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Yra kur mokytis Pasaulio įvykiai
EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOS BAIGMINIAI POSĖDŽIAI 

bus pradėti liepos 30 d. Suomijos sostinėje Helsinkyje, kur įvyko 
ir pirmasis šios konferencijos posėdis 1973 m. liepos 3 d. Ženevoje 
jau paruoštas apie 100 psl. dokumentas, liečiantis Europos sienas, 
politinį bei ekonominį bendradarbiavimą, lengvesnį keitimąsi in
formacija ir žmonėmis. Jį Helsinkyje turės pasirašyti 35-kių vals
tybių vadai, jų tarpe — JAV prez. G. Fordas, sovietų kompartijos 
vadas L. Brežnevas ir Kanados premjeras P. E. Trudeau. Europos 
saugumo konferencijos pagrindiniu iniciatorium buvo L. Brežne
vas, kuriam labiausiai rūpi dabartinių Europos sienų patvirtinimas, 
įteisinantis Raudonosios Armijos atneštus pakeitimus II D. karo 
pabaigoje. Praktiškai tai reiškia Baltijos valstybių ir Moldavijos

Kalbant apie jaunimo problemas, vis iškyla lietuvių kalbos 
klausimas. Nepaslaptis, žymi dalis išeivijos lietuvių jaunimo silp
nai temoka lietuvių kalbą ir turbūt nemaža dalis visai jos nemoka. 
Statistikos nėra, tačiau, vadovaujantis lietuvių gyvenimo stebėji
mu, galima tvirtinti, kad tik mažesnis nuošimtis pakankamai moka 
lietuviškai. Tai tie, kurie aktyviai dalyvauja visuomeninėje veik
loje, besireiškiančioje ypač ateitininkuose ir skautuose. Tai išei
vijos jaunimo aktyvas, pakankamai sąmoningas ir pasiruošęs už
imti vadovaujančias lietuviškojo gyvenimo pozicijas. Tačiau jis, 
perėmęs tas pozicijas, ras vienoje pusėje lietuviškas pensininkų 
gretas, kitoje — silpnakalbį ir bekalbį jaunimą. Tokioje situacijoje 
dar aštriau iškils kalbos problema: senieji reikalaus laikytis tradi
cijos ir lietuvių kalbos, o jaunieji darys spaudimą pereiti prie 
gyvenamojo krašto kalbos, paliekant lietuvių kalbą kampinin
kės vietoje. Jau ir dabar girdėti panašių situacijų. Kaikur jauni
mas jau pradeda reikšti pageidavimą vartoti gyvenamojo krašto 
kalbą susirinkimuose, įvesti ją lietuviškuose laikraščiuose. Ir juo 
toliau, juo stipriau reikšis tokie pageidavimai. Kodėl? Ogi todėl, 
kad daug jaunimo nemoka pakankamai lietuvių kalbos. Tai liu
dija net patys lituanistinių kursų mokytojai, dėstantieji pamokas 
XII-XIII skyriaus mokiniams.

★ ★ ★
Tokia situacija susidarė po 30 metų gyvenimo išeivijoje. Ar 

dėlto, kad nėra kur mokytis lietuvių kalbos? Ne. Mokytis iki šiol 
buvo kur ir tebėra. Juk visdse didesnėse lietuvių kolonijose veikia 
šeštadieninės mokyklos. Prie jų prisideda augštesnieji lituanis
tiniai kursai, veikia Pedagoginis Lituanistkos Institutas su neaki
vaizdiniu skyriumi Čikagoje. Yra Vasario 16 gimnazija. Rengiami 
įvairūs kursai bei lituanistinės savaitės. Štai kad ir šią vasarą: 
studentų sąjunga rengia studijų dienas Kento universitete,'jau
nimo sąjungos ryšių centras organizuoja lituanistinę savaitę, švie
timo vadovai kviečia mokytojus ir jaunimą į lituanistikos ir tau
tinių šokių savaitę Dainavos stovyklavietėje. Vyksta ateitininkų, 
skautų, sportininkų, seselių rengiamos stovyklos, kur lietuvių 
kalbai teikiamas nemažas dėmesys. Besilankantieji lietuvių šven
tovėse taip pat girdi lietuvišką žodį. Klausantieji radijo programų 
gali rasti ir lietuviškas valandėles. Skaitantieji laikraščius gali pa
sirinkti iš jų vienokį ar kitokį. Lietuviškų knygų taipgi netrūksta. 
Taigi, neperdedant reikia konstatuoti, kad yra kur mokytis lietu
vių kalbos. Ją galima studijuoti netgi kaikuriuose universitetuose. 
Jeigu išeivijos jaunimas neišmoksta pakankamai Lt.avių laibos, 
tai kaltos kitos priežastys. Jų tarpe daugiausia lemia šeima ir gy
venamoji aplinka. Yra šeimų, kuriose vaikai puikiai kalba lietu
viškai ir po 30 metų gyvenimo išeivijoje.

★ ★ ★
Kaip vienas išganingiausių receptų lietuvių kalbos problemai 

išspręsti primygtinai siūlomas Vilniaus universitetas. Ten esą jau- 
nuolis-ė per šešias savaites išmoksta lietuvių kalbą. Tai perdidelis, 
visai nepagrįstas optimizmas. Per šešias savaites jaunuoliai gali 
tik pramokti kalbos. Tokių wunderkindu, kurie per tokį trumpą 
laiką išmoktų kalbą, gali būti labai labai mažai. Tie, kurie ten 
nuvažiuoja jau mokėdami lietuvių kalbą, šiek tiek daugiau jos 
pramoksta. Bet šiaip ar taip Vilniaus kursais negalima remtis, no
rint, kad jaunimas išmoktų lietuvių kalbą, šešios savaitės jau
nuolio gyvenime yra perdaug trumpas laikotarpis, kad galėtų iš 
esmės pagerinti jaunuolio lietuvių kalbos mokėjimą. Taigi, Vil
niaus receptas anaiptol nėra toks išganingas, kaip daugelis siūlo. 
Be to, neužmirškime kas šiandieną Vilniuje sėdi ir koKį mokslą 
skleidžia. Tėvai bėgo nuo bolševizmo, pakėlė didžiausius vargus, 
kad nepatektų į jo nagus, o dabar kaikurie jų siunčia ton sistemon 
savo vaikus. Sakoma, ten nėra indoktrinacijos. Bet tai sako ten 
buvę mokiniai, dar nepajėgią atskirti tiesos nuo propagandos. Pvz. 
Lietuvos istorija ten gali būti dėstoma tiktai falsifikuota. Nuva
žiavusieji ten to nejaučia, nes jų istorijos žinojimas yra menkas 
arba joks. Kam tad siųsti jaunimą pavojun, kai išeivijoj yra kur 
mokytis lietuvių kalbos ir nefalsifikuotos lituanistikos? Pr. G.

Olimpinių žaidynių įrengi- 
niams burmistras J. Drapeau bu
vo numatęs tik ketvirtį milijo
no dolerių, nors 1972 m. olim
piados išlaidos Muenchene sie
kė $800 milijonų. Rengėjų ko
miteto pirm. R. Rousseau pas
kutinis pranešimas Kvebeko 
parlamentui liudija jau iki 
$714.838.900 pakilusią įrengi
nių kainą. Net ir didžiausi op
timistai numato apie $250 mili
jonų deficitą. Jam sumažinti da
bar planuojamos auksinės olim
pinės monetos, už kurias tikima
si gauti $30 milijonų. Pašto 
ženklai ir suvenyrinės monetos 
neatnešė tiek pajamų, kiek ti
kėjosi rengėjų komitetas. Nepa
lyginamai sėkmingesnė buvo 
olimpinė loterija. Nors iš jos ti
kėtasi tik $32 milijonų pelno, 
ligšiolinės pajamos jau pasiekė 
$227 milijonus. Kiekvienas lo
terijos tiražas jas padidina $25 
milijonais, Spėjama, kad bend
ros olimpinių žaidynių išlaidos 
gali peržengti bilijoną dolerių, 
o deficitą pakelti net iki $500 
milijonų. Jį padengti oficialiai 
yra įsipareigojusi Kvebeko pro
vincija ir Montrealio miestas. 
Burmistras J. Drapeau dabar 
jau planuoja pratęsti olimpinę 
loteriją su milijono dolerių lai
mikiais poolimpiniam laikotar
piui, jeigu bus gautas federaci

Olimpinės žaidynės
nės vyriausybės sutikimas. 
Anksčiau šią loteriją planavo 
perimti Kvebeko provincija ir 
ją tęsti milijonierių loterijos 
vardu. Visi šioje loterijoje lai
mėti pinigai yra atleidžiami nuo 
pajamų mokesčio. Taigi, laimė
tojai gauna pilną sumą.

