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Trečiasis veidas Pasaulio įvykiai
Kanada tebėra jauna valstybė, neseniai pradėjusi antrąjį 

savo šimtmeti. Jos nepriklausomybės diena yra liepos pirmoji, 
kuri dar toli gražu nėra valstybinės sąmonės rodiklis europine 
prasme. Ji daugiau primena ne tai, kas iškovota bei laimėta, bet 
tai, kas dar nepasiekta, ko dar tebejieškoma. Kanada tebėra 
formavimosi stadijoje. Tai kraštas, kurin suplaukė gyventojai 
daugelio tautybių, tačiau vientisos tautos dar nesuformavo. Tam 
reikia šimtmečių proceso, ilgos, bendros istorijos, šiuo metu 
Kanadoje yra gana ryškios dvi tautybės, būtent, anglų ir prancūzų, 
tačiau trečiasis elementas, kuris nepritampa nei prie vienos, nei 
prie kitos tebėra neišryškėjęs. Dėlto galima sakyti, kad Kanada 
yra triveidis kraštas. Du veidai jau ryškūs, susiformavę, tačiau 
trečiasis tebesiformuoja. Jo procesas žymiai sunkesnis, nes daug 
sudėtingesnis. Be to, bendro vardiklio linkme jis buvo pasuktas 
tik prieš keletą metų daugiakultūriškumo raktu. Ligi šiol trečiasis 
veidas buvo šešėlylje. Valstybinio pripažinimo jisai susilaukė 
tiktai 1971 metais. Daugiakultūrė taryba sudaryta 1973 metais. 
Taigi, daugiakultūriai Kanados žingsniai valstybinėje plotmėje 
tebėra pradinėje stadijoje, tačiau jau matyti realių, viltingų darbų 
ta linkme, nors didesnių posūkių dar reikia laukti.

★ ★ ★
Trečiojo elemento žingsniai dar nėra dideli, visdėlto jie verti 

dėmesio. Vienas tokių žingsnių yra patariamoji daugiakultūrė 
taryba. Didžioji spauda apie ją labai mažai rašo, nors ji yra 
padariusi reikšmingą žingsni, būtent, paruošusi pirmąjį rekomen
dacijų rinkinį daugiakultūrių reikalų ministeriui. Rinkinys apima 
tautines kalbas bei kultūrą, tautinių bendruomenių centrus, dau- 
giakultūrius centrus, etninę spaudą ir kitas komunikacijos prie
mones, meną daugiakultūrėje visuomenėje, imigraciją, jaunimą, 
diskriminaciją, valstybinę administraciją. Rekomendacijose pata
riama vyriausybei rūpintis tautinių kalbų išlaikymu, jų mokymu 
viešosiose mokyklose (provincijų kompetencija), teikti finansinę 
paramą privačiom mokyklom bei kalbų kursam, kurie nėra pro
vincinių vyriausybių žinioje. Siūloma remti kultūrinius tautinių 
bendruomenių centrus, o kur reikia, steigti daugiakultūrius cent
rus. Rekomenduojama remti etninę spaudą, duodant apmokamus 
valdžios skelbimus, mažinant pašto kainas, įsteigiant daugiakul- 
tūrį spaudos centrą; duoti daugiau programų daugiakultūrio turi
nio radijo tarnyboje bei televizijoje; remti daukiakultūrį meną 
bei jį plėsti; supažindinti imigrantus ir jaunimą su daugiakultūrė 
krašto dimensija, įtraukti Kanados istorijon treeivjū' elemento 
įnašą ir t.t. /

★ ★ ★
Tai tik pagrindiniai bruožai, rodą minėtų rekomendacijų 

apimtį. Detalizuota forma jos buvo išdėstytos specialiame tome ir 
įteiktos darbo ir daugiakultūrių reikalų ministeriui J. Munro 
1974 m. gegužės mėnesį.Tų metų rudenį jos buvo galutinai sufor
muluotos, kad ministeris su savo padėjėjais galėtų pradėti studi
juoti. Šių metų pavasarį min. J Munro daugiakultūrės tarybos 
posėdyje pasakė kalbą, kurioje išdėstė vyriausybės pažiūrą į 
minėtas rekomendacijas. Didžioji jų dalis pasirodė vyriausybei 
priimtina. Kaikurios rekomendacijos jau yra vykdomos, pvz. 
etninės spaudos, etninio meno paramos srityje. Daugiausia sun
kumų daugiakultūrė politika sutinka švietimo, radijo ir televizijos 
srityje. Čia rekomendacijos bandomos vykdyti palaipsniui. Kai- 
kurie dalykai reikalingi papildomų studijų ir ilgesnių svarstymų, 
nes federacinė vyriausybė negali įsakyti šiose srityse nei provin- 
cinėm vyriausybėm, nei CBC institucijai. Tikimasi, kad ir čia 
daugiakultūriai užmojai ras pakankamai palankaus dėmesio. Ma
žiausiai palankumo daugiakultūrei politikai rodo anglų ir pran
cūzų spauda. Ji kartais visai neigiamai atsiliepia. Pvz. Montrealio 
dienraštis “Le Devoir” 1975. VI. 20 didelėm raidėm skelbė: “Pi
gaus darbo šaltinis — etninių grupių getas bus dar daugiau 
remiamas.” Bet tai paskiri balsai, rodą kaikurios visuomenės, bet 
ne vyriausybės nusistatymą. Pr. G.

KANADOS
ĮVYKIAI Kainos tebekyla

Finansų ministeris J. Turner 
pateikė federaciniam parlamen
tui seniai žadėtą naująjį 1975- 
76 metų biudžetą, numatantį 
$35,8 bilijono išlaidų ir gerokai 
prašokantį 1974-75 metų biu
džeto išlaidas, kurios tebuvo 
$30,6 bilijono. Deficitas gali 
siekti rekordinę $5,2 bilijono 
sumą. Tokiose aplinkybėse ne
įtikinamai skamba J. Turnerio 
paskelbtas naujojo biudžeto iš
laidų sumažinimas bilijonu do
lerių. Kovai su infliacija reikė
jo pilnai subalansuoto biudžeto 
bei išlaidų apkarpymo. Dabargi 
tas išlaidų sumažinimas iš tik
rųjų tereiškia valstybinio įsi
skolinimo apkarpymą, o ne 
konkretų pinigų sutaupymą. Di
džiausią triukšmą sukėlė tuo
jau pat įvestas galiono benzino 
pabranginimas $0.10. Kadangi 
vietinės naftos kaina nuo lie
pos 1 d. pakeliama iki $8 už 
statinę, rugpjūčio viduryje ga
lionas benzino vėl pabrangs 5 
centais. Taigi, iš viso tas galio
no benzino pabranginimas sieks 
net 15 et. Nuo jo bus atleisti 
taksistai ir kiti asmenys, kurių 
tiesioginis darbas yra susietas 
su važinėjimu, o taip pat ir visi 
valdžios naudojami automobi
liai. Taip pat pabranginama 5 
centais alyva namams šildyti. 
Už benziną bei alyvą gautos pa
pildomos pajamos bus panaudo

tos jų kainoms sumažinti Kve
beke ir Atlanto provincijose, 
kur nafta daugiausia įvežama iš 
arabų kraštų ir Venecuelos pa
gal gerokai augštesnę pasauli
nės rinkos kainą. Iš valstybės 
iždo taipgi bus duodamos pa
šalpos Kanados naftos bendro
vėms naujiems šaltiniams jieš- 
koti. Tačiau konkretūs planai 
tebėra neišryškinti ir nepaskelb
ti. Nuo lapkričio 1 d. pabrangi
namos ir natūralios dujos 43 
centais už 1.000 kubinių pėdų. 
Taigi, šis biudžetas skaudžiau
siai palies automobilių ir namų 
savininkus. Didžiausią protestą 
dėl benzino, alyvos ir dujų pa
branginimo reiškia Ontario 
premjeras W. Davis, pranašau
jantis turizmo sumažėjimą ir 
nedarbo padidėjimą. Jam gali 
tekti peržiūrėti Ontario biudže
tą, kuriame nebuvo numatytas 
naftos bei dujų pabrangimas.

Biudžetas nuo š. m. sausio 
1 d. $250 padidino pajamų mo
kestį šeimoms, kurių metinis 
uždarbis prašoka $27.174, ir 
viengungiams, turintiems dau
giau kaip $25.365 pajamų. Ori
nis susisiekimas taip pat pa
brangs nuo rugpjūčio 1 d. Tada 
už keliones į JAV reikės mo
kėti 8% bilieto kainos valsty
bės iždui, už keliones į kitus 
kraštus valstybinis $5 mokestis

(Nukelta į 6-tą psl.J

“Sveikas, Simai” — tai montrealiečių sveikinimas Simui Kudirkai, kuris lankėsi Montrealyje birželio 13 • 15 die
nomis. Nuotraukoje — Aušros Vartų parapijos choro oktetas, dalyvavęs meninėje iškilmių programoje, ir jo sve
čiai. Iš kairės pirmoje eilėje: R. Bulota, sol. A. Keblys, choro seniūnas H. Celtorius; antroje eilėje: A. Urbonas, 
P. Žukauskas, A. Rusinas, dirigentė M. Roch, S. Kudirka, sol. G. čapkauskienė, kun. J. Kubilius, V. Murauskas, 
V. Kačergis

Smūgiai neturi mūsų bauginti
VLIKo pirmininko dr. J. K. Valiūno atsakymai į "Tėviškės Žiburių" klausimus

— Mielasis VLIKo pirminin
ke, jau nekartą informavote 
“Tž” skaitytojus apie Lietuvos 
laisvinimo pastangas. Po ilges
nio laikotarpio ir vėl norėtume 
išgirsti Jūsų žodį. Pirmiausia 
norėtume žinoti, ar per tris de
šimtmečius pats VLIKas nėra 
susilpnėjęs? Ar j VLIKo eiles 
ateina naujų veidų?

— Mes beveik visi prisimena
me lietuvių tautai tragiškus įvy
kius 1940-jų ir 1941-jų metų 
birželio mėnesiais. Nuo tų ne
aprašomai žiaurių mūsų tautai 
ir valstybei įvykių prabėgo 
daug metų. Aišku, per tą laiką 
pasaulis labai pasikeitė ir vis 
dar keičiasi. Nuo įsisteigimo Lie
tuvoje VLIKas išgyveno veiklos 
laikotarpį vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje, po to — Vakarų Vo
kietijoje ir dabar yra trečioje 
fazėje, t.y. toliau tęsia savo dar
bą JAV-se.

VLIKo darbas Lietuvoje bu
vo pats veiksmingiausias ir 
svarbiausias, nes buvo dirbama 
savo krašte, remiantis visa tau
ta, visais okupanto nepaglemž- 
tais ištekliais ir degant tikėji
mu, kad mūsų tėvynė Lietuva 
karui baigiantis vėl atgaus sa
vo nepriklausomybę. Veikla Va
karų Vokietijoje rėmėsi taip 
pat dideliais žmonių ištekliais 
ir laukimu taikos konferenci
jos, kuri turėjo jau tuomet at
nešti Lietuvai laisvę. Savaime 
suprantama, JAV-se darbas yra 
nepalyginamai sunkesnis dėl 
personalinių, finansinių ir pa
kitėjusios tarptautinės padėties 
sąlygų-

Kalbant apie veiklos stipru
mą, reikia turėti galvoje vi
sas aplinkybes, kuriose ji yra 
vykdoma. Dabartinės veiklos 
negalima lyginti su VLIKo veik
la mūsų tėvynėje arba Vakarų 
Vokietijoje, kai naujoji išeivija 
gyvai prisiminė kraują ir aša
ras, neturėjo galimybės rūpin
tis pirmiausia materialine savo 
gerove.

Žmonės, dirbę ir dirbą VLI- 
Ke, keitėsi ir keisis. Jo veiklon 
įjungiami vis nauji žmonės ir, 
kaip žinote, tvirtinimas, kad 
VLIKas susideda vien tik iš se
nelių, yra pigi komunistinė pro
paganda.

— Vyresniajai kartai, iškelia
vusiai iš gimtosios Lietuvos, 
laisvinimo darbas yra savaime 
suprantamas, bet ar taip pat 
jaučia ir jaunoji mūsų karta, iš
augusi išeivijoje?

— Aišku, kad išeivijoje užau
gusi jaunonji karta netaip su
pranta Lietuvai daromą bei pa
darytą žalą, kaip mes, kurie 
okupacijas išgyvenome. Jauno

joj kartoj yra daug užsidegusių 
jaunuolių, kurie yra įsijungę 
ar nori stipriau įsijungti į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Tai yra 
šeimos ir lietuviškos mokyklos 
uždavinys, kad mūv; jaunimas 
būtų sąmoningai visuomeniškai 
išauklėtas.

— Ar VLIKas nenumato spe
cialių pastangų Lietuvos laisvi
nimo idėją plačiau paskleisti 
jaunimo gretose? Jei taip, kas 
numatoma daryti toje srityje ir 
kas jau padaryta?

— VLIKas yra ruošęs visą ei
lę seminarų jaunimui, supažin
dinančių su Lietuvos laisvės by
la. Keli iš tų seminarų lankyto
jų dabar jau visai konkrečiai 
dirba Lietuvos laisvinimo orga
nizacijų gretose.

Svarbiausia yra paruošti są
moningas ateinančias kartas ne 
vien organizacijų ar VLIKo va
dovybėms sudaryti, nes tam 
žmonių visuomet atsiras, bet už
auginti kiek galint daugiau jau
nimo, kuris suprastų Lietuvos 
laisvinimo uždavinius ir prie jų 
nuoširdžiai prisidėtų. Aš ma
nau, kad yra būtina galų gale 
išvystyti visuomeninių mokslų 
dėstymą mūsų mokyklose, nes 
ši sritis ligi šiol buvo tikrai ap
leista. VLIKas sutinka pasiųsti 
Lietuvos laisvinimo darbą ži
nančius žmones į įvairius suva

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. J.K. Valiūnas

žiavimus, jaunimo organizacijų 
stovyklas bei svarbesniuosius 
akademikų renginius, padėti jų 
vadovams aiškinti mūsų laisvės 
kovos teisėtumą, būtinumą, 
stiprinti jaunimo veiklą į už
sieniečius mūsų bylos naudai. 
Šis planas vykdomas jau seno
kai ir tik reikia didesnio jauni
mo noro.

— Šių metų pabaigoje P. 
Amerikoje įvyks trečiasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Ar jo programoje Lietuvos 
laisvinimo idėja ras pakanka
mai vietos? O gal bus tenkina
masi tiktai lietuvybės išlaikymu 
bei ugdymu išeivijoje?

— Trečiasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas savo uždavi
nius atliks tik iš dalies, jeigu 
jame nebus plačiai gvildenama 
Lietuvos laisvinimo bylos reikš
mė. šiuo reikalu yra susisiekta 
su šio kongreso pirmininku 
kun. A. Saulaičių. Jam yra pa
teikti konkretūs pasiūlymai. 
VLIKas pasiųs savo įgaliotinius 
tiem uždaviniam atlikti. Esu 
tikras, kad jaunimo kongreso 
vadovybė jautriai išgyvena Lie
tuvos tragediją ir yra lygiai taip 
pat patriotiška, kaip ir mes, to
dėl manau, kad jų programoje 
Lietuvos laisvinimo klausimas 
ras prideramą vietą.

(Nukelta į 3-čią psl.)

POLITINĘ KRIZĘ INDIJOJE SUKĖLĘ PREMJERĖS INDIROS GANDUI 
diktatūrinės priemonės opozicijai sutramdyti. Birželio 12 d. Uttar 
Pradešo valstijos augštesniojo teismo teisėjas J. M. Lal Sinha 
premjerę L Gandhi pripažino kalta rinkiminių taisyklių pažeidimu 
1971 m. parlamento rinkimuose ir jos politinę veiklą suspendavo 
šešeriems metams. Šią bylą buvo iškėlęs socialistų vadas R. Na- 
rayanas, 72 metų amžiaus politikas, pralaimėjęs rinkimus. Užuot 
pasitraukusi iš premjerės pareigų ir parlamento, L Gandhi krei
pėsi į augščiausiąji teismą. Kadangi šiuo metu teismo nariai ato
stogauja, jai buvo leista pasilikti premjere be balsavimo teisės 
parlamente, kol augščiausiasis teismas paskelbs galutinį spren
dimą. Pagrindinės opozicinės partijos ėmėsi masinių demonstra
cijų, reikalaudamos premjerės
L Gandhi pasitraukimo. Už jos 
pasilikimą pasisakė tik Indijos 
komunistai. Į demonstracijas 
premjerė L Gandhi reagavo pa
vojaus stovio paskelbimu visoje 
Indijoje. Už grotų atsidūrė opo
zicinių partijų visi vadai ir apie 
900 politikų. Neoficialiais duo
menimis, suimtųjų yra apie 
3.500. Tas pavojaus stovis yra 
paskelbtas pirmą kartą Indijos 
respublikos istorijoje. Savo dik
tatūrini žingsnį premjerė L 
Gandhi bando teisinti demokra
tijos gelbėjimu. Pasak jos, pa
voju demokratijai sudaro užsie
nio įtaka, kurstanti nacizmą opo
zicijos eilėse. Prez. F. A. Ah- 
medo pasirašytas potvarkis su
imtus opozicijos politikus lei
džia laikyti kalėjime neribotą 
laika be jokių kaltinimų, įveda 
griežtą cenzūrą spaudai. Suėmi
mu banga greičiausiai neįstengs 
sustabdyti demonstracijų prieš 
premjerę L Gandhi, bet dar la
biau išjudins opoziciją. Daug 
kam atrodo, kad premjerė I. 
Gandhi bando gelbėti ne demo
kratiją, o savo politinę karjerą, 
nesiskaitydama su priemonė
mis. Kyla klausimas — kas bus 
tada, jeigu ir augščiausiasis teis
mas ją pripažins kalta? Ar ji 
paklus jo sprendimui, kai pasi
traukimas jau bus tapęs jos po
litinėmis laidotuvėmis, ar gal
būt pasirinks atvirą diktatūrą?

SIDABRINĖ SUKAKTIS
1950 m. birželio 25 d. buvo 

pradėtas Korėjos karas komu
nistu kariuomenės įsiveržimu 
P. Korėjon. Š. Korėjai staigiu 
smūgiu beveik pavyko užimti vi
są P. Korėją, išskyrus Pusano 
uostą, per kurį pradėjo plaukti 
JAV ir kitų Jungtinių Tautų na
rių parama. Amerikiečių dėka 
Jungtinių Tautų kariuomenės 
daliniai pasiekė net komunisti
nės Kinijos sieną, bet juos pri
vertė pasitraukti kiniečių ar
mijų invazija. Korėja taip ir li
ko padalinta į dvi dalis, kurias 
dabar skiria karo paliaubų su
tartis. P. Korėjos prez. Park 
Chung Hee sukakties proga tar
tu žodžiu įspėjo komunistinę Š. 
Korėją nesiimti naujos avantiū
ros. Jis pasiūlė pradėti taikos 
sutarties derybas ir pasirašyti 
abipusį nepuolimo paktą. Gali
mas dalykas, JAV pralaimėji
mas buvusioje Indokinijoje š. 
Korėjos komunistus gundo at
naujinti karą. Dėl šios priežas
ties 625.000 P. Korėjos karių 
yra nuolatiniame parengties sto
vyje, tačiau jis tebėra nepa
skelbtas 42.000 amerikiečių ka
rių. Š. Korėjos radijas, prisi
mindamas sidabrinę karo su
kaktį, anuometine invazija ap
kaltino P. Korėją, augštyn ko
jom apversdamas istorijos fak
tus.

AGENTU TEISMAS 
Duesseldorfo teismo rūmų rū

syje prasidėjo R. Vokietijos 
agento G. Guillaume ir jo žmo
nos Christel byla. Abu jie kal
tinami valstybinių paslapčių iš
davimu, tik žmonai taikomas 
žemesnis kaltinimo laipsnis. 
Teismo pirm. H. J. Mueller rū- 
sin įsileido 60 stebėtojų po iš
samios kratos. Abu kaltinamie
ji atsisakė betkokių pareiškimų 
teismui. G. Guillaume, buvęs 
kanclerio W. Brandto patarėjas, 
suėmimo dieną prisipažino esąs 
R. Vokietijos karininkas. Jo sei
fe saugumiečiai rado daugiau 
kaip 900 slaptų pranešimų. At

rodo, teismui nebus sunku jį 
pripažinti kaltu. Jam gresia ka
lėjimas iki gyvos galvos. Spė
jama, kad liudininku gali būti 
pakviestas ir buvęs kancleris 
W. Brandtas, kuris buvo pri
verstas pasitraukti iš pareigų 
dėl G. Guillaume suėmimo. Pra
ėjusią savaitę Mannheime po
sėdžiavę V. Vokietijos krikščio
nys demokratai beveik vienbal
siai savo partijos vadu ir kandi
datu į kanclerius 1976 m. rinki
muose vėl patvirtino Helmutą 
Kohl, užšachuodami jo pagrin
dini varžovą F. J. Straussą, Ba
varijos politiką.

KOVA SU INFLIACIJA
Britanijos premjeras H. Wil- 

sonas, atkreipdamas dėmesį į 
metinę 25% infliaciją, įspėjo 
gyventojus, kad jiems valstybė 
negali duoti daugiau, negu ji pa
ti gauna iš jų. Netikslu iš vals
tybės reikalauti pilno litro, kai 
jai pateikiamas tik puslitris, šis 
jo pareiškimas, matyt, buvo 
skirtas suvalstybinto geležinke
lio tarnautojams, išsikovoju
siems 30% didesnius atlygini
mus. Profsąjungų ir darbiečių 
partijos ryšininkų konferenci
joje premjerui H. Wilsonui pa
vyko gauti unijų vadų pa
žadą sumažinti atlyginimų didi
nimo reikalavimus, jeigu bus 
įvesta kainų kontrolė. Kritusį 
pasaulinį Britanijos prestižą liu
dija buvusios kolonijos Ugan
dos diktatoriaus Idi Amino kvai
liojimas. Šis diktatoriukas, ka
daise buvęs kariuomenės virė
ju, jau ištrėmė ir privertė Bri
taniją be jokios kompensacijos 
įsileisti 28.500 iš Azijos kilusių 
ugandiečių, o dabar ją šokdina 
dėstytojui D. Hills paskirta mir
ties bausme. Savo dar neišleis
toje knygoje D. Hills diktatorių 
L Aminą pavadino kaimo tiro
nu ir už tai buvo nuteistas mir
ti. L Aminas atidėlioja sprendi
mo vykdymą, reikalaudamas 
Britanijos vyriausybės specialių 
atstovų keliaklupsčiavimo. Lo- 
giškiausias sprendimas būtų 
kvailiojančio diktatoriaus paša
linimas ginklo jėga, bet Brita
nija neturi pakankamai lėktuvų 
ir lėktuvnešių tokiai operacijai 
įvykdyti, nors visą L Amino ka
riuomenę tesudaro 20.000 vyrų.

SUĖMĖ ŠNIPUS.
FBI saugumiečiai suėmė du 

sovietų šnipus — S. Paskalijaną 
ir S. Dedejaną, abu kilusius iš 
Libano. Jiedu perfotografavo 
slaptą studiją apie JAV para
mą Atlanto Sąjungai, kuri buvo 
paruošta J. Hopkins universi
tete ir kurios paruošime daly
vavo S. Dedejanas. Foto apara
tą parūpino sovietų delegaci
jos Jungtinėms Tautoms narys 
Eduardas čarčijanas. Į šį špio
nažo tinklą buvo įsivėlę ir kiti 
du sovietų pareigūnai. Visi jie 
jau yra grįžę į Sovietų Sąjungą. 
Viceprez. N. Rockefellerio va
dovauta komisija, tyrusi ame
rikiečių ČIA žvalgybos veiklą, 
aptiko duomenų, kad Sovietų 
Sąjungos ambasada Vašingtone 
specialiais elektroniniais įrengi
niais yra pajėgi sekti Baltųjų 
Rūmų bei kitų valdžios institu
cijų telefoninius pasikalbėju 
mus. Šiuos duomenis patvirtino 
ir FBI atstovai. “Chicago Tri
bune” paskelbta žinia turbūt at
vėsins ČIA kritikus JAV kon
grese ir jų dėmesį nukreips į 
panosėje veikiančią sovietų 
KGB žvalgybą.
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<*> RELIGINIAME GYVEMIME
* RYTŲ APEIGŲ KATALIKAI 

komunistiniuose kraštuose dabar yra 
labiau persekiojami dėl savo tikė
jimo nei prieš 10 metų. Tai paskel
bė Vatikano Rytų apeigų kongrega
cija savo 800 puslapių leidinyje apie 
Rytų apeigas. Iš viso komunistiniuo
se kraštuose dabar esą per 5 mili
jonų Rytų apeigų katalikų. Jie la
bai žiauriai traktuojami Albanijoje, 
Sovietų Sąjungoje ir Rumunijoje. 
Gruzinų katalikų statistinių duome
nų Vatikanas neturi jau nuo 1914 m. 
Albanijoj K. Bendrija oficialiai bu
vo panaikinta 1967 metais. Rumuni
joj 1948 m. Rytų apeigų katalikai 
buvo prievarta įjungti į Ortodoksų 
Bendriją, o tuo metu buvę 6 vysku
pai, neatsisakę nutraukti ryšius su 
Roma, buvo kalinami ir mirė kalėji
muose. Paskutinysis iš jų mirė kard. 
Juliu Uossu, kuris 1969 m. buvo 
Pauliaus VI pakeltas kardinolu, bet 
jo paties prašymu buvo nepaskelb
tas iki jo mirties. Knygoje aprašo
mas ir 3,500,000 ukrainiečių katali
kų lik’mas. Jie buvo prievarta Įjung
ti Ortodoksų Bendrijon 1946 m. Kny
goje aprašomos taipgi visos Rytų ap
eigų katalikų grupės laisvajame pa
saulyje. Bene labiausiai plintanti da
bar yra nialabarų apeigų šaka Indi
joje, kuri 1877 m. turėjo 170,000 ti
kinčiųjų, o dabar — per 2 milijonus. 
Pašaukimų į kunigus skaičius mala- 
barų šakoje yra toks didelis, kad 
dažnai lotynų apeigų katalikai In
dijoje yra aptarnaujami malabarų 
apeigų kunigų. S. Amerikoje irgi yra 
daug Rytų apeigų katalikų. Dvi di
džiausios grupės yra: rutėnų, kurių 
esama apie 287,750, ir ukrainiečių — 
per 284,000. Iš viso S. Amerikoje 
esama 1,094,985 Rytų apeigų kata
likų.

* VATIKANAS SUSIRŪPINĘS 
Kambodijos katalikų likimu. Iki šiol 
dar nieko nežinoma, kas atsitiko su 
vyskupu Joseph Salas, 37 m. am
žiaus, kuris buvo konsekruotas vys
kupu prieš pat komunistų atėjimą. 
Taipgi nežinomas likimas Battam- 
bang apaštališkojo prefekto mons. 
Paul Tep-Im Sotha Samath. Vysk. 
Yves Ranousse ir 16 prancūzų misi- 
jonierių buvo iš krašto išvaryti ko
munistams atėjus, šiuo metu Kam
bodžoje yra apie 15,000 katalikų.

* KINIEČIAI KATALIKAI yra 
labai nepatenkinti Vatikano bei ap
lamai V. Europos dvasininkų laiky
sena Kinijos katalikų atžvilgiu. Tai
pei arkiv. Stanislaus Lokuang, neše- 
niai grįžęs iš Romos, kur dalyvavo 
K. Bendrijos teisių komisijos posė
džiuose, pareiškė, jog daugelis euro
piečių kunigų Taiwano saloje esan
čią Katalikų Bendriją nebelaiko Ki
nijos Katalikų Bendrija. Vatikane 
vyraujančios trys nuomonės laisvo
sios Kinijos katalikų atžvilgiu: 1. 
apaštališkąją nunciatūrą laisvojoje 
Kinijoje oficialiai panaikinti ir jieš- 
koti glaudesnių santykių su komunis
tine Kinija; 2. K. Bendriją laisvo
joje Kinijoje ignoruoti, tarsi jos vi
sai nebūtų; 3. reikia skatinti laisvo
sios Kinijos K. Bendrijos klestėji
mą, bet tiktai slaptai, kad nebūtų 
susilaukiama kritikos iš komunistų 
pusės. Šios pažiūros vyraujančios ir 
jaunų Europos kunigų tarpe. Jie 
steigia visokias apaštalavimo Kini
joje draugijas bei centrus, spaus
dina leidinius ir net parenka Maotse- 
tungo minčių ištraukas, kurios, jų 
manymu, atitinka Evangeliją. Jie 
susikuria sapnų pasaulį, kuriame pas
kui smarkiai darbuojasi nepagalvo
dami, jog tai nieko bendro neturi su 
tikrove. Bendras tokių asmenų bruo
žas — visiškai ignoruoti laisvosios 
Kinijos katalikų dvasiškiją, nes kon
taktai su ja ateityje gali būti žalingi 
jų planuojamam misijų darbui ko
munistinėje Kinijoje. Arkivyskupas 
pabrėžė,' kad tokios laikysenos aki
vaizdoje jis jaučia pareigą aiškiai 
pareikšti, jog betkoks misijų dar
bas komunistų užimtoje Kinijoje, są
lygoms pasikeitus, tegalės sėkmin
gai būti vykdomas pačios kiniečių 
katalikų hierarchijos, esančios lais
vojoje Kinijoje, o ne kokių pašalie
čių, kurie nei žmonių, nei aplinky
bių nepažįsta ir net nesiorientuoja 
dabartinėje padėtyje. Pasak jo, Jo
nas XXIII prieš 15 metų kiniečių 
katalikų padėtį puikiai suprato, to
dėl sudarė sąlygas Taiwano saloje 
atkurti Kinijos žemyne veikusį Fu- 
jen katalikiškąjį universitetą, vado
vaujamą kardinolo Thomas Tien. Jo 
paskirtis — ruošti kiniečius misijo- 
nierius savajam komunistų užimtam 
kraštui.

