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Švyturys visiems
Su nesulaikoma laiko slinktimi slenkame ir mes vis tolyn, to

lyn nuo Lietuvos. Tie, kurie palikome ją prieš trejetą dešimtme
čių, nemanėme, kad išėjimas iš savosios tėvynės taps išbloškimu, 
kurio bangos vis didės, stiprės ir neš tolyn. Žvelgdami atgal, ma
tome, kad daugelio puoselėta greito sugrįžimo viltis neišsipildė. 
Galimas dalykas, ji dar ilgai neišsipildys. Politinė situacija yra 
tokia, kuri ir didžiausią optimistą verčia žvelgti i dalykus realiai. 
Pradinis mūsų išėjimas tampa visą mūsų gyvenimą apimančiu to
limu nuo Lietuvos. Kas dingsta iš akių, nyksta ir iš širdies. Dėlto 
daugelio išeivių sieloje Lietuva nebėra tokia gyva, tokia deginanti, 
kamuojanti ir viliojanti. Nėra ko stebėtis tais tautiečiais, kurie, bū
dami intensyviai pasinėrę vietinio krašto gyvenime, daug mažiau 
dėmesio beskiria savajai tėvynei Lietuvai. Ryšiai su savaisiais kaž
kaip ima atsipalaiduoti, atvėsti. Okupaciniai suvaržymai neleidžia 
giliai išeivio sieloje glūdinčios Lietuvos atgaivinti normaliu apsi
lankymu, pabuvojimu, laisvu pagyvenimu. Kas kita laisvų kraš
tų išeiviams — jie kada nori gali apsilankyti gimtajame krašte, 
viešėti jame kiek nori ir kur nori. Dėlto ir jų ryšiai su savo kraštu 
yra gyvi, nuolat atnaujinami. Jų tėvynė tuo būdu niekad netaps 
paskendusiu varpu sielos gelmėje.

★ ★ ★

Okupacinė Lietuvos valdžia, aišku, nesuinteresuota autentiš
kais ryšiais su išeivija, nes tai pavojingas režimui elementas — 
‘•fašistai”, “hitlerininkai” ir kitokio plauko niekadėjai. Ryšiai su 
išeiviais jai rūpi nebent politinės ir ekonominės naudos požiūriu. 
Kadangi išeivija yra antisovietinė bei antikomunistinė, “kenkian
ti” okupacinei valdžiai, tai ją reikia palenkti sau. Tam tarnauja 
vadinamasis “kultūrinių” ryšių komitetas, jo agentai, bendradar
biai ir jo laikraštis “Gimtasis Kraštas”. Pastarasis yra grynai pro
pagandinis maskvinės politikos Įrankis, ant kurio meškerės užkim
ba ir viena kita suglumusi išeivijos žuvelė. Tiesa, palyginus su 
buvusiu “Tėvynės Balsu”, “Gimtasis Kraštas” bandė būti nuosai
kesniu, kreipti daugiau dėmesio j kultūrinius dalykus, tačiau ma
žai pažangos tepadarė. Ir kaipgi padarys, jei Kremliaus politika 
kitaip neleidžia. Dėlto “GK” redaktoriai turi nertis iš kailio liaup
sindami sovietinę politiką, komunizmo statybą, jo milžiniškus “pa
siekimus” ir niekinti išeivijos pastangas. Dažnai matyti “GK” liaup
sinimų, skirtų išeivijos komunistams net ir labai menkų renginių 
atvejais. Bet ar tai ryšių palaikymas su išeivija? Toli gražu! Tai 
komunistų ryšiai su komunistais. Tikrų, autentiškų ryšių su išei
vija labai maža. Vilnius čia savo misijos neatlieka, neskaitant iš
imčių, nes negali.

Taigi, situacija gana slegianti: vienoje pusėje gausi išeivija, 
kurios sieloje pamažėl blėsta gyvoji Lietuva, kitoje — okupacinė 
valdžia, nesuinteresuota tikraisiais ryšiais su išeivija, kuri neturi 
priemonių ryšiams sunormalinti. Ar tai reiškia visišką išsiskyri
mą ir nebeatšaukiamą nutolimą? Pavojus, žinoma, yra, bet virš jo 
šviečia ir viltis. Pirmiausia, lietuvių tauta turi patirties vergijose. 
Reikia manyti, kad ir dabartinę vergiją atlaikys. Išeivija taip pat 
turi savo patirties, kuri rodo jos atkaklų gyvastingumą, nežiūrint 
visų nuostolių. Yra tad pagrindo manyti, kad ir šį kartą ji bus 
nemažiau gyvastinga. Ir pavergtiesiems tautiečiams Lietuvoje, ir 
išeivijoje gyvenantiems šviečia ta pati nemarioji Lietuva su visa 
savo praeitimi, kovomis, dvasiniu lobynu ir ateities viltimi. Ji yra 
kaip švyturys, šviečiąs ir slegiančių miglų bei pavojingų sutemų 
laikotarpiais. Visų mūsų akys jin krypsta. Pro okupacines sute
mas matyti lietuviškoji šviesa, telkianti savin visų tautiečių dė
mesį. Nežiūrint Įvairių sunkumų, paskirų nubyrėjimų, nemažų 
nuostolių, — visur vyksta kūrybinis darbas. Kuria Įvairiose sri
tyse tautos talentai okupacijoj, kuria ir laisvėje. Tauta nestovi 
vietoje — ir abiejose užtvaros pusėse ji nesulaikomai kuria. Tai 
rodo neabejotiną jos gyvastingumą, kuris teikia viltį ateičiai. Ateis 
laikas, ir visos sukurtos vertybės susijungs autentiškoje Lietuvoje, 
kurios negali sugriauti jokia okupacija, joks prievartinis tautos 
perskyrimas. Tauta yra patvaresnė už visas okupacijas bei im
perializmus, kokie jie bebūtų. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
PREZ. R. NIKSONAS PER TELEVIZIJĄ TARTU ŽODŽIU DAR KARTĄ 
užtikrino amerikiečius, kad jis nieko nežinojo apie planuojamą 
politinį Watergate špionažą ir apie Baltųjų Rūmų pareigūnų pa
stangas nuslėpti šį incidentą iki š.m. kovo 21 d. iki to laiko’jam 
atrodė, kad incidental! tėra įvelti pagauti ir nuteisti asmenys. Kor
tas atskleidė senato komiteto ir paties prezidento įsakyti FBI 
tyrimai. Iš esmės šis prez. R. Niksono pareiškimas yra pakartoji
mas pareiškimo, kurį jis yra padaręs š.m. gegužės 22 d. Tik šį 
kartą prez. R. Niksonas priminė amerikiečių tautai pasaulinio 
masto sprendimus, galinčius turėti didelės Įtakos ateičiai, kai visi 
jau bus užmiršę Watergate skandalą. Perd’idelis dėmesys Water
gate incidentui pakirto pasitikėjimą JAV ekonomija krašte ir už
sienyje, apgaubė netikrumo •-------------- ;--------------------------

|) KANADOS ĮVYKIAI ||

ŠUOLiAiS KYLA KAINOS
Kanadoje prasidėjo kainų ki

limo krizė, liudijanti sparčiai 
augančią infliaciją. Per pasta
ruosius 12 mėnesių bendro pra
gyvenimo išlaidos padidėjo 
7,7%, maisto gaminių kainos — 
15,6%, jautienos — net 21%. 
Dienraščio “The Toronto Star” 
duomenimis, toks nenormalus 
kainų kilimas į apgailėtiną būk
lę Įstūmė apie 3 milijonus kana
diečių, kurie gauna ribotą vals
tybinę pensiją ar taip pat ribo
tas gerovės pašalpas. Premjero 
P. E. Trudeau liberalų vyriau
sybė, atmetusi konservatorių va
do R. Stanfieldo reikalavimą 
Įvesti kainų bei atlyginimų už
šaldymą ir kontrolę, pasirinko 
mažiau veiksmingą žingsnį — 
kiaulienos ir jautienos ekspor
to suvaržymus. Oficialiai skel
biama, kad jautienos kainų kili
mas turi ryši su prez. R. Nikso- 
no nutarimu atšaukti maisto ga
minių kainų užšaldymą, išsky
rus jautieną, šios teorijos šali
ninkai teigia, kad jautieną pa
brangino jos padidėjęs ekspor
tas Į JAV, kur iš Kanados Įvež
tai mėsai netaikomas jautienos 
kainų užšaldymas. Šią teoriją su
griauna antroji medalio pusė — 
tūkstančiai galvijų, kuriuos 
amerikiečiai eksportuoja kainų 
suvaržymo neturinčion Kana- 
don, vengdami vietinės piges
nės rinkos. Taigi, jautienos trū
kumo Kanadoje nėra, o jos kai
nos kyla pasakiškais šuoliais. 
Atrodo, nemažos įtakos turi ro

taciniai geležinkeliečių streikai, 
sustabdantys galvijų pristatymą 
iš prerijų provincijų į pagrindi
nius miestus rytinėje Kanadoje. 
Matyt, nebe kaltės yra ir didžių
jų Loblaws”, “Dominion” krau
tuvių tinklas. Šiose krautuvėse 
tik per vieną savaitgalį pakelis 
lašinių buvo pabrangintas $0.30, 
nors tie pakeliai jau buvo krau
tuvių lentynose ir negalėjo pa
brangti. Spaudai sukėlus triukš
mą, “Loblaws” ir “Dominion” 
krautuvėse bei sandėliuose turė- 
tiem lašinukam minėtąjį kainos 
padidinimą atšaukė, bet dabar 
sekmadieniais kaitalioja kainų 
korteles. Senosios kortelės paša
linamos, kad klientai negalėtų 
įrodyti gaminių pabranginimo.

Kanados provincijų premjerų 
konferencija paskelbė, kad pro
vincijos nėra nusistačiusios prieš 
kainų bei atlyginimų kontrolės 
įvedimą. Ontario premjeras W. 
Davis netgi pažadėjo provinciniu 
mastu ištirti kainų kilimą. Kon
servatoriai ir NDP socialistai 
reikalauja sušaukti atostogoms 
paleistą federacini parlamenta, 
kurio nariai posėdžius pradės tik 
spalio 15 d. Premjeras P. E. 
Trudeau, suvaržęs jautienos ir 
kiaulienos eksportą, planuoja 
duoti daugiau teisių kainu per
žiūrėjimo tarybai, vadovaujamai 
ekonomistės Beryl Plumptre. 
kurios metinė alga yra §40.000. 
Iš tikrųjų ši taryba tėra pata
riamasis organas ministerių ka- 
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Pirmojo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo nariai balsuoja 1958 metais Niujorke, J. A. Valstybėse

Ketvirtajam seimui jau pasiruošta
PLB valdybos pirm. Stasys

— Jau senokai skelbiama, 
kad PLB IV seimas įvyks Dar
bo Dienos savaitgalį — rugpjū
čio 30 — rugsėjo 2 d.d. Kaip 
vyksta jo ruoša?

— Daug dėmesio buvo skir
ta seimo programai — dieno
tvarkei bei darpotvarkei. Seimas 
renkasi retai, tik kas penkeri 
metai, tad rūpėjo sudaryti sąly
gas iškelti aktualiuosius reika
lus. Vienaip jie atsispindi JAV 
ir Kanadoj, skirtingų atspalvių 
turi kituose kraštuose, taa į ak
tyvų seimo darbą rūpėjo įtrauk
ti visų kraštų atstovus. Didele 
dalimi tai pasisekė. Visų ligi 
šiol Įvykusių seimų programom 
buvo prikišamas perkrovimas, 
šiame seime dėl to reikėjo siau
rinti kultūrinę programą, tad 
vietoj literatūros vakaro Lietu
vių Rašytojų Draugija turi ten
kintis tik literatūros premijos 
iškilmingu įteikimu banketo me
tu. Norima išvengti procedūri
nių klausimų svarstymo, papras
tai reikalaujančio daug laiko, 
tad su visais projektais kraštų 
lietuvių bendruomenės buvo su
pažindinamos iš anksto. Iš anks
to taip pat yra parengtos “PLB 
IV seimo darbo taisyklės”, pa
skelbtos “Pasaulio Lietuvio” ko
vo-balandžio n-ry, visi seimo at
stovai paprašyti dėl jų savo pa
stabas atsiųsti iki liepos 1 die
nos. Į pastabas, kurios buvo pa
reikštos dėl dienotvarkės bei 
darbotvarkės, yra atsižvelgta, 
dėl taisyklių pastabų negauta. 
Vadinas, seimas iš pat pradžios 
galės imtis esminio darbo.

— Seimas nėra kasdieninis 
įvykis. Tad kokie pagrindiniai 
klausimai Įtraukti į jo darbo
tvarkę?

— Apie šiuos klausimus smul
kiau buvo pasisakyta informaci
niais pranešimais po PLB val
dybos liepos 21 dienos posė
džio. Seimas turės pasisakyti 
dėl Bendruomenės ateities veik
los ir uždavinių. Yra pastangų, 
ypačiai JAV, Bendruomenės 
veiklą siaurinti ir uždavinius ri
boti. Klausimas reikalingas aiš
kaus sprendimo. Kas yra pati 
Bendruomenė: vien švietimui 
bei kultūrai ar tautinių reika
lų visumai? Kam ji svetur at
stovauja: tai aktyviajai daliai 
lietuvių, kurie reiškiasi 
organizuotame jos gyvenime, ar 
ir tyliančiai pasyviajai daugu
mai? Kas jos narys: tik lietuvis 
ar ir mišrios šeimos partneris 
nelietuvis? Kokia Bendruome
nės padėtis Lietuvos laisvinimo 
byloj: kovojantis lygiateisis 
partneris ar į šalį nustumtas ne
reikalingas trukdytojas? Kaip 
tvarkyti išeivijos santykius su 
tautos kamienu okupuotoje tė
vynėje: viešumoje keliamu 
triukšmu, vienašališkais arba 
demagoginiais rašymais, beato- 
dairiniu smerkimu ar sąmonin
gos bei planingos tautinės ir 
valstybinės įtakos perdavimu? 
Kaip nusistatyti veiksniu bend
radarbiavimo klausimu: jo siek
ti pasitarimų bei susitarimų ke
liu ar ir toliau eiti kas sau — 
atskirai veikti, atskirai pinigus 

Barzdukas atsako į "Tėviškės 
rinktis, atskirai leidinius leisti 
ir 1.1. Tai vis klausimai, kurie 
rūpi ne tik Amerikos ir Kana
dos lietuviams, bet svarstomi ir 
kitų kraštų lietuvių bendruo- 

' menėse.
— Ar numatomas ir organi

zacinių Bendruomenės reikalų 
svarstymas?

— Numatomas. Yra pareng
tas PLB konstitucijos pakeiti
mų projektas. Seimui teks pa
sisakyti Bendruomenės visuoti
numo klausimu. Būtent, kas ją 
sudaro: pasauly pasklidę lietu
viai, kaip kad skelbia Lietuvių

STASYS BARZDUKAS, dabartinis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkas

Charta, ar tik ta jų dalis, kuri 
apsisprendžia jai priklausyti ir 
tai pareiškia? Antras PLB "kons
titucijos pakeitimų objekte at
siradęs klausimas — tai admi
nistracinis tvarkymasis. Pvz. iš
laikyti ir toliau tokias instituci
jas, kaip PLB Kultūros Tarybą, 
kaip PLB Švietimo Tarybą ir 
pn., ar jų atsisakyti, pasiliekant 
tik kultūros ir švietimo darbų 
derinimo (koordinavimo) vaid
menį? Iš tikrųjų pats darbas at
liekamas atskirų kraštų lietu
vių bendruomenių atitinkamų 
institucijų. Iš kitos pusės, gyve
nimas parodė, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei reikia pa
stovių Kontrolės Komisijos ir 
Garbės Teismo institucijų. Kon
stitucijos pakeitimų projekte 
jos numatytos. Pats projektas 
buvo išsiųstas visai mūsų spau
dai. kaikurie laikraščiai jį pa
skelbė. Komentarų neteko nie
kur matyti. Buvo parašytas kon
stitucijos klausimais vienas ki
tas straipsnis iš šalies.

— JAV Lietuvių Bendruome
nė seimui duoda daugiausia at
stovų. Kodėl sudaromos sąlygos 
jiems lemiamus sprendimus pa
daryti?

— Teoriškai JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovai daugu
mos neturi: iš 112 atstovų JAV 
Liet. Bendruomenė turi 45 rink
tuosius atstovus, taip pat šiai 
LB priklauso 8 PLB valdybos 
nariai, taigi iš viso 53. Kadan
gi visų kitų kraštų visi atsto- 

'.iburių" pateiktus klausimus 
vai į seimą neatvyksta, tad J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenė 
realią daugumą seime turi. Nie
kas ligi šiol neiškėlė klausimo, 
kaip reikėtų kitaip tvarkytis. 
Priešingai, JAV Lietuvių Bend
ruomenė reiškė pageidavimą at
stovų skaičių padidinti: daugiau 
atstovų — būtų pajėgesnis at
stovavimas. PLB valdyba Į šį 
pageidavimą neatsižvelgė.

— Ar seime bus keliami gry
nai politiniai klausimai?

— Bus. Lietuvos diplomatijos 
narys Stasys Lozoraitis, Jr., 
skaitys paskaitą “Tarptautinė 
padėtis ir Lietuvos laisvinimas”. 
Po paskaitos — paklausimai ir 
diskusijos. Reikia tikėtis, ir čia 
politikuojančių atsiras. Tokio 
klausimo įtraukimas į darbo
tvarkę rodo, kad PLB valdyba į 
Lietuvių Bendruomenės veiklą 
politinėje srityje žiūri teigia
mai. Tai nereiškia, kad ir visi 
jos nariai būtų linkę politikuoti. 
Politika yra menas, reikalaująs 
labai gerai pasirengusių didelės 
erudicijos žmonių, apdovanotų 
dar specialia valstybininko do
vana. Politiką bačkininką reikia 
laikyti likimo siunčiama nelai
me.

— Ar yra tiesos, kad Lietuvių 
Bendruomenė frontininkų ran
kose ir dėlto neapima visų lie
tuvių?

— Kai 1963 vykau į PLB II 
seimą Toronte, visiškai’negalvo
jau Į PLB valdybą kandidatuo
ti. Tik seimo posėdžių salėj Val
das Adamkus man įteikė a. a. 
Juozo J. Bačiūno laišką: jei aš 
kandidatuosiąs, tai taip pat 
kandidatuosiąs ir jis, o išrinki
mo atveju PLB valdybos darbui 
duosiąs po penkis tūkstančius 
dol. kasmet. Mane tai sudomino. 
Pirma, Bačiūnas priklausė sena
jai išeivijos kartai, tad galėjo 
būti geras laidininkas šiai kar
tai į Bendruomenę jungtis, ant
ra. PLB valdyba tada savo dar
bui pinigo tikrai trūko. Su Ba
čiūno siūlymu sutikau. Į PLB 
valdybą buvom išrinkti: Juozas 
J. Bačiūnas, Stasys Barzdukas, 
Vytautas Kamantas, Alfonsas 
Mikulskis ir dr. Algirdas Nasvy- 
tis. Jų nutarimu, į valdybą buvo 
kooptuoti: Milda Lenkauskienė 
ir Julius Staniškis. PLB Kultū
ros Tarybos pirmininku buvo 
pakviestas dr. Jonas Puzinas. 
Dabar galiu atsakyti į klausimą, 
kiek šioje PLB valdyboje fron
tininkų: vienas. Aš pats. Kai po 
išrinkimo kilo kalba apie pirmi
ninkavimą, pirmuoju kandidatu 
buvau pasiūlytas aš. Atsisakiau, 
nes logika reikalavo pirmininku 
rinkti Bačiūną. Išrinkom tada 
Bačiūną. Tačiau partiniam mū
sų demagogam šitai nekliudė 
metų metais rašyti apie “fronti
ninko Barzduko diktatūrą” Lie
tuvių Bendruomenėje. Maždaug 
panašią analizę rastume ir ki
tais atvejais. Bet ar tai ką pa
dės, kai ne tiesa, o kas kita rū
pi? Girdi, “gyvename laisvame 
krašte”, “turime spaudos lais
vę” ir t. t. Todėl ir tesidžiaugia
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skraiste dolerį ir Amerikos už
sienio politiką. Prez. R. Nikso
nas dar kartą atsisakė perduoti 
senato komisijai jos pirm. S. 
Ervino reikalaujamus pasikal
bėjimų Baltuosiuose Rūmuose 
įrašus, motyvuodamas faktu, kad 
tokia nuolaida galėtų turėti di
delės žalos ateities preziden
tams. Tokie pokalbiai visada pa
sižymėjo nepaprastu atvirumu, 
aštriais komentarais, liečian
čiais ne tik įvykius, bet ir pa
skirus asmenis, neturinčius nie
ko bendro su Watergate skan
dalu. Jų įrašymas į magnetofo
no juosteles buvo atliktas su 
tvirtu pasiryžimu, kad jie nieka
da nebus paskelbti viešumai, 
nes toks žingsnis pakirstų parei
gūnų pasitikėjimą prezidentu. 
Paskutiniais viešosios nuomonės 
tyrėjų duomenimis, 27% ame
rikiečių yra patenkinti prez. R. 
Niksono pasiaiškinimu, 44% 
juo nenori tikėti. Naują pro
blemą sudaro viceprezidentui S. 
Agnew mesti kaltinimai, kad jis, 
būdamas Marylando gubernato
rium 1967-68 m., ėmė kyšius iš 
rangovų už valstijoje atliekamus 
valdinius darbus. Šiuos kaltini
mus iškėlė liberalioji spauda. 
Juos dabar tiria JAV prokuro
ras G. Beall Baltimorėje. Vice- 
prez. S. Agnew kaltinimus at
metė, pažadėjo parūpinti visus 
reikiamus dokumentus ir net as
meniškai atsakyti j klausimus. 
Kyla rimtas įtarimas, kad libe
ralieji demokratai ir jų šalinin
kai nori pašalinti S. Agnew iš 
viceprezidento pareigų, nes ta
da panašiai galėtų pasielgti ir su 
prez. R. Niksonu. Dabargi de
mokratus nuo prez. R. Niksono 
pašalinimo atbaido mintis, kad 
jo vietą tada užims gerokai kie
tesnis S. Agnew ir kad jis gali 
laimėti sekančius prezidento rin
kimus, į kuriuos daug vilčių de
da demokratas senatorius E-. 
Kennedy.

SUSTABDĖ BOMBARDAVIMUS
Prez. R. Niksonas, laikydama

sis susitarimo su JAV kongresu, 
rugpjūčio 15 d. sustabdė bom
bardavimus Kambodijoje. Jis 
betgi įspėjo komunistus Kam
bodijoje remiantį S. Vietnamą 
nepradėti naujos’agresijos, nes 
tokiu atveju bombardavimai bū
tų atnaujinti su JAV kongreso 
leidimu. Kongresui prez. R. Nik
sonas priminė, kad bombardavi
mų sustabdymas gali būti kenks
mingas pasaulinės taikos reika
lui, kad dėl kongreso Įsikišimo 
Amerikos draugai praranda pa
sitikėjimą šiuo kraštu, o Kam- 
bodijos kaimynai — savo saugu
mą. Iš turimų lėšų prez. R. Nik
sonas Kambodijai galės suteik
ti $105 milijonų ekonominę ir 
$186 milijonų karinę paramą 
Prez. Lon No! vyriausybė pra
dėjo traukti kariuomenės da
linius iš tolimesnių vietovių i 
sostinę Phnom Penh, tačiau ne
atrodo, kad jai pavyks sustabdy
ti komunistų ofenzyvą be ame
rikiečių bombonešių paramos. 
Pekinge sėdintis princas N. Si- 
hanoukas žada grįžti į Phnom 
Penh netolimoje ateityje ir jau 
paskelbė diplomatinį boikotą 
tiems kraštams, kurie nenu
trauks diplomatinių ryšių su 
prez. L. Nol režimu.

PASMERKĖ IZRAELĮ
Jungtinių Tautų saugumo ta

ryba vienbalsiai pasmerkė Izrae
li už valstybiniu mastu įvykdy
tą oro piratizmą. Izraelio nai
kintuvai, įsiveržę Libanan, pri
vertė iš Beiruto aerodromo pa
kilusį Irako keleivinį lėktuvą 
nusileisti Izraelio kariniame 
aerodrome. Po kelių valandų 
lėktuvui buvo leista grįžti į Li
baną, kai paaiškėjo, kad kelei
vių tarpe nėra palestiniečių 
maoistų grupės vado G. Haba- 
sho. Pastarasis minėtu lėktuvu 
turėjo skristi į Bagdadą, bet 
paskutiniu momentu pakeitė sa
vo planus. Už Izraelio pasmer

kimą balsavo ir JAV ambasado
rius J. Scali, pabrėždamas, kad 
tai nereiškia JAV politinės lini
jos pasikeitimo Artimųjų Rytų 
klausimu. Kanados lakūnų orga
nizacija pasiuntė telegramą už
sienio reikalų ministerial M. 
Sharp, prašydama sustabdyti Iz
raelio keleivinių lėktuvų skry
džius į Kanadą, jeigu nebus gau
ta tvirta garantija, kad tokių pi- 
ratizmo veiksmų Izraelis nepa
kartos ateityje. Tą pačią savaitę 
girtas arabas M. El-Toumi iš Li
bijos į Beirutą skridusį Libano 
keleivinį lėktuvą nukreipė Į Tel 
Avivo aerodromą. Nors teisina
masi, kad jis tai padarė, norė
damas parodyti arabų gerus no
rus Izraelio atžvilgiu, visdėlto 
jis galėjo būti ir Izraelio agen
tu, tęsiančiu palestiniečių vadų 
medžioklę. Nešvarius Izraelio 
darbelius atskleidė ir Norvegi
jos vyriausybės įsakytas Izraelio 
ambasados saugumo pareigūno 
Y. Eyal ištrėmimas. Norvegijo
je buvo nušautas norvegę vedęs 
marokietis A. Bouchiki, kurį 
Izraelio agentai įtarė ryšių pa
laikymu su arabų Juodojo Rug
sėjo grupe. Norvegų policija su
ėmė keturis Izraelio agentus, o 
kitus du rado ambasados saugu
mo pareigūno Y. Eyal bute.

PREKYBA tautomis
Britanijoje buvo paskelbti ka

ro metų premjero W. Churchil- 
lio dokumentai apie jo ir užsie
nio reikalų ministerio A. Edeno 
kelionę Į Maskvą 1944 m. pabai
goje. Tie dokumentai atsklei
džia gėdingą senojo politikos vil
ko ir žinomo antikomunisto san
dėrį su Stalinu. Už jo pažadą 
remti Britanijos interesus Toli
muosiuose Rytuose ir Vidurže
mio jūroje premjeras W. Chur- 
chillis sutiko perleisti Lenkiją 
Sovietų Sąjungos sferon, sovie
tinei įtakai atiduoti Rumuniją, 
Venkriją ir Bulgariją, o Įtaką 
Jugoslavijoje pasidalinti lygio
mis dalimis. Už šias premjero 
W. Churchillio nuolaidas Stali
nas pažadėjo Britanijai paramą 
Hong Kongo klausimu ir laisvas 
rankas Graikijoje.

NAUJOJI RESPUBLIKA
Graikijos sostinėje Atėnuose 

prezidentu buvo prisaikdintas 
monarchiją panaikinęs karinio 
režimo vadas G. Papadopoulos. 
Monarchijos panaikinimą ir jo 
išrinkimą prezidentu patvirtino 
referendumas, kuriame nebuvo 
apsieita be klastos ir spaudimo. 
Naujasis prez. G. Papadopoulos, 
pradėdamas savo pareigas, pa
skelbė amnestiją politiniams ka
liniams, pažadėjo parlamento 
rinkimus ir leidimą partijų veik
lai. Amnestuotų kalinių tarpe 
yra ir vienas eilinis karys, ban
dęs nužudyti patį G. Papado
poulos.

STREIKAI ČILĖJE
Čilės marksistą prezidentą S. 

Allende vis dar kamuoja nesi
baigiantys streikai. Liepos 26 d. 
streiką atnaujino apie 40.000 
sunkvežimių savininkų, prie ku
rių prisijungė ir autobusų savi
ninkai. Norėdamas sustiprinti 
savo labai netvirtą poziciją, 
prez. S. Allende ministerių ka
binetą papildė aviacijos, laivy
no, pėstininkų ir policijos va
dais. Apie 4.000 sunkvežimių 
perėmė kariuomenė maisto tie
kimui. Streikininkai reikalauja 
padidinti tarifą sunkvežimiais 
gabenamiem gaminiam, parū
pinti naujų sunkvežimių ir da
lių seniesiems. Kai prez. S. Al
lende per televiziją kreipėsi į 
tautą, sostinė Santiagas ir jos 
apylinkės staiga paskendo tam
soje. Dėl šio sabotažo nrez. S. 
Allende kaltina dešiniąsias gru
pes. siekiančias jo pašalinimo iš 
valdžios. Tačiau nerimą kelia ir 
kairiosios grunės, kurios fabri
kuose jau turi savo miliciją ir 
telkia ginklus. Atrodo, pamažu 
einama prie pilietinio karo.
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® REUMAMOTWMI:
* Pirmosios Komunijos gali 

eiti tik priėmusieji Atgailos sak
ramentą. Taip galutinai nu
sprendė ir dokumentą pasirašė 
sakramentų kongregacijos pre
fektas kard. Antonio Samore ir 
dvasininkų kongregacijos pre
fektas kard. John Wright. Doku
mente pabrėžiama, kad eksperi
mentai, leidžią vaikams pirma 
prieiti pirmosios Komunijos, o 
tik vėliau išpažinties, visur su
stabdomi.

* Doktrinos kongregacija pa
skelbė dokumentą, pasisakantį 
prieš kaikurias šio meto klai
das, kurios prieštarauja arba 
yra pavojingos katalikiškajai 
doktrinai. Pagrindiniai punktai 
liečia Kristaus Bendrijos vieny
bę, visuotinės Bendrijos neklai
dingumą, Katalikų Bendrijos 
mokomąjį autoritetą, senovinių 
dogmatinių formulavimų teisė
tumą ir Kristaus kunigystę. Nors 
pavardės neminimos, tačiau te
ologai tuojau nustatė, kad ne
klaidingumo klausime pasisako
ma prieš keletą šveicaro teologo 
kun. Hans Kueng nuomonių, o 
dogmatinių formulavimų klausi
me — prieš olandų teologo kun. 
Piet Schoenenberg, SJ, aiškini
mus. Bendrijos vienybės srityje 
pakartojama II Vatikano Santa- 
rybos mintis, kad Kristaus 
Bendrijos vienybė egzistuojan
ti Katalikų Bendrijoje ir todėl 
jai priešinga esanti mintis, kad 
Kristaus Bendrija yra tik sam
būris paskirų Bendrijų bei ti
kinčiųjų bendruomenių arba 
kad dabar niekur nėra tikros 
Kristaus Bendrijos, tiktai ją da
bartinės Bendrijos ir bendruo
menės bando pasiekti. Kunigys
tės klausime primenama, kad 
tiktai kunigais įšventintieji as
menys turi galią konsekruoti Mi
šiose.

* Švedų Liuteronų Bendrijos 
tikėjimo išpažinimas neatmeta 
popiežiaus primato. Tos išvados 
priėjo grupė švedų liuteronų ir 
katalikų teologų oficialiuose 
svarstymuose, kurie šiuo metu 
buvo paskelbti ir išleisti Sąjun
gos už Krikščionių Vienybę. Tai 
sąjungai priklauso: Švedijos 
Liuteronų Bendrija, kitos pro
testantų grupės. Katalikų ir Or
todoksų Bendrijos. Įžanginiame 
leidinio žodyje pasisakoma, kad 
16 šimtmečio reformacijos metu 
įvykęs liuteronų ir katalikų išsi
skyrimas esąs tragiškas įvykis, 
kuris mūsų laikais jau yra nete
kęs pagrindo. Reformatoriai 
anais laikais priešinosi supasau
lėjusiai Bendrijai, ir vyskupai 
buvo kritikuojami dėl dvasinių 
vertybių pajungimo žemiškoms^ 
šiais laikais Katalikų Bendrijo
je viso to nėra, o švedų Liutero
nų Bendrija jaučia, kad. siekda
ma vienybės, turi pripažinti Ro
mos Katalikų Bendriją kaip vie
nintele visame pasaulyje' papli
tusią Bendriją, turinčią pagrin
dines Kristaus visuotinės Bend
rijos savybes.

* Kiniečių vyskupų konferen
cija patvirtino kaikurių kiniečių 
papročių įvedimą į katalikiškąją 
liturgiją. Prieš Švenčiausiąjį vie
toj priklaupimo įvedamas gilus 
nusilenkimas, Mišiose už miru
sius bus pabrėžiamas protėvių 
prisiminimas, o kunigas, saky
damas Mišiose “Viešpats su ju
mis”, rankų neišskleis lotyniš
kuoju papročiu, bet jas sujun
gęs pakels augštyn. Be to, buvo 
patvirtinti dviejų nauju švenčių 
Mišių tekstai: vienos Mišios ski
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riamos kiniečių tradicinei rudens 
šventei, o kitos — Marijai, Ki
nijos globėjai.

* Arkiv. Vasil Velečkovsky, 
70 m. amžiaus ukrainietis re- 
demptoristas, kuris buvo Rusi
joje kalintas nuo 1945 m. iki 
1955 m., o 1969 m. vėl suimtas 
ir kalintas iki 1971 m., šiomis 
dienomis mirė Winnipege, Ka
nadoje. Jis paskutiniu metu bu
vo panašiai kaip kard. Slipyj iš
leistas įį Vakarus.

* Kun. Nicholas Foscolos, 36 
m., paskirtas naujuoju lotynų 
apeigų Atėnų miesto arkivysku
pu Graikijoje. Jis mokėsi Gre- 
goriaus universitete Romoje ir 
kunigu buvo įšventintas 1961 m. 
Paskui jis darbavosi tarp lotynų 
apeigų tikinčiųjų, kurių Atėnų 
arkivyskupijoje yra 26,000. Jis 
užims dėl senatvės atsistatydi
nusio arkiv. Benedict Printesis 
vietą.

* Du anglikonai klierikai, bai
gę Oksfordo universitetą, apsi
gyveno anglų katalikų kolegijo
je Romoje ir studijuos jėzuitų 
vadovaujamame G r e g o r i aus 
universitete.

* Arkiv. Ireney, rusų bei uk
rainiečių ortodoksų JAV-se gal
va, pasiuntė laišką prez. R. Nik- 
sonui ryšium su Brežnevo lanky
mus! Amerikoje. Laiške jis pri
minė prezidentui persekiojamą 
Ortodoksų Bendriją Sovietų Są
jungoje.

* Kard. Josef Mindszenty ke
turias dienas viešėjo Anglijoje 
pas kard. John Heenan. Žinoda
mas, kad kardinolui Mindszenty 
Vatikano yra uždrausta kalbėti 
prieš komunizmą, kard. Heenan 
iškilmingų pamaldų metu West- 
minsterio katedroje pasakė 
labai antikomunistinį pamokslą, 
pabrėždamas, kad Vengrijos ko
munistinė valdžia turėtų pasi
kviesti kardinolą Mindszenty at
gal į Vengriją ir leisti jam lais
vai darbuotis, jeigu nori įrodyti 
pasauliui tame krašte esančią re
liginę laisvę. Kardinolo Minds
zenty asmuo esą turi visiems ti
kintiesiems priminti pareigą rū
pintis kenčiančiais uz geležinės 
uždangos. Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Jugoslavijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje ir Balti
jos kraštuose religiniai perse
kiojimai tęsiami beveik be jokio 
protesto iš vakariečių pusės. 
Vakariečiai esą dažnai net neži
no, kad paskutiniaisiais mėne
siais tie persekiojimai dar pa
aštrėjo Jugoslavijoje, Sov. Są
jungoje ir ypatingai Albanijoje. 
Baltijos kraštų okupacija (1940) 
lygiai kaip ' Čekoslovakijos 
(1968) ir Vengrijos (1956) suki
lėlių kruvini nuslopinimai reiš
kia visišką religinę priespaudą 
tuose kraštuose. Nors tie kraš
tai daugiau nebeminimi pasau
linėse žiniose, bet žmonės ten 
vistiek kenčia. Anglijos laikraš
tininkų kard. Mindszenty buvo 
paklaustas, ar manąs, jog jau 
yra pasibaigę tokie žiaurūs teis
mai komunistiniuose kraštuose, 
kuriuos jam teko iškentėti. Jis 
atsakęs, kad nesąs tiek optimis
tiškas kaip daugumas vakarie
čių. Kard. Mindszenty šiuo me
tu jau aplankė Vakarų Vokieti
joje, Belgijoje ir Portugalijoje 
gyvenančius savo tautiečius, o 
dabar atvyksta į Kanadą ir JAV. 
Toronte jis lankysis rugsėjo 22 
d. Vengrijos karalienės Šv. Elz
bietos parapijoje, Dundas ir 
Spadina gatvių sankryžoje.