Imigracijos ministeris R. And
ras įsakė išvažiuoti iš Kanados 
buvusiam P. Vietnamo gen. D. 
V. Quangui, prezidento N. V. 
Thieu patarėjui karo ir saugu
mo reikalais. Remiantis tyrimų 
duomenimis, gen. D. V. Quan- 
gas buvo įsivėlęs į narkotikų 
prekybą bei kitus kriminalinio 
pobūdžio veiksmus. Montrealin 
pas savo tris vaikus jis atvyko 
gegužės 15 d. iš pabėgėlių sto
vyklos JAV, o sekančią dieną 
atskrido ir jo žmona. Gen. D. V. 
Quangas pradėjo apeliaciją. Ma
tydamas galimą pralaimėjimą, 
gen. D. V. Quangas taip pat 
stengiasi gauti vizą grįžti į JAV. 
Imigracijos pareigūnai tiria 
praeitį ir kitų dviejų imigrantų 
iš P. Vietnamo — gen. G. V. Ho- 
no ir bankininko N. T. Doi. Pir
masis vadovavo $4 milijonų ver
tės amerikiečių paramai, kuri 
buvo teikiama į naujus kaimus 
perkeltiem vietnamiečiam. Jam 
metamas kaltinimas, kad tik da
lis tos sumos pasiekė šelpiamuo-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Sibirinių trėmimų sukakties minėjimo proga Montrealyje lankėsi Simas Kudirka. Nuotraukoje __ jo sutikimas
Montrealio mieste prie paminklo Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Lietuviu susitikimas Romoje
KUN. BR. LIUBINAS

Šv. Metų proga Romon suva
žiavo lietuvių iš įvairių pasau
lio kraštų. Buvo tikimasi sutik
ti grupę ir iš Lietuvos, tačiau 
toji viltis netapo tikrove. Di
džiausias būrys buvo iš JAV-bių 
ir Kanados, berods, apie 200. 
Antroj vietoj skaičium buvo lie
tuviai iš Vokietijos — per 50. 
Gražus būrys buvo atvykęs iš 
Anglijos, kurio 7 nariams teko 
išvykti iš Romos aerodromo, 
nes Italijos policija buvo tokia 
nemandagiai žiauri, kad juos 
grąžino atgal. Mat, Romoj tuo 
metu lankėsi Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris A. 
Gromyka. Buvo po keletą asme
nų iš Prancūzijos, Belgijos ir 
įvairių kitų kraštų. Romoje bu
vo apgyvendinti įvairiuose na
muose, bet visų bendru centru 
tapo Lietuvių šv. Kazimiero ko
legija.

Bendroji programa prasidė
jo birželio 28. Buvo lankomos 
katakombos ir Šv. Pauliaus ba
zilika. Europos lietuvių vysku
pas Antanas Deksnys virš kata
kombų esančioje Šv. Sebastijo
no bazilikoje kartu su dideliu 
būriu lietuvių kunigų iš viso pa
saulio koncelebravo šv. Mišias 
ir jų metu pasakė pamokslą. Po 
to trumpai nusileista į kapines- 
katakombas ir netrukus išvykta 
prie Šv. Pauliaus bazilikos. Po
pietė buvo laisva.

Kunigų posėdžiai
Sekmadienį, birželio 29, kon- 

celebruotos Mišios prie pat šv. 
Kazimiero kolegijos, Šv. Dorotė- 
jos seserų mokyklos koplyčioje. 
Joms vadovavo lietuvių bičiulis 
kardinolas Antonio Samorė. Jis 
pasakė ir pamokslą lotyniškai. 
Tolimesnė dienos dalis pasau
liečiams buvo laisva, o kunigai 
susirinko į Kunigų Vienybės su
važiavimą. Posėdžiuose dalyva- 
vavo per 50 kunigų iš įvairiau
sių pasaulio kraštų. Juos pradė
jo kun. dr. V. Rimšelis, MIC. 
Į prezidiumą buvo pakviesti 
prelatai J. Balkūnas iš JAV, J. 
Tadarauskas iš Kanados, J. Avi
ža iš Vokieijos, P. Ragažinskas 
iš Brazilijos ir kun. A. Spurgis, 
MIC, iš Australijos. Sekretoria
vo prel. P. Celiešius ir kun. V. 
Dabušis. Atidarymo maldą su
kalbėjo vyriausias amžiumi kun. 
Antanas Grigaitis iš JAV. Svei
kinimo žodį tarė min. Stašys Lo
zoraitis. Toliau sekė prel. L. 
Tulabos paskaita apie kunigą 
dabartyje, o po jos — diskusi
jos. Tos pačios dienos vakarą 
visi keliavo į Šv. Petro aikštę, 
kur popiežius Paulius VI laikė 
šv. Mišias ir įšventino keletą 
šimtų kunigų iš viso pasaulio. 
Šventinamųjų tarpe buvo ir vie
nas lietuvis iš JAV — kun. Pet
rauskas.

Šviesa iš praeities
Birželio 30 buvo pradėta Mi- 

šiomis Šv. Jono bazilikoje Late- 
rane. Mišias vėl laikė visas bū
rys kunigų, šį kartą vadovau
jant vysk. P. Marcinkui, kuris 
pasakė ir pamokslą. Sekanti 
dienos dalis pasauliečiams buvo 
laisva, o kunigai vėl susirinko į 
Šv. Dorotėjos mokyklą tęsti sa
vo posėdžių. Pirmiausia išklau
syta prof. kun. P. Rabikausko, 
SJ, paskaita apie kunigą praei
tyje. Paskaitininkas pasirinko 
du kunigus — iš 17-jo amžiaus 
jėzuitą kun. Mikalojų Lancijų 
ir vysk. Motiejų Valančių. Pir
masis didžiajai daugumai klau
sytojų buvo girdimas pirmą kar
tą. Kalbėdamas apie M. Valan
čių, prof. Rabikauskas iškėlė vi
są eilę dalykų, įrodančių Valan
čiaus rūpestį kunigais. Po to se
kė pasitarimai. Ypač nagrinėta 
mintis steigti viso pasaulio lie
tuvių kunigų draugiją. Tą drau
giją galutinai suformuoti paves
ta JAV lietuvių Kunigų Vieny
bei.

Išrinkta vadovybė
Liepos 1 d. įvyko Pasaulio 

Lietuvių Katalikų Bendrijos die
na. Ji pradėta koncelebracinė- 
mis Mišiomis S. Maria Maggiore 
bazilikoje. Vadovavo vysk. V. 
Brizgys ir pasakė atitinkamą pa
mokslą. Suvažiavimo posėdžiai 
vyko Šv. Dorotėjos mokyklos sa
lėje. Juos pradėjo vysk. V. Briz
gys, primindamas viso pasaulio 
lietuvių katalikų apsijungimo 
reikšmę ir svarbą. Pasirodo, 
kad iki šiol organizacine pras
me susijungę visame pasaulyje 
tik lietuviai. Tai paaiškėjo pain
formavus apie susiorganizavimą 
Šv. Sostą ir iš jo gavus atsa
kymą.

Posėdžiams pirmininkauti pa
kviestas St. Lūšys iš JAV, o į 
prezidiumą dar pakviesti prel. 
P. Ragažinskas iš Brazilijos, V. 
Hermanienė iš Vokietijos ir B. 
Sakalas iš Kanados. Sekretoria
vo Rauckinas ir Pauliukevičius. 
Pirmiausia susirinkusius pasvei
kino min. Stasys Lozoraitis. Iš

Iš Šveicarijos atvykęs kun. Albinas Arminas (kairėje) prie Maua miesto, 
Brazilijoje, N. Prasidėjimo par. klebonijos, kur apie 20 metų klebonavo jo
brolis prel. Aleksandras Arminas — poetas Venancijus Ališas, miręs birže
lio 6. Dešinėje — prel. Armino bendradarbis Liet. Katalikų Šv. Juozapo 
Bendruomenės valdyboje Jonas Antanaitis, vietinis zakristijonas ir kun. 
Antanas Trimakas, prel. Armino pakviestas talkon Nuotr. A. Saulaičio

klausytas pirmininko K. Kleivos 
pranešimas. Taipgi pranešimus 
padarė — kun. Br. Liubinas iš 
Vokietijos, kun. Ereminas iš 
Italijos, prel. P. Ragažinskas iš 
Brazilijos, B. Sakalas iš Kana
dos, J. Serafinaitė iš Škotijos, 
kun. S. Matulis, MIC, iš Ang
lijos, P. Kriščiūnas iš Venecue- 
los. Į Pasaulio Lietuvių Kata
likų Bendrijos valdybą išrinkta 
10 narių iš JAV ir Kanados: 
prel. J. Tadarauskas 47, dr. J. 
Sungaila 45, dr. Vygantas 45, 
Sidrys 39, K. Kleiva 39, kun. 
Bagdanavičius, MIC, 36, Br. Po
vilaitis 30, 8. Kižienė 29, J. Je
rome 24, Zailskaitė 21. Kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, skaitė paskai
tą apie religinę būklę Lietuvo
je ir padarė trumpą pranešimą 
apie Dievo Tarno arkv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos eigą. 
Po pietų paskaitą skaitė dr. Vy
gantas.