* KANADOS KATALIKAI VYS
KUPAI paskelbė laišką tikintiesiems 
charizmatinio sąjūdžio (sekmininin- 
kų) reikalu. Laiške minima, kad šis 
sąjūdis Kanadoje yra išplitęs ir su
silaukęs įvairios reakcijos. Sąjūdis 
esą negali būti izoliuojamas nuo K. 
Bendrijos, nors taipgi negalima pa
miršti, kad yra ir daug kitų dvasi
nio atsinaujinimo sąjūdžių. Chariz

matinis sąjūdis esą bando pabrėžti 
šv. Šv. Dvasios veikimą K. Bendri
joje ir stiprinti tikinčiųjų ryšius su 
Kristumi, pabrėžiant Dievo triasme- 
niškumą. Čia randama atitinkama 
vieta Dievo Motinos Marijos kultui 
ir tikinčiųjų brolybės pabrėžimui 
draugiškuose susirinkimuose sponta- 
n'škomis maldomis. Pabrėžiama, kad 
tokios maldos niekada negali būti 
sakramentinio gyvenimo pakaitalu. 
Šv. Dvasia esą reiškiasi K. Bendri
joje hierarchinėmis ir charizmatinė
mis dovanomis. Pastarosios negali 
būti iš Dievo nei išprašomos, nei 
įgyjamos asmeniniam dvasiniam 
troškuliui numalšinti. Už jas tega
lima dėkoti ir naudoti visuotiniam 
K. Bendrijos gėriui. Laiške sumi
nima ir eilė neigiamų sąjūdyje pa
sireiškusių savybių: 1. sensacionaliz- 
mas, kuris kartais užgožia pagrindi
nę šv. Dvasios dovanų paskirtį; 2. 
ekskliuzyvizmas — tarsi tik tam są
jūdžiui priklausą asmenys gauna Šv. 
Dvasios dovanas; 3. emocionalizmas, 
kuris nekreipia dėmesio į proto bei 
valios svarbą tikėjime; 4. fundamen
talizmas, kuris remiasi pažodiniu Šv. 
Rašto aiškinimu, nekreipiančiu dė
mesio į mokslinius šv. Rašto tyri
nėjimus; 5. ribojimasis vien savo 
grupe, kuris tampa bėgimu nuo tik
rovės, užuot buvęs dvasinės atsparos 
šaltiniu grumtynėse su tikrovės var
gais; 6. klaidingas ekumenizmas, ku
rio vardan įvairių šakų krikščionys 
nebekreipia dėmesio į savo tikybi
nius skirtumus, tarsi jų visai nebūtų.

* LIUTERONŲ VYSKUPAS PER 
LOENNING Norvegijoje pasiuntė 
oficialų atsistatydinimo iš pareigų 
raštą kaarliui Olav. Tą žingsnį jis 
padarė protestuodamas prieš abortų 
legalizavimą Norvegijoje. Savo at
sistatydinimą jis motyvavo šitaip: 
liuteronų religija yra oficiali Nor
vegijos valstybės religija; jos dvasi
ninkai yra valstybės išlaikomi; kai 
valstybė demonstratyviai nebeatsi- 
žvelgia į tokios religijos dvasininkų 
reiškiamą nuomonę gyvybiniu klau
simu, tai valstybinė religija nebe
tenka jokios prasmės. Todėl jis pa
gal savo sąžinę nebegalįs užimti val
džios apmokamos oficialios pozicijos, 
su kuria visai nebesiskaitoma.

* SEMINARIJA, PILNA KLIE
RIKŲ, yra retenybė šiais laikais va
karietiškame pasaulyje, tačiau Aust
ralijoje, Sydnėjaus mieste veikianti 
šv. Pauliaus vėlyvųjų pašaukimų se
minarija jieško vietos naujiems kan
didatams. ši seminarija buvo įsteig
ta Australijos vyskupų 1967 m. ir 
pradėjo veikti su 9 klierikais. 1969 
m. buvo įrengtos patalpos 52 klieri
kams, o dabar jose jau gyvena 83 
klierikai. Sekančiais metais semina
rija numato nuomoti apylinkėj esan
čius namus, nes klierikų skaičius 
dar padidės. Seminarijon yra pri
imami vyrai nejaunesni kaip 25 me
tų amžiaus. Daugumos tos seminari
jos klierikų amžius yra tarp 25 ir 
30 metų. Tik septyni turi per 50 
m. amžiaus ir vienas — 63 m. Jų 
tarpe yra įvairiausių profesijų asine- 
menų: valstybės tarnautojų, moky
tojų, inžinierių, advokatų, buhalte
rių, chemikų, medikų ir net vienas 
kalėjimų departamento tarnautojas.

* VATIKANAS IŠLEIDO naują 
“Annuario Pontificio 1975”. Jame sa. 
koma, kad Katalikų Bendrija dabar 
turi 2.219 arkivyskupijas bei vysku
pijas ir 405 kitus administracinius 
vienetus. 26 kraštai turi kariuome
nės vyskupus, kurie yra atsakingi už 
karių pastoraciją. Dabar 98 kraštai 
turi vyskupų konferencijas. Nuo 
1973. XII iki 1974. XII popiežius pa
skyrė 163 naujus arkivyskupus ir 
vyskupus. Kardinolų kolegijoje da
bar yra 128 kardinolai. Dabar yra 
204 vyrų vienuolijos, o moterų — 
1209. Augštesniųjų teologijos moks
lo įstaigų yra: 46 kat. universitetai, 
28 autonominiai popiežiški institutai, 
33 popiežiški teologijos fakultetai 
valstybiniuose universitetuose. Z. I.

* SLOVAKAS JĖZUITAS JO
SEPH KOREC, kuris slapta buvo 
konsekruotas vyskupu, šiuo metu 
dirba Bratislavoje sandėly, nes val
džia yra atėmusi jam kunigavimo 
leidimą. Jis yra visiškai pašlijusios 
sveikatos. Būdamas kalėjime gavo 
džiovą, kuri dar labiau paaštrėjo, 
kai buvo nusiųstas dirbti dažų fab
rikam

* JOE P. BOROWSKI, 42 m., bu
vęs Manitobos provincinio parlamen
to narys, atsisakė mokėti valstybi
nius mokesčius 1972, 1973 ir 1974 m., 
nes dalis tų pinigų yra panaudoja
ma abortų darymui. Jis buvo nu
baustas už 1973 m. mokesčių nesu- 
mokėjimą $50 arba 5 dienų kalė
jimu. Jis pasirinko kalėjimą ir pa
reiškė, kad ir toliau mokesčių ne
mokės net jeigu už vėlesnius nesu- 
mokėjimus būtų nuteistas 10 metų 
kalėjimo, nes nenorįs būti kaip tie 
vokiečiai, kurie nieko nedarė, kai 
žydai buvo žudomi. KUN. J. STŠ.

K. BARONAS
Jau septintą kartą teko pakel

ti sparnus į senąjį žemyną. Kiek
viena kelionė paliko neužmirš
tamus įspūdžius, savaip buvo 
pergyventa, o iš anksto sudaryti 
planai dėl vienų ar kitų priežas
čių liko neįgyvendinti. Tad ir šį 
kartą, sėdėdamas ‘‘DC 19 Luft- 
hansos” lėktuve, dar kartą min
timis peržvelgiau sudarytą marš
rutą ir pasiryžau jo laikytis, nes 
iš patirties žinau, kad atostogų 
dienos bėga negailestingai grei
tai...

Atlanto naktis labai trumpa 
— gal tik keturių valandų, nes 
jau apie 2 v.r. (Ontario laiku) 
rytinėje pusėje pasirodo pir
mieji saulės spinduliai. Ir kelei
viai sujuda, vėl prasideda gyve
nimas, spraksi foto aparatai. 
Štai ir Anglija, Olandija, Vokie
tija. Netrukus pasirodo Frank
furto aerodromas. Čia — persė
dimas į Muencheną.

Muenchene
Nedaug jis pasikeitęs, nes 

prieš dvejus metus čia taip pat 
teko praleisti dalį savo atosto
gų. Miesto centras ir toliau pa
liktas tik pėsčiųjų judėjimui. 
Krautuvės pilnos įvairių prekių, 
daug turistų, pilni S ir U trauki
nėliai, tie patys “štrasenbanai” 
su “volskwagenais”, “fiatais” ir 
amerikietiškais automobiliais. 
Skirtumas tik piniguose: 1 kana- 
diškas doleris keičiamas į 2,24 
DM. Kainos žymiai pakilusios. 
Tiesa, maistas Vokietijoje vi
suomet buvo brangus. Tačiau, 
palyginus su Kanada, jis dvejų 
metų laikotarpyje netaip žymiai 
pašoko kaip klevo lapo krašte. 
Bet susisiekime, tekstilės pre
kėse, automašinose, namų, butų, 
benzino kainose tas santykis 
linksta Vokietijos nenaudai. Štai 
pavyzdys: prieš dvejus metus, 
važinėdamas iš Muencheno į 
Augsburgą, kur yra Mamos ka
pas, už traukinio bilietą mokė
jau 10 DM, šiandieną teko mo
kėti 16 DM.

Nesimato Muencheno stotyje 
atvykstančių užsieniečių darbi
ninkų. Birželio 9 d. Muencheno 
“Sueddeutsche Zeitung” prane
šė, kad Vakarų Vokietijoje esa
ma per 1 milijoną bedarbių.
X^x^^^‘^»<^x^x^x^x^»c^x^x^><^x^x^c^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^>r^x^x^x^x^xM

Batai neklauso įsakymu.
•^X^X^X^XS^J Ilgame laiške iš okupuotos Lietuvos rašo tautietė saviesiems

Rodos, paprastas dalykas yra 
batas, bet kiek rūpesčių ir var
go sukelia jis pas mus, jums 
sunku įsivaizduoti. Yra batų ir 
pas mus skirtingų formų bei 
kokybės. Paimi batą į rankas, 
pakilnoji, pažiūri į storą gumi
nį padą ir galvoji: kiek jis ga
lėtų sverti ir ar tavo kojos pa
jėgs jį kilnoti? Bent tuo metu 
visai negalvoji, kad bato kul
nis iškryps ir padas nusidėvės. 
Gal jie bus geresni, negu tavo 
turimi batai. Susigundai ir nu
siperki. Perki tik todėl, kad tu
rimi batai yra tiek taisyti ir lo
pyti, kad vertėtų juos geriau 
muzėjun padėti, o ne ant kojų 
nešioti.

Pareini žmogus į namus su 
kartono dėžutę po pažastim, 
džiaugdamasis nusipirkęs ba
tus. Visa šeima subėga to pir
kinio žiūrėti. Čiupinėja batų 
odą, padus ir tučtuojau prade
da vertinti. Džiaugiasi batais, 
kad ne iš kiaulės odos paga
minti. Mat, kiaulės oda pralei
džia vandenį ir būna drėgni. O 
jei pas kurį kojos prakaituoja, 
tai jos šunta bate, kaip žmogus 
pirtyje. Kiaulės oda daugiau ir 
išsitampo, trūkinėja, nors žmo
gus ir švelniau stengiesi vaikš
čioti, saugoti batus, kad spalva 
nenubluktų ir kad ilgiau išsi
laikytų. O tie gumos padai, 
kaip besistengtum žingsniuoti, 
vistiek vienu ar kitu galu kliū
va už šaligatvio. Ir žmogus ne
jučiomis pradedi kaltinti batų 
gamintojus, batus ir net savas 
kojas.

Vaikščiojant gatve, akys kryps
ta į kitų žmonių batus. Labiau
siai išsiskiria užsienyje gaminti. 
Skiriasi jie savo forma, medžia
ga ir pasiuvimu. Mėgsta žmo
nės užsienietiškus batus. Jei ne
gali jų įsigyti, tai stengiasi nors 
pasigrožėti. Jei krautuvėse bū
na užsienietiškų batų, tai jų kai
nos tokios augštos, kad reiktų 
pusmėnesinę algą už juos ati
duoti. O apie valgymą tektų vi
siškai užmiršti. Ir būk gudrus: 
pasirink maistą ar būk alkanas 
ir gražius batus dėvėk!

Mūsų pačių gamintus batus 
tenka labai greit taisyti, o kar
tais net ir išmesti. Kai reikia 
taisyti, tai skubi į atelje. Priva
čių batsiuvių pas mus nėra. Mes 
negalime leisti, kad pavieniai 
asmenys, atseit, batsiuviai, taptų 
buržujais. Mes bijome ir vengia
me jų. Pas mus yra dviejų rū

Besikeičiantis Europos veidas
Dėlto užsieniečiai darbininkai, 
čia vadinami “gastarbeiteriais”, 
turi palikti gerai atlyginamas 
darbovietes ir užleisti jas vokie
čiams. Grįžta jie su kuprinėm, 
aprištom popierinėm dėžėm (ta
čiau gerai apsirengę) į Graikiją, 
Turkiją, Ispaniją, Jugoslaviją ir 
kt. kraštus, keisdami tūkstan
čius vokiškų markių į savo vals
tybės valiutą geležinkelio sto
ties banke.

Nepasikeitė tik komunistai. 
Nors paskutiniuose Bavarijos 
parlamento rinkimuose jie su
rinko 0,4% balsų ir negavo nė 
vieno atstovo, tačiau paliko to
kie pat veržlūs, energingi kaip 
ir anksčiau. Jų partijos KPD 
skelbimų visur matyti. Jie rei
kalauja iš naujai pastatyto kalė
jimo ir teismo rūmų prie Stutt- 
garto išleisti draugus Baader, 
Meinhof ir Co., pirkti laikraštį 
“Raudonoji Vėliava”. Ir tai vis 
jaunimo atstovai, nes vyresnio 
amžiaus vokiečiai, leisdamiesi 
su tais jaunuoliais į bereikalin
gus ginčus, keikia juos paskuti
niais švabiškais ir bavariškais 
keiksmais.

Panašiai buvo ir Austrijos 
Tirolyje, kai iš triukšmingo 
Muencheno persikėliau į ramų 
kurortinį kaimelį. Ir čia birželio 
8 d. įvyko rinkimai į vietos 
“landstagą”. Ir Tirolyje triuški
nanti pergalė atiteko krikščio
nių demokratų partijai, Austri
joje vadinamai OVP, kuri surin
ko 61,1% balsų, o socialistai 
32,4%, “Freiheitliche Partei” 
5,9%, Austrijos komunistų OKP 
0,6%.

Tirolyje
Kadangi persikėliau į Tirolį, 

norėčiau kiek sustoti ties mano 
gyvenama vieta, esančia tarp 
Salzburgo (78 km) ir Innsbrucko 
(apie 100 km). Tai žiemos ir va
saros kurortinis bažnytkaimis, 
su puikiais viešbučiais, kavinė
mis, gražiais tirolietiškais nau
jais namais, nuomojamais kam
bariais turistams iš įvairių Eu
ropos kraštų. Augštai — sniegu 
padengti kalnai, žemai — žalu
mynai, miškai, mažytės koplytė
lės, visuomet gražiai papuoštos 

šių batų pataisymo atelje: sku
baus ir neskubaus, žmogus, tu
rėdamas vieną porą batų, vasa
ros metu galėtų gal ir basas 
vaikščioti, kol jo batai bus su
taisyti. Nesvarbu, kad basos ko
jos būtų akmenukų ar įvairių 
daiktelių, numestų ant šaligat
vio ar gatvės grindinio, bado
mos. Basi žmonės, bent laikinai, 
taptų lietuviškais hipiais, kurių 
čia taip nemėgstama ir su ku
riais kovojama. Nesvarbu, kad 
seni žmonės pasidarytų hipiais, 
būtų gan įdomu. Vaikščiotų jie 
lazdele pasiramsčiuodami ir sva
jotų apie ateitį, kada vėl galės 
apsiavę vaikščioti.

Ir taip žmogus skubi į tai
symo atelje. Nusiimi batus, už
moki už pataisymą ir gauni ta
lonėlį. Patalpa nedidelė, apsi
dairai aplinkui ir jieškai kėdės 
asisėsti. Prieš sėsdamas patik
rini sukrautų šliurių dėžutę. At
radęs šlepetes ir gerai jas ap
žiūrėjęs užsimauni ant kojų. Be
simaudamas pajunti “malonų” 
iš jų dvelkiantį kapą.

Nevisados pavyksta susirasti 
kėdę. Patalpa pilna tokių lau
kiančių. Dažnokai tenka ir pa
stovėti. Akys vėl nukrypsta į 
užsimautas šlepetes ir jautiesi 
laimingas. Bet būna ir taip, kad 
trūksta šlepečių. Tada tenka su 
kojinėm stovinėti ir laukti, kol 
vienas iš laukiančiųjų išeis ir 
paliks tau šlepetes. Taip ir sėdi 
žmonės, laukia vieną, kitą valan
dą. Kaikas iš jų svajoja, kaikas 
laikraštį skaito, tačiau šypsan
čio žmogaus nematai.

Užrašas ant atelje lango skel
bia, kad ši atelje yra skubaus 
taisymo, tačiau tiek daug klien
tų, kad dirbantieji nepajėgia vi
sų aptarnauti. Nors imk ir vie
toj atelje atidaryk skubaus batų 
taisymo fabriką! Arba įsakyk, 
kad batai neplyštų ir jų nereik
tų taisyti! Nors daug kas suge
bama pas mus padaryti, tačiau 
batai neklauso įsakymų. Plyš
ta batai ir įsakantiesiems, tačiau 
jie ta atelje nesinaudoja — tu
ri pakankamai batų ir šiokiadie
niui, ir šventadieniui.

Mano sūnaus batai sukėlė 
man rūpesčio. Jis turi jų dvi 
poras. Vieną — nešioja šiokia
dieniais ir šventadieniais, o ei
damas į svečius apsiauna angliš
kais bateliais, piratais Vilniuje, 
dolerinėje krautuvėje. Sūnui be
žaidžiant sviediniu, nuo vieno 
bato nukrito kulnis. Sūnus siū

lauko gėlėmis, o ant mažų alto
rėlių — baltos staltiesės ir pa
veikslai. Vienoj jų radau Kris
taus Prisikėlimą su vokišku ir 
lenkišku įrašu. Greičiausiai tai 
palikimas Austro-Vengrijos im
perijos kokio nors lenkų darbi
ninko, dirbusio netoli Waidring 
miestelio. Šventovės bažnytkai
miuose paliko nepaliestos mo
dernizmo ir techniškos pažan
gos. Jos man primena senas Vil
niaus bažnytėles. Malonu jose 
susikaupti ir mintimis persikel
ti į jaunystės dienas mūsų sos
tinėje. Čia pat, aplink šventovę, 
kapinės su paminklais ir įrašais 
1780 m. ar net ankstyvesnių iš 
šio gyvenimo pasitraukusių tiro
liečių.

Technika ir pažanga žingsnis 
po žingsnio užkariauja ir kon
servatyvų tirolietį. Prisiminęs 
1945 m. gyventus čia beveik 8 
mėnesius netoli Innsbrucko ir 
įkinkytų karvių traukiamus ve
žimus su šienu, nustebau šian
dieną pamatęs traktorium šie
naujamą pievą, automatine ma
šina vartomą džiovinimui nu
pjautą žolę, “volkswagenu” va
žiuojantį tirolietį į toliau esamą 
lauką bei jauną moksleivį, vyks
tantį į mokyklą motociklu.

Tirolis yra patrauklus Euro
pos turizmo centras. Gyventojai 
tai gerai žino ir moka turistus 
“melžti”. Pvz. šeši maži torto 
gabaliukai — 35 šilingai ( 1 dol. 
— 16 šilingų), dvigubas konja
kas su arbata —- 40 šilingų, ap
šildytas maudymosi baseinas su 
dušu ir kt. patogumais vienam 
asmeniui — 25 šil., du svarai 
kiaulienos mėsos — 38 šil. ir t.t. 
Žinoma, tai turistinė vietovė, 
nes gal pas eilinį kaimietį kal
nuose tos kainos būtų žymiai 
mažesnės.

Futbolas
Tik vieną dieną pavėlavau į 

baigmines Europos futbolo tau
rės komandines rungtynes Pa
ryžiuje, rodytas beveik visose 
senojo žemyno televizijos ekra
nuose. Bilietai juodojoj rinkoj 
svyravo tarp 150 - 220 dol.

Futbolo mėgėjai jau iš spau
dos žino, kad vokiečiai 2:0 šią 

lė man nešti tik vieną batą tai
syti. Tačiau kito bato kulnis bu
vo irgi truputį atšokusi. Pagal
vojau, ne pro šalį būtų, jei ir čia 
kokį vinelį įkaltų.

Susivyniojusi batus į laikraštį, 
skubėjau į atelje, nes žinojau, 
kad po pietų sūnui reikalingi 
batai į darbą eiti. Nueinu į atel
je ir matau pilną kambarį sė
dinčių ir stovinčių žmonių. Kam
baryje nemalonus oro kvapas. 
Dvi moteriškės dirba: viena pri
ima pataisymui batus, o kita 
išduoda sutaisytus. Priima iš 
manęs batus, neapžiūri jų ir 
liepia už valandos ateiti. Kam
barys pilnas sėdinčių žmonių 
su šlepetėmis ir be jų. Jei tavo 
sąžinė švari, tai tu tų šlepečių 
nė numirėliui ant kojų nedė
tum. Nenorėjau aš ten sėdėti ir 
nuėjau į turgų. Grįždama pasi
tikrinau ar batai pataisyti. “Dar 
ne,” — atsakė darbuotoja. Ma
no sūnus tą dieną išėjo j dar
bą kaip į didžiausias iškilmes 
— gražiais angliškais batukais 
apsiavęs.

Kitą dieną vėl nubėgau į atel
je. Durys plačiai atdaros, ir 
miesto oras vėdina ją. Viduj 
pilna sėdinčių, o lauke — il
giausia eilė. Sugrįžau namo. Sū
nus ir vėl angliškais batukais 
apsiavęs išėjo į darbą. Suploviau 
indus ir vėl nuėjau į atelje. Žiū
riu, eilė nedidukė, bet kai at
sistojau, vėl pailgėjo. Stoviu ei
lėje ir laukiu. Viena darbuoto
ja aptarnauja abi eiles. Vieni 
stovi eilėse kantriai, kiti pyks
tasi tarp savęs. Taip ir šoki
nėja ta darbuotoja nuo vienos 
eilės prie kitos. Atneša pataisy
tus batus ir garsiai šaukia ta
lonėlio numerį. Ir aš pasakiau 
jai savo talonėlio numerį. Ji pri
eina prie lentynos ir paima ba
telius. Paimu juos, nueinu to
liau ir žiūriu į tas “stebuklin
gas” kulnis. Žiūriu iš priekio ir 
iš šono ir negaliu jų atpažinti. 
Kaip greit tos kulnys pakeitė 
savo formą. Prie batų prikaltos 
naujos kulnys, bet kad jos būtų 
bent padoriai padarytos. Ant 
naujų kulnių užkalta negražiai 
apipjaustyta guma, o ant jos — 
senos pasagėlės. Naujos kulnys 
visiškai sugadino amerikietiškų 
batų formą.

Susivyniojau batus į laikraš
tį ir parsinešiau į namus. Ne
žinau, kaip ilgai tarybinės kul
nys laikysis prie amerikietiško 
vitpadžio ... Tavo sesuo 

taurę “nunešė” į Bavarijos sos
tinę, kur juos prie miesto rotu
šės aikštės iškilmingai sutiko 
pats burmistras ir 22.000 žmo
nių minia. Atrodo, kad vokie
čiai Europos komandinio meis
terio vardą laimėjo panašiai 
kaip ir pasaulio pirmenybėse 
prieš Olandiją (taip sprendžiu 
iš vokiškos spaudos psl.), turė
dami daugiau laimės ir geres
nių paskirų žaidėjų. Taip pat 
tai matyti iš V. Vokietijos rung
tynių lentelės, kurioje bavarie- 
čiai yra tik dešimtoje vietoje, o 
meisterio vardą iškovojo Muen- 
chengladbach vienuolikė, pa
likdama antroje vietoje Frank
furto “Eintracht” penkių taš
kų skirtumu. (Rodos, 1946 m. 
lietuvių tremties vienuolikė su 
šia komanda sužaidė 3:3). Užtar
nautą meisterio vardą atšventė 
250.000 gerbėjų ne tik sveikin
dami savo žaidėjus, bet ir išlie- 
dami savo džiaugsmą tūkstan
čiuose išgertų alaus bokalų, 
nors policija neturėjo tiek daug 
darbo, kiek po Stanley taurės 
ledo ritulio rungtynių Filadel
fijoje.

Aš pilnai suprantu vokiečius: 
kas mums krepšinis, tas vokie
čiams futbolas. Važiuodamas 
traukiniu ar automobiliu, pama
tai už kaimo ar miestelio ribų 
stovinčius futbolo vartus, matai 
spardančius kamuolį vaikus, 
kalbančius traukinyje, tramva
juje keleivius apie praėjusias 
rungtynes. Be to, garsioji lote
rija “Toto-loto” su tūkstanti
nėm DM laimėtom sumom trau
kia milijonus Vokietijos gyven
tojų domėtis šia sporto šaka, ku
ri V. Europoje tebėra populia
riausia.

Priekaištai kanadiečiams
“Atpažįstamas” esu iš apsi

rengimo ir nevokiško akcento 
traukinyje, S ar U “bane”, 
tramvajuje. Kai pasisakau esąs 
iš Kanados, išgirstu tą patį klau
simą: kaip su olimpiniais žaidi
mais; ar Montrealis spės jiems 
pasiruošti?

O kaip su Kanados ledo ritu
liu? Kodėl kanadiečiai bijo ru
su? Vėl ilgesnė polemika, paly
ginimai Sov. S-gos meisterio 
CASK komandos rungtynių su 
Kanados jauniais, daugiausia 
laimėtų tik vieno įvarčio skirtu- 
_ _______> .4 '

Mylimai seseriai BIRUTEI

Lietuvoj

VYTAUTUI

ir jo šeimai liūdesio 
užuojautų

V. P. Dalindos
S. V. Aušrotai
R. J. Žiūraičiai
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CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka Įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir menšikai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti viją meniiką darbą pagal

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

mu. Netiki vokiečiai, kad kana
diečiai nesiunčia geriausių žai
dėju. Jie galvoja, kaip ir visi eu
ropiečiai, apie reprezentacines 
rinktines, geriausius žaidėjus, 
užmiršdami daromą “biznį” iš 
ledo ritulio rungtynių Kanado
je.

Surusinti lietuviai
šiemet rašytojo Tomo Manno

— mūsų Kuršių marių gerbėjo 
ir nuolatinio ten atostogautojo
— šimtasis gimtadienis. Knygy
nu languose išstatyti jo raštai, 
tačiau aš jieškojau J. Bobrows- 
kio romano. Deja, neradau, tad 
viename knygyne paprašiau 
1972 m. olimpiados leidinio. Po 
ilgesnio jieškojimo pardavėjas 
atnešė “Olympia 72” penkių as
menų parašytą ir Riomer lei
dyklos puikiai išleistą 232 psl. 
knygą su visais komentarais, 
spalvotom nuotraukom, visom 
pasekmėm 1972 m. vasaros ir 
žiemos olimpiniu žaidynių. Kai
na — 24,80 DM. Parsinešęs į 
namus, vartau leidinį, jieškoda- 
mas komentarų apie lietuvius, 
dalyvavusius Sov. S-gos rinkti
nėje. Štai parašyta: 800 m. mo
terų bėgime “rotblonde Rus- 
sin” Niele Sabaite (turi būti Ni
jolė — K.B.) ir “rusas” Vladas 
Tschessjunas. Taisyklingai įra
šyta Modesto Paulausko pavar
dė. Du aukso ir vienas sidabro 
medalis nuėjo į rusų sąskaitą!

Dar gerokai prieš olimpinius 
žaidimus Muenchene šio laik
raščio puslapiuose kėliau reika
lą informuoti užsienio žurnalis
tus apie lietuvių tautybės spor
tininkų dalyvavimą Sov. S-gos 
rinktinėje, kad užsieniečiai sa
vo pranešimuose nevadintų mū
sų brolių ir sesių rusų tautybės 
sportininkais. Deja, mano balso 
nei FASKas, nei KSA neišgir
do.