Kun. J. Stš.

Pirmieji įspūdžiai
Pirmieji įspūdžiai įplaukiant 

į Sydnėjaus uostą buvo geri: 
gražus didžiulis uostas — įlan
ka. Vienoj šoninėj įlankoj — 
karo laivyno impozantiški lai
vai, daug jachtų-laivelių, uosto 
įlankos krantai apstatyti gražio
mis vilomis, papuošti parkais, 
eilė gražaus smėlio paplūdimių.

Sustota prie krantinės už di
džiulio skersai uostą tilto. Įspū
džiai pasikeitė, kai sekantį rytą 
traukiniu buvome nuvežti į Bat
hurst imigrantų stovyklą. Čia, 
plyname lauke, grupės žemų 
barakų, aplink saulės išdeginta 
bei išdžiovinta gamta, žolė ru
dai pilka, negausūs medžiai su 
sluogsniais krintančia žieve, la
pai beveik pilki, skraido varnos, 
kaikur papūgų būreliai, bėgioja 
kralikai ir daugybė prie žmo
gaus tiesiog limpančių įkyrių 
musių. Atrodė, kad atvažiavome 
į savo' rūšies karštą Sibirą. Nuo
taikai sugedus, buvo ir tokių, 
kurie apsiverkė, kad nelabasis 
mus sugundė vykti į šią kengū
rų, gyvačių, visokių nematytų 
paukščių ir malonaus meškiuko 
“koala bear” žemę.

Klimatas
Lyginant su Lietuva ar Vo

kietija, čia labai skirtingas kli
matas. Čia beveik visus metus 
šviečia saulė. Apie 9 mėnesius 
trunka vasara arba švelnus ru
duo. Tik apie 2-3 mėnesius bū
na neva žiema, kuri yra šiek tiek 
panaši į lietuvišką tik Tasmani
jos saloj. Kartais būna šalčio iki 
-7°-10°Č sostinės Kanberos ra
jone, kalnuose, rytinėje Austra
lijos dalyje, kiek mažiau apie 
Melburno miestą. Aš sniegą čia 
mačiau apie 3 kartus gyvenda
mas stovykloj, bet jo danga (2— 
4 cm.) per valandą ištirpsta. Syd
nėjuje sniego matyti neteko, 
nors truputį šalnos būna. Syd
nėjaus gyventojai apsiaustų be
veik nevartoja, užtenka lietpal
čio. Moterys “žiemą” dėvi ap
siaustus. Melburne yra kiek šal
čiau, tad ten ir vyrai,' ir mote
rys žiemą nešioja apsiaustus, 
nors senieji australiečiai apsiei
na ir be jų. Brisbane ar Pertho 
miestuose 12 mėnesių per metus 

■— vasara. Adelaidėj' keletą sa
vaičių būna švelni žiema — mū
sų ruduo.

Lietuvoj dangus beveik ištisus 
metus daugiau ar mažiau debe
suotas. Čia kenčiame nuo am
žinos saulės. Retai pasitaiko ap
siniaukusi diena. Kadangi kli
matas kitoks, šiaurės kontinen
to dalyje visai tropikinis, tai ki
tokia ir augmenija, ir gyvūnija. 
Yra Australijoj ir labai gražios 
gamtos tropikų juostoj. Ypač 
daug dykumų ar pusiau dyku
mų — visa centrinė kontinento 
dalis, gal viso kontinento ploto. 
Kiek tirščiau apgyvendinta rytų, 
pietų ir dalis vakarų kontinen-

Šviesiaplaukis padangių riteris J
— 1100 šovinių turėjo Me- 

109. Majoras Hartmanas žiau
riai nužudė 780 nekaltu žmo
nių- v I

— Bet aš šaudžiau į rusų lėk
tuvus. Ar jūs to nesuprantate?

— Suprantu labai gerai. Kai 
jūs šaudėt į kitus lėktuvus, da
lis kulkų nukrito ant žemės, ir 
jūs nužudėte 780 nekaltų žmo
nių. Matote, kaip lengva įrody
ti, kad jų esate karo nusikal
tėlis.

Erichas nusišypsojo dėl tokio 
kvailo aiškinimo, šypsojosi ir 
komisaras.

— Ar tu, Erichai, nežinai, 
kad tai yra politika. Kodėl aš 
tuos civilius išvariau iš šios pa
talpos? Jūs bandote save apgin
ti sąlygose, kuriose tai neįma
noma. Jūs esate inteligentas 
žmogus. Mes turime įsakymą iš 
Maskvos jus išlaikyti. Jūs pasi
rašykite tą dokumentą, ir va
žiuosite namo pas savo šeimą. 
Mes pasirūpinsime, kad Jūs 
greitai grįžtumėt į savo kraštą. 
Paskui mes su jumis susisieksi
me. Svarbu, kad Jūs būtumėte 
mūsų pusėje.

— O jei ne?
— Jei Jūs nedirbsite su mu

mis, niekados negrįšite į savo 
kraštą.
. — Aš nepasirašau jūsų doku
mento ir niekados nepasirašy
siu. Sušaudykite mane dabar. 
Aš nebijau mirties.

Enkavedisto veidas apsiniau
kė.

— Karo nusikaltėlis! Dvide
šimt penkeri metai sunkiųjų 
darbų. Išveskite jį.

Po savaitės Stuttgarto laik
raštyje buvo pranešimas apie 
majoro Ericho Hartmano, kaip 
karo nusikaltėlio, nubaudimą 25 
metams sunkiųjų darbų. Usch 
motina rado savo dukterį var
tančią laikraštį. Ericho fotogra
fija su visais ordinais buvo įdė
ta laikraštyje. Motina apkabino 
dukteri. Usch tarė:

— Aš lauksiu Ericho, mama. 
Aš lauksiu.

— Bet Usch, 25 metai. Eri
chas bus per 60 metų amžiaus.

— Aš jo lauksiu, nors jis bū
tų ir 70 metų amžiaus.

(Bus daugiau)

\ 
%

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Karo nusikaltėliai
Kai paleistieji belaisviai bu

vo išvykę, vieną dieną į bara
kų rajoną su palydovais atėjo 
komisaras. Jis perskaitė prokla
maciją, kurioje buvo minimas 
moterų ir vaikų žudymas, kaimų 
deginimas ir t.t. Taip pat per
skaitė sąrašą, kurie taip darė. 
Tame sąraše buvo ir Ericho pa
vardė. Visi paminėti belaisviai 
dabar tapo karo nusikaltėliais. 
Jie negalėjo gauti jokio užtari
mo iš Ženevos konvencijos ar 
Raudonojo Kryžiaus. Jie buvo 
laikomi nusikaltėliais pagal so
vietinius nuostatus. Visi tie nu
sikaltėliai buvo nubausti po 25 
metus sunkiųjų darbų. Jie gaus 
dokumentus, kuriuose bus nu
rodyti jų nusikaltimai.

Kaltinamieji belaisviai po vie
ną turėjo pasirodyti kariniam 
teisėjui ir sužinoti savo nusi
kaltimus. Į teisėjo patalpą bū
davo įleidžiama po 4-5 belais
vius. Už stalo sėdėjo karinis tei
sėjas, kurio “morda” prašėsi 
plytos. Jo plaukai buvo pasišiau
šę, o pilvas — išdribęs. Erichui 
buvo paduotas lapas su to tei
sėjo parašu. Lape buvo pažymė
ta, kad jis buvo nubaustas 25 
metam sunkiųjų darbų katorgos. 

'Šioje patalpoje' sėdėjo apie 50 
civilių rusų, kurie stebėjo ofi
cialaus sovietų pareigūno veiks
mus. Kai buvo paminėta Ericho 
pavardė, jis atsistojo ir pa
klausė:

— Noriu sužinoti, 
kaltinamas.

Teisėjas žvilgterėjo 
ir tarė:

— Taip. Jūs esate 
nas, juodasis velnias, žymus la
kūnas, didelis karo nusikaltė
lis.

— žymus karo lakūnas, taip, 
bet ne karo nusikaltėlis, — at
sakė Erichas.

Teisėjas atidarė bylą, pirštu 
braukė per puslapį žemyn, skai
čiuodamas:

— 1. Jūs dalyvavote neteisė
tame ir žiauriame kare prieš So
vietų Sąjungą. Sunaikinote daug 
karo medžiagų, kurių skaičiuje 
345 brangius sovietų lėktuvus.

kuo esu

į Erichą

Hartma-

Lietuvių įsikūrimas Australijoj
to pakraščių. Tai pamatėm tik 
vėliau — prasikūrę ar pavaži- 
nėję.

Pereinamosios stovyklos
Visų tautų imigrantai spar

čios imigracijos periode (1948- 
1952 m.) buvo iš laivų ar vėliau 
aerodromų gabenami su visa 
jų manta į pereinamąsias sto
vyklas. Viena jų buvo prie Bat
hurst miesto (apie 160 mylių 
nuo Sydnėjaus), o kita Bone- 
gilla prie Wodongos miestelio 
(apie 180 mylių nuo Melburno). 
Bathurst stovykloj man teko pir
muosius darbo metus tarnauti 
administracijoj — tvarkos dabo
toju. Manau, gal bus įdomu, tad 
aprašau buvusį ten gyvenimą.

Tose stovyklose imigrantai 
praleisdavo normaliai apie 4-6 
savaites — iki išsiuntimo į dar
bovietes. Buvo atvejų, kad rei
kėjo ten laukti 3-4 mėn. Stovyk
los — tai buvusios karo meto 
kariuomenės kareivinės-barakai: 
dalis iš skardos, o dalis iš lentų, 
su medinėm grindim bei langais 
ir kilnojamom krosnelėm. Prie 
kiekvieno barako buvo prausyk
la su šiltu-šaltu vandeniu, bet 
be kanalizacijos. Keletas barakų 
buvo paskirti administracijos 
personalui. Imigrantams skirti 
barakai buvo be pertvarų — 
kaip daržinės maždaug 40 asme
nų. Kiekvienam gera geležinė lo
va' su matracu, gera patalynė 
(net 5 antklodės). Paklodės, už
valkalai dažnai keičiami ir plau
nami skalbykloj. Be to, keletas 
suolų, prie sienų lentynėlės, be 
jokių spintų. Be to, prie gru
pės gyvenamų barakų buvo at
skiri barakai — valgyklos ir vir
tuvės, gana gerai įrengtos. Lygi
nant su Vokietijos stovyklomis, 
tvarka buvo gera, visoks aprūpi
nimas geresnis. Maistas geras, 
neblogai pagamintas ir gausus. 
Taigi, po Vokietijos visi juo bu
vo patenkinti. Dirbantiems ad
ministracijoj buvo atskira val
gykla — ir seniesiems australie- 
čiams, ir imigrantams. Čia mais
tas buvo karališkas ir net su pa
tarnavimu. Imigrantai iš val
džios gavo “dovaną”: po drabu
žių eilutę, pusbačius (kaikurie 
net po 2 poras), po 2 pižamas. 
Daiktai — senokos mados, bet 
darbininkams geri. Kas savaitę 
kiekvienam mokami kišenpini
giai po 5 šilingus (dabar maž
daug $2 vertės).

Imigrantai tuojau patikrina
mi, kiek moka anglų kalbos. Pa
gal kalbos mokėjimą ar nemokė
jimą suskirstomi į grupes po 40- 
50 asmenų. Kasdien anglų kal
bos pamokos apie 2-3 valandas. 
Mokytojai — australiečiai. Prie 
pamokų dar visokie paaiškini
mai apie Australiją iš geografi
jos, gamtos, ekonomikos, tačiau 
tik esminės žinios. Mokantiems

J. Vaičeliūnas

ir pa-

kaltini-

2. 1943 m. gegužės 23 d. centri
niame fronte jūs puolėte duonos 
fabriką. Anksčiau jame kasdien 
iškepdavo 16 tonų duonos kas
dien sovietų žmonėms. Po fabri
ko sudaužymo kasdien buvo ga
lima iškepti tik vieną toną duo
nos. 3. Prie Briansko jūs nužu
dėte 780 civilių, kurių skaičiu
je buvo moterys ir vaikai.

Erichas atsikerta
Erichas nebeišlaikė 

klausė:
— Ar aš galiu dėl tų 

mų pasisakyti?
— Žinoma.
— Aš buvau karys ir šaudžiau 

į sovietų lėktuvus, kaip rusų la
kūnai šaudė į vokiečių lėktuvus. 
Tai buvo mano pareiga, o ne 
karinis nusikaltimas.

— O kaip su kepyklos sunai
kinimu?

— Aš niekados nešaudžiau į 
pastatus. Kur ta kepykla buvo?

— Netoli Smolensko.
— Aš tuo laiku su savo dali

niu buvau pietuose, Krymo ra
jone.

— Taip, taip. Visi nusikaltė
liai taip teisinasi.

— Aš nežudžiau moterų ir 
vaikų. Iš kur paimtas toks skai
čius? Aš niekados nebuvau prie 
Briansko. Kaip jūs galite mane 
kaltinti moterų ir vaikų žudy
mu?

— Mes nekaltiname, Hartma- 
nai. Mes parodome, kad jūs taip 
padarėte. Pagal sovietinį teisin
gumu, nekalti žmonės į kalėji
mą nesodinami.

— Įrodykite, kad aš nužu
džiau 780 civilių žmonių. Aš ko
vojau tik prieš sovietų ginkluo
tus lėktuvus.

Komisaras pasijudino kėdėje, 
žvilgterėjo į civilius ir pasakė:

— Išveskite civilius, ištuštin
kite teismo patalpą. Jie jau pri
sižiūrėjo į karo nusikaltėlius.

Kai civiliai buvo išvesti, komi
saras paklausė:

— Tu žinai, Hartmanai, kiek 
šovinių turėjo Me-109?

— Tiksliai nežinau. Apie 
300 šovinių kiekvienam kulko
svaidžiui ir apie 150 patrankė- 
lei.

v. Šliogeris

angliškai mokytojai duodavo 
knygų pasiskaityti. Lygiagrečiai 
raštinė pravesdavo kiekvieno as
mens apklausinėjimą, surašyda
vo visokias žinias. Reikalingi 
vertėjai parenkami iš pačių imi
grantų. Čia pasimaišydavo ir 
saugumo agentai, keli jų mokėjo 
rusiškai, vokiškai ir lenkiškai. 
Neteko sutikti mokėjusio lietu
viškai. Darbo imigrantams nebu
vo jokio, tik savo baraką išvaly
ti bei kartais virtuvėj-valgykloj 
patalkinti.

Vyrai ir moterys
Vyrai ir moterys (vedę ar ne

vedę) gyveno atskiruose bara
kuose, taipgi moterys (ištekėju
sios be vaikų ir neištekėjusios). 
Moterys su vaikais kartais ir su 
savo vyru, jei užtekdavo patal
pų (retai taip buvo), gyveno ati
tvertoje barako dalyje. Jei ne
buvo vietos, tai viename barake 
gyveno kelios moterys su savo 
vaikais be vyrų. Bet būdavo ir 
taip, kad į vieną baraką be per
tvarų suguldydavo 20 vedusių 
porų (t.y. vyrų ir žmonų). Buvo 
protestų, triukšmo. Nebuvo at
sižvelgiama į tai, kol imigrantai 
buvo D.P. Vėliau, kai pradėjo 
važiuoti ir anglai imigrantai, 
jiems buvo kitaip: kiekviena šei
ma gaudavo kambarėlį, o kartais 
ir du. Tam reikalui barakus 
skubiai perdirbo, čia pamatė
me, kad mūsų DP statusas yra 
žemesnis.

šeštadienių vakaras specialioj 
didelėj salėj imigrantams buvo 
rengiami pasilinksminimai — 
šokiai, kartais su pačių imigran
tų paruošta programa. Atvykda
vo svečių ir australiečių. Sek
madieniais atskirame barake — 
bažnyčioj įvairių tikybų pamal
dos. Buvo atskiros ir mūsų lie
tuvių katalikų pamaldos.

Paminėtina, kad Bathursto 
stovykloj per naktį žiemos metu 
gal kelias savaites barake van
duo kibire užšaldavo. Vasarą 
sunku buvo apsiginti nuo dau
gybės musių.

Vaikai ir ligoniai
Taip pat paminėtinas valdžios 

rūpinimasis imigrantų vaikais. 
Visai mažiems buvo spacialaus 
maisto virtuvė, iš kur motinos 
maistą paimdavo arba vietoj 
maitindavo. Buvo ir vaikų sky
rius ligoninėj, kur susirgus gy
dydavo. Kiek paaugusiems vai
kams buvo vaikų darželis. Juos 
ten mokė ir specialiu maistu mai
tino. Jei kuri imigrantų šeima 
su vaikais užtrukdavo ilgiau sto
vykloj arba tėvai dirbo administ
racijoj, tai valdžios autobusas 
vaikus vežiodavo į Bathurst 
miesto mokyklas ir atgal. Vai
kam, išvykstantiem į mokyklą, 
duodavo sumuštinių ir vaisių. 

Mačiau valdžios rūpestį, kad bū
simi australiečiai — mūsų vai
kai būtų sveiki, gerai maitinami 
ir mokytųsi. Vietos stovyklos li
goninėj visų imigrantų plaučiai 
buvo tikrinami rentgeno apara
tu. Nors plaučius tikrino ir Vo
kietijoj, tačiau pasitaikė, kad 
rasdavo žmonių su džiovos pa
liestais plaučiais. Tokių atgal 
nesiųsdavo, bet gydydavo sana
torijose.

Imigrantų stovykloj vienu me
tu buvo apie 2.000. Kartais, iš
siuntimui į darbus sutrikus (pvz. 
ilgo angliakasių streiko metu) 
ar daugiau laivų atvykus, susi
darydavo net 4.000 asmenų. Vie
nas laisvas atgabendavo 1.000 
iki 1.500 asmenų. Atvykstančių 
sąrašai būdavo gaunami iš anks
to ir jų priėmimui pasiruošiama.

Išsiuntimas i darbus
Stovyklos viršininkas-komen- 

dantas iš imigracijos departa
mento bei kitų įstaigų gaudavo 
nurodymus, kur, kiek ir kokios 
lyties imigrantų išsiųsti. Tos 
darbovietės, bent pirmaisiais 
metais, buvo daugiau valdinės, 
pvz. geležinkelių valdybos, van
dens ir kanalizacijos v-ba, ka
riuomenės sandėliai, kelių v-ba, 
ligoninės ir pan. Privačių dar
boviečių buvo kiek mažiau. Tai 
— plieno liejyklos, cukranend
rių plantatoriai, privačios ligoni
nės, viešbučiai, privatūs asme
nys. Vėliau atsirado ir anglies 
bei gelež. rūdos kasyklos.

Išsirinkime į darbus buvo 
daug diskriminacijos. Pvz. vedu
sių be vaikų poras normaliai 
skirdavo ne tik į skirtingas dar
bovietes, bet kartais ir į labai 
tolimas iki 1.000 mylių atstumo 
vietoves. Vėliau dėlto įvyko 
daug šeimų tragedijų. Vedusių 
poros, kurios buvo su charakte
riu, ypač jei mokėjo anglų kal
bos, išsikovodavo, kad skirtų į 
tą patį miestą abu — pvz. žmo
ną už tarnaitę į Sydnėjaus ligo
ninę, o vyrą į palapinių stovyk
lą prie Sydnėjaus (dirbti prie 
geležinkelio remonto). Ypač už- 
sipyrę gaudavo paskyrimus net 
į tą patį viešbutį su bendru kam
bariu ar net butu. Pažįstamą gy
dytoją paskyrė į šiaurės Queens- 
landą cukranendrių kirsti. Tai 
tikras baudžiauninko darbas. Jo 
žmoną — gail. seserį paskyrė į 
Sydnėjaus ligoninę slaugės dar
bui. Atstumas virš 1.000 mylių. 
Permažai parodė užsispyrimo. 
Šis pažįstamas gydytojas už ke
leto savaičių, užsidirbęs pinigų, 
iš cukranendrių plantacijos pa
bėgo į Sydnėjų. Čia atvykęs dar
bo įstaigoj papasakojo savo isto
riją ir buvo paskirtas sanitaru- 
valytoju į Sydnėjaus karo ligo
ninę, kur dirbo tuos dvejus me
tus pagal sutartį, bet gyventi tu
rėjo kurį laiką atskirai nuo žmo
nos sanitarų-vyrų barake prie 
ligoninės. Mat, Sydnėjuje pir
mais keleriais metais buvo ne
paprastas butų trūkumas. Reika
lą sunkino tai, kad senieji aust
raliečiai naujiesiems ateiviams 
nė už gerą pinigą nenorėjo nuo
moti kambarių. Vyrus, turėju
sius žmonas su vaikais iki 15 
metų, skirdavo į darbovietes ne
toli nuo šeimų stovyklos. Tas 
“netoli” galėjo būti 200 mylių. 
Jo šeimą valdžia nuveždavo į 
specialią stovyklą. Už šeimos iš
laikymą ten dirbantis ir toli gy
venąs vyras turėjo mokėti. Jei 
šeima buvo kiek didesnė, tai ap
mokėjus už šeimos butą ir mais
tą, tam vyrui iš algos beveik 
nieko nelikdavo. Jei galėjo, tai 
tokios žmonos stengdavosi gauti 
darbą šeimos stovykloje — pvz. 
virėjos ar panašiai. Kadangi vai
kais valdžia rūpinosi, vežiodavo 
juos iš tų šeimų stovyklų į arti
miausią mokyklą, tokiu vaikų 
motina galėjo vietoje dirbti.

Kita diskriminacijos rūšis 
skirstant į darbus — tai nepri
pažinimas jokio profesinio moks
lo betkurioj Europos valstybėj, 
išskyrus D. Britaniją. Taip pa
žįstami 4 lietuviai gydytojai bu
vo paskirti į Sydnėjaus karo li
goninę ne gydytojais, o vyr. sa
nitarais. Čia bedirbdami, jie 
reiškė protestus ir pareikalavo 
grąžinti į Vokietiją. Valdžia pa
siuntė jtios į trumpalaikius tro- 
nikiniu ligų kursus, o po to į 
Naująją Gvinėją (koloniją) jau 
su gydytojų teisėmis gydyti ten 
ir juodus, ir baltus (augštesnės 
rasės) žmones. Tie gydytojai ten 
gerai įsikūrė ir po 5 metų galėjo 
grįžti į Australiją bei dirbti kaip 
gydytojai. Šiaip čia likę gydyto
jai turėjo dar, dirbdami kito
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nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

B. Latauskienė
G. ir V. Kairiai G. ir R. Strimaičiai
N. 'ir D. Zeliznak D. ir A. Enskaičiai

kius darbus, 3 metus mokytis. 
Išlaikę egzaminus gavo gydyto
jų teises.

Visi inžinieriai bei technikai 
dažniausiai buvo skiriami dar
bininkais prie plentų ar pan.

Skirstant buvo atsižvelgiama 
į amžių: vyresniems tekdavo 
kiek lengesnis fizinis darbas. Bū
dinga, kad ilgoką laiką neskir- 
davo darbininkais į fabrikus. 
Tik atlikę dvejų metų, prievolę 
daugelis patys perėjo į fabrikus, 
kur fiziškai lengviau, o pinigo 
daugiau.

Darbininkus į darbovietes siųs
davo grupėmis nuo 30 iki 200 
asmenų su palydovais, kuriais 
kartais' buvo ir administracijoj 
dirbę imigrantai. Grupės norma
liai buvo atskirai vyrų ir mo
terų. Į tautybę mažai atsižvelg
davo, dažniausiai buvo kelių 
tautybių. Daugiausia buvo len
kų, jugoslavų, toliau sekė lat
viai, lietuviai ir estai. Visų tų 
tautybių tarpe buvo šiek tielč 
rusų ir dar didesnė grupė ukrai
niečių. 1949 m. antroj pusėj bu
vo atgabenti keli didesni trans
portai “baltųjų” rusų iš Kini
jos. Nežinau tikrai, bet jų, be
rods, atgabeno virš 10.000. Jie 
buvo turtingesni už DP iš Vo
kietijos. Kaikurie turėjo nema
žai užsienio valiutos, brangeny
bių. Dėlto vėliau jie greičiau už 
mus prasigyveno bei namus įsi
gijo.

Butų problema
Darbovietėse valdžios atsiųs

tais imigrantais rūpinosi darb
davys — pvz. geležinkelių admi
nistracija, cukranendrių planta
torius, ligoninė, viešbutis. Butai 
vyrams buvo daugiausia palapi
nės su lentų grindimis, rečiau 
lentų barakai, kartais skardinės 
būdos. Tie “butai” būdavo.ne
toli darbovietės — remontuoja
mo plento ar geležinkelio, bet 
kartais labai toli nuo miestų. 
Maistui gaminti buvo įrengtos 
virtuvės ir valgyklos. Maistą at
gabendavo privatūs rangovai.

Vyrai, patekę į ligonines ar 
viešbučius sanitarais ar šlavi
kais, buvo laimingi, nes gyveno 
ir maitinosi prie ligoninės esan
čiose patalpose arba gana geruo
se barakuose su visais patogu
mais ir gavo ligoninės maistą.

Moterys, patekusios į ligoni
nes tarnaičių pareigoms arba į 
viešbučius, gyveno tos ligoni
nės ar viešbučio tarnams skirto
se patalpose, dažniausiai po 2 
kambaryje. Jos butais skųstis 
negalėjo, nes buvo geri. Tačiau 
jų vyrai lankyti negalėjo. Mais
tą' gaudavo iš ligoninės ar vieš- 
buvio valgyklos.

Atlyginimas ir kainos
Atlyginimas buvo mokamas 

toks pat, kaip australiečiam. 
Charakteringa, kad už darbą mo
terims buvo mokama tik 75% 
vyro atlyginimo. Vyrai, kad ir 
dirbo tą patį darbą kaip mote
rys, pvz. mazgojo indus ar dirbo 
valytojų, gaudavo daugiau, nors 
minėtus darbus moterys padary
davo geriau. Lyginant su Kana
da ar JAV, čia atlyginimai buvo 
ir tebėra daug mažesni. Kiek 
man teko palyginti, Kanadoj at
lyginimas apie 50% didesnis, o 
JAVse net 100% ar net dau
giau. 1949-1952 m. už 5 dienų 
arba 40 valandų savaitės darbą 
vyrams mokėjo tik 6-7 svarus. 
Jei gaudavo truputį augštesnės 
kategorijos darbą — 7-8 svarus. 
Už šeštadienius mokama 50% 
priedo, o už šventadienio darbą 
net 100%. Moterys gaudavo 
maždaug proporcionaliai 25% 
mažiau. Mažiau gaudavo ir ne
pilnamečiai 16-21 metų amžiaus. 
Atlyginimai visą laiką kilo, bet 
kilo ir kainos. Apie dabartinius 
1973 m. atlyginimus parašysiu 
atskirai. Kainos atitiko anų lai
kų atlyginimus. Pvz. vyr. vilno
nė vidutinė eilutė kainavo apie 
10-12 svarų. Iš dviejų savaičių 
algos galėjai'tokią nusipirkti ir 
pavalgyti bei parūkyti. Geri iš
eiginiai pusbačiai — du svarai. 
Australijos svaras anuomet bu
vo vertas JAV $3.40, tačiau 
greit krito iki $2.80. Maistas, 
ypač vaisiai, buvo ir tebėra pi
gus. Vyras galėjo gerai valgyti 
už 1 svarą visą savaitę.

* Kard. Cesare Zerba, Vatika
ne tarnavęs prie 4 paskutiniųjų 
popiežių, mirė šiomis dienomis 
Romoje. Jis savo karjerą pra
dėjo 1924 m. sakramentų kon
gregacijoje ir per visą laikotarpį 
iki mirties savo laisvalaiki pa
šventė išpažinčių klausymui vie
noje Romos parapijoje. 1965 m. 
buvo pakeltas kardinolu.
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Didysis seimininkas Laikas 
atsiuntė Kanadon

Prieš 25 metus į naująjį žemyną atvyko būrys lietuvių
' J. Vaičeliūnas

Iš propagandos į ambasadorius

“Laikas bėga net risčia, o se
natvė jau ir čia”, — sako mūsų 
dainius Maironis. Greitai bėga 
dienos, savaitės, mėnesiai, me
tai. O kaiką tenka skaičiuoti ir 
šimtmečio ketvirčiais. Prieš tokį 
ketvirtį į Kanadą atvyko grupe
lė lietuvių, kurie pagal sutartį 
vienerius metus turėjo atidirbti 
žemės ūkyje.

Kai tame emigracijos laiko
tarpyje viena grupė lietuvių iš 
Vokietijos keliavo į JAV, iš 
Bremeno uosto į savo buvusią 
stovyklą pasiuntė bendrą laišką, 
kurio pirmieji žodžiai taip skam
bėjo: “Didysis šeimininkas Lai
kas mūsų gyvenimą pasuko nau
jojo žemyno link.” Panašiai ga
lėjo pasakyti ir visi lietuviai, 
kurie keliavo į naująjį žemyną.

1948 m. birželio 19 d. po Pa
namos vėliava plaukiojąs pusiau 
keleivinis laivas “Continental” 
išplaukė iš Antverpeno uosto, 
gabendamas per Atlantą apie 
300 keleivių, kurių tarpe buvo 
ir keliasdešimt lietuvių. Jie to
lo nuo Europos ir nuo savo tėvy
nės, nes jiems kito pasirinkimo 
nebuvo: tėvynė priešo pavergta, 
o gyvenimas stovyklose įgriso 
iki gyvo kaulo. Pokarinis laiko
tarpis, praleistas Vokietijos sto
vyklose, visus skatino kaip ga
lint greičiau išvykti į platųjį pa
saulį ir vėl pradėti normalų gy
venimą.

Mūsų laivas plaukė Šeldės 
upe, kuri savo žiotimis skrodė 
Olandijos žemę. Lamanšo kana
las su Britanijos ir Prancūzijos 
krantais traukė keliaujančių 
žvilgsnį. Po pusantros paros pra
nyko Britanijos krantai, prany
ko ir laivą lydėjusios žuvėdros. 
Mūsų laivas veržėsi į Atlanto 
platumą.

Dienos metu lietuviai būria
vosi ant laivo denio. Nevisi jie 
buvo geri pažįstami, nes Vokie
tijoje gyveno atskirose stovyk
lose, bet kelionė laivu visus grei
tai suartino. Kartą tokio susibū
rimo metu pasigirdo net oficia
lių kalbų. Buvo raginama, kad 
ir Kanadoje išliktume gerais 
lietuviais, gerais patriotais, kad 
lietuviškus reikalus remtume ne 
tik žodžiais, bet ir darbais bei 
pinigine auka. Ar visi tokie iš
liko?

šv. Jono išvakarės. Už sienos 
girdėti latviškas “lyguo”, nes ir 
latviai švenčia šv. Jono šventę. 
Mūsų vienutėje Jonas nepakelia 
galvos nuo pagalvio — jį vargi
na jūros liga, Ir visi keleiviai, 
kurie pirmą kartą plaukia per 
vandenyną, jaučia tą ligą, tik ne
visi guli lovose. Tokios ligos me
tu norisi aštresnių valgių — juo
dos duonos, silkių, svogūnų. Bet 
kur tokių valgių gausi? Išrinkto
sios tautos vaikams ir laive svo
gūnai įeina į maisto davinį, bet 
negi eisi pas juos prašyti?

Atlanto viduryje atšvenčiama 
tradicija — vakarieniaujama su 
popierine kepuraite ant galvos. 
Po vakarienės — atskirų tauty
bių pasirodymas. Sunku parody
ti lietuviškos dainos meną, kai 
lietuvių grupę sudaro “ūkinin
kai ir tarnaitės”. Negeriau pasi
rodė ir kitos tautybės.

Kartais stebime Atlanto pla
tumas pasirėmę ant bortinės at
ramos. Plaukiame pro banginių 
rajoną. Tolumoje matyti net ke
lių banginių švirkštai — taip 
jie kvėpuoja. Pora banginių pra- 
linguoja šalia mūsų laivo. “To
kia žuvelė nuneštų ir kabliuką”, 
— juokiasi vienas iš mūsų. “Jei 
tokią žuvį pagautume, užtektų 
visiems keleiviams maisto iki 
Halifakso”, — pastebi kitas. Bet 
čia niekas žuvų negaudo, nors 
kartais ir į mūsų valgiaraštį įei
na žuvies patiekalas. Maciau, 
kaip Antverpeno uoste į mūsų 
laivo virtuvę atvežė didokų žu
vų.

Iškylauja lietuvių jaunimas ir Brazilijoj. Nuotraukoje — linksmosios 
•‘Rūtelės” sambūrio iškylautojos iš Sao Paulo miesto Nuotr. A. Saulaičio

Nuo Kanados krantų dar bu
vo koks 1000 km atstiimo, kai 
kartą prie laivo pastebėjau antį 
su mažais ančiukais. Kur jų liz
das? Aplinkui nematyti jokios 
salos. Kiekviena didesnė žuvis 
lengvai prarytų ančiuką. Ma
čiau, kaip ramus vėžlys, kuris 
po vandeniu atrodė kaip ak
muo, vienu akimirksniu prarijo 
ančiuką, kuris buvo atsiskyręs 
nuo savų grupelės. O čia antis su 
savo šeimynėle Atlanto platu
moje.

Laivo bufete yra įvairių gė
ralų ir rūkalų. “Camel” cigare
čių dėžutė — tik 17 centų. Bet 
“dypukams”, visai neturintiems 
amerikietiškų ar kanadietiškų 
pinigų, tie malonumai nepriei
nami. Jie suka “bankrutkes” iš 
savų išteklių, įgytų dar Vokieti
joje. Bufetu naudojasi tik ame
rikiečiai ar panašios kategorijos 
keleiviai.

Po vienuolikos parų mūsų lai
vas įplaukė į Halifakso uostą. 
Kitą rytą beveik visi keleiviai 
nustebę žiūrėjo į naująjį pasaulį 
— Kanadą. Europoje palikome 
vasarą, o čia šviežia žaluma, lyg 
būtų gegužės vidurys.

Po keleto valandų mūsų trau
kinys lėkė į Kanados gilumą. 
Mus lydėjo apie 50 metų am
žiaus ukrainietis, senas kanadie
tis. Jis sakė, kad Kanadoje 
mums bus gerai. Imigrantai, ku
rie į Kanadą atvyko po pirmojo 
pasaulinio karo, čia labai vargo, 
nes jų niekas neaprūpino darbu. 
O mes čia atvažiavome su dar
bo sutartimis.

Mūsų, “ūkininkų”, grupelės 
paskyrimo stotis—Ošava. Klau
sėm vadovą, kurioje provincijo
je yra Ošava. Jis paaiškino, kad 
tas miestas yra Ontario provin
cijoje, netoli Toronto. Mūsų 
nuotaika pagerėjo. Nenorėjome 
patekti į prancūzišką Kvebeko 
provinciją, nes nemokėjome 
prancūzų kalbos, o angliškai 
kiekvienas šiek tiek grabalio- 
jom.

Liepos 2 d., apie 7 v. r., mūsų 
traukinys sustojo Ošavos stoty
je. Išlipome 20 “ošaviškių”. Ne
trukus atvyko darbo įstaigos pa
reigūnas. Jis savo automobiliu 
mus atvežė į tą įstaigą. Iki mus 
suvežė, turėjo padaryti 7 kelio
nes. Čia dar apie valandą laiko 
šnekučiavome. Vienas mūsų aiš
kino, kad tam, kuris iš mūsų pir
mas pateks pas ūkininką, bus 
sunkiausia, nes jo ūkininkas 
anksti keliasi, tai anksti kels ir 
savo darbininką. Taip bešne
kant, pasigirdo balsas šaukiąs 
mano pavardę, nors sąraše bu
vau paskutinis. Tarnautojas pa
kvietė mane į kitą kambarį, ku
riame laukė vienas žmogus. Jis 
mus supažindino. Tai mano bū
simas šeimininkas Charles Nay
lor. Ir aš pirmas patekau pas tą 
“anksti atsikeliantį ūkininką”. 
Grįžau į bendrą patalpą pasiimti 
lagamino. Mostelėjau ranka 
draugams — iki pasimatymo 
kaimynystėje. O ta kaimynystė 
kai kam buvo 5-10 mylių atstu
mo.