Šveicarų programa
Liepos 2 d. priešpiet buvo Šv. 

Petro bazilikoje lietuvių koply
čioje kun. Petrausko primicijos, 
kurias jis laikė kartu su 40 me
tų kunigystės sukaktį švenčian
čiais kunigais V. Dabušiu ir L 
Urbonu. Tos dienos vakare visi 
dalyvavo šv. Tėvo bendroje au
diencijoje. Iš visų kraštų daly
vių buvo pilna Šv. Petro aikštė. 
Popiežius gražiai suminėjo lie
tuvius, suteikdamas jiems ypa
tingą palaiminimą.

Paskutinė iškilmių diena bu
vo liepos 3-ji. Po laisvos prieš- 
pietės pavakary Šv. Dorotėjos 
seserų mokyklos salėje sureng
ta meninė programa, kurią atli
ko šveicarai, vadovaujami Joa
nos Stasiulienės. Jie gražiai pa
šoko visą eilę lietuviškų šokių, 
o dainininkas Otto Linsi padai
navo 11 lietuviškų dainų. Me
nininkai susilaukė didelių ova
cijų. Uždaromąjį žodį tarė dr. 
A. Žemaitis ir vysk. V. Brizgys. 
Po to dar ilgai Šv. Kazimiero 
kolegijos kieme vyko lietuvių iš 
įvairių pasaulio kraštų bendras 
pobūvis. Sekančią dieną visi iš
važinėjo į savo namus. 

priverstinį įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, prisijungimą Karaliau
čiaus srities, dalies prieškarinės 
Lenkijos teritorijos. Dabartinių 
sienų patvirtinimu Sovietų Są
junga taipgi nori pilno savo įta
kos pripažinimo Lenkijoje, Če
koslovakijoje, R. Vokietijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje ir Ru
munijoje. Tai pastebėjo ir ko
munistinė Kinija, kurios nuo
mone, Sovietų Sąjunga, mas
kuodamas! taikiu sambūviu, sie
kia vyravimo Europoje. Naujo
sios sutarties tekstas tebėra ne
paskelbtas. Vakarų valstybių at
stovai Ženevoje stengėsi su
švelninti dabartinių sienų pri
pažinimo klausimą, bet Maskva 
ir iš tokios versijos sugebės da
ryti sau naudingas išvadas bei 
jas panaudoti propagandai. Jai 
svarbiausia gauti Vakarų vals
tybių vadų parašus, pripažįstan
čius pokarinius Europos sienų 
pakeitimus, nors ir su tam tik
rais rezervais, kurie iš esmės 
juk nepakeičia dabarties. Anks
tyvas konferencijos užbaigimas 
šią vasarą L. Brežnevui sudarys 
progą pasigarsinti savo nuopel
nus sekančių metų pradžioje 
planuojamoje sovietų komparti
jos XXV konferencijoje. Spė
jama, kad kompartijos vadovy
bę jis tada perduos kitam as
meniui.

PRIEŠ TAIKŲ SAMBŪVI
Rašytojas A. Solženicinas, vie

šėdamas Niujorke ir Vašingto
ne, bandė atkreipti amerikiečių 
dėmesį į taikaus sambūvio iliu
zinę pusę. JAV kongreso rū
muose jam oficialų priėmimą 
surengė 25 senatoriai, iš viso 
susilaukę apie 80 dalyvių. Pasak 
A. Solženicino, Vietnamo trage
dija JA Valstybėms tėra vienas 
narelis ateities bandymų gran
dinėje. Kongreso narius jis pra
šė kovoti su klaidingais kompro
misais, liečiančiais komunistinę 
priespaudą jo tėvynėje, nes nuo 
JAV laikysenos priklausys pa
saulio laisvė ir dvasinės verty
bės. Primindamas prie užbai
gos artėjančią Europos saugu
mo konferenciją, A. Solženici
nas pastebėjo: “Šiomis savaitė
mis, kai draugiška sutartis di
plomatiniais kastuvais bendra
me kape palaidos dar tebeal
suojančius kūnus, aš stengiau
si atkreipti amerikiečių dėmesį 
į 1973-čiuosius taikaus sambū
vio aušros metus, kurie badmi- 
riams sovietinių kalėjimų sto
vyklose atnešė dar didesnį mais
to normos sumažinimą.. .” Vals
tybės sekr. H. Kissingeris, rea
guodamas į A. Solženicino at
virus žodžius, smerkiančius ta
riamąjį sambūvį,'prisipažino re
komendavęs prez. G. Fordui 
vengti oficialaus susitikimo su 
juo. H. Kissingerio nuomone, A. 
Solženicinas nori, kad JAV tęs
tų agresyvią politiką sunaikinti 
sovietinei sistemai. Tačiau tokia 
politika, vedanti į karinį kon
fliktą, yra nepriimtina ameri
kiečiams ir pasauliui. Su H. Kis
singerio išvadomis nenori sutik
ti senatoriai H. Jackson ir J. 
Buckley, propaguojantys A. Sol
ženicino priėmimą Baltuosiuose 
Rūmuose. Jų teigimu, prez. G. 
Fordui ir valstybės sekr. H. Kis- 
singeriui tada paaiškėtų, kad 
A. Solženicinas iš tikrųjų pasi
sako už taikų sambūvį be iliu
zijų, už pagrindinėms žmogaus 
teisėms ir pasaulio taikai tar
naujančius amerikiečių ryšius 
su sovietais. Prez. G. Fordas, 
ruošdamasis 1976 m. rinki

mams, jau pakeitė savo nuomo
nę ir norėtų susitikti su A. Sol- 
ženicinu, bet vengia oficialaus 
kvietimo, pasitenkindamas pa
žadu jį priimti.

BENDRAS SKRYDIS
Taikiam sambūviui buvo skir

tas amerikiečių “Apollo” ir so
vietų “Sojuz” erdvėlaivių susi
jungimas virš Vokietijos terito
rijos. Šioje istorinėje erdvių 
misijoje amerikiečiams atstova
vo astronautai T. Stafford, V. 
Brand, D. Slayton, sovietams — 
kosmonautai A. Leonov, V. Ku
basov. Kapsulę, pritaikytą abie
jų erdvėlaivių susijungimui, at
gabeno pajėgesne raketa iššau
tas “Apollo”. Amerikiečiams 
taip pat teko sunkiausias šio 
skrydžio uždavinys susirasti ir 
pasivyti sovietinį “Sojuzą”. Pa
sirodo, amerikiečių “Apollo” 
erdvėlaivis yra gerokai judres
nis už “Sojuzą”, kurio beveik 
visas valdymas yra atliekamas 
iš žemės, įskaitant net ir švie
sų užgesinimą, kai kosmonautai 
ruošiasi miegoti. Astronautai sa
vo erdvėlaivyje turi elektroni
nius skaitytuvus tiesioginiams 
sprendimams, o “Sojuzui”trūks
ta netgi atsarginės įvairių įren
ginių sistemos, kuri pakeistų iš
ėjusią iš rikiuotės. Šie trūkumai 
bei sovietų atsilikimas nuo ame
rikiečių paaiškėjo, pradėjus 
bendras treniruotes žemėje.

