atgailotojų kartu be atlik
tos individualinės išpažinties.

Taip gali atsitikti pirmiausiai, 
jei gresia mirties pavojus ir ku
nigui arba ir esantiems kuni
gams nėra laiko išklausyti pa
skirai atgailotojų išpažinčių. To
kiu atveju kiekvienas kunigas 
turi galią teikti bendrą atleidi
mą visiems kartu. Jei tačiau lai
kas leidžia, bent trumpai reikia 
paskatinti atgailotojus, kad kiek
vienas sužadintų gailesčio aktą.

3. Be mirties pavojaus atvejo, 
galima sakramentiniu būdu teik
ti nuodėmių atleidimą kartu 
daugeliui tik bendrai išpažinu- 
siems nuodėmes ir atitinkamai 
paskatintiems gailėtis, jei yra 
rimtas reikalas, būtent, kai yra 
daug atgailotojų, o nėra pakan
kamai kunigų, kurie juos galėtų 
tinkamai savo laiku išklausyti, 
o atgailotojai, be jų kaltės, dėl
to negautų Atgailos sakramento 
malonės ir liktų be švč. Sakra
mento. Tai gali atsitikti ypač 
misijų kraštuose, taipgi kitose 
•vietose arba tam tikroms asme
nų kategorijoms.

Tačiau tai neleistina, kai yra 
p a k a n k amai nuodėmklausių, 
nors būtų ir didelis atgailotojų 
skaičius, pvz. kokios nors didelės 
šventės ar maldingos kelionės 
metu.

4. Vietos vyskupų, kiek tai 
juos liečia, ir kunigų sąžinės pa
reiga rūpintis, kad nuodėmklau
sių nepritrūktų dėlto, kad kaiku- 
rie' kunigai palieka šią kilnią 
tarnybą, atsidėdami pasauliniam 
reikalam, kuriuos gali atlikti 
dijakonai arba tinkamai pa
ruošti pasauliečiai.

5. Spręsti, ar yra reikalas, 
apie kurį kalbėta anksčiau (3 
skyr.), ir kada leistinas sakra
mentinis atleidimas bendrai dau
geliui, rezervuojama vietos vys
kupui, reikalą apsvarsčiusiam 
drauge su kitais vyskupų konfe
rencijos nariais.

Jei be vyskupo nustatytų at
vejų, pasitaikytų kitas koks 
svarbus reikalas teikti sakra
mentinį atleidimą kartu dauge
liui asmenų, tai kunigas privalo 
prieš tai, kiek tai galima, kreip
tis į vyskupą ir prašyti, kad leis
tų teikti bendrą atleidimą. Prie
šingu atveju kunigas privalo kuo 
greičiau pranešti apie reikalo 
būtinumą ir apie suteiktą atlei
dimą.

6. Tikintieji, kad galėtų pasi
naudoti bendru visiems kartu 
teikiamu atleidimu, būtinai turi 
būti tinkamai nusiteikę, t. y. 
kiekvienas turi gailėtis dėl pada
rytų nuodėmių, ryžtis jų vengti, 
papiktinimus ir padarytas nuo
skaudas atlyginti ir drauge pasi
žadėti tinkamu laiku individua
liai išpažinti sunkias nuodėmes, 
nes dabar to padaryti negali. Ku
nigai privalo tikinčiuosius apie 
šiuos nusiteikimus ir sąlygas, 
reikalingas sakramento tikru
mui, rūpestingai išaiškinti.

7. Kurie yra gavę sunkių nuo
dėmių atleidimą kolektyviniu 
būdu, turi atlikti ausinę išpažin
tį pirma nei gaus vėl bendrąjį 
atleidimą, nebent svarbi priežas
tis neleistų to padaryti. Būtina, 
nebent neleistų moralinė nega
limybė, atlikti individualinę iš
pažintį metų laikotarpyje. Ir 
jiems galioja Bažnyčios Įsaky
mas, kad kiekvienas privalo vi
sas individualiai dar neišpažin
tas sunkias savo nuodėmes išpa
žinti kunigui bent kartą per me
tus (Laterano IV ir Tridento san- 
tarybų nuostatas).

8. Kunigai tepamoko tikin
čiuosius, kad yra uždrausta tu
rintiems sunkią nuodėmę ir 
esant pakankamai kunigų, tyčia 
ar iš apsileidimo vengti indivi
dualinės išpažinties, laukiant 
progos, kada bus teikiamas 
bendras atleidimas.

9. Kad tikintieji galėtų įvyk
dyti savo pareigą — atlikti indi
vidualinę išpažintį, turi būti pa
sirūpinta pakankamu nuodėm
klausių skaičiumi bažnyčiose ti
kintiesiems patogiomis dieno
mis ir valandomis.

Tose tolimose vietose, kur ku
nigas metų laikotarpyje tik re
tai pasirodo, reikia taip sutvar
kyti, kad atvykęs kunigas kiek
vieną kartą išklausytų bent da
lies tikinčiųjų išpažinčių, o liku
siems, jei yra anksčiau minėtas 
reikalas, suteiktų bendrą atleidi
mą, tačiau su sąlyga, kad tikin
tieji kartą per metus atliktų in
dividualinę išpažintį.

10. Tikintieji turi būti rūpes
tingai pamokomi, kad liturginės 
pamaldos ir bendros atgailos ap
eigos yra labai naudingos pasi
ruošimui gerai atlikti išpažinti ir 
pataisyti savo gyvenimą. Tačiau 
vengtina, kad tokios pamaldos 
ar apeigos nebūtų suplaktos su 
sakramentine išpažintimi ir at
leidimu.

Jei tokių pamaldų metu atgai
lotojai atlieka individualinę iš
pažintį, kiekvienas atskirai turi 
gauti atleidimą iš nuodėmklau
sio. Tuo atveju, kai sakramenti
nis atleidimas yra duodamas 
kartu daugeliui, tai daroma pa
gal specialų apeigų kongregaci
jos nustatytą ritualą. Kol toks 
ritualas bus paskelbtas, sakra
mentiniam atleidimui naudotina 
dabar vartojama forma, tik dau
giskaitoje. Betgi toksai bendras 
atleidimas turi būti atskirtas 
nuo šv. Mišių aukos apeigų.

11. Kas yra padaręs tikintie
siems papiktinimą, gali, jei tik
rai gailisi ir rimtai pažada pa
piktinimą atitaisyti, drauge su 
kitais gauti bendrą sakramenti
nį atleidimą. Tačiau negali pri
imti šv. Komunijos, kol papikti
nimas sprendimu nuodėmklau
sio, pas kuri turi kreiptis, nebus 
atitaisytas.

Atleidimui iš rezervuotų cen
zūrų reikia laikytis esamų tei
sės normų, cenzūrų laiką skai
tant nuo artimiausios individua
linės išpažinties.

(Nukelta į 7 tą psl.)

Indira Gandhi pareiškė ameri
kiečiui žurnalistui: Ryžtamės 
pamiršti visa, kas įvyko tarp mū
sų, ir norim pradėt bendravimą 
su Amerika; norim jūsų draugiš
kumo. Tačiau Niksono vyriausy
bė neparodė tikro noro pagerin
ti santykius su Indija. Amerikos 
žmonės, kiek pati esu patyrusi, 
yra kitokio nusistatymo: jie aiš
kiai mums simpatizuoja. Iš įvai
raus amžiaus amerikiečių, gyve
nančių įvairiose valstijose, ga
vau daugybę laiškų, kuriuose vi
si reiškia simpatijas Indijai. 
Jiems esame už tokią paramą dė
kingi ir nuoširdžiai tikime, kad 
ir Amerikos vyriausybė panorės 
suprasti mūsų galvoseną bei 
mūsų problemas. Niekuomet ne
vėlu ir neperanksti būti drau
gais. Kaikuriem stebėtojam atro
do, kad Amerikos—Indijos san
tykiai pradėjo sutrikti tik nuo 
1954 m., kai Amerika tapo są
jungininke svarbiausio Indijos 
priešo — mahometinio Pakista
no.

Tokį pareiškimą Indira Gand
hi padarė “Parade” žurnalo ats
tovui. Šie 25-rių nepriklausomy
bės metų išvakarėse pasakyti žo
džiai buvo priminimas, kad dvie
jų didžiausių pasauly demokra
tijų—Amerikos ir Indijos bend
ri dėsniai nedingo, nors santy
kiai pastarųjų 25-rių metų lai
kotarpy niekad nebuvo taip pa
blogėję, kaip dabar.

Amerika ir Bangladeš
Toliau korespondentas sam

protauja: Amerika išmetė bilijo
nus dolerių karinei pagalbai; ne
tiesiogiai palaikydama įvairius 
diktatorius Pakistane, kuris ri
botas su Sov. Sąjunga, Amerika 
sutiko būti jų sąjungininke, o 
kai sudėjom 10 bilijonų neutra
liai Indijai (beveik visi pinigai 
ėjo tik ekonominei pagalbai), 
nuolat kritikavome Indiją ir ki
tokiomis akimis pažvelgėm į ją, 
kai Pakistanas iš Amerikos gau
tus ginklus nukreipė prieš Indi
ją-

Tai ypač pasireiškė 1971 m. 
gruodžio mėnesį, kai Indija ir

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

------------------------------------- VLADAS RAMOJUS ---------------- ---------------------
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Buvęs lietuvių centras
Šalia Šenadoriaus, Pensilva

nijos lietuvių istorijoje kitas 
garsus miestas buvo Mahanojus, 
kur vykdavo susivienijimų sei
mai, kur veikė daugybė lietu
viškų draugijų, dideli chorai, 
orkestrai, kur net iki mūsų at
vykimo į šį kraštą ėjo savotiška 
kalba leidžiamas laikraštis “Sau
lė”, savo laiku tarnavęs daugiau 
lenkomanams, o vėliau — lietu
viams. Tarp šenadoriaus ir Ma- 
hanojaus vos kelios mylios. Bet 
apylinkės rūsčios: iš praėjusio 
šimtmečio pabaigos ir šio šimt
mečio pradžios išlikę supilti mil
žiniški kalnai anglies ir žemių 
liekanų, išvežtu iš tų urvų, ku
rių labirintai čia nesibaigia po 
žeme. Žiūrėdamas į tuos pilkus 
kalnus taip ir prisimeni, kad 
juos savo sūriu prakaitu supylė 
mūsų protėviai angliakasiai. Jų 
išraustas žemes mulai tempė ve
žimėliuose ir pylė kalnus. Kaip 
minėjau, juos dabar sijoja mo
dernios mašinos, o vėliau čia 
bus įkurtas didžiulis nacionali
nis parkas su kasyklų liekano
mis, kur lankysis ekskursijos, 
turistai. O mulus su vežimėliais 
į tuos kalnus tris vasaras teko 
varinėti ir dabartiniam šena^ 
doriaus liet, parapijos klebonui 
kun. J. Nevarauskui.

Šv. Juozapo parapija
Atvykę į smarkiai mažėjantį 

Mahanojaus miestelį, susiran
dam lietuvių Šv. Juozapo para
piją. Šalia bažnyčios esančios 
mokyklos priekinėje sienoje iš
skaitome seną įrašą: “Lietuwisz- 
ka mokykla — 1907”. Tad pir
miausia rūpi aplankyti seseles 
mokytojas. Per eilę metų čia 
darbuojasi lietuvaitės pranciš- 
kietės iš Pitsburgo. Jos neblogai 
kalba lietuviškai, daug ką mielai 
papasakoja. Jos stojo į vienuo
lyną ir ruošėsi dirbti tik lietuviš
kose mokyklose ir, šalia kitų 
mokslo dalykų, dėstyti, ir lietu
vių kalbą. Bet prieš maždaug 15 
metų jos pamatė, kad lietuvių 
kalba vis mažiau besidomima pa
rapijinėse mokyklose, kad grei
tai joms gali nebebūti darbo. Ta
da vienuolyno vadovybė pradėjo 
priiminėti ir tas kandidates, ku
rios lietuviškai nemoka. Maha
nojaus mokykloje lietuvių kalbą 
nustojo dėstyti tik prieš ketve
rius metus, kai mokykla iš bu
vusių kadaise 400 mokinių su
mažėjo iki 60. Apie tą laiką i 
pensiją pasitraukė ir apie 50 
metų Mahanojuje išklebonavęs, 
Lietuvoje gimęs klebonas kun. 
P. Cėsna, o jo vieton buvo pa
skirtas mažai lietuviškai besu- 
prantąs kun. Wassel.

Pamaldose
Seselės įspūdingai prisimena 

dar prieš keliolika metų Šv. Juo
zapo liet, bažnyčioje vykusias 
procesijas, kai lietuviškas gies

Moteris, valdanti milijonus žmonių
Indijos ministerė pirmininkė Indira Gandhi ir jos pokalbis su amerikiečiu žurnalistu

Pakistanas 25-rių metų laikotar
pyje įsivėlė į ketvirtą karą, ku
ris išsiplėtė rytiniame Pakista
ne, kai, Indijai padedant, Bang
ladeš pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe. Keturiolikos dienų ka
re ir kelis mėnesius pries jį 
Amerika moraliai palaikė Pakis
taną, nepaisant viešo pareiški
mo, kad ji tame konflikte yra 
neutrali. (Čia prisiminti Ander
sono paskelbti posėdžių užrašai, 
nors kaikam jie padarė’daug ne
malonumų). Amerikos santykiai 
su Indija taip pablogėjo, kad 
anos ambasadorių Kenneth Kea
ting New Delhi mieste nuolat tu
rėjo saugoti ginkluota sargyba.

Kaip ir galima buvo laukti, 
daugiausia iš to “pasipelnė” Sov. 
Sąjunga, kuri stengėsi šioje sri
tyje įsitvirtinti. Ji tapo Indijos 
ginklų tiekėja ir nuo 1965 m. 
pardavė jų uz 1,8 bilijono dole
rių. “Mes mokame Sov. Sąjun
gai grynais pinigais už gauna
mus ginklus, ir dėlto tai nepa
žeidžia mūsų nešališkumo” — 
tvirtino Indira Gandhi. Be to, 
kaip žinia, Indija pasirašė su 
Sov. Sąjunga 1971 m. rugpjūčio 
mėnesį 20-čiai metų taikos, drau
giškumo ir bendradarbiavimo 
sutartį, kurios, Indijos nuomo
ne, nereikia laikyti karine su
tartimi, nors amerikiečiai kitaip 
mano. Kenneth Kaeting diplo
matiniu šaltumu pareiškė: “Gal
būt p. Gandhi nori įtikint, kad 
šitoji sutartis jokiu būdu nepa
žeidžia Indijos “nešališkumo”, 
tačiau amerikiečiams sunku įsi
vaizduoti, kad ta sutartis yra be
reikšmė, nekeičianti santykių.”

Indiros iškilimas
Nors abipusio nepasitenkini

mo negalima paneigti, tačiau 
galbūt dar peranksti, tvirtinti, 
kad Sov. Sąjunga užsitikrino pa
stovią vietą Indijoje arba kad 
Amerika jau praranda antrą, 
daugiausia apgyventą kraštą pa
sauly. Visdėlto reikia pasakyti, 

mes giedojęs didžiulis mokyklos 
mokinių būrys. Dabar esą vaikų 
lūpose lietuviškų giesmių visai 
nebesigirdi, nes mokykloje ne
maža dalis svetimtaučių moki
nių. Per 10.30 v. Mišias lietuviš
kai pagieda suaugusių choras, 
kuris turi apie 20 choristų. Jam 
vadovauja vargonininkas Rober
tas Janaitis. Kai angliškai pa- 
prašėm jauną kleboną, kad jis 
per pamokslą paskelbtų apie E. 
Bradūnaitės uždavinį, kad vyres
nieji žmonės, moką senų lietu
viškų dainų, užsiregistruotų pas 
kleboną, kun. Wassel tai padarė 
— kalbėjo parapijiečiams apie 
svarbų studentės E. Bradūnaitės 
uždavinį. Ir, jei pas jį atvyktų 
koks nedidelis lietuvių studentų 
ansamblis, manau, klebonas jį 
globotų: duotų salę, sukviestų 
žmones per pamokslą, nes lietu
viška spauda apylinkės nepasie
kia. Tik pas seseles pranciškie- 
tes tematėm laikraštį “Draugą”.

Keičiami vitražai
šv. Juozapo bažnyčia iškelta 

augštai. Į ją reikia palypėti net 
13 laiptų. Tamsi, papuošta šven
tųjų paveikslais. Įėjęs, rodos, 
ir junti sūrų senųjų bažnyčios 
statytojų — angliakasių prakai
tą ir jų kosulį iš juodosios ast
mos iškankintų plaučių. Praei
ties gyvas lietuviškas dienas čia 
mini senieji vitražai, kurių vi
suose lietuviški įrašai: “Lietuvių 
Kareivių Draugystė”, “šv. An
tano Draugystė” ir 1.1. Vienas 
vitražas skirtas vieno iš pirmų
jų čia besidarbavusių kunigų — 
kun. P. Pėžos atminimui. Bet 
dabar senieji vitražai pakeičia
mi naujais, visai nesiderinan
čiais su bendra bažnyčios archi
tektūra, užsakytojų įrašai deda
mi anglų kalba, ir taip nyksta 
paskutiniai lietuviški bažnyčios 
statytojų pėdsakai. Jei dar me
tus būtume pavėlavę, senųjų ir 
kartu originalių vitražų jau ne
bebūtų užfiksavęs kun. A. Kezio 
foto objektyvas. Dabar dalis jų 
liks ilgiems laikams. Tik niekas 
nebematys tų vitražų, kurie jau 
išmesti. Iki šios dienos nėra pa
ruošta išsamios bei paveiksluo
tos Šv. Juozapo parapijos isto
rijos. Dabartinis klebonas tuo 
susirūpinęs, per parapijos biule
tenius prašo parapijiečius užra
šyti savo atsiminimus ir jam 
įteikti. Parapijai dar priklauso 
apie 600 šeimų. Visos jos bent 
iš vienos pusės turi būti lietu
vių kilmės.

Tik 60 mokinių
Bet kas atsitiko su mokykla, 

kad joje beliko tik 60 mokinių? 
Kitą dieną kalbėjomės su priva
čiai gyvenančiu ilgamečiu šios 
parapijos klebonu kun. P. Cės
na. Iš jo pasakojimų supratome, 
kad jis gyvas lietuvis, savo lai
ku aplankęs neprkl. Lietuvą ir 
labai džiaugęsis jos pažanga. Bet 
jo palikimas lietuviškai parapi

kad daug kas priklausys nuo 
populiarios ir pajėgios Indiros 
Gandhi. Ji Indijos kongreso ta- 
Eo išrinkta ministere pirminin- 

e šešeriem metam, kai ji buvo 
54 metų amžiaus. Jos įtaka ypač 
išryškėjo praėjusių metų rinki
muose, laimėjus karą su Pakis
tanu. Tuo būdu ji tapo Indijos 
valdove. Daugelis stebėtojų šian
die yra nuomonės, kad ne vie
nas vadas modernioje Indijos is
torijoje, net nė jos tėvas Java- 
harial Nehru, neturėjo tiek val
džios, kiek kietos valios, puikiai 
pasiruošusi, patraukli Indira 
Gandhi.

Indira Priyadaršini (visų 
mėgstama) Gandhi savo dabarti
nei vietai užimti buvo nuo ma
žens auklėjama. Jos tėvas Neh
ru, kaip ir Gandhi, buvo kovoto
jas už Indijos nepriklausomybę. 
Indira dažnai matė, kai britų 
valdininkai atvykdavo į namus 
ir išveždavo tėvą į kalėjimą ar
ba, kaip šis sakydavo, į “kitus 
namus.” Savo įkalinimo metu 
Nehru siųsdavo Indirai laiš
kus, kuriuose rašė apie savo rū
pesčius. Tuo būdu ir Indira įsi
traukė į kovas už laisvę.

Indira artimai bendradarbia
vo su savo tėvu ir tada, kai Indi
ja atgavo nepriklausomybę 1947 
m., o Nehru tapo ministeriu pir
mininku. Kai pastarojo žmona 
mirė, jis pakvietė Indirą, kuri 
tuomet buvo ištekėjusi už savo 
vaikystės draugo ir turėjo šei
mą, "persikelti pas save. Kiek pa- 
svarsčiusi ir pasiginčijusi su sa
vo vyru, ji persikėlė į min. pir
mininko patalpas, kur ėjo namų 
šeimininkės pareigas. Josios vy
ras mirė 1960 m. Ištisus 17 me
tų ji buvo liudininkė atvykstan
čių ir išvykstančių pasaulio val
dovų. Ji susitiko su visais, būda
ma nuolat “ausimi” savo tėvo, 
kuris svarstydavo su ja įvairius 
klausimus bei planus. Netenka 
stebėtis, kad tėvui mirus Indira 

jos ateičiai toli gražu netoks, 
kokį tikėjomės rasti, arba kokį 
radome kaimyniniame Šenado- 
riuje prel. J. Karaliaus kun. J. 
Neverauskui perduotoje parapi
joje, kuri turi per 1,000 lietuvių 
kilmės šeimų.

Choras
Žavėjo Mahanojaus lietuvių 

bažnyčioje didžiuliai vargonai su 
patogiomis atskiromis sėdynė
mis choristams. Seniau čia bū
ta didžiulio lietuvių choro, ku
riam vadovavo ilgametis vargo
nininkas Grigolaitis. Choras da
lyvaudavo šventėse, varžybose. 
Ir dabar prie vargonų esančio
se spintose randu sukrautus ne
mažus rinkinius lietuviškų gies
mių gaidų. Deja, paskutinės iš
leistos "Saulės” spaustuvės Ma- 
hanoy City 1938 m. Po to jau 
nieko naujesnio nebegauta, nors 
gyvenimas nestovėjo vietoje. 
Tegalim guostis tuo, kad šioje 
bažnyčioje likę choristai nors 
per jubilėjinius šv. Juozapo at
laidus dar užgieda lietuviškai su 
visa bažnyčia.

Kapinės
Tų giesmių aidai gal nuplau

kia ir ant netolimo didelio kal
no, kur išaugęs milžiniškas mi
rusių miestas — įvairių tauty
bių kapinės. Mes buvo perspėti 
paties klebono ir seselių, kad 
ant lietuvių kapinių vartų ra
sime įrašą, iškilom augštai į kal
ną, privažiavom keliolika skir
tingų kapinių su įvairiais įrašais 
vartuose, bet įrašo, bylojančio, 
kad tai būtų lietuvių kapinės, 
taip ir neradom. Jas tegalėjom 
atpažinti tik iš lietuviškų pa
vardžių paminkluose. Matyt, 
vandalai bus neseniai nuplėšę 
lietuviškųjų kapinių įrašą. Ka
pinės — vienos iš pačių didžiau
sių. Čia pradėta laidoti lietuvius 
apie 1900 m. Ant jaunų vyrų — 
lietuvių angliakasių kapų daug 
kur senuose paminkluose yra 
baigią blukti įrašai: "Mirė pa
žeistas mainose”, “Užmuštas 
mainose” ir pan. Užtikome ir 
dviejų lietuvių brolių kapą, ku
rie abu tą pačią dieną žuvo ka
syklose. Kurie nebuvo užmušti, 
tuos papjovė juodoji astma ar 
kitos angliakasių, senovėje dir
busių labai primityviose sąly
gose,’ ligos. Dauguma jų mirę 
25, 30 ar 35 m. amžiaus. Taip 
anksti krito tie vyrai, kurie, 
vengdami ilgos tarnybos Rusi
jos carų kariuomenėje, leidosi i 
laimingąją šalį — Ameriką. Iš 
kapinių kalno, kur saulėtoje po
pietėje praleidome porą valan
dų. dieviškai atrodo giliam slė
nyje gulintis ir saulės nušvies
tas Mahanojaus miestelis, dabar 
smarkiai mažėjantis ir nykstan
tis. Pasak seselių, miestelyje, 
be lietuvių parapijos, dar išlikęs 
Lietuvių Moterų Klubas ir R. 
Katalikų Susivienijimo kuopa.

(Bus daugiau) 

daug žinojo apie politiką ir va
dovybę Indijoje. Praslinkus dve
jiem metam, šį savo patyrimą ji 
pateisino, tapusi ministere pir
mininke.