Po savaitės iš Darbo įstaigos 
gavau sąrašą, kuriame buvo su
žymėti į ūkius atvykusieji dirb
ti lietuviai bei jų šeimininkų ad
resai. Tame sąraše buvo: Buk- 
naitis Adolfas, Danaitis Jonas, 
Guobys Pranas, Hagedornas 
Ferdinandas, Judinskas Vladas, 
Kazlauskas Zigmas, Kryželis 
Evaldas, Liauba Jonas, Micevi- 
čius Vincas, Michalovski Albert, 
Mikalauskas Kazys, Mikalauskas 
Kazys, in., Parojus Juozas, Pe- 
nikas Pranas, Pūkas Pranas, 
Raila Albinas, Raščius Antanas, 
Sipelis Petras, Šutas Pranas, 
Vaičeliūnas Juozas.

PER SPAUDĄ I LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

Senovės lietuvių sodyba gimtajame krašte. Sis rodinys yra prel. Pr. Juro įsteigtame muzėjuje “Alka” Putnume, 
Conn. Ten yra sutelkta daug etnografinės lietuvių medžiagos iš Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados

“Baltijos” išvyka i Kanados vakarus Australijos lietuviu gyvenimas
V. ŠLIOGERIS

Ištisus keturis mėnesius “Bal
tijos” vadovai ir tėvų komitetas 
planavo, tikslino, tikrino planus 
ansamblio išvykai į tolimuosius 
Kanados vakarus. Mes, “Balti
jos” nariai, net ir mokslo metų 
galo egzaminų metu ir atostogų 
laiku rinkomės kas sekmadienį 
4—5 valandų repeticijom.

“Air Canada” sparnais
Pagaliau atėjo liepos 18 die

nos gražus saulėtas pavakarys. 
Po kun. B. Pacevičiaus palaimi
nimo Šiluvos Marijos bažnyčio
je nekantriai skubame, artimų
jų ir draugų lydimi, Londono 
aerodromo link. Išskrendan- 
tiems sėkmingos kelionės palin
kėti susirinko gausus londoniš- 
kių būrys.

Štai jau ir Toronte, kur, kele
tui valandų praėjus ir jau sute
mus, susėdome lėktuve “Balti
jai” rezervuotose vietose pasi
ruošę beveik keturių valandų 
kelionei į Kalgarį. Kelionė ne
nuobodi: čia skrendame virš žai
buojančių debesų, čia užkan
džiaujame, o vėliau pasivejame 
saulę ir vėl iš naujo saulėlydis.

Kalgarį pasiekiame 11.20 v. 
v., Rytų Kanados laiku — 1.20 
v. ryto. Iš oro Kalgario miestas 
nepaprastai gražiai atrodo — 
apšviestas kaip švenčių metu. 
Trumpai autobusu apžiūrėję 
miesto centrą skubame apie 37 
mylias už miesto į “Trijų Ket
virčių Skritulio” viensėdį — 
“ranch”, kur mūsų laukia gana 
primityvi nakvynė.

Autobusu į kalnus
Ketvirtadienio ankstyvą rytą 

vakarietišku stiliumi papusry
čiavę laukiame atvažiuojant au
tobuso dviejų dienų kelionei 
per Banff ir Jasper parkus į Ed- 
montoną.

Susikrovę autobusan mantą, 
džiaugiamės gražiu oru ir netru
kus atsiduriame Rockies kalnų 
papėdėje. Banff ir Jasper parkų 
kalnų didingumas bei grožis 
labai įspūdingas — negalime at
sigrožėti šiais uolų milžinais. O 
upės ir ežerai, ežerėliai, it 
brangakmeniai, žėri jų papėdė
se. Čia melsvai, čia žalsvai, čia 
maišytomis žydriomis spalvo
mis. Pušys ir eglės stiebiasi 
augštyn. Pakelėje sustojame iš 
arčiau stebėti žvėrių ir žvėrelių: 
kalnų ožkų bei avių, briedžių, 
stirnų ir net juodosios meškos. 
Foto aparatai kliksi. Visi pasi
ruošę mūsų paslaugųjį vairuo
toją perspėti sustoti kokį žvėre
lį pamačius. Vairuotojas mums 
aiškina apie šio krašto gamtą, 
istoriją, geologiją, negailėda
mas nei humoro, nei statistikos.

Pasiekiame Banff miestelį ir 
pasukam į Norquay kalną, kur 
keltuvu pasiekiame viršūnę. 
Vaizdas majestotiškai platus: 
matosi visas Bow slėnys ir jį 
supantys kalnai. Jaunimas užsi
mano dar augščiau viršūnėn pa
lypėti, bet vadovai ir laikas 
kviečia žemyn. Banff miestelis 
tikrai simpatiškas, švarus, gėlėm 
apsodintas.

Po valandos pasiekiame išgar
sėjusį Louise ežerą, kur daugy
bė turistų ir apstu menininku. 
Ežeras tyvuliuoja augštai kal
nuose, žaliai mėlynas, ramus. 
Ant jo kranto įspūdingas vieš
butis su įmantriai išplanuotu ir 
įrengtu gėlynu. Šio ežero pa
krantėje užkandžiaujame, ban
dydami taupyti laiką.

Kelionė įdomi, nes vis susto
jame kokiu nors nuostabiu vaiz
du nasigrožėti. Įspūdingai atro
do žemai telkšąs Peyto ežeras 
su beveik prijaukintais paukš
čiais. Pasiekiame ir Kolumbijos 
ledyną, kur važiuojame specia
liu vikšriniu autobusu ir apžiūri
me ledvna iš arčiau. Bandome 
ledais kaio sniegu “kariauti”, 
bet vėl laiko ne perdaug, o ant 

ledyno su sandalais ne peršilta. 
Dar sustojome prie Athabasca 
krioklių, kur pailsėję ir pasigė
rėję apylinkės vaizdais, skuba
me nakvynei į Mt. Robson mo
telį Jasper miestelyje.

Šokame Edmontone
Penktadienį iš ryto krauname 

lagaminus atgal autobusan ke
lionei į Edmontoną. Pakeliui 
dar sustojame pasimaudyti karš
tuose Miette mineralinio šalti
nio vandenyse. Pietums trum
pai sustojame Edson miestelyje, 
o jaii prieš 5 v. p. p. prie Lietu
vių Namų mus sveikina Edmon- 
torio tautiečiai. Po repeticijos 
apsivelkame tautiniais drabu
žiais ir vykstame pirmam pasi
rodymui Edmontono miesto 
centre “Klondike Dienų” proga.

Prieš mūsų pasirodymą bu
vo pasigėrėtinai atliekami tau
tiniai šokiai vokiečių, atvykusių 
Kanados aplankyti iš Bingen ir 
Švarcvaldo apylinkių. Tada mes, 
dviejų akordeonų ir būbnų su 
garsintuvais muzikos pagauti, 
kelionės nuovargį pamiršę, pa
kylame muzikos taktu. Pasipila 
katutės, nesibaigia pranešėjų 
komplimentai, tvirtiną Edmon
tone tokių šokių nematę, kvie
čią žiūrovus sekmadienį toje pa
čioje vietoje susirinkti “Balti
jos” antrosios programos pama
tyti. “Baltija” kviečiama šokius 
kartoti, nors programos laiko 
sutvarkymas labai preciziškas. 
“Baltijos” vardu p. p. Chainaus- 
kai priima “Klondike Dienų” 
garbės pažymėjimą.

Grįžę prie Lietuvių Namų, 
randame vaišingus, nuoširdžius 
Edmontono lietuvius, kurie pa
siėmė mus nakvynei.

Koncertas lietuviams
šeštadienį vykstame pusryčių 

“Klondike Dienų” parodon, kur 
skrybėlės ir lazdelės tampa lyg 
antrąja, iš tolo lengvai atpažįs
tama, “Baltijos” uniforma. Po
piet dar turime progos apžiūrėti 
gražųjį Edmontonė miestą, ju- 
bilėjinės auditorijos pastatą ir 
Albertos muzėjų. Nuo ketvirtos 
valandos pakartotinai ruošiamės 
vakaro koncertui Lietuvių Na
muose, nenorėdami apvilti žiū
rovų, kurių dalis iš toli atvyko.

Vaišingai vakarienei pasibai
gus, pasigirdo edmontoniečių 
oficialūs sveikinimo žodžiai, o 
tada “Baltijos” dainos ir šokiai. 
Vakaras šiltas. Pilnoje neperdi- 
delėje salėje beveik tvanku. 
Sunkoka dainuoti ir šokti visą 
valandą be pertraukos, bet 
stengiamės ir edmontoniečių 
plojimas mums įrodo, kad mūsų 
pastangos neveltui. Po progra
mos, grojant “Baltijos” muzi
kantams; šoka Edmontono ir 
Londono jaunimas ir senimas— 
linksminasi lietuviai pirmą kar
tą suėję, tarytum ilgai nesimatę 
giminaičiai, seniausi draugai.

Antrąkart kitataučiams
Sekmadieni visi renkamės

Londono, Ontario, “Baltijos” ansamblio nariai šoka Edmontone, Albertoj 
Nuotr. Dabkaus

Mišioms į Lietuvių Namų koply
čią, o popietę praleidžiame pas 
edmontoniečius. Vakare renka
mės valandos koncertui miesto 
centre, kur jau buvo šokta penk
tadienį. Publikos labai daug — 
apie 500 — 600 žmonių, kurie 
stovi iš trijų aikštės pusių eilė
mis po 15—20. “Baltijos” prog
rama priimama labai šiltai, paly
dima vis besikartojančiu ploji
mu. Paskutinį vakarą Edmonto
ne jaunimas praleidžiame kar
tu. Net liūdna pagalvojus, kad 
pirmadienis jau čia pat ir laikas 
bus mums išvykti.

Sekantį pirmadienio rytą sku
biai rūpinamės lauktuvėmis sa
vo namiškiams, o 2 v. p. p. ren
kamės Lietuvių Namuose kelio
nės palaiminimui. Tada krausto
mos į du autobusus, apylinkės 
pirmininko p. Pilypavičiaus pa
samdytus. Jie nugabens mus į 
aerodromą. Nors ir darbo diena", 
bet prie Lietuvių Namų ir ae
rodrome mus išlydi gražus bū
rys edmontoniečių.

Su džiaugsmu
Torontą pasiekiame per tris 

su puse valandos, o Londoną, 
rodos, tik lėktuvan įsėdus. Nors 
jau arti vidurnakčio, bet namiš
kių ir keliautojų veidai žibėte 
žiba džiaugsmu. Kelionė tikrai 
lyg sapnas — trumpa ir sėkmin
ga. Pamatėme tolimą, gražiąją 
Kanados vakarų pusę, pasimatė
me ir pabendravome su savo to
limais vakarų Kanados lietu
viais — jaunimu ir senimu, nu
vežėme kanadiečiams ir savo 
tautiečiams savo tautinį meną. 
Jaučiamės atlikę kultūrinę ir 
tautinę pareigą, esame laimingi 
sudarę naujų pažinčių ir drau
gysčių ir džiaugiamės pamatę 
gražiuosius Banff ir Jasper par
kus. Nuoširdus dėkui svetingie
siems edmontoniečiams už tokį 
rūpestingą ir malonų mūsų pri
ėmimą bei globojimą. “Ontario 
Folk Arts Council” taip pat pri
klauso didelė padėka už finansi
nę paramą “Baltijos” išvykai į 
Kanados vakarus. Ypatingai esa
me dėkingi Londono ir apylin
kės lietuviams bei organizaci
joms už sudarytas sąlygas šiai 
išvykai. B. K.

ČESNAKAS-
geras vaistas 

česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugojo nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jcu seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakg kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
ąalla. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Šios česnako kapsulės neturi nei 
kvapo, nei skonio.

Sov. Sąjunga paskyrė Kana
dai naują ambasadorių — A. N. 
Jakovlevą. Latvių agentūros L. 
N. A. žiniomis, iki šiol Jakovle
vas dirbo propagandos bei agi
tacijos departamente ir kad nau
jasis paskyrimas reiškia paže
minimą. Jo priežiūroje buvo ra
šytojai, artistai, muzikai ir kt. 
A. N. Jakovlevas budėjo, kad 
tos srities darbuotojai nenukryp
tų nuo Kremliaus linijos. Lei
dyklos ir laikraščiai buvo pri
žiūrimi net dvigubos cenzūros 
žmonių — Glavlito ir specialių 
komitetų.

Ypač nemėgstamas buvo Ja
kovlevas Latvijoj. Jo viešpatavi
mo metu kultūrinėje srityje bu
vo priverstinai peršamas Rusi
jos garbinimas, latviams nuolat 
primenama mokytis iš rusų, o jų 
kalbos pamokų skaičius mokyk
lose padidintas. Pasak latvių 
spaudos agentūros, rusų jaunuo
liai, gyveną Latvijoj, minėto 
spaudimo įtakoje ėmė organi
zuoti būrelius, kurie viešose vie
tose gėdindavo latvius, kalban
čius savo kalba.

Per pastaruosius 12 mėnesių 
Latvijoj įvyko visa eilė įtartinų 
gaisrų, ypač etnografiniame Ry
gos muzėjuje. Buvo sunaikinta 
keletas pastatų,, kuriuose saugo
jami istoriniai dokumentai ir

Rugsėjis skelbiamas švietimo 
reikalams vajaus mėnesiu. ALB švie
timo taryba per mūsų spaudą ir raš
tais apyl. valdyboms bei švietimo ko
mitetams paskelbė švietimo reika
lams vajų. Tikslas — sutelkti lėšų 
švietimo tarybai, kad ji galėtų tinka
mai eiti jai pavestas pareigas — 
steigti mokyklas, peržiūrėti vadovė
lius, rengti mokytojų konferencijas, 
remti mokyklas, lituanistinius kur
sus, tautinio meno kursus, rengti 
konkursus ir pan. Taigi, užsimota ga
na plačiai, ypač turint galvoje, kad 
praėjusių 25 metų laikotarpyje ši 
sritis buvo gana apleista. Nurodoma, 
kad 25% surinktų lėšų paliekama 
apylinkių valdybų dispozicijoj, o 
75% persiunčiama krašto valdybos 
iždininkui. Dėl tokio lėšų paskirsty
mo bus ir kitokių nuomonių, juo 
labiau, kad nei ALB statutas, nei 
paskutinis krašto tarybos suvažiavi
mas tokia proporcija lėšų paskirsty
mo nenustatė. Atrodo, jei surinktos 
lėšos būtų paskirstytos po 50% kr. 
valdybai ir apylinkių valdyboms, bū
tų tiksliau. Dabartinė lėšų paskirsty
mo proporcija daugeliui tautiečių 
kels abejonių. Tenka laukti, kad tuo 
reikalu spaudoj bus pasisakymų, siū
lančių duoti kr. valdybai tik 25%, o 
apyl. v-boms 75%.

Adelaidėje gyveną kunigai marijo
nai sukeisti pareigomis: kun. A. 
Spurgis paskirtas klebonu, o kun. A. 
Kazlauskas — pagalbininku, šis pa
keitimas iš esmės nieko nepakeičia, 
nes abu kunigai lieka toje pačioje 
parapijoje, kurioje sutartinai ligi 
šiol dirbo. Kun. Kazlauskas galės da
bar surasti daugiau laiko pasirūpin
ti savo kiek susilpnėjusią sveikata, o 
kun. A. Spurgiui, kaip pasižymėju
siam eruditui pamokslininkui, bus 
proga atskleisti savo gabumus ir kito
se srityse. Abudu kunigai marijonai 
savo nuveiktais darbais lietuviškoj ir 
katalikiškoj veikloj yra giliai jaugę 
lietuvių parapijoj, abu yra parapijie
čių mylimi.

Melburno parapijos mokyklos dvi
dešimties metų darbo sukakčiai pa
minėti išleidžiamas mokyklos albu- 
mas-metraštis. Medžiaga ir paruošia
mieji darbai baigiami.

Plokštelė “Kur banguoja Nemunė
lis” pagaminta Australijos Broadcas
ting Commission Melburne. Tai vie
tos lietuvių vyrų okteto įdainuota 14 
dainų plokštelė. Okteto vadovas—P. 
Morkūnas, pianinu akompanuoja D. 
Levickienė.

“Mūsų Pastogės” administratorius 
Br. Stašionis aplankė savo artimuo
sius Lietuvoj ir po sėkmingos kelio
nės grjžo j senąsias pareigas.

Melburno “Klumpakojo” koncer
tas Sydnėjuje VII. 28 d. praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Žiūrovų buvo 
apie 400. Visi dėkingi šokėjams ir 
mecenatui Vik. Sliteriui.

Pokalbis “Kodėl mūsų jaunimas 
turi būti lietuviškas”, suruoštas PLJ 
S-gos Sydnėjuje VII. 29, įvyko S. 
Klubo inaž. salėje. Labai sumaniai 
pokalbį pravedė vid. kartos atstovas, 
dabartinis filisterių pirm. gyd. I. 
Venclovas. Jaunimo, neskaitant 7 
kalbėtojų, buvo mažai, tačiau seni
mo, susidomėjusio ką pareikš jauni
mas, buvo ypač daug — arti 70. To 
senimo nuomone, jaunimas turįs ge
rų norų, bet nelabai tiksliai moka 
savo mintis reikšti. Be to, kai kam 
“tautos” sąvoka neaiški. Visdėlto se
nimas džiaugiasi, kad jaunimas ban
do rimtesnius klausimus gvildenti.

Plunksnos klubo posėdyje VII. 29 
Sydnėjuje paskaitą skaitė svečias A. 
Janavičius tema: “Netolerancijos 
priežastys”. Deja, ir paskaitos turi
nys, ir jos perteikimas ne visus pa
tenkino. Diskusijose išryškėjo išva
da, kad blogis iššaukia blogį, kad re
presija iššaukia netoleranciją. Išei
viai, daug patyrę neteisybės, skriau
dos, todėl ir jų būde yra daugiau ne
tolerancijos. Kadangi šiais metais 
sueina 20 metų nuo klubo įsisteigi- 
mo, nutarta sukaktį atžymėti posė
džiu ir vakariene su kviestiniais sve
čiais. Jam suorganizuoti į talką pirm. 

eksponatai, rodą latvių tautos 
susiformavimą. Iki šiol kailinin
kai tebėra nesurasti. Laikraštis 
“Sovietskaja Latvija”, padaręs 
pasikalbėjimą su etnografinio 
muzėjaus direktore Ausma Nes
terova, apskundė ją Latvijos CP 
CC už palaikymą nacionalistinių 
tendencijų. Esą etnografinis mu- 
zėjus turi daugiau lankytojų nei 
revoliucijos muzėjus. Be to, di
rektorė leidžianti muzėjuje 
ruošti perdaug grynai latviškų 
renginių. Kai direktorė pažadė
jo suorganizuoti etnografiniame 
muzėjuje kolektyvinio ūkio sky
rių, kaltinimai buvo sustabdyti.

Jakovlevas, būdamas Maskvo
je, parašė straipsnį “Literatur- 
naja Gazeta”, kuriame papeikė 
sovietinius rašytojus už perdi- 
delį dėmesį Rusijos praeičiai 
bei jos garbinimą. Esą tai nei
giamai veikia kitas tautybes — 
jos taip pat pradeda garbinti 
savo praeitį. Tasai rašinys sukėlė 
audrą partijoj. Jakovlevo prie
šai aną rašinį palaikė neigimu 
“garbingos rusų praeities”. Su
sidarė keista situacija: žmogus, 
kuris ištisus ketverius metus kė
lė rusų garbę, liko apkaltintas 
jos neigimu. Kitaip tariant, Ja
kovlevas buvo sumuštas jo pa
ties ginklais, vartotais propa
gandinėje karjeroje.

V. Kazokui išrinktas A. Juragis.
Rengiama vaikų dainų šventė Ade

laidėje. AL dainų šventės metu atei
nančiais metais šalia suaugusių cho
rų pasirodyti žada ir jungtinis vai
kų choras. Jau paruoštas repertua
ras, susirašinėjamą su savaitgalio 
mokyklomis ir pradėta ruošti vaikų 
chorelius. Toks vaikų chorelis, suor
ganizuotas p. Maskvyčio Sydnėjuje, 
vieną sekmadienį giedojo bažnyčio
je. Atrodo, vaikų choreliai galės pri
sidėti prie čia gimusio jaunimo įjun
gimo lietuvių veiklon. Idėja principe 
tikrai gera.

Melburno parapijos savaitgalio mo- 
mykla mokinių skaičiumi yra pati 
gausiausia. Ji 1972 m. mokinių turė
jo 101, šiemet dvidešimtuosius darbo 
metus pradėjo su 98 mokiniais. Mo
kytojai: Pov. Baltutis — vedėjas, R. 
Milvydaitė, E. Spokevičienė, A. Liu- 
binienė, A. Liubinas, A. Sadauskie
nė, A. Stasytis, Vyt. čižauskas. Vai. 
čižauskas, J. Žitkevičienė, H. Statku
vienė, R. Mečienė, St. Čižauskas, ti
kybos mokytojas ir mokyklos globė
jas — kun. Pr. Vaseris. Sydnėjuje, 
kur gyvena apytikriai tiek pat tau
tiečių, kiek Melburne, par. mokykla 
teturi 56 mokinius. Adelaidėj veikia 
dvi mokyklos — parapijos ir Bend
ruomenės. Per abi turi arti 100 mo
kinių, nors tautiečių ten % mažiau 
kaip Sydnėjuje. Kadangi už Melbur
no mokyklos parapijos patalpas nu
matomas nuomos pakėlimas, tėvų ko
mitetas nutarė mokyklos mokestį pa
kelti iki $10 (buvo $8). Mokama už 
šeimą, nesvarbu kiek iš tos šeimos 
vaikų lanko mokyklą.

Dariaus ir Girėno žygio bei tragiš
ko žuvimo sukaktį paminėjo mūsų 
spauda ir didesnės bendruomenės. 
Sydnėjuje šį minėjimą parapijos sa
lėje suorganizavo LVS “Ramovės” 
skyrius VII. 22 d. Pamaldose ramovė- 
nai dalyvavo su vėliava. Kun. P. 
Martūzas atlaikė Mišias ir pasakė 
pamokslą. “Dainos” choras giedojo 
giesmes. Minėjime vienos minutės 
susikaupimu pagerbti Darius ir Girė
nas ir mirę ramovėnai. Trumpą, bet 
gerai paruoštą paskaitą skaitė V. 
Saudargas. Meninę dalį atliko “Dai
nos” choro moterys, dirig. Z. Balku
tės.

ALB kr. valdybos lituanistinė 
biblioteka ruošia Melburno Liet. Na
muose kultūrinę popietę. Tikslas — 
pagerbti prof. dr. A. Salį. Paskaitą 
skaitys vietos kultūrininkas A. Zub- 
ras.

Sydnėjaus “Dainos” choras džiau
giasi, kad dabar gali repetuoti gra
žioj patalpoj (S. Klubo mažojoj sa
lėj) ir naudotis klubo įrengimais. 
Neseniai metiniame susirinkime 
choras rinko valdybą. Didelei daugu
mai pritariant, paliko senąją: pirm. 
Pr. Nagys, sekr. A. Kramilius, ižd. 
P. Ropė. Choras padidėjo ir turi 68 
dainininkus.

Buvusio “Mūsų Pastogės” redakto
riaus Jurgio Kalakausko-Kalakonio 
mirties 15-tas metines minint (mirė 
1958. VII. 7) VII. 8 buvo už jo vėlę 
atlaikytos Mišios. Kun. P. Martūzas 
apibūdino velionies asmenį, kaip žur
nalistą dar iš nepr. Lietuvos laikų, il
gametį “MP” redaktorių, pirmąjį 
Tautos Fondo įgaliotinį Australijai, 
populiarų visuomenininką, kultūri
ninką ir lietuvį patriotą. “Dainos” 
choras pagerbė jį giedojimu per pa
maldas.

Sigutė Petraitytė, baigusi Melbur
no Monash universitetą, gavo hum. 
mokslų bakalaurės laipsnį ir gimna
zijos mokytojos teises. Ji yra susido
mėjusi sociologijos mokslais. Gavo 
stipendiją ir studijuos toliau socio
logiją. Tai susipratusi lietuvaitė. 
Mokėsi Melburno par. savaitgalio 
mokykloje, baigė lituanistinius kur
sus, dalyvavo liet, gyvenime, moky
tojavo liet, vaikų darželyje.

Geelongiškis N. J. Skapinskas ga
vo elektroninės inžinerijos bakalauro 
laipsnį. Tai vietos energingo apyl. 
pirm. gyd. Skapinsko sūnus. Jau 
anksčiau jis buvo gavęs du diplomus 
— mechanikos ir elektros inžinerijos



@ PAVERGTOJE TEVYNEJE
DARIUS IR GIRĖNAS
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

skrydžio bei jų žuvinio keturiasde
šimtąsias metines “Tiesos” skaityto
jams liepos 17 d. laidoje priminė A. 
Lukauskas rašiniu “Drąsiųjų skrydis 
per Atlantą”, pateikdamas pagrindi
nius faktus. Iš jo sužinome, kad “Li- 
tuanicos” likučiai ir žuvusiųjų lakū
nų asmeniniai daiktai vėl turi savo 
skyrių Kauno istorijos muzėjuje, ku
ris nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
vadinamas Vytauto Didžiojo muzėju- 
mi. Su lakūnų žuvinio keturiasde
šimtmečiu sutapo Kaune surengtos 
IV respublikinės augštojo pilotažo 
varžybos Dariaus ir Girėno prizui 
laimėti. Dešimties figūrų laisvosios 
programos laimėtoju tapo J. Narbu- 
tis, surinkęs 1889 taškus. Vertintojų 
komisijos parinktoje dvylikos figūrų 
grupėje stipriausias buvo R. Pivnic- 
kas su 2126,1 taško. Tiksliausią skri
dimą nustatytu maršrutu atliko 1920 
taškų gavęs V. Drupas. Dariaus ir 
Girėno prizą laimėjo A. Unikauskas, 
išsikovojęs šios daugiakovės čempijo- 
no vardą. Visi keturi lakūnai yra 
kauniečiai.

BAŽNYČIŲ RESTAURACIJA
“Literatūra ir Menas” 30 nr. pa

skelbė pasikalbėjimą su muzėjų ir 
kultūros paminklų apsaugos valdy
bos viršininku Jonu Glemža apie Lie
tuvos bažnyčių restauravimo darbus. 
Jie esą atliekami valdžios lėšomis 
tose bažnyčiose, kurios jau yra atim
tos iš tikinčiųjų. Neuždarytų bažny
čių restauracijos išlaidas padengia ti
kinčiųjų bendruomenė. Čia, žinoma, 
turimos galvoje kultūros paminklais 
pripažintos senosios bažnyčios. Pa
minklų restauravimo valdyba parūpi
na specialistus ir medžiagas. J. Glem
ža pabrėžia, kad prieš porą metų Vil
niuje buvo restauruota Šv. Onos baž
nyčia ir Kauno katedra. Šiuo metu 
restauruojamos Vilniaus Šv. Mikalo
jaus, Šv. Teresės, Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios. J. Glemža taipgi pa
teikia ilgoką sąrašą jau uždarytų, bet 
restauruotų, restauruojamų ar numa
tomų restauruoti bažnyčių. Jis pra
dedamas paveikslų galerija pavers
ta Vilniaus katedra ir šv. Kazimiero 
bažnyčia, kurioje yra įsikūręs ateiz
mo inuzėjus. Panašus likimas laukia 
ir daugelio kitų Vilniaus bažnyčių, 
šv. Jono bažnyčia jau yra tapusi Vil
niaus universiteto inuzėjumi, šv. My
kolo — architektūros muzėjumi. Vi
sų Šventųjų ir Šv. Kotrynos bažny
čiose įsikurs Vilniaus respublikinio 
dailės muzėjaus skyriai, Bernardinų 
bažnyčioje — Vilniaus dailės institu
to auklėtinių akademinių darbų paro- 
da-muzėjus, o Bonifratrų bažnyčioje 
bus įrengta vargonų muzikos studija. 
Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno res
tauruojami pastatai bus perduoti M. 
K. Čiurlionio muzėjui Kaune. Muzė
jų salėmis bus paverstos Skuodo ir 
Kėdainių liuteronų bažnyčios. J. 
Glemža, žinodamas, kad jo pareiški
mus skaitys ir užsienio lietuviai, baž
nyčių uždarymą teisina tikinčiųjų 
sumažėjimu, o jų pavertimą muzėjais 
dangsto kultūrine skraiste. Jis netgi 
drįsta dangstyti ir skaudžiausio iš
niekinimo visoje Lietuvoje susilau
kusią bažnyčią: “Mokslinės minties 
šventove virto buvusi Kazimiero baž
nyčia ...” Taip, vilniškė šv. Kazimie
ro bažnyčia yra buvusi lietuvių šven
tove, bet dabar, paversta ateizmo mu
zėjumi, ji tapo kovos prieš religiją 
pagrindiniu centru, nieko bendro ne
turinčiu su mokslinės minties šven
tove.

GRAŽIOJI NERINGA
Evaldas Urvelis “Tiesos” 158 nr. 

atskleidžia dalį Neringos problemų, 
šį gražųjį Lietuvos kampelį pernai 
aplankę apie 170.000 poilsiautojų, tu
ristų ir c'.rkursantų. Šią vasarą čia 
vienu metu ii /si apie 4.000 žmonių, 
atvykusių su kelialapiais, o ateity
je jų skaičius pakils iki 14.000. Kas
met Neringoje plečia ji šeimyninis 
poilsis. Miškininkai vis dr.r kovoja 
su smėlynais: “Kasmet Neringos miš
kų ūkis pasodina 45-50 hektarų miš
ko. Ir kasmet daugybę medelių iš
laužo, sutrypia karvės, kurias Ne
ringos teritorijoje ir Smiltynėje ga
no tie patys miškininkai. ..” Užmir
šę savo karves, jie reikalauja šaudyti 
briedžius, kuriuos gina gamtos apsau
gos darbuotojai. Po ilgų ginčų pernai 
žiemą buvo leista sumedžioti 10 brie
džių, bet šis skaičius vėliau buvo su
mažintas iki 5. Pasak E. Urvelio, be
ne daugiausia žalos Neringai padaro 
grybautojai: “Rudeniop lyg iš gau
sybės rago pasipila specialiais leidi
mais aprūpintos ekskursijos didžiu
liais autobusais. Keisti tie ekskursan
tai — su guminiais batais, didžiu

Statybos Inžinieriaus J. Labensko projektuota švenčiausios Jėzaus Širdies 
šventovė Reginoj, Saskačevane x

liais krepšiais, maišais. Pavienis gry
bautojas praeina ir jokio pėdsako 
nepalieka. O kai didžiulis autobusas 
paleidžia 60-80 žmonių “desantą” — 
verkia Kuršių nerijos miškai. Tokių 
autobusų kasdien būna po 20-30. Ne
rijos grybai moka pasislėpti, bet gry
bautojai dar gudresni: rauna sama
nas, verčia pernykščius lapus, baks
noja žemę specialiomis lazdomis. Ir 
jų nesustabdysi, nesulaikysi, negrą
žinsi atgal — ekskursija!...” Gaisrų 
pavojus nėra didelis. Pernai Nerin
goje išdegė tik 0,24 ha miško, tačiau 
gaisrai dažniausiai kyla rudenį, pra
sidėjus grybavimo sezonui. E. Urve
lio nuomone, planuojami įvesti gry
bautojų bilietai problemos neišspręs, 
jeigu ir toliau bus leidžiamas toks 
“organizuotas” grybavimas.

ŠEIMOS POILSIS
Sveikatos Dienos proga Vilniaus 

pedagoginio instituto mokyklinės hi
gienos katedros vedėjas prof. dr. E. 
Andriulis “Komjaunimo Tiesos” 135 
nr. nagrinėja šeimos poilsio proble
mą: "Paprastai tiek vyras, tiek žmo
na penkias dienas praleidžia darbe, 
o po jų seka dviejų dienų poilsis. Per 
šias dvi dienas ir reikėtų kaip rei
kiant pailsėti, atstatyti jėgas. O kaip 
šios dienos praleidžiamos? šeštadie
niais žmona dirba dar intensyviau, 
negu darbovietėje, atlieka visus na
mų ruošos darbus, kurie susikaupė 
per savaitę. Vyras paprastai į šiuos 
“moteriškus” darbus nesikiša, bijo
damas, kad nenukentėtų jo šeimyni
nis autoritetas, ir visą šeštadienį pra- 
vaikšto iš kampo į kampą. Kai ku
rios mūsų šeimos sekmadieniais ar
ba svečius priiminėja, arba drau
gus, gimines lanko. Svečiuojantis ar 
sulaukus svečių, diena baigiasi vaišė
mis. Vaišinama ne bet kaip, bet pa
gal “geriausias” vaišingumo tradici
jas. Už stalo sėdima kartais net de
šimt ir daugiau valandų, visą laiką 
valgoma ir geriama. Taip būna per 
eilinius, be jokių progų, vizitus. O 
jei pasitaiko kokia šventė, sugeba
ma prie stalo išsėdėti nuo penkta
dienio vakaro iki pirmadienio ryto. 
Žinoma, vizitų metu ar rimtesnėmis 
progomis daugiausia geria vyrai. Mo
terys visa tai laiko normaliu reiški
niu, kitos net laimingos, kad viskas 
vyksta taip, o ne kitaip — juk vai
šinasi šeimyninėje aplinkoje, žmonos 
akyse. Tiek vyrai, tiek žmonos nepa
galvoja, kad šį dviejų dienų poilsį ne 
tik būtų galima, bet būtina organi
zuoti kitaip...” Prof. dr. E. Andriu
lis siūlo poilsio dienas praleisti gam
toje, bet prisipažįsta, kad dar nevi- 
sos šeimos turi galimybę gamton iš
vykti penktadienio vakarą ir namo 
grįžti sekmadienio vakarą. Tokioms 
jis pataria bent vieną poilsio dieną 
praleisti gamtos prieglobstyje. Jis 
taipgi pabrėžia, kad buitinius darbus 
žmona turi dalintis su vyru ne tik 
poilsio, bet ir darbo dienomis.

GAMTOS TERŠĖJAI
Gamtos apsaugos komiteto darbuo

tojai J. čiplys ir A. Klzevičius “Vals
tiečių Laikraščio” 79 nr. skaitytojus 
supažindina su keliais gamtos teršė
jais. Skuodo rajono Trumplaukės 
sovehozo traktorininkas K. Gailius, 
apsivertus cisternai su pusantros to
nos amoniakinio vandens, Luobos 
upelio 5 km ruože išnuodijo visas žu
vis, padarydamas net 28.000 rb. nuos
tolio. Žemaitės kolchozo traktorinin
kas A. Drungys, imdamas vandenį iš 
melioracinio griovio nuodingiems 
chemikalams atskiesti, tame pačia
me Luobos upelyje žuvis išnuodijo 
1,7 km ruože ir nuostolių padarė be
veik 5.000 rb. Tais nuodingais chemi
kalais buvo purkščiami pasėliai. 
Pievupį net trijuose Telšių, Mažeikių 
ir Akmenės rajonuose negyvu upeliu 
pavertė Telšių rajono Nevarėnų kol
chozo traktorininkas I*. Montvilas, 
įklimpęs su amoniakinio vandens 1,8 
tonos cisterna ir jį išpylęs vos už 
trijų metrų nuo Pievupio. Kėdainių 
rajono “Gegužės pirmosios” kolcho
zas srutų rezervuarą buvo įsirengęs 
ant Šušvės šlaito. Apie 6 tonas iš jo 
išbėgusių srutų išnuodijo žuvis Šuš
vės 24 km ruože. Gamtos apsaugos 
komiteto darbuotojai J. čiplys ir A. 
Kizevičius liūdnai konstatuoja: “Vi
si šie faktai rodo, kad tiek ūkių va
dovai, tiek mechanizatoriai dar nesi
laiko Gamtos apsaugos įstatymo, ku
ris “draudžia bet kokią ūkinę veiklą, 
jeigu jos pasėkoje užteršiami van
denys, dirva ar oras, jei sukeliamas 
žuvų, žvėrių ar paukščių žuvimas”. 
Kitaip j Gamtos apsaugos komitetą 
neplauktų dešimtys protokolų, sura
šytų šio įstatymo pažeidėjams. O 
tūkstančiai rublių neišplauktų su ne
gyvų upelių vandenimis ...” V. Kst.