VADŲ SVEIKINIMAS
“Apollo” ir “Sojuzo” bendras 

skrydis truko 44 valandas. Per 
tą laiką buvo atlikti kaikurie 
bendri eksperimentai, pasikeis
ta astronautų ir kosmonautų 
viešnagėmis. Amerikiečiai sten
gėsi šnekėti rusiškai, sovietai 
— angliškai. Daugiausia darbo 
šioje srityje turėjo Tomas Staf- 
fordas ir Aleksiejus Leonovas. 
Jiedu netgi surengė ir spaudos 
konferenciją, atsakydami į klau
simus iš žemės, šio bendro skry
džio dalyvius sveikino prez. G. 
Fordas ir kompartijos vadas L. 
Brežnevas. Abu jie prisiminė 
taikų sambūvį, kurio dėka buvo 
prieita prie bendradarbiavimo 
erdvėse. Pirmą kartą skrydžių 
į erdves istorijoje sovietų te
levizija buvo priversta pateikti 
tiesioginę “Sojuzo” pakilimo 
transliaciją. Seniau būdavo ten
kinamasi įrašais į vaizdo juos
tas, perduodamas tada, kai jau 
būdavo užtikrinta skrydžio sėk
mė. Atmetus propagandinę pu
sę, “Apollo” ir “Sojuzo” skrydis 
įrodė, kad erdvėse yra įmano
mas dviejų kraštų bendradar
biavimas, nors šį kartą sovie
tams daugiausia rūpėjo propa
gandinė nauda ir žvilgsnis į 
amerikiečių technologiją. *

PANAIKINO KABINETĄ
Portugalijos karinė revoliuci

nė taryba buvo priversta panai
kinti savo kolegos premjero V. 
Goncalves civilinį ministerių ka
binetą, nes iš jo, sekdami so
cialistų pavyzdžiu, pasitraukė ir 
populiarieji demokratai bei du 
nepriklausomi nariai, palikda
mi tik komunistus. Rinkimuo
se socialistai buvo gavę 38% 
balsų, demokratai — 26%, ko
munistai — tik 12%. Abi pasi
traukusios partijos reikalauja 
spaudos laisvės, demokratinio 
valdymo. Mažesniuose mieste
liuose portugalai jau pradeda 
deginti komunistų būstines, o 
socialistai organizuoja masines 
demonstracijas didžiuosiuose 
miestuose.
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Žodis laisviesiems
BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI LAISVAJAME 
PASAULYJE !
Laisvojo pasaulio lietuvių ka

talikų atstovai — kunigai ir pa
sauliečiai, iš keturių kontinentų 
suvažiavę šventųjų Metų proga 
Romon i Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos II-jį seimą 
1975 m. liepos 1 d., Jus nuošir
džiai sveikina.

Šiandien daugiausia mums rū
pi mūsų tautos kančia ir Lietu
vos laisvė. Prisimindami mūsų 
tautos išgyventus sunkius, bet 
garbingus laikus, dabartinę mū
sų brolių ir sesių kovingą dva
sią sovietų vergijoje, jų tvirty
bės atramą matome giliame mū
sų tautos religingume.

Laisvojo pasaulio lietuviai ka
talikai, pokariniu metu atidavę 
daug žmonių, energijos ir lėšų 
politinei, tautinei veiklai, kai- 
kur atsiliko katalikiškos veiklos 
srityje, o kitur nepakankamai 
susiorganizavo. Suprasdami bei 
vertindami Įvairių organizacijų 
bei sambūrių veiklos reikšmę, 
mes manome, kad mūsų pačių 
išsilaikymui ir visos tautos liki
mui lemiančios reikšmės turi 
mūsų religinis sąmoningumas 
bei nuoširdus lojalumas Bažny
čiai. Mes kreipiamės į visus lie
tuvius, priklausančius betkuriąi 
organizacijai ar sambūriui, ra
gindami būti nariais lietuviškų 
parapijų ar misijų. Yra vietų, 
kur lietuviai priklauso lietuviš
kai parapijai ar misijai gana to
li gyvendami nuo jos centro. Jų 
pavyzdžiu, pasekti kviečiame vi
so pasaulio lietuvius.

Religinis gyvenimas juo tobu
lesnis -ir patrauklesnis, juo jis 
yra sąmoningesnis. Religinis 
sąmoningumas visuomeninę ir 
kultūrinę žmogaus veiklą pada
ro pilnutine. Sąmoningai reli
gingas žmogus sugebės atiduoti 
reikiamą pagarbą autoritetui, 
kurios šiais laikais labai trūks
ta; pagarbą vienas kitam; išlai
kys visuomeninio darbo vieny
bę, krikščionišką artimo meilę, 
kuria yra paremtos visos kitos 
žmogaus dorybės. Kristus, kaip 
Vyriausias Kunigas, savo mal
doje į dangiškąjį Tėvą prašo: 
“Tėve, duok, kad jie būtų vie
na, kaip mes esame viena” (Jn. 
21, 17). Nors mūsų dėmesį ir 
laiką daug kas šiandien užima, 
tačiau nelaikykime antraeiliu 
reikalu gilesnio savos religijos 
nažinimo ir išpažinimo. Tik tuo 
būdu labiau suartėsime su Die
vu, vieni su kitais, su visa mū
sų tauta.

Lietuviu, kaip tautinių viene
tu, išsilaikymas labai daug pri
klausys nuo suaugusių ir jauni
mo religinio sąmoningumo, nuo 
religinių bendruomenių bei in
stitucijų — parapijų, misijų, 
vienuolijų, religinių organizaci
jų išsilaikymo. Be jų ir dabar 
neturėtume žymiausios dalies 
lietuviškos spaudos, lietuviškų 

i JOHNTS ELECTRIC ~
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646

| 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

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

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

{VAIRŪS 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.

ir pavergtiesiems 
mokyklų, visos eilės mums svar
bių institucijų. Dėlto vardan 
žmogaus vertės ir gyvenimo 
prasmės supratimo, vardan mū
sų tautos ateities kviečiame vi
sus — kunigus, vienuolius-es, 
šeimas, organizacijas, suaugu
sius ir jaunimą į dvasinį atgimi
mą, į meilę kunigystei ir vie
nuoliniam pašaukimui.

Kad mūsų veikla būtų krikš
čioniška ir naši, kiekvienas lie
tuvis turėtų stengtis gyventi ir 
veikti išmintingai, būti ištver
mingu, teisingu ir susivaldan
čiu kitų lietuvių atžvilgiu.

Visi ir visur didžiuokimės 
prieš pasaulį heroiška mūsų 
persekiojamų brolių Lietuvoje 
ištverme bei ištikimybe Dievo 
ir tautos idealams. Žadinkime 
pasaulio sąžinę ginti tikėjimo 
laisvę ir žmogaus teises, kurios 
yra mindžiojamos dabartinėje 
Lietuvoje, kviesdami, kad visi 
prisidėtų ir padėtų atgauti lais
vę pavergtoms tautoms, kurių 
tarpe yra ir mūsų Lietuva.

MŪSŲ BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVOJE,
Laisvojo pasaulio lietuvių ka

talikų atstovai — kunigai ir pa
sauliečiai, iš keturių kontinentų 
suvažiavę Šventųjų Metų proga 
į Romą, jus nuoširdžiai sveiki
na.

Šia proga Romoje įvyko ir 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos II-sis suvažiavimas, 
kurio tikslas buvo apsvarstyti 
sėkmingesnius būdus, kad lietu
viai katalikai pasidarytų sąmo
ningesni ir aktyvesni nariai 
Bažnyčioje ir visuomenėje.

Mes pareiškiame savo neribo
tą ir besąlyginę ištikimybę 
jums, visai mūsų tautai ir Lie
tuvai. Mūsų ištikimybė ir pa
stangos padėti savo tautai ir 
Lietuvai atgauti jai priklausan
čias teises išliks visada, nepai
sant tarptautinių įvykių ir kitų 
kraštų pažiūrų į Lietuvos reika
lus.

Negalime susilaikyti netarę 
žodžio lietuviams, okupanto 
įtrauktiem į religijos persekio
tojų skaičių. Normalus žmogus 
natūraliai jieško Dievo. Jūs ko
vojate prieš tai prievarta, me
lu ir net bausmėmis. Jūsų elge
sys liks labai negarbingas atmi
nimas mūsų tautos istorijoje.

Iš kitos pusės, mes didžiuoja
mės ištikimųjų Dievui ir Tėvy
nei lietuvių laikysena, šią gar
bingą jūsų dorybę skelbsime vi
sam pasauliui, kad visa žmonija 
tai sužinotų, mus paremtų ir pa
sisakytų prieš vergiją, terorą, 
tikėjimo persekiojimą ir skriau
dą, padarytą mūtų tautai bei 
Lietuvai.

Savo veikla ir maldomis esa
me ir visada pasiliksime kartu 
su jumis.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos II-sis suvažiavimas 

Romoje
1975 m. liepos 1 d.

Daugiau turistu, mažiau laisvės
AL. GIMANTAS

ši vasara itin gausi keliauto
jais Lietuvon. Atrodo, kad visos 
iš anksto kelionių biurų organi
zuotos ekskursijos yra perpildy
tos. Laimės, mokėjimo, sugebė
jimo ar susidėjusių aplinkybių 
dėka kaikas gauna leidimus lan
kytis Lietuvoje “privačiai”, t.y. 
vykti ne su ekskursantų grupe, 
bet atskirai.

Teko kalbėtis su grįžusiais 
abiejų rūšių turistais (jų dalis 
Tėvynėje viešėjo nepirmą kar
tą). Pagrindinis jų nepasitenki
nimas — vis ryškesni varžymai 
ir nepatogumai. Ta prasme pa
dėtis pasukusi blogesnėn pusėn.