Mokėsi iš Amerikos
Būdama valdžios viršūnėje, 

Indira bando užbaigti savo tėvo 
pradėtą darbą, būtent, taikią de
mokratinę revoliuciją didelio 
skurdo varginamoj Indijoj, ši
tiem tikslam pasiekti ji reikalin
ga pagalbos iš visur. Ji labai nu
sivylė, kai Amerika jos nepalai
kė. Kartą ji pareiškė: “Dauge
liui mūsų, kurie kovojome už 
laisvę Indijoje, įkvėpimo šalti
niu buvo Amerika. Tomo Jeffer- 
sono ir Abraomo Linkolno kal
bos mus labai žavėjo, bet nuste- 
bom, kai Amerika pradėjo rem
ti tuos režimus, kurie buvo nu
sigręžę nuo savo žmonių, kaip 
Pakistane, Vietname ir visame 
pasauly. Pažvelgus į pastarojo 
meto istoriją, kyla klausimas, ar 
Amerika, kalbėdama apie demo
kratiją, tikrai visur remia de
mokratiją?”

“Noriu dabar pasakyti, kaip 
esu sakius, praeity draugišku
mas klestėjo mūsų tarpe, ame
rikiečiai rodė mums savo palan
kumą bei supratimą, bet šiuo 
metu reikia, kad Amerikos va
dai įsigilintų ir suprastų mūsų 
krašto reikalus. Pirmoj eilėj jū
sų akys turėtų palankiai žvelgti 
į Azijos kraštų tautinius sąjū
džius. Beveik visi mūsų kraštai 
išsikovojo nepriklausomybę, to
dėl mums nesuprantamos kal
bos Amerikos, bylojančios apie 
Vietnamą ... Jos mums netie
siogiai primena baltojo žmogaus 
jungą. Tad Indijoj mes ir kal
bame, kad Amerikai būtų geriau 
visai iš Azijos pasitraukti. Iš ki
tos pusės, jei Amerika tikrai no
ri mums pagelbėti ir būti mūsų 
drauge, mes tai sveikintume”.

Pagalba, kurią Indira Gandhi 
turi galvoje, yra Amerikos do
leriai. Pirmas žingsnis pablogė- 
jusiems Amerikos santykiams su 

Šį

KAS UŽ LIETUVA KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Gerb. GENOVAITEI ir STASIUI KUZMAMS 
nuoširdžiai dėkojame už įteikimą iki šiol pačios didžiausios 
aukos Tautos Fondui — $500. Si auka yra gražus pavyz
dys didesnes pajamas turintiems tautiečiams: didesnės 
pajamos tik tada yra prasmingos, kai jų dalis yra skiriama 
lietuvių tautos laisvės kovai paremti.

Dar kartą nuoširdus ačiū —
Tautos Fondo

Toronto Apylinkės Atstovybė

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką už atnašautas šv. Mišias ve- 

lionies, mano vyro

a. a. Kazimiero Ardavičiaus
mirties metinių proga gerbiamiems Tėvams pranciškonams, 

už vargonavimą — muzikui kunigui Bruno Jurkšui, už so

lo giedojimą — Br. Vyčiui-Vrublevičiui.

Irena Ardavičienė ir še*ima

Prisikėlimo Parapijos Sporto Klubo "Aušra" rėmėjui

Alfonsui Ramanauskui-Ramui
staigiai mirus, jo žmonai IRENAI, sūnui EIMUČIUI, 
dukrai ELVYRAI su šeima ir visiems giminėms 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą —

PPSK "Aušra” bendradarbiai
Pranas Žulys Pranas Kevalaitis
Vladas Benderius Kazys Žebrauskas

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

• ŠALDYTUVAI

APSTATYMAS IR KT.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ 

SIUVAMOS MAŠINOS •
Nemokamas j namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Indija atitaisyti būtų tęsimas 
bei padidinimas pašalpos, 
kurią Amerika praėjusio gruo
džio mėnesį nutraukė I. Gandhi 
vyriausybei. Tačiau, kaip vienas 
augštas amerikiečių pareigūnas 
yra išsireiškęs, I. Čandhi neat
eis jos maldauti.

Vidaus problemos
Indija yra pilna jautrių prob

lemų. Kraštas labai neturtingas 
— metinės pajamos vieno žmo
gaus tesiekia 100 dolerių, kurių 
jam vos teužtenka maistui’ 
Metinis žmonių prieauglis siekia 
13 milijonų. Apie 2000-sius me
tus Indijos gyventojų skaičius 
pasieks vieną bilijoną.

“Reikės ilgesnio laiko, kol pa
vyks išlyginti kolonijinio laiko
tarpio liekanas”, sako I. Gandhi. 
“Šimtmečiais anglų kolonijinė 
valdžia giliai įniynė mūsų 
tautoje sustingimą. Mes turėjom 
vos keliolika metų jam gerai iš
tirti. žinoma, mes jį apvalysi
me, nes mumyse yra gyvas pa
sitikėjimo jausmas, kurio anks
čiau nebuvo. Pastaruoju metu 
pradėjome šalinti sustingimo lie
kanas. Be abejonės, pastarojo 
meto ryžtingas posūkis mūsų gy
venime yra, kaip Indijos žmonės 
sako, “žalioji revoliucija”. At
skirose krašto provincijose jie 
pritaikė keletą rūšių kviečių sėk
lų ir ryžių (jų plotai siekia 200 
—300%), panaudodami plačiu 
mastu trąšas. Penkerių metų lai
kotarpyje mes pakankamai apsi
rūpinome šiais gaminiais”.

Indijos vyriausybei nebėra 
reikalo maldauti pagalbos, kaip 
1966 metais. “Dabar” — sako 
žemės ūkio specialistas J. Kara- 
rya, — mes plečiame revoliuci
ją visame krašte. Jei įtikinsime 
savo ūkininkus, kad trąšos ne
sumažins dirbamos žemės derlu
mo, kaip daugelis jų mano, ir 
kad kviečių bei ryžių skonis nuo 
to nepasikeis, tuomet jie vykdys 
mūsų patarimus. Kai visi Indijos 
ūkininkai pradės naudoti naujus 
žemės dirbimo būdus bei trąšas, 
kviečių ir ryžių ištekliai tiek pa
didės, kad kiekvienas galės val
gyt, kiek norės”.

Paruošė dr. P. Mačiulis
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Lietuvaitė laimėjo tris medalius
B. BUJOKIENĖ

Heidelberge, V. Vokietijoje, 
invalidų sporto rungtynėse daly
vavo Verutė Demereckaitė iš 
Winnipego.

Apie jos nelaime, dėl kurios 
paliko invalide visam gyvenimui, 
buvo rašyta “T2” 1971 m. 33 nr. 
Tada buvo paskelbta, kad ji 
Montrealyje invalidų sporto 
rungtynėse laimėjo 5 medalius. 
Sužinojusi, kad ji jau grįžo iš 
Vokietijos medaliais apdovano
ta, užėjau pas ją pasikalbėti. Ra
dau ją lovoje.

— Kaip jautiesi, Verute, po 
tolimos kelionės?

— Dvasiškai labai gerai, tik 
fiziškai esu pavargusi.

— Ar galėsi mane plačiau pa
informuoti apie savo išvyką į 
IV invalidų sporto šventę Hei
delberge?

— Mielai, — kalbėjo ji gra
žiai lietuviškai.

— Kas organizavo tą ekskur
siją?

— Kanados invalidų sporto ir 
pramogų draugija (The Sports 
and Recreation Association of 
Canada).

— Ar daug valstybių dalyva
vo toje invalidų olimpiadoje? 
Taipgi įdomu, kiek ten buvo iš 
visos Kanados ir kiek iš Winni
pego.

— Šioje olimpiadoje dalyvavo, 
rodos, 44 valstybės. Kanadiečių 
dalyvių buvo 36, o iš Manitoboš 
tik 5.

— Kas padengė kelionės ir 
pragyvenimo išlaidas?

— Ta pati invalidų draugija, 
kuri gavo pašalpą iš federacinės 
valdžios ir $1000 aul^ą iš radijo 
stoties CJOB. Viską padengė, 
nieko mums patiems nekainavo.

— Suprantama, nevisi invali
dai sportininkai turėjo laimės 
vykti į olimpiadą Vokietijoje. I 
ką buvo atsižvelgiama, darant at
ranką?

— Ankstyvesni laimėjimai tu
rėjo lemiamos reikšmės — atsa
kė Verutė. — S.m. birželio mė
nesį daug iš mūsų dalyvavo 
sporto varžybose Kalgary. Ten 
man pasisekė laimėti net 6 me
dalius. Du jų buvo aukso meda
liai. Tai ir nulėmė, kad aš tu
rėjau laimės vykti į Heidelbergo 
olimpiadą. Daug svajojau, ren
giausi ir kūriau įvairių fantazi
jų apie šią išvyką. Taip norėjo
si antrą kartą pamatyti Vokie
tiją, kurią maža mačiau ir apie 
kurios švarumą ir žmonių darbš
tumą nekartą teko girdėti.

— Kaip vyko pati kelionė?
— Iš Winnipego pakilom lėk

tuvu, lyg ant pasakų paukščio 
nugaros. Sustojimai buvo Mont- 
realy, Briusely ir Frankfurte. 
Iš čia autobusu pasiekėme Hei
delbergą liepos 30 d. Vieną die
ną gavome pailsėti, o nuo rug
pjūčio 1 iki 10 d. vyko rungty
nės kasdien nuo ryto iki vaka
ro įtemptai. Nebuvo visiems 
drauge pertraukų nė pietums. 
Kiekvienas turėjo rasti laiko va
landėlę pavalgyti. Maistas buvo 
ten pat vietoje parduodamas 
specialiuose punktuose.

— Svarbiausia, kaip sekėsi 
tau ir tavo draugams kanadie
čiams?

-r- Gerai. Kanada laimėjo aš
tuntą vietą iš 44 valstybių. Visi 
kanadiečiai laimėjo 19 medalių. 
Iš jų 4 gavo aukso medalius sa
vo pajėgumo klasėse, kuriose 
aš negaliu dalyvauti. Eugenijus 
Reimer iš Abbotsford, BC, ir 
Hilda Binns iš Hamiltono lai
mėjo po aukso medalį ir po vie
ną bronzinį, t.y. trecios vietos 
savo klasėje. Kitų pavardžių ne
pamenu. Man pavyko laimėti 

Itoronto “Gintaro" šokėjai ketvirtojoj tautinių šokių šventėj Čikagoj 
Nuotr. J. Karasiejaus

tris bronzinius medalius, — pa
sidžiaugė Verutė Demereckaitė 
— Tikrai reikėjo įtempti visas 
jėgas, plaukiant ant nugaros 25 
metrų atstumą, nes mano nuga
ros nervų sistema sužalota. Ta
čiau pasisekė laimėti trečią 
vietą — bronzos medalį. Tai pa
žadino mano energiją. Tenisą aš 
jau esu įpratus žaisti savo kėdė
je, tad antrą bronzos medalį lai
mėjau stalo teniso varžybose 
dviese. Trečią medalį gavau už 
stalo tenisą keturiese. Aš buvau 
tik viena lietuvaitė invalidų tar
pe. Dar vienas jaunuolis Doug 
Bovee iš Edmontono laimėjo ir
gi tris medalius.

— Įdomu, ar daug buvo žiū
rovų, stebinčių šią olimpiadą?

— Labai labai daug, gal dau
giau kaip 10.000.

— Apskritai, kokį skirtumą 
pajutai Vokietijos aplinkumoje, 
lyginant su šiuo kontinentu?

— Aš net pati buvau nuste
busi, kad nebėra skirtumo, iš
skyrus kalbą. Man atrodė visur 
vyrauja suamerikėjimas. Pavyz
džiui Heidelbergo radijas nuo
lat davė amerikietišką triukš
mingą muziką, kuri visur pro 
langus buvo girdima gatvėje. 
Švaros palaikyme nebėra jokio 
skirtumo — kaip ir čia, Kana
doje. Dauguma popierius mėto 
gatvėse, nejieškodami šiukšlių 
dėžių. Šiaip žmonės nuoširdūs.

Verutė Begina Demereckaitė iš 
Winnipego dalyvavo tarptautinė
se invalidžių sportinėse varžybo
se V. Vokietijoj ir laimėjo tris 
bronzos medalius. Anksčiau ji 
įvairiose sporto šakose yra lai
mėjusi visą eilę aukso ir sidabro 
medalių. Prie invalidės kėdės ją 
prirakino jaunystėje nelaimin
gas atvejis maudymosi metu — 
šokdama į vandeni nuo trainply- 
no atsitrenkė galva į baseino 
dugną ir pažeidė nervų sistemą

— Girdėjau, kad dirbi ir vi
suomeninėje veikloje, bet noriu 
išgirsti iš tavęs pačios, juo la
biau, kad esi buvusi mano mo
kinė,

— Aš dabar esu išrinkta 
“Board Director of Crippled 
Children and Adults of Mani
toba”. Darbo labai daug. Dau
giausia tenka atlikti įvairius rei
kalus telefonu, bet daug kur tu
riu vykti pati. Seniau turėjau 
sekretorės pareigas dar vienos 
sekcijos, bet nuo to jau atsisa
kiau. Nors rašyti galiu gerai, bet 
perdaug pavargstu, nes rankų 
judesiai nelaisvi, raštų, doku
mentų daugybė...

— Nuoširdžiai sveikinu tave, 
Verute, ir džiaugiuosi drauge su 
visais lietuviais, kad turi tiek 
daug energijos ir su tikru pasi
ryžimu garsini lietuvių vardą. 
Tave matome visuose lietuvių 
visuomeniniuose minėjimuose, 
retkarčiais net ir programų da
lyve. Nepailski ir toliau. Dieve 
duok tau jėgų ir sveikatos įvai
riomis progomis garsinti lietu
vių vardą.

Prieš rinkimus i federacinį Kanados parlamentą Baltiečių Federacijos atstovai turėjo pasikalbėjimą su konservato
rių partijos pirm. D. J. Matthews (kraštutinis dešinėje) Toronte

Nelietuvis dėsto lietuviu kalba
K

Mokytojų studijų savaitė rugpjūčio 6 — 13 dienomis
DANUTĖ SALTMIRIENĖ-

Iš vienodai pilko dangaus 
krintantis lietus nuoširdžiai 
sveikino visus atvykstančius. 
Nors atostogų metas, gražūs sto
vyklavietės laukai ir vaizdai, bet 
atmosfera—susikaupimo ir dar
bo. Stovyklautojai atkilo iš įvai
rių S. Amerikos vietovių—Mont- 
realio, Kalifornijos, New Jersey, 
Arizonos, Niujorko, Klevelando, 
Toronto, Ročesterio, Hamiltono, 
Bostono, Londono ir kitų vieto
vių. Darbui nusiteikę buvo ne 
tik rimti vadovai, bet ir paaugę, 
jauni, maži ir mažiukai. Meldė
si visi kartu, valgė visi kartu, 
dirbo kaikada kartu, kaikada at
skirai. Linksminosi irgi visi kar
tu, tik ilsėjosi gražioje gamtoje 
nevisi kartu — saulės šykštu bu
vo per visą savaitę.

Darbas ėjo keliomis grupėmis 
— paskaitos visiems, paskaitos 
mokytojams pedagoginėmis te
momis, lituanistikos pamokos 
jaunuoliams, tautinių šokių in
strukcijos — teorija ir praktika, 
dainavimo menas ir vaikų dar
želio globa mažiesiems. Paskai
tas skaitė visa eilė gerų kalbėto
jų-

Dr. J. Girnius
Jis kalbėjo apie mūsų, kaip 

lietuvių, uždavinius jaunąją kar
tą auginant. Seimą, lietuviškoji 
mokykla ir organizacijos turi 
mokyti ne vien lietuvių kalbos 
bei lietuvių tautą liečiančių 
mokslų, bet taip pat auklėti vai
ką taip, kad užaugęs jis pats ap
sispręstų likti lietuviu ir dirbti 
Lietuvos gerovei. Vaikas yra lyg 
dirva, kurią reikia pamažu kul
tivuoti, kad gautume gerų re
zultatų. Mes jo nepriversime pa
sirinkti vienokio ar kitokio ke
lio, bet galime jo tautinį susi
pratimą natūraliai prigydyti — 
įskiepyti. Reikia daugiau dėme
sio kreipti į vaiko ar jaunuolio 
bendrą supratimą apie Lietuvos 
istorijos kryptis ar lietuvių li
teratūros raidą. Jis turi būti su
pažindintas su jo protėvių kul
tūra, su gerais ir blogais ar ne
sėkmingais mėginimais, politi
ka, įvykiais. Vaikas turi įžvelgti 
Lietuvos praeitį ir kultūrą, jaus
ti, jog tai jo prosenelių istorija, 
ir jis pats yra tos istorijos tęsi
nys.

Kalbos atžvilgiu nesileisti į 
plonybes, bet gerai įkalti pa
grindines taisykles ir dėsnius. 
Vaikus įsąmonininti, jog vienin
telė galimybė kalbą nepamiršti 
ir jos studijas gilinti yra skaityti 
knygas, nors porą trejetą per 
metus. O įdomių knygų yra vi
som amžiaus grupėm, tik reikia 
jas atrinkti. Žmogus, jaunuolis 
jieško tapatybės. Čia ir turi jam 
atsiskleisti, kad jis yra lietuvis. 
Iš to seka uždaviniai ir jo gyve
nimui.

Profesorius W. Schmalstieg
Tai amerikietis, savo kilme 

nieko bendro neturįs su lietuvių 
tauta. Mėgsta kalbų mokslus. 
Studijuodamas kalbotyrą, susi
domėjo lietuvių kalba. Bendrau
damas su lietuvių kalbininkais— 
prof. A. Saliu, prof. A. Sennu ir 
dr. A. Klimu, pasiryžo išmokti 
lietuvių kalbą. Daug prisidėjo 
prie lietuvių kalbos reikšmės iš
kėlimo kalbotyroj anglosaksų 
institucijose. Jis pabrėžė, kad 
lietuvių kalba nėra seniausia gy
vųjų indoeuropiečių kalbų tar
pe, bet mažiausiai pasikeitusi 
savo forma nuo senųjų laikų. Ji 
išlaikiusi daug žodžių su pirmi
nėmis reikšmėmis, kai kitose 
kalbose tie žodžiai jau yra įga
vę kitą reikšmę. Jis laiko lietu
vių kalbą “dinozauru” moder
niame amžiuje, bet primena, 

Montrealyje mirus, žmonai 
VYTAUTUI, dukrai DANUTEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
Toronto, Ont.

Bakužiui
ALEKSANDRAI, sūnui 
ir broliui POVILUI 
kartu liūdi —

Anelė ir Jonas Brajus

kad ji yra ir moderni kalba, ge
rai tinkanti šių laikų gyvenimui. 
Terminas “gyvas dinozauras” 
yra tik mokslininkui, studijuo
jančiam lyginamąjį kalbų moks
lą. “Aukso kasyklos” — kitas jo 
palyginimas. Jis pavydįs lietu
viškajam jaunimui, turinčiam 
progos augti su dviejų kalbų lo
biu, nes jau užaugusiam sunku 
kalti kitas kalbas. Jis linki mū
sų kalbai toliau augti, klestėti ir 
kad jokios grėsmės jai išnykti 
nepasitvirtintų.

Kunigas ir studentas
Kun. A. Pugevičius padarė 

pranešimą apie JAV valdžios 
pradedamą rėmimą paskirų et
ninių kultūrų. Yra galimybių 
JAV lituanistinėm mokyklom 
gauti medžiaginės paramos ar
ba lengvatų kitokiu būdu. Pra
nešėjas — kunigas, gimęs ir au
gęs JAV. Gražus pavyzdys, kaip 
galima išlikti geru savo tautos 
nariu bei dirbti lietuvių kultū
ros išsilaikymo darbą.

Jaunosios kartos atstovas R. 
Černius kalbėjo apie veiksnius, 
jaunimą patraukiančius ar atstu
miančius lietuvių gyvenime. 
Pabrėžė, kad lojalumas kraštui, 
kuriame žmogus gimė, neturi 
kliudyti domėjimuisi savo kilme 
ir darbui ta linkme. Dviejų kal
bų mokėjimas vaikui nekliudo. 
Rūpintis, kad lietuvių kalbas 
mokėjimas gali kenkti anglų 
kalbos akcentui, nėra pagrindo, 
nors kaikuriose šeimose taip yra 
galvojama. Tėvai turi namuose 
kalbėti tik lietuviškai, nes vai
kas mokosi girdėdamas kalbą.

Mokykloje vaikas susiduria su 
anglų kultūra. Vaiką namie rei
kia sudominti lietuviškom kny
gom, todėl tėvai turi turėti daug 
knygų namuose ir jas skaityti. 
Skatinti vaikus tarp savęs kal
bėti lietuviškai. Leisti subrendu
sius jaunuolius apsilankyti Lie
tuvoje, kad išgirstų gyvą lietu
vių kalbą gatvėje ir užmegztų 
santykius su giminėmis. Mišrios 
vedybos bei vedybos dviejų lie
tuvių, nesidominčių lietuvybės 
išlaikymu, yra neigiamas reiški
nys.

Rašytojas Kavaliūnas
Jis gvildeno temą “Lietuvių 

literatūros dėstymas ir dvasia”'. 
Literatūra yra žmogaus esmės 
atvaizdavimas. Kiekvienas žmo
gus domisi savo paties, kaip 
žmogaus, egzistenciniais mo
mentais. Todėl ir mokytojas, pa
teikdamas lietuvių literatūros 
kūrinius klasėje, turi iškelti tų 
kūrinių grožį ir pergyvenimo 
kulminacines vietas. Jis turi at
skleisti tuos nepaprasto grožio 
momentus, kad mokiniai 
ne tik mokėtų juos perskaityti, 
bet ir pergyventi. Pergyvenda
mi jie tuos veikalus pamils. Pre
legentas davė daug pavyzdžių, 
nuotaikingai juos perduodamas 
klausytojams. Šis grožinės lite
ratūros pajautimo metodas yra 
vartojamas ir paties V. Kavaliū
no Klevelando pedagoginių li
tuanistikos kursų klausytojams.

Nelietuvis lietuviškai
Įdomios buvo diskusijos, kaip 

mokyti lietuvių kalbos jos visai 
nemokančius. Gyvas pavyzdys 
— nelietuvių kilmės jaunuolis 
R. Saxton, XII klasės mokinys. 
Jis susidomėjo ir pradėjo mo
kytis lietuviškai prieš metus lai
ko. I susirinkusius prabilo gra
žia ir taisyklinga lietuvių kalba, 
beveik be akcento, pasakyda
mas, kaip jis tokių rezultatų pa
siekė. Priklausydamas lietuvių 
parapijai Klevelande, jis susido- 

bainavos stovyklavietėje 
mėjo ir joje vartojama kalba. 
Pasiteiravęs gavo “Introduction 
to Modern Lithuanian” ir pats 
mokėsi. Su lietuviais draugais 
bendraudamas kalbėjo tik lietu
viškai, tuo būdu juos priversda
mas irgi kalbėti lietuviškai (plo
jimas). Galiausiai įstojo į Kleve
lando lituanistinę mokyklą, kur 
mokėsi VIII skyriuje. Ten padė
jo mokyti vaikus, nemokančius 
lietuviškai. Į klausimus, kodėl 
jis mokosi Šios kalbos, turįs tik 
vieną atsakymą — jam patinka! 
Jeigu patinka ir yra noras, vis
ko galima išmokti. Į klausimą, 
kam jam ateityje bus reikalin
ga lietuvių kalba, šis jaunas vai
kinas atsakė norįs gilintis šioje 
srityje, rašyti doktoratą apie lie
tuvių kalbą ir tapti lietuvių 
pranciškonu kunigu.

Prof. B. Vaškelis
Jis kalbėjo apie lietuvių tau

tosakos įtaką į dabartinę litera
tūrą Lietuvoje. Tiesioginė tauto
sakos įtaka į dabartinę kūrybą 
tenai sovietų yra smerkiama. 
Mūsų tautosakoje nėra sovietų 
sistemai priimtinos klasių kovos 
ar luomų skirtumo, bet joje yra 
aptariama kartais liūdna žmo
gaus dalia. Verkti ir dejuoti liki
mu šiai sistemai irgi nėra priim
tina, nes tai prieštarautų geroms 
žmogui gyvenimo sąlygoms so
vietų rojuje. Tai būtų lyg ir pro
paganda prieš jų sistemą. Nors 
ir barami, rašytojai visdėlto su
geba savo kūriniams pritaikyti 
ir panaudoti tautosakos lobynus. 
Pačios tautosakos jau yra su
rinkta ten penki tomai, ir šia te
ma yra išleista visokių knygų. 
Tautosakine medžiaga naudoja
masi gana subtiliai, kad atitiktų 
sistemos reikalavimus.