Laiko nedaug iki 1976 m. 
olimpinių žaidynių Montrealy- 
je. Tad dar kartą kreipiuosi į 
mūsų vyriausius sporto orga
nus: vyrai, paruoškime bent ke
turiom kalbom stipriai doku? 
mentuotą biuletenį apie nepri
klausomos Lietuvos sportinį gy
venimą ir lietuvių sportininkų 
dalyvavimą Sov. S-gos eilėse. 
Gal dar geriau būtų, jeigu prie 
šio žingsnio prisidėtų latviai ir 
estai. Jeigu FASK ar KSA ne
galėtų tai įvykdyti, lauktina pa
rama (ir tai būtina!) iš KLB 
krašto valdybos ar Kanados Bal- 
tiečių Federacijos. , ,

•_____ ,_______ ■ •

s mirus,

URBONUI

valandose nuoširdžių 
reiškia —

S. J. Andruliai
R. P. Bražukai
G. V. Balčiūnai
J. K. Kaknevičiai



Smūgiai neturi musų bauginti
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Savo laiku pagarsėjote 
Helsinkyje kaip baltiečių dele
gacijos vadovas, jieškąs kelio j 
Europos saugumo konferenciją. 
Kaip vertinate dabar tą žygį iš 
tolimesnės perspektyvos? Ar jis 
pateisino tas pastangas ir išlai
das?

— Artėjant Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos pabaigos fazei Hel
sinkyje, verta prisiminti mūsų 
veiklą Suomijoje 1973 metais.

Nėra jokios abejonės, kad de
legacijos pastangos pasiteisino. 
Ir štai kodėl: buvo prieita prie 
visų svarbiausių nekomunisti
nių kraštų delegacijų, dalyva
vusių toje iškilmingoje sesijo
je. Buvo pateiktas VLIKo me
morandumas, kuriame aiškiai 
buvo išdėstyta, kad Europos 
klausimas negali būti išspręs
tas, kol Baltijos valstybės bus 
okupuotos. Lankantis tose de
legacijose ir kalbantis su augš- 
tais Įvairių valstybių pareigū
nais, buvo per trumpą laiką Lie
tuvos, Latvijos, Estijos byla pa
teikta tokiu būdu, kokiu ji tega
lėjo būti nušviesta asmeniškai 
tų kraštų politiką sprendžian
tiems valstybių vyrams. Mūsų 
atstovai visur buvo priimti su 
nuoširdumu ir visur mums bu
vo parodytas didelis palanku
mas. Antra, po mūsų suėmimo, 
visa Europos spauda tą faktą 
aprašė. Pats faktas, kad mūsų 
okupantas pareikalavo mūsų su
ėmimo, rodo, jog padarėme 
tai, kas jam labai nepatiko.

— VLIKo darbuose beveik 
nedalyvauja Kanados lietuvių 
atstovai, nors lėšomis kanadie
čiai stipriai remia VLIKo veik
lą — proporcingai imant dau
giau nei amerikiečiai. Kodėl su
sidarė tokia būklė ir kas numa
toma daryti? Kokiu būdu Kana
dos lietuviai galėtų dalyvauti 
dabartinėje VLIKo struktūro
je?

— VLIKas yra labai dėkingas 
kanadiečiams už moralinę ir 
materialinę pąramą. Pagal gy
ventojų skaičių kanadiečiai pro
porcingai daugiau surenka pini
gų VLIKui, negu proporcingas 
JAV lietuvių skaičius, bet taip 
yra todėl, kad Kanadoje mes tu
rime labai sąmoningą išeiviją ir 
ne tiek daug organizacijų bei 
fp»dų,..-kiek_ jų turime . JAV. 
ALTa praeityje finansiškai rė
mė VLIKą ir teberemia, bet tuo 
pat metu ir ALTa, ir kitos orga
nizacijos renka pinigus savo 
veiklai finansuoti. Jei mes turė
tume ir JAV-se tik vieną orga
nizaciją bei vieną fondą, tai su
mos, kurios yra surenkamos mū
sų politinei ir kitokiai veiklai, 
būtų labai didelės. Viena iš prie
žasčių kodėl Kanadoje yra su
renkama apie $20.000 VLIKui 
yra ta, kad Kanados Tautos 
Fondas turi energingus ir atsi
davusius vadovus, kurie sugeba 
šį didelį darbą atlikti.

Kai turėjome VLIKo seimą 
Toronte 1973 m. gruodžio 
mėn., jame dalyvavo 41 seimo 
atstovas. Iš jų 28 buvo kanadie
čiai, tik 13 iš kitų kraštų. Tad, 
progai susidarius, Kanados lie
tuviai, kaip matote, dalyvauja 
VLIKo veikloje ir turėdami, 
kaip Toronto seime, daugumą 
darė net visus sprendimus. Aš 
labai norėčiau, kad bent keli

Per Maskva. į Vilnių
Į Vilnių galima nuvykti tik 

per Maskvą. “Inturisto” kelio
nių biurai organizuoja grupių 
keliones “Aeroflot” lėktuvais. 
Atsisėdęs į tokį lėktuvą, atsidu
ri sovietų valdžioje ir pasidarai 
priklausomas nuo jų tarnauto
jų. Skrendant ne “Inturisto” 
lėktuvais, rusiška tvarka prasi
deda šermetevo aerodrome, čia 
užpildomos anketos, kiek turi 
pinigų, čia reikia praeiti per 
muitinės tarnautojų rankas. Po 
to ima globoti ir tvarkyti “In- 
turistas”. Lietuviai skiria labai 
daug reikšmės grupės vadovei, 
kuri yra tik tarnautoja. Jos par
eiga padėti turistams, o ne įsa
kinėti. žinoma, apie grupės ar
ba pavienių asmenų nesusiprati
mus ji įpareigota pranešti savo 
viršininkams, bet ji yra bejė
gė duoti leidimus. Visoj Sov. 
Sąjungoj “Inturistas’ visur turi 
pirmenybę. Turistai už dolerius 
viešbučio krautuvėse gali pirk
ti dovanas. Visi pirkimai arba 
dolerių keitimai į rublius užra
šomi arba išduodami kvitai. 
Grįžtant muitinės tarnautojai 
labai tikrina ką veži. Elektroni
nis aparatas priverčia iškratyti 
visas kišenes ir parodyti visus 
metalinius daiktelius. Toks tik
rinimas palieka labai blogą 
įspūdį turistams. Saugus pasi
junti tik atsisėdęs į ne rusišką 
lėktuvą. “Inturisto” patarnavi

Kanados lietuviai dalyvautų 
VLIKo taryboje, kuri posė
džiauja kas du mėnesiai. Valdy
boje dalyvavimas būtų sunkes
nis dėl susisiekimo, nes valdy
ba posėdžiauja kas savaitę. 
Kanados lietuviai turi tvirtą 
balsą Tautos Fonde per Kana
dos Tautos Fondo atstovą direk- 
toriate — Augustiną Kuolą.

— Praėjusiais metais Austra
lija ir N. Zelandija pripažino 
Baltijos valstybes Sov. Sąjun
gai. Ar šis smūgis yra lemtin
gas Lietuvos laisvinimui?

— Gėdingas Australijos ir 
Naujosios Zelandijos Baltijos 
valstybių išdavimas nėra lem
tingas mūsų darbe. Tai tik vie
nos darbo sąlygos pakeitimas. 
Rusų imperijai įsigalint įvai
riuose pasaulio kontinentuose, 
mes panašių smūgių bei smil
gelių galime laukti ir iš kitur, 
bet jie mūsų neturi bauginti.

— Ar Lietuvos laisvinimo ho
rizonte matyti tiktai debesys, 
ar yra ir prošvaisčių?

— Lietuvos laisvinimo darbe 
didžiausia paguoda yra ta, kad 
mes kovojame už teisingą prin
cipą, kuris visų tautų yra pri
pažintas, būtent, laisvo tautų 
apsisprendimo teisę. Pasaulio 
politikai per paskutiniuosius 
metus aiškiai linkstant sovietų 
naudai, Vakarai galų gale turės 
susigriebti ir pradėti vesti visiš
kai skirtingą kovą prieš aiškius 
savo priešus. Yra džiugu, kad 
didžiosios Vakarų valstybės mus 
užtikrina, kad jos mūsų princi
pus remia. Mes turime kovoti 
vieningai ir neleisti rusų provo
katoriams mus skaldyti ir pju
dyti.

— Simo Kudirkos išlaisvini
mas yra išeivijos laimėjimas. 
Kaip sekasi atbaigti Bražinskų 
išlaisvinimą?

— Mūsų spaudoje paskutiniu 
laiku buvo įvairiausių žinių bei 
spėliojimų Bražinskų iš Turki
jos išvykimo klausimu. Pagrin
dinis VLIKo laimėjimas buvo 
išgelbėti Bražinskus nuo jų iš
davimo mirtin, t.y. Sovietų Są
jungai. šis klausimas šiuo metu 
yra toks jautrus, kad galiu pa
sakyti tik tiek, jog VLIKas rū
pinasi jų perkėlimu į kitą laisvą 
šalį ir reikia tikėtis, kad mūsų 
pastangos, kurios tikrai buvo 
sunkios įvairiose Turkijos teis- 
mų fazese, greitai alneš laukia
mų rezultatų. Aišku, mes norė
tume, kad jie kaip galima grei
čiau galėtų apsigyventi JAV ar 
Kanadoje, kur yra mūsų išeivi
jos dauguma, bet, kaip jūs žino
te, šios valstybės ligi šiol vizų 
jiems nedavė. Persikėlę į kitą 
kraštą, Bražinskai, tikiuosi, ap
lankys ir jus, bent kaip svečiai.

— Ar turėtumėte specifinį žo
dį Kanados lietuviams?

— VLIKo vardu noriu padė
koti Kanados lietuviams už Lie
tuvos bylos supratimą ir nenu
ilstamą darbą, kuris jūsų visų 
jau daugelį metų taip sėkmin
gai yra vykdomas. Būkite vie
ningi, kaip ligi šiol, ir bendro
mis jėgomis toliau darykite vis
ką, kad okupanto žiauri vergija 
mūsų brangioje Tėvynėje baig
tųsi kaip galima greičiau.

Būkite tikri, kad VLIKas 
dirbs tol, kol mes galėsim grįž
ti į laisvą nepriklausomą Lie
tuvą.

mų kainos labai augštos. Kam
barys, kuris vietiniam kainuo
ja 3 rublius (jei jis jį gali gau
ti), turistui išnuomojamas už 30 
dolerių. Už dolerį mokama 70 
kapeikų. Sanitarinės sąlygos 
(prausyklos) mieste dar labai 
senoviškos. Esant “bėdai”, be 
vadovo pagalbos esi prapuolęs. 
Vadovių aiškinimai yra sujun
giami su komunistine propagan
da. Labai pabrėžiama II D. ka
ro pergalė, bet nutylimi Stalino 
darbeliai prieš karą ir po karo. 
Penkių dienų kelionė į Vilnių, 
aišku, nėra verta išleistų pini
gų, bet tai vienintelė galimy
bė susitikti artimuosius. “Intu- 
ristas” prekiauja žmonių jaus
mais. Tai sovietinės tvarkos da
lis. Jam yra įsakyta vilioti tu
ristus ir kuo daugiau surinkti 
svetimų kraštų valiutos. “Intu- 
ristas” yra nelietuviška įstaiga, 
“Gimtojo Krašto” reklamuoja
ma. Visos jos pajamos eina Sov. 
Sąjungos iždui. Lietuviai “In- 
turiste” yra tik tarnautojai, įpa
reigoti duoti patalpas, valgį, 
propagandą atvykusioms pasi
žiūrėti senojo Vilniaus. jurjstas

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonq. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos centro valdyba, baigusi savo kadenciją. Iš kairės: vicepirm. dr. V. Šaulys, 
“Medicinos” red. dr. K. Pemkus, pirm. dr. G. Balukas, sekr. dr. M. Vygantas Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

Dievo įsakymai pašto ženkluose
Nikaragva yra išleidusi vie

nuolika pašto ženklų, kurie 
vaizduoja dešimt Dievo įsaky
mų — Dekalogą. Per tūkstan
čius metų Dekalogas turėjo la
bai gilią įtaką žmonijai. Jis yra 
Vakarų civilizacijos pagrindas.

Pasaulyje yra išleista daug 
įvairiausių pašto ženklų, tačiau 
Dekalogas vis būdavo paštų ad
ministratorių ir prityrusių me
nininkų užmirštas. Alex Lar
kins paruošė šį Nikaragvos paš
to ženklų rinkinį, panaudoda
mas keletą garsių pasaulio dai
lininkų paveikslų. Jame sujung
tas menas ir religija, šie pašto 
ženklai yra spalvoti. Antroje jų 
pusėje yra trumpas tekstas is
panų kalba, aprašantis vaizduo
jamą Dekalogo įsakymą su vi
somis detalėmis. Pabaigoje mi
nimas to paveikslo tapytojas ir 
galerija, kur tas paveikslas yra 
laikomas.

Pirmas minėto rinkinio paš
to ženklas, 10 et. vertės, yra 
lyg ir įvedamasis. Jis vaizduoja 
Rembrandto paveikslą “Mozė 
su Dekalogo lentelėmis”. Ori
ginalas yra Berlyno (V. Vokie
tijos) valstybiniame muzėjuje. 
Pagal Šv. Raštą (Egzod. 31-18), 
Dievas ant Sinajaus kalno įtei
kė Mozei dvi akmenines lente
les, ant kurių buvo išrašyta de
šimt Dievo Įsakymų. Kai Mozė 
pamatė savo tautiečius, garbi
nančius auksini verši, labai su
pyko ir sudaužė tas akmenines 
lenteles. Dievas tada įsakė Mo
zei paruošti naujas lenteles.

Dekalogas turi panašumų į 
senovės Artimųjų Rytų žmonių 
gyvenimo nuostatų rinkinius, 
tačiau daug dalykų yra visai 
naujų, dar niekad neužtiktų se
nuose dokumentuose.

Dekalogo įsakymai yra įvai
riai numeruojami žydų, katali
kų ir protestantų. Kadangi 
dauguma Nikaragvos gyventojų 
yra katalikai, todėl ir šie pašto 
ženklai laikosi katalikų nume
ravimo sistemos.

Pašto ženklas 15 et. vertės 
vaizduoja paveikslą “Mozė ir 
degantis krūmas”. Čia dailinin
kas Boticelli interpretuoja Šv. 
Raštą (Egzod. 3, 1-6). Ant Ho- 
rebo kalno Mozei pasirodė Die
vas degančiame krūme, iš kurio 
pasigirdo balsas: “Aš esu- tavo 
tėvo Dievas, Abraomo Dievas...” 
Pirmas įsakymas pabrėžia Die
vo vienybę ir dvasiškumą. Jis 
reikalauja pilno ištikimumo. 
Mat, senovės izraelitai buvo ap
supti žmonių, kurie garbino 
daug skirtingų dievų. Izraeli
tai buvo, išjungti iš politeisti- 
nių religijų, kad galėtų garbinti 
tik vieną Dievą.

Edgar Degas vaizduoja Jeftės 
dukterį ant 20 et. pašto ženklo. 
Šis paveikslas priklauso Nort
hampton, Mass., meno muzėjui. 
Čia vaizduojamas Šv. Rašte ap
rašytas įvykis (Teisėjų 11:30- 
40). Jeftė prašo Dievą pagal
bos nugalėti priešams. Kai po 
pergalės sugrįš, pasižada paau
koti Dievui tą, kas jį pirmas 
sutiks prie jo namų slenksčio. 
Su Dievo pagalba jis nugalėjo, 
priešus. Po pergalės sugrįžusį 
namo jį pasitiko vienturtė duk
tė. Po dviejų mėnesių jis savo 
pažadą ištesėjo ir savo vientur
tę dukterį paaukojo Dievui.

Antras įsakymas draudžia pi
gų ir lengvabūdišką Dievo var
do vartojimą. Piktnaudojimas 
Dievo vardo buvo nusikaltimas 
pas izraelitus, nes jie tikėjo, 
kad pats vardas yra dieviškas.

Trečias įsakymas paskiria vie
ną savaitės dieną poilsiui ir 
Dievui. Domenico Morone pa
veikslas “St. Vincent Ferrer 
Veronoj” kabo Ashmolean mu
zėjuje Oxforde, Anglijoje, ir 
vaizduoja sekmadienio pamal-

das šventovėje. Žydams subata 
buvo ryšys tarp žmonių ir Die
vo. Krikščionims sekmadienis 
yra maldos bei poilsio diena ir 
savaitinis prisiminimas Kristaus 
prisikėlimo.

Michelangelo kūrinys “Noės 
nuogumas” yra vaizduojamas 
ant 35 et. pašto ženklo, šis Įvy
kis yra užregistruotas šv. Rašte 
(Gen. 9, 20-23). Noė dirbo savo 
vynuogyne. Išgėręs vyno, ap
svaigęs gulėjo savo palapinėje 
nieku neprisidengęs. Jauniau
sias sūnus pamatė ir juokdama
sis pasakė savo broliams. Tie, 
paėmę drabužį, atbuli priėjo ir 
savo tėvą pridengė, kad jų akys 
nematytų tėvo nuogumo.

Ketvirtas Įsakymas teikia šei
mai solidarumo. Čia jaunoji ge
neracija įpareigojama respek
tuoti ir rūpintis savo tėvais. Šis 
įsakymas yra įspėjimas neti- 
tikintiems, kurie buvo linkę ap
leisti ir nesirūpinti savo senai
siais. Tie, kurie rūpinasi savo 
tėvais, yra atlyginami gera svei
kata, ilgu gyvenimu ir pastovia 
bendruomene.

Kainą ir Abelį vaizduoja 
Francesco Trevisani 40 et. paš
to ženkle. Originalas yra valsty
binėje Romos meno galerijoje. 
Čia vaizduojama, ^kaip Kainas 
ir"Abelis degina aukas Dievui. 
Abelio aukuro dūmai kyla tie
siai į dangų, o Kaino — drie
kiasi pažeme. Iš pavydo Kainas 
užmuša savo brolį Abelį.

Penktas Dekalogo įsakymas- 
pabrėžia žmogaus gyvybės šven
tumą ir draudžia betkokį žmo
gaus gyvybės nutraukimą. Žmo
gaus gyvybė yra brangiausias 
turtas. Penktasis įsakymas sau
goja, kad neatsakingi asmenys 
to turto neatimtų. Pagal Šv. 
Raštą, žmogžudys pasisavina 
Dievo teises į žmogaus gyvybę.

Rembrandto paveikslas “Pu- 
tiparo žmona” yra atvaizduotas 
ant 50 et. pašto ženklo, šis pa
veikslas kabo valstybinėje me
no galerijoje Vašingtone. Čia 
vaizduojamas įvykis iš Šv. Raš
to (Gen. 39, 1-23). Egiptietis Pu- 

_ tiparas viską pavedė prižiūrėti 
ir tvarkyti Juozapui. Juozapas 
buvo jaunas ir gražus. Jo šei
mininko žmona daug kartų jį 
prašė, kad būtų jos meilužis, 
bet jis vis atsisakydavo negalįs 
tokių nuodėmių daryti prieš 
Dievą. Vieną kartą, kai namuos 
nieko nebuvo, Juozapas vėl bu
vo prašomas ir, negalėdamas iš
trūkti, paliko savo drabužį Pu- 
tiparo žmonos rankose. Ji ap
kaltino Juozapą mėginimu ją iš
prievartauti. Apie tai sužinojęs 
Putiparas Juozapą įmetė į ka
lėjimą.

šeštas Dekalogo įsakymas pa
brėžia vedybų šventumą ir sau
goja šeimą kaip socialinio gyve
nimo vienetą. Dievo palaiminto
se vedybose yra mistinis ryšys 
tarp vieno vyro ir vienos mo-

Vienas iš Nikaragvos pašto ženklų, 
vaizduojančių Dešimt Dievo įsakymų

terš. Šis ryšys yra pagrindas vi
so bendruomenės gyvenimo.

60 et. p. ženkle Gerbrand Van 
Den Eeckhout vaizduoja sceną 
Izaokas laimina Jokūbą, šis pa
veikslas yra Metropolitan meno 
muzėjuje Niujorke. Jame vaiz
duojama, kaip Jokūbas apgau
na savo seną aklą tėvą ir gauna 
vyriausiam broliui skirtą palai
minimą (Gen. 27, 1-29).

Septintas Dekalogo įsakymas 
moko gerbti svetimą nuosavy
bę. Jis draudžia vogimą, apga
vimą ir naikinimą kito nuosavy
bės. Šis įsakymas yra pagrindas, 
pagal kurį atliekamos visos pre
kybos operacijos. Pažeidimas 
šio įsakymo yra pasisakymas 
prieš visuomenę ir grėsmė vie
šam saugumui bei taikai.

Zuzana ir vyresnieji yra vaiz
duojami 75 et. p. ženklo. Šis 
Rubenso paveikslas primena 
Zuzanos istoriją (Dan. 13, 1- 
62), kuri yra aprašyta katalikų 
Šv. Rašte, bet nėra — protes
tantų. Originalas yra valstybi
nėje Muencheno galerijoje, 
Vokietijoje. Zuzana, Joakimo 
žmona, buvo labai graži ir pa
maldi. Du žydų vyresnieji, slap
tai stebėdami ją maudantis, no
rėjo ją prikalbinti, kad su jais 
nusidėtų, bet ji atsisakė. Dėlto 
ji buvo apkaltinta neištikimy
be vyrui — paleistuvavimu. ( 
Zuzana buvo išgelbėta Danie
liaus, kuris, pasinaudodamas tų 
pačių vyresniųjų liudijimu, ra
do juos kaltus ir pasmerkė 
mirti.

Aštuntas įsakymas iškelia tei
sinės sistemos šventumo prin
cipą, pasmerkia melą, paskalas, 
šmeižtus.

Oro pašto ženklas 1 kordobos 
vertės yra Rembrandto “Besi
maudanti Batseba”. šis paveiks
las yra Louvro meno muzėjuje 
Paryžiuje, čia vaizduojama įvy
kis aprašytas Šv. Rašte (Sam. 
11, 2-5). Dovydas, pamatęs nuo 
savo rūmų stogo besimaudančią 
Batsebą, dukterį Eliamo ir Uria- 
no žmoną, kuri buvo labai graži, 
įsakė savo tarnams ją atvesti. 
Su ja jis nusidėjo.

Devintas įsakymas draudžia 
geisti to, kas priklauso kitam 
asmeniui, šiuo atveju moters, 
kuri yra žmona kito vyro, šis 
įsakymas turi ryšio su šeštuo
ju ir septintuoju įsakymu.

Paskutinis 2 kordobų oro 
pašto ženklas parodo “Noboto 
vynuogyną”. Paveikslas yra 
James Smetham kūrinys —- 
Londono Tate galerijos nuosa
vybė. šis paveikslas buvo su
kurtas pagal aprašytą šv. Raš
te įvykį (1 Karalių 21, 1-16). 
Nabotas turėjo vynuogyną ne
toli Samarijos karaliaus Acha- 
bo rūmų. Negalėdamas nupirk
ti ar išmainyti to vynuogyno, 
savo žmonos ir sukčių padeda
mas, apkaltino Nabotą piktžo
džiavimu prieš Dievą ir kara
lių. Už tai jis buvo akmenimis 
užmuštas.

Dešimtasis įsakymas draudžia 
trokšti ko nors, kas yra ne tavo, 
o kito asmens. Mintys, kurios 
yra grobuoniškos, veda prie 
tokių pat darbų. Šis įsakymas 
yra papildymas 9-to įsakymo. 
Todėl daugumas protestantų 
taip jį ir supranta. Jie padali
na pirmą įsakymą ir sujungia 
devintą su dešimtuoju.

Dekaloginiai pašto ženklai pa
sižymi labai stipriu ir įspūdin
gu įsakymų atvaizdavimu. Jie 
ypač įdomūs filatelistams, ku
rie renka pašto ženklus, susiju
sius su religija, menu ir Judėjos 
istorija. K. K.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun- 
gėt į “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?
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lietuviu gydytoju suvažiavimas
KAZYS PEMKUS, M.D.

PLGS suvažiavimas įvyko š. 
m. gegužės 23-25 dienomis Či
kagoje. Aprašyti tą darbingą ir 
įvairų suvažiavimą trumpoje ap
žvalgoje neįmanoma. Be profe
sinių paskaitų, ypatingas dėme
sys buvo kreiptas į organizaci
nius reikalus, į politinių veiks
nių nesiorientavimą bei nesu
brendimą vadovauti šiuo kritiš
ku Lietuvai momentu. Priimto
se rezoliucijose gydytojų' susi
rūpinimas turėtų būti supranta
mas ne tik suskaldytai visuome
nei, bet ir veiksnių vadovams.

Suvažiavimas prasidėjo gegu
žės 23 d. mėno parodos atidary
mu Čiurlionio Galerijoje (Jau
nimo Centre). Pagalbinio gydy
tojų moterų vieneto stipendijų 
fondo vadovė dr. A. Lipskienė 
pakvietė kalbėti busimąją Illi
nois gydytojų draugijos pirmi
ninkę dr. A. Ruibienę. Parodo
je dalyvavo keturios dailininkės 
(gydytojų žmonos): D. Aleknie
nė, M. Ambrozaitienė, V. Balu- 
kienė ir A. Sutkienė. Paroda 
susilaukė ne tik daug lankytojų, 
bet ir puikaus įvertinimo.

Pats suvažiavimas prasidėjo 
gegužės 24 d. Sheraton viešbu
tyje. Anksti rytą pradėjo darbą 
įvairios komisijos. Oficialus ati
darymas pradėtas 3 v. dr. A. 
Pauliaus žodžiu (III. Gydytojų 
Draugijos pirmininkas). Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. A. Trakis. 
Solistė P. Ragienė sugiedojo 
Amerikos himną, suvažiavusieji 
— Lietuvos. Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirm. dr. G. 
Balukas pasveikino atstovus ir 
svečius. Gen. Lietuvos konsule 
J. Daužvardienė buvo vienintelė 
sveikinusi žodžiu. Raštu sveiki
no Diplomatijos šefas S. Lozo
raitis, Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas, PLB pirm. B. Nainys.

Po to buvo prof. dr. P. Avižo
nio 100 metų gimimo paminėji
mas - akademija. P. Avižonis 
buvo ne tik vienas pačių ryš
kiausių mokslininkų europiniu 
mastu, bet ir vienas svarbiausių 
kalbininko J. Jablonskio bend
radarbių ruošiant pirmąją lie
tuvišką gramatiką. Paskaitas 
apie jį skaitė prof. dr. J. Puzi
nas ir dr. P. Bagdas. Suvažiavi-. 
mo-metu vyko-prof. Avižonio 
darbų paroda, kurią paruošė jo 
sūnus dr. V. Avižonis (iš Niu
jorko).

Vakare vyko banketas. Nors 
buvo šiltoka salėj, apie 300 
svečių nuotaikingai ne tik at
naujino pažintis, bet ir pasijuo
kė iš “Antro kaimo” pateiktų 
aktualijų. Vakarui puikiai vado
vavo dr. V. Majauskas. Vakaro 
metu buvo pagerbtas dr. G. 
Viltrakis. Banketo metu buvo 
pristayta naujoji PLGS centro

Ekonominio pagerėjimo žymės
V. Europoje jau matyti eko

nominio pagerėjimo ženklų — 
darbo laikas sutrumpintas, ga
mybos kritimas sustojo, prasi
dėjo nauja investacija. V. Vo
kietijoje ekonominio pagerėji
mo tikimasi 1975 m. viduryje, 
Prancūzijoje, Britanijoje ir Ita
lijoje — vėliau. Italijoje ekono
minio pagerėjimo galima laukti 
neanksčiau kaip 1976 m. Kraš
tas yra varginamas chroniškų 
problemų, ypač finansinėje sri
tyje, nors jos pastaruoju metu 
yra palengvėjusios. Pvz. pinigi
niai mokėjimai užsienio kraš
tams yra pagerėję. Britanijoje 
ekonominio atkutimo perspek
tyva yra nepastovi, ypač kainų 
ir mokėjimų balanso srityje. 
Prancūzijoje numatoma šiais 
metais gana ribota gamyba. In

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirm. Br. Nainys ir vicepirmi
ninkas jaunimo reikalams R. Kasparas, dalyvavę Š. Amerikos lietuvių jau
nimo veikėjų suvažiavime Londone, Ont. Jiedu dalyvaus ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese P. Amerikoje Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

valdyba (iš Ohio): pirm. dr. J. 
Balčiūnas, dr. J. Skrinska ir dr.
J. šonta. “Medicinos” žurnalo 
redaktorium liko tas pats — dr.
K. Pemkus.

Sekmadienio rytą Jaunimo 
Centre pradėjo posėdžiauti 
“Lietuvos medicinos istorijos” 
komisija ir bendradarbiai. Dar
bas, vadovaujamas prof. dr. J. 
Puzino, smarkiai eina į priekį. 
Tai bus dar vienas svarbus įna
šas į tautos lobį. To okupuota
me krašte padaryti neįmanoma, 
neužvilkus rusiškojo - komunis
tinio apdaro. Pamaldos Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir “Tėviš
kės” parapijos šventovėje buvo 
skirtos už mirusius gydytojus 
okup. Lietuvoje, Sibire ir išei
vijoje. Po apeigų prie žuvu
sioms už laisvę paminklo sekė 
pusryčiai Jaunimo Centro ka
vinėje, o po to gausūs “Gajos” 
ir “Fraternitas Lituanica - Pat- 
ria” korporacijų susirinkimai.