Budri akis seka kiekvieną at
vykėlį kiekviename žingsnyje. 
Jei anksčiau nemažai' kam pa
vykdavo Vilniuje gauti leidimą 
aplankyti kitas krašto vietas, tai 
šiemet visi draudimai užsienie
čiams “landyti” po Lietuvą vyk
domi pačia tiksliausia esamų 
potvarkiu raidžiu dvasia.“Niet!” 
Ir viskas. Vietiniai lietuviai pa
reigūnai jaučiasi kiek nejaukiai, 
nes norėtų padėti savo tautie
čiams, tačiau augštesnieji auto
ritetai nelinkę daryti išimčių. 
Dėlto vilniškės įstaigos negali 
nepaklusti “vyr. brolio” įsaky
mams. Tad turistams ir telieka 
tos kelios atidaros vietovės be 
didesnių vilčių išvykti provinci- 
jon aplankyti gimtųjų vietovių 
ir ten susitikti su giminėmis bei 
pažįstamais. Pastarieji ir toliau 
gali atvykti sostinėn ir bendrau
ti su savaisiais tik viešbutyje, 
parke, restorane, valgykloje, 
alinėje ar naktiniame bare. To
kie susitikimai tik iš dalies pa

SANTYKIAI SU PAVERGTA LIETUVA
Lietuvos Valstiečių Liaudi

ninkų Sąjungos konferencijos, 
įvykusios 1975 m. liepos 5 die
ną F. ir M. Mackevičių sodybo
je, Lockport, Illinois, JAV-se,

rezoliucijos:
1. Sveikiname visus paverg

tos Lietuvos lietuvius, o ypač 
valstiečius, dirbančius okupan
tų prievarta įvestoje žemdirbių 
išnaudojimo sistemoje, už jų iš
tikimybę lietuvių tautai ir nepa
laužiamą valią išlaikyti savo šei
mose bei gyvenvietėse lietuvy
bės židinius, negęstančią viltį į 
mūsų tautos laisvę ir už drąsias 
pastangas ginti tai, kas žmogui 
brangiausia — sąžinės laisvę.

Mes tikime, kad pavergtos 
Lietuvos liaudis vis daugiau ne
kenčia baudžiavinės žemės ūkio 
padėties ir nekantriai laukia die
nos, kada žemdirbiai taps priva
tinėje ar kolektyvinėje nuosavy
bėje pilnateisiais šeimininkais.

Mes tikime, kad ir okupuo
tos Lietuvos fabrikų bei dirbtu
vių darbininkai taip pat ilgisi 
dienos, kada, pasitraukus oku
pantams ir žlugus jų įvestam 
valstybiniam kapitalizmui, lais
voje Lietuvoje jie turės spren
džiamą balsą tiek į gamybos 
priemonių tvarkymą, tiek ir į 
teisingą medžiaginių bei kultū
rinių gėrybių paskirstymą.

Neabejojame, kad ir visa lie
tuvių tauta laiko atėjūnus rusus 
kaip Lietuvos okupantus, sten
giasi, kiek sąlygos leidžia, ugdy
ti tautinį susipratimą, siekti dar
bu, mokslu bei meno kūryba 
Lietuvai geresnio gyvenimo ir 
laukia progos, kada, atsikračiu
si svetimųjų jungo, atstatys pa
gal gyventojų daugumos valią 
demokratiniu keliu tvarkomą 
nepriklausomą Lietuvą.

2. Sveikiname diplomatinės 
tarnybos atstovus bei konsulus, 
linkėdami jiems sėkmės, atsto
vaujant Lietuvą ir'dirbant jos 
laisvės atstatymui.

3. Prašome Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų S-gos narius ir 
visus tautiečius išeivijoje visu 
kuo remti Vyriausiąjį Lietuvos 
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PRAŠYKITE jo savo pasirinktoje maisto parduotuvėje

tenkina abi puses, bet tai visa, 
kas esamų galimybių ribose be 
pavojaus sau ir vietiniams gali
ma pasiekti.

Trumpa viešnagė sukasi ame
rikinio konvejerio juostos tiks
lumu ir greičiu. Turistų antplū
dis didelis, jų priėmimas vykdo
mas detaliai, užplanuotai, grei
tai. Kas nors kur nors yra atsa
kingas už tos ar kitos grupės su
tikimą, priėmimą ir išleidimą. 
Po to jau kitos turistų grupės, 
nauji atvykėliai.

Tos kelios dienos prabėga ka- 
leidoskopiniu greičiu, laikantis 
nustatyto tvarkaraščio. Svečiai 
nėra jau taip entuziastingai nu
siteikę. Jie yra varžomi skubos 
ir negalėjimo paviešėti bent 
kiek ilgiau, plačiau pakeliauti 
po savo ar savo tėvų gimtąjį 
kraštą. Vasaros metu kiekvie
nas veržtųsi bent porai dienų 
Baltijos pajūrin, išgarsinton Pa- 
langon, Kuršių Nerijon . . . De
ja, pajūrio zonos yra draudžia
mos, nevalia pašaliečiui pasiro
dyti. Palangoje, berods, kiekvie
ną vasaros penktadienio popie
tę nusileidžia reaktyvinis lėktu
vas iš Maskvos. Sakoma, Alek
siejus Kosyginas atskrenda pra
leisti savaitgalių gintariniame 
pajūryje. Pastarasis buvo geras 
Lietuvos prezidentams, geras 
jis ir šios dienos Kremliaus di
džiūnams. Ir prezidentus, -ir 
Kremliaus valdovus, ir proleta
rus žavi Baltija. Bet užsienio lie
tuviams ji neprieinama. Jei lėk
tuvas skrenda į Vakarus iš Hel
sinkio, galima Lietuvos pajūrį 
pamatyti tik iš keliolikos tūks
tančių pėdų augščio — vienoje 
pusėje Švedija, kitoje Lietuva.

Išlaisvinimo Komitetą ir jam lė
šas telkiantį Tautos Fondą bei 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Ši 
parama ypač yra reikalinga da
bar, kai reikia kovoti su sovie
tų pastangomis visur panaikinti 
dar likusias Lietuvos suverenu
mo žymes ir iš visur išgauti 
aneksijos pripažinimą.

4. Skatiname Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų S-gos narius 
ir visą lietuvių išeiviją ir toliau 
visomis galimomis priemonėmis 
plėsti ryšius su tautiečiais oku
puotoje Lietuvoje, stiprinant jų 
laisvės viltį ir atsparumą išlai
kyti tautines bei žmogiškąsias 
vertybes. Tačiau smerkiame to
kį santykiavimą su pavergta Lie
tuva, kurio kaina yra susilaiky
mas ar net atsisakymas nuo atvi
ro ir bekompromisinio laisvės 
bei nepriklausomybės siekimo 
Lietuvai ar kurio pasekmėje lai
mi bolševikų propaganda ir 
silpnėja išeivijos ryžtas bei pa
stangos Lietuvos laisvinimo 
bare.

5. Įpareigojame LVLS-gos 
atstovus Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, iškilus 
klausimams dėl santykių su lie
tuvių politinėmis, visuomeninė
mis ar kultūrinėmis organizaci
jomis, visada būti tų pusėje, ku
rie aiškiai pasisako už šiuo me
tu svarbiausią išeivijos uždavinį 
— kovą už Lietuvos laisvę ir už 
visų išeivijos lietuvių telkimą 
šiam tikslui siekti.

6. Siekdami vieningesnio ir 
našesnio bendro darbo, prašo
me bendrinėse lietuvių išeivijos 
organizacijose remti tas sroves 
ir tuos veikėjus, kurie aiškiai 
pasisako už išeivijoje bendro
mis jėgomis vedamą Lietuvos 
laisvinimo darbą ir už visų po
litinių, ideologiniu bei visuome
ninių organizacijų jungtinę 
veiklą bendriesiems tikslams 
siekti.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Ryšium su vyskupo Motiejaus Valan
čiaus 100 metų mirties sukaktimi At
eitininkų Federacija nutarė pastaty
dinti lietuvišką kryžių Dainavos sto
vyklavietėje. Jis bus 19 pėdų augš
čio, padarytas iš raudonmedžio su 
kietojo klevo ornamentais. Šį kryžių 
padaryti pavesta meistrui Antanui 
Poškocinui. Aukas prašoma siųsti 
Ateitininkų Federacijos valdybos 
reikalų vedėjui Jonui Pabedinskui 
per kuopų bei draugovių iždininkus

Nuotr. J. Kuprio

PENKIOS 
STIPENDIJOS
JAUNIMUI

Lietuvių Kataliku Susivieniji
mo seimas įvyko Atlantic City 
š.m. liepos 6. 7, 8 ir 9 dienomis. 
Seimas pradėtas koncelebraci- 
nėmis Mišiomis, kurias laikė 
prel. Jonas Baltusevičius, prel. 
Jonas Balkūnas ir kun. Kazi
mieras Pugevičius. Pamokslą 
pasakė prel. J. Balkūnas. Se
kančia dieną buvo atlaikytos 
koncelebracinės Mišios už miru
sius LKS narius.