Vyresnioji Hamiltono karta, kuri mažai prisimenama, tačiau jos dėka šiandieną dar gyvas yra lietuviškas žo
dis. Savo draugių tarpe atšventė Onų vardadienį (sėdi iš kairės į dešinę): p. Milašienė, pobūvio rengėja, Ona 
Čclkienė, Ona Laugalienė, Ona Krakaitienė, p. Giedraitienė, p. šukaitienė; priekyje sėdi aktorė Vilimaitienė. 
kuri padeklamavo Lietuvos prisiminimų eilėraštį. Antroje eilėje: p. p. Pctraitienė, Lukoševičienė, Stankaitie- 
nė, Gugienė, Stankevičienė, Chromanskienė, viešnia iš Čikagos — Saliklienė, Bugailiškienę, Juškevičienė. Vir
šuje — M. Kalvaitienė, L. Stungevičienė

S HAMILTON
SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ bu

vo sėkminga. Liepos 22 d. Ą. Padols- 
kio gražioje sodyboje susirinko re
kordinis skaičius svečių.

Be abejonės, tai nuopelnas lietu
viškos spaudos, kuri teike informaci
ją apie gegužinę, ir mons. dr. J. Ta- 
darausko, kuris gyvu žodžiu iš sa
kyklos ragino vykti į SLA gegužinę 
ir prisidėti prie Romo Kalantos var
do įamžinimo. Į gegužinę atvyko tau
tiečiai net iš tolimų miestų ir daly
vavo okupuotos Lietuvos didvyrio R. 
Kalantos pagerbime. Teko kalbėtis 
su M. Andriulevičiene iš Albertos 
provincijos. Viešnia pareiškė: tik 
2000 mylių iki namų. Taip pat teko 
kalbėti su A. ir E. Gražuliais iš SLA 
126 k. New Jersey, su poniomis Sta- 
nislovaitiene iš Čikagos ir Navickie
ne iš Floridos. Buvo svečių iš Det
roito ir kitų Amerikos miestų. Daly
vavo ir SLA prezidentas Povilas 
Dargiš iš Pitsburgo. Jis pasakė kal
bą apie R. Kalantos pasiaukojimą 
už Lietuvos laisvę. Be to, P. Dargis 
priminė, kad Amerikos lietuviai ir 
susivienijimas ėmėsi skubios inicia
tyvos — sušaukti didįjį Amerikos 
lietuvių kongresą, išrinko atstovus ir 
įgaliojo nuvykti į Baltuosius Rūmus 
pas prezidentą Trumaną reikalauti, 
kad lietuviai pabėgėliai nebūtų grą
žinti į okupuotą Lietuvą.

SLA prezidento kalba buvo per
traukta audringais plojimais. Taip 
pat kalbėjo sav.-kūrėjas A. Sūkys. 
Anita Pakalniškytė iš Hamiltono 
padeklamavo eilėraštį. SLA 72 k. 
pirm. J. Sarapnickas paskelbė, kad 
R. Kalantos vardas yra įamžintas — 
jo vardu įnešta $100 į Kanados Lie
tuvių Fondą (eilės nr. 554), ir pa
prašė svečius atsistojimu pagerbti R. 
Kalantą minutės susikaupimu. Po to 
sekė meninė programa.

Jaunųjų tautinių šokių grupės 
“Nemunas” vadovė Stasė Zubrickie- 
nė pristatė publikai jaunuosius šokė
jus. Sigitui Zubrickui akordeonu gro
jant, jie pašoko Ragučius, Grandinė
lę ir Malūną.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
pirmininkas Povilas Dargis kalba Ha
miltono kuopos surengtoje geguži
nėje, kur buvo pagerbtas Romas Ka-
lanta. Šalia jo — kuopos pirm. J. 
Sarapnickas Nuotr. M. Borusienės

šeštadieniais uždaryta.

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 vai.
Liepos - rugpjūčiio meniesiais ir
prieš ilgus savait galius “Talka”

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: Mokame už:

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S4.300.000.

Mėsos ir pirtkūs dešros gaminio!

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

Solistė Anita Pakalniškytė, K. 
Deksniui akordeonu akompanuojant, 
padainavo “Tėviškė”, “Lietuva bran
gi”, “Grįšim, grįšim” ir “Nemunė
lis”. Programos atlikėjams publika 
nesigailėjo plojimų. Programą pra
nešinėjo J. Sarapnickas.

1973 m. liepos 22 d. skelbta SLA 
72 k. loterija buvo pravesta prisilai
kant valdžios taisyklių. Loteriją pra
vedė lietuvių ir anglų kalba Silvija 
Martinkutė iš Hamiltono. SLA narys

RIMAS SAKALAS liepos 28, šeš
tadienį, Kristaus Karaliaus katedro
je susituokė su Janice Ann Bridge. 
Vestuvių vaišės, dalyvaujant arti 200 
svečių, įvyko Hamilton Airforce sa
lėje. Be hamiltoniečių, svečių buvo 
iš Čikagos, Niujorko, Los Angeles, 
Floridos ir kitų vietovių. Rimas yra 
baigęs šeštadieninę mokyklą, daly
vavo moksleivių ateitininkų veiklo
je, priklauso sporto klubui “Kovas”, 
kur žaidžia krepšinį. Šiuo metu Ri
mas dirba bankelyje “Talka”, o jau
noji yra baigusi McMaster universi
tetą.

MARIUS V. SAKAS rugpjūčio 4 d. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje susi
tuokė su Carolyn Phyllis. Vestuvinė 
puota įvyko Holiday Inn salėje. Da
lyvavo apie 100 svečių — jų buvo iš 
Čikagos, Buffalo ir kitų vietovių. 
Vaišių metu kalbėjo mons. dr. J. 
Tadarauskas, jaunojo dėdė Klemas 
Sakas, pirmasis pabrolys Ant. Kybar
tas, abiejų jaunųjų tėveliai. Be to, 
gauta visa eilė sveikinimų raštu. 
Vaišėms sumaniai vadovavo dr. V. 
Kvedaras. Marius yra baigęs šešta
dieninę mokyklą, dalyvauja skautų 
veikloje. Abu jaunieji yra baigę Mc 
Master universitetą, o Marius šį pa
vasarį gavo magistro laipsnį iš pran
cūzų kalbos ir žada toliau tęsti stu
dijas. J. P.

A. A. MATILDA SIRUTAVIČIE- 
NĖ mirė liepos 16 d. Sirgo cukrali
ge. Kurį laiką gydėsi šv. Juozapo li
goninėje. Sustiprėjusi apsigyveno 
vienoj senelių prieglaudoj. Bet jai 
ten nelabai patiko. Sūnus, atvykęs 
iš Čikagos, nusamdė kambarėlį ir 
ten apgyvendino. Po 4 ar 5 dienų ra
do ją ten nusilpusią ir pašaukė grei
tąją pagalbą, kuri nugabeno miesto 
ligoninėn. Ten ji ir mirė. Velionė bu
vo savotiško būdo ir negalėjo prie 
šio krašto gyvenimo ir žmonių prisi
taikyti. Ji vis norėjo grįžti Lietu
von. Paliko tris dukteris ir vieną sū
nų. Viena duktė gyvena Niujorke, ki
ta Hamiltone, trečia Australijoj, o 
sūnus Čikagoj. J. Kapsas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: mons. dr. 

J. Tadarauskui už garsinimą SLA ge
gužinės iš sakyklos; spaudai: “Tėviš
kės Žiburiams”, “Nepriklausomai 
Lietuvai”, “Keleiviui”, “Tėvynei” ir
“Naujienoms”; aukojusiems SLA lo
terijai: P. ir D. Dauginams už radi
ją, Juozui Paukščiui iš St. Cathari
nes už $50, SLA geradariui už $15,
T. Repčiui už $10, Z. Pulianauskui iš 
Hamiltono už $5, V. Bagdonui iš Til-

depozitus (P.C.A.) čekius 514 % 
Šerus ir sutaupąs_____ 614 %
už vienų metų terminuotus 
indėlius _ 714%_____________
ir 3 metams __ 8%
Duodame:

asmenines paskolas iš __ 10%
nckiln. turto paskolas iš 9%

Skanėstai ---------------

kiekvieno skoniui
'ennin^er Ltd

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

bury už $5 ir V. Matukaičiui iš Con- 
field už $5; už aukas kuopai: K. 
Deksniui, jn„ už $15, J. Lekučiui už 
$10; O. Mikšytei — už tortą; už kal
bas: SLA prezidentui P. Dargiui, ra
movėm} atstovui A. Šukiui; progra
mos atlikėjams: solistei Anitai Pa
kalniškytei, akordeonistui K. Deks
niui (abu iš Hamiltono), tautinių šo
kių grupės “Nemunas” vadovei Sta
sei Zubrickienei ir akordeonistui S. 
Zubrickui iš St. Catharines; už val
gių bufeto aptarnavimą — M. Pet
rauskienei, J. ir E. Bajoraičiams; V. 
Domeikai už kontrolę; P. ir S. Ro
čiams ir R. Ročytei už atvežimą P. 
Dargio į gegužinę ir nuvežimą į aero
dromą; J. Paukščiui ir V. Žemaitie
nei už pavaišinimą “Nemuno” šokė
jų; S. Martinkutei — už pravedimą 
SLA loterijos; už platinimą SLA lo
terijos bilietų — O. Indrelienei iš To
ronto, visai eilei nuoširdžių veikėjų 
ir SLA narių iš St. Catharines, Ha
miltono ir kitur. Jūsų prisidėjimas 
aukomis bei darbais ir ateityje 
mums teiks drąsos pagerbti okupuo
tos Lietuvos didvyrius.

SLA 72 kuopa
PADĖKA

Iškeltą Lietuvos trispalvę vėliavą 
Dorseto apylinkėje prie Kawaana 
ežero šiaurinėje Ontario dalyje pa
šventino, Mišias atlaikė ir tą vietą 
pakrikštijo vardu “Kaunas” kun. L. 
Januška iš Hamiltono. Jam reiškia
me nuoširdžią padėką. Taip pat reiš
kiu didelę padėką Kazimierui Gu- 
dinskui, padėjusiam paruošti aikštę 
ir įtaisyti vėliavos stiebus. Didelis 
ačiū kūmams — Aleks. Dambraus
kienei iš Langtono ir Stepui Ulbinui 
iš Niagara Falls, Ont., taip pat E. 
P. Lukavičiam, B. F. Ankudavičiam, 
E. K. Gudinskam, S. P. Ročiam iš 
Hamiltono, S. J. Dambrauskam, A. J. 
Dambrauskam iš Langtono, St. Vait
kui iš St. Catharines. Ačiū Almiui 
Lukavičiui, patarnavusiam Mišioms, 
mergaitėm — Zuzanai Dambrauskai
tei ir Laimai Lukavičiūtei, stovėju- 
siom prie vėliavų bei pasipuošusiom 
tautiniais drabužiais. Ta šventė pa
darė mums labai didelį įspūdį. Mes 
niekad jos nepamiršim.

Aida ir Lucius Ulbinai

Advokatas
EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

Winnipeg, Man.
JAU ATSPAUSDINTA pomirtinė 

velionės Viktorijos Genytės-Smaižie- 
nės knyga “Gyvenimas ir darbai”, ku
rioje sutelkti jos eilėraščiai. Knygą 
(96 psl.) išleido velionės vyras Jo
nas Smaižys, redagavo Leonardas ižt- 
kevičius, iliustravo Liucija Poscente, 
vinjetes piešė Paulius Jurkus, spaus
dino pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne. Kaina — $3. Leidėjo žodyje J. 
Smaižys sako: “Šį leidinį skiriu savo 
brangiai, amžinai šviesaus atminimo 
žmonai Viktorijai, kuri, palikus jau
kų gimtinio krašto kampelį, su mei
le ir pasišventimu padėjo man vai
ruoti pabėgėlio būtį... Tiek daug 
meilės, pasišventimo ir paramos ji 
skyrė šeimai besikurjant Kanadoje— 
Winnipege”.

SUTUOKTUVĖS. Liepos 11 d. va
kare Sv. Ignoto šventovėje susituo
kė Algis-Povilas Dielininkaitis su 
Norma-Terese Carrico. Sutuoktuvių 
apeigas atliko ir Mišias atnašavo kle
bonas kun. E. MacGillivray. Solo 
giedojo Irena Heilmann, vargonais 
palydėjo Danguolė Januškaitė. Ves
tuvinė puota įvyko Dakota Village 
Motor Hotel. Dalyvavo apie 300 sve
čių bei viešnių. Po tradicinių kalbų 
buvo pagerbti jaunosios tėvai 25 me
tų vedybinės sukakties proga. Abu 
jaunavedžiai ratukais atgabeno tor
tą su skaitline 25. Taip pat atskirai 
buvo pagerbtas jaunavedys Algis 25- 
tojo gimtadienio proga. Visi daly
viai linkėjo jaunavedžiams laimin
go vedybinio gyvenimo. Kor.
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■® LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
pranešimu, Čikagos Chesterfield Fe
deral Savings bankas savo leidinėly
je paskelbė Amerikos lietuvio J. I*. 
Smith įspūdžius iš okupuotos Lietu
vos, objektyviai nušviečiančius da
bartinę Lietuvos būklę, religijos per
sekiojimą, Vilniaus katedros paver
timą paveikslų galerija, Šv. Kazimie
ro bažnyčios — ateizmo muzėjumi. 
J. P. Smith pasakoja, kaip jis bandė 
fotografuoti vieną dar veikiančią baž
nyčią iš lauko ir bandė padaryti kele
tą nuotraukų jos viduje. Jis buvo 
nustebintas, kai maldininkai ranko
mis ėmė slėpti savo veidus. Vėliau 
buvo išsiaiškinta, kad jie amerikietį 
turistą palaikė KGB fotografu. Vie
nas lietuvis pareigūnas, įstojęs kom- 
partijom kad galėtų užsitikrinti savo 
turimą darbą, prisipažino, jog Mask
vos kontroliuojama spauda neturi ži
nių. Tačiau apie užsienio įvykius lie
tuviai ši tą sužino iš “Amerikos Bal
so” laidų. Jis pageidavo, kad “Ame
rikos Balsas” daugiau duotų žinių ir 
mažiau “pamokslų”.

ESTAS REIN TAGEPERA, politi
nių mokslų profesorius Kalifornijos 
universitete, JAV kairiųjų intelek
tualų savaitraštyje “Nation” paskel
bė straipsnį “Estija — išdidus sate
litas”, kuriame taip pat paliečiamos 
Latvija ir Lietuva. Skaitytojams jis 
primena estų studentų džiaugsmo de
monstracijas, kai prieš porą metų Če
koslovakijos ledo ritulio rinktinė nu
galėjo sovietų rinktinę. 1968 m. so
vietams suorganizavus invaziją į Če
koslovakiją, estų kompartijos vadų 
posėdyje vienas augštas pareigūnas 
pareiškė: “Pakaruoklio namuose apie 
virvę nekalbama”. Estų pogrindis 
leidžia savo laikraštį “Eesti Demo- 
krat”, R. Tageperos straipsnis sa
vaitraštyje “Nation” yra nemažas vi
sų baltiečių laimėjimas, nes kairių
jų intelektualų spauda dažnai teisin
davo komunistinę sistemą R. Euro
poje.

A. A. KUN. JUOZAS ZASAS mi
rė po operacijos rugpjūčio 9 d. Al
bany, N.Y. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse Schenectady, netoli Alba
ny. Velionis buvo gimęs 1908 m. 
Telšiuose ir ilgesnį laiką prieš mir
tį dirbo St. Mary’s parapijoje Alba
ny, N.Y. Buvo “TŽ” skaitytojas.

ANTANAS RUKUIŽA, miškinin
kas, visuomenės veikėjas, spaudos 
bendradarbis ir nepriklausomos Lie
tuvos miškų departamento direkto
rius, mirė rugpjūčio 4 d. Berwyne, 
Ill. Velionis buvo gimęs 1887 m., bai
gęs Panevėžio gimnaziją ir Petra
pilio miškų institutą. Jam teko būti 
Dotnuvos miškininkų mokyklos, že
mės ūkio akademijos mokytoju, do
centu ir prorektorium. JAV yra iš
leidęs biografinį veikalą apie Povi
lą Matulionį.

LORETTO LIGONINĖJE ČIKAGO
JE rugpjūčio 4 d. mirė kun. Myko
las Urbanavičius, gimęs Lydos apy
linkėje 1890 m. Kunigu buvo įšven
tintas 1915 m. Varšuvoje, 1923 m. 
tapo marijonų vienuoliu ir buvo iš
siųstas į JAV, kur dirbo įvairiose 
lietuvių parapijose. Kadangi buvo 
baigęs teologijos, istorijos ir peda
gogikos studijas magistro laipsniais, 
jam teko mokytojauti ir net profe
soriauti. Palaidotas rugpjūčio 8 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI išlei

do naują lietuviškų dainų plokštelę 
“Trys berneliai” su odontologo Alf
redo Stankevičiaus pieštais viršeliais. 
Plokštelėje — okupuotos Lietuvos 
chorų, oktetų, duetų ir solistų dai
nos. UL Kultūros Draugijoje ir pa
rapijoje dar galima gauti anksčiau 
išleistas ilgo grojimo plokšteles — 
“Devynbalsę” ir “Klonių aidus”.

KULTŪRINĖ RADIJO VALAN
DĖLĖ “Gintaro žemės panorama” 
pradėjo penktuosius veiklos metus. 
Be jos, dar yra trys lietuviškos ra
dijo valandėlės — katalikų, protes
tantų ir Lietuvos pavergėją garbi
nančių komunistų.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ atosto
gų namo antrosios statybos dalies 
planus ruošia jaunas architektas Vy
tautas Sprogis. Sąmata bus didesnė 
už jau pastatytosios dalies. Statybos 
fonde šiuo metu yra milijonas pe- 
zų, kurių nepakaks planams įgyven
dinti, tad ir toliau renkamos aukos.

Srazilija
SĖKMINGAI PRAĖJO Sao Paulo 

mieste liepos 6-15 d.d. surengta III 
metinė baltiečių tautodailės paroda. 
Dalis lietuvių skyriaus buvo skirta 
Vilniaus 650 metų sukakčiai. Lanky
tojus su Lietuvos senąja sostine su
pažindino didelės nuotraukos ir brė
žiniai. Parodoje taipgi dalyvavo vie
tiniai dailininkai — E. Ąžuolaitė, L 
Pavilonytė-Rivolta, K. Jenčius, A. 
Navickas ir J. Radzevičius. Tačiau 
lankytojus labiausiai domino lietu
viški margučiai, kanklės, audiniai ir 
koplytėlės. Vakarines programas atli
ko baltiečių ansambliai. Lietuviams 
gražiai atstovavo tautinių šokių gru
pės “Nemunas”, “Žilvitis” ir “Rūte
lė”. Parodos vaizdus ir šokius savo 
žiūrovams rodė net penkios televizi
jos stotys, šiemetinė baltiečių pa
rodo susilaukė apie 7.000 lankytojų.

BRAZILIJOS LB AKADEMIKŲ 
SAMBŪRIS Sao Paule 2.000 egz. ti
ražu išleido “Brazilijos lietuvių žiny
ną” portugalų ir lietuvių kalbomis. 

redaguotą kun. A. Saulaičio, SJ. Vir
šelis — fotografo R. Idikos, skyrių 
piešiniai — Janetės Nikitin. Be 350 
lietuviškų organizacijų, įstaigų, kon
sulatų, laikraščių adresų užsienio 
kraštuose, metraštis pateikia 450‘lie- 
tuvių profesijonalų ir prekybininkų 
adresus Brazilijoje, supažindina su 
organizacijomis bei jų veikla.

Argentina
BRAZILIJOS LIETUVIŲ tautinių 

šokių grupė “Nemunas” iš Sao Paulo 
buvo atvykusi laivu j Buenos Aires 
ir Argentinoje viešėjo liepos 18-26 
d.d. Ekskursijos vadovu buvo Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės tarybos 
pirmininkas Jonas Lukoševičius, ku
ris taip pat yra ir “Nemuno” vado
vas bei tautinių šokių mokytojas. Iš 
uosto jaunieji svečiai buvo nuvežti 
į Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
rūmus, pavaišinti užkandžiais ir pa
skirstyti lietuviškoms šeimoms. Lie
pos 19, sekančią dieną, SLA salėje 
buvo surengtas oficialus nemuniečių 
pagerbimas. SLA pirm. R. Stalioraitis 
kiekvienam šokėjui iš Brazilijos Įtei
kė SLA istoriją atskleidžiančią knygą. 
Svečius iš Brazilijos sveikino “Ar
gentinos Lietuvių Balso” red. K. Nor
kus, jaunimo vardu — N. Zavickai- 
tė. Pobūvyje, kuris baigtas bendrais 
šokiais, dalyvavo daug jaunimo. Lie
pos 21 d. “Nemunas” turėjo pasiro
dymą VII kanalo televizijoje, išrū
pintą Elenos Rainonaitės-Cortez. Ne- 
muniečiai pašoko “Čigonėlį” ir “Ma
lūną”. Televizijos žiūrovams buvo pa
rodytas Lietuvos valstybės ženklas 
Vytis, Mato Mečinsko išdrožtas lietu
viškas kryžius, gintaro dirbinių ir 
Vilniaus vaizdų. Žodį apie Lietuvą ir 
lietuvių koloniją Argentinoje tarė 
Argentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos pirm. A. Mičiūdas. 
Tos pačios dienos vakarą Argenti
nos Lietuvių Centre buvo surengta 
jaunimo vakaronė. Liepos 22 d. “Ne
muno” grupė dalyvavo Dariaus ir Gi
rėno minėjimo programoje. Sekan
čiomis dienomis nemuniečiai aplan
kė La Platos ir Berisso miestus. Pa
starajame įvyko dviejų “Nemunų” 
bendras koncertas, nes Berisso lietu
viai taip pat turi tautinių šokių gru
pę “Nemunas”. Liepos 25 d. Avella- 
nedos Aušros Vartų parapijos kieme 
svečiai iš Brazilijos turėjo sporti
nes varžybas su vietiniu lietuvių jau
nimu, kurias laimėjo argentiniečiai. 
Atsisveikinimo vakarienė, surengta 
“Spadavechia” restorane, baigėsi 
bendrais šokiais iki ankstyvo ryto.

ARGENTINOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠTIS “Laikas”, leidžiamas kas 
dvi savaitės, šiemet švenčia sidabri
nę sukakti, kuri bus paminėta rug
sėjo 16, sekmadienį, pamaldomis ir 
vaišėmis su programa.

Italija
DIPLOMATIJOS ŠEFAS S. LOZO

RAITIS ryšium su Europos saugumo 
konferencija Vakarų valstybių vy
riausybėms išsiuntinėjo raštą, prašy
damas nepripažinti priverstinio Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
primindamas tragišką lietuvių tautos 
būklę, kurią jai atnešė sovietinė 
agresija. Prie rašto buvo pridėtas 
memorandumas,atskleidžiantis Mask
vos pasiruošimą šiai agresijai, jos 
įvykdymą ir kraštui primestą padėtį.

PREL. DR. LADAS TULABA, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius, turė
jo širdies sutrikimų, bet pamažu 
sveiksta gydytojų priežiūroje.

Prancūzija
VELIONIES E. TURAUSKO AT

IMINIMAS buvo pagerbtas specialiu 
antkapiu Paryžiaus Nanterre kapinė
se, kur jį liepos 7 d. pašventino iš 
Romos atvykęs prel. dr. L. Tulaba. 
Iškilmėje dalyvavo velionies diplo
mato našlė E. Turauskienė, giminės, 
artimieji ir bičiuliai, Paryžiuje vie
šėjusi Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos pirm. prof. dr. 
A. šlcpetytė-Jauačienė ir T. šlepc- 
tienė iš Niujorko. Atitinkamą žodį 
tarė prel. dr. L. Tulaba, Lietuvos at
stovas prof. J. Baltrušaitis, Europos 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Ta
rybos pirm. inž. A. Venskus, Prancū
zijos ateitininkų būrelio pirm. B. 
Venskuvienė. Naujasis antkapis bu
vo papuoštas gėlių puokštėmis. Lie
pos 8 d. prel. dr. L. Tulaba Pary
žiuje atnašavo Mišias už a.a. E. Tu
rauską.

Britanija
LIETUVIŲ KATALIKŲ sąskrydis 

įvyko liepos 14 d. Birminghame. Pa
grindinę paskaitą lietuvių ir anglų 
kalbomis skaitė J. Johnstonas, o me
ninę dalį atliko aplinkinių lietuvių 
kolonijos jaunimas. Sąskrydyje daly
vavo apie 300 lietuvių. Buvo pasi
naudota lenkų sale, kurioje jie turi 
pasikabinę Vilniaus miesto ženklą. 
Daugeliui dalyvių nepatiko tokios 
lenkų pretenzijos į senąją Lietuvos 
sostinę, kuri šiemet švenčia 650 me
tų sukaktį.

VIKTORAS SCHNEIDERIS, mažu 
laiveliu pabėgęs Suomijon, gavo po
litinio pabėgėlio teises ir atvyko Lon
donan. Spaudos duomenimis, jis yra 
Volgos vokiečių kilmės statybos inži
nierius, gimęs Novosibirske prieš 26 
metus, bet ne lietuvis, kaip buvo 
anksčiau rašyta. Jis tik pabėgo iš 
Lietuvos. Spauda taipgi skelbia, kad 
tai buvo jo antrasis mėginimas pa
bėgti. 1970 m. buvo sugautas ir pus
antrų metų praleido priverčiamųjų 
darbų stovykloje.



DĖKOJAME
Yra riba, ties kuria laikas nustojo savo sąvokos ir įvai

rios filosofijos, nužymėtos kančia ir krauju, netenka pras
mės. Veltui nuo amžių žmogus blaškosi, o išvada ta pati — 
vienintelis kelias belieka — per Requiem į Aleliuja. Tuo 
keliu a.a. Agutei Kochankienei staiga pasukus, o mums 
dar nespėjus pilnai suvokti įvykusios tikrovės, pasijutom 
nesą vieniši: buvome gerų širdžių globojami, užjaučiami ir 
raminami.

Esame dėkingi už Jūsų maldas ir gausias šv. Mišių 
aukas, gražias gėles, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu 
bei spaudoje. Nuoširdi padėka taip gausiai dalyvavusiems 
šermenyse bei palydėjusiem į kapus ir apskritai visiems, 
prisidėjusiems prie paskutinio velionės pagerbimo. Ačiū ir 
korespondentui, parašiusiam nekrologą, ir gerosioms po
nioms, suorganizavusioms pusryčius.

Liekame dėkingi kunigams už jų maldas ir atliktus pas
kutinius patarnavimus, o ypač gerb. prelatui, tarusiam žodį 
koplyčioje, iškeliantį velionės asmenį, ir bažnyčioje, patei
kusiam mums likusiems pamokomų minčių.

Jūsų parodytas nuoširdumas neišdils mūsų širdyse. Mes 
esame įsitikinę, kad Jūsų geri 
vus, kur nėra pelių nei dulkių.

Tebūnie Jo šventa valia ir
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į darbai yra patekę j archy-

Viešpats su Jumis —

Vyras, sūnus, dukterys, 
sesuo ir broliai

I
i

Kun. Izidorius Grigaitis, Edmontono lietuvių kapelionas, laiko pamaldas 
Lietuvių Namuose įrengtoje koplyčioje Nuotr. A. D.s'

PADĖKA
!
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s A+A
MATILDA DOČKUTĖ-SIRUTAVIČIENĖ,

mūsų mylima motina, uošvė ir senelė, mirė 1973 m. lie
pos 17 d. Hamiltone, Ont., Kanadoje. Palaidota liepos 20 
d. Sv. Jono lietuvių kapinėse Port Credit, Ont.

Ypatinga mūsų padėka p.p. Repšių šeimai, kurie velio
ne nepaprastu nuoširdumu rūpinosi ir globojo. Esame dė
kingi p.p. Kačinskų šeimai, p. Vainauskui bei visiems drau
gams ir pažįstamiems, kurie ją lankė ir guodė. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie jai suteikė paskutinį patarnavimą, 
užprašė šv. Mišias už jos vėlę, prisiuntė vainikus bei gėles. 
Ačiū už pareikštas užuojautas, vienu ar kitu būdu užjau- 
tusiems ir padėjusiems mūsų liūdesio valandoje. Dėkingi 
esame gerb. prelatui J. Tadarauskui už nuoširdžius pata
rimus mūsų liūdesy, už gedulingas pamaldas už velionę, 
palydėjimą į kapines ir raminančius žodžius. Dėkojame 
St. Catharines gerb. vargonininkui ir Poniai už jautrų gie
dojimą bažnyčioje. Dėkojame karsto nešėjams — p.p. Be
niui Radzevičiui, Tomui Vainauskui, Stasiui Kačinskui, Au
gustui Kurui, Vytui Morkūnui ir Albinui Girūnui.

Visiems be galo dėkingi —

Sūnus Robertas, dukterys, marti, žentas, anūkai ir 
giminės Kanadoje, Amerikoje ir Australijoje

t
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SAULT STE. MARIE, ONTARIO

AfA

Sesutei ONAI
Lietuvoje mirus, ANTANĄ PETRAITĮ ir jo žmoną 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Augustinas ir Eugenija Underiai 
Romas ir Elena Draudvilai 
Albinas ir Juzė PHopliai

H

Mielą

jo
ANTANĄ 

sesutei 
nuoširdžiai

PETRAITĮ

ONAI

S. A. Čeponiai

užjaučiame ir kartu 

liūdime —
S. K. Simonaičiai

L. Alekna

i
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A+A 

Vytui Dobrovolskiui
mirus, jo žmonai GERTRŪDAI bei kitiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą —
E. J. Gudai

—TU 'ft’ m1 383883—
v v v V V W >

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w. ilsi STREET, Telefonas 471-1424
CHICAGO, ILL. 60629. ------------------------------------------
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

PASINAUDODAMI MCSŲ PATARNAVIMU, GERIAU
SIAI PAREMSITE SAVO GIMINES LIETUVOJE. MŪSŲ 
PATARIMAS PADĖS JUMS APSISPRĘSTI KĄ SIŲSTI IR 
KAS BUS NAUDINGA BEI PRAKTIŠKA.

Vasaros ir rudens sezonui specialiai siūlome šias prekes 
(muitas jau įskaitytas į kainą): 
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ______
Gefiūro medžiaga suknelei_____ __
Crimplene medžiaga su blizgučiais------------------
Gėlėta arba ornamentinė crimplene medžiaga 
Lygi crimplene medžiaga suknelei--------------
Dirbtinis minkų kailis apsiaustui----------------------
Dirbtinio nailoninio kailio medžiaga apsiaustui— 
Labai gera vilnonė medžiaga moteriškiems apsiaustams___
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ----- ------ ---- ---- --- - --- ---
Moteriškų nailoninių apatinių drabužių komplektas _ ___

Perukai — nuo $24.00 iki $60.00 (muitas už peruką jau įskai
čiuotas).

Priimame užsakymus: automobilių, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom pre
kėm, kurių negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores L t d., (z. juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. 01 739-8734

_ .$12.00 
_ $14.00 
_ $18.00

$15.00 
$12.00 
$48.00 
$27.00
$36.00 
$ 9.00 
$ 9.00

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

A. A. VINCAS SENDŽIKAS, 63 
m., po ilgos kraujo vėžio ligos mirė 
miesto ligoninėje, aprūpintas ligonio 
sakramentais, rugpjūčio 9 d. vakare. 
Buvo kilęs iš Sakių apskrities. Pali
ko vieną brolį Lietuvoje ir du bro
lius — Joną ir Juozą — Sault Ste. 
Marie. Kol buvo sveikas, dirbo prie 
statybos drauge su savo broliais ran
govais. Buvo religingas ir susipratęs 
tautiniu atžvilgiu. Jo palaidoti atva
žiavo Manitouwadge klebonas kun. 
Augustinas Sabas. Laidotuvėse daly
vavo labai daug tautiečių. Ilsėkis, 
Vincai, ramybėje.

JONAS IR ANTANINA KAZ
LAUSKAI iškilmingai atšventė savo 
50 metų vedybinio gyvenimo sukak
tį giminių ir artimesniųjų draugų 
ratelyje. Jau savaitę anksčiau J. Gas- 
perienės iniciatyva staigmenos būdu 
buvo suruoštos šaunios pagerbtuvės. 
Bet pati viršūnė buvo pasiekta rug
pjūčio 4 d. Svenč. Sakramento para
pijos bažnyčioje kolonijos kapelio
nas kun. Antanas Sabas iš Sudburio 
atlaikė sukaktuvininkų intencija ju- 
bilėjines padėkos Mišias ir tarė svei
kinimo žodį. Sv. Mišiose dalyvavo ir 
Komuniją priėmė gražus būrys tau
tiečių. Tautinėmis spalvomis skonin
gai išpuoštoj salėj buvo suruošta 
dukters Bronės ir žento Alfonso Tra- 
kinskų rūpesčiu graži puota.

Čia vėl sveikinimo žodį tarė kun. 
A. Sabas, įteikė popiežiaus palaimi
nimą, kurį buvo parūpinęs kun. A. 
Prakapas, OFM. Sugiedota "Ilgiausių 
metų”. Dar sveikino Jonas Acas ir 
Stasys Prakapas, kuris atidarė ver
tingas dovanas.

Jubiliatas iš susijaudinimo ištarė 
tik nuoširdų ačiū. Be vietinių gimi
nių ir artimesniųjų, dalyvavo Stasys 
ir Bronė Prakapai, Juozas ir Genė 
Kauliai iš Toronto, Algis ir Vanda 
Trakinskai iš Londono, Jonas ir Ade
lė Acai iš Detroito. Nuoširdžiai lin
kime sulaukti dar ir deimantinio ju- 
bilėjaus.

PASIŽYMĖJUSIOS LIET UVAI- 
TĖS. Jūratė Kaminskaitė baigė Ha-

lietuvių iš Detroito, p. p. Anužiai 
šiuo metu stato naują vasarnamį gre
ta p. p. Druskių. Jiems talkina de- 
troitiškis p. Alkevičius. Pas p. p. 
A. Motuzus atostogavo tuo laiku p. p. 
Ratninkų šeima. Taigi visiems susi
rinkus, susidarė graži linksma grupė. 
Apgailėtina, kad kaikuric sekcijų va
dovai, užuot padėję surengti išvyką, 
išvažiuoja į savo vasarvietes, palikda
mi savo pareigų dalį kitiems na
riams. Nesileiskime renkami valdy- 
bon dėl vardo. Jei nenorime dirbti, 
tai užleiskime vietas kitiem. Būkime 
demokratai.

Sekanti ir didžioji šių metų išvyka 
bus rugsėjo 2 d. visiems žinomoje 
“Trotters Cabins” vasarvietėje prie 
Echo ežero. Bus meškeriojimo 
varžybos. Premijoms žvejojimo lai
kas — nuo 7 v. ryto iki 2 v. p. p. 
Prieš ar po nustatyto laiko pagauta 
žuvis nebus premijuojama. Jei atsi
ras didesnis skaičius norinčių išban
dyti savo taiklumą šaudyme, bus 
pravestos šaudymo varžybos. Ten pat 
veiks bufetas su šiltais ir šaltais už
kandžiais bei kietais ir minkštais 
gėrimais. Kviečiame kaimynines ko
lonijas bei apylinkėje gyvenančius 
tautiečius įsijungti j šią paskutinę 
šių metų išvyką. Prašome tuos na
rius, kurie dar nėra sumokėję šių 
metų nario mokesčio, jį sumokėti, 
nes pagal statutą narys metų laiko
tarpyje nesumokėjęs mokesčio gali 
būti iš klubo pašalintas. Nario mo
kestį siųsti klubo iždininkui R. Gali
niu!, 253 Birch St., Sault-Ste-Marie, 
Ont.
Klubo sekretorius Vyt. Skaržinskas

SIMCOE, ONTARIO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 
mane lankė ligoninėje ir namuose. 
Taip pat dėkoju už dovanas, gėles ir 
korteles.