Prof. A. Klimas
Jis skaitė paskaitą apie kai- 

kurių angliškų ir lietuviškų gar
sų tarimo skirtumus. Darosi vis 
sunkiau vaikus išmokyti teisin
go lietuvių kalbos ištarimo, nes 
kliudo anglų kalbos tarsena. 
Kurie vaikai neblogai taria, jais 
rūpintis nereikia. Tik į silpniau 
tariančius ir visai nemokančius 
reikia atkreipti dėmesį. Į prie
balsių ištarimą, kaip d ar t, nors 
jų angliškas tarimas daro įtakos 
lietuvių kalbos tarimui, nereik
tų perdaug skirti dėmesio. Tai
sytinas priebalsių r ir 1 ištari
mas. Reikėtų daryti žodinius 
pratimus, kad išaiškėtų, kaip jie 
turėtų būti tariami kalbant lie
tuviškai. Didžiausių sunkumų su
daro balsių ir dvibalsių tarimas. 
Čia dr. Klimas patarė surasti 
pavyzdžių ir jais remti pratimus.

Lietuvių kalba yra vienintelė, 
turinti ilgas, nekirčiuotas bal
ses. Dvibalsių tarsena irgi labai 
sunkus dalykas, ypač tų, kurių 
anglų kalboje nėra. Nereiktų 
perdaug dėmesio kreipti į kaž
kurių dvibalsių priegaidės.

(Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETz\ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

“Grandinėlės” koncertas Stuttgarte-KlUesberg, V. Vokietijoj, bu
vo labai sėkmingas — dalyvavo apie 2000 žiūrovų, jų tarpe ir JAV 
konsulas Thomas Scanlon. Nuotraukoje — Stuttgarto lietuvaitė L. 
Sabaitė prie “Grandinėlės" koncerto plakato Nuotr. J. Garlos
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TĖVŲ IR VAIKŲ DIALOGAS 
REGINA STASKEVIČIŪTĖ

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese tarp daugelio temų buvo gvil
denama ir tėvų-vaikų santykių pro
blema. šiai sekcijai vadovavo Irena 
Lukoševičienė iš Montrcalio, talkina
ma kun. G. Kijausko, SJ, ir Reginos 
Staškevičlūtės. Sekcija, kurioje da
lyvavo apie 90 asmenų, išnagrinėjusi 
temą, sutarė, kad ateityje reikia or
ganizuoti diskusijų savaites ar savait
galius. Diskusijoms pagrindą sudarė 
R. Staškevičlūtės referatas “Komu
nikacija ir supratimas — bazė kon
fliktams spręsti”, čia spausdiname jo 
tekstą. Antraštėlės — “TŽ” redakci
jos.

Komunikacija reiškia susiži
nojimą, ryšių palaikymą, reika
laujantį bent dviejų žmonių ry
šio priemonių. Dažniausiai var
tojama komunikacijos forma 
yra žodis, kuris pats yra simbo
lis, daugumos priimtas išreikšti 
bei apibūdinti pergyventiem 
Įspūdžiam. Kadangi kiekvieno 
žmogaus pergyvenimai yra ki
tokie, kiekvieno žmogaus pa
prasčiausio žodžio supratimas 
yra skirtingas, sukeliantis kiek
vienam kitokią sąvoką. Iš to ir 
kyla nesusipratimai ir komuni
kacijos nutrūkimai. Tokių nesu
sipratimų išvengimas priklauso 
ne tik nuo kalbėtojo ir jo žo
džių rinkinio, bet ir nuo jo tono, 
jo manierų ir, svarbiausia, nuo 
jo klausytojo ar klausytojų.

Klausytojas, turįs savo trūku
mų, kaip ir kalbėtojas, turi 
stengtis spręsti iš žodžių ir ne
žodinės komunikacijos, ką kal
bėtojas nori jam perduoti, iš
reikšti. Jei yra įmanoma klausi
nėti, t.y. jei yra dialogas arba 
angliškai vadinamas“feedback”, 
dažniausiai komunikacija būna 
aiškesnė, aiškiau apibrėžta ir ge
riau klausytojui suprantama. 
Labai dažnai toksai “feedback” 
neįvyksta. Visų pirma todėl, 
kad klausytojo susikaupimas 
yra sukliudytas ne tik išoriniais, 
bet ir vidiniais išblaškymais. 
Antra, kalbėtojas, bijodamas 
neigiamo “feedback”, jo neska
tina arba jį kokiu nors būdu už
gniaužia. Nuo pat jaunų dienų 
vaikas yra atstumiamas skuban
čių, neturinčių laiko tėvų. Ne
nuostabu, kad vaikams užaugus 
pasirodo nuomonių susikirtimai, 
kurių tėvai niekad nesitikėjo. 
Tada kyla problemų baimė ir 
duomenų stoka joms išspręsti. 
Dalykas ' pasunkėja dėl stokos 
tarpusavio supratimo, nes šis 
niekad nebuvo ugdytas, tenkin
tasi vienpusiška komunikacija.

Žodžiai ir gestai
Tėvai dažniausiai komunikuo- 

ja su savo vaikais žodžiu. Žo
džiai būna paįvairinti tonu ir 
gestais, kurių vertė ir prasmė 
komunikacijai bei jos reikšmė 
turėtų būti pastebėta. Malonūs 
žodžiai, tarti ironiškai arba pa
juokiančiu tonu, gali būti už
gaulesni už paprasčiau išreikštą 
kritiką. Pavyzdžiui, tėvai, kurie 
sako savo ilgaplaukiui sūnui: 
“mūsų Leonas pavirto Levute, 
tik trūksta sijonuko”, gali susi
laukti stipresnio atsikirtimo ar
ba psichologinio apsiginklavimo 
iš savo jaunuolio, negu tie tė
vai, kurie labai paprastai pasa
ko: “man rodos, kad tavo plau
kai perilgi”. Antrasis pasaky
mas taip pat parodo tėvų galvo
seną ir nepasitenkinimą, bet pa
aiškina, kad tai tik jų nuomonė 
ir palieka vietos atsiliepimui — 
“feedback”.

Komunikacijos pagrindas
Tėvų-vaikų santykiuose šis at

siliepimas yra būtinas. Tėvai, 
daugiau subrendę komunika- 
toriai, turi suprasti, kad tikroji 
pačios komunikacijos bazė yra 
savo jaunimui duotoj progoj pa
sireikšti — leidime klausinėti, 
dėstyti savo galvoseną, ypač 
prieštarauti. Nuolatinis tildy- 
mas, atstūmimas yra vaiko nu
žeminimas — paprasčiausias in
divido įžeidimas. Vienpusė tėvų 
komunikacija yra tik kalbėji
mas, o ne komunikacija. Norint, 
kad vaikai klausytų, ką tėvai sa
ko, tėvai turi išmokti taip pat 
klausyti, ką jų jaunimas sako. 
Jei visi kalba, o niekas neklauso, 
tai ne komunikacija, bet triukš
mas.

“Tylėk ir Dievą mylėk ..
Tėvai, kurie savo vaikus mo

ko gerbti kitų galvoseną — 
klausyti, galvoti, kritikuoti, jei 
reikia, susilaukia tokios pačios 
pagarbos ir sau. Perdažnai vai
kams yra atrėžiamas pamokslas 
su užbaiga: “Tylėk ir Dievą my
lėk, džiaukis, kad dar lupt ne
gavai”. Perdažnai vaikui yra už
drausta pasiaiškinti, paklausi
nėti, prieštarauti.

Kaip anksčiau minėta, už
draudimas arba neskatinimas at
siliepimo komunikacijoje prasi
deda labai anksti tėvų-vaikų 
santykiuose. Nuo pat mažens 
vaikas yra tildomas ir šalina
mas. Toks vaikų atstūmimas 
nėra labai stebinantis reiškinys 
— vaikas yra laikomas dirban
čių, skubančių, laiko neturinčių 
tėvų nuosavybe, o ne individu' 
šiais laikais, kai nuosavybės, ku
rios blogai veikia, yra išmeta
mos, kai tie darbai, kurių patys 
nenorime atlikti, perduodami 
samdiniams ir vaikams, — ten
ka būti “išmestais” arba samdi
niais. Vaikai yra įterpiami į die
notvarkes, o ne dienotvarkės 
planuojamos pagal vaikus.

Augančios problemos
Vaiko atstūmimas, neturėji

mas jam laiko nuo pat mažų die
nų neatsiliepia tuoj pat. Kodėl 
tėvai stebisi, kai paaugę vaikai, 
jaunuoliai, nenori su jais kalbė
tis, pasipasakoti, klausinėti? Ko
dėl tėvai skundžiasi komunika
cijos ir supratimo problemomis, 
kai vaikai pasiekia paauglių am
žių? Juk problema staigiai neat
sirado. Komunikacijos proble
ma augo kartu su vaiku. Staigus 
pasirodymas nereiškia, kad pro
blemos anksčiau nebuvo, o tik 
tai, kad jos anksčiau taip aiš
kiai nesimatė.

Prieštaravimas
Prieštaravimas yra labai svei

kas dalykas komunikacijos ir 
tarpusavio supratimo išlaiky
mui. Saitas, rimtas išdėstymas 
dalykų, dėl kurių vaikai su tė
vais nesutinka, moko vaikus ne 
tik logiškai apgalvoti, ką nori 
pasakyti, sukritikuoti, bet ir pa
aiškina tėvams jų vaikų galvose
ną. Tai faktas, kuris tėyams 
gali labai palengvinti auklėjimo 
darbą.

Baigdama dar kartą noriu pa
brėžti, kad ir tėvai ir vaikai turi 
pirmoj vietoj išmokti klausyti. 
Tai nelengvas dalykas. Tikras 
klausymas sumažina nesusiprati
mus ir yra būtinas komunikaci
jos elementas. Be klausymo kal
bėtojas virsta triukšmadariu, o 
triukšmadariams nebelieka lai
ko realiai konfliktus suprasti, 
dar mažiau — juos išspręsti.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 
Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

PIRMIAUSIAI JUMS INTER- 
TRADE EXPRESS BENDRO
VĖ PASAKĖ, O DABAR 
JŪSŲ GIMINĖS TAI PA
TVIRTINA. Su specialiais 
rublių pažymėjimais jūsų gi
minės gali gauti visko tik už 
dalį reguliarios kainos, nes 
kiekvienas specialus rublis 
turi mažiausiai keturis kartus 
daugiau vertės, negu regulia
rus rublis, ar daugiau. Tai 
lyg nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum prekių už $200 
ar $300 ar net daugiau. Spe
cialūs rublių pažymėjimai 
taip pat gali būti iškeičiami į 
pinigus specialia augščiausia 
reguliarių rublių verte. 
PILNAI GARANTUOTA IR 

APDRAUSTA.
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums greitai patarnaus. 
Pažymėjimai pristatomi j gi
minių namus maždaug per 3 
savaites. Specialių rubliu 
kaina — $2.35. TAI PILNA 
KAINA. Jokių kitų mokesčių. 
Galite siųsti betkokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamų 

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

tik trumpam laikui 
skubiausias pristatymas 

“ŽIGULIS" VAZ 2101_____
_______i____ JAV $3214.00 
“MOSKVIČIUS” 412 IZH___
_____________JAV $3155.00 
“MOSKVIČIUS" 408 IE____

JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 __
__________ I.. JAV $2026.00 
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių 

iliustracijomis.
APARTAMENTAI
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
VARTOTI DRABUŽIAI

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių. Mes turime 23 
metus patirties šiame vers
le ir daug tūkstančių pa

tenkintų klientų.
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STUDENTAI IR STIPENDIJOS "kyrptingumas”, t. y. sovietinė ten-

O LIETUVIAI PASAULYJE
Naujų mokslo metų proga “Kom

jaunimo Tiesa” 167 nr. paskelbė pa
sikalbėjimą su augštojo ir specialio
jo vidurinio mokslo “ininisterio” pa
vaduotoju V. Pranaičiu. Jo pateiktais 
duomenimis, į Lietuvos augštųjų mo
kyklų pirmuosius kursus priimta apie 
12.000 studentų, kurių 7.400 priklau
so dieniniam skyriui. Augštosiose mo
kyklose galima jsigyti 130 specialy
bių. Pinną kartą šiais mokslo metais 
Vilniaus pedagoginiame institute įve
dama geografijos-pedagogikos spe
cialybė, Šiaulių pedagoginio institu
to Klaipėdos skyriuje pradedami 
ruošti estradinių orkestrų vadovai, 
o Vilniaus universitete — ekskursi
jų vadovai. Į technikumais vadina
mas specialiąsias vidurines mokyklas 
priimta daugiau kaip 20.000 mokslei
vių, kurių 14.000 mokysis dieninia
me skyriuje. Vilniaus elektromecha
nikos technikumas pinną kartą pra
deda ruošti puslaidininkių prietaisų 
gamybos technikus, Kauno taikomo
sios dailės technikumas — stiklo me
ninio apdirbimo technikus. Paklaus
tas apie stipendijas, V. Pranaitis at
sakė: “Nuo šių mokslo metų žymiai 
pagerinamos studentų materialinės 
sąlygos. Aukštųjų mokyklų pirmųjų 
kursų studentams skiriama 40, o vy
resniųjų kursų — 45 rublių stipendi
ja. Technikumų mokeleiviams stipen
dija padidinta iki 30 rublių. Stipendi
jos bus skiriamos ne pagal tėvų ma
terialinę padėt), o atsižvelgiant i stu
dentų mokymąsi ir visuomeninį ak
tyvumą. Studentai, kurie mokysis la
bai gerai bei aktyviai dalyvaus visuo
meninėje veikloje, gaus 15% priedo 
prie stipendijos. Besimokantiems tik 
labai gerai šis priedas sudarys 25%.” 
Taigi, nedalyvaujantiems komunisti
nėje veikloje ir stipendijos bus tie
sesnės.

VADOVĖLIAI IR KNYGYNAI
“Tiesos” 171 nr. skaitytojus su nau

jiesiems mokslo metams išleistais va
dovėliais supažindina “šviesos” lei
dyklos direktorius B. Saulis: “Šieme
tinių leidinių “derlius” didelis ir, 
mūsų nuomone, neblogas. Mokslei
viams pateikiame 157 pavadinimų va
dovėlius bendru 3.600.000 egzemplio
rių tiražu. Tai 400.000 knygų dau
giau, negu praėjusiais metais. Nau
jais vadovėliais, išleistais pinną kar
tą, bus aprūpintas visas atitinkamų 
klasių moksleivių kontingentas. Tuo 
tarpu pakartotinių vadovėlių, išspaus
dintų šiemet, pakaks maždaug dviem 
trečdaliams moksleivių. Likusioji da
lis naudosis ankstesnių metų leidi
niais ...” šiem mokslo metam yra iš
leisti 32 nauji vadovėliai, bet vis dar 
trūksta tokių, kurie visiškai atitiktų 
naujas mokslo programas. B. Saulis 
prasitaria: "šis darbas užtruks dar 
keletą metų. Mūsų planuose — tobu
lesni, idėjiškai kryptingesni literatū
ros, istorijos, visuomenės mokslo ir 
kitų disciplinų leidiniai...” Iš B. 
Saulio minėto pranešimo liepos 23 d. 
atrodo, kad knygynai jau pilni nau
jų vadovėlių, o visdėlto alytiškis G. 
Iešmantas “Komjaunimo Tiesoj" rug
pjūčio 24 d. pasakoja: “Eina rytą aly
tiškis į darbą ir galvoja, kad šiandien 
tai jau už visus atsikėlęs anksčiau. 
Bet prie knygyno iš karto nusivilia: 
vėl jį aplenkė! Prie knygyno durų 
stovi visas būrelis berniukų ir mer
gaičių, vienas kitas suaugęs. O laik
rodis rodo dar tik aštuntą valandą. 
Kitą dieną tokia pat eilė nusidrie
kia pusę aštuntos. Dar ankstyvesni 
alytiškiai sako, kad vienas kitas ber
niukas prie knygyno stoviniuojąs jau 
nuo šeštos valandos. Ir visi laukia 
naujųjų vadovėlių. Knygynas gi ati
daromas vienuoliktą valandą!...” Pa
sak G. Iešmanto, kaltė dėl tokių ei
lių tenkanti knygynui, nenorėjusiam 
pasiųsti vadovėlius tiesiai į mokyk
las. Mokiniai dabar juos gali jsigyti 
pagal iš anksto išdalintus talonus, į 
kurių skirstymą nebuvo atkreiptas 
reikiamas dėmesys. Knygyno vedėja, 
nuogąstaudama, kad talonų gali būti 
daugiau nei vadovėlių, teisinasi: 
“Antspaudavo pačių mokyklų atsto
vai, o mes sukontroliuoti jų nepajė
gūs. Juk talonų tiek daug, kad ... ” 
Iš tokios mišrainės ryškėja išvada— 
Alytaus rajono mokykloms paskirtas 
permažas naujųjų vadovėlių skaičius, 
jeigu jiems įsigyti reikia kažkokių pa
klausą ribojančių talonų. Be to, ir 
naujuose vadovėliuose pabrėžiamas

SAULT STE. MARIE, ONTARIO
LAIŠKAS DIENRAŠČIUI. Šios ko 

respondencijos autorius ir atostogau
janti studentė Jūratė Kaminskaitė, 
padrąsinti anksčiau atspausdinto jų 
laiško (1972. VII. 27), pasiuntė kitą. 
Jame buvo rašoma apie pavergtųjų 
tautų savaitę, Vietnamo karą ir vie
tines aktualijas. Pastarųjų tarpe bu
vo įpintas liberalų atstovo T. Murray 
pareiškimas fed. parlamente, kur 
JAV prez. R. Niksonas ir demokra
tų kandidatas McGovern palyginti su 
vėžiu ir sifiliu. Daug kas šiame mies
te mano, kad anas palyginimas 
labiau tinka liberalų ir NDP socia
listų partijoms. Laiškas iki šiol nebu
vo atspausdintas, nors vietos raši
niams apie meškas, pagautas žuvis ir 
panašius dalykus netrūksta.

KUN. K. KUZMINSKAS iš Čika
gos lankėsi mūsų mieste ir religinei 
šalpai sudarė 3 asmenų valdybą, ku
rion įėjo: V. Motuzienė, J. Gasperie- 
nė ir V. Girdzevičienė. Jos telks šiai 
rėmėjų organizacijai narius ir rinks 
įnagis — po $10 ) metus. Svečias 

dencija.
JEHOVOS LIUDININKAI
"Tiesos” korespondentas Edvardas 

UIdukis rugpjūčio 5 d. paskelbė ilgą 
rašinį “Apgaulės uždangą pakėlus” 
apie Lietuvoje veikiančią Jehovos 
liudininkų sektą. Pasak E. Uldukio, 
š.m. kovo 11 d. Jehovos liudininkų 
suvažiavimas įvyko Rokiškio rajono 
Juodalangės kaime pas jų vyriausią
jį vadovą Vilių Arajų. Klaipėdai at
stovavo Vilius ir Stefanija Kukučiai 
su savo augintiniu Svajūnu. Esą S. 
Kukutienė badu ir mušimu bandė 
sekton įjungti ir kitą savo auginti
ni Rimantą, bet jis atsisakė. Už šiuos 
veiksmus S. Kukutienė jau buvusi 
bausta kalėjimu. Patį sektos vadovą 
V. Arajų, 70 metų amžiaus, E. UI
dukis taip pat piešia juodomis spal
vomis — jis palikęs šeimą ir gyve
nąs su savo sekretore. Seimą metęs 
ir molėtiškis Benediktas Stalnionis, 
kai jam jos nepavyko įjungti sekton. 
Suvažiavime dalyvavo ir Latvijos at
stovas Ivanas Maskolionokas, bet ja
me negalėjo dalyvauti už narių ver
bavimą kalėjimai! uždarytas taura
giškis Jurgis Usvaltas. E. UIdukis 
mini ir keletą kitų žymesnių Jehovos 
liudininkų veikėjų: uteniškį Tadą še
rdį, Klaipėdos rajono Saulažolių kai
mo gyventoja Kazimierą Valskienę, 
jos dukrą Valę Ilginienę, iš Latvi
jos Mažeikių rajonan atvykstančią 
Elzbietą Krauzaitę. Sovietų Sąjungos 
įstatymai draudžia Jehovos liudinin
kų veiklą, ranka perrašytų raštų pla
tinimą ir narių telkimą. E. Uldukio 
žodžiais, “visos šios “bendruomenės” 
ideologų mokymas yra priešiškas so
cialistinei santvarkai ir moralei, ne
šioja antitarybinį charakterį, diktuo
jamą ne religinių, bet politinių mo
tyvų”. Kad Jehovos liudininkai dėl 
savotiškų įsitikinimų kartais susiker
ta su valdžios nuostatais ir laisvojo 
pasaulio kraštuose, visiems yra ži
noma, bet jų religijos čia niekas ne
laiko politine veikla. Kanadoje pvz. 
jų pagrindinis "nusikaltimas” yra at
sisakymas leisti kraujo transfūziją 
sergantiem kūdikiam ir nepilname
čiam vaikam. Tokiu atveju įsiki
ša teismo įstaigos ir padaro privers
tinį sprendimą, neuždrausdamos pa
čios Jehovos liudininkų veiklos. Su 
politika juos stengiasi susieti "Tie
sos” atstovas E. UIdukis, knaisioda- 
masis po narių praeitį, pabrėždamas, 
kad Lietuvos jehovininkų vadas V. 
Arajus buvęs šauliu ir policininku 
vokiečių okupacijos metais, T. Šere- 
lis — partizanų ryšininku pokario 
metais, I. Maskolionokas — latvių 
atžarų nariu. Kadangi Jehovos liudi
ninkų veikla yra uždrausta ir sovie
tų okup. Lietuvoje, visi suvažiavimo 
dalyviai tikriausiai jau yra uždaryti 
kalėjime.

KONKURSAS MEDŽIOTOJAMS
Medžiotojų ir žvejų draugijos res

publikinės tarybos pirm. A. Jankavi- 
čius “Valstiečių Laikraščio” 86 nr. 
džiaugiasi, kad Lietuvoje vilkų tėra 
likęs pusšimtis, bet daug žalos pada
ro Gudijoje užveisti mangutai, per
simetę j Lietuvą, Lenkiją, abi Vo
kietijas ir jau pasiekę šiaurinę Pran
cūziją. šių vislių, visaėdžių žvėrelių 
Lietuvoje jau yra apie 13.200, o apie 
gyvenvietes klajoja daug benamių 
kačių ir šunų. Pernai medžiotojai nu
šovė 10.000 valkataujančių kačių, 
8.000 šunų ir 4.000 mangutų. Tačiau 
tokios priemonės nėra pakankamos: 
“Kasmet mangutų skaičius mūsų me
džioklės plotuose padidėja visu tūks
tančiu! Tai jau kelia tiesioginę grės
mę smulkiems žvėreliams ir paukš
čių jaunikliams. Be to, mangutai, 
kaip ir lapės, geri talkininkai pasiut
ligei, niežams ir kitiems žvėrių bei 
naminių gyvulių užkrečiamiems su
sirgimams plisti...” Pirmieji man
gutų medžiokles pradėjo organizuoti 
rokiškėnai. Medžiotojų ir žvejų drau
gija dabar skelbia mangutų medžiok
lę visos Lietuvos mastu, žadėdama 
premijuoti tris daugiausia mangutų 
nušovusius medžiotojų būrelius ir 
penkis pavienius medžiotojus. Premi
joms paskirta 2.000 rublių, už ku
riuos bus perkami ir laimėtojams 
įteikiami vardiniai šautuvai, pripu
čiamos valtys, palapinės, foto apara
tai, laikrodžiai, žiūronai. Kaikuriems 
laimėtojams netgi bus skiriami ke
lialapiai į Maskvos liaudies ūkio pa
rodą. V. Kst.

atlaikė ir pamaldas, kuriose dalyva
vo 19 tautiečių (darbo diena, atosto
gos). Visi pripažįstame religinės šal
pos reikalingumą okup. Lietuvoje, 
tik abejojame, ar nustatytas mokes
tis nėra perdidelis. Yra juk ir tokių, 
kurie neįstengia sumokėti net $2 so
lidarumo įnašo.