Seimą atidarė LKS preziden
tas adv. Thomas Mack. Seimo 
pirmininku delegatai išsirinko 
prel. Joną Balkūną, vicepirmi
ninku Praną Katilių, sekretoriu
mi Stasį Garliauską ir sekreto
riaus padėjėja Leokadiją Dona- 
rovich.

Seimą sveikino JAV preziden
tas Gerald Ford, Pensilvanijos 
gubernatorius, vysk. Vincentas 
Brizgys. centrinių organizacijų 
— VLIKo, ALTos, Bendruome
nės, Tautos Fondo, Kunigų Vie
nybės, L. Katalikų Federacijos, 
Moterų S-gos, Amerikos Liet. 
Vargonininkų ir Muzikų, kitų 
organizacijų atstovai ir pavie
niai asmenys.

Liet. Katalikų Susivienijimo 
stovis yra labai geras, pertvar
kyti investavimai duoda gerus 
rezultatus. Pelno perviršius bus 
sumažintas, išmokant nariams 
vienkartinį dividendą ir pake
liant kuopų sekretoriams atlygi
nimą bei paskiriant daugiau lė
šų seimo delegatų kelionėms ap
mokėti. Šiais metais buvo pa
skirtos 5 stipendijos po $500 
mokslą einančiam jaunimui, 
priklausančiam LK Susivieniji
mui.

Naujų narių vajus davė gra
žius rezultatus ir per paskuti
nius 6 mėnesius buvo įrašyti 
102 nariai — $126.000 sumai.

Prel. Balkūnas painformavo 
delegatus apie kitą vasarą 
įvykstantį tarptautinį eucharis
tini kongresą Filadelfijoje, apie 
galimybę sutraukti didelį skai
čių lietuvių kilmės amerikiečių 
ir reikalingas lėšas. Į prelato 
kreipimąsi pirmasis atsiliepė 
Vytautas Paulauskas įteikdamas 
savo $200 auką. Visa eilė dale- 
gatų pasekė jo pavyzdžiu ir įtei
kė savo aukas.

Seimo bankete minėtinos 
Thomas Mack, LKS prezidento, 
ir dr. Kazio Bobelio, ALTos pir
mininko, kalbos, iškeliančios 
mūsų tautines vertybes ir kovos 
už Lietuvos laisvę sustiprinimo 
reikalą.

Seime buvo priimta eilė svei
kinimų ir rezoliucijų. Direkto
rių taryba pasiliko senosios su
dėties, tik pasikeitė konstituci
nių komisijų sudėtis. Sekantis 
seimas numatytas Detroite, Dai
navos stovykloje. S. G-kas

Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau jsijim- 
gėt j “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

ALFONSUI ir PONIAI URBONAMS 
bei jų sūnui VITUI, mirus 

DUKRAI ir SESERIAI 
Lietuvoje, reiškiame nuoširdžių užuojautų — 

Antanas ir Kastancija Bačėnai 
Vladas ir Teresė Bačėnai 
Vincas Bačėnas

Mylimai seseriai BIRUTEI
URBONUI, 
nuoširdžių

Lietuvoje mirus, broliui VYTAUTUI 

jo šeimai ir tėveliams reiškiame 

užuojautų —
P. L. Murauskai

A. A. Šmigelskiai

dr. ALEKSANDRUI SPUDUI 
mirus, jo sūnums EUGENIJUI ir ALEKSANDRUI 

bei jų šeimoms užuojautų reiškia —

Medeliai ir Juodvalkiai 
Oshawa, Ont.

MYLIMAM TĖVELIUI

dr. ALEKSANDRUI SPUDUI
mirus, sūnums EUGENIJUI ir dr. ALEKSUI bei jų 
šeimoms nuoširdžių užuojautų reiškia —

Kulikauskų ir 
Vaičiūnų šeimos

dr. A. S P U D U I
iškeliavus amžinybėn, sūnui EUGENIJUI ir jo

žmonai ONUTEI gilių užuojautų reiškia —

Janina ir Algis Empakeriai

A+A
dr. A. SPUDUI

mirus, sūnus EUGENIJŲ ir ALEKSĄ su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

P. J. Dovidaičių šeima

A+A 
mylimam TĖVELIUI

Lietuvoje mirus, VYTAUTUI KAVECKUI ir jo

šeimai giliausių užuojautų reiškia —

kapitonui
ANTANUI BALTRUŠIUI

mirus, seseriai M. PAKULIENEI, jos vyrui JUOZUI, 
dukrai SILVIJAI su šeima nuoširdžių užuojautų 
reiškia —

Pranas Dovidaitis ir šeima

A. A. Vadakojai su šeima



Kongresas nėra akimirka
PLB pirmininko Br. Nainio kalbos pasiklausius

Pasak PLB pirm. Br. Nainio, 
jaunimo kongresas nėra vien
kartinis švystelėjimas. Jis ap
ima ilgų metų darbą, suskirsty
tą į tris etapus: paruošiamąjį, 
kongresinį ir pokongresinį. Į tą 
darbą lieka įtrauktas visas jau
nimas daugelyje kraštų.

Kongreso dalyviai
Dalyviais laikytini ne tiktai 

tie, kurie ten vyks arba bus at
stovais. Dalyviai yra ir tie, ku
rie dalyvauja pirmoje ir trečio
je kongreso dalyse. Tai tie, ku
rie įsijungia į suvažiavimų ruo
šą prieš ir po kongreso, rūpi
nasi finansų telkimu, spaudos 
korespondentai ir visi kiti, ku
rie prisideda. Taigi, matome, 
kad ir dalyvių sąvoka yra daug 
platesnė, negu manome.

Kongreso dalyvius reiktų su
skirstyti Į kategorijas: pagrindi
nius ir pagalbinius. Jie skiriasi 
savo pareigomis. Aišku, jauni
mas, kuris dalyvaus antroje kon
greso dalyje ir vyks P. Ameri
kon, turi svarbiausias pareigas, 
nes be to turi dalyvauti ir pir
mojoje, ir trečioje dalyje. Jo 
atsakomybei bus paliktas nuta
rimų įvykdymas po kongreso ir 
įjungimas pagalbinių dalyvių, 
kurie kongresan negalėjo nu
vykti.

Pagrindiniai ir pagalbiniai
Pats jaunimas turi atlikti pa

grindinį vaidmenį visose trijose 
kongreso dalyse. Pirmiausia .j am 
tenka kelti jaunimo susidomėji
mą lietuvišku darbu, paruošti 
renginius, kurie jaunimo tarpe 
populiarūs ir naudingi. Pvz. 
džiuginantis reiškinys yra tai, 
kad jaunimas pats paruošia kon
greso žinias spaudai. Reikia pa
stebėti, kad jaunimas niekuo
met nėra taip veikęs, kaip da
bar. Antra, jaunimui tenka ug
dyti lietuviškumą ir puoselėti 
lietuvišką kūrybą. Trečia, jau
nimas turi pažinti savo kraštą. 
Pabrėžtina, kad į Lietuvą turi
me žvelgti kaip į “mūsų” o ne 
“tėvų kraštą”. Reikia žadinti 
susidomėjimą, pažinimą, teikti 
savo kraštui pagalbą, o jei rei
kia, priimti ir iš jo pagalbą. Tik 
tokiu būdu išlaikysime reikalin
gą tęstinumą ryšiuose su Lie
tuva.

Pagalbiniams dalyviams ten
ka nemažesnės pareigos: orga
nizuoti jaunimo judėjimą vie
tovėse, telkti kongresui lėšas, 
organizuoti vietines jaunimo 
šventes tiems, kurie negalės 
vykti į P. Ameriką, pagyvinti 
Jaunimo Sąjungų veiklą, puose
lėti lituanistines studijas ir tal
kinti jų ruošoje.

ANTANAS ŠILEIKA, Š. Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos pirminin
kas, dalyvauja diskusijose jaunimo suvažiavime Londone, Ont.

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

NUOTYKIAI KELIAUJANT
Atėjus vasarai kyla klausi

mas, kur atostogauti. Nebesino
ri važiuoti su tėveliais Wasa- 
gon, traukia noras jieškoti nuo
tykių su draugais Kanados va
karuose.

Pernai, ilgai nelaukę, susita
rėme su draugu leistis Albertos 
link. Praleidę porą dienų ir nak
tų traukinio vagone, išlipome 
Jasper stotyje.

Šiek tiek susipažinę su mies
teliu ir pasistiprinę, iškeliavome 
parko link. Pasiekę stovyklavi
mo vietą ir pasistatę palapinę, 
manėme ramiai pailsėti. Deja, 
taip nebuvo.