Visiems dėkingas —
Antanas Mažeika

Sudbury, Ontario
GEGUŽINĖS. Viena po kitos net 

keturios gegužinės iš eilės įvyko 
Petro Jutelio gražiojoj vasarvietėj 
“Baravykas”. Apie pirmąją, labiau
siai pasisekusią, jau buvo seniau ra
šyta. Antroji — buvo LB Sudburio 
apylinkės valdybos, trečioji — Sud
burio medžiotojų ir žvejų klubo “Ge
ležinis vilkas”, o ketvirtoji — LB 
ir "Geležinio vilko” Kanados lietu
viškai sapudai paremti. Ypač pirmo
ji, o antroj vietoj paskutinė buvo 
labiausiai pavykusios. Jose dalyvavo 
daug tautiečių. Spaudos gegužinėj 
gryno pelno gauta $157. Iš tos su
mos $16 paskirta “Moteriai”, o liku
si suma padalyta lygiomis “Tėviškės 
Žiburiams” ir “Nepriklausomai Lie
tuvai”. Spaudos gegužinėj veikė ir 
loterija. “TŽ” prenumeratą laimėjo 
Antanas Juozapavičius, o "Nepri
klausomos Lietuvos” — Gertrūda 
Lumbienė. Toliau laimė du kartu nu
sišypsojo Petrui Juteliui, Teresei ir 
Joanai Stankutėms ir A. Rukšiui. 
Prie gegužinių, be valdybų narių, 
daug prisidėjo maistu ir darbu J. La- 
buckienė ir B. Stankuvienė. Vertin
gą lėkštę padovanojo brangenybių 
krautuvės savininkas Jonas Sikora. 
Kęstutis Poderis padovanojo laikro
dį, o žemiau išvardintieji aukojo: 
$10 Povilas Jutelis; po $5: J. Batai- 
tis, A. Gatautis, J. Kničas, Petras Ju
telis. J. Venslovaitis. Be to, Petras 
Jutelis leido nemokamai naudotis 
visom keturiom gegužinėm savo va
sarviete.

PAPILDYMAS. Religinės šalpos 
gegužinės aprašyme buvo praleisti 
aukoję po $5 — J. Bataitis, M. Step- 
šytė, $2 — S. Semežienė. Gediminas 
Remeikis paaukojo loterijai šautuvą 
ir daug prisidėjo darbu drauge su 
jaunuoju Edvardu Gataučiu. K. A. S.

GEGUŽINĖ. Rugsėjo 2 d. žvejų ir 
medžiotojų klubas “Geležinis vilkas”
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VANCOUVER, B. C.
SUTUOKTUVĖS. Liepos 21 d. su

situokė Julytė Simonytė ir Virgilijus 
Kaulius. Apeigas atliko ir Mišias at
laikė kanadietis kunigas Nuolatinės 
Marijos Pagalbos parapijos klebo
nas. Pastarasis savo žodyje apsidžiau
gė, kad šioje šventovėje sutuokė 
penktąjį p. Kaulių šeimos narį. Jau
niesiems palinkėjo likti ištikimais sa
vo tikėjimui ir kenčiančiai tėvynei 
Lietuvai. Virgilijus yra gimęs Lietu-

Julytė Simonytė ir Virgilijus Kau
lius, susituokę Vankuveryje

V. Gudriūno ūkyje rengia tradicinę 
Darbo šventės gegužinę, kurios metu 
įvyks šaudymo varžybos dėl pereina
mosios taurės jauniams ir suaugu
siems. Taip pat veiks turtingas ir 
įvairus bufetas. Kviečiame narius ir 
visus Sudburio lietuvius bei svečius 
gausiai dalyvauti. Valdyba

voje, o Julytė — Brazilijoje. Apeigų 
metu giedojo net trys solistai. Ves
tuvinės vaišės, vyriausiojo brolio Eu
genijaus rūpesčiu, buvo suruoštos Ca- 
piliano golfo klube. Vestuvėse daly
vavo taipgi jaunosios sesuo Irena iš 
Čikagos ir sesuo Elena su vyru An
tanu Liaukumi iš Hamiltono. Vaišių 
kambarys ir automobiliai buvo pa
puošti Lietuvos vėliavos spalvomis. 
Jaunajai porai pjaunant vestuvinį 
tortą, svečiai sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Čia, kur Kanados premjeras 
kėlė savo vestuves, iki paryčių skam
bėjo lietuviškos dainos. Jaunavedžiai, 
keletą dienų paviešėję Vankuvery
je, išvyko povestuvinėn kelionėn Či
kagos linkme. Ten Virgilijus toliau 
studijuos Lojolas universitete, o Ju
lytė dirbs ligoninėje kaip personalo 
direktorės asistentė. Dalyvis

St. Catharines, Ont.
ATITAISYMAS. 1973 m. rugpjū

čio 2 d. St. Catharines žinių skiltyje 
buvo žinia apie Hamiltono SLA kuo
pos gegužinę liepos 22 d. ir kad 
programoje aš, Ramona Brownell iš 
Niagara Falls, Ont., dainavau. Labai 
ačiū korespondentui už prisiminimą, 
bet, atitaisydama paskelbtą žinią, pa
reiškiu, kad minėtoje gegužinėje ne
buvau ir nedainavau.

Ramona Brownell

LONDON, ONT.
"BALTIJOS” ANSAMBLIS yra 

gavęs kvietimą dalyvauti 1974 m. 
Winnipego šimtmečio minėjime bir
želio 29, 30 ir 31 dienomis. Prie šios 
šventės pramatoma prijungti ir me
tines Kanados Lietuvių Dienas, ku
rių metu “Baltija" atliks dalį meni
nės programos. B. K.

Aplankykite su šeima žvėryną - safari 
paslaptingiausioje, tamsiausioje Ontario dalyje

Lankymo valandos 
10 v. r. — 6.30 v. v. 
7 dienas savaitėje

Rockton, Ontario (519) 623-2620-1

Pamatykite išdidžius liūtus, re
tus raganosius, čytą, babūnus, 
strausą, dramblį, kupranuga
rius ir kitokius Įvairius Siaurės 
Amerikos žvėris, patogiai ir 
saugiai važiuodami savo auto- 
-mobilyje.

"African Lion Safari
- I z

Įėjimas
Gyvulių rezervatas — $6 
už automobilį (atviri au
tomobiliai neleidžiami) 
Automobilius galima ir 
išsinuomoti

Padidintas gyvuliukų skyrius lankomas nemokamai (su įėjimo bilietu)
• Užkandinė • Stovyklavietė • Vandens Safari • Laiveliai

• Žaidimu aikštelė • Kavinė • Piknikams vieta • Fotografijų Safari 
P. S. NEPAMIRŠKITE FOTO APARATŲ

miltone McMaster universitetą augš- 
čiausiais pažymiais, gavo stipendiją 
ir ruošiasi magistrės laipsniui. Studi
javo literatūrą ir kalbas. Kaip gabi 
studentė buvo pasiųsta į Dijoną pa
sitobulinti prancūzų kalboj. Jos se
sutė Aldona taip pat yra baigusi Ha
miltone McMaster universitetą.

— Kun. Kazimieras Kuzminskas, 
religinės šalpos organizatorius, iš Či
kagos lankėsi mūsų mieste ir atlai
kė lietuviams pamaldas. — Kun. Al
binas Martišiūnas aplankė savo se
nus draugus B. Kaminskus. — Alek
sas Skardžius ir Uršulė Dambraus
kienė susituokė Sv. Marijos gimimo 
parapijoj Čikagoj ir grįžę apsigyve
no naujuos namuos, kuriuos prieš 
porą mėnesių buvo pirkęs Aleksas. 
— Ritos Dabulskytės vestuvės bus 
rugpjūčio 25 d., o Loros Jakumaity- 
tės — rugsėjo 9 d. — Kazys Sližys 
laimingai grįžo aplankęs Lietuvoje 
gimines ir draugus. K. A. S.

MEDŽIOTOJU IR MEŠKERIOTO
JU klubo “Briedis” visuotinis narių 
susirinkimas įvyko š. m. gegužės 19 
d. Reginos Galinienės patalpose. Po 
trumpo valdybos pirmininko V. Mac
kaus pranešimo į prezidiumą buvo 
pakviesti — N. Aukštikalnis pirmi
ninku, H. Matijošaitis — sekreto
rium. Susirinkime buvo svarstomi 
klubo statuto pakeitimo ir kiti svar
būs einamieji reikalai. Susirinkime 
dalyvavo dauguma klubo narių. Ofi
cialiai daliai pasibaigus, įvyko vaka
rienė - balius, kurį paruošė klubo 
narės.

Klubo pageidavimu, dėl blogo ke
lio bei nepalankių žvejojimo sąlygų 
gegužinės bei žvejojimo iškylos p. p. 
Dabulskių vasarvietėje prie Superior 
ežero šiais metais nebus. Praėjusiais 
metais klubas “Briedis” pasiekė 
$450.72.

Šių metų liepos 1 d. ir rugpjūčio 
5 d. žuvavimo varžybos bei išvykos 
įvyko prie gražaus ir žuvingo Echo 
ežero p. p. Druskių vasarvietėje. 
Nors dėl lietingo oro iškylos nebuvo 
gausios, bet labai įdomios. Liepos 1 
d. žuvavimo varžybas laimėjo R. Ga
linienė. Antrojoj iškyloj dėl blogo 
oro pirmoje dienos dalyje žuvavimo 
varžybos neįvyko. Šią išvyką labai 
pagyvino j pavakarį įsijungusi grupė

NORI TAPTI 
KANADOS PILIEČIU?

Informacijų teiraukitės

PILIETYBĖS REGISTRACIJOS CENTRE 
(Citizen Registration Office), 

KURIS DABAR JAU ATIDARYTAS 
Kvalifikuoti tarnautojai 12 valandų kasdienę, 

šešias dienas savaitėje atsakys jums j klausimus, 
kaip galite tapti Kanados piliečiu, ir 

pagelbės užpildyti pilietybei gauti blankus. 

Atidaryta vakarais — galite ateiti po darbo 
Atidaryta savaitgaliais — kiekvienų šeštadienį ir sekmadienį 

Darbo valandos: 10 v.r. iki 10 v.v. nuo antradienio iki sekmadienio 
(pirmadieniais uždaryta)

252 AUGUSTA AVENUE 
(Kensingtono turguje) 

TEL. 369-3397 • 369-3410
■ Secretariat Secretary
■ d’Ėtat of State



Keliautojo nuotykiai Kuveito-lrano pasienyje KOSTAS ASTRAVAS

Gyvendamas Alžyro mieste, 
anksti rytą išgirdau radijo ban
gomis žinią, kad Irako kariuo
menė peržengė Kuveito sieną, 
užėmė pasienio postą netoli Per
sijos įlankos ir rengiasi žygiuoti 
toliau. Tikslas aiškus — tai Rau- 
datano naftos laukas, į kurį Ira
kas reiškia pretenzijas. Kuvei
tas yra turtingiausia pasaulio 
valstybė. Ten mokslas, medici
nos patarnavimas ir net aspiri
nas yra nemokami. Krašte nėra 
jokių mokesčių, muitų. Net te
lefonas nemokamas. Man ten te
ko dirbti kaip inžinerijos pata
rėjui dvejus metus moderniau
sioje naftos valykloje, todėl Ku
veitą labai gerai pažįstu. Gazoli
nas pigiausias visame pasaulyje
— tik $0.13 už amerikietišką ga
lioną. Išlipus iš lėktuvo ar auto
mobiliu pervažiuojant sieną į 
Kuveito pusę, muitininkas tik 
vieno klausia — ar turi degti
nės. Jei randa, tai čia pat vieto
je sudaužo bonką.

Išgirdęs šią netikėtą žinią, nu
tariau parašyti savo įspūdžius iš 
šio turtingiausio pasaulio kraš
to, ypač iš šios vietos, kur dabar 
ką tik yra įžengę Irako kariuo
menės daliniai. Apie šią pasie
nio vietą man teko daug keliauti 
visokios rūšies keliais — geriau
siai asfaltuotu vieškeliu ir net 
kupranugarių karavano taku.

Kuveitas yra karščiausia pa
saulio valstybė. Vasaros metu 
kartais temperatūra pasiekia 
net 160 1. (Fahrenheito), naktį 
atšala net iki 100 1. Apie Kalė
das temperatūra nukrinta iki 35 
1., bet toks laikotarpis trunka 
tik 3 savaites. Oras karščių me
tu labai sausas. Visi pastatai tu
ri vėsintuvus, tad gyvenimas 
geras, uždarbiai geri, pragyveni
mas pigus ir patogus. Automo
biliai (japoniški) pigesni 51% 
nei JAV-se. Gazolinas, vidutiniš
kai važinėjant, su visais “bakši
šais” (dovanomis) stoties patar
nautojams už įpylimą, langų nu
valymą kainuoja $6.00 mėne
siui. Butai patogūs, erdvūs, 
maistas pigus ir yra atvežamas iš 
JAV, Europos, Egipto, Beiruto 
ir kitų arabų valstybių.

Kaip minėjau, degtinė ir alus 
yra uždrausta įvežti, bet šeikas 
pats importuoja. “Butlegeriai” 
parduoda už nustatytą kainą po 
$30 bonką. Populiariausia degti
nė yra Johnie Walker. Alaus čia 
nėra, bet vaisių sulčių, “Pepsi” 
ir kitų panašių pilna. Tiesa, čia 
nėra “Coca Cola”, tas gėrimas 
uždraustas. Jį arabai boikotuo
ja, nes “Coca Cola” bendrovė 
pastatė fabriką Izraelyje. Tas 
pats yra ir su Fordo mašinomis
— jos boikotuojamos. Ekonomi
nis lygis Irako pusėje kitoks. 
Ten įvestas socializmas.

' * * * *
Irakas turi apie 12 milijonų 

gyventojų, Kuveitas — Va mi
lijono piliečių ir % milijono 
svetimšalių. Pastarieji yra įvai
rių kraštų arabai. Europiečių ir 
amerikiečių labai nežymi ma
žuma — tik įvairūs specialistai. 
Patys kuveitiečiai jokio fizinio 
darbo nedirba, nes jiems to ne
leidžia socialinis prestižas. Tas 
pats yra ir su inteligentiniu dar
bu. Jie yra tik vedėjai, direkto
riai, prezidentai. Tad mano tar
nyba jiems labai reikalinga. Dar
be paprastai neduoda jokio titu
lo, nes tai parodytų, kad jie 
patys nesugeba administruoti ir 
dėlto reikalingi užsieniečiai.

Irakas pagamina su rusų pa
galba apie 1.5 milijono statinių 
naftos, o Kuveitas — 4 milijo
nus. Palyginus su gyventojų 
skaičiumi, tai pelno paskirsty
mas Irake beveik nejaučiamas. 
Be to, Kuveite tik jo piliečiai tu
ri teisę į gamtos turtus, visi kiti 
dirba už atlyginimą. Jie gali 
kiekvieną svetimšalį per kelias 
valandas iš krašto pašalinti. Pa
jamos iš alyvos Kuveite yra maž
daug 100 kartų didesnės kiek
vienam gyventojui, negu Irake. 
Be to, Kuveite alyva yra prie 
pat uosto, teritorija maža, tad 
nereikia kitokių išlaidų, kaip 
pvz. kelių statybos. Irakas yra 
labai didelis ir jo naftos laukai 
nėra taip geri. Tad su paslėptu 
tikslu nori pagerinti savo ekono
minę būklę. Irakas įieško pro
gos priimti kuveitiečius į savo 
globą.

★ ★ ★ ★
Ar Irakas užims Raudatano 

naftos laukus? Ne, to jiems 
draugiškos Kuveito valstybės ne
leis. Ten visas kraštas yra dyku
ma tik su keliomis oazėmis. Jei 
Irakas patrauktų per dykumą 
Raudatano link, rezultatai būtų 
aiškūs — atskridę draugiškų 
valstybių lėktuvai apipiltų juos 
napalmu. Greičiausia irakiečiai 
tai žino ir delsia žygį. Anglų lai
vynui išsikrausčius iš Persijos 
įlankos 1972 m., čia pasidarė oo
litinė tuštuma. Anglai čia ilgą 
laiką darė tvarką ir visiems 
laidavo saugumą. Ju atsikėlimo 
tikslas į šią įlanką buvo išnaikin
ti jūros piratus ir vergu preky
ba. Piratai čia buvo taip įsiga
lėję. kad turėjo net pasistatę 
tvirtoves, buvo apsiginklavę pa
trankomis. Vergai buvo gaudomi 
Afrikoje ir čia parduodami įvai
riems tikslams. Saudi Arabijoje 

vergija buvo panaikinta tik 
1962 m.iNors ji oficialiai nebe
egzistuoja, bet faktiškai tebėra. 
Pas arabus ir dabar tebeeina mo
terų prekyba — žmona yra per
kama. Jos kaina priklauso nuo 
jos socialinės padėties ir kitų 
gerų ypatybių. Tad neturtingas 
ir gudrus arabas gali žmoną ne
mokamai gauti, pasigaudamas ją 
iš kitos genties. Kiti arabai, tu
rėdami kelias žmonas, pagavę 
moterį iš kitur, parduoda že
mesne kaina. Moterų medžioji
mas kitose gentyse yra pavojin
gas dalykas. Tai sukelia nesibai
giančius genčių karus ir kraujo 
kerštą. Todėl arabai dažniausiai 
perka žmonas savųjų ar draugiš
kų genčių tarpe. Arabų papro
čiai ir jų išsivystymas yra labai 
įdomus dalykas, ypač studijuo
jantiems sociologiją. Neturtingi 
dažniausiai pirkdavo iš Afrikos 
atvežtas juodukes, todėl Kuvei
te ir Saudi Arabijoje pastebėsi
te daug tamsios odos arabų, tu
rinčių negrų bruožus.

Dirbant Kuveite su arabais 
įdomių dalykų iš jų galima suži
noti. Vienas jų — tai moterų 
prekyba. Pavyzdžiui, Kuveite 
arabų jūrininkai parduoda iš 
Palestinos pabėgėlių stovyklos 
ar Irako pavogtą merginą už 
maždaug 1000 dolerių. Ameri
kietės ar europietės kaina yra 
maždaug 15.000 dolerių. Dar ir 
dabar kaikurių tautybių ar gen
čių arabės moterys ant kaktos 
turi tatuiruotus genties ženklus 
tam atvejui, jei kas ją pavogtų. 
Moterų vogimas arabams yra sa
votiškas sportas — kaip kana
diečiams ar amerikiečiams me
džioklė ar žuvavimas. Tą jų pa
protį vakariečiai turi gerai ži
noti. Saudi Arabijoje už vaka- 
rietės pavogimą, pagal karaliaus 
įsakymą, vagys paprastai be teis
mo dykumoje nušaunami. Euro
poje yra agentūrų, kurios paga- 
vusios merginas už dideles kai
nas parduoda arabams. Bet yra 
europiečių moterų, ypač šve- 
džių, kurios čia atvažiuoja pagal 
sutartis gerai pagyventi — jų 
nereikia gaudyti.

★ * ★ *
Kas rytą, Kuveite apžiūrėda

mas valyklos skyrius, sutinku 
tamsios spalvos, mažo ūgio, mik
lų ir labai mandagų iš Jemeno 
atvykusį arabą Kamil. Jis yra 
dažytojas — visada su savimi 
turi didelį kibirą dažų ir teptu
ką. (Jamenas yra senas arabų 
kultūros kraštas, kuriame gimė 
ir užaugo karalienė Seba). “Sa
lem aleikum, Kamil”, — pasvei
kinu. “Ahlahn wah Sahlahn”,— 
padėjęs ant žemės dažų kibirą 
ir teptuką, padėjęs dešinę ranką 
ant širdies grakščiai nusilenkia 
ir pribėgęs paduoda ranką. “Iz 
zielafi wahl” (kaip eina darbas) 
ir kada pirksi ar jau gal pirkai 
švedišką žmoną?” — sakau jam. 
To klausiu aš jį kas rytą. Jam 
tai patika, ir jis visada būna prie 
tako, kuriuo aš praeinu. Kamilo 
didžiausia svajonė — nusipirkti 
švedišką žmoną su baltais plau
kais, augštą, apie kurią jis visą 
laiką svajoja dažydamas valyk
los vamzdžius ir pastatus. Tam 
tikslui taupo pinigus. Kai vienas 
samalietis jam pasiūlė pirkti 
negrę, atseit pigiau, Kamilas py
lė jam į akis verdančios arbatos 
puoduką. Nuo to karto visi klau
sia Kamilą to paties klausimo, 
būtent, kada jis pirks švedišką 
žmoną. * * * *

Grįžkime atgal prie Kuveito- 
Irako sienos. Čia pat už Tigro ir 
Eufrato upių santakos yra Ira
nas (Persija). Tai ne semitinių 
žmonių tauta. Apie šias vietas 
yra ištisi tomai knygų parašyti ir 
dar daugiau būtų galima rašyti 
visokiomis temomis — istorinė
mis, kelionių, nuotykių ir t. t. 
Irako pusėje prie upių santakos 
yra Basrch miestas, senesnis už 
pačią Bibliją. Jame gimė Izao
kas. Persija — tai pasaulio kul
tūros lopšys. Irako teritorijoje 
yra Babilonas ir Asirija, šalia — 
Sirijos valstybė. Tai kiti kultūrų 
lopšiai, garsių savo karingumu, 
užkariavimais, žiaurumais, pre
ciziniu galvojimu, sisteminiu gy
venimo būdu. Jie išrado hie
roglifų raštą. Šios kultūros au
go, klestėjo ir vyto kaip gėlės 
nuo didelio turtingumo, korup
cijų, visokių išsigimimų, kurie 
ir dabar labai būdingi arabų tau
toms. Juk netoli nuo čia yra So
doma ir Gomora. Siu kultūrų pu
vimą mes ir dabar matome ara
bų tautose. Kaikurios dėl atras
tų gamtos turtų pasidarė labai 
turtingos, bet nieko pasauliui 
negal duoti, išskyrus gamtos 
turtus. O gavę už tai pinigus dar 
labiau didina ir pagreitina puvi
mą. Jos naudojasi Vakarų kultū
ros vaisiais — technologija. Ira
kas, buvęs didžiausios kultūros 
centras, ištižo, vvrai pasidarė le
pūs ir nepajėgė kovoti, todėl bu
vo mongolų sunaikinti.

Kuveito pusėje prie šių vals
tybių yra apleista Failaka sala, 
kurioje tebėra graikų teatro lie
kanos. Čia buvo Aleksandro Di
džiojo armijos poilsio vieta, kai 
žygiavo Indijos link. Sausumos 
keliu čia traukė daug organizuo
tų ir neorganizuotų armijų. Čia 

vyko didžiausios kautynės tarp 
pačių arabų, arabų ir turkų.

Šiuo metu tikriausiai Saudi 
Arabijos lėktuvų bazėse stovi 
napalmu ir šaudmenimis pa
krauti lėktuvai. Netoli jų pilotai 
geria arabišką kavą, pasiruošę 
per kelias sekundes pakilti ir 
napalmu dezinfekuoti į Kuveitą 
įsiveržusius irakiečius, jeigu jie 
trauks per dykumą naftos laukų 
link. Kuveito daliniai, padrąsin
ti jų emiro, turbūt išsidėstę dy
kumose. Beduinai, ginkluoti visų 
armijų šautuvais, laukia progos 
įsigyti irakietiškus batus, drabu
žius ir kitokį grobį. Jie gerai ži
no, kad už drąsą jie bus gerai 
šeiko apmokėti.* * * *

Apie šią vietą po I D. karo vy
ko didžiausios Saudi Arabijoje 
gyvenančios Wahabi mahometo
nų sektos sunaikinimas. Dėl 
tam tikrų politinių priežasčių 
apie šias kautynes nėra daromi 
filmai, kad nepažeistų Saudi 
arabų jausmų. Ši sekta buvo Ira
ko dalinių sunaikinta, vadovau
jant britų karininkui Bagot 
Glubb, kuris vėliau Palestinoje 
įsteigė Arabų Legijoną, sėkmin
gai kovojusį prieš teroristus ir 
Izraelio armiją. Wahabi sekta 
yra dideli fanatikai ir visus ki
tus mahometonus ir krikščionis 
jie laiko netikėliais. Alacho gar
bei jie visur pjovė gerkles neti
kėliams. Kuveito miesto gyven
tojai, net ir vaikai iki 4 metų 
amžiaus, per 5 mėnesius pastatė 
8 mylių ilgio molio sieną aplink 

miestą, nes grėsė pavojus būti 
wahabiu sunaikintiems. Jos li
kučiai su miesto vartais dar ir 
dabar tebestovi netoli Sheraton 
viešbučio. Miesto vartai net iki 
1953 m. būdavo kas vakarą už
rakinami ir sargybos budėdavo 
ant miesto sienų. Wahabi armija, 
pabūgusi Kuveito sienų, puolė 
mažą miestelį pakelėje Irako 
link — EI Jarah. Jo nepaėmę 
paliko ten apie 1.000 lavonų.

Iš čia wahabiai, kaip skruzdė
lių armija, patraukė Bagdado 
link. Dykumoje jie žudė kas tik 
papuolė jiems ant kelio — be
duinus, piemenis, keleivius. Prie 
pat Kuveito — Irako sienos juos 
pasitiko primityviai ginkluota 
Bagot Globbo krašto apsaugos 
grupė. Keletas sporto lėktuvų 
sukelti panikai mėtė mažas bom
bas į wahabiu būrius. Jų tarpe 
kilo baisi panika, nes jie iki 
šiol nebuvo matę lėktuvų ir ne
girdėję tokių sprogimų. Keletas 
plieno plokštėmis padengtų 
sunkvežimių, ginkluotų kulko
svaidžiais, važinėdami apie juos, 
mažino jų skaičių. Jie buvo nu
vyti gilyn į dykumą toli nuo 
vandens šaltinių ir oazių. Be 
vandens wahabiu armija greitai 
išnyko.

Kupranugaris, kaip arabai sa
ko, yra Alacho dovana. Be jo 
arabai negalėtų pereiti dykumų. 
Didieji arabų kariniai laimėji
mai buvo pasiekti tik kupranu
garių dėka. Tai nuostabaus pa
tvarumo gyvulys. Arabų kalba 
yra labai precizinė ir nieko 

Jeigu Jūs atvykote 

Kanadon
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Jeigu jūs sėkmingai įsikūrėte Ka
nadoje, mums atrodo, kad turėtumėte 
naudotis visomis legalių gyventojų 
privilegijomis.

Tad iki spalio 15 d. vidurnakčio 
mes padėsime jums jas įsigyti.

Iki to laiko jūs galite prašyti 
imigranto teisių (pirmas žingsnis į 
pilietybę), nesusilaukdamas jokios 
baudos už nelegalų atvykimų ar ne
legalų pasilikimų.

Iki tos datos jūsų prašymas bus 
svarstomas pagal labai sušvelnintas 
taisykles.

Bus atsižvelgta į daugelį veiksnių.

Betkuris iš jų gali jums suteikti rei
kiamas kvalifikacijas.

Kaip matote, stengiamės viskų pa
lengvinti. Tačiau ir labiausiai norė
dami, negalėsime jums padėti po 
spalio 15 d. Nuo to laiko naujasis 
įstatymas neleis jums gauti imigranto 
teisių būnant Kanadoje ir sustabdyti 
deportacijos apeliacijų.

Praneškite mums savo pavardę, 
adresų, visus jūsų atvejo faktus. Mes 
norime, kad jūs įsijungtumėte į savo 
aplinkos gyvenimų ir jame pilnai da
lyvautumėte. Sfengsimės padaryti vi
sa, kad mūsų kraštas taptų jūsų 
kraštu.

Platesnių informacijų teiraukitės 
telefonu, laišku ar apsilankydami 
artimiausiame Kanados Imigracijos 
Centre. Jeigu jo nebūtų netoli nuo 
jūsų gyvenvietės, kreipkitės j arti
miausių Kanados Darbo Jėgos Centrų. 
(Kanados imigracijos pareigūnų pa
slaugos yra nemokamos).

Kanados Imigracijos Centrai yra at
dari ir prašymus priima: šiokiadieniais
— nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų; spalio 15, pirmadienį,
— nuo 8 vai. ryto iki vidurnakčio.

I* Manpower 
and Immigration
Robert Andras, Minister

Main-d’ceuvre 
et Immigration
Robert Andras, ministre

bendro neturi savo struktūra 
su vakariečių kalbomis. Pvz. iš
reikšti kupranugario paskirčiai, 
amžiui ir kitom savybėm yra 20 
vardų. Vienas žodis tiksliai nu
sako viską. Kupranugaris yra 
arabo pasididžiavimas, jo turtin
gumo simbolis. Perkant žmoną, 
jos tėvui yra užmokama kupra
nugariais. Permaldaujant krau
jo kerštą, taipogi mokama kup
ranugariais. Iš jo plaukų išaus
tas apsiaustas yra beduino pasi
didžiavimas. Bet niekas negaus 
pirkti kupranugario vilnos. Par
davimas reiškia atidavimą ki
tam savo laimės. Tačiau vilną ar 
apsiaustą galima padovanoti. 
Taip aš esu įsigijęs gražią ant
klodę iš kupranugario vilnos. 
Arabai išrado amoniaką disti
liuodami kupranugario šlapumą 
ir vartodami jį savo medicinai. 
Jo išmatos ir šlapumas yra vis
ką gydanti medicina: šlapumas 
vidinėms ligoms, išmatos — iš
orinėms. Ką tik gimusį kūdiki 
beduinai aplipina kupranugario 
mėšlu ir taip laiko kelias die
nas. Amoniako kvapas turbūt 
dezinfekuoja ir apsaugo nuo mu
sių.

* * * *
Esu dykumoje. Pasisveikinęs 

su nuo kupranugario nulipu
siu beduinu, esu pakviečiamas į 
jo palapinę. Aplink palapinę ga
nosi ožkos, avys ir apie dešimt 
kupranugarių. Besėdint ant ki
limo, po kelių minučių prasi
skleidžia uždanga, ir tatuiruota 
moters ranka, raudonai nuda

žytais pirštais paduoda tradici
nį arabų varinį kavos puodą. 
Svetimiem paprastai žmona nie
kados nėra rodoma. Išgėręs ka
vą, atsisveikindamas vogčiomis 
pažiūrėjau į kitą palapinės dalį. 
Ten trys jo žmonos audė iš ož
kos vilnos naują palapinę su jo 
genties ženklais, o ketvirtoji, pa
ti vyriausia, davė nurodymus. Ji 
mums ir kavą išvirė. Eidamas 
autovežimin, pastebėjau bedui
ną su užrišta akimi ir abiem ran
kom laikantį galvą. Ant jo vei
do buvo nemažas skaičius juodų 
apvaliai išdažytų dėmių. Aš su
pratau, kad jis tūri didelį galvos 
skausmą. Man paaiškino, kad jis 
buvo pas burtininką, kuris Į 
puodą įdėjęs kelis skorpijonus^ 
dykumos vorus ir vabalus išvirė 
vaistus. Įkaitinęs vinies galvą, 
padažė ją į tą “sriubą”, įspaudė 
tas dėmes ant veido, užrišo akį 
skarele ir liepė taip laikyti 5 
dienas, nesinervinti ir nekalbėti 
su žmonomis. Aš daviau jam tris 
aspirino tabletes, kurias jis čia 
pat išgėrė su mano džype turėta 
šalta arbata. Po kelių minučių, 
atsileidus skausmui, krito jis čia 
pat prie palapinės ir užmigo. 
Vėliau aš tų arabų ’vengdavau, 
nes jie visi norėjo eiti pas mane 
gydytis. O, be to, tas burtininkas 
buvo labai pavydus ir kerštin
gas tiems, kurie kenkė jo auto
ritetui.

* * * *
Dykumoje prie Irako sienos 

paliktoje beduinų stovyklavietė
je radau keistus ženklus. Tai bu
vo iš akmenų išdėliota kryžiaus 
figūra, kurios viduryje buvo kū
renama ugnis verdant maistą ar 

darant šašliką. Vėliau sužino
jau, kad šitie klajokliai nėra nei 
mahometonai, nei krikščionys, 
neturi aiškios religijos, bet yra 
semitai. Jie yra hidbridai — pa
likuonys kryžiaus karų dalyvių.

* * * *
Tai matote mieli skaitytojai, 

kokių kontrastų yra pasaulyje. 
Tai vyko ir tebevyksta Irako - 
Kuveito pasienyje. Kuveito 
miestas ar valstybė yra pilna 
brangių “Mercedes Benz” auto
mobilių, modernių pastatų. 
Bankai laisvai parduoda gryną 
auksą. Jų dinaras yra stipriau
sia valiuta visame pasaulyje, nes 
50% yra pagrįsta auksu. Kuvei
tiečiai nedirba jokio fizinio dar
bo — tam yra užsieniečiai. Dy
kumos gyvenimas nėra pasikei
tęs, nes klajokliams taip patinka 
gyventi. Jie mėgsta laisvę. Civi
lizacija juos varžo, pavergia. Aš 
perdaug dirbtinės civilizacijos 
irgi nekenčiu. Kuveitas man pa
tiko, ypač dykuma, pilna pavasa
rio metu gyvulių. Nieko nėra 
malonesnio dykumoje, kaip ste
bėti kupranugarių bandą, besi
ganančią sodrios žolės slėnyje. 
Tie verslo žmonės ar turistai, 
kurie atvyksta į Kuveitą ir sėdi 
Hiltono ar Sheratono viešbu
čiuose, brangiai apmokėdami 
savo sąskaitas, niekados nėra 
matę to, ką aš mačiau dykumo
je. Galima būtų apie tai kelias 
knygas parašyti, labai skirtin
gas, bet visos bus teisingos. Ara
bija yra visokių kontrastų kraš
tas: daug širdies, žmoniškumo, 
proto lankstumo, elegancijos, 
bet ir daug blogų ypatybių — 
korupcijos.



Sukaktuvinės "Išriestos r-ankos”
Kun. Jono Kuzmickio-Gailiaus knyga, pasirodžiusi autoriaus 60 metų sukakties proga
Ak, sunku kasdienine kalba 

šnekėti apie skambančią dainą ir 
giesmę. Ak, neįmanu paprastais 
žodžiais išnarplioti pasakų ir 
svajonių slėpiningus sodus! Ak, 
kaip suprasti mįslingos mėlyno
sios paukštės čiulbėjimą nemo
kant jos kalbos? Kaip pažvelgti 
į ištiestas rankas ir pajusti jų pa
lytėjimą? Kaip suprasti ištiestų 
rankų prasmę?

* * *
Dažnai atkeliami vartai ir ty

liai Įeinama Į seniai ir toli palik
tą jaunystės, svajonių ir atsimi
nimų sodą. Sode sutinkame vi
sus pažįstamus: “skarotą pušį, 
alyvas, paraudusias rožes, šakas 
išskėtusias obelis ir pienės pū
kus, besisklaidančius kaip rū
kas ...” Bet tame sode dažnai 
girdime nepaprastą, pasakišką 
mėlyną paukštę, čiulbančią apie 
džiaugsmą ir liūdesį, apie meilę 
ir laimę, apie skausmą ir kan
čią.

O gal ne paukštė čiulba? Gal 
“sutemose paskendusio sodo ta
ku spūdina pasiklydęs ilgesys ir 
šaukia vardu?” “Taip, ilgesys 
čia pat. Ilgesys ištiesia rankas ir 
apkabina pečius ...” Taip, čia 
ne realus sodas ir ne to sodo vi
duryje, bet “pačiame buities 
viduje stovi brolis ilgesys ir kal
ba apie žydinčią vaikystės žemę, 
apie senus sodžius ir miestelius, 
primena rūtos ir rugio kvaps
nį... ”

Bet atsitinka, kad mėlynoji 
paukštė bečiulbėdama ir besi- 
muistydama susižeidžia rožės 
dygliais. Tada rožės žiedas dar 
labiau nusidažo rausva spalva, o 
pati paukštė nutyla. Ir tada “so
de didžiajame tik vėjas šiurena 
medžių viršūnėse, tik juodas 
kranklys krankliuodamas sun
kiai plaka sparnais...”