Po pietų viešbutyje prasidėjo 
mokslinės paskaitos, vadovauja
mos dr. A. Kelerto. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo dr. V. Vaitkevi
čius (vienas iškiliausių moksli
ninkų, Wayne universiteto on
kologijos katedros vedėjas). Jis 
kalbėjo apie kasdieninę vėžio 
chemoterapiją. Dr. D. Variako- 
jytė, Čikagos universiteto profe
sorė, kalbėjo apie mycosis fun- 
goides ir kitas lymphonas. Alko
holikų rehabilitacijos problemo
mis kalbėjo dr. M. Biskienė 
(Heines veteranų ligoninė). Tre
čios kartos lietuvis dr. J. Valan- 
tiejus (Michigan) sklandžia lie
tuvių kalba nušvietė trečiojo 
pasaulio medicinines proble
mas.

Po paskutinio darbo posėdžio 
bendrai vakarienei susirinko 
korporacijų ir atskirų kursų da
lyviai. Darbai baigti, todėl ir 
nuotaika buvo linksma ir darni.

Suvažiavime dalyvavo, be Illi
nois gydytojų, Kanados, Niujor
ko, Ohio, Mičigano atstovai. 
PLGS centro valdybai iki šiol 
vadovavo pirm. G. Balukas, vi
cepirm. dr. V. Šaulys, sekr. dr. 
M. Vygantas ir dr. K. Pemkus, 
“Medicinos” redaktorius.

Prie suvažiavimo paruošimo 
daug prisidėjo šeimininkai, t.y. 
III. Gydytojų Draugijos valdy
ba, vadovaujama dr, A. Pau
liaus, ir pagalbinis moterų vie
netas, vadovaujamas Al. Grinie
nės (gaila, kad dėl ligos ji pati 
suvažiavime dalyvauti nega
lėjo).

Suvažiavimas praėjo darbin
goj ir pakilioj nuotaikoj. Nesky
rė nei pasaulėžiūriniai, nei par
tiniai skirtumai. Visus jungė 
ne tik profesiniai interesai, bet 
ir pavergtos tautos bei tautie
čių bendri rūpesčiai tremtyje ir 
už geležinės uždangos.

fliacija, tikimasi, sumažės iki 
12% (1974 m. buvo 15%). V. 
Vokietijos prekybos balanso 
aktyvas šiais metais sumažės 
(1974 m. buvo $10,5 bilijono), 
nes importas neproporcingai 
pralenks eksportą.

š. Amerikoje ir kituose kraš
tuose, jei nebus imtasi atitinka
mų priemonių, ekonominis ge
rėjimas gali būti labai lėtas.

Aplamai, ekonominė perspek
tyva palengva šviesėja. Prie to 
prisideda ir galimybė pasinau
doti naujais alyvos ištekliais, 
rastais Šiaurės jūroje. Tikimasi, 
kad ta galimybė taps tikrove 
apie 1980 metus, žinoma, gerė
jimo procesas yra lėtas, be to, 
jis gali susilaukti netikėtų smū
gių, vėl stumiančių į ekonomi
nę krizę. K. Liutkus
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
TEATRALŲ SUVAŽIAVIMAS
Penktasis Lietuvos Teatro Draugi

jos suvažiavimas įvyko gegužės 19 d. 
Vilniaus filharmonijos mažojoje sa
lėje. Apie 100 dalyvių atstovavo maž
daug tūkstančiui narių. Įvadinį žodį 
tarė ilgametis draugijos prezidiumo 
sekr. S. Ratkevičius, Kauno lėlių te
atro direktorius. Tylos minute buvo 
pagerbtas per pastaruosius ketverius 
metus mirusių aktorių bei režisorių 
atminimas. Vilniškės kompartijos 
centro komiteto sveikinimą, prime
nantį teatralų uždavinius, perskaitė 
jo kultūros skyriaus vedėjo pava
duotojas A. Gedminas. Tie uždavi
niai, kaip liudija spaudoje paskelb
tas sveikinimo tekstas, yra tarnyba 
kompartijai, laikymasis jos linijos: 
“Režisierių ir aktorių pareiga — ir 
toliau stiprinti idėjinį auklėjamąjį 
teatro poveikį, plačiau ir įvairiapu
siškiau propaguoti tarybinį scenos 
meną, atsižvelgiant į žymiai išaugu
sius kultūrinius bei estetinius šiuo
laikinio darbo žmogaus poreikius. 
Įgyvendinant partijos liniją meninės 
kūrybos srityje, būtina giliai suvok
ti, jog teatro meno partiškumą ir 
liaudiškumą išreiškia ne tik dramos 
veikalas, bet ir aktoriaus, režisieriaus 
politinė visuomeninė pozicija. Kūry
binė veikla, įtvirtinant pažangiausias 
humanistines mūsų amžiaus idėjas, 
ryžtingai kovojant prieš buržuazinės 
ideologijos apraiškas žmonių sąmo
nėje, ir duoda menininkui aiškią so
cialinę bei politinę orientaciją ...” 
Ataskaitinius pranešimus padarė 
prezidiumo pirm. V. Noreika ir re
vizijos komisijos pirm. V. Gruodis. 
Nutarta draugijon priimti žymiau
sius dirigentus, koncertinėse įstaigo
se dirbančius solistus, dainininkus ir 
intrumentalistus, geriausių chorų va
dovus, įsteigti dramos bei muzikinių 
teatrų skyrius. Draugijos prezidiu- 
man daugiausia buvo perrinkti tie 
patys asmenys: pirmininku — V. No
reika, jo pavaduotojais ♦— P. Dabu- 
levičius ir A. Maksvytis. Suvažiavi
mas užbaigtas sveikinimo laišku 
maskvinės kompartijos centro komi
tetui, žadančiu auklėti žiūrovus ko
munizmo idealų dvasia.

IŠSIPLĖTUSI PALANGA
Palangos vykdomojo komiteto 

pirm. D. Puodžius kasmet supažindi
na busimuosius poilsiautojus su šio 
miesto naujovėmis. Palangą jis šie
met jau jungia su Vanagupe ir šven
tąja. Pirmoji susilaukė 150 vietų 
valgyklos-kavinės, antroji — knygy
no ir suvenyrų parduotuvės, tarp
miestinių pasikalbėjimų punkto. 
“Gintaro” poilsio namų klubas Pa
langoje papildytas erdvia valgykla ir 
500 vietų sale, bet dar neužbaigta. 
150 vietų miegamojo statyba. Medi
kus, atvykstančius dirbti į Palangą, 
priglaus naujas bendrabutis. Poil
siautojų poreikiams patenkinti pa
jūrio zonoje yra padidintas prekybos 
taškų skaičius.

UKMERGĖS SUKAKTIS
Dainų ir šokių švente Pivonijos ši

le ukmergiečiai paminėjo savo mies
to 750 metų sukaktį. Pasak legen
dos, dabartinės Ukmergės apylinkė
se medžiojusį Mindaugo brolio 
Dausprungo sūnų Tautvilą, pasibai
gus vilyčioms, užpuolė vilkai. Jį ir 
jo palydą išgelbėjo netikėtai pasiro
džiusi mergina, kuri susišaukė tuos 
vilkus ir juos nusivedė girion. Daus
prungas, sužinojęs iš sūnaus Tautvi
lo apie šį įvykį, padarė išvadą, kad 
gelbėtoja buvo Vilkmergė, ir toje 
vietoje, ant Šventosios kranto, 1225 
m. pastatė pilį. Ukmergės pavadini
mą miestas gavo tik po I D. karo. 
Sukakties proga prie Ukmergės kul

London, Ontario
NAUJA VALDYBA. Po didesnių 

sunkumų Londone pavyko sudaryti 
KLB Londono apylinkės valdybą. 
Gegužės 22 d. įvykusiame susirinki
me buvo patvirtinta 5 asmenų L. Ei
manto sutelkta valdyba. Jon sutiko 
įeiti ir vėliau pareigomis pasiskirs
tė: M. Chainauskas — pirmininkas, 
L. Eimantas — vicepirmininkas ir 
kultūros bei švietimo reikalų vado
vas, A. Švilpa — sekretorius, B. Za
bulionis — iždininkas ir šalpos sky
riaus vadovas, S. Dragūnevičius — 
jaunimo reikalų vadovas. Bendruo
menės susirinkimas įgalino naują 
valdybą kooptuoti daugiau asmenų į 
naujosios valdybos gretas. Naujoji 
valdyba maloniai prašo visus tkmdo- 
no lietuvius remti lietuvišką veiklą.

DU “BALTIJOS” ANSAMBLIO na
riai papildė ansamblio akademikų 
skaičių: universitetą baigė Vytė Va
laitis ir Marius Chainauskas. Apie 
baigusius vėliau bus daugiau žinių.

M. Ch. 

M. Chainauskas, dabartinis KLB Londono apylinkės pirmininkas, Kanados 
lietuvių mokytojų suvažiavime aptaria darbotvarkę su KLB švietimo komi
sijos pirmininke S. Martinkute Nuotr. S. Dabkaus

tūros rūmų buvo atidengtas pamink
linis akmuo, sveriantis beveik 750 
centnerių, aptiktas miesto pakrašty
je, imant molį prie I. Meskupo-Ado- 
mo baldų kombinato. Skulptoriaus 
Vaclovo Krūtinio akmenyje iškaltas 
bareljefas pateikia tos legendinės 
merginos veidą, apsuptą dviejų grės
mingų vilkų. Akmenyje taipgi iškal- 
dinti metai “1225—1975”, miesto pa
vadinimas lietuvių ir rusų kalbom. 
Paminklinio akmens atidengimo Iš
kilmėje žodį tarė Ukmergės vykdo
mojo komiteto pirm. A. Bernotas, 
juostelę perkirpo Ukmergės rajono 
kompartijos komiteto I sekr. A. Ri- 
dulis. Senoji Ukmergė dabar jau 
turi 25.000 gyventojų.

SVEČIAI IŠ VAKARŲ
Atvykusios iš Maskvos, okupuoto

je Lietuvoje lankėsi dvi Italijos ir 
Portugalijos komunistų grupės. Ita
lų komunistų delegacijai vadovavo 
Ankonos provincijos federacijoj sek
retoriato narys Nino Lukantonis. Ji 
buvo nuvežta net į Klaipėdą ir Pa
langą, susitiko su komjaunimo cent
ro komiteto sekr. R. Baltrušaičiu, 
kompartijos centro komiteto sekr. A. 
Barkausku. Portugalų delegaciją su
darė Komunistų Studentų Sąjungos 
nariai, vadovaujami Žoakimo Žudą- 
šo. Kadangi Portugalijoje vis dar ti
kimasi susilaukti pilno posūkio j 
diktatūrinį komunizmą, šiuos stu
dentus priėmė komjaunimo centro 
komiteto I sekr. V. Baltrūnas, o 
augščiausiosios tarybos prezidiumas 
juos supažindino su jaunimo dalyva
vimu valstybės valdyme, nors iš tik
rųjų jaunimą kontroliuoja ir oku
puotą Lietuvą valdo kompartijos 
centro komitetas, laikydamasis nuro
dymų iš Maskvos.

JONIŠKIO “ŽILVINAS”
Joniškiečiai susilaukė architekto 

A. Paulausko suprojektuoto “Žilvi
no”, kuriame yra 100 vietų valgyk
la, 200 vietų restoranas, kokteilių ba
ras ir kulinarijos parduotuvė.

CHULIGANIZMO BYLOS
Augščiausiosios tarybos įstatymų 

sumanymų komisijos posėdis, vado
vaujamas pirm. V. Niunkos, svarstė 
chuliganizmo bylų eigos klausimus. 
Kaip praneša “Tiesa” birželio 12 d. 
laidoje, posėdžio dalyviai konstata
vo tokių bylų vilkinimą, nepakanka
mai spartų kaltinamosios medžiagos 
rinkimą, ypač nedidelio chuliganiz
mo atvejais. 1974 m. beveik trečda
lis tokių bylų buvo svarstytos pavė
luotai. Nustatytų terminų pažeidimai 
silpnina kovos su chuliganizmu veiks
mingumą. Be komisijos narių, posė
dyje dalyvavo teisingumo “ministe- 
ris” A. Randakevičius, vidaus reika
lu “ministerio” pavaduotojas V. 
Žemgulis, augščiausiojo teismo pir
mininko pavaduotojas J. Žvirblis, 
Gamtos apsaugos komiteto pirm. K. 
Giniūnas. Ta pati “Tiesa” birželio 
18 d. pateikia du konkrečius chuli
ganizmo pavyzdžius Vilniuje. Po tre
jus metus kalėjimo gavo du jaunuo
liai — Vilniaus politechnikumo pir
makursis Vytautas Juška, 16 metų 
amžiaus, ir Vilniaus geležinkelių 
transporto technikumo antrakursis 
Algis Šmigelskis, 17 metų. V. Juškai 
ši bausmė paskirta už mokytojo G. 
Kolandos užpuolimą su peiliu ran
koje. A. Šmigelskis, būdamas girtas, 
pareikalavo trijų rublių iš gatvėje 
sutiktų Vilniaus statybos techniku
mo moksleivių J. Eikevičiaus ir V. 
Pilkausko. Negavęs pinigų, jis pra
dėjo muštynes ir buvo sulaikytas. 
Augščiausiosios tarybos komisijos 
posėdis chuliganizmo bylų klausimu 
perša mintį, kad tokie įvykiai yra 
dažnas reiškinys. V. Kst.

Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIŲ DRAUGI

JOS metiniame susirinkime perrink
ta ta pati valdyba: pirm. A. T. Mac
kevičius, nariai — P. Stakėnas, M. 
Vanagaitienė, Ev. Ammon, A. Kaziū- 
nas. Draugija turėjo 71 užsimokėjusį 
nario mokestį — $2.50 metams. Per 
praėjusius metus buvo surengti 3 šo
kių vakarai su programomis ir 2 ge
gužinės. Parengimai davė pajamų, iš 
kurių buvo apmokėtos susirgusiems 
nariams siunčiamos gėlės, nusiųsta 
$25 lietuvių gimnazijai Vokietijoj, 
nupirkti tautinių šokių ratelio šokė
jams trūkstami drabužiai, įteiktas 
šokėjams prisiminti Kalgario šimt
mečiui suvenyrinis doleris. Draugijos 
veikla ribojasi vietos lietuvių rei
kalais. Nariai gausiai dalyvauja kas
met ruošamoj narių gegužinėj, šiais 
metais, kaip ir anksčiau, valgius 
paruošė ir patalpas davė p.p. Ev. 
ir Lydija Ammon ir M. Vanagaitienė. 
Visi dalyvavusieji dėkingi šeiminin
kams už gražiai paruoštas vaišes. A.

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas”, vadovaujamas sol. V. Verikaičio, 
na”. Plokštelė jau sėkmingai platinama

įdainuoja plokštelę “Keliaujam su dai- 
Nuotr. S. Dabkaus

S HAMILTON
GAGE PARKO FESTIVALIS “It’s 

Your Day” šiemet sutraukė apie 60.- 
000 lankytojų. Festvalis vyko šešta
dienį ir sekmadienį. Parke savo so
dybas buvo įsirengusios 23 tautybės. 
Dvi dienas visi ruošė savo meninius 
pasirodymus, gamino ir pardavinėjo 
savo kulinarijos gaminius ir turėjo 
savo tautodailės parodėles. Lietuvių 
sodyba buvo lyg ir centras parko 
lankytojų. Čia buvo sustoję ir pie
tavo augštieji valdžios žmonės. Mū
sų Bendruomenės pirm. L. Skripku- 
tė organizacinio komiteto buvo pa
kviesta būti pačia vyriausia festiva
lio šeimininke (hostess). Ji su kitais 
augštais svečiais dalyvavo tos šven
tės atidarymo iškilmėje. Meninėj 
programoj mergaičių choras “Aidas” 
padainavo keletą dainų, o “Gyvata- 
ro” šokėjai pašoko trankių tautinių 
šokių. Dienos pasitaikė gana karštos, 
tad mūsų vyriausia virėja St. Petke
vičienė su savo padėjėjomis išliejo 
daug prakaito. Jau penkti metai 
Gage parke .ruošiami tokie renginiai. 
Lietuviai, įgavę patyrimo, vis geriau 
tam pasiruošia. Buvo malonu matyti 
parke didelį “Lithuania” užrašą, 
plevėsuojančias trispalves ir prie 
mūsų palapinės eilėje laukiančius 
žmones nusipirkti lietuviškų koldū
nų, balandėlių, giros •

KANADOS LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ DRAUGIJA per pirm. dr. V. Kve
darą paskyrė $500 Kanados lietuvių 
dainų ir tautinių šokių šventei.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBA, norėdama daugiau iš
garsinti rengiamą dainų -ir taut, šo
kių šventę, pardavinėja laiškams vo
kus ir popierių su Kanados lietuvių 
dainų ir tautinių šokių šventės ant
raštėmis, kurias meniškai padarė 
dail. A. Trumpickas.

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ AV par, 
šventovėje sekmadienį priėmė 5 lie
tuviukai. Iš jų vidnas buvo jau ketu
riolikmetis, sūnus neseniai iš Lietu
vos čia atvykusios šeimos.

TAUTOS FONDUI 1975 m. auko
jo: $20: Mr. X; $15: K. Lukas, J. Sa
kalauskas, A. Smilgys; $10: V. Bu
kauskas, P. Dainius, A. Goranson, 
A. Kenstavičius, J. Macijauskas, E. 
Mačiulaitis, V. Nutautas, A. Stalio- 
nis; $5: M. Artimavičius, K. I. Gri
gaitis, P. Jukna, A. Karpavičius, J. 
Kartis, K. Kokolienė, B. Radzevičius, 
V. Skabeikis, H. Tumaitis, K. Vana
gas, B. Vileita; $3: A. Graetinger, O. 
Gulbinienė, E. E. Gumbelis; $2: A. 
Jonušas, O. Macijauskienė, P. Sku
čas, J. Smitas, P. Valančius; $1: M. 
Miklovas.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. B. Radzevičius,

TF įgaliotinis
JONINĖS. Prieš 8 metus įsisteigė 

Lietuvių Medžiotojų ir Meškeriotoji) 
Klubas “Bebras”. Jo pradžia buvo 
gana kukli narių skaičiumi.' Vėliau 
klubas gerokai padidėjo. Nuo įsistei- 
gimo laiko jis pradėjo ruošti kasmet 
tradicinį Joninių laužą. Ir šiais me
tais gausus būrys lietuvių ir jų drau
gų birželio 21 d. atvyko j Jono ir 
Leonardos Macijauskų sodybą. Šiais 
metais laužą uždegė svečias kanadie
tis medicinos daktaras Jonas Spe- 
cken. Ji slabai domėjosi lietuvių tra

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------------&x iŠfeį /f •
kiekvieno skoniui /X. <=>LJenrunger Ltd.
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

JONAS MEŠKAUSKAS atvyko iš 
tolimos Australijos aplankyti čia sa
vo brolio Kosto ir kitų giminių. Ke
lionę atliko laivu, kuri užtruko 2 sa
vaites.

MIRĖ a.a. LYDIJA SENIŪNIENĖ, 
našlė, 49 metų. Palaidota birželio 18 
d. Hamiltono Woodland kapinėse.

K. M.
PADĖKA

Mūsų 25-rių metų bendro gyveni
mo sukakties pobūvio proga nuo
širdžiai dėkojame: Aušros Vartų pa
rapijos klebonui prelatui dr. J. Ta- 
darauskui už pasakytą kalbą ir val
čių stalo palaiminimą, kun. L. Ja
nuškai už dalyvavimą, Aušros Vartų 
parapijos choro pirmininkui G. Ja
sevičiui už puikius linkėjimus ir 
įteiktas rožes visų choristų vardu, 
už gražius linkėjimus choro vado
vui A. Paulioniui, J. Budnikui, K. 
Mileriui ir vakaro vadovui K. Ba
ronui. Nuoširdus ačiū už didelį dar
bą poniai S. Remesat, pagelbėjusiai 
mūsų dukrelei Rūtelei suruošti to
kią puikią, malonią staigmeną. Už 
asmenines dovanas ačiū E. Šimaitie
nei ir J. Fitzpatrick. Brangūs bičiu
liai ir draugai, ačiū jums už bran
gią dovaną ir jūsų atsilankymą: pre
latui dr. J. Tadarauskui, kun. L. 
Januškai, K. Simaičiams, J. Ryliams, 
P. Zubams, A. Jankauskams, L. Bo- 
rusams, A. Gudeliams, P. Kanopoms, 
V. Morkūnams, K. Mileriui, St. Sa
mus, A. Pareščiams, A. Paulioniams, 
P. Rimkams, E. Kudirkoms, K. Ba
ronams, Br. Grajauskui, P. Lesevi- 
čiams, A. Lukams, Z. Osis, V. Rudz- 
rogoms, H. Haas, J. Budnikams, J. 
Pleiniams, P. Kareckams, V. Luko
ševičienei, Mario Remesat, J. Reme- 
saičiams, J. Urkiams, G. Jasevi- 
čiams, D. Stukams, P. Lukošiams, A. 
Ragiams, A. Juozapavičiams, J. 
Fitzpatrick, M. I. Fitzpatrick.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
F. L. Urbaičiai

VANCOUVER, B.C.
dicijomis ir atidžiai klausė lietuviš-
kų dainų, kurios skambėjo prie de
gančio laužo. Kaikurios poros ėjo 
jieškoti paparčio žiedo. Papartį rado 
ir atnešė, o apie jo žiedą pasakojo, 
kad matė, kaip pražydęs dingo.

Taip kasmet Vancouverio lietu
viai prisimena Jonines, kurios būda
vo švenčiamos Lietuvos nepriklauso
mybės laikais. Oras beveik kasmet 
nebūna palankus Joninių laužui, bet 
erdviame savininkų name užteko vie
tos. Visų nuotaika buvo labai gera.

“BEBRO” KLUBAS prieš keletą 
savaičių surengė išvyką į Britų Ko
lumbijos kalnų ežerą. Oras pasitai
kė šaltas, nes kalnuose dar snigo, 
žuvautojų buvo gausus būrelis. Nors 
didelės laimės žuvavime nebuvo, bet 
vakarienei skaniai kvepėjo šviežiai 
sugauta ir iškepta žuvelė. L.M.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ...................7’/i%
term, depozitus 1 m. 8 Vi %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 10,/2%

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

Sudbury, Ontario
A.a. PETRĄ JUTELĮ PRISIME

NANT. Taurių žmonių, su kuriais 
tenka bendrauti ir arčiau pažinti, 
niekada nebeužmirši. Sudburio lietu
vių kolonijoje toks buvo a.a. Petras 
.Tiltelis, kurio mirties metines minė
sime liepos 20 d. (palaidotas §v. Jo
no lietuvių kapinėse, Mississaugą, 
Ont.).

Velionis visuomet buvo linksmas, 
švelnus, draugiškas, religingas, besi- 
sielojąs lietuviškumu išeivijoj. Kilęs 
iš vidutinio Lietuvos gražaus kaimo 
ūkelio, nebuvo baigęs augštųjų 
mokslų, bet išaugęs religingoje ir 
patriotinėje šeimoje. Iš tėvų pavel
dėjo linksmą būdą, teisingumą, 
darbštumą, tėvynės ir Dievo meilę. 
Jaunystėje dirbo įvairiuose Lietu
vos kampeliuose, ją puikiai pažino, 
mylėjo. Ją okupavus rusams, žiau
riai pergyveno ir jau antrą kartą 
jiems grįžtant negalėjo pernešti tė
vynės okupacijos. Su giliu širdies 
skausmu turėjo palikti tėvynę am
žinai. Vokietijos tremtinių stovyk
lose iš turimų menkų santaupų vie
toje skanesnio duonos kąsnio jis 
rinkdavosi lietuvišką knygą, laikraš
tį, dalyvavo stovyklų choruose ir 
tautinėje veikloje. Kanadoje (Sud- 
buryje) pirmas įsijungė j Kanados 
Lietuvių Fondą. Jam pageidaujant, 
gražioje vasarvietėje, prie French 
River, buvo rengiamos lietuvių ge
gužinės ir gautas pelnas perduoda
mas “TŽ”, “NL” savaitraščiams ir 
Lietuvos tikintiesiems remti. Rėmė 
Tumo - Vaižganto šeštadieninę mo
kyklą, anksčiau buvusią radijo va- 
ladėlę, lietuvių biblioteką ir kitus 
tautinius reikalus. Prenumeravo ir 
skaitė per 10 lietuviškų Jaikraščių, 
buvo Lietuviškos Knygos Klubo 
narys.

Su velioniu Petęu teko dalyvauti 
1974 m. Lietuvių Dienoje Winnipe- 
ge. Tai buvo jo aplankyta aštuonio
liktoji Lietuvių Diena. Sudburio lie
tuviai per metų laikotarpį tikrai pa
juto, kas buvo a.a. Petras, ir liūdi jo 
netekę.

Prisimindamas a.a. Petro pageida
vimą, kad mirties metinės būtų šven
čiamos pagal lietuviškas tradicijas, 
jo brolis Povilas Jutelis visus Sud
burio lietuvius, taip pat buvusius jo 
draugus ir pažįstamus iš kitų vieto
vių š.m. liepos 20 d. kviečia į savo 
vasarvietę prie French River pami
nėti brolio a.a. Petro mirties meti
nių. Bus pamaldos, Mišios, bendri 
pietūs. J. Kručas

A.a. Petras Jutelis
GEGUŽINĖ. KLB Sudburio apy

linkės valdyba kviečia apylinkės 
lietuvius į pirmą šių metų geguži
nę liepos 13 d. Juozo Venclovaičio 
vasarvietėje prie French River. At
vykite! Susitiksite draugus bei pa
žįstamus ir linksmai praleisite lai
ką saulėtoj gamtoj, švariame ore ša
lia žavingos French River.

Apylinkės valdyba

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

MEDIS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.,
Toronto 4, Ont.

Eagles Nešt
Telefonas 534-0563

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

INSTITUTO rengiami kursai moky
tojams bei grupių vadovams įvyks 
rugpjūčio 17-24 d.d. Dainavoje, 15100 
Austin Rd., Manchester, Mich. 48158. 
Dėstytojais sutiko būti V. Bieliajus, 
G. Breichnianienė, G. Gobienė, Z. 
Lapinas, K. Marijošienė, J. Matulai
tienė ir L. Sagys. Kursų dalyviai tu
rės progą išmokti šokius, įtrauktus 
į penktosios šventės repertuarą. Pa
geidaujama, kad kiekviena grupė at
siųstų bent po du atstovus, ypač gru
pės, dalyvausiančios V tautinių šo
kių šventėje. Stovyklos mokestis: 
$60 asmeniui, po $30 kitiems tos šei
mos nariams, po $15 vaikams iki 12 
metų amžiaus. Kursų dalyviai turi 
skubiai registruotis pas J. Matulai
tienę, 188 Logan St., Brooklyn, N.Y. 
11208, USA.

SIBIRO KANKINĖS ELENOS JU 
CIŪTĖS pagerbimą Bostone surengė 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa. Su 
jos atsiminimų knyga “Pėdos mirties 
zonoje” dalyvius supažindino E. Va- 
syliūnienė. Saulių Sąjungos “Trijų 
lelijų” ordiną E. Juciūtei prisegė J. 
Stašaitis, LK Savanorių-Kūrėjų Są
jungos Bostono skyriaus sveikinimo 
adresą įteikė K. Merkis. Ją sveikino: 
ALTos vardu — skyriaus pirm. A. 
Keturakis, JAV LB vardu — apylin
kės pirm. A. Matjoška. Smuikininkas 
I. Vasyliūnas pagrojo dalį A. Račiū
no sonatos. Pagcrbtuvės užbaigtos 
pačios E. Juciūtės padėkos žodžiu ir 
kukliomis vaišėmis. Dalyviai turėjo 
progą susipažinti su E. Juciūtės su
rengta Sibiro kalinių bei tremtinių 
darbelių ir nuotraukų paroda.

UBA-BATUNO TRADICINIS BAL- 
TIEČIŲ FESTIVALIS šiemet įvyks 
rugpjūčio 16, sekmadienį, gražiame 
Plattdeutsch Parke, 1132 Hempstead 
Turnpike, Franklin Square, Long Is
land, N.Y. Bus paruoštas specialus 
leidinys su programa, kurion yra 
įjungti baltiečių liaudies šokiai ir 
dainos.

IŠVYKĄ Į III PLJ KONGRESĄ 
P. Amerikoje organizuoja PLB val
dyba Kalėdų ir N. Metų švenčių 
laikotarpyje. Norintieji dalyvauti 
prašomi skubiai kreiptis šiuo adre
su: III PLJK išvyka, 4428 So. Rock
well, Chicago, III. 60632, USA, arba 
skambinti tel. 927-2585. Jiems tuojau 
pat bus pasiųsta smulkesnė informa
cija. Išvykos dalyviams, kurie nėra 
kongreso atstovai, bus surengtos ki
tokio pobūdžio programos. Jie taipgi 
galės laisvai keliauti tuose kongre
so renginių kraštuose, patys tvarkyti 
savo laiką pagal asmeninius porei
kius. Jaunimo kongreso fondo iždi
ninku, vykdančiu JAV ir Kanados 
LB įsipareigojimus, yra paskirtas 
Saulius Mikaliukas, taip pat regist
ruojantis ir išvykos dalyvius. Lėšų 
telkimo ir aukų reikalais į jį krei
piamasi šioje žinutėje jau pateiktu 
adresu bei telefonu.