C. ANUŽIAI iš Detroito atosto
gavo keletą savaičių prie Echo ežero. 
Čia jie turi nusipirkę didelį sklypą, 
kur stato vasarnamį. Jiems talkina 
A. V. Motuzai. Dar viena, sklypą pa
ežerėje nusipirko kita lietuvių šeima 
iš Detroito.

ALGOMA ĮMONĖS darbininkams 
pagal naują sutartį pakeliamas atly
ginimas 51 et. į valandą. Įmonėje 
dirba 8.500 darbininkų, priklausančių 
keliom unijom. Pakėlimas liečia tik 
plieno darbininkus, kurių yra apie 
6.500. Kitos unijos gavo irgi panašius 
pakėlimus. Dar vyksta derybos su 
transporto unijos darbininkais.

Korespondentas

Mergaičių stovykloje Dainavoje užbaigos pamaldų metu. Pamaldas laikė kun. V. Dabušis, talkinamas kuu. J.
Duobos. Dalyvavo lietuvaitės iš įvairių vietovių Nuotr. K. Sragausko

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono
skyriaus valdyba maloniai kviečia visus TA ~\ T T jO f ” Ą
Hamiltono ir apylinkių lietuvius atsilankyti j Y J- -ZJL

ir Tautos šventės MINĖJIMĄ 
PROGRAMA: -------------------
• Trumpas šventės žodis
• Solistė G. Čapkauskienė
• Hamiltono "Gyvotaras"

Šokiams gros lietuviškas orkestras, vadovaujamas p. Vaičiaus
• Turtingas bufetas: koldūnėliai, balandėliai, dešrelės, įvairūs tor

tai, pyragaičiai, minkšti ir kieti gėrimai bei kitos staigmenos
Hamiltono skyriaus valdyba

HAMILTON, ONT.
KLB KRAŠTO TARYBOS suvažia

vimas bus rugsėjo 30, šeštadienį. Jį 
globos apylinkės valdyba, kuri ta 
proga ruošia koncertą — šokių vaka
rą. Meninę programą atliks Mont- 
realio vyrų oktetas. Bus bufetas, lo
terija, geras orkestras.

ABITURIENTU PAGERBIMAS. K. 
L.B. Šalpos Fondo komitetas spalio 
21 d. rengia abiturientų pagerbimą 
Jaunimo Centro salėje. Kviečiami vi
si lietuviai abiturientai, baigusieji 
gimnazijos XII klasę, dalyvauti tame 
pagerbime. Registruotis pas KLB 
Šalpos Fondo vicepirmininką K. Nor
kų tel. 383-6597 iki rugsėjo 25 d. 
šio vakaro meninėj programoje su
tiko dalyvauti Londono “Baltijos” 
ansamblis, kuris pavasarį atšventė 
savo penkerių metų veiklos sukaktį. 
Šiam ansambliui nuo jo įsikūrimo va
dovauja D. M. Chainauskai. Rengėjai 
kviečia visą lietuviškąją visuomenę 
ruoštis šiam parengimui. Pelnas ski
riamas šalpos reikalams.

KLB ŠALPOS FONDAS skelbia 
drabužių vajų. Turintieji atliekamų 
dėvėtų drabužių prašomi paaukoti. 
Juos galite atvežti sekmadieniais vyk
dami į pamaldas ir palikti parapijos 
salėje prie buvusio spaudos kiosko 
arba skambinti komiteto nariams, ir 
drabužiai bus paimti iš namų. Dra
bužiai bus pasiųsti lietuviams į Su
valkų trikampį. Todėl nebenaudoja
mus drabužius paaukokime savo tau
tiečiams, kurie laukia pagalbos iš 
Kanados lietuvių. Taip pat KLB šal
pos Fondo komitetas savo posėdyje 
rugpjūčio 31 d. nutarė paskelbti spa
lio mėnesį — šalpos mėnesiu. Bus 
prašomi visi Šalpos Fondo atstovai 
organizuoti vajų savo kolonijose šal
pos reikalams.

MERGAIČIŲ CHORUI “AIDAS” 
paaukojo dr. V. Kvedaras $25, me
džiotojų klubas “Giedraitis” $50. “Ai
das” nuoširdžiai dėkoja. J.P.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
“Giedraičio” klubas rugsėjo 24, sek
madienį, po pietų ruošia prizinį šau
dymą savoj šaudykloj. Premijos: 
kumpiai, kalakutai ir kita. Kviečia
me visus narius ir svečius. Valdyba

Advokatas 
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės 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 S
284 KING STREET E„ 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

Piniginė loterija
Laimės staliukai
Sakiai ir linksmoji dalis

;s

Tautybių folklorama Winnipege
Folklorama 72 Winnipege truko 

nuo rugpjūčio 13 iki 20 d. Šiais me
tais joje dalyvavo 27 tautybės. Džiau
giamės visi, kad š. m. karalienės var
dą laimėjo latvių tautos mergaitė, 
18-kos metų Kristina Stafeckis. 
Princesių vardą laimėjo dvi: Heather 
Gaskin, negrė, ir Brenda Kondo, ja
ponė, abi 18 metų amžiaus.

Vainikavimo iškilmes stebėjo apie 
20.000 publikos, nors apeigos įvyko 
aikštėj tarp Centennial Concert Hall 
ir muzėjaus. Dar ir po tų kalbų ir 
apeigų šokiai truko iki 3 v. r.

Ukrainiečių paviljonas (174 Map
le St.) buvo pripažintas geriausiu. 
Reikia pastebėti, kad ukrainiečiai yra 
pasidalinę į patriotiškuosius ir rau
donuosius. Pastarieji turėjo kitą pa
viljoną 595 Pritchard Ave. Latvių 
paviljonas laimėjo kultūringiausiai 
sutvarkyto paviljono vardą. Lietuviai 
šiemet visai nedalyvavo folkloramo- 
je. Mrs. Vivian H. Rees, 37 Lenore 
St., laimėjo loterijoje nemokamą ke
lionę dviese Air Canada lėktuvu į 
Europą.

Pasižvalgius po paviljonus, susida
rė įspūdis, kad daugumoje ji) buvo 
įrengtos tik mažos parodėlės, o vi
duje ir kiemuose didžiausi plotai nu
statyti stalais su kėdėmis. Mat, buvo 
pardavinėjami užkandžiai ir gėrimai. 
Taigi, pirmenybė teko bizniui. Kul
tūrinių programų šiais metais pavil
jonuose beveik nebebuvo, išskyrus 
pora paviljonų. Kultūringiausiai su
tvarkytas buvo latvių paviljonas, 
jau treti metai fieinąs žemyn. Teisin
gai paviljonai buvo šiemet įvertinti.

Portugalų paviljonas irgi buvo 
daug rankdarbių išstatęs parodoje 
kartu su mažu bufetėliu gaivinančių 
gėrimų. Tai sudarė kultūringą įspū
dį svečiams. Jų paviljonas buvo 
įrengtas pirmą kartą.

Pageidautina, kad tautybės dau
giau stengtųsi savo tautos kultūros 
įžymybes parodyti, o mažiau kreip
tų dėmesio j folkloramos išnaudoji
mą uždarbiui. Restoraniškas stilius 
nepritraukia angliškos publikos, o

SUDBURY, Ont
LIETUVIS PROFESORIUS. Dr. 

Jonas Romas Račinskas persikėlė iš 
St. Thomas, Ont., į Sudburį. Čia jis 
eina vyriausiojo direktoriaus parei
gas ligoninės psichinių ligų skyriu
je ir yra psichologijos profesorius 
Sudburio universitete. Dr. J. R. Ra
činskas yra augščiausiai iškilęs iš 
visų Sudburio lietuvių bendruomenės 
jaunuolių, studijavusių universitete. 
Linkime jam geriausios sėkmės nau
joj vietoj. K. A. S.

Mokame už:
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ ______ __ _ 614%
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8%%

'ennirujer Ltd.

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

g

RUGSĖJO 16, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro, 
Jaunimo Centro salėje, 
58 Dundurn Street N.

stalus paviljonuose užpildo daugiau
sia tos pačios tautos žmonės. Tą res- 
toranišką verslą galėtų daryti kiek
viena tautybė savo bazaruose kitu 
laiku. B. Bujokienė

WINNIPEG, MAN.
A. A. KAZIMIERAS ŽENTELIS. 

Rugpjūčio 15 d. Princess Elizabeth 
ligoninėje mirė savanoris Kazimieras 
Žentelis. Rugpjūčio 19 d. Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje atlaikytos 
gedulingos pamaldos ir jo kūnas pa
lydėtas į Elmwood kapines. Po laido
tuvių Lietuvių Klubo salėje įvyko jo 
pagerbimo pusryčiai. Velionis mirė 
vėžio liga. Jis mirtį sutiko pasiruo
šęs ir viską sutvarkęs — ne tik tes
tamentą, bet ir visą laidotuvių eigą, 
pusryčius. Be to, parašė labai įspū
dingą atsisveikinimo laišką, kurį klu
bo pirm. V. Novogrockis prie jo at
viro kapo perskaitė. Taigi, paskuti
nis žodis buvo paties velionies.

DAKTARĖ DANUTĖ VAIČAITY
TĖ, Sofijos ir Broniaus Vaičaičių 
duktė, baigė Manitobos universiteto 
odontologijos fakultetą daktarės 
laipsniu. Jos tėvelis, antrą kartą ar
tėjant rusų okupacijai, pasitraukė į 
Vakarus, tikėdamasis greitai grįžti. 
Dėlto žmona su sūnumi ir dukrele pa
siliko Lietuvoje. Viltys grįžti į Lietu
vą neišsipildė. Br. Vaičaitis su dau
geliu kitų atvyko Kanadon ir apsigy
veno Winnipege. Dirbo kaip buhalte
ris. Taupiai gyvendamas įsigijo na
mus ir rūpinosi atsikviesti savo šei
ma iš Lietuvos. Didelių pastangų ir 
ryžto dėka 1966 m. liepos 15 d. jo 
šeima atvyko Winnipegan. Abu vai
kai tuoj įstojo j universitetą, nes ir 
Lietuvoje jau studijavo. Sūnus Ri
mas įsirašė matematikos fakultetan, 
kurį prieš metus jau baigė, o duktė 
Danutė — į odontologijos fakultetą. 
Šią vasarą savo daYbą vainikavo dak
tarės laipsniu. Tai didelio ryžto ir 
pastangų vaisius.

ALGIS DIELININKAITIS baigė 
Manitobos universitetą ir gavo gam
tos mokslų ir pedagogikos bakalaurų 
laipsnius; paskirtas į Acadia augštą- 
ją mokyklą patarėju — spręsti mo
kinių problemų. Jis yra gimęs Vo
kietijoje, Haleridorfe. 1949 m. atvy
ko su tėvais į Winnipegą. Nuo pat 
vaikystės įsijungė j lietuvišką gyve
nimą: lankė šeštadieninę mokyklą, 
dalyvavo stovyklose, priklausė jau
nimo tautinių šokių grupei. Dabar 
yra parapijos komiteto narys jauni
mo reikalams. Kor.

A. Dielininkaitis, baigęs Manitobos 
universitete gamtos mokslus ir pe
dagogiką bakalauro laipsniu

J. A. Valstybės
LIETUVOS VYČIŲ metiniame sei

me rugpjūčio 26-27 d.d. Klevclande 
buvo išrinkta nauja centro valdyba: 
pirm. Zuzana Baroskas iš Brockton, 
Mass., I vicepirm. dr. Petras Bizan- 
kauskas iš Brockton, Mass., II vice- 
pirm. Albertas Ozalis iš Filadelfijos, 
III vicepirm. Lionginas Švelnis iš 
Needham, Mass., sekr. Irena Adomai
tis iš Worcester, Mass., ižd. Irena 
Saukas iš Čikagos, dvasios vadas 
kun. Albertas Kantautas iš Brigh
ton, Mass. Žurnalą “Vytis” redaguos 
Loreta Stukas iš River Edge, N.J.

LOS ANGELES LB DIENOS bus 
rugsėjo 30 — spalio 1. Jos pradeda
mos šeštadienį jaunimo sporto var
žybomis ir baigiamos sekmadienį 
dail. Inos Lcškienės darbų paroda 
šv. Kazimiero parapijos salėje, sol. 
Vidmanto Valatkos, sol. Birutės Dab- 
šienės ir pianistės Raimondos Apei- 
kytės koncertu Marshall mokyklos 
salėje 1 v. p.p. Visus gausiai daly
vauti kviečia Vakarų apygardos LB 
valdyba.

LOS ANGELES SKAUTŲ STO
VYKLAVIETĖJE, San Fernando kal
nuose, rugpjūčio 20 d. buvo pašven
tintas Romo Kalantos atminimui de
dikuotas kryžius, kurį skautams pa
dovanojo prel. J. Kučingis. Šis se
nasis kryžius buvo atgabentas iš pir
mosios lietuvių parapijos į naująją 
Šv. Kazimiero parapiją ir ilgai puošė 
jos altorių. Kryžių restauravo skautų 
rėmėjas P. Mironas, o pamatus ir 
Įrašą įrengė J. Matulaitis. Šventini
mo apeigas atliko prel. J. Kučingis, 
O. Mikuckienės kryžiaus dedikacijai 
skirtą eilėraštį skaitė skautė B. But- 
kytė, padėkos žodį tarė skautų rajo
no vadas R. Dabšys. Po šventinimo 
apeigų Mišias laikė prel. J. Kučin
gis, asistuojamas klieriko D. Graš- 
kos. Lietuviškas kryžius 8.000 pėdų 
augštyje skautams ir stovyklos sve
čiams primins Romo Kalantos gyvy
bės auką už Lietuvos laisvę.

FILMŲ AKTORĖ RŪTA LEE KIL- 
MONYTĖ, prez. R. Niksono pakvies
ta, dalyvavo respublikininkų parti
jos suvažiavime Miami Beach ir at
liko dalį meninės programos. “Time” 
žurnalas paskelbė seriją suvažiavimo 
spalvotų nuotraukų. Vienoje jų buvo 
Rūta, sėdinti šalia prez. R. Niksono 
patarėjo dr. H. Kisstngerio.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
parapijos kapelionui kun. R. Kaspo- 
niui rugpjūčio 15 d. Ingelwoodo Da
niel Freeman ligoninėje du žymūs 
chirurgai padarė sėkmingą nugarkau
lio operaciją.

“THE NEW WORLD”, Čikagos ar
kivyskupijos laikraštis, paskelbė Ku
nigų Vienybės seimo aprašymą, iliust
ruotą nuotrauką, kurioje matyti kun. 
G. Kijauskas, SJ, kun. K. Pugevičius 
ir Kunigų Vienybės pirm. kun. A. 
Contons. Pranešime minimi seimo 
dalyviai: vysk. V. Brizgys, marijonų 
provincijolas kun. J. Dambrauskas, 
MIC, jėzuitų provincijolas kun. G. 
Kijauskas, SJ, "Draugo” administra
torius kun. P. Cinikas, MIC, fotogra
fijos menininkas kun. J. Kezys, SJ, ir 
kiti.

BUFFALO DIENRAŠTIS “Courier 
Express” rugpjūčio 30 d. vedamąjį 
paskyrė Jungtinių Tautų specialaus 
komiteto koionizmo reikalams 12:0 
balsų santykiu pasiektam nutarimui 
Puerto Rico laikyti kolonija, kuri 
turi teisę į nepriklausomybę. Veda
mojo autorius, pateikdamas 1967 m. 
Puerto Rico saloje pravesto memo
randumo duomenis, įrodo, kad ji lais
va valia yra įsijungusi į JAV. Savo 
likimą Puerto Rico sala turi pilną 
teisę spręsti pati. Šios "kolonijinės” 
rezoliucijos pagrindiniais autoriais 
buvo Sovietų Sąjunga ir komunisti
nė Kinija. Vedamajame sovietams 
primenamos Pabaltijo respublikos, 
be jokio laisvu balsavimu patvirtin
to apsisprendimo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą, kiniečiams — jų pasiglemž
tas Tibetas. Vedamasis baigiamas 
reikšmingais žodžiais: “Puerto Rico 
gyventojai turi pilną teisę balsavimo 
keliu spręsti savo ateitį, tačiau So
vietų Sąjunga niekada nerizikuos su
teikti tokią teisę Estijai, Latvijai ar 
Lietuvai, o Kinija — Tibetui. Keis
tai skamba Maskvos ir Pekingo mes
ti koionizmo kaltinimai JAV.”

ČIKAGOS “DAINAVOS” ANSAMB
LIO išrinkta naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Bernardas 
Vindašius, vicepirm. Zigmas Urba, 
sekr. Ona Norkienė, ižd. Aldona Pa- 
lukaitienė, ypatingų reikalų vedėjai 
Jonas Paštukas ir Eugenijus Slavins
kas. Visais “Dainavos” reikalais 
kreiptis į jos pirm. B. Vindašių, 
6435 So. Washtenaw, Chicago, III. 
60629. Tel. WA 5-5612.

KOMPOZ. BRONIUS JONUŠAS, 
dalyvavę# tautinių šokių šventėje ir 
dėl širdies sutrikimo atsidūręs ligo
ninėje, jau pasveiko ir išvyko į Mill- 
neapolį, Min., pas dukrą Nijolę ir 
Zigmą Toliušius. Iš ten grįš Otnahon, 
Nebraskos valstijoje.

SAN FRANCISCO MIESTE veik 
Wai reiškiasi — LARK — Lietuvių 
Amerikos Respubiikininku Klubas, 
vadovaujamas Bronės Kcllog. Rug
pjūčio 25 d. LARK susirinkime inž. 
Vytauto ir Vandos Šliūpų namuose 
Burlinghame dalyvavo 30 lietuvių ir 
lietuvių kilmės narių. Paskaitą “In
tellectual Property” skaitė advoka
tas Alfonsas Puišys-Puishes iš San 
Francisco. Klubo vadovė Bronė Kel- 
log susirinkimo dalyviams pristatė 
naujus narius — dr. Saulių Vydą, 
Ariette Regis, Albertą Kerst ir E. 

Williams. Džiugu, kad į LARK na
rius stengiamasi įtraukti II-III kar
tos JAV gimusius lietuvius. Vien 
tik dėlto klubo veikla yra sveikin
tina. Ji galėtų būti lietuviškesnė.

LIETUVOS MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS Filadelfijos valdyba už
prašė Mišias už Romą Kalantą bei 
kitus susideginusius kankinius. Jos 
bus atlaikytos lapkričio 5 d., 10.30 
v.r., Filadelfijoje, Šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje. Moterų organiza
cijos valdyba kviečia visus lietuvius 
gausiai dalyvauti ir pasimelsti už mū
sų tautos didvyrius, priminti pasau
liui sovietinio okupanto Lietuvai da
romas skriaudas.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIAI KATA

LIKAI ir Brazilijos Lietuvių Katali
kų Kunigų Sąjunga Sao Paulo mies
te išleido 32 psl. brošiūrą “Kenčiam 
čioji Bažnyčia”, redaguotą pirm. kun. 
Pr. Gavėno. Brošiūra pradedama 
spaudos ištraukom apie Lietuvos ka
talikus, kunigų persekiojimą ir bai
giama į portugalų kalbą išverstom 
kun. J. Zdebskio, kun. A. Šeškevi
čiaus gynimosi kalbom teisme, T. G. 
Blyno pareiškimu, Vilniaus arkivys
kupijos kunigų kreipimusi į Maskvą, 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių de
klaracija, paskutiniais duomenimis 
apie religijos būklę sovietų okup. 
Lietuvoje. Leidinį papildo praneši
mas, kad 100.000 Brazilijos lietuvių 
turi 23 kunigus, aptarnaujančius 9 
parapijas Sao Paulo ir Rio de Ja
neiro miestuose.

PREL. Z. IGNATAVIČIUS iš Sao 
Paulo jau grįžo Romon, kur planuoja 
paruošti Lietuvos istoriją italų kalba.

Argentina
LA PLATOS UNIVERSITETO me

dicinos fakultetą baigė ir gydytojo 
diplomą gavo Henrikas žagrakalys. 
Mindaugo Draugija rugsėjo 3 d. savo 
patalpose jam surengė pagerbtuves. 
Studijų užbaiga ypač džiaugiasi jau
nojo gydytojo žmona Elena, mama 
Jadvyga ir uošvė.

ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos susi
rinkime pirm. A. Mičiūdas padarė 
pranešimą apie P. Amerikos lietu
vių V kongresą Brazilijoje 1973 m. 
vasario 22-25 d.d. Kongreso rengi
mui remti buvo sudarytas pagalbinis 
Buenos Aires lietuvių komitetas, ku- 
rin pakviesti: A. Ruplėnas, R. Sta- 
lioraitis, L. Sruoga ir Z. Juknevičius. 
Viena vieta yra - rezervuota vėliau 
įsijungsiančiam jaunimo atstovui.

PAGAL ARCHITEKTO A. MUŠ- 
KETO paruoštus planus remontuoja
mi Dr. J. Basanavičiaus vardo Ar
gentinos Lietuvių Centro rūmai Bue
nos Aires ir Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje Dr. V. Kudirkos rūmu 
salė. Pastarojoje pertvarkomos lu
bos akustikai pagerinti. Remontas 
atsieis 6.500.000 pezų. ALC rūmų 
fronto išorinis pagražinimas parei
kalaus 4.500.000 pezų.

Australija
MELBURNO KATALIKIŲ MOTE

RŲ Draugija, vadovaujama pirm. H. 
Statkuvienės, specialiomis pamaldo
mis, posėdžiu ir pietumis parapijos 
namuose paminėjo 21-nerius veiklos 
metus, žodį tarė draugijos pirm. H. 
Statkuvienė, primindama draugijos 
dangiškąją globėją Mariją ir reikš
dama viltį į vaikams nušvisiančią 
Lietuvos laisvės aušrą. Sveikino drau
gijos dvasios vadas kun. Pr. Vase- 
ris, kun. Pr. Dauknys ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos pirm. 
V. Laukaitis.

LIBERAL AND COUNTRY LEA
GUE moterų taryba geriausiame Ade
laidės viešbutyje “Hotel Australia” 
surengė priėmimą Australijos prem
jero žmonai W. McMahon. Priėmime 
dalyvavo ir baltiečių moterų atsto
vės. Lietuvėms atstovavo E. Dainie
nė, St. Pacevičienė ir Audronė Ste- 
panienė. E. Dainienė poniai W. Mc
Mahon padovanojo lietuvišką lėlę. 
Pokyliui baigiantis, W. McMahon tu
rėjo progą pasikalbėti su dalyvėmis. 
Lietuvės ją supažindino su dabarti
nėmis Lietuvos problemomis ir prašė 
lietuvių tautos sielvartą nušviesti 
premjerui.

Vokietija
LIETUVOS VOKIEČIAI, pernai 

sustabdę laikraščio “Heimatstimme” 
leidimą, pradėjo leisti naują laikraš
tėlį “Die Raute”, išeinantį kas du 
mėnesiai. Jo redaktorius yra Albert 
Unger, gyvenantis Neheini-Huesten 
miestelyje. Ten jis turi įrengęs Lie
tuvos seklyčią, sutelkusią nemažą 
skaičių lietuviškų rankdarbių, tauti
ni!) drabužių, pašto ženklų, knygų 
apie Lietuvą vokiečių kalba, Stasio 
Motuzo medžio drožinių. Sienas puo
šia Lietuvos miestų ir kaimų vaiz
dai, S. Motuzo iš medžio išdrožtas 
Vytis. Visi žodiniai buvo surinkti iš 
Vokietijos gyventojų, kilusių iš Lie
tuvos. A. Unger būtų labai dėkin
gas, jei laisvojo pasaulio lietuviai 
seklyčią papildytų tautodaile, Lietu
vos valiuta, plokštelėmis su dabarti
nėmis Lietuvoje sukurtomis ir ten 
įrašytomis melodijomis. Seklyčios 
adresas: Heimatstube Litauen, 576 
Neheim-Huesten, Rathaus, W. Ger
many. Čia tenka pridurti, kad anks
čiau leistas laikraštis “Heimatstim
me” visada buvo labai palankus lie
tuviams. Tos pačios krypties, atrodo, 
bus ir naujasis leidinys “Die Raute”. 
Seklyčios pavadinimas "Heimatstube 
Litauen” rodo, kad Lietuva šiems vo
kiečiams yra jų gimtinė.