Tikrai, čia nėra vaikystės so
do, į kurį galėtum įžengti ir ra
miai pasivaikščioti... Tai tik 
neapsakomo ilgesio giesmė ir to
kio ilgesio ekstazėje šaukiama:

Nurimk audringas vėjau! Aš klau
siu tave, plačių padangių saule, ar 
žaliuoju rūta mano kiemo darželiuo
se? Ar vėjas glosto pajuodusias tė
viškės namų pastoges, ar Rūpintojė
lis teberymo kryžkelėje? Ar ant kal
nelio tebestovi palinkę kryžiai prie 
senolių kapų?

Ar gyva motina augintojėlė, mane 
į svetimą šalį išlydėjusi, o pati mirti 
tėvynėje pasilikusi? Ar tebesimeidžia 
už mane, ar manęs teberauda?

Kur mano žilagalvis tėvas? Kur 
broliai, jauni sakalai? Kur seserys, 
baltosios gulbės? Kur mano tėvynė? 
Kur mano Lietuva?

Taip, tas “ilgesys yra toks di
delis ir alkanas, kaip viršukal
nių erelis”, bet juodi debesys 
yra užgulę ir neateina atsakas iš 
rūtų šalies.

Tada vienatvė paima i savo 
globą vienišą, dažnai ramybės 
neberandantį, bet jos nuolat 
jieškantį ir nenurimstanti kelei
vį. Tada pasigirsta vienišos šir
dies daina. Suskamba giesmė 
apie sielą.

Siela yra gyveninio širdis, siela 
yra laimė ir džiaugsmas! Ir kai nėra 
sielos, kai nėra laiminančių jos spar
nų, — ant kryžiaus miršta ne tiktai 
varganas žmogus, bet ir pats Dievas.

Ir siela, ir širdis jieško, šau
kiasi paguodos Viešpaties pasau
lyje. Ištiestos rankos susideda 
giliai maldai:

Ramybės, Tėve! Ir ne tik man vie
nam, Tėve. Rodos, vienas gyvenu, 
tačiau kasdien susitinku su Tavo 
žmonėmis, Tėve, nes jie ateina ir iš 
manęs ramybės prašo.

O dar ir todėl... “kiek kar
tų kitų nesupratau ir nebuvau 
suprastas! Kai kiti garsiai juo
kėsi, — bėgau į nuošalę, kad 
manęs nesužeistų, kai tiesiau sa
vo rankas, ne vienas jas atstū
mė ... Mano Viešpatie! Tu iš
klausyk manęs! Tegu aš būnu 
mažutis kaip kūdikis Tavo pa
saulyje, o mano siela tegu būna 
rami ir švelni kaip atsiskyrė
lio... ”

Taip skamba ir gaudžia, kaip 
biblinės, iš sielos kylančios pa
garbinimo, padėkos, nusižemini
mo ir prašymo psalmės.

Keliaujant griuvėsiais, skaus
mu ir kančia užverstais nenu
rimstančio piligrimo tremtinio 
keliais, pasiremiant vakarine 
malda kaip lazda, pasigirsta ir 
sunkioje kelionėje lydi vilties ir 
prisikėlimo giesmė.

★ * ★

Ir nėra kam kitam pasiguosti, 
“Keleiviai kūprina tylėdami ir 
niekam nesiskundžia. O jei kas 
paklausia, kodėl jie tokie pavar
gę ir kur eina, ramiai atsako:

— Esame benamiai ir jieško- 
me akmens, prie kurio galėtume 
galvą priglausti”.

Neramumo valandomis jieš- 
koma prieglobsčio ir nusirami
nimo gamtoje, toliau nuo gatvių 
triukšmo. Norima atsiremti į 
baltmarškinio beržo liemenį ir 
glostyti jo verkšniūnes šakas, 
nes ir medžiai kaip žmonės: au
ga, žaliuoja ąžuolai ir liepos, bet 
žiaurūs rudenys ir audros juos 
negailestingai palaužia ir sugul-

A. BUCYS
do, ir lieka iš jų tik žemės dul
kės. Ir žmonės kūprina, veržiasi 
ir krinta kaip dangaus žvaigž
dės, perdega ir lieka tik pelenai. 
Pelenai išbarstyti Sibiro taigose 
ir visuose pasaulio kraštuose.

★ ★ ★

Dažnai, sėdint prie rusenan
čio židinio tyliame kambarėly, 
lyg šventovėje, rodos, lyg dabar 
susitikus, kalbamasi su savo ar
timaisiais.

Šiandien noriu pats tau, mano mo
tina, papasakoti, noriu tau savo šir
dį atverti... atsimenu tavo meilė, 
tarytum balto angelo išskėstų sparnų 
glausmas, buvo švelni ir šildanti. Ji, 
kaip konsekracijos žodžių perkeistas 
vynas, pripildė visą mano sielą, gaivi
no ir varvino vidun didžiosios meilės 
lašus. Mano augintojėlė, tu jau se
niai užmigai ir tavęs negali pažadin
ti nei pušų švokštimas, nei mano 
šauksmas.- Tu miegi, sengalvėle, nes 
beaugindama mus neturėjai kada pa
ilsėti. Ant augintojėlės kapo jau sto
vi medinis paminklas, aptvertas tvo
rele.

Brangus Tėve! Kokios geros buvo 
jos, tos tavo rankos; glostė mano 
garbanas, nešė į namus sunkiai už
dirbtus centus, kad būčiau pavalgęs 
ir apsirengęs. Retkarčiais jos ir bau
dė mane, kad geru žmogumi užaug
čiau. Kai grįžau į namus pasiimti ke
lionės krepšį, tu man padavei saują 
pageltusių žolynų ir išėjai į kiemą. 
Ar tau per sunku buvo žiūrėti į ma
no nuliūdusį veidą? Ar tu norėjai 
nutęsti vienai valandėlei atsisveikini
mo skausmą. Tu padėkojai man už 
globą, Dieve mano, ir tavo geros ran
kos kelionei palaimino.

Praūžė dangų su žeme sumaišiusi 
audra ... Mano rankos glosto tylintį 
veidą nuotraukoje ... Mano virpan
čios rankos pakyla į viršų, meldžiasi 
už tave ... Jos, tos mano silpnos ran
kos, globoja tavo šviesų atminimą, 
tavo meilę, tavo kalvarijas. Ir nuo
lat už tave meldžiasi, tėve ...

Ir atplaukia trumputis laiškas 
iš brolio:

“Užteks čia būti: reikia paga
liau pasilsėti. Tatai matyti ir iš 
mano sunkiai išskaitomos rašy
senos.”

“Ir aš tarsi jaučiu tavo susi
raukšlėjusią ranką, kuri palie
čia palenktą galvą ir Įpila į ją ra
mybės srovę. Ji srūva į mano 
krūtinę, pripildo širdį ir aptvin
do visą vidų. Užmerkiu akis ir 
susimąstau ...”

Gyvenimo kelyje praeina vie
nas pro kitą nepažįstami kelei
viai, nepasakę vienas kitam nei 
sveikas, nei sudie, o kartais ir 
brolis su broliu prasilenkia ir 
tik atsigręžę po ilgų metų taria 
“buvai toks nuošalus ir nuosta

Istoriniai klausimai akademijoj
Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademijos suvažiavime istori
jos sekcija renkasi rugpjūčio 31, 
penktadienį, 3-5 v. p. p. Šiai sek
cijai vadovauja prof. Simas Su
žiedėlis. Skaitys paskaitas bei 
padarys pranešimus: dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM, “Pranciško
nų — bernardinų darbai XV- 
XVI amžiuje”, taigi apie gana 
tamsų, kaip dažnai pasakoma, 
mūsų kultūros laikotarpį, kuris 
buvo tikrai žymiai šviesesnis nei 
mes manome ir kurin daug 
šviesulių įnešė Lietuvoje dirbę 
pranciškonai t— berna'rdinai; 
prof. dr. Benediktas Mačiuika, 
parašęs daug darbų apie Lietu
vos okupacinį laikotarpį, kalbės 
tema “Istoriniai leidiniai oku
puotoje Lietuvoje po 1945 me
tų”, apžvelgdamas mūsų istori
jos darbus, klastojamus Maskvos 
įsakymu ir suderintus su Sovie
tų Rusijos aneksijos reikalavi
mais; prof. dr. Paulius Rabi
kauskas, SJ, gvildens klausimą 
“Lietuvos istorinių šaltinių lei
dimas”.

Jau 1933 m. pirmajame LKM 
Akademijos suvažiavime kan. 
doc. Pr. Penkauskas skaitė pa
skaitą ir kėlė Lietuvos istorijos 
šaltinių leidimą. Deja, tuo metu 
LKM Akademija neturėjo tam 
darbui lėšų, o žmonių, kurie 
šiam reikalui būtų aukoję, ne
atsirado. Valstybes iždas, nors 
istorikų kartais paklabintas, tam 
lėšų neskyrė. Taip nepriklauso
mos Lietuvos laikais (1934) te
pasirodė vien VD Universiteto 
leidinys “Istorijos Archyvas” I 
t., kuriame buvo sutelkta dalis 
XVI a. inventorių, paruoštų 
Konstantino Jablonskio. Ir kai 
latviai jau nepriklausomybės 
metais suspėjo išleisti “Fontes 
historiae Latviae” 1-2 tomus, 
kuriuose buvo ir Lietuvai daug 
medžiagos, ypač iš jėzuitų ar
chyvų, tai mes teįstengėme pa
siųsti į Romą kun. prof. J. Toto
raitį, kuris atliekamu laiku šiek 
tiek peržiūrėjo ir Vatikano ar
chyvo fondų. Ir kun. prof. J. To
toraitis ten dirbo LKM Akade
mijos lėšomis, šiek tiek gauda
mas ir iš VD universiteto, t. y. 
faktiškas išlaidas už fotokopijas.

Po II D. karo į Romą nuvyko 
ir Vatikano, jėzuitų ir kituose 
archyvuose dirbo a. a. prof. dr. 
Zenonas Ivinskis, tikėdamas, 
kad gal JAV lietuviai numes 

bus ...” Žemės stabai pakrei
pia kelius, o vistiek: “Ramybė 
su tavim, mano brolau” ...

O, štai: “Mažai pamenu tave, 
mano jaunystės šviesus spindu
lėli ir niekad tau pasakų nese
kiau. Tu pati buvai anų dienų 
pasaka... tu — mano mažoji 
sesuo, mano tylusis džiaugsmas, 
mano sausros rasa, mano nenu
trūkstama pasaka ...”

★ ★ ★

O buities tyruose tūno smėlio 
apnešti ir kiti sfinksai, neatspė
tos mįslės ...

Džiaugsmas neatkopė, kaip skaidri 
pavasario diena; pirma reikėjo iš
vaikščioti pusę žemės kelių ir išmė
tyti visa, kas nerūpestingų dienų bu
vo surinkta ... Džiaugsmas užgimė, 
kaip gimsta kūdikio širdis po ašarų 
ir skausmo ... Širdis nenorėjo tikėti, 
kad džiaugsmas atneša laimę, laimė 
— pilnatvę, o pilnatvė — vidinę ra
mybę ... Ar buvau kada laimingas?

Kai išgirstu pagalbos šauksmą, kai 
pamatau ištiestas rankas, kai pajun
tu nenurimstantį žmogiškų troškimų 
ilgesį, — ištirpsta maži rūpesčių de
besėliai, išsisklaido apkartimo kau
gės ir į vidų suplūsta džiaugsmas, 
kad galiu išgirsti šauksmą, pamatyti 
ištiestas tuščias rankas ir į jas su
krauti nenutrūkstančio Įauksino iš
sipildymo viltį...”...

Ir tos sutemų pasakos! Į jau
no mąstytojo kambarėlį pasibar- 
bena mergaitė, kaip iš pasakos 
sodo atėjusi. Dienų kryžkelėje 
praeina daug vakarų, kol ateina 
meilė. Ateina meilė, bet gyveni
mas žiaurus, juos išskiria. “Ir 
taip ir ne! — atsakyčiau. Išsi
skyrė, kad pažintų vienatvės 
rimtį, kad įrodytų, jog mintis ir 
didysis jausmas akimirkai gali 
atplyšti nuo erdvės ir laiko, — 
bet gyvena bendrą gyvenimą, 
nes nėra jėgos, kuri dvasią su
drasko ...”

Ar gali būti išryškinta išties
tų rankų prasmė?

“Ištiesiu rankas. Sukrauk ant 
jų visą skausmą, kad nerami šir
dis vėl norėtų gyventi ir džiaug
tis ... ”

Rankos prašančios, maldau
jančios, laiminančios.

Tai nėra romanas, nei apysa
ka, nei novelės. Neminima žmo
gaus pavardė, anei vardas. Tie 
žmonės gali būti mūsų pažįstami 
draugai ir bičiuliai. Gali būti ir 
mūsų giminaičiai. Mūsų sesuo ir 
brolis, mūsų motina ar tėvas. 
Juk mes visi savo ilgesy tiesia
me rankas į paliktą tėviškę ir 
mūsų tėvynę. Mename Sibire 
kelionę baigusius, partizanus, 
miško brolius suklupusius.

(Nukelta į 8-tą puslapį)

kiek dolerių ir bus galima pra
dėti leisti mūsų istorijos šalti
nius. Deja, laiku tokios paramos 
jis nesulaukė, nors darbą tikrai 
plačiai užsimojo ir sutelkė bū
relį lietuvių istorikų. Jų visų di
džiuliu rūpesčiu bei užsispyri
mu ir pasirodė 1972 m. pirmasis 
“Fontes historiae Lituaniae” to
mas, telkiąs Lietuvos vyskupų 
pranešimus (Vilniaus ir Žemai
čių vyskupijos). Antrasis tomas 
paruoštas, bet dar nesulaukia 
duosnaus lietuvio, kuris apmo
kėtų spaudos ir kitas bagiamą- 
sias išlaidas. Šiaip ar taip, po 40 
m. LKM Akademija tą labai 
svarbų darbą pradėjo, surado ir 
žmonių, ir elgetos grašį. To ne
siryžo padaryti nepriklausoma 
Lietuva.

LKM Akademijos suvažiavi
mas įvyks Boston College patal
pose, Chesnut Hill, Mass., t. y. 
visai šalia Bostono miesto, ant jo 
ribos, rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
1—2 dienomis. A. Mž.

JŪRATĖ-DONATA KAMINSKAITE 
baigusi McMaster universitetą Ha
miltone ir gavusi prancūzų kalbos 
bei literatūros bakalaurės laipsnį 
(Honours B.A.). Baigė labai geru 
pažymiu — sunima eum Įaudė ir bu
vo Dean’s Honour sąraše. Vienerius 
metus gilino studijas Dijono univer
sitete Prancūzijoj. Nuo rudens nu
mato tęsti studijas McMaster univer
sitete magistrės laipsniui gauti. Ji 
yra duktė Konstancijos ir Broniaus 
Kaminsku, gyvenančių Sault Ste. 
Marie, Ontario

Dail. Leonas Urbonas Iš serijos Micro B5-32, akrilius

Akademijos suvažiavimo programa
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos IX-jo suvažiavimo, 
Įvykstančio 1973 m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 2 dienomis 

Bostono kolegijoj, programa
Penktadienis, rugpjūčio 31 d.
9 vai. ryto — Mišios St. Ignatius 

bažnyčioje (B.C., Commonwealth 
Ave.)

10— Registracija (B. C., McGuinn 
Hali)

10.30 — Suvažiavimo atidarymas 
(McGuinn Auditorium)

1. Suvažiavimui rengti komiteto pir
mininko prof. dr. Juozo I,. Na
vicko žodis

2. LKM Akademijos pirmininko prof, 
dr. Antano Liuimos, SJ, atidaro
moji kalba

3. įvadinė paskaita: prel. Vytautas 
Balčiūnas — “Charizmatinis Baž
nyčios atsinaujinimas teologijos 
šviesoje”

12 — 1 v. Pietūs kolegijos valgyk
loje (McElroy Commons, Eagle’s 
West cafeteria)

1 — 3 v.p.p. TEOLOGIJOS 
SEKCIJA

Vadovauja prel. Vytautas Bal
čiūnas, STD

1. Kun. prof. Antanas Rubšys, teol. 
lie., “Mito klausimas Naujajame 
Testamente”

2. Sės. Ona Mikailaitė, BA, “Chariz
matinio atsinaujinimo sąjūdis šių 
dienų Katalikų Bažnyčioje”

3—5 v.p.p. ISTORIJOS MOKSLŲ 
SEKCIJA
Vadovauja prof. Simas Sužiedėlis

1. Dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
“Pranciškonų - bernardinų darbai 
XV-XVI amžiuje”

2. Prof. dr. Benediktas Mačiuika, 
“Istoriniai leidiniai okupuotoje 
Lietuvoje po 1945 metų”

3. Prof. dr. Paulius Rabikauskas, 
SJ, "Lietuvos istorinių šaltinių 
leidimas”

7.30 v.v. Susipažinimo vakaras (Mc
Guinn Hall, Faculty lounge 5-tas 

augštas)

Šeštadienis, rugsėjo 1 d.
8.30 v.r. Pamaldos kolegijos bažny

čioje (St. Ignatius)
9 v.r. Registracija (McGuinn Hali)

9.15 — 12 v. r. PSICHOLOGIJOS- 
PEDAGOGIKOS MOKSLŲ SEKCIJA 

Vadovauja prof. dr. Justinas 
Pikūnas

1. Prof. dr. Ina Užgirienė, “Proti
nis vystymasis ir etinių normų 
supratimas”

2. Prof. dr. Justinas Pikūnas, “Hu
manistinės vertybės — ugdymas 
ar paneigimas?”

3. Dr. Romualdas Kriaučiūnas, “Pa
saulio lietuvių jaunimo studijinės 
anketos rezultatų svarbesnės ko
reliacijos”

4. Prof. kun. Antanas Paškus, “Mo
dernaus žmogaus dilemos krikš
čioniškosios moralės šviesoje”

12 — 1 v.p.p. Pietų pertrauka (Mc
Elroy Commons, Eagle’s Nest ca-

DIANA PLIURAITĖ šį pavasarį 
summa cum Įaudė pažymiu baigusi 
Hamiltono McMaster universitete 
chemiją bakalaurės (BSc.) laipsniu. 
Per visus ketverius savo studijų me
tus ji buvo Dean’s Honour sąraše. 
Universitetą baigė su labai geru pa
žymiu, ir jai buvo paskirta Canada 
Reserch Council stipendija ketve- 
riem metam po $6.200. šį rudenį 
Diana Toronto universitete pradeda 
ruoštis daktaratui

feteria)
1 — 3 v.p.p. ARCHITEKTŪROS IR 

MENO SEKCIJA
Vadovauja dr. Alfredas Kulpa- 
Kulpavičius

1. Dr. Jurgis Gimbutas, “Lietuvos 
bažnyčių statytojai”

2. Dr. Alfredas Kulpa-Kulpavičius, 
“Vilnius miesto planavimo požiū
riu XIV amžiuje”

3. Archit. Edmundas Arbas, “Lie
tuvis architektas XX šimtme
tyje”

1 — 4 v.p.p. GAMTOS IR TIKS
LIŲJŲ MOKSLŲ SEKCIJA 
Vadovauja dr. Petras Kaladė

1. Dr. Bronius Povilaitis, “Nikotinas 
ir kiti nikotiana genties augalų 
alkaloidai”

2. Dr. Petras Kaladė, “Vėžį suke- 
liantieji cheminiai maisto prie
dai”

3. Dr. E. Užgiris, “Nauji fiziniai 
metodai imunologijoje”

4. Kun. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
“Naujas mokslo žvilgsnis į evo
liucijos teorijas”

4—5 v.p.p. FILOSOFIJOS 
SEKCIJA

Vadovauja prof. dr. Vaidievutis 
A. Mantautas
Simpoziumas-pokalbis apie prof. 
Maceinos filosofijos doktrinas, 
principus, prielaidas ir metodiką.

Sekmadienis, rugsėjo 2 d.
10 v.r. Pamaldos šv. Petro parapi

jos bažnyčioje So. Bostone.
1 — 3 v.p.p. LIETUVIŲ KALBOS 

IR LITERATŪROS SEKCIJA 
Vadovauja Vladas Kulbokas

1. Stasys Santvaras, “J. Aisčio ir M. 
Vaitkaus kūryba”

2. Vladas Kulbokas, “Keturi naujes
niosios mūsų religinės poezijos 
atstovai”

3. Antanas Mažiulis, “Tautosakos 
bei tautotyros darbai Lietuvoje 
1947-1972 metais”

1 —3 v.p.p. MEDICINOS SEKCIJA 
Vadovauja dr. Balys Pctkauskas

1. Dr. Balys Petkauskas (paskaitos 
tema dar nepaskelbta)

2. Dr. Mindaugas Vygantas (tema 
dar nepaskelbta)

3. Dr. Zenonas Danilevičius (tema 
dar nepaskelbta)

3 v.p.p. PILNATIES POSĖDIS
Akademijos 50-ties metų minėji
mas: prof. J. Brazaičio paskaita. 
Akademijos premijų įteikimas: 
prof. A. Liuimos, SJ, žodis

6.30 v. v. Iškilminga vakarienė ir 
meninė dalis (Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, So. Boston)

Pirmadienis, rugsėjo 3 d.
10 v.r. Ekskursija į ALKA, Putnam, 

Connecticut

MARYTĖ-INARA URBAITYTĖ
šiais metais užbaigusi Toronte Hum
ber College of Applied Arts and 
Technology trejų metų kursą ir da
bar gavusi atsakingą darbą Penning
ton firmoje. Ji yra gana veikli lietu
viškame gyvenime: ateitininkė, šaulė 
ir mergaičių choro “Aidas” daini
ninkė. Yra lankiusi Hamiltono Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinę mokyklą 
ir gražiai kalba savo tėvelio ir ma
mytės kalbomis
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(J KULTMĖJI; VEIKIOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 

JOS 1972 m. $1.000 premiją, kurios 
mecenatas yra JAV Lietuvių Fondas, 
laimėjo Belgijoje gyvenantis Eduar
das Cinzas už knygą “Brolio Myko
lo gatvė”. Premiją paskyrė Vašing
tone sudaryta vertintojų komisija: 
pirm. Alfonsas Nyka-Niliūnas, sekr. 
Arvydas Barzdukas, nariai Jurgis 
Blekaitis, Juozas Laučka ir Antanas 
Vaičiulaitis. Šiuo metu E. Cinzas ra
šo romaną “Raudonojo arklio va
sara” apie LSD vartojantį jauną lie
tuvį chirurgą. Tas raudonasis arklys 
yra jo pergyvenami psichinių sutri
kimų priepuoliai. Veiksmas vyksta 
Belgijoje, Lieže ir viename maža
me Ardėnų kalnų miestelyje, kur 
jaunąjį chirurgą priglaudžia senukas 
gydytojas. Sį savo kūrinį E. Cinzas 
pirmiausia išleis lietuvių kalba, o 
paskui bandys išversti į prancūzų 
kalbą ir išleisti Briuselyje.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS 
lapkričio 17-25 d.d. Čikagos Jaunimo 
Centre rengia konkursinę fotografi
jos darbų parodą, kurioje kviečiami 
dalyvauti laisvajame pasaulyje gyve
nantys lietuviai fotografai, profesijo- 
nalai ir mėgėjai. Konkursinės pa
rodos nuotraukos skirstomos į dvi 
grupes — spalvotas ir nespalvotas 
(juoda-balta). Nuotraukos turi būti 
5”x7” dydžio, priklijuotos prie sto
resnio popieriaus. Kitoje pusėje rei
kia pažymėti fotografo pavardę, am
žių, adresą, nuotraukos pavadinimą. 
Nespalvotos nuotraukos turi būti pa
gamintos paties fotografo. Išimtis 
daroma tik spalvotoms nuotraukoms. 
Su parodai skirtomis nuotraukomis 
prašoma atsiųsti ir jų duplikatus, 
kurie bus panaudoti spaudai. Kiek
vienas dalyvis parodai gali siųsti ne
daugiau kaip 10 nuotraukų. Dalyva
vimo mokestis — $3 asmeniui. Nuo
traukas šiai parodai atrinks speciali 
vertintojų komisija. Kita komisija 
paskirs tris pinigines premijas, ku
rias už geriausius darbus gaus tik 
jaunesnieji fotografai iki 30 metų 
amžiaus. Premijos ir jų mecenatai: 
I — $350, dr. Stasys ir Milda Bud
riai; II — $250, dr. Romas ir Kotry
na Giniočiai; III — $150, dr. Algi
mantas Kurgonas. Nuotraukas siųsti 
iki lapkričio 10 d. šiuo adresu: Algi
mantas Kezys, SJ, 2345 W. 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA, kur taip 
pat galima gauti papildomų informa
cijų. Parodos proga bus išleistas fo
to albumas, sudarytas iš 1972 m. Či
kagoje įvykusios lietuvių fotografų 
parodos nuotraukų, o šiemetinės pa
rodos nuotraukos bus panaudotos se
kančių metų parodos albumui.

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUN
GA Čikagoje buvo paskelbusi roma
no konkursą, kuriame turėjo būti at
vaizduotas Lietuvos ūkininkų gyve
nimas nepriklausomybės metais. 
Spaudoje pranešama, kad konkurso 
organizatoriai nesusilaukė nė vieno 
premijuotino romano, atitinkančio 
konkurso sąlygas. Dabar tas roma
nas yra užsakytas pas vieną žymų 
rašytoją, kuriam sąjungos nariai pa
rūpins ūkiškos medžiagos bei atitin
kamų informacijų, jeigu būtų reika
las ir autorius tokios talkos pagei
dautų.

ČIKAGOS PEDAGOGINIO LI
TUANISTIKOS Instituto neakivaiz
diniam skyriui segančiais mokslo me
tais reikės asistentų bendrinei lietu
vių kalbai, lietuvių literatūrai ir jų 
metodikoms dėstyti. Sutinkantys eiti 
šias pareigas prašomi kreiptis į Pe
dagoginį Lituanistikos Institutą, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636. Darbo dienų vakarais 
skambinti A. Dunduliui tel. 925-4076 
Čikagoje.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIE 
NA, rengiama Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles mieste, bus rugsėjo 
8-9 d.d. Koncertinę programą atliks 
lietuvaičių kvartetas “Aušra” iš 
Windsoro, Ont. Valės Tautkevičienės 
vadovaujamą kvartetą sudaro: Dana 
Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona 
Tautkcvičiūtė, Nijolė Giedriūnaitė ir 
akordeonistė Kristina Puidaitė.

INDIVIDUALINĖS PSICHOLOGI
JOS tarptautiniame kongrese Mila
ne liepos 8 d. skaitė paskaitą “Nau
jas žvilgsnis į vyriškumo protestą” 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas iš ame
rikiečių Xavier universiteto Cincin
nati mieste. Liepos 10 d. jis vado
vavo Tarptautinės Katalikų Medici
niškos Psichologijos Draugijos cent
ro valdybos posėdžiui, nes jis yra 
šios draugijos pirmininkas.

ČIKAGOS UNIVERSITETO COURT 
TEATRAS vasaros sezoną po atviru 
dangumi prie Mandel Hall pradėjo 
Euripido tragedija “Medėja”, kurio
je Jasono vaidmenį atliko Bernar
das Prapuolenis, į šio teatro akto
rių eiles patekęs konkurso keliu. Jau 
anksčiau jis yra debiutavęs lietu
viškojo dramos teatro scenoje ir, 
kaip solistas baritonas, dalyvavęs šie
metiniame Čikagos Lietuvių Operos 
G. Bizet "Carmen” pastatyme. B. 
Prapuolenis taip pat yra ir dailinin
kas, laimėjęs premijas Illinois dai
lininkų parodose.

KALBININKAS DR. PR. SKAR
DŽIUS jau yra beveik baigęs savo 
didįjį darbą — rašybinj lietuvių kal
bos žodyną.

K. V. BANAIČIO OPERĄ “Jūra
tė ir Kastytis”, įrašytą į plokšteles, 
transliavo Čikagos FM stotis WEFM. 
Su operos istorija ir solistais radijo 
klausytojus supažindino sol. Arnol
das Voketaitis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BUDAPEŠTO TAIKOMOSIOS DAI

LĖS muzėjuje surengta lietuviško 
gintaro paroda, kuriai gintaro dirbi
nius parūpino Palangos gintaro mu- 
zėjus iš savo rinkinių. Paroda veng
rams atskleidė ilgametę gintaro ap
dirbimo Lietuvoje istoriją. Jos žodi
nių tarpe yra daug XIX-XX š. geriau
sių lietuvių meistrų darbų — vėrinių, 
karolių, apyrankių, žiedų ir kitų pa
puošalų. Paroda surengta ne Lietu
vos, bet Sovietų Sąjungos ir Vengri
jos kultūrinių ryšių plėtimo rėmuo
se. Tai buvo priverstas pabrėžti ir 
jos atidaryme dalyvavęs Lietuvos dai
lės muzėjaus direktoriaus pavaduoto
jas R. Budrys.

VILNIAUS UNIVERSITETO fizi
kos fakulteto mokslinėje taryboje fi
zikos matematikos mokslų daktaro 
disertaciją sėkmingai apgynė šio uni
versiteto puslaidininkių fizikos ka
tedros docentas Edmundas Montri
mas. Disertacijoje jis apibendrino 
apie 100 savo mokslinių darbų, skir
tų elektrofotografijos fizikinių pa
grindų tyrimams.

PIANISTAS GYTIS TRINKŪNAS 
rugpjūčio 1 d. nuskendo Žaliuosiuo- 
se ežeruose prie Vilniaus. Velionis 
buvo tik 37 metų amžiaus, pasižy
mėjęs kaip talentingas jaunesniosios 
kartos žymiųjų dainininkų akompa
niatorius tarptautiniuose konkursuo
se. Su G. Trinkūno draugiška para
ma Vacys Daunoras susilaukė laurų 
du kartus Maskvoje, trečią kartą — 
Tulūzoje, Nijolė Ambrazaitytė — 
Minske ir Bukarešte, Giedrė Kau
kaitė — M. Glinkos konkurse Vilniu
je. Dainininkų konkursų vertintojų 
komisijos velionį nekartą yra apdo
vanojusios specialiais diplomais. Per
nai rudenį G. Trinkūnas lydėjo G. 
Kaukaitę jos koncertinėje kelionėje 
po JAV.

LITERATŪROS IR MENO respub
likinės premijos paskirtas: poetui P. 
Širviui — už poezijos rinktinę “Ilge
sys — ta giesmė”, kompoz. A. Bra
žinskui — už “Septynias balades miš
riam chorui", kantatą “Brolių milži
nų šalyje” solistams, mišriam, vaikų 
ir moterų chorams, simfoniniam or
kestrui, vargonininkui L. Digriui — 
už 1971-72 m. koncertus ir lietuviš
kos vargonų muzikos populiarinimą, 
aktorei R. Staliliūnaitei — už vaid
menis K. Borutos, Č. Aitmatovo, V. 
Šekspyro, J. Glinskio, J. Korčiako, 
J. Grušo ir H. Ibseno veikaluose, 
rež. M. Giedriui, scenarijaus autoriui
S. Šalteniui, vyr. operatoriui J. To- 
maševičiui, pagrindinių vaidmenų at
likėjams E. Pleškytei ir A. Šurnai — 
už lietuviško filmo “Herkus Man
tas” sukūrimą, skulptoriui B. Vyš
niauskui, vitražistui K. Morkūnui ir 
architektui V. Gabriūnui — už pa
minklą sovietų armijai Kryžkalnyje, 
dail. S. Džiaukštui — už propagan
dinius tapybos darbus. Premijų ne
susilaukė sąrašan įtraukti kandida
tai: pjesių vaikams kūrėja V. Pal
činskaitė, apybraižininkas J. Požė
ra ir Kauno lėlių teatro rež. S. Rat
kevičius.

PROF. KAZIMIERO BŪGOS me
morialinis muzėjus buvo atidarytas 
Dusetų apylinkės Pažicgės kaimo 
naujai atremontuotame pastate. Ati
daryme dalyvavo daug svečių iš 
Zarasų, Dusetų, Kauno ir Vilniaus. 
Kalbininko knygas, jo nuotraukų, 
rankraščių ir laiškų fotokopijas pa
pildo muzėjuje sutelkti dusetiškių 
tautodailės ir etnografijos rodiniai.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖ
JAUS archeologo V. Valatkos vado
vaujama ekspedicija šią vasarą tyri
nėjo Paragaudžio kapinyną prie Kvė
darnos miestelio. Tyrinėtojai atkasė 
apie 700 radinių — ginklų, papuo
šalų ir namų apyvokos daiktų, pri
klausančių IX-X š. Šių archeologinių 
radinių paroda buvo surengta Kvė
darnos kultūros namuose. Tikimasi, 
kad Paragaudžio kapinynas padės nu
statyti žemaičių gyvenamas ribas bei 
jų prekybinius ryšius.

SĄJUNGINĖJE JAUNŲJŲ AKTO 
RIŲ darbo apžiūroje I laipsnio dip
lomą už jaunųjų atlikėjų ugdymą 
laimėjo Vilniaus operos ir baleto 
teatras. Diplomai taipgi paskirti Vil
niaus operos sol. Giedrei Kaukaitei 
ir Kauno dramos teatro aktorei Do
loresai Kazragytei.

KRPŽIUOČIŲ ORDINO Marien
burgo pilyje lenkai dabar rengia 
tarptautines knygženklių parodas. 
Šiemetinėje IV parodoje dalyvavo 13 
lietuvių dailininkų, latvis ir 4 estai. 
Paroda kažkodėl neturi aukso meda
lių ir geriausius darbus įvertina si
dabru. Penki lietuviai laimėjo sidab
ro medalius — D. Didelytė, S. Eidri- 
gevičius, S. Kisarauskienė, A. Kmie
liauskas ir M. P. Vilutis.

SVEČIAI IS UŽSIENIO. Naujosios 
Zelandijos Kenterberio universiteto 
prof. dr. B. Vaibornas Lietuvos 
Mokslų Akademijos fizikos ir mate
matikos institute skaitė paskaitų cik
lą teorinės fizikos klausimais. Berly
no Humboldto universiteto prof. Vik
toras Falkenhanas, baltiečių kultū
ros tyrinėtojas, Vilniuje renka moks
linę medžiagą savo darbams. Kana
dos Western universiteto fizikos-ast- 
ronomijos prof. Romas Mitalas, Vil
niun užsukęs iš mokslinės konferen
cijos Londone, susipažino su dr. V 
Straižio darbais. Lietuvos Dailininkų 
Sąjungoje kūrybinį pokalbį su kera
mikais turėjo dail. Petras Vaškys, 
skulptorius ir keramikas iš JAV.

V. Kst
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad...... ....10 - 3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad..........10-7
Penktad............10-8
Seštad............9 - 12
Sekmad...... 9.30 - 1
Nemokamas visų narių

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų ................................7]/2%
vienerių metų .................................7%
už taupomqsias (savings) s-tas 6Vi% 
už depozitų-čekių sąskaitas .534%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000 .............. 8%
nekiln. turto iki $50.000 ...........8%

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286

ST. CLAIR — BATHURST, labai gražus 6 kambarių namas. Naujai 
pertvarkyta didelė, moderni virtuvė, 2 naujos prausyklos, įrengtas rū
sys. Namas arti krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti $7.000. Viena atvira 
skola.
RUNNYMEDE — DUNDAS, mūrinis, 6 kambarių kampinis namas 
ir maisto krautuvė. Idealus pirkinys vyresnio amžiaus šeimai. Alyva- 
vandeniu šildomas. Garažas su privačiu privažiavimu. Įmokėti prašo 
apie $10,000, pilna kaina $32,900.
SWANSEA — RUNNYMEDE, atskiras-mūrinis 7 kambarių namas, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, alyva šildomas. Garažas ir šoninis privažiavi
mas. Įmokėti apie $15,000, namas be skolų.
ROYAL YORKRD."- MIMICO, dviejų augštų verslo pastatas. Krau
tuvė, kirpykla ir 2 butai po 4 kambarius. Smulkmenų (variety store) 
verslo mėnesinė apyvarta $7,000, be to $320 į mėnesį už nuomą pašto 
įstaigai. Puikus verslas vedusių porai. Įmokėti $20,000.
ANNETTE — RUNNYMEDE, gražus 5 butų namas. Penkios atskiros 
virtuvės, 5 prausyklos, atskiri įėjimai, 6 garažai, didelis sklypas. Idea
lus nuomojimui. Įmokėti apie $20,000. Namas be skolų.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T I 7c ne
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. * e1, DA4-/OZO

Lietuvio savininko mėsos KRAUTUVE

ARNOLD’S MARKET---------
259 Ellesmere Rd., Scarborough, Ont. ye| 445-gQ3J
(Warden & Ellesmere) ------------------
Parduodama įvairiais kiejdais šviežia pirmos rūšies A1 jautiena, 
veršiena, kiauliena, taip pat — vištos, žąsys, antys. Supjaustoma, 
supakuojama, paruošiama dėti į šaldytuvus (freezer) pagal pirkėjo 
norą. Užsakymai priimami telefonu. Atvažiavus galima išsirinkti.