Brazilija
TARPTAUTINIO ANTIKOMUNIS

TINIO FRONTO vardu atsišaukimus 
sibirinių trėmimų proga išleido Sao 
Paulo mieste gyvenantis šios orga
nizacijos vykdomosios tarybos ge
neralinis sekr. Meldutis Laupinaitis. 
Vietiniams gyventojams jie priminė 
lietuvius, latvius ir estus 1941 m. bir
želio 14 d. ištikusią tragediją. Atsi
šaukimai buvo iliustruoti sovietų 
MVD įvykdytų žudynių Pravieniškė
se ir Rainių miškelyje nuotraukomis.

MOTINOS DIENĄ Rio de Janeiro 
lietuviai paminėjo specialiomis pa
maldomis, atnaujintu šeimų bei tė
vynės paaukojimu Svč. Marijos Šir
džiai. Mišias atnašavo kun. Pranas 
Gavėnas, svečias iš Sao Paulo. Po pa
maldų įvykusiam minėjimui vadova
vo Katalikių Moterų Draugijos pirm. 
U. Gaidienė. Jo dalyviai išskirtine 
šių metų motina išrinko Luizą Gau- 
lienę, visuomenininko Antano Gau- 
lios žmoną, auginančią tris vaikus. 
Motinos Dienos minėjimą Sao Pau
lo lietuvių jaunimo namuose suren
gė “Rūtelės” ansamblis, lituanistinė 
mokykla ir skautai. Jaunimas dekla
mavo, dainavo, vaidino. Motinoms 
skirtą žodį tarė E. Rubliauskaitė.
Argentina

AUSROS VARTŲ PARAPIJA 
Avcllancdoje, Buenos Aires, motinas 
pagerbė kun. A. Steigvilo atlaikyto
mis Mišiomis ir pamokslu. Giedojo 
P. Gudelevičiaus diriguojamas Sv. 
Cecilijos choras. P. Gudelevičius 
taipgi pradėjo ir salėje įvykusį mi
nėjimą, vadove pakviesdamas M. Ma- 
Černienę. Paskaitą skaitė visuomeni
ninkas Juozas Siušis. Programą atli
ko sol. M. Zavickienė su dukters Ne- 
l’.dos fortepijonine palyda, dekiama- 
torė O' Kundrotienė ir seselės Ange- 
likos vadovaujami šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Parapija visas savo 
motinas pagerbė, scenon iškviesda- 
ma M. Zavickienę ir G. Macaitienę. 
Joms įteikta po gėlių puokštę. Kun. 
A. Steigvilas pabrėžė, kad tradiciniu 
pasirinktų motinų apdovanojimu yra 
kasmet pagerbiamos visos motinos. 
Visus minėjimo dalyvius pasveikino 
Buenos Aires mieste viešėjęs kun. 
Kazimieras Malakauskas, kalifornie- 
tis, su ekskursija lankęs P. Ameri
kos kraštus. Vaišių metu minėjimo 
dalyvius su jaunimo kongreso ruošos 
darbais supažindino Nelida Zavickai- 
tė ir Vytautas Barzdžius.

Australija
ALDONA ZAKARAUSKAITĖ- 

O’BRIEN, įsigijusi meno magistrės 
laipsnį karališkojoje Londono meno 
kolegijoje, iš Britanijos grįžo į New
castle miestą, čia ji dirba vyr. lek
tore vietinėje meno mokykloje ir da
lyvauja parodose. Jos naujų kūrinių 

paroda šiuo metu atidaryta Newcast
le Bertouch galerijoje.

ADELAIDĖS ATEITININKŲ sen- 
draugių valdybą sudaro: pirm. Elena 
Varnienė, sekr. Marcelė Gavėnienė 
ir ižd. Vingra Rupinskienė.

MELBURNO KREDITO KOOPE
RATYVAS “Talka” gavo Australijos 
valdžios leidimą įsteigti savo skyrių 
Adelaidėje. Steigiamasis susirinkimas 
įvyko birželio 15 d. Lietuvių Na
muose. Jame pagrindinį pranešimą 
padarė “Talkos” direktorius Povilas 
Baltutis, atvykęs iš Melburno.

Italija
kunigystės šventimus po

piežius Paulius VI birželio 29 d. Šv. 
Petro bazilikoje suteikė grupei Įvai
rių tautybių dijakonų. Jų tarpe buvo 
ir JAV lietuvis Antanas Petrauskas, 
kurį dijakonų birželio 15 d. pašven
tino vysk. A. Dcksnys. Kun. A. Pet
rauskas yra gimęs 1908 m. Keturva
lakiuose, studijavęs filosofiją ir filo
logiją Kauno universitete 1934-38 m., 
dirbęs mokyklų administracijos sri
tyje. Nuo 1950 m. gyvendamas JAV, 
dirbo fabrike, gilino pedagogikos stu
dijas Bridgporto universitete, mo
kytojavo amerikiečių gimnazijose. 
Romon atvyko ir šv. Kazimiero ko- 
legijon įstojo 1972 m., siekdamas 
įgyvendinti savo pagrindinį troškimą 
— tapti kunigu.

ANTANINES ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJOJE birželio 13 d. atšven
tė keturi Antanai — vysk. A. Deks- 
nys, kolegijos ekonomas mons. A. Jo
nušas, LK Mokslų Akademijos pirm, 
dr. A. Liuima, SJ, ir kolegijos auklė
tinis A. Petrauskas. Juos pasveiki
no kolegijos rektorius prel. Ladas 
Tulaba.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE lankėsi viešnia iš Kanados Ha- 
lifakso — Ramunė Paplauskaitė-Mac- 
donald, pedagogo a.a. prof. dr. A. Ra- 
mūno-Paplausko dukra. Ji ruošiasi 
sukurti filmą apie dail. A. Tamošai
tienės kilimus bei jų audinio tech
niką ir tikisi gauti federacinės Ka
nados vyriausybės finansinę paramą. 
DB Lietuvių Sąjunga jai išdavė spe
cialų pažymėjimą, kad tokį filmą la
bai norėtų pamatyti ir Britanijos lie
tuviai.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĘ 
Britanijoje sudaro: pirm. J. Vilčins
kas, vicepirm. P. Mašalaitis, ižd. J. 
Lūžą, sekr. Z. Juras ir atstovas Ško
tijai A. Jovaras. Atstovybė yra įsi
kūrusi Londono Lietuvių Namuose. 
Jos adresas: 1 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, Britain. Paskuti
niame atstovybės posėdyje nutarta 
organizuoti naują aukų rinkimo va
jų Tautos Fondui. Atstovybė 30 sva
rų čekį gavo iš dr. J. Mockaus, gy
venančio Derby. Šią auką TF jis 
skiria R. Kalantos ir Sibiro tremti
nių atminimui. Po 5 svarus aukojo 
J. Tamulaitis, J. Jarutis, J. Banys.

ŠV. ONOS DRAUGIJA Londone 
išsirinko naują valdybą: pirm. — A. 
Kriaučiūnienę, vicepirm. — M. Da- 
vidavičienę, sekr. — M. Knabikienę, 
ižd. — M. Parulienę, revizore — R. 
Černienę.

Šveicarija
PROF. DR. JUOZAS ERETAS 

skaitė politinę paskaitą Ciuricho 
“Nova-Park” viešbučio salėje, ap
žvelgdamas dabartinius pasaulio įvy
kius bei juos įtaigojančias jėgas. Di
džiausią dėmesį jis skyrė Sovietų Są
jungai, pradėdamas carine Rusija, 
jos panslavizmo politika. Ją dabar 
tęsia Sovietų Sąjunga, bendromis 
slavų pastangomis siekdama visos 
Eurazijos užvaldymo. Grėsmę Euro
pai tegali sumažinti komunistinė Ki
nija, nes kiniečiams marksizmas nė
ra būdingas. Vadovaujamas vaidmuo 
Vakarų politikoje tenka JAV. Prof, 
dr. J. Eretas yra nenuilstantis Bal
tijos kraštų gynėjas, viešai keliantis 
laisvo apsisprendimo teisę lietu
viams, latviams ir estams.
Austrija

BADENO MIESTO LIGONINĖJE 
netoli Vienos dirba dr. Leonas Šulas, 
čikagiečių Prano ir Magdalenos Šu
lų sūnus.

Vokietija
PROF. DR. Z. IVINSKIO pamink

linio antkapio pašventinimo iškilmės 
gegužės 24 d. Bonnoje sutraukė apie 
30 velionies artimųjų ir gerbėjų. 
Koncelebracines Mišias atnašavo 
prel. J. Aviža, kun. K. Gulbinas, ofm 
cap., ir kun. R. Krasauskas. Turinin
gą žodį apie velionį tarė prel. J. Avi
ža. Paminklo projektą paruošė Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojas dail. A. 
Krivickas, pastatymu rūpinosi LK 
Mokslų Akademijos reikalų vedėjas 
kun. R. Krasauskas. Bonuos kapinė
se paminklą pašventino kun. R. Kra
sauskas, nušviesdamas a.a. prof. dr. 
Z. Ivinskio gyveninio kelią, darbus 
ir nuopelnus lietuvių tautai. Iškilmė 
užbaigta vaišėmis, kuriose dalyvavo 
ir žodį tarė Bonnos universiteto 
prof. Kaiser, dr. K. J. Čeginskas, ev. 
liuteronų kun. J. Urdzė, A. Grinių- 
vienė.

VASARIO 16 GIMNAZIJA mokslo 
metus užbaigs liepos 5 d., o naujuo
sius pradės rugsėjo 7 d. Gimnazija 
laukia naujų mokinių iš viso laisvo
jo pasaulio kraštų. Siunčiant prašy
mus, reikia pridėti išeito mokslo pa
žymėjimą arba pažymių knygutę. 
Prašymai adresuojami direktoriui V. 
Natkevičiui, M. A., 684 Lampert- 
heim-Huettenfeld, Priv. Litauisches 
Gymnasium, W. Germany. Telefo
nas (06256)-322. Pageidaujama pra
šymus atsiųsti nedelsiant, o vėliau
sia data yra rugpjūčio pabaiga.
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AL. GIMANTAS
Nauju šokiruojančiu žodžiu 

sudrebinęs gana konservatyvų 
išeivijos literatūrinį skonį, poe
tas Algimantas Mackus, pasiro
do, rašė ne tiktai lyriką, bet pa
liko ir įdomius bandymus dra
maturgijos srityje. Sakome 
“bandymus”, neturėdami jokios 
intencijos mažinti ar siaurinti 
kūrybinę Vertę tų scenai skirtų 
pastangų. Reikia manyti, kad 
Alg. Mackus mūsų literatūroje 
išliks ne tik novatorišku lyriku, 
bet gal net ištisą naują tradici
ją moderniojoje išeivijos rašti
joje sukurs.

Mirus Daliai Juknevičiūtei, 
jos pirmojo vyro Alg. Mackaus 
visas literatūrinis palikimas le
galaus, paveldėjimo keliu teko 
antrajam jos vyrui Sauliui Si- 
moliūnui. Pastarasis tvarkyda
mas paliktus poeto, rankraščius, 
užtiko dar niekur neminėtą ir 
nespausdintą draminio žanro 
scenai skirtą veikalą “Slėptu
vė”. Savo metu D. Juknevičiūtė 
buvo užsimojusi išvesti tą kūri
nį rampos švieson, minint Algi
manto Mackaus 10 metų žuvimo 
sukaktį, bet jos sveikata nebelei
do to padaryti. Tos pačios Da
lios prisiminimais remiantis, 
gyvas būdamas Algimantas arti
mų draugų rately yra skaitęs tuo 
metu rašomos dramos ištraukas 
ir sulaukęs pripažinimo bei ra
ginimų kūrinį tęsti toliau ir už
baigti.

S. Šimoliūno dėka teko susi
pažinti su dramos rankraščiu, 
kuris paliko įspūdį neilgo, bet 
pilnai užbaigto kūrinio, kurio 
turinys labai nesudėtingas. Iš 
Alg. Mackaus plunksnos lyg ir 
norėjosi laukti ko nors daugiau 
iššaukiančio, drebinančio. Visas

Kitataučiai lietuviu suvažiavime
Kanados lietuvių kultūros 

darbuotojų suvažiavime Toron
te š.m. gegužės 24 d., šalia sim
poziumo, paskaitų, parodų, kon
certo, įvyko ir pasitarimas kul
tūriniais klausimais su kitų tau
tybių žmonėmis. Šiai sekcijai 
Lietuvių Namuose vadovavo p. 
Mačikūnienė iš Hamiltono. Da
lyvavo KLB krašto valdybos vi- 
cepirm. I. Meiklejohn-šernaitė, 
estų tarybos kultūrinių reikalų 
atstovė aktorė V. Andrė, latvių 
federacijos kultūrinės srities va
dovė Inta Purvs, latvių jaunimo 
teatro atstovas ir latvių studen
tų pirm. Imans Purvs, ukrainie
čių veikėjas — Hamiltono Dau- 
giakultūrio Centro reikalų ve
dėjas Ted Marunchak, Baltie- 
čių Moterų Tarybos pirm. I. 
Kairienė.

Pasitarimo dalyviai sutarė, 
kad visų tautinių grupių tiks
las — išlaikyti savo kultūrinius 
lobius ir tautybę. Jaunajai kar
tai reikia paruošti vadus. Miš
rių vedybų atveju organizuoti 
kalbos kursus kitos tautybės as
menims. Jungtuvių apeigos tu
ri būti atliekamos savo kalba, 
ne angliškai. Išlaikyti savo šven
čių tradicijas.

Pasitarime buvo paliestas ry
šių klausimas su kraštais už ge
ležinės uždangos' Estų atstovai 
linkę laikytis griežtos linijos. 
Kanados estai nesinaudoja jo

St. Dargis, Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos atstovas, įteikia Vidai Turu- 
taitei II premiją, laimėtą rašinių konkurse, kurį vykdė Toronto Augštes- 
nieji Lituanistiniai Kursai Nuotr. S. Dabkaus

Atsiųsta paminėti
ŽURNALISTIKA. Redagavo Juo

zas Prunskis, kalbą lygino Stasys 
Barzdukas. Viršelis dail. Vytauto 
Virkau. Tiražas 1.000 egz., 291 psl., 
kietais viršeliais. Kaina $6. Išleido 
1974 m. Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba Čikagoje, gavusi 
$1.000 prel. Juozo Karaliaus para
mą. Spausdino “Draugo” spaustu
vė, 4545 West 63rd Street, Chicago, 
Ill., USA.

Dr. Juozas Jakštas, LIETUVOS 
AUŠRINĖ ISTORIOGRAFIJA. At
spaudas iš LKM Akademijos “Suva
žiavimo darbų” VIII tomo, 221-240 
psl. Roma, 1974 m.

VAKARAS SU PRELATU BAL
KONU. Pagerbimas 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Kultūros Židinys, 

veiksmas telpa beveik klasinės 
dramos rėmuose, maždaug nu
jaučiant kulminacinį tašką — 
finalą. Veikėjų nedaug, veiks
mas vyksta vienoje scenoje — 
priešlėktuvinėje slėptuvėje, Vo
kietijoje, II D. karo pabaigoje. 
Ši slėptuvė skirta tik užsienie
čiams — “Auslaenderiams”. 
Bombonešių skrydis, aliarmas. 
Gyventojai renkasi — kas anks
čiau, kas vėliau, jau sirenoms 
gaudžiant. Veikėjų kalba ir ma
nieros nesudėtingos, paprastai 
žmogiškos. Mirties šešėlius jau
ti iš dramos teksto bei kylan
čios įtampos, žodžiai, posakiai, 
replikos gana “ornamentuoti”, 
bet žymiai lengvesni už Mackaus 
eiliuotąją kūrybą. Nerasi čia 
patoso, išpūsto efekto ar pigaus 
veikėjų filosofavimo. Kažkaip 
tiki esamos situacijos tikrumu 
ir jauti, kad veikėjų lūpose ne 
pats autorius, bet patys dar gyvi 
žmonės kalba, polemizuoja, 
pyksta ... O bombos šėlsta, 
ūžia, sprogsta čia pat, virš bun
kerio ... Naujos lėktuvų eskad
rilės, naujos bombų krušos ... 
Beginkliai, išgąsdinti ir nieku 
nekalti žmonės nusmerkti. . . 
mirti. O mirtis ateis tarytum pa
gal tvarkaraštį — neskubėdama, 
tęsdama agoniją ir kančias. Am
žius, išsilavinimas, profesija, ly
tis, tautybė čia jokio skirtumo 
nedaro. Mirtis palies sparnuotu 
šydu visus vienodai. Vienus 
anksčiau, kitus vėliau — tai tik 
laiko klausimas. O tas laikas kai- 
kam — gana reliatyvi sąvoka . .

Jei draminiai lietuvių sambū
riai būtų suinteresuoti suvaidin
ti scenoje tą lyg pirmą ir pasku
tinį Algimanto Mackaus drami
nį tekstą, turėtų susisiekti su 
S. Šimoliūnu (4683 — 2nd Avė., 
Detroit, Mi. 48201, USA).

kia medžiaga, gaunama iš oku
puotos Estijos. Latviai naudoja
si tik kaikuriais dalykais, gau
tais iš okupuotos Latvijos, bū
tent, nepolitinio pobūdžio muzi
kiniais dalykais, filmais, litera
tūriniais kūriniais. Panašios 
taktikos laikosi ir lietuviai, 
ypač muzikinėje srityje. Ukrai
niečiai naudojasi tautinių šokių 
choreografija, paruošta sovieti
nėje Ukrainoje, jei nėra politi
nio aspekto. Viena ukrainiečių 
grupė (komunistų), remiama 
Kanados vyriausybės, buvo nu
vykusi į Ukrainą atstovauti Ka
nadai. Kanados ukrainiečiai da
bar nori, kad Ukrainon būtų nu
siųstos kultūrinės grupės atsto
vauti “laisvajai Kanadai”.

Jaunimui įjungti tautinėn 
veiklon estai kasmet rengia jau
nimo kongresą. Pats jaunimas 
turi paruošti programas dainų 
ir šokių festivaliams. Latviai 
kiekvieną vasarį skelbia kultū
ros mėnesiu jaunimui šūkiu: “Ši 
dalis yra nauja”. Lietuviai ren
gia jaunimo kongresus, tautinių 
šokių bei dainų šventes, studen
tų suvažiavimus.

Pasitarimo dalyviai pageida
vo tokius susitikimus rengti 
dažniau ir skirti daugiau laiko, 
nes šį kartą nebuvo įmanoma į 
pateiktus klausimus žvelgti gi
liau. N.

Brooklyn, N.Y., 1974 m. birželio 23 
d. Medžiagą surinko dr. Kornelijus 
Bučinys, OFM. 64 psl., minkštais vir
šeliais. Spaudos darbus atliko Lie
tuvių pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA.

Aidai nr. 4. Mėnesinis kultūros 
žurnalas, redaguojamas dr. J. Gir
niaus, leidžiamas Tėvų pranciškonų, 
administruojamas kun. B. Rama
nausko, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

Lietuvių Dienos nr. 2(151), 1975 
m. vasaris. Iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Leidėjas ir 
administratorius — A. F. Skirius, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Cal. 
90029, USA.

Dailininkai Tamošaičiai yra įsikūrę prie Kingstono Ontario provincijoje. Juos aplankiusiai Toronto Maironio 
mokyklos mokinių ekskursijai lietuvių tautodailę ir savo bei žmonos Anastazijos meną aiškina A. Tamošaitis. A. 
Tamošaitienė rodo lankytojams audimo meną Nuotr. St. Dabkaus

Sovietinis žmogus Glioudos romane
Jurgis Gliaudą yra vienas tų 

svetur gyvenančių lietuvių ra
šytojų, kurie savo romanuose ir 
apsakymuose vis dažniau krei
pia žvilgsnį į dabartinį Lietuvos 
gyvenimą. Lietuva mums dabar 
tam tikra prasme yra gana toli
ma, ypač tiems, kurie ten net 
nenuvažiuoja ir nepagyvena, bet 
jeigu Dantė, kol gyvas, niekada 
nebuvo patekęs į dangų, skais
tyklą ar pragarą, o vis dėlto pa
rašė apie tas vietas išliekamos 
vertės kūrinį, arba jeigu Kari 
May, Vokietijoj sėdėdamas, pri
gamino raštų apie tolimus kraš
tus, tai kodėl ir jis iš tikro ne
galėtų bandyti mums pavaizduo
ti Lietuvos, apie kurią žinios 
ateina gi visokiausiais keliais? 
Svarbiausia — turėti ką tokiu 
kūriniu pasakyti, kokią proble
mą spręsti.

Propaganda Lietuvoje dažnai 
užsimena apie naują žmogų, ku
ris bus išauklėtas dabartinėje 
santvarkoje. Tas naujasis žmo
gus turėtų būti idealus — ko- 
lektyvistas, visuomeniškas, be 
jokių savanaudiškumo žymių. 
Kadangi jau nemaža laiko pra
ėjo, kai toks žmogus auklėja
mas, tai dažnai nepatogu būna 
pripažinti, kad pasikeitimai 
žmoguje toli gražu ne į gerą pu
sę suka. Ir kaip tik dėlto net 
jaunų žmonių visokie nusikalti
mai stengiamasi aptarti praei
ties palikimu ir atgyvenomis.

Tokį naują, Lietuvoje sovieti
nės santvarkos sąlygomis išau
gintą žmogų kaip tik ir vaizduo
ja Jurgis Gliaudą savo dabar iš
leistame romane Pagairė, be ki
ta ko, laimėjusiame “Draugo” 
konkurse premiją. Vaizduoja
ma Ramunė Gintalienė, jauna 
moteris, kuriai niekas neįdiegė 
jokių atgyvenų. Tiesa, maždaug 
toks pat yra ir jos vyras, bet ro
mane daugiausia dėmesio ski
riama Ramunės portretui, o Gin- 
talas tėra tik kylančios, savo 
darbu nuolat persiėmusios, re
tai namie tepabūnančios moters 
vyras, kuklus pašto darbuoto
jas, kurio didžiausias malonu
mas yra prisiminti, kaip kadai
se jam tekdavo ilgose ir tolimo
se kelionėse lydėti pašto siun
tas. Tie atsiminimai ir saldina 
jo gyvenimą, šiaip pakankamai 
nykų ir vienišumui paliktą. Gin- 
talai turi porą įdomių vaikučių, 
bet dėmesio jiems daugiau ro
do vyras, o ne nuolat užimta 
žmona. .

Gyvenimas Gintalams nežadė
jo jokių ypatingų perspektyvų, 
kai jie tuokėsi. Dėlto negalėjo 
didesnės reikšmės turėti ta ap
linkybė, kad vyro tėvas buvo ka
daise išgabentas į Sibirą. Vyras 
dirbo pašte, o Ramunė buvo siu
vėja, vadinas, abu buvo žemojo 
luomo atstovai, tokie, kuriems 
sunku svajoti apie iškilimą ir 
karjeras; nebuvo ko gąsdintis 
dėl kokių nors praeities “nesu
sipratimų”, kad tavo tėvas pate
ko į naikinimo mašiną ir dėlto 
tau lieka visam gyvenimui ne
nutrinama dėmė.

Padėtis pasikeitė, kai Ramu
nė pasirodė esanti visiškai tin
kama išeiti į propagandininkes. 
Kai dabar Lietuvoje visdėlto 
nemaža įvairias specialybines 
net augštąsias mokyklas ar par
tinius institutus baigusių inte
ligentų, tai galėtume ir suabe
joti, ar siuvėjai būtų labai atvi
ras kelias į pastovias propagan
dininkes, bet turbūt toje srityje 
praverčia kiekvienas, kuris tik 
parodo noro ir sugebėjimo lie
žuviu remti partijos užsimoji
mus. O ji ir propagandininke 

ypač reto tipo: moka pajusti į 
susirinkimą suėjusių jos pasi
klausyti žmonių nuotaikas, su
geba patraukti visus ir įsitei
kiančiais žodžiais, ir laikysena, 
ir net madingu apdaru. Ideali 
propagandininke! Dėlto ji verti
nama ir kyla, populiarėja. Kaip 
ji moka prisitaikyti prie savo 
klausytojų, taip ir prie agitpro- 
pinių viršininkų. O prisitaiky
mas, nuolatinis savęs kontrolia
vimas, kad nepaslystum, sovie
tinėmis sąlygomis, aišku, yra 
kasdienybė, ypač žmogui, kuris 
yra augščiau pakilęs.

Agitpropas, beje, yra pavedęs 
jai ypatingą propagandos sritį 
— antireliginę. Išaugusiems 
naujose sąlygose, Gintalams re
ligija nėra koks nors jų gyveni
mo veiksnys ar variklis. Bet Ra
munei tas antireliginės propa
gandos, darbas, aišku, nėra tas 
pats, kas tikintiesiems religija. 
Siuvykla jai negali teikti kokio 
nors dvasinio pasitenkinimo, o 
važinėjimas su paskaitomis da
ro ją reikšmingą. Jeigu žmonės 
jai spaudžia ranką, gėrisi jos iš
vaizda ir apsivilkimu, reiškia 
pasitenkinimą, kai ji pataiko įsi
teikti ir prisitakiyti, — tai šitai 
moteriai tokia padėtis yra pra
našesnė už tūnojimą siuvykloje.

Su šešiamečio sūnaus Tadu
ko liga pradeda svyruoti Ramu
nės jau benusistovinčio gyveni
mo pamatai. Berniukas suserga 
burnos vėžiu, ir kaikurie skaity
tojai čia įžiūrės tam tikrą sim
bolį: iš motinos burnos eina sro
vė žodžių prieš religiją, ir liga 
kaip tik bausmingai reiškiasi 
per sūnų. Tačiau romanas nepa
teikia jokių duomenų, kad vai
ko ligą tokiu simboliu palaiky
tų tėvai ar jų kaimynai. Net ir 
Taduko senelė, Gintalo motina, 
tokios minties 'nepareiškia. O 
kaip tik ta senelė per vaikus ir 
sujudina nusistovėjusius Ginta- 
lų gyvenimo pamatus. Ta senu
tė, kurios vyras buvo išvežtas į 
Sibirą, paėmė ir pakrikštijo 
mirštantį vaikaitį ir ant jo kars
telio nupiešė kryžių. Ji taip pat 
išmokė aštuonmetę savo dukrai
tę Ulbą žegnotis, mergaitę, kuri 
yra ne tik pijonierė, bet ir pir
mūnė ir, svarbiausia, antireligi
nę propagandą varančios komu
nistės duktė. Jeigu žinios apie 
tai pasiektų atitinkamas ausis, 
Ramunės karjera būtų baigta.

Romanas parašytas su nuty
lėjimais, verčiančiais skaityto
jus pačius darytis išvadas ir dar 
tokias, kokios jiems patinka. 
Kol sūnelis sirgo, atrodo, ir Ra
munėje buvo susvyravęs tas 
naujasis žmogus. Kol dukrelė, 
pasiskaičiusi motinos parašyto 
antireliginio referato, siūlosi 
maldomis gydyti broliuką, Gin- 
talas į tai žiūri kaip į vaikišką 
žaidimą, o Ramunė ir pyksta, ir 
jieško dialektinio atsakymo. O 
kai mergaitė įsigeidžia įsigyti 
apdegusią maldaknygę, kurią tu
rėjo Pirčiupyje sudegintoji Ma
rytė Uždavinytė, Ramunė ir ba
ra dukterį, ir įtikinėja, bet taip 
pat savo bendradarbiui dailinin
kui užsimena, ar nebūtų galima 
tą legendinę knygutę bent nu
piešti. Tačiau skaitytojas taip ir 
nesužino, ką Ramunė, tas nauja
sis žmogus, tuo metu išgyveno 
ir kiek nukrypo nuo antireligi
nės liinjos. Noras įsigyti tos 
maldaknygės nors piešinį ar fo
tografiją galėtų būti aiškinamas 
ir kaip jos susvyravimas, ir kaip 
šiokia tokia pastanga įsiteikti 
dukteriai jai ypač sunkiu laiku.

Sūnelis miršta. Religijos dai
gus į Gintalų namus atnešusi se

nelė išvažiuoja, o Ramunė pra
sitaria, kad gal dabar viskas jau 
bus pavirtę į nieką — jos karje
ra bus baigta. Tačiau partinė 
siuvyklos cecho organizacija iš
siunčia ją į propagandininkų 
stovyklą Gudijoje. Išvažiuoda
ma ji net sutinka, kad dukrelė 
būtų palikta ne kaimynų Jaka- 
vonių globai, o važiuotų pas se
nelę. Kas tai, ar jos dvasinis lū
žis, ar tik noras tuo tarpu atsi
kratyti šeimos problemų? Atsa
kymas nežinomas — rašytojas 
nesiryžo tai atskleisti.