Pas poetą Venanciju Alisą
Žiupsnelis prisiminimų iš apsilankymo Brazilijoj

Širdis suplakdavo meiliau, 
Kai, grįždamas tuščiu keliu, 
Jaunystės pilnas troškulių, 
Išvysdavau jį pagaliau.
Ko tąsyk, siela, nerimai?
O kokioje dabar šaly
Tu atsidusti begali:
“Tai mano čia — namai, namai...”

Venancijus Ališas

Man net keista, kad mudvi su 
jauniausiąja dukra Vilma, 
braukdamos prakaitą nuo kak
tos, rengiamės Naujų Metų suti
kimui. Kai Kanada maudosi 
sniego pūgose, čia, kitoje pu
siaujo pusėje — Sao Paulo mies
te Brazilijoj, pats gražusis vi
durvasaris.

Vos mums įėjus į salę, prieina 
malonios išvaizdos senyvas ku
nigas. “Nematytas veidas. Tai 
Tamsta būsi ta viešnia iš šiau
rės? Aš esu kunigas Pijus Raga- 
žinskas iš Pajavonio, vilkaviškie
tis” — pasisveikina jis. “Tik
riausiai ta pati, apie kurią galvo
jate” — atsakau. Kadangi ir aš 
esu vilkaviškietė, kalbos mums 
netrūksta ir mintimis greitai 
perbėgame gimtinės laukus, pri
simenam Vilkaviškio gimnaziją, 
gražiąją Pajevonio bažnyčią, sto
vinčią ant augšto kalno ir savo 
bokštais matomą iš keleto pa
rapijų, o taip pat ir iš mano gim
tojo sodžiaus. “Rytoj turiu 
Tamstą nuvežti pas kitą vilka
viškietį — prelatą A. Arminą. 
Galbūt geriau jį žinai kaip poetą 
Venanciju Alisą” — atsisveiki
nant prižada prel. P. Ragažins- 
kas.

Išaušta gražus, saulėtas, bet 
karštas Naujųjų Metų rytas. Ro
dos, net matai orą iš karščio vir
pant. Tuojau po pietų mano šei
mininkui p. Šimoniui pasisiūlius 
mus nuvežti, visi trys sulipame 
į jo automobilį. Nelygiomis, 
daugiausia akmenimis grįstomis 
gatvėmis, neįprastai tuščiomis 
po ilgos ir triukšmingos nakties, 
mūsų automobilis šokinėdamas 
rieda Villa Zelina, šv. Bernardo, 
Šv. Andriejaus ir šv. Kajetono 
priemiesčiais (čia daugumas 
miestų pavadinta šventųjų var
dais). Kai pats Sao Paulo mies
to centras puošiasi dangorai
žiais, priemiesčiuose — daugiau
sia vienos šeimos namukai, labai 
panašūs vienas į kitą savo sti
liumi ir išvaizda. Daugumas jų 
aptinkuoti ir baltai išdažyti, vie
no augšto su sunkiais raudonų 
čerpių stogais. Kiekvienas na
melis aptvertas geležine arba 
mūrine tvora. Priekiniai namų 
langai atrodo nepermatomo 
stiklo, gal kad sulaikytų kaitrios 
saulės spindulius, ir dar ankalti 
storais geležiniais virbais, iš ku
rių išpinti įvairūs ornamentai. 
Tai teikia namams savotišką sti
lių ir yra apsauga nuo vagiu. 
Kiekvienas namas puošiasi tvar-

Saulius Kernius, šiais metais baigęs 
Toronto universitete elektros inžine
riją labai gerais pažymiais. Jis yra 
Birutės ir Algio Kerniaus, žinomo 
Lietuvos sportininko, sūnus

G. BREICHMANIENfi
kingu gražiu kiemeliu, apsodin
tu gėlėmis ir medeliais. Pats 
kiemas nėra apsėtas žole, kaip 
mums yra įprasta, bet išklotas 
įvairiaspalvėmis, lyg cementinė
mis plytelėmis, kurios kasdien 
nuplaunamos ir stropesnių šei
mininkių net išvaškuojamos. Tai 
sudaro labai švarų ir patrauklų 
vaizdą. Turtingesniųjų gyvento
jų namai didesni, tvoros augštos, 
mūrinės, taip kad iš gatvės ma
tai tik namų stogus ir kieme au
gančių medžių viršūnes. Šeimi
ninkas arba tarnas svečią pasi
tinka ne prie namo durų, bet 
prie kiemo vartų, kurie nuolatos 
užrakinti.

Staiga iš kažkur atsiranda 
tamsus debesis, smarkiai keletą 
kartų sugriaudžia ir lietus pilte 
pila, taip kad ir automobilio lan
gų valikliai nebespėja srovėmis 
tekančio vandens Į šalis nu
braukti. Toks tropikinis lietus 
čia labai dažnas. Bet už penkių 
minučių vėl šviečia saulė, o mes, 
taškydamiesi po nebesuspėjan- 
čio nuo gatvės nubėgti vandens 
balas, riedame tolyn.

Namai pradeda retėti ir ma
tosi žali laukai, kaikur pasipuo
šę raudonais, kaip kraujas, že
mės lopais. “Ar šitoj raudonoj 
žemėj kas nors auga?” — klau
siu as. “O taip, jeigu ją kas nors 
išdirba ir įberia grūdą” — juo
kiasi jiedu.

Pakelėse prasideda retai iš
mėtytų fabrikų rajonas. Mane 
stebina užrašai: General Elec
tric, Chrysler, Volkswagen, 
Westinghouse ir kt. Net ir rai
džių stilius tas pats. Jeigu pake
lių nepuoštų augšti eukalipto 
medžiai, galvočiau, kad važiuo
ju Kanados ar JAV plentu. “Ar
gi Brazilija neturi savo pramo
nės?” — vėl klausiu savo bend
rakeleivius. “Kaip tai? Juk tai 
Brazilijos” — nustemba jie. 
“Nesvarbu, kad kitų kapitalas 
investuotas, bet produktas paga
mintas čia, brazilai turi darbo ir 
nereikia visko importuoti”.

Netrukus jie man parodo iš 
toli matomą ant kalno stovinčią 
bažnyčią. Tai prel. A. Armino 
parapija — Maoa miestelis. Čia 
lietuvių tegyvena 3 šeimos. Visi 
parapijiečiai yra brazilai. Akme
nimis grįstu stačiu keliu įvažiuo
jame j kalną, ant kurio stovi ak
meninė bažnyčia. Kiek toliau, už 
gražaus rožių darželio, taip pat 
rusvo akmens erdvi klebonija. 
Prie durų mus pasitinka augš- 
tas, gražios išvaizdos ir stipraus 
sudėjimo vyras. Atrodo sveikata 
trykšta iš jo, nors vėliau paaiš
kėja, kad yra turėjęs du širdies 
smūgius. Savo sodriu, žemu bal
su kviečia mus vidun. Erdvaus 
salono sienos išklotos rusvo ir 
pilko akmens gabalais. Tai tei
kia savotiškai šalto ir asketiško, 
bet įdomaus kambario vaizdą.

Mūsų šeimininkas, pripildęs 
vyno taures, o savąją palikęs 
tuščią, atsisėda priešais stovin
čiame fotelyje. Kalbame apie 
viską: kaip jaunas kunigas Pijus 
Ragažinskaš atvyko į Braziliją 
tik keletui metų, kaip jis vėliau 
pasikvietė kitą jauną vikarą A. 
Arminą. Jiedu įsteigė lietuvių 
parapiją, sujungė išsklaidytus 
Sao Paulo lietuvius, kūrė mo
kyklas, ruošė kongresus, leido 
laikraštį “Šviesa”, vis tikėdamie
si, kad greitai grįš Lietuvon. Bet 
ir šiandien tai tebėra svajonė. 
Prel. Arminas yra parašęs ir iš
leidęs 3 poezijos knygas: “Sao 
Bento varpai”, “Pietų Kryžius” 
ir “Cascata cristalina.” Tačiau 
jis nelabai nori apie savo poe
ziją kalbėti ir klausia mane apie 
paskutines dienas Lietuvoje, 
apie mūsų tremtį, įsikūrimą Ka
nadoje. Juos visus domina lietu
vių gyvenimas Amerikos šiaurė
je, nes jis jiems atrodo daug gy

vesnis, organizuotesnis.
Prisimename ir Vilkaviškio 

gimnazijoj praleistas dienas. 
Jiedu baigė “Žiburio” gimnaziją 
1928 m. Vėliau mano laikais Vil
kaviškio gimnazijai buvo duotas 
Dr. J. Basanavičiaus vardas. 
Prel. Arminas atsineša gimnazi
jos baigimo vinjetę. Joje greitai 
atpažįstu bendrus buvusius mo
kytojus: paišybos — Kasperskį, 
matematikos — Varanką, gim
nazijos raštininkę p. Vilčinskie- 
nę. Be šių dviejų kunigų, tarp 
1928 m. baigusiųjų atrandame 
rašytoją Antaną Vaičiulaitį. Pri
simename ir kitus Vilkaviškio 
gimnaziją baigusius bei vėliau 
grįžusius mokytojauti. Suvalki
jos lygumos nepasižymi ypatin
gu grožiu. Tiesa, derlingos, veš
lios žemės plotus puošia retai iš
mėtytos tvarkingos pasiturinčių 
ūkininkų sodybos. Bet Suvalkija 
negali pasigirti nei srauniomis 
upėmis, nei didžiuliais ežerais, 
nei pagaliau ypatingais miškais, 
kurie taip puošia kitas Lietuvos 
vietas. Tačiau kiek daug poetų, 
rašytojų ta pati Vilkaviškio gim
nazija išaugino! Pradedant Salo
mėja Nėrini, Petronėle Orintai- 
te, Antanu Vaičiulaičiu, Alek
sandru Arminu-Venanciju Ališu 
ir baigiant kažkodėl vis jaunai
siais tebelaikomais, nors jau ži
lo plauko sulaukusiais — Kaziu 
Bradūnu, Julija Švabaite. Jiedu 
gerai prisimena visus: su vienais 
mokėsi, kitus pažino būdami vi
karais artimose parapijose. Su 
jaunesniais ir aš viename suole 
sėdėjau.

Besikalbėdami apie dabar
ties laikus, apie prel. Ragažins- 
ko pastangas įvesti lietuvių kal
bą į Sao Paulo universitetą, apie 
būsimą jaunimo kongresą vėl 
mintimis grįžtame į praeities 
laikus, vėl tampame nerūpestin
gais jaunuoliais, lakstome senos 
gimnazijos siaurais koridoriais, 
ant knygų pilnų krepšių apledė
jusiu gimnazijos kiemo kalnu 
leidžiamės pakalnėn upeliūkščio 
link. Tai vėl prisimename gim
nazijos kieme pavasariais 
sprogstančius gluosnius, tai kaš
tanų alėja lėtai slenkančią juo
dą koloną klierikų, išėjusių pasi
vaikščioti iš netoliese esančios 
kunigų seminarijos. Čia vėl gir
dime iš čia pat prisiglaudusios 
mažos gimnazistų bažnytėlės ge
gužinių pamaldų giesmes. Visa 
tai atrodo buvo tik vakar. “Taip, 
kur bebūtume, mus sieja ta pati 
gija” —. tepasako šeimininkas.

Pradeda gausti bažnyčios var
pai. Prelatas sujuda savo fotely
je. Suprantu, kad laikas mums 
keliauti. Ir nepajuntame, kaip 3 
valandos prabėgo mintimis bešo- 
kinėjant tarp dabarties ir praei
ties. Vėl einame per rožių dar
želi. Kiekvienas krūmas gražiai 
apkarpytas, prižiūrėtas. Didelis 
plotas jų — įvairių rūšių bei 
spalvų. Vieną nuskina man. 
“Tai mano poilsis — rožes pri
žiūrėti. Niekam kitam to darbo 
nepatikiu” — prisipažįsta mus 
atsisveikindamas šeimininkas. 
Palinkiu jam geros sveikatos. 
“Dievo valia” — teatsako jis.

Šalia šalto akmens, kurio čia 
taip daug ir kuris tarytum vaiz
duoja stiprų vyriška jo charak
teri, visdėlto glaudžiasi švelni 
puiki rožė. “Tai poeto meniška 
siela” — pagalvoju pati sau.

Kieme, dar tebegaudžiant var
pams, atsisveikiname poetą, kurį 
jau šaukia kunigo pareiga. Ilgais 
akmeniniais laiptais į kalne sto
vinčią bažnyčią pamažu iš visų 
pusių lipa žmonės. Tai daugiau
sia brazilai, paprasti žmonės, 
saulės nudegintais veidais. Mo
terys galvas apsigaubusios bal
tomis skarelėmis. Lauke prie
tema. “Panašiai žmonės rinkda
vosi į Pajevonio bažnyčią Vely
kų rytą Prisikėlimui” — pagal
voju aš.

Užeiname i bažnyčią, kuri 
taip pat visa iš akmens. Tik pa
čiose lubose matosi mediniai rė
mai. Bažnyčia skoninga ir mo
derni.

Važiuodami atgal, kurį laiką 
kalbame. Paskui kiekvienas pa
skęstame savo mintyse. Mane 
kankina vienas klausimas: “Ko
dėl šio gabaus, energingo lietu
vio kunigo, tokio gilaus ir įdo
maus poeto pasišventimas ir ga
bumai skirti brazilų parapijai?” 
Atsakymo negaunu.

Ant augšto kalno, eukaliptų 
pavėsyje, puikūs akmeniniai na
mai stovės amžius. Bet ar tai na
mai poetui? Ar jo namai ne ten. 
kur tėviškės arimuos įmintos 
pirmosios vaikystės pėdos ir kur 
poetą nuolatos veda ilgesys?
Vis tolyn tolyn—nuženklintu taku— 
Jau pažįstamus kraštus, girias matai! 
Čiulba paukščiai ant pavasario šakų, 
Baltos valtys iriasi lėtai...
Lenksis burės, danguje ratus rašys— 
Dvelksmo nėr: jas neša mano ilgesys.

ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS projek
tavimo instituto ansamblis “Rasa” iš
vyko gastrolių Jugoslavijon. Kaunie
čiai šokėjai, muzikantai ir daininin
kai su lietuvių liaudies menu supa
žindins Zagrebo, Liublijanos ir Dub
rovniko gyventojus.

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė ir architektas Edmundas Arbas. Pasta
rasis dalyvaus architektų ir inžinierių suvažiavime spalio 7 — 9 
d. d. Vašingtone ir skaitys paskaitą “Lietuvis architektas išeivijoj.”

“Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Tarp daugybės kitų pasigėrė
tinų lietuvių liaudies pasakų, ku
rios nevisad turi pastovius pava
dinimus (jie kartais duodami pa
sakotojo ar užrašinėtojo), štai, 
prieš akis “Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas”, 1971 m. iš
leista “Vagos” Vilniuje; skelbia
mas tiražas 50.000 egz.; su vir
šeliais — 22 psl., kaina 17 kp.

Knygos apipavidalinimą, ver
čiantį stebėtis iliustracijomis, 
piešiniais ir raidėmis, atliko gra
fikas Petras Repšys, gimęs 1940 
m., baigęs Vilniaus Dailės Insti
tute grafikos skyrių.

Šiame leidinyje dail. Petras 
Repšys pasireiškė taip origina
liai, patraukliai, lietuviškai, 
darbščiai, su tokia meile dailei 
ir įsijautimu į kūrinėlį, kad ten
ka stebėtis ir nesuvaldomai gė
rėtis. P. Repšio iliustracijos yra 
pilnos lietuviškos minties, giles
nio supratimo savo tautos pasa
kų, tarsi pakeliančių augščiau 
nuo žemės paviršiaus į be galo 
nusitęsusius senosios aisčių gi
minės laikotarpius.

Dailininkas pasirinko savitą, 
drąsų iliustravimui būdą, kurį 
įvykdė nuostabiai gerai. Laimin
gos lietuvių tautos pasakos, tu
rinčios tokį jas suprantančias 
grafiką ir mokantį surasti ati
tinkamą išraišką.

ATSIŲSTA
Lietuvių Dienos nr. 5 ir nr. 6, ge

gužės ir birželis. Iliustruotas žurna
las lietuvių ir anglų kalbomis. Ad
resas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029, USA.”’

Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, 
UŽBURTOS KANKLĖS, pasakojimai 
apie senovę. Viršelis ir iliustracijos 
— seselės M. Mercedes, SSC. Išleido 
1971 m. Čikagoje “Laiškai Lietu
viams” su finansine Vilniaus univer
siteto miškų mokslo fakulteto buvu
sio dekano Antano J. Vasaičio pa
rama. JAV LB švietimo taryba šią 
knygą yra pripažinusi tinkama skai
tyti lituanistinėse mokyklose. 166 
psl. kietais ar minkštais viršeliais. 
Kaina: kietais viršeliais — $4, minkš
tais — $3.

Antanas Saulaitis, SJ, BENDRUO
MENĖS KELIU, pratimai lietuvių

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBOJE

GAUNAMOS 
A. MOKSLO PRIEMONĖS

Prieimokykl. Ig. Malėnas, A - ŽU (ABC spalvotomis iliustr.) $1.00
I skyriui: E. Ruzgienė, GINTARĖLIAI, elementorius ... .............. 4.50

E. Ruzgienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI .............. 1.75
P. Moldeikis ir V. Milovickienė, MOKYMAS SKAITYTI 
ŠEIMOJE (naudojontis E. R. "Gintarėliais") ................... .30
Ig. Malėnos, ELEMENTORIUS Ė .................................. 2.50

II skyriui: G. Česienė, RŪTELĖ ........................................................ 3.50
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI I dalis 2.00 
G. Česienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI II dalis 2.00

III skyriui: J. Plačas, TĖVIŠKĖS SODYBA ....................................... 3.00
E. Narutienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ........... 2.00

IV skyriui: S. Jonynienė LIETUVOS LAUKAI 3.00
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (nekirčiuoti) 2.00 
S. Jonynienė, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

V skyriui: S. Jonynienė, NAMELIAI MANO BRANGŪS apie 5.00
Visai naujas spalvotomis iliustracijomis ir kirčiuotu 
tekstu vadovėlis. Išeis gale spalio 1972
Z. Grybines, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 1.25

VI skyriui: A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA apie 5.00
Naujas leidimas, gausios spalvotos iliustracijos, 
kirčiuotos tekstas, išeina vidury rugsėjo 1972
J. Plačas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI ................... 2.00

VII skyriui: S. Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS 3.50
J. Kreivėnas, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00

VIII skyriui: J. Plačas, GINTARAS.................................................... 4.00
S. Sližys, LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI (kirčiuoti) 2.00 
J. Plačas, LIETUVOS ISTORIJOS IR LIETUVOS
GEOGRAFIJOS PRATIMAI ........................................... 2.00

IX skyriui arba V klasei (Aukšt. mokyki.)
V. Liulevičius, LIETUVOS ISTORIJA (konspektas) .75

Aukštesniems skyriams ir tėvams
J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIET. KALBOS GRAMATIKA 2.00
Dr. Z. Ašoklis, LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS 1.50 
A. Saulaitis, S.J., BENDRUOMENĖS KELIU 1.50
Lietuvių visuomenės mokslo pratimai

Tikybos vadovėlis III - V skyriui
K. P. Celiešius, KĄ MES TIKIME 4.00
Spalvotomis iliustracijomis modernus katekizmas

Visoms mokykloms
MOKYKLŲ DIENYNAI ............................................... .50
SĄSIUVINIAI (viena linija) ........ 25
V. Frankienė, VAIDINIMAI ....... 1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, LABAS RYTAS, VOVERE. Eilėraščiai vaikams............ 2.50
G. Ivaškienė, BALTASIS STUMBRAS. Premijuota istorinė apysaka 3.60 
D. Bindokienė, MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka 3.00
J. Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS. Premijuotos apysakos 3.00 
A. Norimas, BE NAMŲ. Premijuoto apysaka ................. 3.00
A. Giedrius, TĖVŲ PASAKOS, II dalis minkštais viršeliais 3.00
A. Giedrius, TĖVŲ PASAKOS, II dalis kietais viršeliais 4.00
Č. Grincevičius, VYSKUPO KATINAS ...................... 2.50
V. Frankienė-Vaitkevičienė, UŽBURTOS KANKLĖS, kietais viršel. 4.00 
V. Frankienė-Voitkevičienė, UŽBURTOS KANKLĖS, minkštais virš. 3.00 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento,

Chicago, III. 60629, USA. Tel. (312) 776-3254

P. Repšys ne tik iliustravo, 
bet savo ranka išrašė visas teksto 
raides. To iki šiol nebuvau pa
stebėjęs jokiame mūsų didesnia
me leidinyje. Tai pareikalavo 
daug atidaus, kruopštaus darbo. 
Viskas skoningai, meniškai sude
rinta — išėjo vientisas meno kū
rinys. Žodžius, skiemenis, saki
nius pertraukia, apjungia, supa 
lengvos juodos linijos, besirai
tančiai išdėstytos puslapiuose 
taip, kad sudaro neatskiriamą 
teksto ir iliustracijų junginį. Čia 
pasimokyti galėtų ir kitijietuviš- 
kų knygų iliustratoriai.

Grafiški piešiniai, didesni ar 
mažesni, pasakai sudaro lyg ir 
antro ar trečio spektro pasaką 
vaizdine prasme. Perskaitęs no
ri vėl ir vėl vartyti, žiūrėti ilius
tracijų, gilintis į jas, bandyti su
sidaryti platesnę mintį.

P. Repšys ne tik papuošė lie
tuvių liaudies pasaką, bet ir ją 
pristatė plačiajam pasauliui pa
vydėtinai patraukliu būdu, kuris 
nesibaigs su knygutės tiražu, ne
sibaigs su grafiko gyvenimu. 
Leidinys pilniausiai tinka atsto
vauti lietuvių liaudies kūrybai 
jaunimo iliustracijų tarptauti
niame tos rūšies leidinių dei- 
mantyne, kur lietuvišku ginta
ru spindės “Našlaitė Elenytė ir 
Joniukas aviniukas”.

PAMINĖTI
jaunimui. 78 didelio formato psl. 
Kaina — $1.50. Čikaga, 1972 m. Lei
dėjas — JAV LB švietimo taryba, 
rėmėjas — JAV Lietuvių Fondas. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, Ga
lima gauti pas JAV LB švietimo ta
rybos reikalų vedėją L. Raslavičių, 
7234 So. Sacramento, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Moteris nr. 4, liepa-rugpjūtis. Ka
nados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos leidžiamas žurnalas, 1011 
College St., Toronto 4, Ont., Canada.

Mitteilungen aus baltischcm Leben 
Nr. 1, Maerz 1972, ir Nr. 2, Juni 
1972. Baltiečių žurnalas, leidžiamas 
jų draugijos — Baltische Gesell
schaft in Deutschland. Gaunamas pas 
draugijos generalinį sekr. Adam 
Gruenbaum, 8 Muenchen 2, Les- 
singstr. 5, W. Germany.
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Cl WDRWEJE VEIKIM
PROF. DR. ALGIRDAS AVIŽIE

NIS, Los Angeles Kalifornijos uni
versiteto skaitytuvų mokslo departa
mento vicepirmininkas, rugsėjo 12— 
14 d. d. dalyvavo VI metinėje tarp
tautinėje skaitytuvų sąjungos konfe
rencijoje “Compcon 72” San Fran
cisco mieste. Lietuvis mokslininkas 
buvo šios konferencijos techninės 
programos vadovu. Žurnalas “Com
puter” šiemetinės vasaros laidoje 
skaitytojus supažindino su prof. dr. 
A. Avižienio biografiniais duomeni
mis ir jo pasiektais laimėjimais, pa
brėždamas, kad jis yra lietuvių kil
mės.