Nemokamas pristatymas.

NUO L O S N O S IKI DANGORAIŽIO! 1 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD., TORONTO 4 TEL LE 1-1161
PRIE 26 KELIO, arti Wasagos, gazolino stotis, parduotuvė ir garažas 
automobiliams taisyti. Skubus pardavimas.
JANE — ANNETTE, 3 butų apartamentas, plytinis, 16 metų senumo, 
atskiras, privatus įvažiavimas.
BLOOR—INDIAN RD., 18 kambarių per 3 augštus, 3 virtuvės ir prau
syklos, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

K AN ADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psL) 
binetui, neturintis jokios sava
rankiškos galios. P. E. Trudeau 
taipgi pažadėjo spalio 1 d. pa
didinti senatvės pensijas ir išly
ginti pragyvenimo pabrangimą. 
Apytikriais duomenimis, mėne

sinė senatvės pensija bus padi
dinta iki $105, o papildą gau
nantiems asmenims — iki $179. 
Pensijų padidinimas pareika
laus apie $100 milijonų papil
domų išlaidu per metus.'Seniau 
pensijos būdavo peržiūrimos ir

Lietuvių skautų sąjungos jubilėjinė stovykla vyksta rugpjūčio 19—29 d. d. 
netoli Kleveiando BSA stovyklavietėje, kur yra 120 akrų žemės plotas su 
įvairiais pastatais. Kleveiando skautams tenka didžiausia ruošos našta. 
Nuotraukoje — ūkio bei tiekimo organizatoriai su akademinio sąjūdžio va
dovais. Iš kairės: dr. dr. S. G. Matai, J. Budrienė, ASS pirm. p. Gedgaudie
nė, J. Gudėnas, S. A. Juodikis, J." Pažemis, E. Nagevičienė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

SKAUTŲ
• “Siaurės Pašvaistės” sk. vyčių 

ir vyr. skaučių savaitgalinė stovykla 
Romuvoje prasidės rugpjūčio 30 d. ir 
baigsis rugsėjo 3 d. Paskaitas, pašne
kesius bei diskusijas įvairiomis te
momis atliks dail. A. Tamošaitis, dr. 
I. Gražytė-Maziliauskienė, dr. V. Fid- 
leris, seselė ps. Igne Marijošiūtė, s. 
I. Meiklejohn, v.s. M. Vasiliauskienė, 
ps. R. Selenis. Torontiečiai registruo
jasi šia tvarka: sk. vyčiai pas Liną 
Saplį, vyr. skautės pas G. Vasiliaus
kaitę, budžiai pas A. Šileiką ir gin- 
tarės pas R. Lasienę.

• XI-toj Vilniaus vardo Romuvos 
stovykloj Mindaugo dr-vės varžybose 
I v. laimėjo E. Slapšys, II — R. 
Turūta ir III — E. Putrimas. Dau
giausia taškų surinko “Žirgų” skiltis. 
Stovyklos šaudymo varžybose I v. 
laimėjo R. Saplys, II — J. Yčas, III 
— L. Zubaitė (Hamiltono). Laimė
tojai ir dar E. Punkrys, E. Juškevi
čius ir A. Mackevičius įsigijo ginklo 
naudojimo specialybę. Dėkojame A. 
Povilauskui už dovanotus šovinius ir

VEIKLA
V. Keturakiui už šovinius ir 3 pirmų
jų vietų taureles.

• Rugpjūčio 4-5 d.d. Toronte lan
kėsi “Skautų Aido” red. s. J. Toliu
šis su šeima, aplankė draugus, pasi
matė su kaikuriais vadovais.

• LSS jubilėjinė stovykla prasidė
jo rugpjūčio 19 d. Į Beaumont, Ohio, 
suvažiavo iš JAV, Kanados, Europos 
ir P. Amerikos apie 900 skautų-čių. 
Stovyklos adresas: Beaumont Scout 
Reservation, Rock Creek, Oh i o 
44084. Stovyklos lankymo dienos — 
rugpjūčio 25-26. Važiuojantiems iš 
Toronto važiuoti Buffalo-Cleveland 
90 keliu iki Ohio kelio 45 nr. (Ash
tabula — Rock Creek), sukti į pie
tus. Iš Toronto autobusu išvyko 66 
skautai-tės su vadovais-vėmis G. Ka
linausku, L. Gvildiene, B. Abromai- 
tiene, B. Paliulyte, A. Baziliausku ir 
V. Morkūnu. Jie visi grįš rugpjūčio 
29, trečiadienį, apie 6 v.v„ prie Pri
sikėlimo šventovės. Į jubilėjinę sto
vyklą šį savaitgalį vyks nemažas skai
čius Kanados rajono vadovų-vių. C.S.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Trakų Galvės ežere liepos mėnesį 
įvyko Sov. Sąjungos jaunimo žaidy
nių irklavimo regata. Gražiai pasi
rodė jaunieji Lietuvos irkluotojai. 
Merginos laimėjo 3 pirmąsias vietas: 
dviviečių, keturviečių s/v ir aštuon- 
viečių lenktynėse. Jaunuoliai laimė
jo tik vieną pirmąją vietą — dvivie
čių b/v lenktynėse. Tarp respubli
kų Lietuvos merginos surinko dau
giausia taškų — 152. Maskva liko 
antroje vietoje su 150 taškų.

Maskvoje įvykusiose Sov. Sąjungos 
irklavimo pirmenybėse Kauno stu
dentas Vytautas Butkus vėl susigrą
žino meisterystę. 2000 m. nuotolyje 
jis įveikė du Sov. Sąjungos olimpi
nius meisterius. Prieš tai šią meiste
rystę Butkus buvo laimėjęs 1970 m. 
Tose pačiose pirmenybėse V. Butkus 
dar laimėjo pirmąją vietą ir ketur
viečių valčių lenktynėse.

Po irklavimo pirmenybių Maskvo
je į Sov. Sąjungos irklavimo rinkti
nę buvo pakviesti V. Butkus, A. Gri
gas, G. Ramoškienė ir galbūt ketur
vietė s/v valtis.

Plaukimo pirmenybėse Rostove 
kaunietė Birutė Užkuraitytė 200 m. 
įvairaus plaukimo nuotolyje laimėjo 
pirmą vietą ir tapo Sov. Sąjungos 
meistere. ’♦Į

Sov. Sąjungos — JAV lengvosios 
atletikos rungtynėse Minske dalyva
vo 4 lietuviai. N. Razienė-Sabaitė ir 
R. Bitė laimėjo antrąsias vietas. R. 
Plungė buvo trečias. N. Razienę ne
tikėtai įveikė keturiolikametė ame
rikietė M. Deker. Jos laikas 2:02,9, o 
N. Sabaitės-Razienės 2:03,3.

Pabaltijo moksleivių futbolo tur
nyras įvyko Mogileve. Dalyvavo ir 
Gudijos komanda. Pirmą vietą laimė
jo Lietuvos moksleiviai, įveikę lat
vius 4:1, estus 2:0, o su gudais su
žaidę lygiomis 1:1. A. S.

ĮVAIRŪS RENGINIAI
Lengvosios atletikos pirmenybės. 

Rugsėjo 2. šeštadienį, Vašingtone, 
DC, įvyks 1973 m. S. Amerikos lie
tuvių lengvosios atletikos pirmeny
bės. Jos rengiamos PLB seimo metu 
Vykdo Vašingtono LSK Vėjas. Varžy
bos vyks vyrų, moterų ir visose prie
auglio klasėse berniukams ir mergai
tėms. Šios varžybos skiriamos pami
nėti 35 metų sukakčiai I-sios pasau
lio lietuvių tautinės olimpiados, įvy
kusios 1938 m. Kaune. Ta proga lai
mėtojams bus įteikti specialūs meda- 
lijonai, suprojektuoti skulptoriaus 
Vytauto Raulinaičio, tragiškai žuvu
sio prieš keletą metų. Varžybos vyks 
Largo Senior High School stadijone. 
Upper Marlboro, Md., prie Vašing
tono. Varžybos bus nuo 9 v.r. iki 12 
v. ir nuo 3.30 v.p.p. iki 6.30 v.v.

S A. lietuvių lauko teniso pirme
nybės bus rugsėjo 1, 2 ir 3 d.d. Lar
go Sr. High School teniso aikštėse 
prie stadijono. Pradžia per visas die
nas — nuo 10 v.r. Pavieniai sporti
ninkai prašomi kreiptis į rengėjus: 
Mrs. Elvyra Vodopalienė. 6614 Bell 
Station, Glendale, Md. 20769. Tel. 
301-390-6026.

S. A. lietuvių plaukymo pirmeny
bės. Po neblogai pavykusių baltie- 
čių plaukymo pirmenybių rugpjūčio 
5 d. West Long Branch, NJ, kilo su
manymas suruošti atskiras S. A. lie
tuvių plaukymo pirmenybes rugsėjo 
16, sekmadienį, Klevelande, Ohio. 
Varžybų programa apimtų visų 4 sti
lių ir įvairaus plaukimo rungtis abie
jų lyčių plaukikams šiose klasėse: 
virš' 14 m., 13-14 m., 11-12 m. ir 
žemiau 11 m. Varžybos bus rengia
mos tik tuo atveju, jei užsiregist
ruos pakankamas plaukikų skaičius. 
Registracijos terminas — rugsėjo 5 
d. Pavieniai plaukikai prašomi kreip
tis į SALFASS plaukymo vadovą: 
Mr. Algirdas Bielskus, 13813 Othello 
Ave., Cleveland, Ohio 44110, USA. 
Tel. 216-681-9143.
AUŠROS ŽINIOS

Atvirame turnyre Royal Downs 
golfo aikštyne rugpjūčio 4 d. daly
vavo 55 golfininkai. I v. laimėjo Ant. 
Sergautis 70, II — St. Podsadeckis 
72, III — Ant. Siminkevičius 74 ir 
J. Balsys 75. Su išlygintais smūgiais 
daug pažangos padaręs L. Baziliaus- 
kas laimėjo I v. su 51 smūgiu, II — 
J. Balsys 55, III — dr. St. Pacevi- 
čius 58, St. Kėkštas 58. Jaunių gru
pėje geriausi buvo — Ant. Stauskas 
82, V. Sergautis 82, P. Stauskas 95. 
Toliausiai'sviedinuką numušė St. Pod
sadeckis. Dviem smūgiais arčiausiai 
primetė kamuoliuką R. Gaižutis, vie
nu smūgiu — Al. Kuolas. Komandi
nėse žaidynėse Vytis nugalėjo Auš
rą 453:498. Vyčio komandoje žaidė: 
Ant. Sergautis 70, St. Podsadeckis 
72, A. Siminkevičius 74, J. Balsys 75. 
A. Banelis 80, A. Stauskas 82; Auš
ros: V. Ubeika 80, St. Kėkštas 80, 
Al. Simanavičius 81, V. Pėteraitis 81, 
R. Šimkus 82, Al. Kuolas 85. Per tur
nyrą dar du dalyviai tapo Aušros 
nariais — Pr. Pargauskas ir P. Au- 
gaitis iš Delhi, Ont. Sveikinam. Tur
nyrui sėkmingai vadovavo dr. S. Kaz
lauskas. Alg. S.
HAMILTONO KOVAS

Hamiltono sporto rinktinės iš įvai
rių sporto šakų, kaip ir kiekvienais 
metais, rungtyniavo prieš amerikie
čius iš Flint, Mich. Šiemet nemaža 
sportinin-kų buvo išrinkta ir iš lietu
vių tarpo.

Mergaičių krepšinio grupėje žai
dė L. Zubaitė, berniukų, 13 metų — 
R. Kybartas, P. Grajauskas, A. An
tanaitis, R. Budininkas, 16 m. — A. 
Grajauskas, 17 m. — Simaitis, 18-19 
m. grupėje — E. Tirilis, R. Butke
vičius.

Stalo teniso grupėje — Z. Stanai
tis, V. Subatnikaitė, o iš jaunųjų — 
Kuberskytė ir Juraitytė.

Lauko tenise — R. Žilinskas, D. 
Grajauskaitė ir A. Pakalniškytė.

Balticčių atletikos pirmenybės 
prieauglio klasėse (10-16 metų) 
įvyks š.m. rugsėjo 22 d. prie Ha
miltono latvių ūkyje. Hamiltono ir 
apylinkių atletai, kurie nori dalyvau
ti pirmenybėse, registruojasi pas A. 
Grajauską. Tel. JA 2-2698. A.G.

pakeliamos pagal pragyvenimo 
pabrangimo nuošimti kiekviene- 
rių metų balandžio 1 d. Dabar 
jos bus peržiūrimos kas trys mė
nesiai.

Federacinis parlamentas išsi
skirstė vasaros atostogų tokiu 
metu, kai abi didžiosios Kanados 
geležinkelių bendrovės jau bu
vo ką tik pradėjusios rotacinius 
streikus. Juose dalyvauja gele
žinkeliečių unijos, jungiančios 
traukiniais nevažinėjantį pagal
binį personalą. Tokie jų streikai 
beveik visiškai sustabdo trauki
nius atskirose Kanados dalyse ir 
kenkia keleivių bei gaminių per
vežimui. Pradžioje unijos reika
lavo naujos dvejų metų sutar
ties su 15% metinio atlyginimo 
padidinimu, bet dabar jau pri
imtų 10% padidinimą. Bendro
vės yra pasiūlusios 7% pirmai
siais metais ir 6,5% antraisiais. 
Torontiškis dienraštis “The Glo
be and Mail” savo vedamuoju 
pasmerkė pergreitą federacinio 
parlamento paleidimą du su pu
se mėnesio truksiančiom atosto
gom. Dienraštis pabrėžia, kad 
tik R. Stanfieldo konservatoriai 
buvo pasiūlę priimti potvarkį, 
kuris streikuojančius geležinke
liečius grąžintų darban ir įves
tų privalomą arbitražą. Pasiūly
mas buvo padarytas puse bur
nos, nes konservatoriai gerai ži
nojo, kad jam nepritars už lais
vas derybas pasisakanti premje
ro P. Ė. Trudeau liebralų vy
riausybė ir didžiųjų unijų finan
suojama NDP socialistų partija. 
Pasak dienraščio, parlamentas 
bus sušauktas ir streikininkus 
grąžins darban tada, kai kana
diečiai masiškai pradės reika
lauti vyriausybės įsikišimo. Ta
čiau visą šį reikalą dabar su
komplikavo neįtikėtinai didelis 
kainų kilimas. Jeigu parlamen
tas būtų sušauktas streikinin
kams grąžinti į darbą, parlamen
te prasidėtų didžiausios disku
sijos dėl kainų kilimo. Jos 
ko gero, galėtų pasibaigti ma
žumos vyriausybės nuvertimu, 
ieigu prieš ją atsisuktų libera
lus lig šiol rėme socialistai. To
kiose aplinkybėse greičiausiai 
bus vengiama parlamento sušau
kimo iki atostogų užbaigos spa
lio 15 d. Kadangi CNR bendro
vė yra valdinė, vyriausvbė turi 
galimybe patenkinti streikuojan
čių geležinkeliečiu reikalavimus. 
Jos pavyzdžiu tada pasektų ir 
privati ČPR bendrovė.

Užsienio atstovybių ir amba
sadų pareigūnai Otavoje bei ki
tuose Kanados miestuose nuo 
1967 m. pažeidė automobilių eis
mo taisykles 6.210 kartų, tačiau 
baudas per šį pusseptintų metų 
laikotarpį sumokėjo tik 587 kar
tų. Pažeidimai daugiausia liečia 
automobilių statymą neleistino
se vietose ar neleistinu laiku, 
važiavimą perdideliu greičiu. 
Diplomatus nuo teismo apsaugo 
tarptautiniu mastu pripažinta jų 
neliečiamybė. Kaikurios amba
sados yra įsakiusios savo par
eigūnams laikytis Kanados tai
syklių ir mokėti baudas už pada
rytus prasižengimus. Šį praneši
mą federaciniame parlamente 
paskelbė užsienio reikalų minis
terija. Kai parlamento narys S. 
Stevens paprašė pateikti dau
giausia baudų gavusių ambasa
dų pirmojo dešimtuko sąrašą, 
jam buvo atsakyta, kad nelei
džia diplomatinis etiketas.

Kanados CNE 95-tąją parodą 
Toronte atidarė šimtmetį minin
čios RCMP policijos vadas W. L. 
Higgit, tradicinį 12 pėdų pyragą 
supjaustęs savo kardu. Parodos 
karalaite buvo išrinkta Toronto 
universiteto medicinos fakulte
to studentė Betty Lou Pokal iš 
Wellando. Parodoje šiemet pir
mą kartą dalyvauja ir Sovietų 
Sąjunga, išsinuomojusi vieną di
džiulį pastatą. Koncertinę pro
gramą atliks iš Maskvos atsiųs
tas Raudonosios Armijos an
samblis. Rugsėjo 1, minint Avia
cijos Dieną, pagrindiniu kalbė
toju karalienės Elzbietos pasta
te buvo pakviestas amerikiečių 
marinų vadas gen. Robert Cush
man. Tačiau Toronto miesto ta
ryba savo specialiame posėdyje 
balsų daugumą priėmė nutari
mą, raginantį CNE parodos va
dovus atsisakyti šio kalbėtojo 
dėl “marinų nesąžiningų veiks
mų” Pietryčių Azijoje, šį pasiū
lymą iškėlė aldermanas John 
Sewell. Už jį balsavo: W. Kil- 
bourn, K. Jaffray, E. Nedrigde, 
E. Eayrs, C. Vaughan, M. Gold- 
rick, D. Tomas, A. Johnston, A. 
Chisholm ir Y. Hope. Nė vienas 
iš šios grupės, smerkiančios 
JAV, net neužsiminė apie Rau
donosios Armijos koncertus pa
rodoje, nors rugpjūčio 20 d. 
kaip tik sukanka penkeri me
tai nuo to laiko, kai Sovietų Są
junga padarė invazija į Čekoslo
vakiją. Raudonoji Armija ten 
nešoko ir nedainavo, bet tan
kais užgniaužė A. Dubčeko pa
stangas suteikti komunizmui 
žmoniškesnį veidą. Jeigu drįsta
ma daryti priekaištu amerikiečių 
marinų vadui, nereikėtu užmirš
ti ir Raudonosios Armijos gangs- 
teriškų veiksmų Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje. Vertėtu taip 
nat prisiminti ir tos armijos po- 
karvįe užgrobtus R. Europos 
kraštus, ių tarpe Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BLOOR — ALHAMBRA, 3 butų atskiras mūrinis namas su atskirais 
įėjimais, 3 prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 2 at
skiri sklypai, dvigubas garažas, apie $25.000 įmokėti ir viena atvira 
skola; visai netoli Lietuvių Namų.
ST. CATHARINES, 75 akrų vynuogių bei kitų vaisių ūkis, visai prie 
St. Catharines, miesto vanduo, visi pastatai bei įrengimai puikiame 
stovyje, virš $20.000 metinių pajamų, visai arti nuo naujos namų sta
tybos (subdivision), trumpu laiku galima padaryti daug pinigų par
duodant statybai; apie $60.000 įmokėti, viena atvira skola iš 8%. In
vestuotojai nepraleiskite geros progos!!!
GEORGEN BAY, 100 akrų su dviejų butų vasarnamiu, privatus ke
lias iš plento, apie 1.000 pėdų privataus ežero kranto, 85 mylios nuo 
Toronto, apie $50.000 įmokėti, tinka privačiam arba komerciniam 
naudojimui.
NEW TORONTO, vos keliolikos metų senumo triburis, didžiulis 
sklypas, apie $15.000 įmokėti ir viena atvira skola balansui.

Al. GARBENIS Pr. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
534% už depozitus

6% už šėrus
6% už taupymo s-tas
7% už 1 m. term. dep.

7>/2% už 2 m. term. dep.
Kapitalas — septyni

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

Westway, Mississauga ir Kingsway rajone.
• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas. •

Tel. 249-7691 tWilWR. Stasiulis Namų — 241-5181
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų; vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. V/., — . C4E4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

A’l MADKIQ Dnalinr ’ Sąžiningas patarnavdmas.
■ V. mVBlBlld nudllOl * Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę bctkurlame rajone. 
1082 Bloor St. W., Telefonai 534-8459;
Toronto 4, Ontario 233-5996

Tel. 532-7733

Taisomi ir parduodami paprasti ir 
spalvoti televizijos priimtuvai. 
Prieinamos kainos.

1613 DUNDAS Street West

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
 KRAUTUVĖS KANADOJE -

= tip-topNIEATS
kas savaitė er oeucatessem
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stotu 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 k.n«) 
HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 kelios)

BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

LITHO-ART SMSTCTĖ
p f pg r g m O S, 

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

Telefonas: 5 3 3 -4 3 6 3 '«Liominioj 
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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Ketvirtajam seimui jau pasiruošta
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA
Ilgametė patirtis — įvairių draudos bvių atstovybė

tel. 277-0814

14, Ontario 

NARYS

Saugesniam vasaros sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, 2.96 Bro«k Ąye.7 (tarp Dundas ir College)
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Avė., - . rnr
TORONTO, ONTARIO I 6L UUU“I4OO

• {vairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •

• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •

• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •

• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •

• Importuoti maisto gaminiai*

(Atkelta iš 1-mo psL) 
jie šia savo “laisve”. Pats gyve
nimas kuo kitu remiasi. Pasi
aukojimu, darbu, pakanta.

— Ilgus metus buvote PLB 
valdybos pirmininku ir pažįsta
te visų kraštų lietuvių bendruo
menes. Koks jų veiklos vaizdas? 
Ar atlieka jos savo misiją?

— Kraštų lietuvių bendruo
menių uždavinys jungti lietu
vius vienon lietuviškon šeimon. 
Kaikur tai sekasi lengviau, kai- 
kur sunkiau. Priklauso ne tik 
nuo aplinkybių, bet ir nuo va
dovaujančių asmenų iniciaty
vos, pastangų, sugebėjimo. At
rodo, kad kaikuriuose kraštuose 
organizuotos bendruomenės jau 
sunyko, pvz. jokių atgarsių jau 
nėra iš Australijos, Danijos. 
Kaikurios gyvos, bet pagal nau
jausią madą neatsiliepia. Dide
lius sunkumus jaunu gajumu 
stengiasi nugalėti Argentinos, 
Brazilijos, Urugvajaus ir kt. 
kraštų bendruomenės. Tvirtai 
suleidusios šaknis yra Australi
jos, Kanados, Šveicarijos, Vo
kietijos, Venecuelos bendruo
menės. Daug visokiausių sunku
mų turi, bet didžiausia, pajė
giausia ir turtingiausia yra JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Be jos 
nebūtų galėję Įvykti abu pasau
liniai iaunimo kongresai, be jos 
negalėtų eiti “Pasaulio Lietu
vis”, be jos negalėtų būti teikia
ma parama, nors tuo tarpu ir 
kukli, kitų kraštų bendruome
nėm. Ypačiai didelė finansinė 
atrama yra čia JAV Lietuvių 
Fondas., Apskritai Bendruome
nės vardu jau vykdoitia daug ir 
didelių darbų. Deja, toli gražu 
ne visi lietuviai nori jai aktyviai 
priklausyti ir jos dirbamą darbą 
savo piniginiu Įnašu paremti. 
Pernelyg gajūs asmeniniai, gru
piniai, sroviniai ir kiti nusiteiki
mai.

— II pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso metu buvo įsteigta 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga, bet iki šiol Kanadoj ir 
JAV-bėse apie ją nieko negirdė
ti. Kodėl taip yra?

— Todėl, kad tie, kurie sąjun
gą steigė, po Įsteigimo ją pali
ko “Dievo valiai”. Kanados ir 
JAV jaunimas pasirodė neturįs 
atsakingų vadų. Bet prarasta 
dar neviskas. Jaunos ir sveikos 
iniciatyvos ima rodyti Čikagoj 
veikiantis Sąjungos Ryšių Cent
ras, kuriam vadovauja Jūratė 
Jasaitytė. Šis centras Įieško 
tarpusavio susipratimo su PLB 
valdyba, ir pirmieji žingsniai 
labai sėkmingi. Centras leidžia 
“Pasaulio Lietuvių Jaunimą”, 
kurio pasirodė jau du numeriai. 
Jaunimo reikalai taip pat ateina

j PLB IV seimą, kuriame jie 
bus svarstomi simpoziumo bū
du. Tikimasi, kad seime bus pa
daryta reikalingų bei naudingų 
principinės reikšmės nutarimų.

— Pagaliau kaip žiūrite į 
PLB ir visos lietuvių išeivijos 
ateitį?

— Reikėtų pranašauti. Pra
našauti optimistiškai reikštų 
kirstis su turima didžiai nepa
lankia tikrove. Pesimistiniam 
pranašavimui prieštarautų lie
tuvių tautos istorijos raida, 
kai tautą nuo pražūties išgelbė
davo stebuklai. Stebuklu reikia 
laikyti tautinį atgimimą, valsty

binės nepriklausomybės atgavi
mą ir kt. Visados rasdavos žmo
nių, kurie tikėjo savo tautos at
eitimi, jos labui aukojos ir dir
bo. Tai S. Daukantas, M. Valan
čius, J. Basanavičius, V. Kudir
ka, Maironis, P. Kriaučiūnas, 
Vaišgantas ir kt. Ir Bendruome
nės ateičiai reikia jų dvasios 
žmonių. Jų bus — išeivija tau
tiškai bus gyva, jie išnyks — 
ties išeivija taip pat pakibs ištir
pimo grėsmė. Laikas—“ne mū
sų rankoj”, bet tirpimo grėsmei 
priešintis priklauso nuo mūsų 
pačių apsisprendimo, nusiteiki
mo ir valios pastangų. Gal ir vėl 
įvyks koks naujas stebuklas?

Sukaktuvinės “Ištiestos rankos”
(Atkelta iš 7-to psl.)

Bet mes nevisi pajėgiame to
kia gilia ir plačia mintimi išsi- 
skėsti, tokiu savitu stiliumi, to
kia turtinga kalba pasisakyti. 
Čia tiek daug deimančiukų pa
žerta, kaip Vaižgantas sakytų. 
Čia kalbama ryškiais vaizdais, 
kaip menininkas drobėje. Bet 
čia tie vaizdai gyvi — juda ir 
gyvena. Štai, iš daugybės, nors 
vienas pavyzdys:

Medžių šakomis, tartum skamban
čiomis kanklėmis, groja anų dienų 
šildanti giedra, o išlalėjusios aukš
tos topolių rankos paremia mėlynėje 
sustingusius baltų avinėlių debesis.

O kiek gilių minčių, kurių ir 
išmintingi mąstytojai gali pavy
dėti. Ir nenuostabu — “Ištiestų 
rankų” autorių kaip tik sveiki
name 60 metų amžiaus sukaktį 
švenčiantį. Ir iš tų 60 metų vi
sus 45 metus nėra padėjęs rašy
tojo plunksnos. Kiek sukurta ir 
išleista atskirais leidiniais, o ko
kia gausybė pažerta spaudoje ir 
autorius nežino. Ir ne tik prozą 
rašąs, bet ir poetas. Ir į semina
riją su didesniu noru nuėjęs, 
nes ten buvo atgimimo pranašas, 
dainius poetas Maironis!

“Ištiestos rankos” yra poezi
ja, todėl kasdieninės kalbos ne
daug, nėra grubumo. Net karo 
metu nešaudė kulkosvaidžiai ir 
patrankos; nebombardavo lėktu
vai. Tai tik buvusi didelė audra 
žemę su dangumi sumaišiusi.

Tai yra lyrika, tik ne eilėraš

čių formoje. Tai poezija prozoje, 
kaip autorius yra išsireiškęs. 
Dar daugiau autorius sako apie 
šią knygą jos įvade:

Ištiestos rankos... žmogiški svars
tymai apie visatos Kūrėją ir visų 
mūsų Tėvą, apie pasiilgtą žemę, apie 
žmogų ir jo buitį...

Ištiestos rankos — ne apniukęs ir 
beviltis šauksmas, o nuoširdus glaus- 
inas visų tų, kurie savo dvasios gel
mėse svarsto mūsų buities klausi
mus, grumiasi su ištikusiais negan
dais ir ieško atsako j besikeičiančio 
gyvenimo mįsles.

Be to, knyga papuošta origi
naliais, nors mums nežinomų 
menininkų, piešiniais.

* * *
Norint knygą geriau pažinti, 

reikia ją perskaityti. Gal vėliau 
kritika aštriu chirurginiu peiliu 
ims jieškoti ir jieškodama gal 
suras nenurimstančią, vis 
spurdančią ir čiulbančią, kaip 
mažąją mėlynąją paukštę, poeto 
širdį ir išgirs jos giesmę.

Priimkime gabaus sukaktuvi
ninko kunigo ir rašytojo — po
eto Jono Gailiaus - Kuzmickio 
naująją knygą “Ištiestos ran
kos” su išskėstomis rankomis ir 
nuoširdžiai padėkokime jam už 
tą dovaną, nes ši knyga galės 
būti skalsi ir soti, kaip lietuvio 
artojo rupi duona. “Ištiestos 
rankos”, iš lėto ir po keletą eilu
čių skaitant, galės būti kaip pa
laima.

Toronto apylinkės tarybos posėdis

UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •

— NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------  •

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki !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; SeStodieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... r- ,, „ 480 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TOronto 3, ONTARIO

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garąntuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

AfA 
Jokūbui Beinoriui

mirus, žmonai, dukrai, žentui ir artimiesiems reiškiu 

nuoširdžią užuojautą —
St. Kukta

Heidelberg
Alus iš tyro šaltinio vandens

Ir tai yra tiesa!

BaČėnaS All Seasons Travel
323 Lakeshore Road East,
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

Port Credit, Ontario 

fe/. 278-7264

i

Naujuosiuose Lietuvių Namuose 
revizijos komisijos siūlymu apylin
kės valdybos rugpjūčio 1 d. sušau
tas KLB Toronto apylinkės tarybos 
posėdis susilaukė gausių dalyvių. 
Pirmininkauti buvo išrinktas V. Jan
kaitis, sekretoriauti — S. Sarkutė. 
Jau posėdžio pradžioje pasigirdo bal
sų, kad pirm. J. Karpio vadovaujama 
valdyba pernai nesukvietė tarybos 
posėdžiui, nors KLB statutas reika
lauja tokio posėdžio bent vieną kar
tą j metus. Taipgi buvo primintas ir 
dabartinio posėdžio pavėluotas sušau
kimas, nes valdybos kadencija yra 
pasibaigusi š.m. kovo 7 d.

Labai bendro pobūdžio dvejų me
tų veiklos apžvalgą padarė pirm. J. 
Karpis, suminėdamas nedaugelio 
trukdytojų susilaukusį tautinės veik
los planą, du karavanus Lietuvių 
Namuose, Toronto CNE parodoje 
gautą skyrių ir padarydamas patrio
tinę nuokrypą į okupuotą Lietuvą. 
Nemažą savo kalbos dalį jis skyrė 
Lietuvių Namams, kurie esą pagyvi
no veiklą, ir ragino visus remti savą 
pastogę, nors LN nėra apylinkės val
dybos veiklos sritis — jie turi savo 
valdybą. Iš ižd. K. Asevičiaus trum
po pareiškimo paaiškėjo, kad 1971 m. 
valdyba ižde rado $178.09, o dabar 
naujajai valdybai palieka $266.93.

Revizijos komisija konstatavo, kad 
iždo knyga nėra galutinai subalan
suota, sąskaitos nesurūšiuotos eilės 
tvarka, parengimų pajamoms trūksta 
pilną vaizdą atskleidžiančių detalių, 
nėra ir 1972 m. karavano apyskai
tos. Šiemetinis karavanas turėjo 
$7.275,57 pelno ir $6.998,22 išlaidų. 
L. Murauskienė paklausė, kodėl toks 
menkas karavano pelnas, jeigu orga
nizacijų atstovės dirbo be jokio atly
ginimo. Tačiau ir į šį klausimą nie
kas jai negalėjo tiksliai atsakyti. Re
vizijos komisija taipgi priminė, kad 
trūksta dokumentacijos ir pernai jau
nimo kongreso užbaigos proga Prisi
kėlimo parapijos salėje surengtai at
stovų ir svečių vakarienei, kurios 
$500 kažkodėl atiduota Lietuvių Na
mams. B. Sakalas ir kiti diskusijų 
dalyviai pabrėžė, kad ateityje valdy
ba pasirūpintų pilnomis apyskaito
mis, nes tautiečiai, mokantys solida
rumo mokestį ir dalyvaujantys pa
rengimuose, nori žinoti, kur yra nu
kreipiami jų pinigai.

Naujos valdybos rinkimus prave
dė posėdyje išrinkta mandatų komi
sija — J. Andrulis, V. Skirgaila ir 
V. Taseckas. Patikrinę sąrašus, jie 
rado 73 tarybos narius, turinčius bal
savimo teisę. Valdybon buvo renka
mi 7 asmenys iš 15 pasiūlytų kan
didatų. Pagal gautus balsus jie išsi
rikiavo: 1-2. V. Bireta ir A. Puteris 
(38), 3. A. Nausėdas (37), 4. M. Ab
romaitis (36), 5-6. S. Sarkutė ir V. 
Verikaitis (35), 7. kun. P. Ažubalis 
(34), 8-9. P. Berneckas ir E. Pakštas 
(33), 10. J. Karpis (32), 11. J. R. 
Simanavičius (30), 12. G. Urbonas 
(29), 13-14. Z. Vaitiekūnaitė ir K. 
Asevičius (27), 15. G. Balčiūnas 
(23). Naujoji valdyba vėliau pasi

skirstė pareigomis: pirm. — Algis 
Puteris, vicepirm. ir protokolų sekr. 
— Mečys Abromaitis, ižd. — Vytau
tas Bireta, jaunimo vadovė — Silvija 
Sarkutė, parengimų vadovas — V. 
Verikaitis. Kun. Petras Ažubalis rū
pinsis informacija lietuvių kalba, Al
gis Nausėdas — informacija anglų 
kalba.

Revizijos komisijon buvo renkami 
trys asmenys iš penkių pasiūlytų 
kandidatų. Balsų gavo: Br. Saplys 
58, V. Aušrotas 36, I. Žemaitienė 
32, V. Streitas 22, L. Mačionienė 22.

Toronto apyl. Tautos Fondo atsto
vybės pirm. A. Firavičius posėdžio 
pirm. V. Jankaičiui įteikė memoran
dumą, prašydamas panaikinti KLB 
Toronto apylinkės tarybos 1970 m. 
nutarimą dėl Vasario 16 minėjimų 
nuostolių padengimo. Pagal minėtąjį 
nutarimą, gautą nuostolį lygiomis da
limis turėjo padengti apylinkės val
dyba ir Tautos Fondo atstovybė iŠ 
minėjime surinktų aukų. Memoran
dumo autoriaus nuomone, tokiu 
sprendimu yra skriaudžiamas Tautos 
Fondas ir daroma finansinė žala VLI- 
Kui. Sj klausimą būtų buvę galima 
išspręsti per kelias minutes balsavi
mo būdu, tačiau posėdžio pirminin
kas ėmė prašyti įvairių pasiūlymų 
ir juos visus norėjo pateikti balsavi
mui. Po ilgų ginčų posėdžio daly
viams pagaliau pavyko įtikinti pir
mininką, kad iš tikrųjų tėra tik vie
nas pasiūlymas — raštu gautas A. Fi- 
ravičiaus memorandumas. Jo atme
timas ar priėmimas iš esmės išspren
džia visą klausimą. Balsų dauguma 
Toronto apyl. Tautos Fondo atstovy
bės pirm. A. Firavičiaus memoran
dumas buvo priimtas ir patvirtintas. 
Sekančiuose Vasario 16 minėjimuose 
nuostolius, jeigu jų būtų, turės pa
dengti iš savo bendrinių lėšų KLB 
Toronto apylinkės valdyba.