Nors Ramunė yra pasižymėju
si propagandininke, taigi parti
jai naudingas ir reikalingas 
žmogus, bet Gintalai gyvena su
sispaudę mažyčiame butelyje ir 
nereikalauja sau jokių privilegi
jų. Tuo atžvilgiu juos galima 
būtų pripažinti idealiais naujai
siais žmonėmis, kurie nejieško 
sau atpildo už kiekvieną paju
dėjimą, kai apskritai žinoma ir 
iš sovietinės spaudos, kiek daiig 
šiandien Lietuvoje yra žmonių, 
kurie visais įmanomais ir drau
džiamais būdais siekia patogu
mų ir materialinių gėrybių.

Antraeiliai veikėjai pakanka
mai ryškūs, ir jų nedaug tėra. 
Nors Gintalams atrodo, kad jų 
kaimynai Jakavoniai yra atgra
sūs dėl tų nuolatinių kalbų apie 
prancūzų teatrą, dramaturgus ir 
apie automobiliui pirkti skirtas 
santaupas, bet skaitytoją jaudi
na scena, kai tas kaimynas atei
na su gražiausiu žmonišku pa
siūlymu: visus savo sutaupytuo
sius rublius jis atiduotų, jei tik 
mažąjį Taduką būtų galima pa
gydyti.

Romane pamokslus Gintalui 
ir Jakavoniui sakąs ligoninės 
partinės organizacijos darbuo
tojas Radvila yra vienspalvis 
partijos nusistatymų ir veiksmų 
gynėjas. Senutė Gintalienė — 
tyli, bet atkakli religinga mote
ris, kuri savo misiją vykdo be 
deklaracijų. Dailininkui Timins- 
kui, dažnesniam svečiui roma
ne, rodos, rašytojo skirtas uždą-' 
vinys ne tik lydėti Ramunę į pa
skaitas, bet ir politinio pobū
džio žargoniškomis užuomino
mis draugiškai paegzaminuoti, 
kiek teoriškai stiprus yra visas 
jos marksizmas ir partiškumas.

Patys įdomiausi romano he
rojai, ypač kol dar liga nėra pa
lietusi Taduko, yra Gintalų vai
kai. Mergaitė vis kuria savo bro
liukui pasakas, o Tadukas kupi
nas fantazijų pagaminti ypatin
gą lėktuvą, išbaltinti, lakinant 
pienu, juodus Jakavonių kati
nus. Tie katinai dažnai pasirodo 
romano fone — jie yra svarbi 
Taduko gyvenimo dalis.

Rūpėtų dar užsiminti apie 
J. Gliaudos kalbą, kuri sunkina 
romano skaitymą ir pastangas 
teisingai suprasti rašytojo užsi
mojimą ir jo vaizduojamuosius 
žmones, šen ten pasitaiko net 
tokių sakinių, kurių prasmę sun
ku atsekti ar tiesiog neįmano
ma. Bet apie tai jau daug kartų 
buvo kalbėta kitų jo knygų pa
sirodymų progomis, dėlto dar 
kartą iš naujo pradėti turbūt ne
labai ir prasminga būtų. K. Abr.

Jurgis Gliaudą, PAGAIRĖ. 
“Draugo” premijuotas romanas. 
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys. Čikaga, 1975 m., 270 psl. 
Kaina — $4.50.

• Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

□ Kiuri RIKĖJ E VEIKLOJE
XXII EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ įvyks liepos 10- 
17 d.d. šiaurinėje Italijoje, Verba- 
nia - Palanza vietovėje prie Maggio
re ežero, Santa Maria kolegijoje. Pa
skaitas bei pranešimus skaitys: dr. 
K. J. Čeginskas — “Ar paseno revo
liucija?”, P. Nevulis — “1905 m. re
voliucija Lietuvoje”, J. Jurašas — 
“Teatras šiandieninėje Lietuvoje”, 
A. M. Jurašienė — “Jaunieji rašyto
jai šiandieninėje Lietuvoje”, St. Lo
zoraitis, jn., “Išeivija ir kraštas, pra
ėjus 30 metų nuo II pasaulinio karo 
pabaigos”, dr. A. Gerutis — “Lietu
vos diplomatinė tarnyba 1940-75 m.”, 
Wl. de Castro — “Mintis ir dvasia 
Čiurlionio tapyboje", A. Rubikas — 
“Sukūrė Dievas juodu vyrą ir mote
rį. Prad. 1, 27. (Vakarietiškojo ateiz
mo daigai)”, V. Natkevičius — “Vin
co Ramono beletristika”, mons. dr. 
P. Jatulis — "Vysk. M. Valančius", 
dr. A. Damušis — “Prof. J. Brazaitis 
ir reizstencija”. Savaitės renginius 
papildys vysk. A. Deksnio Mišios ir 
pamokslas, sol. M. Simaniūkštytės - 
Panse koncertas, linksmavakaris, 
ekskursijos į Villa Taranto, Isolla 
Bella bei kitas salas.

PASAULIO LIETUVIU BEND
RUOMENĖS valdyba, vadovaujama 
pirm. inž. Br. Nainio, šią vasarą kon
certuoti P. Amerikos lietuvių kolo
nijose siunčia solistus — sopraną 
Neriją Linkevičiūtę ir baritoną Ber
nardą Prapuolenį iš Čikagos su pia
niste Raimonda Apeikyte iš Los An
geles. Argentinos lietuviai jų laukia 
rugpjūčio pabaigoje. Koncertų pel
nas bus skirtas III PLJ Kongreso 
reikalams.

BOSTONO KULTŪROS KLUBAS 
renginių sezoną užbaigė amerikiečių 
kariuomenės majoro Romo Leimono 
paskaita apie šeimos psichologiją. Jis 
turi psichiatrinių-sociologinių moks
lų magistro laipsnį, nuo 1974 m. va
dovauja socialinių reikalų departa
mentui Fort Devens, Mass., o anks
čiau yra tarnavęs VIII amerikiečių 
divizijoje V. Vokietijoje ir dirbęs 
Walter Reed karo ligoninėje Vašing
tone. Svarstydamas įvairias šeimos 
problemas, mjr. R. Leimonas pasisa
kė už pilną laisvę vaikams ir susilau
kė gyvų diskusijų. Daug kam atrodo, 
kad tokia laisvė kraštą veda anarchi
jom Finansinę klubo apyskaitą pa
darė pirm. R. Kondrotas. Su praėju
sių metų likučiu pajamų turėta $872, 
išlaidų — $846.

KOMPOZ. BRONIUS BUDRIŪNAS 
Los Angeles mieste, Kalifornijoje, 
baigė kurti prel. Juozo Karaliaus už
sakytą kantatą “Tu Vilniuj pasilik, 
valdove”. Teksto autorius — poetas 
Kazys Bradūnas. Apie 25 minutes 
trunkanti kantata, sukurta mišriam 
chorui su solistu bosu-baritonu, ski
riama Gedimino sostinei Vilniui jos 
650 metų sukakties proga. Kantatą 
numatoma orkestruoti ir atlikti su 
simfoniniu orkestru.

KOLUMBIJOS KOLEGIJOS NAU
JOSIOS MUZIKOS CENTRO meti
niame koncerte Čikagoje, “Pruden
tial” rūmų salėje, dalyvavo sol. Da
lia Kučiūnienė. Su Čikagos kameri
niu choru ir orkestru ji atliko Wil
liam Russo kantatą “Song of Songs”, 
kurią dirigavo Joseph Raiser.

ALGIRDO LANDSBERGIO "Pen
kis stulpus turgaus aikštėje” anglų 
kalba Carbonbale, III., pastatė South
ern Illinois universiteto teatrinio fa
kulteto “Southern Players” grupė, 
vykdydama baltiečių teatro projektą 
šiame universitete. Spektaklį režisa
vo latvis dr. Alfreds Straumanis, sce
novaizdžius sukūrė dail. Peteris Roz- 
lapa, dirbęs dekoratorium Rygos ope
ros teatre. Plačią šio veikalo recen
ziją dienraštyje “Daily Egyptian” 
paskelbė Michael Hawley. Jis pabrė
žia pagrindinę veikalo mintį — nu
silenkti kraštą okupavusiam priešui 
ar kovoti iki mirties? Tokia mintis 
buvo kilusi lietuviams partižanams, 
pokario metais susidūrusiems su so
vietiniais okupantais. Rež. dr. A. 
Straumanis, siekdamas dramos uni
versalumo, jos nesusiejo su minėtu 
laikotarpiu. Ta partizanų kova vyko 
prieš “naująją santvarką”. Veikalą 
susilpnino partizanų vado Antano 
vaidmenį atlikęs aktorius Walt Wil
ley, nesugebėjęs atskleisti šio sudė
tingo charakterio. Recenzento dėme
sio susilaukė M. K. Čiurlionio muzi
ka, vykusiai įjungta spektaklio fo- 
nan. Rež. dr. A. Straumanis, pagrin
dinį akcentą skirdamas laisvės uni
versalumui, busimuosius žiūrovus su 
lietuvių partizanų kova prieš sovie
tus supažindino iš anksto paruošta ir 
aplinkinių gimnazijų mokytojams iš
siuntinėta medžiaga. “Penki stulpai 
turgaus aikštėje” jau suvaidinti ke
turis kartus.

LK MOKSLO AKADEMIJOS 
$1.000 premiją už religinį veikalą 
“Šviesa tamsoje” autoriui kun. A. 
Grausliui įteikė jos mecenatas kun. 
dr. J. Prunskis. įteikimo iškilmę Jau
nimo Centre surengė LKM Akade
mijos Čikagos židinys. Kun. dr. J. 
Prunskis dalyvius taipgi supažindino 
ir su kun. A. Grausliu, daugelio re
liginių raštų autorium. Tokias meti
nes premijas jis žadėjo parūpinti, 
kol bus gyvas, jeigu tik atsiras ver
tingų veikalų. Kun. A. Grauslys pa
dėkojo premijos mecenatui, knygos 
išleidimo mecenatams dr. Česlovui 
ir Elenai Masaičiams už jų $3.500 
paramą, LKM Akademijos darbuo
tojams. Pagrindinis tikslas — įnešti 
šia knyga daugiau šviesos į mūsų 
dvasinį gyvenimą, kad lietuviai, ypač 
jaunimas, pajustų šventumo grožį. 
Premijuotąjį veikalą 1974 m. išleido 
leidykla “Krikščionis gyvenime”.

SPALVOTĄ FILMĄ “Ošia ąžuo
las” Vilniaus televizijai sukūrė sce
narijaus autorė M. Statkevičienė, 
rež. V. Puplauskis ir operatorius R. 
Oškinįs. Filmas yra rudenėjančios 
gamtos peizažas, pradedamas ir bai
giamas seniausiu Lietuvos ąžuolu 
Stelmužėje. Atskiri fragmentai žiū
rovus nukelia į liaudies buities mu- 
zėjų Rumšiškėse, Vilniaus Lazdynų 
rajoną, prie Ablingos skulptūrų Že
maitijoje. Filmo vaizdus jungia ne 
žodiniai komentarai, o muzika.

ANTANĖ KUČINSKAITĖ, filolo
gijos kandidatė, daug prisidėjusi 
prie akademinio “Lietuvių kalbos žo
dyno” ruošimo, atšventė amžiaus še
šiasdešimtmetį. Leksikografija ji su
sidomėjo 1933 m., dar būdama mo
kytoja, kai prof. J. Balčikonis krei
pėsi į visuomenę, prašydamas atsiųs
ti žodynui bent po vieną žodį. Baigu
si Kauno universitetą 1940 m., ji 
pokaryje įsijungė į "Lietuvių kalbos 
žodyno” redagavimą ir parašė tūks
tantį puslapių, kurie sudarytų visą 
tomą. 1959 m. A. Kučinskaitė apgynė 
filologijos kandidatės disertaciją 
“Veiksmažodžių redagavimo princi
pai 'Lietuvių kalbos žodyne’ ”, ver
tingą žodynų ruošimo praktikai. Šiuo 
metu sukaktuvininkė yra įsitrauku
si į “Sisteminio lietuvių kalbos žody
no” sudarymą.

LIUDVIKO JUCEVIČIAUS “Mo
kyti žemaičiai” papildė serijos “Li
tuanistinė biblioteka" leidinių sąra
šą. L. Jucevičius (1813-1846) buvo 
tautosakininkas, etnografas, literatū
ros istorikas. “Mokytus žemaičius”, 
apimančius 184 biografijas, spaudai 
jis yra paruošęs 1840 m. Origina
lus pavadinimas — “Biografinės ir 
literatūrinės žinios apie mokytus že
maičius”. Rankraščio ir M. Brenštei
no padaryto nuorašo likimas ilgą lai
ką nebuvo žinomas po II D. karo, 
kol šį veikalą 1971 m. valstybinėje 
Varšuvos bibliotekoje rado Meilė 
Lukšienė ir Vytautas Raudeliūnas. 
Jie ir paruošė “Mokytus žemaičius”, 
šiemet Vilniuje išleistus 12.000 egz. 
tiražu, pateikdami plačius komenta
rus, užpildydami L. Jucevičiaus dar
bo spragas. Paruošėjai vertingiausio
mis biografijomis laiko L. Jucevi
čiaus atliktą skaitytojų supažindini
mą su Ksaveru Bogušu, Dionizu Poš
ka, Simonu Stanevičium, kun. Anta
nu Strazdu, Silvestru Valiūnu. Rin
kinyje yra ir keletas kitų autorių 
parašytų biografijų. Nevisi tie mo
kyti žemaičiai buvo jų verti. Kaiku
rie teikė tik daug vilčių, bet nepa
sižymėjo. Be to, biografijoms kenkia 
šabloninė panegirika. “Mokytus že
maičius” vertingu veikalu lietuvių 
raštijos ir kultūros tyrinėtojams pa
daro S. Valiūną, D. Pošką, J. Varke- 
levičių, D. Mogėną liečiantys duome
nys, neaptinkami kituose šaltiniuose.

TRUMPŲ NOVELIŲ VAKARĄ 
respublikinės Vilniaus bibliotekos 
konferencijų salėje surengė rašyto
jai V. Brazauskas, L. Jacinevičius, 
S. Kondrotas, A. Markevičius, A. 
Pocius, V. Rimkevičius, A. Sprindis 
ir S. Šaltenis.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, grįžo iš gastrolių 
Čekoslovakijoje, kur jam teko lan
kytis keliuose miestuose, dainuoti P. 
Čaikovskio “Eugenijaus Onegino” ir 
B. Smetanos “Parduotosios nuota
kos” operose su čekoslovakų, lenkų, 
bulgarų ir vokiečių solistais.

AKTYVIAUSIO JAUNOJO MOKS
LININKO konkursą Kaune laimėjo 
Kauno politechnikos instituto prode- 
kanas docentas J. Staniškis. Jo dar
bais naudojasi Kauno konditerijos 
fabrikas, P. Ziberto šilko audykla bei 
kitos įmonės.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreskų rinkinį “Mokėkime džiaug
tis”, sudarytą ir išverstą A. Sukovs- 
kio, 30.000 egz. tiražu išleido “Lies
ina” Rygoje. Leidinį apipavidalino 
dail. G. Vindelzis.

VEIKLOS DEŠIMTMETĮ P A M I • 
NĖJO Joniškio vaikų muzikos mo
kykla, gyveniman jau išleidusi še
šias moksleivių laidas, kurių dalis 
tęsia studijas, o kiti reiškiasi savi
veikloje. Moksleiviai čia mokomi 
kanklių, akordeono ir fortepijono 
muzikos. Pedagogų kolektyvo am
žiaus vidurkis — vos 22 metai.

BRONIUS KELBAUSKAS, baleto 
veteranas, birželio 11 d. iš Vilniaus 
operos ir baleto rūmų buvo palydė
tas į Antakalnio kapines, kur atsi
sveikinimo žodį tarė šio teatro vyr. 
rež. V. Grivickas, kultūros ministeri
jos meno reikalų valdybos viršinin
kas R. Jakučionis, baleto veteranų 
ir buvusių mokinių vardu — A. Ruz- 
gaitė ir L. Aškelovičiūtė. Oficialiuo
se ir neoficialiuose nekrologuose 
kažkodėl praleista mirties data. Ve
lionis buvo gimęs per 1904 m. Kalė
das Liepojoje. Baletą studijavo Char
kove, Kaune, tobulinosi Londone ir 
Paryžiuje. Jis yra pirmasis mūsų ba
leto solistas, darbą pradėjęs 1922 m. 
pirmųjų operų spektakliuose — Ch. 
Gounod “Fauste”, A. G. Rubinšteino 
“Demone”, dalyvavęs baleto teatro 
premjeroje — L. Delibo “Kopelijo- 
je”. Gilius pėdsakus velionis yra pa
likęs kaip baletmeisteris, ypač lietu
viškų baletų pastatymuose. J. Pakal
nio “Sužadėtinėje”, J. Gruodžio “Jū
ratėje ir Kastytyje” klasikinį šokį 
jis papildė mūsų liaudies šokiams 
būdingais judesiais. 1937-40 m. B. 
Kelbauskas vadovavo valstybinio 
Kauno teatro baleto studijai, poka
ryje — Vilniaus teatro baleto studi
jai, ruošdamas naują šokėjų pamai
ną. Nuo 1964 m. talkino ir Vilniaus 
profsąjungų kultūros rūmų žydų an
sambliui kaip patarėjas baletmeiste
ris. V. Kst.
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S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

SPORTAS
LIETUVIŲ SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI GARBENS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
mLC?a»9C St'To,on'0' °"*- • Tel. 532-3400

KRISTINA IMBRASAITE, Toronto 
Augštesniųjų Lituanistinių Kursų se
niūnė, išleistuvėse skaito A. Rinktino 
“Testamentas mano dukrelei”

Nuotr. S. Dabkaus

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Ę »erm. indėlius 1 metų 8%%
Antradieniais 10-3 f pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7!6% 
Ketvirtadieniais 10-7 f depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9,/2%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9’/2%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Ateitininkų žinios
JUBILEJINĖJE ATEITININKŲ 

FEDERACIJOS stovykloje bus se
kanti programa:

Rugpjūčio 24 d., sekmadienį — ati
darymas, dr. P. Kisieliaus žodis. 
Rugpjūčio 25, pirmadicnj, “Vysk. 
Valančius, naujos Lietuvos kūrėjas”, 
patriarchas, ir ateitininkai jo tradici
jos sekėjai” — prof. S. Sužiedėlis; 
“Ateitininkas — penkių dimensijų 
žmogus” — kun. St. Yla. Rugpjūčio 
26, antradienį, “Komunistinė tautų 
politika Lietuvoje” — prof. V. Var
dys; “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika — herojinės kovos šauk
lys” — kun. dr. Pr. Gaida. Rugpjū
čio 27, trečiadienį, “Marksizmas — 
krikščionybei pavojus, ateitininkui 
konfrontacija” — prof. K. Skrupske- 
lis; “Krikščionybė ir socialinis tei
singumas” — dr. A. Damušis. Rug
pjūčio 28, ketvirtadienį, “Katalikų 
žvilgsnis į dvasinį ištvirkimą Vaka
ruose” — kun. prof. A. Paškus; 
svarstytos: “Moralinis atsinaujini
mas kaip globalinis uždavinys”. Rug
pjūčio 29, penktadienį, “Ateitinin
kas kultūrinės sintezės akivaizdoje” 
— dr. K. Keblys; svarstybos: “Kūry
bos jieškanat tarp dviejų kultūrų”. 
Rugpjūčio 30, šeštadienį, “Po antro
jo susirinkimo vatikaniniais klausi
mais” — dr. V. Vygantas; “Kristo- 
centrizmas — ateitininkų dimensijų 
viršūnė” — kun. dr. K. Trimakas. 
Rugpjūčio 31, sekmadienį, “Ką Do
vydaitis šiandien sakytų” — dr. J. 
Girnius.

Danutė Valaitytė kartu su Kana
dos lengvaatlečių rinktine lankosi 
Europoje ir dalyvauja tarptautinėse 
rungtynėse. Ji rungtyniauja 1500 m 
ir 800 m bėgimuose. Nors šiuo mo
mentu ypatingų laimėjimų dar ne
pasiekė, tačiau įjungtas į Kanados 
lengvaatlečių rinktinę ir išvyką į 
Europą rodo, kad į ją atkreiptas rim
tas dėmesys. Tikėkimės Danutę pa
matyti Montrealio olimpinėse žaidy
nėse.

Jurgis - Gintaras Rautinš atstova
vo Kanadai tarptautiniame krepšinio 
turnyre Havanoje. Rungtynėse prieš 
Kubą kanadiečiai laimėjo 39:34, ta
čiau galutinis laimėjimas atiteko Ku
bai 71:85. Šiose rungtynėse G. Rau
tinš ir J. Russell iškovojo Kanadai 
daugiausia taškų — po 15.

Aleksas Grigonis pagerino savo 
šuolio į augštį pasekmę, peršokda
mas 6-8 pėdas (2.04 m). Jei turėtų 
noro ir įdėtų daugiau pastangų, ga
lėtų pasiekti geresnių pasekmių ir 
dalyvautų išvykoje į Europą. Dani
joje įvykusiose lengv. atletikos var
žybose Kanados atstovas vankuve- 
rietis D. Banck laimėjo III v. tik su 
6-8% pasekme.

Vytautas Gerulaitis Wimbledone, 
Anglijoje, įvykusiose lauko teniso 
“All England” pirmenybėse nelauk
tai pirmame rate pralaimėjo Austra
lijos Ray Ruffels. V. Gerulaitis leng
vai laimėjo pirmą setą 6:3, tačiau lie
tus sutrukdė tolimesnį žaidimą. Tai 
leido priešininkui atsigauti, ir V. 
Gerulaitis pralaimėjo tolimesnį žai
dimą: 4:6, 2:6, 6:3, 1:6. Siame turny
re V. G. tapo XIII žaidėju. Tai labai

augštas įvertinimas jauno žaidėjo to
kiame turnyre, į kurį susirenka ge
riausi pasaulio žaidėjai. Kartu tai 
augščiausias iki šiol lietuvio tenisi
ninko laimėjimas. Spauda apie Geru
laitį rašo, kad jis yra 6 pėdų ūgio, 
laisvu laiku klausosi klasikinės muzi
kos, rašo ir skaito poeziją. Sis turny
ras Wimbledone buvo 98-sis.

Regina Armonaitė žaidžia tinklinį 
Kanados moterį; rinktinėje. Neseniai 
įvykusiose rungtynėse York univer
sitete Kanada nugalėjo Bulgariją 
3:1. Po to kanadietės dalyvavo Mont- 
realyje vykstančiame turnyre, kuria
me, šalia Bulgarijos ir Kanados, da
lyvavo Japonijos ir Korėjos tinkli- 
ninkės. Kanados komandos daugumą 
sudaro žaidėjos iš Vankuverio. Jas 
treniruoja specialiai pasamdytas tre
neris korėjietis Moo Park. Pagal ja
ponų trenerį Kazunori Yoned, Kana
da paskutiniu laiku tinklinyje pada
rė žymią pažangą. R. Armonaitė yra 
antroji lietuvaitė pakeliui j Montrea
lio olimpines žaidynes. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaro golfo turnyro birželio 15 

d. Boltono aikštėje pasekmės: I v. 
teko Aug. Simanavičiui 77; II v. — 
R. Barakauskui 81; III v. — R. Jull 
84. Su išlyginimo taškais I v. teko 
Aug. Simanavičiui 64; II v. — R. Ba
rakauskui 66; III v. — V. Radžiūnui 
67. Komandinę taurę laimėjo R. Šim
kus ir R. Barakauskas su 138 smū
giais. A. Zalagėno skirta taurė penk
tai vietai teko R. Strimaičiui 89. 
Tarpklubines rungtynes laimėjo Vy
tis 489:507. Iš svečių geriausiai pa
sirodė S. Podsadeckis 74.

Kanados įvykiai

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN RD., atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas; privatus įva- 
žaivimas, dviem automobiliam garažas, atviras mortgičius.
INDIAN RD., atskiras, 14 kambarių tributis (triplex), 50’x 200’ skly
pas, 3 garažai.
GLENDONVVYNNE ST., atskiras, gražus 7 kambarių namas, 4 kam
bariai pirmame augšte, platus įvažiavimas, garažas. Vienas atviras 
mortgičius.
INDIAN GROVE, atskiras, 14 kambarių, arti Bloor, privatus įvažia
vimas, didelis sklypas.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% inortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS 
Namų tel. HU 9-1543

STASYS DARGIS 
Namų tel. 248-9196

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

C.

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas E i m i s Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vė sezono veiklą 

baigė dviejų dienų iškyla Romuvoje 
birželio 21-22 d.d. Skiltys, išsidėsčiu- 
sios toli viena nuo kitos, gyveno po 
atviru dangumi, gaminosi valgius, 
žaidė, sportavo. Ypatingai visus trau
kė malonus ežero vanduo, nes oras 
pasitaikė labai šiltas. Bendrame skil
čių lauže, kuriam vadovavo draugi
ninkas s.v.v.sl. L. Saplys ir adj. s.v. 
si. A. Kalinauskas, visi turėjo pro
gas pasirodyti, padainuoti ir para
gauti keptų varlių kojyčių. Iškilmin
goj sekmadienio sueigoj prie Romu
vos paminklo įžodį davė A. Radzevi
čius, E. Augaitis ir J. Karpis. Juos 
pasveikino dr-vės globėjas v.s. C. 
Senkevičius ir tėvų vardu — J. Kar
pis. Sezono veiklos varžybas laimė
jo Robertas Grybas, surinkęs 173 
taškus. Antrą vietą pasidalino Gin
tas Sendžikas ir Linas Grybas su 170 
taškų. Trečią vietą taipgi pasidalino 
Almis Kišonas ir Edvardas Grybas, 
surinkę 159 taškus. Skiltys išsirikia
vo lentelėje: I v. “Žirgai”, II v. 
“Briedžiai”, III v. “Sakalai”. Be šių 
skilčių, prie draugovės veikia skautų 
vyčių ir jų kandidatų būrelis, kuris 
visur talkina skiltims ir pats prakti
kuojasi vadovauti.

• XHI-tajai Romuvos stovyklai, 
kuri bus liepos 19 — rugpjūčio 2 d. 
d., reikalingas paplūdimio saugas 
(“life guard”). Jei kas turi leidimą 
ir norėtų dvi savaites už atlyginimą 
padirbėti Romuvoje, prašomas tuč
tuojau kreiptis į stovyklos viršinin
ką ps. V. Turūtą tel. 223-4319. C. S.

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 
prašome kreiptis į: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas Vienas iš naujųjų Kanados pašto 
ženklų, vaizduojantis šiaurės indėną

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
padidinamas iki $10. Biudžetas 
taipgi paliečia ir valstybinę ne
darbo draudą dar nenustatytu 
įmokų padidinimu darbinin
kams bei darbdaviams. Draudos 
taisyklės šiek tiek sugriežtina
mos ta prasme, kad patys metę 
darbus kanadiečiai pašalpos tu
rės laukti ne tris savaites, o še
šias. Pašalpų išmokėjimas vi
siškai bus sustabdytas pensinin
kams, sulaukusiems 65 metų. 
Lig šiol jie apie metus gaudavo 
draudos pašalpas, jeigu darbo
vietėje pasilikdavo po šios am
žiaus ribos. Dabar iš tokių dir
bančių pensininkų net nebus at
skaitomos įmokos į nedarbo 
draudos fondą. Naujasis biudže
tas taip pat numato peržiūrėti 
federacinės valdžios 50% finan
sinę paramą ligoninių išlai
doms, o paramos didinimą svei
katos draudai žada riboti 13%, 
kai tuo tarpu tos draudos išlai
dos kasmet pakyla apie 20%. 
Šie biudžeto paragrafai gali at-. 
nešti geroką sveikatos draudos 
pabrangimą, kuris baigsis įmo
kų padidinimu.

Komentatoriai bei laikraščių 
vedamieji teisingai pastebi, kad 
finansų ministerio J. Turnerio 
biudžete nėra jokių esminių 
priemonių kovai su infliacija. 
Savanorišką atlyginimų bei kai
nų didinimo suvaržymą atmetė 
ir pramonės vadovai, ir didžių
jų unijų vadai. Priverstinės 
kontrolės ministeris J. Turner 
nedrįso įvesti, motyvuodamas 
išsisukinėjimu, kad kanadiečių 
dauguma jos nenorėtų. Iš tik
rųjų ta dauguma nepriklauso už 
besaikius atlyginimų didinimus 
kovojančioms unijoms, kurių 
nariai jau ir taip gauna augš
čiausias algas Kanadoje. Tai 
daugumai kontrolės nejvedimas 
reiškia nuolatinį infliacijos at
neštą dolerio vertės kritimą be 
tokios kompensacijos, kokią 
gauna unijų nariai, be 33% al
gų padidinimo, kuriuo pasirū
pino federacinio parlamento na
riai. Otavoje kalbama, kad fe
deracinės vyriausybės ministe- 
rių kabinetas svarstė kainų bei 
atlyginimų priverstinės kontro
lės įvedimą, bet jos atsisakė, nes 
tai reikštų pernykščiuose rinki
muose konservatorių vado R. 
Stanfieldo siūlyto kelio pasirin
kimą. Paryžiuje veikianti Tarp
tautinio Ekonominio Bendradar
biavimo Organizacija savo pas
kutinėje studijoje patarė Kana
dai įsivesti algų ir kainų kont
rolę, nes priešingu atveju jos 
gaminiai gali prarasti užsienio 
rinkas dėl peraugštų kainų. Tą 
kainų kilimą neša perdidelis at
lyginimų didinimas, dukart di
desnis už amerikiečių, nekom
pensuotas gamybos pakėlimu.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Šią organizaciją sudaro 24 vals
tybių atstovai, savo sprendimus 
remiantis visišku objektyvumu.