Pirmiausia mus aplankė ele
gantiški briedžiai — visai drą
siai, nieko nebijodami, paleng
va grauždami žolę praėjo pro 
šalį. Buvo įdomu iš arti pasižiū
rėti į šiuos gražius, didingus gy
vulius. Antras vizitas, kuris įvy
ko vidurnaktį, buvo blogesnis 
— netikėtai buvome pabudinti 
iš saldaus miego didelio triukš
mo ir urzgimo. Pažiūrėję pro pa
lapinės langelį, pamatėme di
džiulę mešką, kuri traukė virvę 
ir bandė numesti mūsų medyje 
pakabintas maisto atsargas. Kol

Siūlyčiau atmesti posakį: “Jau
nimas —- mūsų ateitis!” Jauni
mas yra aiški, reali dabartis! In
tegrali mūsų išeivijos dalis. Kur 
dingo tie, kurie buvo jauni prieš 
15 metų, kai buvo ruošiamas 
pirmasis kongresas? Reikia bū
tinai remtis dabartimi ir siekti 
informacija ar kitomis priemo
nėmis kadaise buvusius veiklius 
vėl įjungti į lietuvišką gyveni
mą, kad netaptų dingusia atei
timi ir grįžtų į dabartį.

Informacija visuomenei
Vašingtone susiorganizavusi 

kongreso informacijos tarnyba 
gali šiame darbe atlikti svarbų 
vaidmenį. Iš JAV LB apylinkių 
pirmininkų susilaukta entuzias
tingo pritarimo kongresui, nors 
yra negatyvių pasisakymų visuo
menėje. Didžiuma negatyvių ar 
apatiškų pasisakymų kyla iš ne
tinkamos informacijos apie jau
nimo veiklą. Reikia stengtis iš
judinti visuomenę, ją geriau in
formuojant apie jaunimo atlik
tus darbus, kurie rodo jų ryž
tą bei pajėgumą.

Darbai po kongreso
Jaunuoliai, kurie nebus atsto

vais, turi įsijungti į visokerio
pą kongreso ruošą. Kongresui 
praėjus reikės stiprinti Jauni
mo Sąjungas ir tuo išlaikyti 
pasaulinę jaunimo jungtį. Rei
kės plėsti ir remti PLJS (Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos) 
Ryšių Centrą, kuris tapo svar
bia jaunimo veiklos institucija. 
Pirmieji du kongresai išaugino 
naują jaunosios kartos spaudos 
bendradarbių kadrą. Jaunimas 
dabar veikia su dideliu entuziaz
mu. Tikėtina, kad po kongreso 
tas darbas vyks tuo pačiu tempu 
ir gal net dar energingiau!

Pagrindinis PLB uždavinys
Didžiausias PLB uždavinys — 

tai finansų telkimas jaunimo 
kongresui. Lėšų telkimas susi
duria su įvairiausiomis proble
momis, kurių tarpe yra ir fak
tas, kad mūsų kolonijos pamažu 
nyksta, jų gyventojams, ypač 
profesijonalams, skirstantis po 
visą kraštą, šiuo metu LB veda 
įvairių profesijonalų kartoteką, 
kreipiasi į juos, prašydama jau
nimo kongresui bent $25 aukos. 
Kraštams, kaip ir per antrąjį 
kongresą, yra paskirtos kvotos 
sumų, kurias kraštai turi su
rinkti. Pinigai bus panaudoti 
III PLJK atstovų kelionių iš
laidoms, paskaitininkų kelionių 
bent daliniam apmokėjimui> bei 
vienetų siuntimui į P. Ameriką.

Gediminas Mažeika, 
Washington, D.C.

mes išdrįsome išeiti į lauką jos 
vyti, meška spėjo nusinešti mū
sų maistą su visu maišu. Gaila 
buvo mamos paruoštų skanėstų, 
o labiausiai mėgstamiausios “sa
lami” dešros, kurios neteko net 
paragauti. Likusį laiką teko mai
tintis vien dėžučių maistu, nes 
“svečiai” lankėsi kas naktį.

Laikas Jasper parke bėgo 
greitai. Apylinkės labai gražios, 
oras buvo gražus, tik šaltas. Lai
piojome amžinai snieguotais kal
nais, plaukiojome guminiais lai
veliais srauniomis upėmis ir ne
pajutome kaip bėgo įspūdžių 
pilnos dienos. Naktys dažniau
siai buvo neramios dėl nuolati
nių nelauktų “svečių”.

Namo teko grįžti lėktuvu, tai 
buvo maloni staigmena.

Taip ir pasibaigė pirmoji ke
lionė su draugais. Romas Ledas

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

§. Amerikos lietuvių jaunimo veikėjų suvažiavimo dalyviai Londone petraukos metu Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Lietuviu kalba -- raktas ar kliūtis?
Šio rašinio pavadinimas pa

imtas iš Romo Sakadolskio 
straipsnio “Kalba — raktas ir 
kliūtis”. Pakeičiau tik vieną žo
delį ir išėjo “Kalba — raktas 
AR kliūtis”. To vieno žodelio 
pakeitimas priklauso nuo mūsų 
pačių norų, motyvacijos, apsi
sprendimo. Norėtųsi, kad lietu
vių kalba visiems taptų raktu, o 
ne kliūtimi.

Nuo suvažiavimo Ročesteryje 
kirpau ir rinkau .visus straips
nius bei žinutes apie jaunimo 
kongresą. Gegužės mėnesio pra
džioje, dviejų dienų laikotarpy
je, suskirsčiusi paeiliui iškarpas, 
perskaičiau viską, kad galėčiau 
pilniau įsijausti, susipažinti, pa
justi III jaunimo kongreso ruo
šos dvasią, kryptį, raidą. Įdomu 
pastebėti, kad kaikurie klausi
mai pakartotinai keliami, įvai
riais būdais nagrinėjami. Vienas 
jų — lietuvių kalbos mokėjimas 
ir jos vartojimas.

Iš perskaitytų straipsnių da
rau šias išvadas: 1. stipriai rū
pinamasi lietuvių kalbos mokė
jimu ir jos vartojimu išeivijoje;
2. pakartotinai keliama, kad esa
me perdideli pesimistai lietuvių 
kalbos išlaikymo klausimu; 3. 
pastoviai nevartojantys lietuvių 
kalbos pergreit nurašomi į nuo
stolius — su jais nustojama 
bendrauti, nebepalaikomas kon
taktas; 4. sielojamasi, jog dau
gelis tautiečių nesupranta savos 
kalbos reikšmės ir todėl neprisi
deda prie kalbos išlaikymo ir 
padeda jai greičiau išnykti.

Iš minėtų straipsnių esu susi
dariusi vaizdą, kad jaunimo kon
greso darbuotojų eilėse yra gy
vas susirūpinimas bei noras su
stabdyti tą kalbos nykimą, ypač 
atstovų tarpe. Jaunimo kongre
so gyvybės liepsnelė, pagrindi
nis variklis yra lietuvybė. Visus 
rengėjus, atstovus jungia lietu
vybė. Toji ugnelė, kuri dega mu
myse, toji vertybė, kurią mes 
branginame, yra lietuvybė, ši 
vertybė mus suburia, o kalba 
yra jos išraiška. Lietuvių kalba 
duoda mūsų tautai savitą balsą. 
Matome, kad P. Amerikos jau
nimo lietuvybės liepsnelė yra 
pakankamai stipri, nors jos iš
raiška kalba yra žymiai susilp
nėjus. Lietuvybė — si, kalba —- 
no!

Kaip mes į tai reaguosime? 
Žinom, kad kongresą rengia III 
- IV kartos lietuviai, kurių tik 
mažas nuošimtis gerai ir laisvai 
kalba lietuviškai. ,

1. Mes galim tuo nusivilti, ga
lim būti neigiamai paveikti, ta
čiau žiūrėkim atviromis akimis. 
Ši padėtis turėtų mus priversti 
galvoti, o ne aimanuoti.

2. Padarykime sąžinės sąskai
tą: ar Pietų Amerikos jaunimo 
būklė mums parodo mūsų pačių 
ateitį (plg. R. Lukoševičiūtė)? 
Jei taip, žiūrėkim, ar negalim 
panaudoti šio kongreso patyri
mų sustiprinti savo apsiprendi- 
mui ir ryžtui išlaikyti lietuvių 
kalbą.

3. Turim progos reaguoti po
zityviai: a. ką mes patys galim 
išmokti kongreso metu? b. ką 
mes galim duoti P. Amerikos 
jaunimui?