PROF. DR. ANTANO SALIO VAR
DO STIPENDIJĄ akademinėms lie
tuvių kalbotyros studijoms įsteigė 
velionies šeima, artimieji ir bičiuliai. 
Šią stipendiją išeivijos lietuviui ad
ministruos ir skyrimo komisiją suda
rys: velionies žmona Sofija Salienė, 
artimas jo bičiulis dr. Antanas Vasys, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos atstovas dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Lituanistikos Instituto at
stovas dr. Vincas Maciūnas ir dr. 
Kostas Ostrauskas, velionies bičiulis 
ir buvęs jo studentas. Lietuviai, no
rintys pagerbti a. a. prof. A. Salio 
šviesų atminimą ir prisidėti prie lie
tuvių kalbos puoselėjimo išeivijoje, 
įnašus stipendijai prašomi siųsti 
šiuo adresu: A. Salys Scholarship 
Fund, Liberty Federal Savings and 
Loan Association, 204 N. Broad St., 
Philadelphia, Pa. 19102, USA. Š. m. 
liepos 31 d. mirusį a. a. prof. dr. A. 
Salį išsamiais rašiniais paminėjo abu 
didieji Filadelfijos dienraščiai — 
“The Bulletin” ir “The Philadelphia 
Inquirer”, taip pat ir didžiausias 
amerikiečių dienraštis “The New 
York Times”. Velionies vardo stipen
dijos fondą savo aukomis remia Fi
ladelfijoje bei jos apylinkėse gyve
nantys žymūs amerikiečiai.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS pa
skelbtas konkursas parašyti jaunimui 
tinkamą romaną, apysaką ar novelę 
baigiasi š. m. gruodžio 31 d. Slapy
vardžiu pasirašytus kūrinius su auto
riaus pavarde atskirame užklijuota
me vokelyje ligi to laiko reikia iš
siųsti šiuo adresu: J. Vaišnys, 2345 
W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Tūkstančio dolerių premiją paskirs 
Montrealyje sudaryta vertintojų ko
misija: pirm. Henrikas Nagys, Vy
tautas Jonynas, Daina Kerbelytė, Ra
sa Lukoševičiūtė ir Regina Staškevi- 
čiūtė. Premijuotąjį veikalą išleis JAV 
LB švietimo taryba. Su nepremijuotų 
veikalų autoriais bus tariamasi atski
rai spausdinimo ir leidimo klausi
mais. - —- ■■

MOTERŲ KLUBAS rugsėjo 23-24 
d. d. rengia dail. Broniaus Murino kū
rinių parodą Brooklyno Jaunimo Ži
dinyje. Dail. B. Murinas yra baigęs 
Kauno meno mokyklą, trejus metus 
studijas gilinęs ir jas baigęs Pary
žiuje.- Individualias savo darbų pa
rodas yra turėjęs Čikagoje, Kleve- 
lande, Bostone, Los Angeles ir kito
se JAV vietovėse, dalyvavęs lietuvių 
ir amerikiečių dailininkų grupinėse 
parodose.

“ANTRASIS KAIMAS", Čikagos 
jaunimo satyrinis teatras, rugsėjo 23 
d. lankysis Detroite. Kabaretinio po
būdžio vakarą Lietuvių Namuose 
organizuoja LB Detroito apylinkės 
valdyba. “Antrojo kaimo” išvykos re
pertuare — išeivijos gyvenimo hu
moras ir aktualijos.

VITAS GRUZDIS, niujorkietis ak
torius ir dainininkas, išskrido Itali
jon dalyvauti Torino muzikos festiva
lyje, kur jam teks atlikti pagrindinį 
Rodolfo vaidmenį G. Puccini opero
je “Bohema”. Sol. V. Gruzdis yra ly
rinis tenoras, pasižymėjęs operečių 
scenose ir jau susilaukęs pripažinimo 
operose. Jis taipgi reiškiasi kaip ak
torius ir net režisorius.

JOLITA KAVALIŪNAITĖ, dės
tanti prancūzų literatūrą ir lietuvių 
kalbą Akrono universitete, gavo 
filosofijos doktoratą, sėkmingai ap
gynusi disertaciją “Aistros, kaltės 
jausmai ir laimės siekiai XVIII š. 
prancūzų romanuose” Klevelando Ca
se Wester Reserve universitete. Dr. 
J. Kavaliūnaitė minėtame Klevelan
do universitete jau buvo įsigijusi ba
kalauro ir magistro laipsnius, ketve
rius metus dėsčiusi prancūzų kalbą 
bei literatūrą. Kelis vasaros semest
rus ji yra studijavusi ispanų kalbą 
Granadoje ir Barcelonoje, prancūzų 
kalbą ir literatūrą — Sorbonos ir 
Strasburgo universitetuose. Ji taip 
pat yra veikli Čiurlionio ansamblio 
dalyvė, tautinių šokių grupės moky
toja. Dr. J. Kavaliūnaitei Akrono 
universitetas suteikė (assistant) pro
fesorės titulą.

AUSTRALIJOS LB krašto kultū
ros taryba pokario lietuvių įsikūrimo 
sidabrinę sukaktį nutarė paminėti 
specialiu leidiniu, apimančiu visas lie
tuviškojo gyvenimo sritis šiame kon
tinente. Leidinį redaguoja žurnalis
tas A. Zubras, bendradarbiauja or
ganizacijos ir paskiri asmenys repor
tažais, nuotraukomis, turima archyvi
ne medžiaga. Specialiu metraščiu jau 
buvo paminėtas pokario ateivių Aust
ralijoje dešimtmetis, kuris dabar yra 
reikalingas pastarųjų 15 metų papil
do. Sidabrinę įsikūrimo sukaktį šie
met švenčia ir pokario metais Kana- 
don atvykę lietuviai, nes emigracija 
iš Vokietijos į Australiją ir Kanadą 
prasidėjo tuo pačiu metu. Abu minė
tieji kraštai pirmieji 1947 m. vasarą 
atvėrė duris masinei ateivių bangai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 

keletą koncertų turėjo venecueliečių 
liaudies dainų ir šokių ansamblis 
“Venecuelos šokiai”, vadovaujamas 
choreografės Jolandos Moreno, kuri 
taipgi yra ir talentinga šokėja. Kiek
vienas programos numeris buvo 
kompoziciškai išbaigta choreografinė 
scena su skirtingu siužetu ir atlikėjų 
charakteriais. Recenzijose minimas 
“Margaritos” šokis, atskleidęs Marga
ritos salos žvejų gyvenimą, vilniečius 
žavėjęs liaudies šokis “Choropas”, 
ansamblio vadovės Jolandos Moreno 
atliktas šokis “Karalienė”. Didelės 
įtakos venecueliečių šokiams turėjo 
ispanų, indėnų, negrų ir kreolų folk
lorinės tradicijos, jaučiamos ir šio 
gastroliuojančio ansamblio progra
moje.

PALANGOS MEDICINOS DAR
BUOTOJŲ klube įvyko Lietuvos me
dikų saviveiklinių filmų konkursas. 
Medikų darbą ir poilsį atskleidė 17 
filmų. Geriausiais filmais buvo pri
pažinti: Kėdainių ligoninės gydytojo 
V. Laumakio — “Buvo, buvo, kaip 
nebuvo”, “Durys be rankenų”, kau
niečio gydytojo Č. Norvaišos — 
“Dviese ant parketo”, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto dėsty
tojo V. Jakelevičiaus — “Širdies vož
tuvų protezavimas”. Šie filmai bus 
pateikti Soivetų Sąjungos sveikatos 
apsaugos ministerijos Maskvoj ren
giamam konkursui.

KLEMENSAS ČERBULĖNAS, et
nografas ir liaudies meno tyrinėto
jas, atšventė amžiaus šešiasdešimt
metį. Sukaktuvininkas yra kilęs iš 
šiaurinės Lietuvos, baigęs Biržų gim
naziją ir Vilniaus universitetą. Nuo 
1956 m. jis yra Lietuvos Mokslų 
Akademijos statybos ir architektū
ros instituto mokslinis bendradarbis, 
apgynęs kandidatinę disertaciją apie 
lietuvių liaudies architektūrą ir jau 
parašęs daktarinę disertaciją apie 
lietuvių ūkininkų kiemo bei jo archi
tektūros istorinę formaciją. K. Čer- 
bulėnas taipgi yra paruošęs su kitais 
autoriais ir suredagavęs respubliki
nės premijos susilaukusį dvitomį vei
kalą “Lietuvių liaudies architektūra”, 
su dr. K. šešelgiu parašęs knyga 
“Zervynų architektūra”. Leidyklai 
jau yra atiduotas K. Čerbulėno ir 
docento T. Adomonio “Lietuvos me
no istorijos” I tomas.

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MU 
ZĖJUJE kauniečiai specialia jo dar
bų paroda paminėjo dail. Kazio Ši
monio 85 metų amžiaus sukaktį. Se
niausias lietuvių dailinnikas yra dir
bęs piešimo dėstytoju Kauno meno 
mokykloje ir dailės institute, Kauno 
politechnikos instituto statybos fa
kultete. Pensijon išėjęs 1959 m., at
sidėjo tik kūrybai ir parašė autobio
grafinę knygą “Gyvenimo nuotru
pos”. Sukaktuvininko kūrybinį kelią 
atskleidžia parodoje išstatyti stili
zuoti gomtovaizdžiai, M. K. Čiurlio
nio, V. Mykolaičio-Putino, Vydūno 
portretai, darbai kosmoso tematika 
ir fantastiniai paveikslai. Dail. K. Ši
monis iš viso yra sukūręs apie 2.000 
paveikslų, iliustravęs dešimtis mo
kyklinių vadovėlių ir pasakų knygų.

TARPTAUTINIAME STYGINIŲ 
KVARTETŲ konkurse Lieže, Belgi
joje, Lietuvai atstovavo Vilniuje su
darytas jaunųjų atlikėjų kvartetas— 
Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, 
Donatas Katkus ir Augustinas Vasi
liauskas. Nuo 1968 m. šis kvartetas 
tobulinosi Maskvos P. Čaikovkio kon
servatorijos aspirantūroje pas prof. 
A. Grigorianą. Kvarteto koncertuose 
pagrindinis dėmesys yra skiriamas 
lietuvių kompozitorių J. Juzeliūno, 
F. Bajoro, V. Barkausko, G. Kuprevi
čiaus, B. Kutavičiaus, V. ir J. Juoza- 
paičių kūriniams. Konkurso progra
mom be J. Haydno, W. A. Mocarto, 
L. Beethoveno, R. Schumanno, H. 
Wolfo, B. Bartoko kompozicijų, jau
nieji Lietuvos atstovai buvo įtraukę 
ir J. Juzeliūno III styginį kvarte
tą “Devyni laiškai su post scriptum”.

TARPTAUTINĖJE FOTOGRAFI
JOS PARODOJE Vitkovicuose, Čeko
slovakijoje, pagrindinį prizą laimė
jo A. Sutkus už nuotrauką “Mano dė
dė iš Bradesių”, specialią premiją — 
J. Kalvelis už nuotraukų seriją, III 
premiją — V. Butyrinas už nuotrau
ką “Vyrai su statinėmis”. Parodos 
katalogo viršelis buvo papuoštas J. 
Kalvelio nuotrauka “Berželiai".

J U S T I NO MARCINKEVIČIAUS 
drama “Mindaugas" naująjį sezoną 
pradės Sverdlovsko dramos teatras. 
Pastatymo režisorius — A. Sokolo
vas, dailininkas — F. Navickas. Min
daugo vaidmuo yra patikėtas akto
riui J. Apytinui.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS lietuvių kalbos ir literatūros in
stituto bibliotekos rankraštyno vedė
ja Marija Grigaitytė lankėsi V. My
kolaičio-Putino memorialinėje sody
boje Pilotiškėse, Prienų rajone. Pu
tino aprašytą “dviejų galų namą” su 
seklyčia dabar prižiūri jo brolis An
tanas Mykolaitis. Iš jo bei kitų gimi
nių M. Grigaitytė gavo senų nuotrau
kų, Putino laiškų bei kitos įdomios 
medžiagos numatomai knygai apie V. 
Mykolaitį-Putiną. Rinkdama medžia
gą, M. Grigaitytė jau yra viešėjusi ir 
Žemaitės, Balio Sruogos, Vinco Krė
vės-Mickevičiaus tėviškėse.

ANYKŠČIŲ KINO TEATRE “Šile
lis” savo darbų parodą “Spalvų daina 
Anykščių gamtai” turėjo vietinis 
liaudies menininkas V. Lukoševičius.

V. Kst.



UNITED TRUST *3
BABY POINT — JANE, $25,900 
prašoma kaina. Gerai prižiūrėtas 
6 kambarių mūrinis namas arti 
susisiekimo ir krautuvių. $3,900 
įmokėti. 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-

B. SAKALAS.

keti. 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. Reikėtų 
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.

Tel. 7 62 - 8 25 5
Parūpiname lengviausiomis sąlygomis mortgičius

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Kasos valandos:
Pirmad......... 10-3
Antrad...... ....10 - 3
T re čiad. uždaryta
Ketvirtad........ 10-7

MOKA:

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

Penktad.......... 10-8
Seštad...........9 - 12
Sekmad 9.30 - 1

DUODA PASKOLAS: 
asmenines — iki $10.000 81/2% 
nekiln. turto — iki $50.000 814%

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 užnekiln. 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 jmokėjimo.

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

YOUNG a, BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ■ — ■

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vyT V GIRDAIISKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus Y 1 1 • Y*

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS np„i
863 BLOOR St. W., Toronto 4, OnL 1 004-/0X0

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

Jau prasidėjo intensyvus rinkiminis vajus. Visos Kanados partijos jau siūlo 
savo kandidatus. Nuotraukoje matome Kanados premjerą P. E. Trudeau su 
(ir. Stanley Haidasz, kuris kandidatuoja Toronto Parkdale apylinkėje kaip 
liberalų atstovas. Toj pačioj apylinkėj konservatorių kandidatu bus L. Zink, 
žurnalistas, dažnai rašąs apie pavergtųjų tautų problemas

S P ORTĄS
SPORTAS VISUR

Miuncheno olimpiadoje, kuri spor
tiniu ir organizaciniu atžvilgiu buvo 
viena geriausiai pasisekusių, daly
vavo ir keli lietuviai iš okupuotos 
Lietuvos. V. Cesiūnas dviviečių ka
jakų lenktynėse laimėjo aukso me
dalį. Nijolė Sabaitė 800 m. bėgimo 
baigmėje atbėgo antra ir gavo sidab
ro medalį. Sabaitės laikas 1:58,7. Pir
mos vietos laimėtojos vokietaitės lai
kas buvo tik 0,1 geresnis. M. Pau
lauskas žaidė Sov. Sąjungos krepši
nio komandoje, kuriai po ilgų gin
čų buvo pripažinta pirma vieta. R. 
Bitė bėgo 3.000 m. kliūtinį bėgimą. 
Jis pateko į baigmę, bet reikšmingos 
vietos nelaimėjo. Gimnastikos var
žybose visus stebino penkiolikame
tė Olga Korbut, kuri laimėjo kelis 
medalius. Olga yra kilusi iš Gardino 
ir jos pavardė kada nors gal buvo 
Korbutas.

Be to, Australijos krepšinio rink
tinėje dalyvavo jos žvaigždė Edvar
das Palubinskas, o Brazilijos rinkti
nėje — Radvilas Gorauskas.

Kanados sporto apygardos uždaras 
golfo turnyras įvyks šį šeštadienį, 
rugsėjo 16 d., Braemar Country Club, 
4704 Ridge Road, West; Spencer
port, Niujorke (N. Y. Highway 104 
ir į vakarus nuo Ročesterio). Regist
racija aikštėje 11 v.r.; keturikių su
darymas 11.30 v.r.; pirmenybių pra
džia 12 v. Varžybos bus šių grupių: 
vyrų (be ir su išlyginamaisiais smū
giais), moterų bei mergaičių (viena 
klasė), jaunių (g. 1953 m. ir vėliau), 
jaunučių (g. 1956 m. ir vėliau). Visi 
dalyviai turi būti atlikę 1972 m. 
ŠALFASS metinę nario registraciją. 
Aikštės starto mokestis (green fee) 
yra $6, o kitų registracijos mokes
čių nebus. Šį turnyrą rengia Ročes

terio LSK Sakalas, šeštadienio va
karą jis pavaišins visus dalyvius va
kariene šv. Jurgio parapijos salėje, 
545 Hudson Ave., Ročesteryje (tel. 
716-232-4111). Vakarienės ir taurių 
įteikimo programa prasidės 6.30 v. 
v., o 7.30 v.v. įvyks šokių vakaras 
(įėjimas $2). Apygardos valdyba ma
loniai kviečia visus lietuvius golfi- 
ninkus dalyvauti šiose pirmenybėse 
ir sveikina Ročesterio Sakalą, atnau
jinusi savo veikalą.

Algis Nausėdas,
Kanados sporto apygardos vadovas

VYČIO ŽINIOS
Kanados stalo teniso atvirose pir

menybėse sėkmingai dalyvavo kele
tas Vyčio stalo tenisininkų. Kaip jau 
buvo skelbta, V. Nešukaitytė ir E. 
Sabaliauskaitė laimėjo pirmas vietas. 
G. Nešukaitytė jauniausių mergaičių 
varžybose laimėjo antrą vietą. Mo
terų komandinėse varžybose Kana
da nugalėjo JAV 3:0. Komandoje žai
dė V. Nešukaitytė ir E. Sabaliaus
kaitė. Ontario taip pat nugalėjo Kve
beką 6:3 pasekme. Ontario koman
doje žaidė V. ir F. Nešukaitytės ir 
E. Sabaliauskaitė. Pirmenybėse da
lyvavo stalo tenisininkai iš Kanados, 
JAV ir kitur.

Krepšinio stovykla, kuri truko dvi 
savaites T. pranciškonų stovyklavie
tėje, praėjo su visokeriopu pasise
kimu.

Tarpusavio golfo turnyre ypatin
gų pasikeitimų nėra. Golfo sezonas 
artėja prie galo, ir golfininkai ra
ginami paskubinti žaidimus. Prime
name, kad laimėtojai bus išvesti iš 
daugiausia surinktų taškų.

Golfo sezono uždarymo varžybos 
įvyks spalio 1 d. Glen Eagles aikšty
ne. Varžybų pradžia 12 v. A. S.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— liberalų ar konservatorių, pa
aiškės rinkimų dieną.

Iš politikos nutarė pasitraukti 
buvęs finansų ir dabartinis kraš
to apsaugos ministeris E. Ben
son. Premjeras P. E. Trudeau 
jį paskyrė Kanados transporto 
komisijos pirmininku, kuriuo 
lig šiol buvo veteranas liberalų 
politikas J. W. Pickersgill, spa
lio 31 d. išeinantis pensijon. E. 
Bensono populiarumui gerokai 
pakenkė pajamų mokesčių refor
ma, susilaukusi nemažos kriti
kos. Atrodo, jis nebuvo tikras, 
ar jam Kingstono rinkiminėje 
apylinkėje pavyks atsilaikyti 
prieš stiprią konservatorių kan
didatę Florą MacDonald. Ta pa
čia proga premjeras P. E. Tru
deau senatą papildė pašto minis- 
teriu J. P. Cote, veteranų reika
lų min. A. Laing, dėl ligos iš mi- 
nisterių kabineto pasitraukusiu 
J. J. Green, konservatorių atsto
vu Kvebeke M. Asselin ir to- 
rontiete liberalų veikėja adv. 
Joan Neiman (jos vyras Clem 
Neiman yra advokatas, liberalų 
veikėjas). Minėti asmenys taip 
pat pasitraukia iš politikos are
nos ir įsijungia į jokios galios 
neturinti senatą, užsitikrindami 
gerus atlyginimus iki gyvos gal
vos.

Kanados statistika paskelbė 
keletą 1971 m. gyventojų sura
šymo duomenų. Surašymo metu 
Kanada turėjo apie 21.500.000 
gyventojų, kurių 12.973.810 bu
vo anglų kilmės, 5.793.650 — 
prancūzų, 2.800.850 — neanglų 
ir neprancūzų kilmės. Per pas
tarąjį dešimtmetį anglų kilmės 
kanadiečių skaičius padidėjo 
21%, prancūzų — 13,1%, kitų 
tautybių — 16%. Pastarųjų tar
ne didžiausią grupę sudaro 561.- 
085 vokiečiai. Toliau seka 309.- 
855 ukrainiečius pirmą kartą 
Kanados istorijoje pralenkę 
538.360 italų, 144.920 olandų ir 
134.680 lenku. Pagrindinės Ka
nados tautybės dabar rikiuojasi 
šia tvarka: 1. anglai, 2. prancū
zai, 3. vokiečiai, 4. italai, 5. uk
rainiečiai, 6. lenkai.

Bevelk dvi savaites trukusi

Kanados mugė Kinijoje susilau
kė apie 250.000 lankytojų ir 
maždaug $25 milijono vertės už
sakymų. Kanadiškų gaminių 
pardavimą beveik $16 milijonų 
padidino Kinijos duotas 5.599 
tonų nikelio užsakymas. Sutar
tis buvo pasirašyta su INCO 
bendrove ir Falconbridge nike
lio kasyklomis. Kinijos premje
ras ču En-lai mugėje norėjo ma
tyti mašinas sniegui nuo kelių 
pašalinti, bet jų kaip tyčia mu
gėje nebuvo, nors didžiausia to
kių mašinų gamykla pasaulyje 
yra Montrealyje. Ču En-lai, ma
tyt, turėjo galvoje Pekingo gat
ves, kurias žiemą su kastuvais ir 
šluotomis valo tūkstantinė ki
niečių minia.

Ateitininkų žinios
Studijų dienos įvyksta šj savait

galį Wasagoje Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje. Prasideda penktadienį, 
rugsėjo 15, ir baigiasi sekmadienį, 
rugsėjo 17 d. Studijų dienų tema 
“Esame gyvi — gyvenkime”. Atva
žiuoja moksleivių ir iš kitų kuopų. 
Torontiškiai, kurie dar norėtų gauti 
smulkesnių informacijų, prašomi 
kreiptis į Liną Vaitiekūnaitę tel. 
763-1919.

šių mokslo metų pirmieji susirin
kimai prasidės už poros savaičių. Jei
gu bus gražus oras, tai sekmadienį, 
rugsėjo 24, numatoma ekskursija į 
kokį nors parką. Vieta dar tikrai 
nežinoma, galbūt į King City. Kurie 
norėtų važiuoti autobusu, prašomi iš 
anksto paskambinti Ramunei Stra- 
vinskaitei tel. 248-4958. Iškyloje kvie
čiami dalyvauti ir visi tėvai. Jeigu 
būtų labai šalta ar lytų, iškylos nebus.

Kurie dar skolingi už žygį “Atei
čiai” Wasagos stovyklos metu, pra
šomi kiek galima greičiau pasiųsti 
surinktus pinigus V. Kolyčiui, 86 
Glenholme Avė., Toronto 4, Ont.

šeimos, norinčios įrašyti savo 
vaikus į ateitininkus, tesikreipia į V. 
Kolyčių.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai žiemos sezono veiklą pradeda rug
sėjo 24 d. pamaldomis Prisikėlimo
bažnyčioje. Uniformuoti vienetai į 
didžiąją salę renkasi 11 v.r. Po pa
maldų bus trumpa “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų sueiga.

• “Šatrijos” tunto vadijos posėdis 
šaukiamas rugsėjo 19 d., antradienį, 
7.30 v.v. skautų būkle. Būtinai daly
vauja draugininkės ir adjutantės.

• “Šatrijos” tunto skautės ir va
dovės užjaučia v. sk. si. E. Asevičiū- 
tę ir v. sk. J. Batūraitę, mirus jų 
seneliui savanoriui-kūrėjui ats. mjr. 
St. Asevičiui. Prie užuojautos jun
giasi Mindaugo dr-vės broliai, užjaus
dami V. Asevičių, senelio netekus.

• šią vasarą Romuvoje stovyklavę 
skautai-tės dėkingi inž. P. Stauskui 
už dainų atspausdinimą.

• Romuvos stovykloj įžodį davė 
šios kitų vietovių skautės: vyr. sk. 
įžodį — R. Ilgūnaitė, K. Sabalytė,
K. Puidokaitė, D. Matiukaitė iš Ro
česterio; D. Giedriūnaitė, R. Jusy- 
tė, R. Cerškutė ir A. Kraniauskaitė 
iš Windsoro; L. Lukšaitė, V. Stukaitė 
ir L. Zubaitė iš Hamiltono; skaučių 
įžodį davė P. Abariūtė, K. Butkū- 
naitė, R. Butkūnaitė, L. Alkevičiūtė,
L. Leonavičiūtė, L. šveraitė, R. Ši- 
mutytė, J. Mikolaitytė, R. Urbonaitė 
ir L. Zaikauskaitė iš Detroito; jaun. 
skaučių įžodį davė B. Tomasaitė iš 
Londono. Sveikiname.