Pagal pranešimą spaudoje tary
bos posėdis turėjo prasidėti 7.30 
v.v., bet “lietuviška" tvarka jis buvo 
pradėtas tik 8.20 v.v., o užbaigtas 
11.30 v.v. Posėdį ištęsė nevykęs pir
mininkavimas, nesugebėjimas formu
luoti sprendimus, kaikurių dalyvių 
nenuoseklumas, nuokrypos į asmeniš
kumus ir vietomis perkaršta reak
cija. Visdėlto posėdį reikia laikyti 
darbingu, nes jis Torontu! davė nau
ją apylinkės valdybą su daugeliu 
jaunų veidų. Tikėkimės, kad jaunoji 
ir jaunesnioji karta sėkmingai tęs 
veiklą. Jos laukia Kanados Lietuvių 
Diena Padėkos savaitgalio metu. Se
noji valdyba jokių konkrečių nuta
rimų LD klausimu nepaliko. Buvo 
galvota atsikviesti Čikagos Lietuvių 
Operą, bet susidurta su lėšų ir sa
lės problema. Norėta Torontan atsi
gabenti operetę iš Čikagos, tačiau 
dėl kompoz. VI. Jakubėno muzikinės 
veiklos minėjimo choras negali at
vykti. Nežinia net, ar pavyks gauti 
Toronto Ryersono auditoriją. Seno
sios valdybos pirm. J. Karpis prasi
tarė, kad tokiai šventei gali būti re
zervuoti Lietuvių Namei, kurie, deja, 
tokio masto renginiams yra permaži.

V. T.

Investuokite kapitalą į

ESTO MUTUAL FUND LTD.
Geriausias investavimas, kai biržos kursas žemas

ESTO MUTUAL FUND LTD. ----------------------------------------
P.O. Box 13, Commerce Court Postal Stn., Toronto, M5L 1 A3 
Teiraukitės papildomų informacijų, neįsipareigojant.

Pavardė: ..........................................................................................

Adresas: ................ .......................................................................
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sklypai

FRANK 
BARAUSKAS,
F. R. I.

F RA NK BARAUSKAS Limited, Realtor

FRANKBARAUSKAS INSURANCE

38 28 Bloor St. W., ISLINGTON

231-6226 231-2661
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, 
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

APSILjYMO 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 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vai. 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry

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

OKULISTAS
L. LIINSKY, R.O.

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
VViktoria BUKOWSKA, R.O 
374 RONCESVALLES AVI.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 -’5493

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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



M TORO NT
Šv. Jono Kr. parapijos žinios

— Anapilio sodyboje vykdomi pa
stato vidaus įrengimo darbai: deda
mi langai, atliekamas dažymas, tvar
koma aplinka. Darbus prižiūri Bro
nius Saplys, atsiųstas statybininko 
Algio Kazilio. Statybą parėmė $1.000: 
dr. J. M. Uleckai; $500: D. J. Kau- 
naitės; $300: M. Krivickas iš Oakvi- 
lės; $200: L. Gorienė; po $100: L. F. 
Pociai iš Londono, Ont., A. M. Misiū
nai, M. B. Rickevičiai, J. M. iš Mont- 
realio, V. F. S.; po $50: J. S. Vait
kevičiai, E. Mačionienė; $25: A. Že
maitaitis; $20: p. Grigai. Statybai pa
skolino: $10.000 J. Vaičeliūnas ir 
$3.000 A. Morkvėnas. Sugrąžintos 
ankstyvesnės paskolos: $10.000 adv. 
H. Steponaičiui ir S. A. K. Visiems 
geradariams gili padėka.

— Iš parapijos bažnyčios pastarų
jų 3 savaičių laikotarpyje palaidota: 
a.a. Juozas Juzėnas iš Oakvilės, a.a. 
Vytautas Dobrovolskis, a. a. Marija 
Pocienė, a.a. Jokūbas Beinoris ir a.a. 
Paulina Martinaitienė. Visų velionių 
artimiesiems gili užuojauta.

— Iš Ontario parlamento įstaigos 
pranešta, kad Anapilio sodybos “Li
thuanian Foundation Anapilis, Ine.” 
čarteris yra patvirtintas ir įregist
ruotas š.m. rugpjūčio 1 d. data.

— Parapijos choro giesmių plokš
telė “Dieve, priegloba mūs” jau paga
minta ir platinama. Už plokštelės 
išleidimą didelė pagarba priklauso 
muz. S. Gailevičiui, parapijos cho
rui ir geradariams, finansavusiems 
išleidimą.

— Pamaldos vasaros metu sekma
dieniais tiek par. bažnyčioje, tiek ir 
Springhurste vyksta 10 ir 11 vai.

— Pakrikštyta: Laima-Valerija-Ona 
Kuncaitytė, Rūta-Ona Balytaitė ir 
Gintaras-Juozas Karasiejus.

— Susituokė: William A. Jay ir 
Vaidota Marija Kuprevičiūtė.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 
v.r., už a.a. Leokadiją Baranauskie
nę (užpr. Z. Pušinskienė), 8 v.r. už 
a.a. Stasį Baubiną; sekmadienį, 11 v. 
už a.a. Vytautą Dobrovolskį.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju rengėjoms 

už man suruoštą priešvestuvinį po
būvį: p.p. K. Ališauskienei, S. Auš- 
rotienei, E. Balčiūnienei, A. Gatavec- 
kienei, M. Gudaitienei, G. Juknevi
čienei, E. Kripienei, B. Miniotaitei, 
A. Maison, W. Maison, A. R. (Mekai
tei, S. A. (Mekaitei, S. Olekienei, E. 
Raudienei, K. Starkutienei, L. Svirp- 
lienei, M. Vasarienei, M. Vaitkienei, 
M. Vaškevičienei, M. Žekienei, I. Že
maitienei, V. Zimkevičienei, J. Zen- 
kevičienei. Taip pat nuoširdžiai dė
koju 183 viešniom, kurios tiek daug 
pagelbėjo pyragais ir darbu. Tūkstan
tis ačiū visom poniom. Šio pobūvio 
niekad neužmiršiu. Nesitikėjau su
laukti tiek dovanų ir širdies iš Jūsų 
visų.

Nuoširdžiai dėkinga —
Nijolė Miniotaitė 
ir Robertas Maison

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

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3-jų 
kambarių ir virtuvės antrame augš- 
te. Pageidaujami pensininkai. Skam
binti tel. 535-8743.

PARDUODAMAS PRABANGUS NA
MAS už $74.900, 2221 Selina Crt„ 
Mississauga; puiki aplinka, 4 mie
gamieji kambariai, kilimai per visą 
namą; pirmas savininkas, 2 garažai, 
poilsio kambarys, maudymosi basei
nas iš parko pusės. Tel. 279-4013.

REIKALINGA MOTERIS išleisti sep- 
tynerių metų mergaitę į mokyklą ir 
įleisti grįžtančią iš jos. Gali atvažiuo
ti į namus ar apsigyventi — pagal 
susitarimą. Skambinti tel. 535-6651 
arba 769-0734.

ATLIEKU NAMU DAŽYMO darbus 
— išorėje ir viduje. Lietuviams pi
gesnė kaina. Skambinti po 5 v. v. 
tel. 535-2581 (klausti Joe).

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.

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 VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, statau naujus na
mus, parūpinu mortgičius ir darau 
įrengimus. Tel. 579-0309. KAZYS 
CIBAS, Oshawa, Ont.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir 1.1. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mišios: penktad., 8 v. — už a.a. 

A. Margį, užpr. K. Margienės, 8.20 
v. — už a.a. J. Aistį, užpr. K. Gra
jauskienės; šeštad., 8.30 v. — už a.a. 
Dobį, metinės, užpr. A. Dobienės, 9 
v. — už a.a. Pr. Kirlį, užpr. A. M. 
Basalykų, 9.20 v. — už a.a. J. Aistį, 
užpr. K. Grajauskienės; sekmad., 8 
v. — už a.a. E. Vingelienę, užpr. T. 
Kobelskienės, 9 v. — už a.a. A. Mita
lą, užpr. J. B. Stankaičių, 10 v. — už 
a.a. A. Balnį, užpr. E. G. Kucahlskių, 
11.15 v. — už a.a. J. Martinaitį, užpr.
S. Martinaitienės.

— Pamaldos Waubaushene ir apy
linkėje vasarojantiems lietuviams — 
rugsėjo 2, sekmadienį, 2 v.p.p. Vieta 
bus pranešta ateinančiame “TŽ” nr.

— Pamaldos Wasagoje ir apylinkė
je vasarojantiems — šį sekmadienį, 
rugpjūčio 26 d., 11 v.r. pranciškonų 
stovyklavietėje.

— Lietuvoje mirus a.a. Petronė
lei Dovydaitienei, jos sūnų Praną su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame. Taip 
pat giliai užjaučiame plačią šeimą ir 
artimuosius, mirus a.a. Marijai Po
cienei.

— T. Rafaelis, kapelionavęs para
pijos jaunimo stovykloje, jau yra su
grįžęs; T. Tadas porai savaičių yra 
išvykęs į JAV pailsėti.

— Iš atostogų sugrįžęs kun. B. 
Jurkšas pradeda ruošti ateinančio se
zono choro repertuarą. Pirmoji cho
ro repeticija visiems balsams kvie
čiama rugsėjo 6, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., muzikos studijoje. Laukiama 
ne tik visų anksčiau chore dalyvavu
sių, bet ir naujų choristų. Choras gie
dos Midlande rugsėjo 9 d., pašventi
nant naują Lietuvos kankinių kry
žių, ir Toronto katedroje spalio 7 d. 
Lietuvių Dienos pamaldose.

— Rugpjūčio 14 d. ypatingame 
posėdyje, dalyvaujant Romos paskir
tam vizitatoriui, Brooklyno vienuo
lyne naujoji lietuvių pranciškonų va
dovybė oficialiai perėmė pareigas. 
Ją sudaro: provincijolas — T. Jurgis 
Gailiušis, OFM; viceprovincijolas —
T. Placidas Barius, OFM; patarėjai 
— T. Paulius Baltakis, OFM, T. Au
gustinas Simanavičius, OFM, T. Juo
zas Bacevičius, OFM, ir T. Korneli
jus Bučmys, OFM. Rugsėjo 11-14 d.d. 
Kennebunkporto vienuolyne šaukia
mas provincijos vadovybės, viršinin
kų ir rinktų atstovų posėdis, kuria
me bus svarstomi įvairūs provincijos 
reikalai ir daromi personalo paskirs
tymai.

— Susituokė: Stasys Algirdas Igno
tas ir Sharon Ann Foster; Leonas 
Pranas Dromantas ir Cherielynn Ma
rie Tinkler; Janis Bramanis ir Ele
na Marija Simonaitytė.

— Pakrikštyta: Juozo ir Joanos 
Valevičių sūnus Aleksandras Augus
tinas; Audriaus ir Reginos Šileikų 
sūnus Mykolas Audrius Jonas; Way
ne ir Carol Vekterių dukrelė Kris
tina Lee.

Lietuvių Namų žinios
— Per paskutines dvi savaites To

ronto Lietuvių Namų statyba pada
rė žymią pažangą: sutvarkytas sto
gas, užbaigtos mūryti lauko ir vi
daus sienos, sudėtos durys, įdėti lan
gai, pastatyti laiptai, išcementuotos 
laiptų pakopos, išklotos keramikinė
mis plytelėmis išviečių sienos ir grin
dys, ruošiamos vidaus sienos sausam 
tinkui.

— Ilgesnį laiką neposėdžiavusi LN 
valdyba rugpjūčio 8 d. susirinko po
sėdžio. Statybos komisija supažindi
no valdybos narius su LN statybos 
darbais ir piniginiais reikalais. Pa
gal sutartis už vakarinės LN dalies 
statybą reikia ar reikės sumokėti 
$257,822.00. Iki rugpjūčio 8 d. jau 
sumokėta $129,983.00. Rugpjūčio 15 
d. reikėjo mokėti apie $42.000. Šiam 
mokėjimui pinigai jau surinkti.

— Statybos komisija mano, kad iki 
spalio vidurio LN vidaus įrengimai 
bus užbaigti. Dėlto LN valdyba nu
tarė spalio 26 d. surengti viešą LN 
atidarymą.

— LN lėštj telkimo vajaus komi
tetas rugpjūčio 16 d. padarė pirmą 
poatostoginį posėdį, kuriame nutarė 
sušaukti vajaus talkininkų susirin
kimą rugpjūčio 23, ketvirtadienį, 
7.30 v.v., posėdžių salėje. Į posėdį 
kviečiami visi, kurie tik gali LN pa
talkinti. Susirinkusieji bus supažin
dinti su LN finansiniais ir statybos 
reikalais.

— LN lėštj telkimo vajaus komi
tetas praneša, kad per paskutines 
dvi savaites LN paskolos lakštus pir
ko po $5000: P. Dronseika, Mary 
Yurkštas, Elena Dronseika, Nelli 
Strazdas. A. Skrebūnas; už $3,500: 
Sofija Gečas; po $1000: L. Alekna, 
S. Dargis; po $200: J. Vaičeliūnas, 
J. Pikelis, R. Namikas.

— Nario įnašus įmokėjo po $100: 
Kazys Daunys, Sofija Gečas, Kazys 
Gečas; $25 — Viktoras Kazanaus- 
kas. J. S.

ATLIEKU GRINDŲ 
atnaujinimo (sanding) poliravi
mo ir blizginimo darbus Toronte.

ALFONSAS SODONIS 
Telefonas LE6-2805

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

telefonas 531-8422

Apylinkės valdybos 
pranešimas

1973 m. rugpjūčio 1 d. KLB 
Toronto apylinkės taryba savo 
susirinkime į naująją Toronto 
apyl. valdybą išrinko daugiau
sia jaunus kolonijos žmones. 
Pirmajame valdybos posėdyje 
pagrindines pozicijas užėmė taip 
pat asmenys, kurie išaugo ir su
brendo šiame krašte. Tuo būdu 
Toronto apylinkė savo bendruo
meninę veiklą yra patikėjusi 
jauniems tautiečiams.

Naujoji apylinkės valdyba sa
vo pirmajame posėdyje pasisa
kė už demokratinį principą bū
simoje veikloje: stengtis ne įsa
kinėti, ne valdyti, bet savo veik
lą grįsti nuoširdžiu bendradar
biavimu, remiantis tiek pavie
niais Bendruomenės nariais, 
tiek organizacijdmis bei institu
cijomis, pagerbiant visų įsitiki
nimus bei pažiūras. Apyl. val
dyba yra pasiryžusi mielai atsi
lankyti ten, kur ją tautiečiai 
kvies. Ji taip pat stengsis atsto
vauti lietuviams kanadiečių, 
ypač etninių grupių, tarpe. 
Apyl. valdyba apie savo veiklą 
informuos visuomenę per spau
dą, sąžiningai ves finansinę at
skaitomybę ir, reikalui esant, 
kvies apylinkės tarybos susirin
kimus.

Naujoji apylinkės valdyba ti
kisi Toronto apylinkės lietuvių 
pritarimo ir pagalbos savo veik
lai, ypač besiruošiant Kanados 
Lietuvių Dienai spalio 5-7 die
nomis Toronte. Ji kviečia visus 
kolonijos lietuvius, ypač jauni
mą, į visų lietuvišką bendruo
meninį darbą.

Apylinkės valdyba 
Naujoji Toronto apylinkės 

valdyba, pradėjusi savo kaden
ciją rugpjūčio 1 d., jau turėjo 
du posėdžius. Juose diskutuoti 
ateities planai. Daromi vizitai 
lietuvių ir kanadiečių įstaigoms. 
Pagrindinis valdybos rūpestis 
šiuo metu — organizuoti Kana
dos Lietuvių Dieną Toronte il
gąjį Padėkos savaitgalį — spa
lio 5-7 d.d. Lietuvių Dienai gau
tas Čiurlionio ansamblis iš Kle- 
velando, užsakomos salės. Posė
džiai vyksta sklandžiai. Posėdžių 
nutarimus naujasis valdybos 
pirm, teisininkas Algis Puteris 
multiplikuoja ir kaskart išsiun
tinėja visiems valdybos na
riams.

Parama veikalui apie tauti
nius lietuvių drabužius gauta iš 
daugiakultūrių reikalų ministe
rijos. Min. dr. St. Haidasz įstai
ga savo laiške “TŽ” redakcijai 
rugpjūčio 9 d. pranešė, kad pla
nuojamam veikalui paruošti pa
skirta $4.500. Iniciatyvos ėmėsi 
kaikurie Otavos lietuviai ir krei
pėsi į KLB krašto valdybą. Pas
taroji, pirmininkaujama inž. E. 
čuplinsko, kreipėsi į daugiakul
tūrių reikalų minister}. Pastara
sis savo rašte KLB pirmininkui, 
pranešdamas apie paramos pa
skyrimą, rašo: “Vyriausybė ma-, 
no, kad tokie projektai, kaip jū
siškis, kurį pateikėte man, —■ 
praturtina ‘ kultūrinį Kanados 
gyvenimą. Mūsų noras — įgalin
ti, kad kiekvienas gyvenąs Ka
nadoj, jei nori, prisidėtų prie 
savo tapatybės bei kultūrinių lo
bių puoselėjimo ir jais dalintų
si.” Minėtame rašte “TŽ” redak
cijai sakoma, kad planuojamoji 
knyga bus folklorinis šaltinis vi
siems kanadiečiams, ypač lietu
viams, suinteresuotiems. Kny
gos rankraštis būsiąs paruoštas 
per dvejus metus. Iš kitų šalti
nių teko patirti, kad šį darbą su
tiko atlikti dailininkai A. ir A. 
Tamošaičiai.

Atitaisymas. “TŽ” 31-32 nr. 
5psl.po kliše parašyta—Brigita 
Cerkauskaitė baigė Toronto uni
versitetą. Turėjo būti Brigita 
Čerkauskienė. Atsiprašome už 
šią korektūros klaidą.

Jonas Antanaitis iš Sao Paulo, 
Brazilijos, lankėsi Toronte pas 
J. R. Simanavičius ir kitus pa- 
šįstamus. Aplankė ir “TŽ” red.

EKSKURSIJA į
Europą
RUGSĖJO 2 0-
SPALIO 4 KLM-4

5 dienos Vilniuje
3 dienos Vienoje 
3 dienos Amsterdame

Paskutinė užsiregistravimo data — rugpjūčio 31 d

V Bačėnas
ALL SEASONS TRAVEL

Lietuvos kankinių kryžius 
Midlande — Kanados kankinių 
vietovėje jau pastatytas iš spe
cialios plastmasinės medžiagos 
vietoje buvusio medinio kry
žiaus, kuris savo amžių buvo at
gyvenęs. Menišką kryžiaus pro
jektą paruošė dail. T. Valius, o 
jį įvykdė čikagietis V. Sodeika. 
Iniciatyvos ėmėsi ir darbų orga- 
zavimu rūpinosi Kanados Lietu
vių Katalikų Centras ir jo suda
rytoji kryžiui statyti komisija — 
dr. J. Sungaila, mons. dr. J. Ta- 
darauskas ir kun. P. Ažubalis. 
Kryžiaus pašventinimas Midlan
de bus rugsėjo 9, sekmadienį. Iš
kilmės prasidės bažnyčioje 2 v. 
p.p. Misiomis. Planuojama pla
tesnio masto šventė. Sekančiame 
“TŽ” nr. bus platesnė informa
cija. Norintieji vykti į tas iškil
mes autobusu prašomi jau dabar 
registruotis parapijų raštinėse.

Regijoninė viešųjų bibliotekų 
tarnyba Hamiltone (The Corpo
ration of the Hamilton Public 
Librairy) per “TŽ” administra
ciją užsakė 64 lietuviškas kny
gas. Jos yra išleistos įvairių lei
dyklų, tad administracijai teks 
pasirūpinti jų užsakymo išpildy
mu. Tuo būdu lietuviškos kny
gos ras platesnius kelius. Tai 
ženklas, kad atkreipiamas dėme
sys į toje srityje gyvenančius 
lietuvius. Prie to žygio daug pri
sidėjo p. Cesnulienė, gyvenanti 
Paris, Ont., ir dirbanti viešo
joj bibliotekoj.

Toronto lietuvių studentų va
saros projektas sėkmingai pasi
baigė rugpjūčio 10 d. Astuonių 
savaičių laikotarpyje atsilankė 
70-80 vaikų ir jaunimo. Buvo 
mokoma virimo, darbelių, teat
ro meno, dainavimo, tautinių šo
kių ir fotografavimo. Daugiau
sia dėmesio susilaukė virimas ir 
darbeliai. Vaikai labai susižavė
jo lietuviškų juostų audimu ir 
beveik kiekvienas jų išaudė po 
vieną juostelę, net ir berniukai. 
Valdžios pareigūnai, atsilankę 
kursuose, buvo patenkinti patal
pomis ir darbo vaisiais. Studen
tai dėkoja p. J. Karpiui ir Lietu
vių Namų administracijai už ne
mokamai duotas puikias patal
pas ir įrengtus sandėlius bei vi
sokeriopą paramą.

Toronto liet, studentų 
projekto grupė

Toronto Sv. Jono Krikštytojo 
parapijos choro įgiedota plokš
telė jau išleista. Ją galima įsigy
ti: Parkside Meat Market/“Pa
ramoje”, “T. Žiburių” administ
racijoje ir pas visus choristus. 
Kaina — $6.00. Plokštelė pava
dinta “Dieve, priegloba mūs...” 
Viršelis pieštas dail. T. Valiaus. 
Tai rinktinių giesmių rinkinys, 
apimąs kalėdines, velykines, 
bendro pobūdžio ir Mišių gies
mes (pagal kun. St. Ylos žo
džius). Iš viso įgiedota 18 gies
mių. Chorvedis muz. St. Gailevi- 
čius, akompaniatorius muz. J. 
Govėdas ir pats choras įdėjo 
daug darbo į šį reto pobūdžio 
leidinį. Religinių giesmių plokš
telės yra gana retos. Nors plokš
telė ką tik išėjo, jau gana daug 
jos išplatinta.

Torontiškėje Kanados parodo
je šiemet didelį paviljoną įrengė 
ir Sov. Sąjunga, matyt, norėda
ma atsirevanšuoti Kinijai, kuri 
pernai savo paviljonu dominavo 
visą parodą. Mačiusių nuomone, 
sovietų paviljonas toli gražu ne
prilygsta pernykščiam kiniečių 
paviljonui. Ypatingai įdomių rū
dinių nėra. Kaip jau sovietams 
įprasta, daug dėmesio teikiama 
propagandai. Išstatyta daug kny
gų, kurių tarpe yra ir lietuviš
kų. Paviljono tarnautojų tarpe 
lietuvių nėra, bet yra vienas es
tas. Parodos proga sovietai pa
klojo didoką sumą dolerių dien
raščiui “The Globe a. Mail”, ku
ris rugpjūčio 11 d paskyrė net 
4 puslapius sovietinei propagan
dai. Juose reklamuojami įvairūs 
sovietiniai gaminiai, komunis
tinės santvarkos laimėjimai, No- 
rilsko miestas, kuriame žuvo ir 
daugybė baltiečių.

2 dienos Maskvoje
/JSSF"" Skambinti KLM 

arba jūsų 
"TRAVEL AGENT'

278-7264

CBLT televizijos V kanalas 
Kanados parodos proga rengia 
tarptautinį festivalį parodų aikš
tės scenoje. Atitinkama festiva
lio programa bus nuo rugpjū
čio 20 iki rugsėjo 3 d. kas vaka
rą 5.30 v., išskyrus šeštadienius 
ir sekmadienius. Programoje 
dalyvaus tautinių šokių bei mu
zikos grupės: korėjiečių, švąbų, 
ispanų, estų gimnastės, kroatų, 
graikų, lenkų, naujųjų zelandie- 
čių, ukrainiečių, italų.

Žynius JAV veikėjas Leonar
das Valiukas iš Los Angeles, 
Kalifornijoj, rugsėjo 7 dieną 
lankys Torontą ir visuomenei 
padarys viešą pranešimą. (Seki
te skelbimą sekančiame “TŽ” 
numery).

“Park Lithuania”. KLB To
ronto apylinkės valdyba gavo 
raštą iš miesto savivaldybės, ku
riame pranešama, kad buvęs 
Oakmount Park miesto tarybos 
nutarimu 1973 m. liepos 18 d. 
pavadintas “Park Lithuania”. 
Rašte patariama kreiptis į par
kų viršininką dėl atitinkamo 
įrašo įrengimo parke. Lietuvių 
bendruomenei paliekama teisė 
tokį įrašą paruošti bei įrengti 
atitinkamoje vietoje, susitarus 
su parkų skyriaus viršininku. 
Anksčiau buvo norėta pakeisti 
Baird Park pavadinimą ir pava
dinti “Park Lithuania”, bet pro
jektas susilaukė kaikurių gy
ventojų protesto. Dėlto buvo 
rastas kitas parkas, žymiai dides
nis ir gražesnis. Šioje byloje gra
žios iniciatyvos parodė St. Jokū
baitis, J. Karpis, adv. H. Stepo
naitis, St. Dargis, W. Boytchuk, 
adv. G. Ben, Negridge ir kt.

Įteikta peticija. Rugpjūčio 2 
d. peticijos komiteto sekr. J. 
Karka ir Vyt. Aušrotas lankėsi 
Ontario premjero įstaigoje, kur 
įteikė peticiją su 417 parašų 
vasarnamių savininkų, gyvenan
čių ar turinčių nuosavybes 
Spnnghurste. Peticijoje protes
tuojama prieš vasarvietės paver
timą parku, prieš nugriovimą 
vasarnamių palei ežerą, smėlio 
kopų užpylimą žvyru bei įrengi
mą autoaikščių ant ežero kran
to, prieš iškirtimą dekoratyvinių 
medžių. Atkreipiamas dėmesys į 
tai, kad valdžios įkainotojai 
Vaikšto po namus ir ragina par
duoti nuosavybes už pusę rin
kos kainos. Tai esąs išnaudoji
mas darbo žmonių, kurie savo 
santaupomis pasistatė vasarna
mius, o dabar verčiami išsi
kraustyti. Peticijos nuorašai pa
siųsti politinėm Ontario parti
jom, spaudai, Wasagos burmist
rui ir kt.

A. a. Julius Juzėnas, 62 m., 
mirė Oakvilės ligoninėje rug
pjūčio 3 d. Velionis kilęs nuo 
Panevėžio. Paliko žmoną ir du 
sūnus.

A. a. Vytautas Dobrovolskis, 
46 m., mirė rugpjūčio 7 d. Pa
laidotas iš Šv. Jono Kr. bažny
čios liet, kapinėse.

A. a. Paulina Martinaitienė, 
50 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 
18 d. Our Lady of Mercy ligo
ninėje. Velionė sirgo virš 15 
metų paralyžiaus liga, slaugoma 
savo vyro Vytauto. Laidojama 
trečiadienį.

A. a. Marija Pocienė, 78 m., 
ankstyvesnės emigracijos tautie
tė. Velionė išaugino 6 vaikus. 
Nors ir nebuvo lietuvių kilmės, 
puikiai kalbėjo lietuviškai ir su 
savo Čikagoje gyvenančia sese
rimi, kuri taip pat buvo ištekėju
si už lietuvio, laiškais susiraši
nėdavo lietuviškai.

A.a. Jokūbas Beinoris, 69 m., 
kilęs nuo Tauragės. Šv. Jono Kr. 
par. steigimosi dienomis uoliai 
įsijungė į parapijos darbus, lik
damas ištikimu parapijai iki 
mirties. Mirė staiga —- rastas 
negyvas iš ryto. Paliko žmoną 
ir dukrą. Palaidotas lietuvių ka
pinėse.

A. a. Karolis Marcinkus, 63 
m., mirė rugpjūčio 21 d. Laido
jamas penktadienį, 10 v.r., iš Šv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių ka
pinėse.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu vi

siems tautiečiams bei draugams, 
mane aplankiusiems Collingwo- 
odo ligoninėje, man staigiai su
sirgus atostogų metu.

Reiškiu padėką dr. Bates už 
sąžiningą gydymą, dr. G. Skrins- 
kui už aplankymą. Didi padėka 
kun. Antanui Prakapui, OFM, 
už aplankymą ir nuoširdų žodį. 
Ačiū mieliems tautiečiams už 
aplankymą: A. O. Simonai- 
čiams, M. E. Zabulioniams, A. 
M. Sutkaičiams, J. Z. Cibams, p. 
Petrašiūnienei, O. Marcinkevi
čienei, J. Petravičiui, V. Kuliui.

Jūsų nuoširdumas visuomet 
paliks man neužmirštamas.

J. Zabulionis

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dewson St., Toronto 4, Ont.
Eagles Nest

Telefonas 534 - 0563
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Buvęs mūsų parapijos vikaras 

kun. J. Gaudzė pas mus viešėjo 2 sa
vaites. Rugpjūčio 13 d. jis išvyko 
atgal j Meksiką. Jo teigimu, jis yra 
įkūręs vienuolyną netoli garsios Gua
deloupe bazilikos ir jau baigia sta
tyti jo namus. Kun. J. Gaudzė pri
klauso naujiems pranciškonams, ku
rie vadinasi “Mažiausieji Nuolatinės 
Marijos Pagalbos pranciškonai”. Jie 
dabar veikia oficialiai pripažinti kaip 
maldos draugija, bet tikisi ateityje, 
kad popiežius pripažins kaipo vienuo
liją. Kun. J. Gaudzės adresas: Rev. 
J. P. Gaudzė, mt. Apdo Postai 
M-2420, Mexico 1 D. F.

— Pirmasis mūsų parapijos šio se
zono parengimas — grybų vakarie
nė įvyks rugsėjo 29 d. par. svetai
nėje. Iš anksto visi parapijiečiai ir 
svečiai esate kviečiami atsilankyti į 
šį parengimą ir tuo paremti savo pa
rapiją, kuri per vasaros mėnesius tu
rėjo visai mažas pajamas. Jų gal už
tektų padengti parapijos 2-3 savai
čių išlaidas. Nepamirškime ką nors 
paaukoti vakarienės loterijai, nes nuo 
loterijos gausumo priklausys ir mū
sų vakarienės pasisekimas.

— Jau išsiuntinėtos metinės lote
rijos bilietų knygelės. Nepasitenkin
kime viena knygute, bet įsigykime 
daugiau ir išplatinkime tarp savo 
kaimynų ar darbovietėje. Tuo prisi
dėsime prie savo parapijos sustipri
nimo. Pavardės tų, kurie įsigys dau
giau loterijos knygelių, bus skelbia
mos par. žiniose.

— K. Ambrasas savo šeimai ir pla
tinimui paėmė 10 loterijos knyge
lių. Edis ir Alfonsas Ambrasai meti
nės loterijos daiktinei loterijai pa
aukojo po bonką “Scotch” gėrimų.

— Baigiantis vasarai, pradėsime 
gausiau lankytis savo šventovėje. Ta 
proga nepamirškime į aukų vokelius 
įdėti truputį didesnę auką ir už pra
leistus sekmadienius. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— A.a. Petronėlė Sarkienė, 58 m. 

amžiaus, mirė rugpjūčio 13 d. po il
gos ligos. Velionė buvo gimusi Mont- 
realyje. Paliko motiną Petronėlę Kli- 
ševičiūtę, seseris — Elzbietą, Alek
sandrą ir Tessie, dukrą Lilian Way- 
land Floridoje, pusseseres p.p. Juš
kevičienę ir Andrelionienę. Palaido
ta rugpjūčio 16 d.

— Didelis būrys skaučių-tų išvyko 
į jubilėjinę stovyklą Beaumont, J. 
A. V. Juos išlydėjo kun. St. Kulbis, 
SJ. Rasa Lukoševičiūtė yra jubilėji- 
nės stovyklos laužavedė.

— Parapijos gegužinė p. p. Skrui- 
bių ūkyje buvo labai sėkminga. Jai 
surengti daugiausia pasidarbavo Pet
ras Girdžius ir Antanas Vaupšas.

KLB Sudburio apylinkės val
dyba ir sportinis klubas “Gele
žinis v vilkas” surengė specialią 
gegužinę Kanados lietuviškajai 
spaudai paremti. Iš viso rengė
jai gavo $157.61 pajamų. “Mo
ters” žurnalui paskirta $16, o 
“N. Lietuvai” ir “T. Žiburiams” 
— po $70.00. Už tokią duosnią 
paramą Sudburio tautiečiams 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIKO AGENTŪRA tel 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Nnmu 376-3791 
Albertas NORKELIONAS, 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 __ :_______5.5%
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.

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

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

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

Dešimtmetis, kai lietuviai sa
vo vasarvietes įkūrė prie Lac 
Sylvere ežero. Kvebeko provin
cijos valdžiai pradėjus naują va
sarviečių projektą prie itin gra
žios gamtos supamo Lac Syl
vere ežero, nemaža lietuvių šei
mų (apie 25) pradėjo kurti savo 
vasarvietes. Šiandien, pagal 
kiekvieno išgales ir sumanumą, 
vasarviečių statyba yra užbaigta. 
Drauge su privačių vasarviečių 
statyba, lietuvių bendruomenės 
ribose, su patogiais pastatais, 
vieta salei bei virtuve buvo 
įkurta stovyklavietė, kuria nau
dojasi visos Montrealyje esan
čios organizacijos.

Šio ežero vasarviečių įkūrimo 
dešimtmečiui atžymėti vietinio 
jaunimo tarpe kilo mintis atei
nančio ilgojo Darbo savaitgalio 
sekmadienį, rugsėjo 2, suruošti 
burinių laivelių regatą-lenkty- 
nes ir po jų bendrą lietuvių po
būvį stovyklavietės salėje. Re
gatoje bei šventėje maloniai 
kviečiami dalyvauti Dainavos ir 
Palangos buriuotojai ir visi lie
tuviai. Regatoje pirmą ir antrą 
vietą laimėjusieji gaus dova
nas. Pobūvio metu (po regatos) 
pradines vaišes — sūrį ir vyno 
tostą patieks minėjimo rengėjai. 
Tolimesnėmis vaišėmis pasirūpi
na kiekvienas individualiai. Sa
lėje bus plokštelių šokių mu
zika. Rengėjai

Kanadai atšaukus savo dali
nius iš Vietnamo taikos priežiū
ros komisijos, kpt. Rimas Navi- 
kėnas, kaip tos komisijos Kana
dos pareigūnas, š.m. liepos 31 d. 
grįžo į savo bazę Petewawą Ka- 
nadoje: Grįžo kupinas įvairiau
sių įspūdžių iš tenykščio Vietna
mo gyvenimo, o namuose, savo 
džiaugsmui, rado naują šeimos 
narį — gražią dukrelę. V. K.

Nuo šių metu pradžios "Litas” 
padidėjo beveik puse milijono 
dolerių ($447,000) ir sparčiai ri
tasi į 5-jį milijoną. Narių skai
čius padidėjo iš 1494 į 1527. 
Per šiuos metus mirė 11 “Lito” 
narių. Jų įpėdiniams išmokėta 
$8,679.83" iš santaupų ir $1,109,- 
52 iš paskolų draudos. Apie pu
sę naujų narių sudaro nelietuvių 
kilmės asmenys, kurių daugu
mas ateina per asmenines ir ne
kilnojamo turto paskolas. Nors 
rinkoje už nekilnojamo turto 
paskolas jau reikia mokėti 10%, 
“Litas” vis dar tebesilaiko 8,5%, 
įskaitant gyvybės draudą už pir
mus $10,000 paskolos. Nepakel
tos palūkanos ir už asmenines 
paskolas (8,5%). Šiuo metu “Li
tas” ne tik patenkina visus lie
tuviu paskolų pareiškimus, bet 
dar žymią pinigų dalį išskolina 
pagalbiniams nariams nelietu
viams. Pr. R.

Rasa ir Ina Lukoševičiūtės sto
vyklavo Prancūzijoj ir aplankė 
keletą Europos kraštų bei susiti
ko su jų lietuviais. Ketina para
šyti savo įspūdžius “TŽ”.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________ 8.5%
Nekiln. turto ____________ 8.5%
Čekių kredito__ _________ 9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