Kvebeko augštesnysis teismas 
paskyrė 3 metus kalėjimo Kve
beko Darbo Federacijos vadui 
Louis Laberge už vandalizmo 
skatinimą. Jo sukurstyti unijos 
nariai pernai padarė $20.000 
nuostolio “Hupp Canada Ltd.” 
bendrovei. 1972 m. L. Laberge 
su kitais dviem unijų vadais 
buvo gavęs metus kalėjimo už 
narių kurstymą nesilaikyti juos 
darban grąžinančio teismo 
sprendimo. Teisėjas M. Nichols, 
paskirdamas naują trejų metų 
bausmę, maištaujantį unijos va
dą L. Laberge pavadino teisės 
sabotažininku. Jo advokatai jau 
pradėjo bylos apeliaciją.

Provincinė Ontario policija 
pradėjo tvarkyti tarptautinės 
SIU jūrininkų unijos vadus, 
kurie jau daug metų yra kalti
nami chuliganizmo veiksmais, 
rinkimų klastojimu, jiems ne
palankių narių sumušimu. Jų 
veiksmus tyrė RCMP saugu
miečiai ir Ontario policija, bet 
federacinė vyriausybė kažkodėl 
vengia spaudos reikalaujamų 
karališkosios komisijos tyrimų. 
Policijos vadovybė dabar įsakė 
suimti unijos vadą R. Grale- 
wicz ir HAlifakso uosto vicepre
zidentą H. Harnum už nelega
liai turimus šaunamuosius gink
lus, sudarančius grėsmę viešai 
ramybei. Tai, žinoma, labai 
menkas kaltinimas, bet jis, ma
tyt, turi tikslą atkreipti valdžios 
dėmesį i šių asmenų savivalia
vimus. Karališkosios komisijos 
tyrimų reikalauja ir nemaža da
lis SIU unijos narių.

Kanados susisiekimo ministe
ris J. Marchand paskelbė fede
raciniame parlamente 189 psl. 
studiją, liečiančią ateities trans
porto problemas. I jas yra 
įtraukta greitojo traukinio lini
ja iš Windsoro į Kvebeko mies
tą, kurios įgyvendinimas, įskai
tant naujus traukinius, bėgių ir 
pervažų patobulinimus, pareika
laus apie $28 milijonus. J. Mar
chand taipgi žada atšaukti fi
nansinę valdžios paramą gele
žinkeliam, lėktuvų bendrovėm, 
automobilių vairuotojam. Ke
liaujantiems geležinkeliu ji su
mažindavo jų išlaidas 5 centais 
už kiekvieną mylią, lėktuvais — 
2 centais. Netiesioginė parama 
automobilių vairuotojams nau
jų plentų tiesimu yra apie 0,6 
cento kiekvienai myliai. Val
džios pašalpų atšaukimas reikš 
bilietų pabranginimą traukinių 
ir lėktuvų keleiviams, didesnį 
benzino apmokestinimą. Ypač 
didelės finansinės paramos pa
reikalauja keleiviniai traukiniai, 
kurie yra nuostolingi jų bend
rovėms. Be paramos išsiverčia 
ir netgi pelną neša už trauki
nius judresni atuobusai. Pasak 
J. Marchando, kaikuriose Kana
dos vietovėse valdžiai būtų pi
giau traukinių keleiviams parū
pinti nemokamus autobusų bi
lietus. Paramos atšaukimą nu
matoma įgyvendinti per 5-10 
metų. Tada kiekviena susisieki
mo bendrovė turės verstis savo

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’/į % už 1 m. term. dep.
7’/a% už taupymo s-tas
814% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

skolinkis '

PARAMA
IMA:

9J4% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 10 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express). >

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijai, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamai lempas 
ir baterijos. e Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • $»>. p. uiboiis '

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai Ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
_ . programos,

971 College St., Toronto 4, Ontario yers|ob^ 

Telefonas: 533-4363 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI s p a u d i n i a i

R. CHOLKAN & CO.
CHOLKUn LTD- realtor

REAL ESTATE —
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina j parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti. 
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių, rupių plytų, atskiras namas, 
kvadratinis pląnas, vandeniu - alyva šildomas; pilnai užbaigtas rūsys, 
garažai; šeimininkas išvyksta iš Kanados. Skubus pardavimas.
COLLINGWOOD, puikus, vos pusės metų senumo, 6 didelių kamba
rių atskiras mūrinis vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, netoli ežero bei krautuvių, gražus rezidencinis ra
jonas; prašoma kaina $57.900 ir viena atvira skola; nepraleiskite 
geros progos, ypatingai išeinantieji pensijon.
KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, 2 prau
syklos, pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli 
susisiekimo.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

lėšomis, atitinkamai pabrangin
dama paslaugas. Opozicija šį 
pranešimą sutiko kritiškai, nes 
jame beveik nėra jokių konkre

čių planų susisiekimui pagerin
ti, jo išlaidom sumažinti, nors 
ši studija buvo ruošiama dve
jus metus.



ST. CATHARINES, ONTARIO
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI

MAS birželio 22 d. buvo neilgas, bet 
efektingas. Pamaldose dalyvavo ke
turios vėliavos su trimis asistentais 
kiekviena. Gražu yra matyti šalia 
jaunesnių ir vyresnio amžiaus mote
ris tautiniuose drabužiuose. Tėvų 
pranciškonų vienuolyno koplyčia 
buvo pilna tautiečių iš savos ir kitų 
apylinkių. Po pamaldų vienuolyno 
sodelyje prie Laisvės paminklo pa
dėta gėlių. Minėjimo metu pagerb
ta Ona Šukienė, išbuvusi Sibire 18 
metų. Paskaitą skaitė Hydro komi
sijos Wellande generalinis direkto
rius inž. R. A. Slavinskas. Paskai
ta buvo neilga, bet jautri ir išsami. 
Paskaitininkas pagerbtas gėlės pri- 
segimu.

JONINĖS šiemet pasisekė, nes bu
vo gerai išreklamuotos, turėjo stip
rų meninį vienetą — “Aido” chorą, 
gerą salę, lietuvišką orkestrą. Kaž
kaip Joninės turi magišką jėgą su
traukti tautiečius, kurių šiaip retai 
tepasirodo kituose renginiuose. Sį 
kartą salė buvo pilna žmonių, se
niai bematytų veidų, primirštų drau
gų-

“Aidas” davė puikią programą. 
Buvo labai gerai parinktas repertua
ras. Girdėjome kompozitorių M. No- 
viko, V. Kairiūkščio, B. Jonušo, J. 
Gaubo, T. Makačino, B. Budrevi- 
čiaus, J. Bašinsko, A. Bražinsko, J. 
Gaižausko, M. Vaitkevičiaus, A. 
Raudonikio, V. Klovos dainas. Ke
letą puikių dainų padainavo atskirai 
sol. V. Verikaitis. Meistriškai akom
panavo pianistas Jonas Govėdas, 
kuris, kaip Jonas, buvo atskirai pa
gerbtas. Gėles gavo ir visi kiti Jo
nai. Choras gavo audrą plojimų. Tai 
buvo graži ir neužmirštama progra
ma. Šokiams grojo lietuvių orkest
ras “Atspindžiai” iš Londono, Ont. 
Jonines šiemet surengė vietos šau
liai, kurių pirmininku yra labai ak
tyvus Adolfas Setikas.

PERRINKTAS PAVERGTŲ TAU
TŲ vykdomasis komitetas susirinki
me, įvykusiame birželio 19 d. lenkų 
Paderevskio vardo salėje. Tuo būdu 
dar vieneriems metam pirmininku 
yra išrinktas buvęs lenkų kongreso 
pirm. E. Dzieržek, vicepirm. ukrai
nietis advokatas B. Doliszny ir sekr. 
latvis P. Vasarinš. Susirinkime daly
vavo visų tautybių atstovai, išskyrus 
vengrą N. Mezes, kuris yra išvykęs į 
Europą. Susirinkimo pradžioje lie
tuviai atstovai išgirdo nemažai pa
gyrimų apie politiškai stiprų Vasario 
16 paminėjimą, kurio metu visi šio 
krašto žymiausi politikai bei visų 
pavergtų tautų atstovai turėjo pro
gos viešai pasisakyti už Lietuvos ir 
tuo pat kitų tautų laisvės atstatymą 
ir arčiau pabendrauti priėmimo me
tu. Susirinkimui politinį pranešimą 
padarė čekas profesorius Victor M. 
Fic, politinių mokslų dekanas Brock

universitete. Jis nušvietė Čekų Su
sivienijimo Kanadoje priimtą rezo
liuciją pradėti stiprią akciją prieš 
laisvojo pasaulio politikų klystke
lius. Tą akciją jis siūlė perimti šiai 
pavergtų tautų organizacijai ta pras
me, kad ji eitų visų pavergtų tautų 
vardu. Tos akcijos planas bus pra
dėtas formuluoti ateinančio susirin
kimo metu. Bendra šio susirinkimo 
išvada buvo ta, kad tik bendrom vi
sų pavęrgtų tautų jėgom galima ko 
nors pasiekti. Todėl dar sykį buvo 
pabrėžtas reikalas padėti visas pra
eities problemas į šalį ir siekti pa
vergtų tautų išsilaisvinimo.

DAUGELIS LIETUVIŲ, dirbančių 
įmonėse, gauna po keturias ir net 
penkias savaites atostogų. Visi pui
kiai prasigyvenę, turi puošnius na
mus, automobilius (kiti net po ke
lis), maudymosi baseinus. Jaunimas 
mėgsta Floridą, aplanko Kaliforni
ją, neretas atostogauja Karibų jūros 
salose, keliauja po Europą. Kor.

GRAFTON, Ontario
PADĖKA

Dėkoju rengėjam už Joninių pro
ga man suruoštą pobūvį: A. V. Bu- 
teikiams, J. E. Puodžiukams, broliui 
ir brolienei A. U. Kartavičiams, M. 
šimanskiui, T. V. Gražuliams. Taip 
pat dėkoju visiem dalyvavusiem ir 
prisidėjusiem prie dovanos: A. Buo- 
žienei, V. S. Tankevičiams, R. E. 
Juknevičiams, J. O. Inčiūroms, Z. 
Kartavičiūtei ir Stan, sūnui Romui, 
dukrai Genovaitei, B. Kartavičiūtei, 
B. Chase, G. Lawson, G. Hunter, 
V. J. Augėnam, S. P. Valiukam, B. 
D. Vaidilams, A. Zaleckiui, W. Mor, 
J. Maguire, J. A. Dūdoms, J. Cicke- 
vičiui, J. Petersonui, A. S. Fedir- 
kams.

Nuoširdus ačiū visiem —
Jonas Kartavičius

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos. kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

KLB St. Catharines, Ont., apylinkės iškilioji lietuvaitė Ramona Braunel 
tautybių festivalio parade. Kartu važiuoja S. Gudaitis ir apylinkės pirm. 
J. šarapnickas Nuotr. S. Ulbino

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE S“tket
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. 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 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

lietuvių Baltic Exporting Co. *80 Ave-
JSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADIEČIŲ ŠVENTĖ

Pirmosios Kanados lietuvių 
tautinių šokių ir "dainų šventės 
organizacinio komiteto pirmininkui 

Didžiai gerbiamas pirmininke, 
Su nepaslepiamu pasitenkinimu 

perskaičiau spaudoje žinutę, kad pa
galiau ir Kanados lietuviai nutarė 
rengti pirmąją tautinių šokių ir dai
nų šventę. Tai sveikintinas Kanados 
lietuvių žingsnis, nes visą laiką būti 
antrininko rolėje visiems įgrįsta, 
ypač kai išlaidomis dalijamasi pro
porcingai, o pelno likutis lieka vy
resniajam.

Tikiu, kad šį pirmoji Kanados lie
tuvių tautinių šokių ir dainų šventė 
nebus paskutinioji, bet taps ilgame
te ateities tradicija. Pagaliau dau
geliui čikagiečių bus proga atsilošti 
svečio kėdėje.

Linkiu sėkmės bei ištvermės šo
kėjams, dainininkams ir visiems, kas 
tik prisidės prie šventės pasisekimo.

Kaspcras Radvila

PADĖKOS IR HIMNAS
Viešos padėkos spaudoje įvairio

mis progomis yra labai gražus būdas 
išreikšti dėkingumo jausmui, tai tar
si dalijimasis savo liūdesiu, džiaugs
mu, rūpesčiu su plačiąja visuomene. 
Viešai reiškiant padėką bičiuliams, 
artimiesiems, nėra kaip išskirti savo 
šeimos narių, kurie padėkos labiau
siai užsitarnauja. Dėlto priekaištas 
tos rūšies padėkoms yra visai ne
pagrįstas. Padėka spaudoje yra kul
tūringumo ir nuoširdumo ženklas.

Negalima sutikti ir dėl priekaiš
to giedojimui Lietuvos himno šven
tovėse. Kai jis yra draudžiamas oku

puotoje Lietuvoje, reikia jį giedoti 
laisvėje, neišskiriant šventovių. Jei 
mūsų vyskupai tai leidžia, nėra pa
grindo priekaištauti. Kam gi būti 
vyskupiškesniais už vyskupus?

A. Mužikas
LAIŠKAS IS PUNSKO

Mirties metinių proga (liepos 14) 
gili užuojauta Povilo Pečiulio šei
mai: Julijonai Pečiulienei, sūnui Vy
tautui, Aldutei Pečiulytei, kurie liko 
dar labai maži (tėvelis žuvo 1946 
m.). Povilai, lai būna lengva Tau 
Punsko žemelė, kuri priglaudė Tavo 
iškankintą kūną. Tu buvai tėvynės 
mylėtojas, savo jaunystę paaukojai 
Lietuvai, palikai našlaičius didelia
me varge. Jie plaukė per baisias ug
nies bangas be irklų, jų laivą vaira
vo Sv. Dvasia. Tau, Julijona, didžiau
sia pagarba, daug kentėjai ne nuo 
vieno, bet nuo visų atėjūnų, nuo 
įniršusių žvėrių. Brangi mūsų artis
te ir dainininke praeities, Tu šviesi 
žvaigždė, mes visi Sv. Kazimiero 
Draugijos nariai ir draugai reiškia
me didelę pagarbą Tau ir Tavo šei
mai. Visi liepos 14 d. pasimelskim 
už Povilo vėlę. Stasė

Pajieškojimas
Jieškomas Mečislovas Tamošiūnas, 

Bernardo sūnus, gimęs 1907 m. Šni- 
konių kaime, Šeduvos valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje; į Kanadą atva
žiavęs 1927 m. Jieško sesuo Ane
lė Tamošiūnaitė. Jis pats arba apie 
jį žinantys prašomi atsiliepti: “T. Ži
burių” administracija, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

ŠYPSENOS
Einšteino patarimas

Amerikiečių korespondentas 
kreipėsi į profesorių Albertą 
Einšteiną, klausdamas, kaip ge
riausiai galima išreikšti gyveni
mo laimę. Einšteinas nusišypso
jo ir tarė:

— Gyvenimo laimę? Ta pačia 
lygtimi, kaip ir visus dalykus iš
reiškiame.

— Ar galite ją man pasakyti?
— A ligi X plius Z. Raidė X

— tai darbas.
— O ką reiškia Z? — nekant

ravo korespondentas.
— Z reiškia laikyti liežuvį už 

dantų. M ,Meteorogija
Meteorologijos stoties vedė

jas diktuoja savo mašininkei:
—L Rytoj — šilta, vakare — 

lietus.
— Gaila, — tarė sekretorė,

— rytoj žadėjau eiti į pasimaty
mą.

— Na, tai gali išbraukti lie
tų, — tarė stoties vedėjas.

• Per keletą metų mokykloje 
ir mokyklos šuo išmoksta eilė
mis loti (korėjiečių priežodis).

• šypsena pigesnė už elektrą, 
bet teikia daugiau šviesos.

(A. Cronin)
WINDSOR, Ontario

SAULIAI RENGIA GEGUŽINĘ 
M. J. Kizių sodyboje liepos 6 d. 
Meninę programą atliks “Aušros” 
mergaičių kvartetas. V.
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Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai, kaip 
Intertrade Express Corp.

Dabar jūsų giminės gaus 
daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ
| LIETUVĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.70 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Pigiausiomis kainomis 
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis iš šių 

naujų modelių:
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3785.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4335.50

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $4168.75

Eksportinis modelis
“MOSKVICIUS”412IE $3835.00

“MOSKVICIUS”408IE $3526.75

Station Wagon
“MOSKVICIUS”426IE $4002.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $4293.75

Naujas, pagerintas
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 AE $2751.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu
letenių su automobilių ir apar
tamentų iliustracijomis.

VARTOTI DRABUŽIAI
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

| JOHN’S ELECTRIC
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646

į Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai 
i nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į 
| namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik

menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

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

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

j TINKAMIAUSIOS DOVANOS j 
| VASAROS IR RUDENS SEZONUI I
'' Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
<$ (suknelei reikia 2% jardo)
$ Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta;
$ tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50
5 Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga ........... $45.00
$ Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) ................................ $ 2.50
X Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora ....... $ 2.50

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių ............. $10.00
6 Vyriški išeiginiai nailono marškiniai .......................................... $10.00
X Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ...................................... $ 3.50
$ Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas .......................... $ 7.50
& Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas ...................................... $17.50
X šitos kainos yra su įskaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti
X tik persiuntimo išlaidas .............................................................. $17.00
S SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
v 8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono,
$ 1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės,
X 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu
X ir persiuntimo išlaidomis kainuoja .........................................  $125.00 »
•C Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos v' 
& aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 8 
X negalima pasiųsti. X
$ Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olimpia” rašomąsias X I mašinėles su lietuvišku raidynu. X

Sudarome testamentus^ administruojame nuosavybes, persiunčiame X 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras) įį

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. £ 
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. V

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W. Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
Toronto, Ontario
M6 R 1X3

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

Winnipeg,
PO ILGOS LIGOS birželio 18 d. 

“Betanijos” chroniškų ligų priežiū
ros namuose mirė Jonas Bimšas, gi
męs Klaipėdoje. Studijavo Anglijos 
Londone, Vokietijoje. Mokytojavo 
Šiaulių ir Alytaus amatų mokyklose. 
Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 
Kadangi mokėjo vokiečių ir anglų 
kalbas, dirbo Raudonajame Kryžiu
je, Schweinfurte dėstė anglų kalbą. 
Prasidėjus emigracijai, daug kam 
padėjo tvarkyti emigracinius doku
mentus. 1949 m. su šeima atvyko į 
JAV ir apsigyveno Bostone. 1968 m. 
persikėlė į Winnipegą pas dukterį 
Gertrūdą, kuri yra ištekėjusi už Pet
ro Galmino ir augina dvi dukreles. 
Palaidotas birželio 21 d. iš liuteronų 
Šv. Petro šventovės Chapel-Lown ka
pinėse. Po laidotuvių Galminų na
muose vyko mirusio pagerbimui pus
ryčiai.

A.a. JONAS BALALIS balandžio 
15 d. savo kambaryje rastas negy
vas. Balandžio 24 d. iš Šv. Kazimie
ro šventovės palaidotas Brookside 
kapinėse. Apie jį mažai teturima ži
nių. Buvo tylus, vienišas; gimęs 
1900 m. birželio 24 d. Priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai. i

MOTINOS DIENOS minėjimas įvy
ko gegužės 18 d. Jį suorganizavo LB 
jaunimo sekcijos vadovas Marius 
Timmermanas. Bt.

SIDABRINĖ SUKAKTIS. Birželio 
14 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje paminėjome labai jaukiai 
ir iškilmingai nuolatinių visuomenės 
veikėjų Eugenijos ir Everesto Fe- 
darų 25 metų vedybinę sukaktį. Į šį 
minėjimą Ev. Fedaro tėveliai atvyko 
iš V. Vokieitjos, Juozas ir Ona Popi- 
kaičiai iš Edmontono, Ona Dargie
nė iš Čikagos. Dalyvavo vietos kle
bonas kun. J. Bertašius, Eug. Feda
ro darbovietės viršininkas Mr. Loyd 
Bridges su žmona ir nilna salė vietos 
lietuvių.

Oficiali dalis buvo pavesta J. Po- 
pikaičiui. Sveikinimus nuo savęs pa
skaitė lietuviškai abu Fedarų vaikai 
Violeta ir Edvardas. Buvo pasakyta 
gražių kalbų, išklausyti sveikinimai 
telegramomis bei laiškais. Sukaktu
vininkai gavo gražių dovanų — si
dabro ir porceliano rinkinių.

Šį pobūvį surengė p. Fedarienės 
brolis Juozas Grabys, motina Gra- 
bienė ir abu Fedarų vaikai. Stalai 
buvo apkrauti įvairiausiais skaniais 
patiekalais. Tai daugiausia p. Grabie- 
nės darbas, šiek tiek ir kitom laki
nant. Veikė įvairių gėrimų bufetas. 
Svečiai labai geroje nuotaikoje vai
šinosi iki 2 v.r.

šeimos nariai, giminės ir draugai 
pajuntame daug stipriau šeimynišką 
šilumą, iškilmingai minėdami kurį 
nors sukaktuvinį įvykį. Tokie pobū
viai stipresniais ryšiais suartina vi
sus.

NESENIAI GRIŽO iš ligoninės po 
širdies priepuolių Kazimieras Ma- 
laškevičius. ir A. Radzeyičius. Lin
kime jiems gerai sustiprėti. B. B.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimas 
birželio 15 pradėtas Šv. Kazimiero 
šventovėje 11 v.r. pamaldomis. Mi
šių metu prieš altorių stovėjo išsiri
kiavusios keturios vėliavos — lietu
vių, latvių, estų ir Kanados. Prie 
kiekvienos vėliavos garbės sargybo
je stovėjo no vieną mergaitę kiekvie
nos tautybės, apsirengusią savo tau
tiniais drabužiais. Lietuvių vėliavą 
laikė A. Eimantų vyriausias sūnus 
Gediminas, vėliau — Juozas Grabys. 
Garbės sargyboje stovėjo Aldona 
Jančiukaitė ir Br. Bujokienė pasi
keisdamos. Kanados vliavą laikė Ma
rius Timmermanas, vėliau Everestas 
Fedaras (kitų tautybių pavardžių ne
pavyko gauti).

Klebonas kun. J. Bertašius pasakė 
pritaikytą dienai pamokslą anglų

Manitoba
kalba. Po pamaldų buvo pranešimas, 
kad tuojau vykstame prie žuvusiųjų 
karių paminklo padėti vainiko. Ten 
A. Eimantas, B-nės kultūrinių rei
kalų vadovas, pasakė kalbą angliš
kai ir tylos minute paprašė pagerbti 
žuvusius ir ištremtus Sibiran. Aldo
na Jančiukaitė su estų mergaite pa
dėjo vainiką prie paminklo visų tri
jų tautybių vardu. Br. Bujokienė

“T.Žiburiams’aukojo
$50: dail. Alf. Dargis; $25: Stay- 

ner-Wasagos ir apylinkių lietuviai; 
$20: Bronius Venslovas, J. Vaskela; 
$12: Juozas ir Danutė Petroniai; $10: 
Rimas Strimaitis, Petras Latauskas, 
Skolastika šibilskienė, J. Juršys, Jo
nas Macijauskas, Dalius Brazdžionis, 
Jonas Rėvas, Br. Abromonis; $9: Iz. 
Gataveckas; $6: Adomas Kantautas; 
$5: Juoz. Pilipavičius, L. Puskepe- 
laitienė, Br. Ceika, J. Jauneika, A. 
Bernotaitis, V. Dobilas, M. Borusie- 
nė, A. P. Misevičiai, B. Gurgždaitis, 
St. Radzevičienė, S. Kneitas, Juoz. 
Jonušas, M. Norvaišienė, Jonas Še
putis, T. Trakymienė, Mart. Jankus, 
“Ilgųjų Ragų Klubas” iš Hamet, 
Kalifornijos, Pr. Gustys, Pr. Daugi
nas; $4.55: Nik. Kardelis.

Rėmėjo prenumeratas po $15.00 
sumokėjo: E. A. Kazlauskas, Justas 
Vaičius, Alb. Raila, A. Melvydas, A. 
Bernotaitis, A. Krausas, A. Bagdo
nas, Br. Girčys, Peter Karn, C. Bu- 
daitis, kun. Aug. Sabas, B. Gurgž
daitis, J. švenčiūnas, Jurgis Bubnys, 
S. Kneitas, L. Baziliauskas, Petras 
Lapienis, Jonas Macijauskas, V. Bau- 
binienė, St. Gramaliauskas, Vyt. Pe
čiulis, Alf. Skrebūnas, Br. Jurgutis, 
Vita Lapaitienė, Mrs. L Ehlers, St. 
Sinkevičius, P. šalna, M. šarauskas, 
V. Jankaitis, kun. J. Matutis, M. 
Marcinkienė, A. P. Stanėnas, A. K. 
Mažeika, E. Švėgždienė, S. Deveikis, 
Z. Sodonis, Kuzmas Construction Co. 
Ltd., J. G. Puodžiukai, dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. A. Užupienė-Lukienė, 
Vyt. Mickevičius, Aleksas Vickosas, 
Ant. Žiobakas, vysk. A. L. Deksnys, 
A. Judd-Juodgalvis; $2.50: Z. Uždra- 
vis, K. Miškinis; $2: St. Lukoševi
čius, M. Aukštuolis, St. Lukas, K. 
Balčiūnas, Vyt. Prūsaitis, Vyt. Lum- 
bis, A. Razutis, J. Vaineikis, V. Mi- 
kuckas, J. Rutkys, J. Dženkaitis, 
Wm. G. Zarkis; $1: P. Bielinis, K. 
Jasiulevičius, E. Avižienė, Pr. Mic
kus, M. Tilindienė, Mrs. S. Kacki.

Nuoširdus ačiū visiem lietuviš
kos spaudos rėmėjam.

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

IB
MU CHAPEL 2180 HuronUrio St.. 279-7MS

MONCESVALLES CHAPEL 436 RonctSValltVAv*.
S3J-7M4

707-315J

FRANK BARAUSKAS Limited
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų
-------------  vartojamomis kalbomis padės--------------

• Valteris Drešeris Realtor Mgr.
• Helen Bailey (Balčiūnienė)
• Arvidas Zakarevičius
• Pranas Barauskas, F.R.I.

231-6226
233-3323
233-3323
743-0100

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• (staigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

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

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TO RO N T
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Žinios iš Išganytojo liuteronų 
parapijos susirinkimo kelia didelį 
susirūpinimą. Lietuvos Kankinių pa
rapija nuoširdžiai užjaučia lietuvius 
brolius evangelikus ir linki tarpusa
vio vieningumu bei krikščioniška lie
tuviška dvasia savo teises apginti ir 
tikisi, kad kun. A. Žilinskas ir to
liau gražiai darbuosis Toronte savo 
tautiečių tarpe.

— Joninės ir Petrinės atšvęstos 
Wasagoje po 11 v. pamaldų. Dėkoja
me J. Žiūraičiui, par. tarybos pirmi
ninkui, už atvykimą ir tartą žodį, 
kat. moterų draugijos valdybos at
stovei A. Aperavičienei ir Anapilio 
moterų būrelio pirm. S. Aušrotie- 
nei už tartus žodžius ir vaišių paruo
šimą.

— Dėkojame geradariams — S. 
Juknevičiui, V. Ramanauskui, J. Na- 
cevičiui ir M. Vaišvilai už atliktą 
darbą stovyklavietėje, tvarkant van
denį ir keičiant elektros laidus.

— Kun. J. Staškus trim savaitėm 
išvyko į Dainavos ir Vermonto sto
vyklas kapeliono pareigoms.

— Pamaldos: šį sekmadienį Ana
pily: 10 v. už a.a. Stanislavą Krikš
čiūnienę, 11 v. už a.a. Joną Songai
lą ir a.a. kun. Kazimierą Kavaliaus
ką; Wasagoje: 11 v. už a.a. Marcelę 
Korsakienę.

— Pakrikštyta: Renata - Elzbieta 
Staškevičiūtė.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio popie

tėje atsilankiusieji, kurių buvo apie 
120, rado naują tvarką: stalai buvo 
užtiesti naujom baltom staltiesėm, 
stalus puošė naujų gėlių pintinėlės, 
aptarnaujančios mergaitės buvo ap
sirengusios naujom uniformom, sve
čiam nebereikėjo stovėti eilėje lau
kiant bilietėlių, užsakymai buvo pri
imami prie stalų. Daugiau žadėtų 
pakeitimų nebuvo pastebėta. Reikia 
tikėtis, kad visi pažadai bus įvykdy
ti artimoje ateityje.

— Iki šiol svetainėje “Lokys” ne
buvo griežtai kontroliuojama, kad ją 
lankytų tik nariai ir jų rekomenduo
ti svečiai, kaip reikalauja taisyklės. 
Dabar šis reikalavimsa bus griežtai 
vykdomas. Administracija prašo na
rius savo svečius įrašyti į svečių 
knygą.