• Rugsėjo 3 d. šaudymo varžybo
se “Giedraičio” šaudykloje prie Brant- 
fordo Toronto skautai-vyčiai L. Sap- 
lys, M. Rusinas, A. Kaminskas, P. 
Tarvydas ir kand. R. Saplys laimėjo 
pirmąją vietą ir gavo pereinamąją 
taurę. Varžybose dalyvavo Toronto, 
Hamiltono ir Detroito komandos.

• “Rambyno” tunto vadijos posė
dis šaukiamas šį sekmadienį, rugsėjo 
17, skautų būkle po 11 v. pamaldų.

• Rekomenduojama visiems įsi
gyti v.s. kun. A. Saulaičio, SJ, pa-
ruošta ir LS Brolijos išleista kny
ga "Skautų užsiėmimai". Gaunama 
pas "Rambyno” tuntininką ps. P. 
Butėną. Kaina $2,50. C. S.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
lolsviau tekėti, apsaugoja nuo neivo> 
Česnakai (garlic) yra natūralus krau
jų valantis vaistas — padeda jam 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei |av 
iunaiklna."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos Česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomojo bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk “ADAMS GARLIC 
PEARLES“ dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi Uos česnako kapsulės nctvir 
nei kvapo, nei skonio.

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje “JIB Hoorpflege-Lotion“ preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. prašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

1113 Dundas St. W., 533.5454
Toronto 3, Ont. 0

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Tel. 532*7733

----  TV-H I-F I ----
Taisom Ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiam senus — Į naujus

1613 DUNDAS Street West

RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
* Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531*6165

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. IX. 14 — Nr. 37 (1180)

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij..

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.
WAUBAUSHENE — GEORGIAN BAY, komercinis žemės sklypas, 
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 pardavimts, 
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}/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep. 
6}/2% 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 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
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. KLIUDŽIUS

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

PARCELS TO.EUKOPE

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

Čia gausite tekstilė! gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimai skarelių, megztiniu Ir kitų dalyko, 
kuriuoi gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugtis.

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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



ft SKAITYTOJAI PASISAKO
SOVIETAI PALAUŽĖ KELIUOTJ

“TŽ” 1972. VII. 27 atspausdintas B. 
Rimgaudo straipsnis “Nuo Naujosios 
Romuvos iki Maskvos”, kuriame kri
tikuojamas Juozas Keliuotis už įsi
jungimą j komunistų propagandą ir 
už liaupsinimą Lietuvos okupantų.

Prieš kelis mėnesius mano pažįsta
mas iš Lietuvos rašė, kad visai pri
puolamai susitikęs su Keiiuočiu, ku
ris padaręs jam palaužto ligonio įspū
dį: Keliuotis kalbėjęs be sąryšio, tar
si nesusigaudęs ir pasimetęs, nerea
guojąs į jam statomus klausimus. 
Laiško rašėjas liūdnai pridūrė, kad 
šitoks likimas ištiko daugelį mūsų 
tautiečių, kurie buvo terorizuojami ir 
kurių “smegenys buvo plaunamos”. 
Taigi, Keliuotis yra psichiškai pa
laužtas ligonis ir jau nebėra sąmo
ningai veiksmingas. Jis buvo dukart 
ištremtas į Sibirą, o sugrįžęs ilgai 
negalėjo gauti leidimo apsigyventi 
savo tėvynėj. Todėl šių faktų švie
soje tenka suprasti ir jo pasikalbė
jimą su “Literaturnaja Gazeta”. Be 
to, mes gerai žinome ir sovietų me
todus tokiems pasikalbėjimams iš
gauti. Tokie pareiškimai išgaunami 
po revolverio grėsme arba jie stačiai 
paskelbiami spaudoj, neatsiklausus 
to asmens, kuris turi daryti pareiški
mą. Reikia atminti, kad MVD ir 
KGB metodai ne tik nepasikeitė, bet 
tapo bjauresni ir labiau rafinuoti, 
kad moraliai sunaikintų jiems nepa
lankų žmogų. Kaunietis

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
“TŽ” redakciją pasiekė necenzū

ruotas laiškas iš Lietuvos, rašytas 
vienam artimam asmeniui. Jame at
skleidžiama tai, kas žodžiu nepasa
koma. Štai jo ištraukos.

“Rašau aerouoste, nes lėktuvą su
laikė vienai valandai. Tau ... noriu 
pasakyti apie mūsų padėtį. Mes ne
gyvename visai laisvai, viskam groja 
Maskva, nors yra vadinama Lietu
vos respublika. Tai tik žodžiai. Vi
sur pačias geriausias vietas turi ru
sai. Kolūkiuose, kaime nė vienas ru
sas nedirba paprastu darbininku. 
Pas mus retoje krautuvėje rasi lie
tuvių pardavėjų, o skaitos Lietuva. 
Visur lėktuvuose, traukiniuose, au

tobusuose būna ir lietuvių konduk
torių. Kas link uždarbių, dabar yra 
pakelta žemajam personalui. Pavyz
džiui, anksčiau valytojos, sargai, sa
nitarės j mėnesį gaudavo 30 rublių, 
vėliau 42, 50 į mėnesį, o dabar 60 
rublių. Medicinos seserys gauna 60 
rb., jaunas gydytojas — 70—75—80. 
Šiaip vidutinis žmogaus uždarbis 80 
rb. į mėnesį. Yra ir tokių, kurie gau
na po 200 rb. į mėnesį. Smetonos lai
kais pas mane geras darbininkas gau
davo į savaitę po 100 — 120 litų. O 
rublis yra mažesnis už litą. Yra ir to
kių daiktų, kurie dabar pigesni.

Lietuvos laikais prasta dešra kai
navo 50 et., o dabar tokia 1,80 rb. Ge
riausia dešra anuomet kainavo 2 li
tai, o dabar 5,40 rb. (tokia, kaip at
vežiau). Ot ir sulygink litą su rub
liu arba dolerį su rubliu. Juokiasi ir 
vaikai iš tokio neteisingumo. Todėl ir 
atvažiavusių turistų neleidžia laisvai 
lankytis, kad nesužinotų kiek kas kai
nuoja. Bet keiki ar džiaugies — tas 
pats. Jeigu sakysi, kad blogai, tai 
atsidursi ten, kur baltosios meškos 
gyvena. Todėl esame priversti tylėtu

Bateliai dabar daug brangesni kaip 
prie Smetonos — net dvigubai. Gerų 
batelių pas mus nėra — atveža iš už
sienio. Kaina 30—40 rb. Mūsų dra
bužiai labai prasti. Daugiausia įveža
mi iš užsienio. Lengvų mašinų, kaip 
“Volga”, valdiška kaina 9,200 rb., 
bet negalima gauti. O iš rankų į ran
kas ta pati mašina kainuoja 20,000— 
25,000 rb. Eina didelė spekuliacija. 
Yra tokių, kurie dirba sandėliuose, 
bazėse. Jie daug pavagia ir dėlto tu
ri pinigų.

Sakoma, kolūkiuose žmonės gyve
na geriau kaip prie Smetonos. Pas 
mus dabar pigūs kibirai, lopetos, o 
maistas brangesnis kaip litais. Pa
vyzdžiui, geriausias sviestas kainavo 
1,50 — 2 litai už kilogramą, o dabar 
prasto sviesto kilogramas 3,50 rb., 
geros mėsos 2,50 rb. Taigi dukart ir 
daugiau viskas brangiau, o uždarbis 
daug mažesnis. Ką Lietuvos laikais 
gaudavai į savaitę, dabar tiek gauni 
j mėnesį ...

Aš tau rašau todėl, kad mes to ne
galime pasakyti. Už teisybę būtų ka
lėjimas.”

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramojus —~

I

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 -4864 Namų tel. 277-0814

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — Įvairių draudos b-vių atstovybė

Didžiausios ir gražiausios europietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimai. Konkurencinės kainos.

SPECIALUS - . į toM HM Mį JM

KAS SAvIlTK 11 P "tOP
1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stoti)

YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL
Sheppard Ave. (Don Valley Parkway)

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ o Pvnnrtmd Un 486 RONCESValleS AVI.,
įstaiga Baltic tx porting co« toros™ 3, Ontario

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

DUFF ERIN 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. Užbalis

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Rlnor Autorito 296 BROCK Ave.Djoor mulo r ils vi a rage ((arp D„nda3 ir college)

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 
Uetuviua 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 • 7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

DŽIAUGSMO VAKARAS
Rugpjūčio 26 d. vakare į Tautinių 

Namų salę Čikagoje Irena ir dr. L. 
Kriaučeliūnai pasikvietė IV tautinių 
šokių šventės rengimo talkininkus, 
spaudos bei radijo atstovus pasidalin
ti praėjusios šventės nuotaikomis ir 
pasivaišinti. įdomu, kad i ši džiaugs
mo vakarą iš Kanados buvo atvykusi 
buvusi šventės meno vadovė G. 
Breichmanienė, iš Omahos — muz. 
Br. Jonušas, sukūręs šventei specia
lų maršą. Šalia jų dalyvavo Lietuvos 
gen. konsule Čikagoje J. Daužvardie- 
nė, inž. V. Adamkus su ponia ir dar 
apie 60—70 svečių. Vaišės buvo labai 
turtingos, nes abu Kriaučeliūnai tam 
nepagailėjo savo asmeninių santau
pų. Pagrindinį žodį tarė buv. šventės 
rengėjų pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
pabrėždamas, kad “nutilo muzikos 
garsai, kritikai tarė savo žodį, bet 
mes dar ilgai gyvensim praėjusios 
šventės nuotaikomis”. Jis pavardėmis 
suminėjo visą eilę talkininkų ir 
jiems dėkojo. G. Breichmanienė bu
vo apdovanota specialia dovana — 
lietuviška Madona, kurią įteikė R. 
Rudaitienė ir inž. Modestas. Inž. V. 
Adamkus įteikė G. Breichmanienei 
nuotrauką, kur ji nufotografuota su 
prez. Niksono žmona Patricija.

Po dr. L, Kriaiičialiūno žodžio kal
bėjo Lietuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, J. Janušaitis — LŽS cv 
vardu, Br. Shotas — I taut, šokių 
šventės rengėjų vardu, muz. A. Va- 
saitis — praėjusios šventės talkinin
kų vardu, kun. J. Borevičius, SJ, — 
visuomenės vardu. Daugumas svei
kintojų pabrėžė, kad ir V taut, šokių 
šventės rengėjų pirmininku turės bū
ti dr. L. Kriaučeliūnas. Šis gi atsakė, 
kad busimosios šventės metu norės 
būti tik žiūrovų tarpe. Oficialiai da
liai bei vakarienei pasibaigus, atsi
rado puikus orkestras ir visi turėjo 
progos pasišokti iki nakties gilumos 
gražioj Tautinių Namų salėj. Tikėjo
mės, kad rengėjai paskelbs ir šven
tės pelną ar nuostolį, bet kol kas są
skaitos dar nėra galutinai suvestos.

VADOVĖS ŽODIS
Pobūvi^ metu buvo progos sumes

ti vieną kitą žodelį su Genovaite 
Breichmaniene, praėjusios taut, šo
kių šventės meno vadove. Paklausta, 
ar ji nesigaili prisiėmus sunkias bei 
atsakingas pareigas, atsakė: “Nesi
gailiu. Kiekvienas darbas suteikia 
malonumo, o ypatingai tas, kuris pa
siseka gerai”. Klausiau, kodėl pasi
sekė praėjusi taut, šokių šventė? "ši 
šventė buvo daugelio bendras darbas. 
Visi mokėjo sąžiningai dirbti, koope
ruoti. Vadovai stengėsi suprasti ma
ne ir įgyvendinti iš anksto paruoštus 
bei jiems pateiktus pianus". Žvelg
dama į ateitį, G. Breichmanienė pa
sakojo: “Iki šiol praktika parodė, 
kad šokių šventės vis auga ir kokybe, 
ir kiekybe. Jaunimo entuziazmas yra 
didelis, šokėjų nepritruks. Susibūrė

daug naujų šokėjų grupių, paruošta 
eilė naujų mokytojų. Tai rodo, kad ir 
ateityje galime tikėtis didelių taut, 
šokių švenčių galbūt ir su kaikurio- 
mis naujovėmis”. Prisiminus savo 
šeimos narius, G. Breichmanienė pa
stebėjo, kad sūnus nemažai padėjo 
technikiniuose darbuose, o vyras — 
savo patarimais. Čikagoje matėm, kai 
į taut, šokių šventės parengiamuo
sius darbus buvo įsijungusi visa 
Kriaučeliūnų šeima, iš peties darba
vosi abu Džiugai ir kiti, o Hamiltone, 
Kanadoje, dirbo ir visa Breichmanų 
šeima, nors meno vadovei dažnai te
ko keliauti į Čikagą ir atgal.
KUN. J. KUBILIUS I MONTREAL!

Lietuvių jėzuitu vienuolyne Čika
goje Įvyksta eilė pasikeitimų. Dabar
tinis Čikagos namo vyresnysis ir nau
jojo Jaunimo Centro statybos direk
torius kun. J. Kubilius, jo paties pra
šymu, iškeliamas klebono pareigoms 
į Montrealį. Su juo Čikagos lietuviai 
netenka vieno veikliųjų kunigų ir 
kartu didelio toleranto. Jei ne kun. 
J. Kubilius, kažin kada būtų išaugęs 
naujasis, padidintas Jaunimo Cent
ras, kurio iškilmingas atidarymas — 
rugsėjo 8 d. Tiesa, dar lieka apie 
S80.000 skolos už statybą, bet tai tik 
menkniekis, palyginus su jau surink
ta pusės milijono dolerių suma. Nau
juoju Čikagos namo vyresniuoju ski
riamas dabartinis JC direktorius kun. 
Jonas Borevičius, gi Jaunimo Centro 
direktoriaus pareigas eis didelis jau
nimo draugas, lietuvių jėzuitų pro-’ 
vincijolas kun. Gediminas Kijauskas. 
Jam padės kun. A. Kezys ir kun. J. 
Raibužis. Kun. Aranauskas drauge su 
kun. J. Kubilium išvyksta į Mont
real). Išvykstantiems išleistuvės ren
giamos spalio 11 d. Jaunimo Centre, 
Čikagoje.

TRUMPAI
Neseniai Arizonoje mirė buvęs il

gametis Čikagos gyventojas Stasys 
Sobieskis. Tai tas pats vyras, kuris 
nepriklausomybės metais Panevėžyje 
pasižymėjo kaip puikus sportininkas- 
futbolininkas. Apie 1935 m. (buvo 
ginies Amerikoje) atvyko į šį kraš
tą. Po kurio laiko išėjo į kariuomenę 
ir kare buvo patekęs į japonų ne
laisvę. Sunkią belaisvio dalią kentėjo 
ketverius su viršum metų, kol jį iš
laisvino amerikiečiai kariai. Ilgos 
kančios nelaisvėje smarkiai pakirto 
sveikatą. Kurį laiką dirbo Čikagoje 
pašto tarnyboje, bet dėl prarastos 
sveikatos turėjo anksti pasitraukti iš 
darbo. Gaudamas neblogą karo vete
rano pensiją, persikėlė į ramią Ari
zoną, kur vėl judėjo, organizuodamas 
klubus. Velionies brolis Povilas, taip 
pat buvęs žymus futbolininkas, su 
šeima gyvena Čikagoje. — "Akira
čių” redaktorių inž. Karolį Drungą 
ištiko širdies smūgis; kurį laiką buvo 
gydomas Šv. Kryžiaus ligoninėje. — 
Čikagos Lietuvių Opera ateinančiam 
sezone žada kartoti G. Bizet "Car-

AUGŠTAI ŠOKO...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rinktine ir paskutiniai keturi su
sitikimai su sovietais, pradeda
mi rugsėjo 22 d. Maskvoje. Juos 
laimėti bus dar sunkiau, nes so-< 
vietinės ledo ritulio aikštės yra 
gerokai platesnės, o jų žaidėjai 
geriau čiuožia ir netaip greitai 
pavargsta, geriau valdo ritulį 
tiksliom pasuolėm. Sovietų rink
tinės ligšioliniai laimėjimai yra 
panaudoti propagandai kaip mė
gėjų pergalė prieš profesijo- 
nalus. Iš tikrųjų ir sovietų žai
dėjai yra profesijonalai, kurie 
kiaurus metus žaidžia ledo ritu
lį, algas gaudami iš kariuome
nės ar kitų darboviečių, nors jo
se jiems netenka dirbti. Tos al
gos jiems mokamos ne už atlik
tą darbą, bet už ledo ritulio žai
dynes ir jose pasiektus laimė
jimus.

NAUJAS...
(Atkelta iš 2 psl.)

12. Nuo dažnos arba “pamal
dumo” išpažinties kunigai tene- 
bando atkalbinėti tikinčiuosius. 
Tokios išpažinties vaisius krikš
čioniškajam gyvenimui Bažny
čia labai pabrėžia (žiūr. Mystici 
Corporis, AAS, 1943, 235 p.). 
Todėl kunigai turi būti visuomet 
pasirengę išklausyti išpažinties 
ir dažnai einančiųjų, jei tikin
tieji pagrįstai to prašo. Visiškai 
vengtina teigti, kad individuali
nė išpažintis reikalinga tik tu
rint sunkią nuodėmę. Tokiu at
veju tikintieji netektų Atgailos 
sakramento vaisių ir pakenktų 
geram vardui tų, kurie dažniau 
eina išpažinties.

13. Bendri atleidimai, duoti 
generaliniu būdu, jei nesilaiko
ma čia išdėstytų normų, yra sun
kūs piktnaudojimai (graves abu- 
sus). Nuo to sielų ganytojai tu
ri rūpestingai saugotis, turėda
mi prieš akis moralinę pareigą 
saugoti sielų gerovę ir Atgailos 
sakramento kilnumą.

Šios normos popiežiaus Pau
liaus VI 1972 m. birželio 16 d. 
buvo specialiai patvirtintos ir 
lieptos paskelbti.

Romoje, tikėjimo kongregaci
jos rūmuose, 1972 m. birželio 
16 d.

Dekretą pasirašė: kardinolas 
Pranciškus S e p e r, Tikėjimo 
Kongregacijos prefektas, ir 
arkiv. Paulius Philippe, sekre
torius. Kun. J. Vaišnora, MIC 
men” operą. Valdybos narių rankose 
teko matyti vienos tautine tema ope
ros, gautos iš Lietuvos, klavyrą. Bet, 
žinovų nuomone, tai esąs labai mė
gėjiškas darbas.

Pajieškojimas
Jieškomas Jonas Ašmutis, išvykęs 

iš Lietuvos 1944 m., gyvenęs Zana
vykuose, Griškabūdžio-Barzdų apylin
kėse. Rašyti: S. Budrevičienė, 443 
Clendenan Avė., Toronto 9, Ont, Ca
nada, arba skambinti tel. 762-8444.

Jūsų rankos padeda jums
palaikyti ryšį su pasauliu

Todėl gerai saugokite savo rankas. Kai dirbate, 
dirbkite atsargiai.
Jeigu jūsų darbas reikalingas 
apsauginių pirštinių, vartokite 
jas. Palengva išmokite tiksliai 
naudoti Įrankius. Truputis 
dėmesio, truputis atsargumo 
padės jums saugiai dirbti 
visą dieną ir tai kasdien.

Tikras
kelias
į saugumą
yra savisauga

Your Workmen’s Compensation Board 
and The Safety Associati ons, Ontario

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

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

. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais
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Milicijoj
Sovietų Sąjunga, okupavusi 

Lietuvą, suorganizavo miliciją, 
kurion sugužėjo visokie buka
pročiai, nes padorūs vyrai nėjo. 
Ateina kartą pas chirurgą mili
cininkas. Chirurgas rado, kad 
reikalinga galvos operacija. Ją 
darydamas chirurgas išėmė sme
genis ir per klaidą užmiršo at
gal Įdėti. Milicininkas vistiek 
pasveiko, o atsiminęs chirurgas 
ėmė j ieškoti buvusio paciento, 
kad galėtų atitaisyti klaidą — 
įdėti smegenis. Pacientą surado, 
bet tas atsisakė antros operaci
jos pareikšdamas:

— Milicijoj tarnauju, tai ne
labai man tos smegenys reika
lingos.

Potvynis ir gaisras
Viename Niujorko viešbuty 

buvo toks perspėjimas:
“Atsargiai su nuorūkomis! Ne

užmirškite Čikagos gaisro!”
Apačioj kažkas prirašė: “Ne

spjaudykite ant grindų! Prisi
minkite Mississippi potvynį!”

Baimės įrodymas
— Tėveli, ar tu bijai kiškiu?
— Ne.
— Tai kodėl eidamas medžio

ti vediesi šunį ir pasiimi šau
tuvą?

• Buvome kadaise ir jauni ir 
gražūs, dabar likome tik gražūs, 
bet... nebejauni...

• Daug lengviau atsižadėti 
draugo, negu nuomonės.

Šypsenos
Rašytojo atsakymas

Rašytojas Aleksandras Diuma 
buvo pakviestas pietų pas žymų 
Paryžiaus finansininką. Išeinant 
jis buvo paklaustas, ar patenkin
tas priėmimu ir ar buvo įdomi 
kompanija. Į tai rašytojas at
sakė:

— Jei ten manęs nebūtų bu
vę, būčiau numiręs iš nuobo
dumo.

Du draugai
— Turi cigaretę?
— Imk visą pokelį.
— Tai gal turi ir degtukų?
— Štai, imk ir pasilaikyk šį 

žiebtuvėlį.
— Tu turbūt turi aukso ka

syklas?
— Ne, turiu tik plaučių vė

žį...
• Geriausia knyga, kuri gali 

patarti, kur reikia važiuoti ato
stogų, yra čekių knygutė.

• Vairuotojas yra saugesnis, 
kai kelias yra sausas, o kelias 
yra saugesnis, kai vairuotojas 
yra sausas.

• Gydytojai rašo labai ne
įskaitomus receptus, tačiau labai 
Įskaitomas sąskaitas.

• Automobilis yra daiktas, 
kuris panaikino arklius, o da
bar naikina žmones.

Leido vogti
Dar Stalino laikais Kremliuje 

buvo svarstomas klausimas.kaip 
padidinti atlyginimus dirbantie
siems. Mat, visiems buvo žino
ma, kad Sov. Sąjungoje visi va
gia, nes iš gaunamų atlyginimų 
negali pragyventi. Stalinas pa
prašė apskaičiuoti, kiek reikėtų 
padidinti atlyginimus, kad iš jų 
dirbantieji galėtų pragyventi. 
Apskaičiavus paaiškėjo, kad rei
kėtų daug bilijonų rublių. Tada 
tarė'Stalinas: “Puskaj varujut!” 
(Tegul geriau vagia).

Jaunavedžiai
— Kodėl jūs visą laiką ty

lite? — paklausė jaunavedžius 
vienas pažįstamas.

— Neturime apie ką kalbėti.
— Kaip tai? Juk nepraėjo nė 

pusmetis, kai jūs vedėt!
— Prieš tai mes dešimt metų 

sėdėjome viename suole mokyk
loje.

Gydytojas
— Šitas gydytojas tiesiog ste

bukladaris. Jis išgydė mano 
žmoną per penkias minutes.

— Kokiu būdu?
— Pasakė, kad visi jos nega

lavimai — tai besiartinančios se
natvės simptomai.

Parinko Pr. Alš.

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

Frank Barauskas A2g|_g22g

Frank Barauskas ^ 231-2661
Insurance Agency Limited

Gerardas Balčiūnas A 233-9632
Advokatas (barrister, solicitor)^r

NUO 10 i N OS IKI OANGORAItlOl 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 4*9-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

A & B TA I L O R S
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537*1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. IS bityno: 

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

Telefonas 534-0563

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILuYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

to iki 4 vaL 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 telefonų

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wlktoria BUK0WSKA, R.f’ 
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



® TORONTO""
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Rugsėjo mėnesį pamaldos 

Springhurste sekmadieniais laikomos 
tik 11 v.r. Parapijos bažnyčioje pa
maldos dar ir toliau rugsėjo mėnesį 
bus 10 ir 11 v.

— Velionies a.a. Stasio Asevičiaus 
šeimai gili užuojauta.

— Sį sekmadienį, 1.30 v.p.p., bus 
specialios pamaldos Keswick (Lake 
Simcoe) apylinkėse gyvenantiems- 
lietuviams Jono Morkūno vasarvie
tėje.

— Nuo praėjusio sekmadienio To
ronto latviai katalikai kartą j mė
nesį mūsų par. bažnyčioje turi savo 
pamaldas.

— Kun. J. Staškus išvyko dviem 
savaitėm atostogų. Į Torontą grįš 
rugsėjo 23 d.

— Lietuvių kapinėse pradedami 
kasti pamatai naujiem paminklam.

— Sį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
p.p. Girėnų šeimos intencija, 11 v. 
už a.a. Mortą ir Vytautą Vingevi- 
čius.

— Susituokė: Ronald Ch. Tyler ir 
Giedrė M. Krašauskaitė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Si sekmadienį pamaldos su šv. 

Komunija 9.30 v. ryto. Pamaldų metu 
kas sekmadienį vyksta sekmadienio 
religinė mokykla vaikams nuo darže
lio iki 9 skyriaus. Mokyklos vedėja 
yra Marija Dambarienė, tel. 536-1433.

— Sį sekmadienį. 3 v.p.p., kun. 
koordinatorius Algimantas Žilinskas 
laikys pamaldas Sv. Povilo slova
kų liuteronų bažnyčioje, slovakų pa
rapijos 30 metų sukakties proga.

— Konfirmandų pamokos prasidės 
lapkričio 1 d., 6.30 v.v.

Toronto universiteto lenkų 
studentų klubo dramos būrelis 
“Arabeska” gavo iš feedracinės 
Kanados vyriausybės $1400 pa
ramą iš daugiakultūrei veiklai 
skirtų fondų. Klubo sueigoje 
rugsėjo 6 d. dalyvavo dr. S. Hai- 
dasz ir įteikė vyriausybės čekį.

A.a. Elenai Tuinylienei-Ma- 
žeikienei mirus, vietoje gėlių 
paaukojo $10 “Tėviškės Žibu
riams” Jonas ir Birutė Pliopliai, 
gyv. New Brunswick., N.J. Už 
auką “TŽ” leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

VIENINTELE: KANADOS VAL- 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE S - 8008.
ISLINGTON© RAJONE parduoda 
mas 4 miegamųjų labai gerame sto
vyje namas. Skambinti 239-8368 arba 
274-6464.
GAZOLINO STOTIS, krautuvė ir pa- 
talpos gyventi parduodamos savinin
kų, išeinančių į pensiją. Gazolino par
duodama 150,000 gal. Į metus. Krau
tuvės apyvarta apie $1,500 | savaitę. 
Labai geri vidaus įrengimai. Stotis 
yra Wasaga Beach prie labai jud
raus kelio. Skambinti SL Dargiu! tel- 
raujantis smulkesnių informacijų tel. 
231-6226, Frank Barauskas, Realtor.
IŠNUOMOJAMI 3 kambariai Ir vir- 
tuvė; 1 kambarys Ir virtuvė. Skam
binti tel. 531-9862.
IŠNUOMOJAMI du kambariai, vlrtu- 
vė Ir prausykla IlI-me augšte. Yra 
garažas. Skambinti tel. 762-4246.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 8394894. KAZYS CIBAS.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi- 
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
člus 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. 535-4329.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

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

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kcrberienė 
2265 B L O O R St. W., 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Jonui Mickevičiui, 

Juozui Buožiui ir Stasiui Asevičiui, 
velionių šeimas ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. J. G. Bočkus, užpr. J. Kananavi- 
čiaus iš Filadelfijos, Pa.; ketvirtad., 
8.20 v. — už a.a. VI. Sadauskienę, 
užpr. F. J. Kanapėnų iš Detroito, 
Mich.: penktad.. 8.20 v. — už a.a. A. 
Virbūną, užpr. M. Sepulio kaip užuo
jauta velionies šeimai: šeštad.. 8.30 
v. — už a.a. Juozo ir Genovaitės vė
les. užpr. p. Bočkų; sekmad., 10 v. 
— už a.a. J. Smolskj, užpr. A. L. 
Smolskių; 11.15 v. — už a.a. M. Der
vinį. užpr. S. Dervinienės.

— Vėlyvosios Mišios sekmadieniais 
12.15 vai. vėl bus laikomos nuo rug
sėjo 24 d.

— Sveikiname moksleivius ir stu
dentus, pradėjusius naujus mokslo 
metus. Ištvermės ir sėkmės! Ypač 
sveikiname lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos mokinius. Raginame tėvus 
šiai mokyklai skirti didelio dėmesio 
ir į ją leisti visus mokyklinio am
žiaus vaikus.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas pradėjo veikti nuo praėjusios 
sekmadienio. Biblioteka atidara sek
madieniais 10.30 v.r. — 1 v.p.p., kios
kas 9.30 — Iv.

— Par. choro bendra repeticija — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., o atskira 
moterų balsams — sekmadienį po 
Sumos muzikas studijoje. Pirmoji re
peticija praėjusią savaitę buvo ga
na gausi. Laukiame anksčiau įvai
riuose choruose dalyvavusių talkos, 
ypač jaunimo. Choro laukia platus 
ir įdomus dainų bei giesmių jubilė- 
jinis repertuaras.

— Sutuokta: Henrikas S. Kernius 
ir Lenore V. Edmunds; Jerzy K. Gru- 
chala ir Teresė S. Matusevičiūtė.

A.a. Stasys Asevičius, kūrėjas- 
savanoris, 77 m. amžiaus, mirė 
rugsėjo 7 d. bevežant greitosios 
pagalbos automobiliu ligoninėn. 
Palaidotas rugsėjo 9 d. iš Šv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių ka
pinėse, dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių. Velionis ilgai sir
go globojamas dukros (Batūrų) 
šeimos. Nepriklausomos Lietu
vos kūrimosi metu mokėsi Vei
verių mokytojų seminarijoj ir 
pasiryžo stoti kariuomenėn sa
vanoriu. Vėliau tapo karininku, 
pasiekė majoro laipsnį. Kurį lai
ką buvo Seinų karo komendan
tu. Kanadon atvyko iš JAV pas 
savo dukrą. Kapinėse atsisveiki
nimo kalbas pasakė: J. Matulio
nis — kūrėjų-savanorių vardu, 
J. Karpis — KLB Toronto apy
linkės, S. Jokūbaitis — šaulių, 
Jurgis Mitkus iš Detroito — 
draugų. Prie karsto laidotuvių 
namuose garbės sargyboje sto
vėjo kūr.-savanoriai.

A.a. Jonas Mickevičius, 78 m. 
amžiaus, kilęs nuo Vilkaviškio, 
mirė rugsėjo 6 d. Velionis prieš 
mėnesį buvo automobilio sužeis
tas pereinant Bloor gatvę prie 
Lietuvių Namų. Palaidotas iš 
Prisikėlimo šventovės lietuvių 
kapinėse rugsėjo 8 d. Paliko 
žmoną ir dvi dukteris su šeimo
mis.

A. a. Juozas Buožis, 50 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 7 d. Šv. Juo
zapo ligoninėje. Velionis jau il
gesnį laiką skundėsi sveikata, 
bet vengė eiti pas gydytoją. Pa
laidotas iš Prisikėlimo bažnvčios 
lietuvių kapinėse rugsėjo 9 d. 
Paliko žmoną ir keturis sūnus.

Dr. A. Valadka išvyksta ato
stogų rugsėjo 20, trečiadienį. 
Grįš spalio 26 d. Jo kabinetas 
Medical Centre, 2299 Dundas 
St. W., tuo metu bus uždary
tas. Reikalui esant, prašoma 
kreiptis į dr. St. Pacevičiu tel. 
531-2933 arba 535-5752.

Iš Winnipego Toronte lankėsi 
Viktoras Novogrockis, brolis mi
rusio torontiečio Novogrodskio. 
Jis yra Kanados Lietuvių Klu
bo Manitoboje pirmininkas. Ap
silankęs “TŽ” redakcijoj, jis 
perdavė savo organizacijos svei
kinimus torontiečiams ir visiem 
“TŽ” skaitytojams. Svečias nuo 
seno rūpinasi lietuviška spauda 
ir pageidavo, kad “TŽ” dažniau 
būtų rašoma apie Winnipego 
lietuvių veiklą. Jis taipgi aplan
kė ir kitas kultūrines lietuvių 
institucijas Toronte. Pažymėti
na, kad V. Novogrockis, kilęs 
nuo Šiluvos, Kanadoje gyvena 
apie 40 metų, bet išliko grynu 
lietuviu. Jis ir dabar sielojasi 
lietuvybės reikalais.

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros 

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

Lituanistinis seminaras darbą 
pradeda penktadienį, rugsėjo 22 
d., 7 v. vakaro, Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Šie metai yra 
Jaunimo Metai. Dar taip nese
niai praėjęs jaunimo kongresas 
mums įrodė, kad lietuvių kalba 
labai reikalinga. Neapleiskime 
jos. tobulinkime, plėskime savo 
žodyną. Tautinių šokių šventės 
ir jaunimo kongreso proga mū
sų širdyse buvo Įžiebta tėvynės 
meilės liepsna. Neleiskime jai 
užgesti, perduokime ją iš kartos 
j kartą. Tai daryti mus įparei
goja ir paskutiniųjų mūsų tau
tos didvyrių dvasia. Todėl visi 
betkada baigę šeštadienines mo
kyklas esate nuoširdžiai kviečia
mi įsijungti Į seminarą, kad ga
lėtumėte tinkamai pasiruošti lie
tuviškam išeivijos gyvenimui.

Vedėjas
Ketvirtasis PLB seimas įvyks 

1973 m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 
2 d. d. Vašingtone, JAV-se. Šia
me seime Kanados Lietuvių 
Bendruomenei atstovaus 16 at
stovų. KLB krašto valdyba siū
lo, kad šie 16 atstovų būtų iš
rinkti VIII KLB krašto tarybos 
antrosios sesijos metu š.m. rug
sėjo 30 d. Hamiltone. Šis atstovų 
rinkimo būdas buvo panaudotas 
ir ankstyvesniem PLB seimam. 
KLB tarybos nariai prašomi pa
siruošti siūlyti kandidatus sesi
jos metu. Kandidatu gali būti ir 
ne KLB tarybos narys. Iš sesijo
je nedalyvaujančių kandidatų 
turi būti gautas raštiškas suti
kimas kandidatuoti.

Rugsėjo aštuntoji Toronte pa
minėta šeštadienį radijo progra
moje “Tėvynės prisiminimai” ir 
specialia iškilme Lietuvių Na
muose. Pastarąją pradėjo KLB 
Toronto apyl. pirm. J. Karpis. 
Proginį žodį čia ir radijo pro
gramoje tarė gen. konsulas dr. 
J. Zmuidzinas. Ilgoką paskaitą 
skaitė svečias iš Detroito VI. 
Mingėla. Koncertinę dalį atliko 
Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas” su sol. V. Verikaičiu ir 
akompaniatoriumi J. Govėdu. 
Meninę dalį pranešinėjo S. Šar- 
kutė. Su šia rugsėjo 8-sios iškil
me buvo sujungtas ir jūrų šau
lių kuopos vėliavos šventinimas, 
kurį atliko kun. P. Barius, O. 
F. M. Kūmais buvo O. Rušienė 
ir P. Meškauskas. Lietuvių šau
lių Sąjungos Tremtyje centro 
valdybos pirm. V. Tamošiūnas 
pašventintą vėliavą įteikė jūrų 
šaulių kuopos jpirm. VI. Rušui. 
Visa iškilmė užtruko apie 3 va
landas gana kuklioje nebaigtų 
įrengti Lietuvių Namų aplinko
je, kovojant su šviesos ir ki
tais defektais. Dalyvavo apie 
200 asmenų iš Toronto ir kitų 
vietovių. Sekmadienį rugsėjo 8- 
ji buvo paminėta lietuvių šven
tovėse pamaldomis, organizuotai 
dalyvaujant vietiniams ir iš ki
tur atvykusioms šauliams su vė
liavomis. Šventei rengti buvo su
darytas specialus komitetas iš 
apylinkės valdybos, kūrėjų-sa
vanorių, šaulių ir skautų at
stovų.

JAV LB švietimo tarybos iš
leisti vadovėliai, pratimai ir 
skaitiniai, skiriami lituanisti
nėms mokykloms bei mokymui
si namuose, jau siuntinėjami. 
Užsisakyti šiuo adresu: L. Ras- 
lalavičius, 7234 So. Sacramento, 
Chicago, Ill. 60629, USA. Tel. 
312-776-3254. Leidinių kainoraš
tis yra išspausdintas šio nume- 
rio 5 puslapyje.

Tarptautinės antikomunisti
nės organizacijos ABN suvažia
vimas įvyko Meksikoj rugpjū
čio 24-27 d.d. Dalyvavo 64 šalių 
atstovai. Daugiausia jų buvo iš 
Taivano-Formozos. Dėlto gyviau
siai buvo diskutuojamas Taiva- 
no pašalinimas iš Jungt. Tautų. 
Iš Toronto dalyvavo įvairių tau
tybių atstovai — ukrainiečių, 
latvių ir kitų. Iš lietuvių daly
vavo dr. J. Kaškelis.

PADĖKA
Netikėtai mirus mūsų mylimom vyrui, tėvui ir broliui

a. a. Vladui Penkauskui,
nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštas užuojautas, gėles, užprašytas šv. Mišias ir 
lankymą koplyčioje. Ypatingą padėką reiškiame kun. P. 
Bariui, OFM, kun. P. Ažubaliui, kun. J. Stoškui už religinių 
apeigų atlikimą ir karsto nešėjams.

Nuliūdę — žmona, sūnūs, sesuo ir brolis su šeimomis
1 
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Mirus skyriaus nariui a. a. kūrėjui-savanoriui majorui

Stasiui Asevičiui, 
liūdesio valandoje jo žmoną DOMININKĄ, d u k r ą 
DANUTĘ BATŪRIENĘ, sūnus KĘSTUTĮ ir VYTAUTĄ 

su šeimomis giliai užjaučia —
L. K. Kūrėjų-Savanorių Toronto skyriaus 

valdyba ir nariai
r”

i
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Stasiui Asevičiui
mirus, jo žmoną, dukterį ir sūnų KĘSTUTĮ 

bei visus gimines nuoširdžiai užjaučia —

Šatrijos“ ir "Rambyno' 
tuntų tėvų komitetas

1
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US MONTREAL“

Juozui Buožiui
mirus, jo nuliūdusiai žmonai ALBINAI, sūnums bei 

giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime —

V. J. Rupkalviai 
J. Kvedarys

jį
įI
s

Juozui Buožiui
mirus, žmoną ALBINĄ, sūnus — KAZĮ, JONĄ, 

ALBINĄ, VINCĄ bei URŠULĘ ir ALBINĄ KARTAVIČIUS 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Mikalauskai ir šeima

U A t A

Alfonsui Ramanauskui
staigiai mirus, žmoną IRENĄ, sūnų EIMUTĮ ir dukrą 
ELVYRĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Mikalauskai ir šeima

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ 
Utopia-Organic Natural Foods 
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mono profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man’ir pasiteiraukite:

Robert Soucie, d. i. photography,
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

NEIŠMESKITE!

LAIKRAŠČIU SURINKIMO
Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš

meskite jų — suriškite į ryšulius ir padėkite ant gatvės kampo
7 valandą ryto. Miesto sunkvežimiai surinks juos

jeigu jūsų regul i a r i o s 
surinkimo dienos yra 
antradienis ir penktadienis

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave., Toronto. Tel. LE 5 -1258 

įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lieta viški sūriai, 
paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai ir kt 
UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TIUFONU. N ĮMOKAMAS PRISTATYMAS

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra 
pirmadienis ir ketvirtadienis

Mes esame priklausomi nuo jūsų bendra- OCT TT/1 O 
darbiavimo. Informacijų teiraukitės JŲ/"/ /t’Z.

LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

CITY of TORONTO .
TORONTO RECYCLING - HVT.'Atyeo^ P Ėhg., William Dennison*

< ACTION COMMITTEE ... Commissioner of Streets. M.ayor, ' ,

Šv. Kazimiero par. žinios
— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius 

nuo rugsėjo 5 d. pradėjo lankyti savo 
parapijiečius. Kiekvienai šeiniai apie 
savo atvykimą jis praneš iš anksto 
telefonu. Kiekvieną sekmadienį pa
mokslo metu jis praneša kuriuose 
miesto kvartaluose jis lankysis se
kančią savaitę. Šio lankymo metu bus 
galima plačiau išsikalbėti su savo 
klebonu apie savosios parapijos rei
kalus. Taip pat bus gera proga tiems, 
kurie dar nėra grąžinę metinės lote
rijos bilietų šaknelių, jas grąžinti.

— Grybų vakarienė jau čia pat. 
Nepamirškime į ją atsilankyti. Po il
gos pertraukos grybų vakarienės me
tu vėl gros visų mėgstamas orkest
ras “The Friends” Taigi šokėjams 
šios vakarienės metu tikrai neteks 
nuobodžiauti. Vakarienės metu turė
sime loteriją. Parapijiečiai yra pra
šomi nepamiršti paaukoti fantų-dova- 
nų, nes nuo loterijos pasisekimo pri
klausys ir vakarienės pasisekimas.

— Anelė ir Kazimieras Gudžiūnai 
susilaukė savo pirmosios anūkės, o 
jų dukra Nijolė Gray — dukrelės. 
Krikštynos įvyko rugpjūčio mėn. 27 
d., Otavoje, kur p.p. Gray gyvena. 
Krikšto tėvais buvo Rita Gudžiūnaitė 
ir p. Dauderis. Naujagimė pakrikš
tyta Vanessos ir Elzbietos vardais.

TORONTO, ONT.
Bendruomenės, spaudos ir ra

dijo darbuotojų suvažiavimas 
rengiamas Taboro Farmoje, p. 
Adamkų vasarvietėje, rugsėjo 
16-17 d.d. Iš Toronto dalyvaus: 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
KLB krašto valdybos vicepirm. 
ir radijo programos vedėjas J. R. 
Simanavičius ir “T. žiburių” 
atstovas J. Andrulis.

Prof. Alfonsui Zubriui Wes
tern ligoninėj (Dundas-Bathurst 
kampas) padaryta dešinės akies 
operacija. Prof. A. Zubrys pa
guldytas II a.,51 kambaryje, p.a.

Kun. Petras Rukšys, salezie
tis, dirbąs lietuvių saleziečių 
centre Romoje, atostogauja To
ronte ir kitose Ontario vietovėse 
pas savo motiną, seseris ir bro
lius.

Mirusiam skyriaus nariui kū
rėjui - savanoriui maj. Stasiui 
Asevičiui pagerbti kūrėjų-sava
norių s-gos Toronto skyriiis vie
toje gėlių paaukojo $20 Vasario 
16 gimnazijai.

Iš Edmontono į Torontą per
sikėlė f a r m a c i n inkė Marija 
Trumpauskienė • Stankevičiūtė. 
Ji prieš dvejetą metų yra imi
gravusi iš Lenkijos, kur teko 
kurį laiką gyventi su šeima. Gi
musi Lietuvoje, bet dėl susidė
jusių aplinkybių turėjo apsigy
venti už jos ribų. Šiuo metu ji 
rūpinasi darbo suradimu savo 
specialybėje.

Seną lietuvių šventovę She
nandoah, Pa., statytą 1891 m., 
atostogų proga aplankė Vyt. 
Aušrotas su šeima. Prel. Kara
lius parodė jiems ne tik šven
tovę, bet ir lietuvių kapines, kur 
palaidoti pirmieji kunigai. Jų 
tarpe yra ir p. Aušrotų giminai
tis kun. S. Pautienius. ten kle
bonavęs prieš 50 metų.

S. Amerikos gudai rugsėjo 3 
d. buvo susirinkę Į X savo suva
žiavimą Central Tech auditori
joj. Kanados vyriausybės vardu 
sveikino dr. S. Haidasz.

Aušros Vartų par. žinios
— Praėjusį sekmadienį tuoj po 11 

vai. pamaldų parapijiečiai surengė 
išleistuvių pietus išvykstantiems ku
nigams: Leonui Zarembai, SJ, ir Ka
zimierui Raudeliūnui, SJ.

— Kun. Jonas Kubilius,SJ.j Mont
real) atvyko šią savaitę oficialiai per
imti klebono pareigų. Po kelių die
nų vėl grįš į Čikagą. Tenai užbaigs 
tvarkyti savo darbus ir tada galutinai 
persikels į mūsų parapiją. Kun. Juo
zas Aranauskas, SJ, jau atvyko dar
buotis mūsų parapijoje.

— Rugpjūčio 26 d. mūsų parapijos 
bažnyčioje buvo pakrikštyta Melani
ja Aušra (Melanie Dawn), Morris M. 
Smith ir Mildos Girdžiūtės Smith 
dukrelė.

— Mūsų parapijos bažnyčioje su
situokė Dalia-Marija Seidytė ir War
ren L. Wissel.

— Sv. Onos Draugijos narių susi
rinkimas šaukiamas sekmadienį, rug
sėjo 17, tuoj po 11 vai. Mišių.

— Montrealio lituanistinė mokyk
la savo naujuosius mokslo metus 
pradeda rugsėjo 16 d. Visas reikalin
gas informacijas gausite paskambi
nę lituanistinės mokyklos vedėjai G. 
Gedvilienei 366-6910.

— Jei turite nevartojamų, bet dar 
geram stovyje esančių, vyriškų, mo
teriškų ar vaikiškų drabužių, įteikite 
juos N. P. Marijos seserims. Jos tuos 
daiktus pasiųs mūsų tautiečiams, gy
venantiems Suvalkų trikampyje.

— Išvykstąs klebonas kun. L. Za
remba nuoširdžiai dėkoja parapijos 
vikarams, buvusiems ir dabartiniams 
parapijos komiteto nariams, N. P. 
Marijos seserims, zakristijonui, para
pijos choro vadovui, dirigentei bei 
visiems choristams, parapijinėms ir 
neparapijinėms organizacijoms, dau
gybei privačios ar grupinės iniciaty
vos žmonių, pagaliau visiems parapi
jiečiams už bendradarbiavimą, para
mą, talką, maldas bei asmeninę pa
galbą. Melsdamasis už tokią daugybę 
įvairiausių geradarių, klebonas pra
šo, kad ir už jį parapijiečiai bent 
retkarčiais pasimelstų.

— Sį sekmadienį bus daroma ant
roji rinkliava Kanados Bažnyčios ir 
popiežiaus labdaros reikalams.

— Už praėjusį sekmadienį surink
ta $142.04.

— Rugsėjo 24 d. — Kryžiaus Ke
liai kapinėse. Visi dalyvaukite.

Kanados Lietuvių Dienos in
formacijos centras veiks spalio 
7, sekmadienį, Aušros Vartų 
par. salėje: kampas De Seve St. 
ir Drake St., Montreal 205, P.Q., 
tel. 768-0037. Čia suvažiuos visi 
LD programos dalyviai, svečiai 
ir bus išskirstyti nakvynėms. Pa
gal galimybę visi bus pavaišinti 
kava. Norintieji galės įsigyti bi
lietus į balių ir koncertą bei LD 
leidinį. Baliaus metu salėje bus 
informacijos staliukas. Sekma
dienį veiks informacijos punk
tai Aušros Vartų ir Sv. Kazi
miero par. salėse.

Buvusios Lenkijos aviacijos 
veteranai, dalyvavę II D. kare, 
yra susitelkę į atskirą organi
zaciją, kuri rugsėjo 2 d. suren
gė devintąjį savo suvažiavimą. 
Dalyvavo laisvajame pasaulyje 
išsisklaidę nariai. Kanados vy
riausybei atstovavo dr. S. Hai
dasz ir premjero vardu pasakė 
kalbą, iškeldamas suvažiavimo 
dalyvių nuopelnus Kanadai.

Šios lenkų organizacijos eilė
se yra ir “Wilno” eskadrilė.

• Tel. Bus.: 722-3545 į

į Res.: 256-5355 Į

į PETRAS ADAMONIS
; c. i. b. j
►J GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE )

i ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. ;
J 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. į
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA TEL 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas_____ ____ 5.0%
Taupomąsias s-tas ------------ 6.0%
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%
Nekilo, turto 8.5% 
Čekių kredito____________9.0%
Investacines__  nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo 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.