— Svetainės “Lokys” administra
cija primena, kad svetainę lankyti 
galima tik plnamečiams — 18 metų 
sulaukusiems asmenims. Jaunes
niems, kad ir negeriant svetainėje, 
ten būti negalima. To reikalauja alk. 
gėrimų vadyba.

— Kad nelietuvius būtų lengviau 
supažindinti su lietuvių tautos ir 
valstybės užimama vieta kitų tautų 
tarpe ir kad tų žinių lengviau galėtu
me suteikti tautiečiams, kuriems 
Lietuvoje neteko gyventi, Lietuvių 
Namai nori įrengti lituanistinį mu- 
zėjų. Tiems, kurie šiame darbe galė
tų padėti žiniomis, darbu ar ekspo
natais, LN bus labai dėkingi.

— Praėjusią savaitę LN nario įna
šus sumokėjo: Pupeika Vyt. $100, 
Monstvilas Liudas ir Monstvilas Ada 
po $50, Saulis Antanas $25.

Toronte plačiai paradavo iš 
JAV ir Kanados suvažiavę į 
savo kongresą šreineriai — eg
zotiškai atrodą masoniškos or
ganizacijos nariai. Būdinga jų 
veiklos žymė — cirkiniai pra
moginio pobūdžio pasirodymai 
ir labdara. Šreineriai išlaiko 29 
ligonines luošiems vaikams. Ga
limas dalykas, šreinerių eilėse 
yra ir lietuvių kilmės narių.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — 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.

BURIAVIMUI iš Toronto į Klevelan- 
dą jieškoma poros asmenų įgula 16 • 
50 m. amžiaus. Skambinti tel. 247- 
5634.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329. 
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIS ATLIEKA visus namų 
dažymo darbus iš lauko. Tel. 535- 
2581. Skambinti po 5 v.p.p. ir klausti 
Joe.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, i 

į pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Birželio 20 d. iš mūsų švento

vės palaidotas Juozas Paplauskas, 
72 m. amžiaus; jo giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą. Giliai už
jaučiame Vytautą Urboną, Lietuvo
je mirus jo sesutei Birutei; nuoširdi 
užuojauta Vytautui Vingeliui, mirus 
Lietuvoje jo broliui Povilui.

— Sis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišios — 7.30, 8 v.v. ryto 
ir 7.30 v. vakaro.

— Ateinantį sekmadienį antroji 
rinkliava — par. skoloms mažinti.

— Nuo ateinančio sekmadienio 
ketvirtos Mišios nebus laikomos 
11.15 v., bet 11.30 v. ir vakaro Mi
šios bus laikomos ne 7 v., bet 8.30. 
Wasagos stovyklavietėj sekmadie
niais Mišios bus laikomos 11 v.

— Susituokė: Danguolė Remeiky- 
tė ir Erikas Rotkis; Renata Slapšy- 
tė ir Vitas Stukas.

— Pakrikštyti: Adelė Emily, An
tano ir Carroll Vapsvų duktė; Jason 
Joseph, Rūtos Baltaduonytės ir Ro
nald Lemon duktė.

— Pensininkų pobūvis — liepos 
8, antradienį, 4 v.p.p., ateitininkų 
kambaryje.

— Wasagos stovyklavietė jau pa
ruošta stovyklavimui. Įvestas šiltas 
dušas, daug kas išdažyta, įrengtas 
naujas kambarinis šaldytuvas. Šią 
savaitę bus šaulių stovykla. “Auš
ros” stovykla bus liepos 6-19 d.d.; 
ateitininkų — liepos 20 — rugpj. 2 
d.d. Registruojami par. raštinėje.

— Šventovės atnaujinimo vajus tę
siamas toliau. Jau nemažai parapi
jiečių prisidėjo savo aukomis; malo
niai laukiame visų prisidedant.

— Šeštadienio Mišios: 8 v. — už 
Vytautą Simanavičių, užpr. V. M. Si
manavičių; 8.30 v. — už Juozą Ra- 
cevičių, užpr. D. Balsienės; 9 v. — 
už Kęstutį Simanavičių, užpr. brolių; 
9.30 v. — už Mečį Senkevičių, užpr. 
V. Senkevičienės; sekmad., 8 v. — 
už Uršulę Grinskienę, užpr. V. J. 
Vingelių; 9 v. — už Ireną Gurevi
čienę, užpr. A. Gurevičiaus; 10 v.
— už Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienės; 11.15 v. — už Antaną 
Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės; 12 
v. — tretininkų int.; 8.30 v.v. — 
už Mariją Selmienę, užpr. A. R. Ul
bų ir J. Priščepionkos.
AUKOS RELIGINEI ŠALPAI

Tikinčiosios Lietuvos Die
nos proga persekiojamai Lietu
vos Bendrijai aukojo: Toronto 
Prisikėlimo parapija $1002.42, 
Toronto Lietuvos Kankinių par. 
$625, Sudburio $202.50, Delhi 
šv. Kazimiero parapija $165, 
Londono Šiluvos Marijos par. 
$139, Qttavos par. $120.79 ir 
Montrealio šv. Kazimiero par. 
$100.25.

Trečiajam pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui remti cent
rini vajaus komitetą Kanadoje 
sudaro: pirm. dr. Juozas Sun- 
gaila, 109 Riverwood Parkway, 
Toronto 18, Ont. M8Y 4E4; ižd. 
Juozas Vaičeliūnas, 170 Indian 
Road, Toronto 3, Ont.; nariai
— Algis Čepas ir Rūta Cepai- 
tytė. Kanadoje tikimasi surink
ti $10,000. Apylinkėse vykdo
mo vajaus darbuotojai prašomi 
visais reikalais kreiptis į cent
rinio komiteto pirmininką arba 
iždininką. Inf.

Tautinių šokių vienetų regist
racija V tautinių šokių šventei 
Čikagoje pratęsta iki liepos pra
džios. Registruotis pas va
dovę Galiną Gobienę, 6849 Ver
non Ave., Dearborn Heights, 
Mich. 48127, USA.

Statybos rangovas Viktoras 
Staškūnas, anksčiau gyvenęs 
Sault Ste. Marie, o dabar netoli 
Peterboro, Ont., su žmona ir to
rontiškiais p.p. Radžiūnais ap
lankė “TŽ”. Ta proga nusipirko 
lietuviškų knygų ir paliko auką 
“T. Žiburiams” $50. Jam nuo
širdžiai dėkojame.

Ligoniai. Etobicoke generali
nėje ligoninėje gydosi p. Eidu- 
kaitienė, Šv. Juozapo — Pr. 
Rekšys, p. Radžiuvienė. Praėju
sį savaitgalį staigo susirgo J. 
Didžbalis.

Alfonsas ir Ona Skrebūnai iš 
Toronto persikėlė į Mississaugą, 
kur pasistatydino puikią rezi
denciją. P.p. Skrebūnai yra da
lininkai “Newport” viešbučio 
Port Credit, Ont.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už 

mums suruoštą staigmeną 20 
metų vedybinės sukakties pro
ga: rengėjams, dalyviams ir 
sveikinusiems mus ta proga. 
Jūsų parodytas draugiškumas, 
įteiktos dovanos ir linkėjimai 
liks niekad neužmirštami.

Jūsų —
Petras ir Loreta Murauskai

SiTYLOriS TELEVISION
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Užbaigti paruošiamieji darbai 
šaulių stovyklai Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje N. Wasagoje. 
Stovyklautojai šauliai galėjo 
atvykti birželio 30 d. ir stovyk
lauti (be maisto). Penktadienį, 
liepos 4, vakare LŠST kultūros 
vadovas muz. A. Mikulskis va
dovaus šauliškam laužui. Bus 
humoristinė programa ir dai
nos. Solo dainuos gražiabalsė N. 
Slivinskaitė. šeštadienį ruošia
mas banketas su menine progra
mą ir šokiais. Veiks bufetas. 
Nors tai šaulių šventė, bet šau
lių bičiuliai ir svečiai bus mielai 
įleidžiami. Meninei programai 
vadovaus VI. Pūtvio šaulių kuo
pos teatro “Aitvaras” režisorė 
Aid. Biškevičienė. Programą at
liks dainininkai E. Rotkis ir D. 
Remeikytė, dailiojo žodžio at
stovas Ant. Sutkaitis. Jau yra 
atvykusių šaulių stovyklautojų 
iš Montrealio: Ign. Petrauskas 
ir Mylė. Laukiama ir daugiau 
svečių iš tolimų vietovių. Inf.

Tautybių savaitė — Karava
nas pasibaigė liepos 1 d. Ir šie
met ji buvo populiari visame 
Toronto mieste, ypač kaikurie 
paviljonai. Lietuvių paviljonas 
“Vilnius” buvo skoningai įreng
tas trijose Prisikėlimo salėse, 
tačiau dideliu populiarumu ka
nadiečių visuomenėje nepasižy
mėjo. Lankytojų skaičius buvo 
mažesnis nei ukrainiečių, ameri
kiečių, jamaikiečių ir kitų pavil
jonuose. Mat, lietuvių ir kitų 
baltiečių paviljonuose nebūna 
cirkinio pobūdžio programos. 
Be to, lietuvių paviljoną ir kitus 
paviljonus toje zonoje specialie
ji autobusai su keleiviais lankė 
tiktai kas 3 valandas. Visdėlto 
lietuvių paviljoną kasdien ap
lankė po keletą šimtų kitatau
čių. Jų tarpe buvo Ontario li
beralų partijos vadas B. Nixon, 
miesto burmistras Crombie, bu
vęs min. J. Yaremko ir kt. Daug 
lankytojų buvo savaigalio dieno
mis. Meninę programą atliko, 
be torontiškių ansamblių, Ha
miltono “Aidas” ir Londono 
“Baltija”.

“T. žiburiai” atostogaus dvi 
pirmąsias rugpjūčio savaites. 
Laikraštis neišeis, nes spaustu
vės tarnautojai nedirbs, o jų lai
kinai pakeisti nėra kam. Admi
nistracija dirbs ir atostogų me
tu.

Prisikėlimo parapijos banke
lis paskyrė “T. Žiburiams” $100 
auką ryšium su laikraščio pa
tarnavimais informacijos srity
je. Leidėjai reiškia nuoširdžią 
padėką.

Stasys Motuzas, “TŽ” skaity
tojas V. Vokietijoje, atsiuntė 
“T. žiburiams malonų laišką ir 
$20 auką, “kad ‘TŽ’ dar skais
čiau žibėtų tremties ūkanose.” 
Laiške jis pažymi, kad V. Vokie
tijoje yra pasiturinčių tautiečių, 
prašančių kanadiečius nemoka
mai siųsti jiems lietuviškus laik
raščius, nors patys gali užsimo
kėti. St. Motuzas yra pasižymė
jęs savo medžio drožiniais, ku
riuose atsispindi patriotiniai 
motyvai. Jų nuotraukų nemažai 
buvo spausdinta lietuvių ir vo
kiečių laikraščiuose įvairiomis 
progomis. St. Motuzui dėkoja
me už paramą spaudai.

Pašto patarnavimai etninei 
spaudai dar nėra patenkinami. 
“TŽ” 25 nr. siunta buvo nuvež
ta į centrinį Toronto paštą bir
želio 17, antradienį, 2.30 v.p.p. 
Ji turėjo būti tuojau pat skirs
toma ir išnešiojama skaityto
jams. Deja, toji siunta išgulėjo 
pašte visą savaitę visai nepa
liesta. Dėlto skaitytojai 26 nr. 
gavo anksčiau nei 25 nr. Toli
mesnių vietų gyventojai — 
Montrealio, Winnipego, Kalga- 
rio, Vankuverio “TŽ” gauna tik 
už 10 ar 15 dienų (vankuverie- 
čiai dar vėliau). “TŽ” yra iš
siunčiami kiekvieną antradienį 
apie 2.30 v.p.p. per centrinį To
ronto paštą ir skaitytojus turė
tų pasiekti tą pačią savaitę iki 
penktadienio. Tik “TŽ” 27 nr. 
paštas nepriėmė antradienį dėl 
valstybinės šventės. Dėlto laik
raštis buvo išsiųstas liepos 2 d. 
rytą. “TŽ” administracija daro 
viską, kad laikraštis pasiektų 
skaitytojus tą pačią savaitę. Ne
sklandumų atvejais prašoma 
kreiptis į vietinius paštus ir 
“TŽ” administraciją. Taip pat 
galima kreiptis ir pas savo apy
linkių parlamentinius atstovus. 
Toronte gyvenantieji gali tiesiai 
kreiptis į centrinį paštą: Mr. El
lis arba Mr. Cumberland 369- 
3944 arba 369-3945.

!
I

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos STUDIJŲ DIENOS

Kviečiame visus tuos, kurie domisi SALSS, atvykti į Kent 
State universitetą liepos 11-13 dienomis griežtai akademi
niam darbui. Kaina, įskaitant registraciją, už 2 naktis (uni
versiteto “town houses”), valgį (6 sykius) — $25.00.

Registruotis suvažiavimui galima iš anksto, atsiunčiant 
$25.00 adresu: Vytautas Žagarskas, c/o 1081 East 176th, 
Cleveland, Ohio 44119, USA
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PROGRAMA: penktadienį, liepos 11
— suvažiavimo atidarymas Klevelando Lietuvių Namuose
— suvažiavimo
— vjsi dalyviai

dalyvių susipažinimas 
vyksta į Kent State universitetą
šeštadienį,

7.30
8.30

9.30

10.30

11.00

12.00
13.00

7.30
8.30

12.00
13.00

i
I

į

— pusryčiai
— studentų klubų 

federacijos klausimas
— pranešimai

(studentų klubų)
— pokalbis iš SALSS 

istorijos
— paskaita “Unifying 

ethnic youth”
— pietūs
— paskaita tema — kaip 

“security conference” 
liečia Lietuvos padėtį

sekmadienį,
— pusryčiai
— darbo posėdžiai:

rezoliucijos, sąjungos
konstitucija, studentų 
klubų federacija

i — pietūs
— kultūrinė paskaita

Dalyvaus paskaitose: dr. Cadzow, Dennis Friggs, VanHeusen, 
A. Idzelis, kun. G. Kijauskas ir kiti

I

I
Ypač svarbu, kad visi studentų klubų pirmininkai ar jų atstovai, 

SALSS nariai ir visi studentai atvyktų į šią sesiją.
Studijų dienų klausimais skambinti Antanui Šileikai antradienį- 

ketvirtadienį, 18.00-20.00 v. tel. 416-244-0080 (Toronto, Ont., Canada)

Smūgis lietuviams evangelikams
ė>

Š. m. birželio 25 d. Išganyto
jo evangelikų šventovėje Toron
te įvyko visuotinis parapijos su
sirinkimas, kuriame, pirminin
kaujant vyskupui dr. O. F. Reb- 
le, buvo svarstomas lietuvio ku
nigo kvietimas bei skyrimas 
antruoju lygiateisiu klebonu 
šalia esamo anglų klebono kun. 
J. Bindernagel. Pateiktas pa
siūlymas buvo atmestas, nes ne
surinko % balsų, reikalaujamų 
evangelikų liuteronų konstitu
cijos (Lutheran Church of Ame
rica Eastern Canada Synod). Šis 
smūgis palietė ne tiktai kun. Al
gimantą Žilinską, bet ir visą 
lietuviškąją parapijos dalį.

Kodėl tokia situacija susida
rė? Lietuviai; evangelikai 1949 
m. Toronte pradėjo organizuoti 
savo parapiją ir draugijas. Ta
me kelyje jie pergyveno nevie
ną krizę, įvairų susiskaldymą. 
Kai 1963 m. į Torontą atvyko 
kun. A. Žilinskas iš JAV-vių, su
gebėjo sujungti visų krypčių 
evangelikus į vieną “Vilties” 
parapiją. Neturėdama savo pa
talpų, pastaroji prisiglaudė prie 
anglų Redeemer parapijos. Ši, 
būdama ekonomiškai silpna ir 
nariais negausi, parodė norą su
sijungti su lietuvių parapija, 
vadovaujama kun. A. Žilinsko. 
Pastarasis tapo dvitautės .(ang
lų ir lietuvių) parapijos klebo
nu. Jis keletą metų dviem kal
bom laikė pamaldas bei aptar
navo visus parapijiečius. Per tą 
laiką lietuviai sudarė parapijos 
narių daugumą ir jautėsi gerai 
susitvarkę. Parapijos ir draugi
jų veikla ėmė klestėti. Į šią oazę 
buvo atkreiptas vadovybės dė
mesys — jaunam klebonui kun. 
A. Žilinskui buvo pasiūlyta 
koordinatoriaus vieta, kuri maž
daug atitinka katalikų dekano 
poziciją. Kadangi naujos parei
gos reikalavo daug laiko ir pa
stangų, kun. A. Žilinskas atsi
sakė klebono vietos ir, šalia 
koordinatoriaus pareigų, rūpi
nosi tik lietuviais. Parapijos kle
bonu buvo pakviestas kun. J. 
Bindernagel, kuris ir dabar te
beina tas pareigas. Po kelerių 
metų evangelikų liuteronų si
nodas pradėjo siaurinti koordi
natoriaus poziciją ir biudžetą. 
Kun. A. Žilinskas, pamatęs, kad 
tokiom sąlygom nebegali tęsti 
koordinatoriaus tarnybos, pa
reiškė norą jos atsisakyti ir 
grįžti į turėtą Išganytojo para
piją klebonu, kad tuo būdu vėl 
pilnai galėtų rūpintis lietuviais 
ir kitais parapijiečiais. Grįžimą 

Kanados lietuvių kultūros darbuotojų suvažiavimo dalyviai vakarienės metu. 
K kairės: Gabija Juozapavičiūtė, dail. Antanas Tamošaitis, Silvija Martin- 
kutė, Kristina Pareštytė Nuotr. M. Borusienės

i

d
liepos 12
14.00 — įvairūs simpoziumai, pvz. 

“Direct ties between 
universities”; Vatikano 
pozicija Lietuvos atžvilgiu;

, kaip studentai gali 
įsijungti į Amerikos 
politiką ir kiti

— vakarienė
— simpoziumas
— bus pranešta

18.00
19.00
21.00
24.00 — Mišios

Niliepos 13
14.00

15.00
16.00

18.00

— PL Jaunimo Sąjungos 
pranešimai

— paskaita “Etninė spauda1
— paskaita “Etninė žydų 

veikla”
— vakarienė, užbaiga

3

betgi apsunkino teisiniai nuo
statai, kurie reikalauja, kad esa
masis klebonas atsisakytų savo 
vietos. Jo atleisti sinodas, pagal 
nuostatus, negali, nes nėra pa
daręs jokio nusikaltimo. Lietu
vių atstovai, apsvarstę padėtį, 
sutarė su angliškąja puse turė
ti parapijoje du lygiateisius kle
bonus, gaunančius vienodą atly
ginimą, kurių vienas aptarnautų 
anglus kitas lietuvius. Parapijos 
taryba būtų viena, sudaryta iš 
anglų ir lietuvių. Jai pirminin
kautų pasaulietis. Tokiam susi
tarimui patvirtinti, pagal sino
do konstituciją, reikėjo visos 
parapijos (anglų ir lietuvių) % 
balsų. Birželio 25 d. sušauktas 
susirinkimas, kuriam buvo pa
teiktas minėtasis planas. Slaptu 
balsavimu 205 parapijos nariai 
pasisakė už, 108 — prieš. Bal
savo (įskaitant įgaliojimus) 313 
narių. Iki 2/s daugumos trūko 
tik 4 balsų (reikėjo bent 209). 
S u s i r i n kimui pirmininkavęs 
vysk. dr. Reble oficialiai paskel
bė, kad specialios komisijos su
tartas planas atmestas ir kad 
kun. A. Žilinsko kvietimas į pa
rapijos klebonus atpuola.

Lietuviai tą faktą sutiko su 
giliu liūdesiu. Jį ypač apgailes
tavo inž. G. šernas, vienas iš 
pagrindinių lietuvių grupės va
dovų, daug darbo įdėjęs į at
mestąjį planą. Be to, susirinki
mo metu jis buvo vertėju bei 
aiškintoju. Susirinkimo sekre
tore buvo mokyt. J. Adomavi
čienė. Visiems buvo aišku, kad 
angliškosios pusės dauguma 
balsavo prieš lietuvius. Disku
sijų metu vienas anglas pareiš
kė, kad ši parapija gyvavo prieš 
lietuvių įsijungimą ir dėlto jų 
pretenzijos į lygiateisiškumą 
esančios nepriimtinos. Susirin
kime anglų buvo mažiau nei lie
tuvių, bet anglai turėjo daugiau 
įgaliojimų. Be to, balsavime ne
dalyvavo ir kaikurie evangelikai 
lietuviai. Tą aplinkybę ypač 
skaudžiai pergyvena aktyvieji 
evangelikai.

Ką Toronto lietuviai evange
likai darys toliau, tuo tarpu nė
ra žinoma. Kas bebūtų, jie yra 
pasiryžę savo poziciją ginti ir 
siekti savarankiškos padėties. 
Ypač svarbu, kad pasiliktų To
ronte kun. A. Žilinskas, vienin
telis lietuvis evangelikų kuni
gas Kanadoje, kuriam tenka ap
tarnauti savo tautiečius įvairio
se vietovėse ir dalyvauti bend
rojoj lietuvių veikloj. K.

M MONTREAL
Kviečiame jaunimų ateitininkų va

saros stovyklon Baltijoje prie Lac 
Sylver ežero liepos 12 - 20 d.d. Vado
vaus patyrę jaunimo vadovai. Jų tar
pe bus Elenutė Razgaitienė iš Kleve
lando, stud. Linas Mikulionis iš Det
roito ir kt. Rankdarbių mokys mont- 
realietės — Rima Tekutytė ir Dana 
Styraitė. Registruotis: J. Adomonie
nė, 6470 Jalobert Ave., Montreal, 
Que. HIM 1K9. Tel. 256-5355. A.

Visas jaunimas yra kviečiamas sto
vyklauti Baltijos stovyklavietėje lie
pos 26 — rugpjūčio 10 d.d. Montrea
lio skautų ir skaučių stovykloje. Se
sių štabas: Irena Danytė iš Otavos, 
Audronė Jonelytė, Elė Jurgutienė, 
Daina Kerbelytė, Rasa Lukoševičiū- 
tė, Audra Žurkevičiūtė; brolių šta
bas: Rimas Ališauskas, Gintaras Na- 
gys. Romas Otto, Romas Verbyla. 
Šeimininkė — p. Kasperavičienė, pa
galbininkė — p. Mylienė, ūkvedys 
— Romas Verbyla. Registracija ir 
informacija — Elė Jurgutienė 626- 
7499, Romas Otto 365-1778. R. L.

Kristina Bendžiūtė, Antano ir Bro
nės Bendžių duktė, baigė Montrealio 
meno mokyklą. Kasmet mokykla ruo
šia meno parodą. Kristinos buvo iš
statyti keturi paveikslai. Visus juos 
žiūrovai nupirko. Vieną paveikslą 
nupirko meno muzėjus, o kitus tris 
privatūs asmenys. Kristina montrea- 
liečiams labai gerai pažįstama kaip 
talentinga ir veikli lietuvaitė. Ji la
bai gerai baigė lituanistinę mokyk
lą. Pirmoji iš “Gintaro” ansamblio 
Šokėjų. B. Nagienės išraiškos šokio 
dalyvė. “Vaivorykštės” projekto pa
grindinė vykdytoja. Už didelį įnašą 
“Vaivorykštei” gavo $300 stipendiją. 
Taip pat priklauso lietuvių jaunimo 
organizacijoms. Yra atstovė į pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą. Kris
tina jau dirba savo specialybėje. Lin
kime jai laimės meno srityje

Vidas Gureckas, Leono ir Olgos 
Gureckų sūnus, baigė medicinos 
mokslus. Išlaikęs nustatytus gydyto
jui egzaminus, pradėjo dirbti Mont
real General Hospital. Atlikęs prak-. 
tiką, žada Montrealyje atidaryti savo 
kabinetą. Džiaugiasi montrealiečiai 
nauju gydytoju. Laukiame, kad Vi
das susidomėtų ir lietuviška veikla.

Šv. Jono Kr. iškilmių proga birže
lio 22 d. Mount Royal kalne lituanis
tinės mūsų mokyklos tautinių šokių 
grupė atliko programą, vadovauja
ma mokyt. Rasos Lukoševičiūtės. 
Akordeonu grojo Linas Staškevičius. 
Džiugu, kad mūsų veiklioji Rasa ne 
tik parapijos salėje žinoma, bet ir 
sugeba pasirodyti kanadiečių tarpe 
įvairiomis progomis. Rasa yra jau
nimo atstovė j jaunimo kongresą.

Aušros Vartų parapijos šv. Onos 
Draugija, vadovaujama darbščiosios 
Anelės Ūsienės, surengė įdomią iš
vyką į Upper Canada Village, daly
vaujant per 40 Draugijos narių. Tai 
yra labai įdomi vietovė Ontario pro

skolos. Pr.vincijoje, užimanti didelius žemės

Montrealio lietuviai skautai “Baltijos” stovyklavietėje. Šiemet skautų bei 
skaučių stovykla ‘^Baltijoje” vyks liepos 26 — rugpjūčio 10 d. Informacijas 
teikia: E. Jurgutienė 626-7499, R. Otto 365-1778 Montrealyje

Greitgs ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

į į | IT H ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I A V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA Ui: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ............... 6.0% Asmenines .................... 10.5%
Taupomąsias s-tas ............. 8.0% Nekiln. turto ............... 10.25%
Term. ind. 1 m. .................. 8.0% čekių kredito ............... 12.0%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

8.5%
9.0%

Investacines nuo ........ 10.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumų.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rotemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

plotus. Čia gali pamatyti, kaip gy
veno Kanados žmonės senovėje. Ga
lima buvo plaukti laiveliais, pasiva
žinėti bėriais ir širmiais, pajodinėti 
arkliais. Atrodo, kad jojikių iš šv. 
Onos Draugijos neatsirado. Turėtų 
susidomėti šia vietove mūsų organi
zacijos, kurios rengia jaunimo išvy
kas.

LK Mindaugo šaulių kuopa, laiky
damasi lietuviškos Joninių tradici
jos, birželio 21 d. “Baltijos” stovyk
lavietėje suruošė Joninių šventę, šv. 
Mišias 5 v.p.p. atnašavo kun. J. Ara- 
nauskas. Buvo ir laužas, meniniai 
pasirodymai, šokiai, bufetas.

“Vaivorykštė” Kanados sostinėje 
Otavoje, valstybinio archyvo patal
pose, vietos lietuvių padedama, su
rengė parodą. Ją globojo sen. Car
ter ir KLB Otavos apylinkės valdy
ba. Valdžios atstovas Douglas labai 
džiaugėsi meniniais darbais. Jis iš
gyrė visas projekto vykdytojas, ypač 
Ireną Lukoševičienę, kaip pagrindi
nę projekto organizatorę ir inicia
torę.

A.a. Ona Dauderienė staiga mirė 
birželio 16 d. Ji buvo pirmoji komi
teto garbės narė, kai buvo organizuo
jama AV parapija. Savo ramiu bū
du, darbštumu ir religingumu AV 
parapijai labai daug padėjo. Palai
dota birželio 20 d. iš AV šventovės. 
Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių. 
Gedulingas pamaldas laikė klebonas 
kun. J. Kubilius. Pamoksle jis iškė
lė didelius a.a. Onos nuopelnus. J 
kapines ją palydėjo didelė žmonių 
minia. Visa parapija liūdi dėl jos 
mirties ir nuoširdžią užuojautą reiš
kia jos vyrui Juozui Dauderiui, sū
nui Henrikui su šeima bei visiems 
giminėms.

Jau čia pat ir liepos 6 d. — Auš
ros Vartų parapijos 25 metų sukak
ties išvyka į gamtą. Visos organiza
cijos rado prieglaudą AV salėje ir 
ja dažnai naudojasi. Reikia tikėtis, 
kad visoms organizacijoms užteks 
vietos ir Palangos vasarvietėje. A.A.

"Lito” jaunųjų narių ekskursija į 
Shriner’s cirką buvo įdomi ir gausi 
dalyviais. Dalyvavo 85 jaunieji na
riai, 5 tėvai ir 5 “Lito” pakviesti pa
lydovai. Didžiausio dėmesio susilau
kė cirko akrobatai ir žvėrys — liū
tai ir drambliai. Programa užtruko 
dvi su puse valandos.

“Lito” vedėjas Pr. Rudinskas nuo 
liepos 1 d. išvyksta dviem savaitėm 
atostogų, o nuo antros liepos savai
tės — sekretorė A. Ottienė. Atosto
gautojus vasaros metu “Lite” pava
duos stud. Vida Burbaitė.

Nesant pakankamo paskolų parei
kalavimo iš "Lito” narių lietuvių, vis 
daugiau išduodama investacinių pa
skolų nenariams pirmųjų mortgičių 
pavidalu. “Lito” nariai kviečiami iš 
savo darboviečių rekomenduoti rini
tus nuosavybių pirkėjus, kuriems 
reikalingos nekilnojamojo turto pa