Nuvykę į P. Ameriką, ar pa
liksim įspūdį, kad esame prana
šesni? Ar nusileisim silpniau 
kalbančiam tenykščiam jauni
mui iš draugiškumo (kaip čia 
dažnai darom)? Ar gal galime 
juose įkvėpti didesnį norą tobu

linti lietuvių kalbą, suprasti jos 
svarbą ir naudą, matyti jos tarp
tautinį vaidmenį? Mūsų įtaka 
gali būti plati: pokalbiuose, pra
nešimuose, raštuose, draugavi
me. Nepadarysime jokios įtakos 
ir patys mažai ką laimėsime, jei 
iš anksto nepasižiūrėsime, kur 
mes patys stovime lietuvių kal
bos mokėjime bei vartojime’.

Mes žinome, kad žmogus atsi
duria vienoj ar kitoj grupėj, 
bręsdamas savo šeimos ir aplin
kos įtakoje. Bet dabar mes visi 
esame jau subrendę ir, nežiūrint 
kaip ir kur augom, kokiu būdu 
mūsų lietuvybės supratimas iš
sivystė, dabar viskas yra mūsų 
pačių rankose — tautinis mūsų 
susipratimas ir lietuvių kalbos 
branginimas priklauso nuo mū
sų pačių sąmoningo apsisprendi
mo.

Sąmoningas apsisprendimas 
vartoti lietuvių kalbą kiekviena 
proga gali mums tapti raktu į 
veiklesnį lietuvišką gyvenimą, į 
pilnesnį lietuvybės išlaikymą, 
į giedresnę išeivijos ateitį.

Dr. J. Girnius savo straipsny
je 1971 m. “Aiduose” yra paste
bėjęs, kad mūšų tarpe yra nema
žai “pusinių” lietuvių, t.y. tokių, 
kurie graibstosi lietuvių kalbo
je, stokoja tautinio susipratimo 
ir patriotiško nusistatymo. Mes 
tokių visi pažįstam ir gal net sa
ve galim įrikiuoti į jų eiles. Dėl 
šių reiškinių kaikurie galvojan
tys žmonės yra priėję išvados, 
kad kalbos nemokėjimas ir jos 
nevartojimas yra nesuderinamas 
su tautiniu susipratimu bei 
veiklumu. Tam, kuriam rūpi 
tautos gyvybė, jos likimas išei
vijoje, jos prieauglis, — turi rū-' 
pėti ir lietuvių kalba. O kaip su 
P. Amerikos jaunimu šiuo at
žvilgiu?

Ruošimasis kongresui P. 
Amerikos jaunime sustiprino ir 
pagreitino lietuviškos tapatybės 
atradimą, nes toks darbas reika
lauja apsisprendimo, angažavi
mosi. Pats kongresas visa tai 
dar labiau sustiprins, pabrėš. 
Susibursime krūvon iš įvairių 
kraštų, užaugę įvairių kultūrų 
įtakoje. Mus labai daug kas ski
ria. Prisimenu I jaunimo kon
gresą, kai didelėje palapinėje 
ant Spyglio ežero kranto vyko 
talentų vakaras. Šokėjai iš 5 
kraštų šoko “Grandinėlę”. Ma
nytum, kad kiekvieną kartą bu
vo šokamas skirtingas šokis, 
nes jame atsispindėjo kiekvieno 
krašto kultūrai būdingi jude
siai, figūrų interpretacija, kūno 
laikysena, šokio nuotaika. Tai 
vaizdžiai parodė, kiek mes esa
me gyvenamo krašto kultūros 
paveikti. Tas pats pasirodys ir 
III jaunimo kongrese. Ir čia 
mus jungs ta pati lietuvybė. Ta
čiau būtų gaila, jei su kiekvie
nu kongresu tos lietuvybės bal
sas vis silpnėtų.

Lietuvių kalbos vartojime 
esame pranašesni už bendraam
žius P. Amerikoje. Bet tai ne
duoda mums jokios teisės pra
leisti puikią progą patiems pa
sitobulinti ir kitiems padėti lie
tuvių kalbos vartojime.

Ročesteryje klausėte, kaip ga
lėtumėte sustiprinti lietuvių 
kalbos mokėjimą. Aš tvirtai ti
kiu, kad jūsų amžiuje kalbos 
mokėjimas ir jos vartojimas pri
klauso nuo individo. Pradėkit 
nuo savęs: 1. apsispręsk, kad 
Tau svarbu (arba nesvarbu). 2. 
Panaudok namų aplinka — su 

tėvais, kitais vyresniaisiais vis
ką diskutuok lietuviškai; nenu
sileisk lengvumui, tingėjimui, 
įpročiams. 3. Skaityk garsiai; 
akis mato teisingą gramatiką; 
gal pilnai nesuprasi taisyklės, 
bet akis bus įpratus matyti tei
singą gramatiką. 4. Susirask 
draugą, bendramintį;, taisykite 
vienas kito kalbą, nerauskit iš 
gėdos dėl gramatinių klaidų — 
tai proga išmokti; siūlykite vie
nas kitam tikslesnius žodžius — 
kalbos nemokėjimas dažniausiai 
pasireiškia žodyno menkumu. 
5. Esi vadovas organizacijose —- 
save tobulindamas kitų naudai, 
pats praturtėsi; kai jautiesi už 
kitus atsakingas, esi priverstas 
kalbėti lietuviškai. 6. Draugauk 
su žmogum, jei tai įmanoma, 
kuris visai nesupranta angliškai. 
7. Laiškus rašykit vienas kitam 
lietuviškai, kad praplėstumėt 
žodyną, kad protas būtų pri
verstas galvoti lietuviškai. 8. 
Kalbėdamas neskubėk, nes per 
skubėjimą ir norą greitai išmok
ti darai žalą savo kalbai — iš
moksti tiktai pusiau.

Ar svarbu mokėti kalbą, kad 
išlaikytume lietuvišką kultūrą? 
Pažiūrėkim konkrečiau ir dary
kime savo išvadas. Štai du pa
vyzdžiai.

1. Daug sunkumų turi P. 
Amerikos lietuvių jaunimas 
kongreso ruošoje vien dėl nepa
kankamo kalbos mokėjimo. Jei 
mokėtų lietuvių kalbą, būtų 
lengviau. Juk yra vadovėliai, 
knygos, laikraščiai. Jei mokėtų 
lietuvių kalbą, nereikėtų prašy
ti pagalbos. Aiškiai suprantame, 
kad P. Amerikoje kova už būvį 
yra sunki ir dėlto nelieką laiko 
kultūriniam augimui.

2. Pažiūrėkim į mūsų Lietu
vos vyčius. Jų yra tūkstančiai: 
organizuojasi, turi savo rengi
nius, minėjimus, suvažiavimus, 
namus puošia lietuvišku menu. 
Jie yra pasisavinę kultūros pa
viršių, bet jos gelmė lieka ne
prieinama. Kodėl? Nes nepriei
na prie lietuviško šaltinio — ra
šyto žodžio, kuris atskleidžia 
tautos istoriją, kultūrą, dvasią. 
Vyčiuose matome rusenančią 
lietuvybę, kuri tačiau į tikrą tau
tinį susipratimą pilnai neįsi- 
liepsnoja, nes be kalbos kultū
rinis augimas sustoja ir lieka tik 
smagus pramoginis bendravi
mas.

O kokia kalbos mokėjimo pa
sekmė veikloje? Su kiekviena 
kolonija, kitoks atsakymas, ir vi
si turime spręsti pagal savo ap
linką. Jei ką darom, turėtume 
daryti iš įsitikinimo, kad tai: 
pirma, būtina, antra, reikalinga, 
trečia, naudinga, ketvirta, ma
lonu.

Toks sprendimas veikti yra 
pasekmė gilaus reikalo pažini
mo. Veikla, kad būtų veiksmin
ga, turi turėti tikslą, kuris veda 
į pastovias pasekmes.

Sesuo Igne Marijošiūtė

Anapus tamsos
Sėdžiu prie krosnies, 
Liepsnos apšviečia kambarį. 
O kambarys — tamsus 
ir šaltas ...
Skausmo jau nebėra, 
viltis pripildo žaizdas. 
Atvėriau savo širdį, 
pajutau meilę, draugystę. 
Galiu ir aš dabar duoti — 
duoti šviesą tiem, kurie paklydę, 
Liūdni, vieniši, skausme ...

LIOLITA BUROKAITĖ
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VINCAS KUDIRKA IR VASARIO 16
Pirmąją premiją laimėjęs rašinys Toronto Augštesniųjų 
Lituanistinių Kursų konkurse, kuriam premijas paskyrė

VI. Pūtvio šaulių kuopa

Vincas Kudirka gimė 1858 
m. gruodžio mėnesį Paežerių 
kaime, Vilkaviškio apskrity. Iš 
tėvo Vincas paveldėjo tvirtą bū
dą, savarankiškumą ir atkaklu
mą. Iš motinos jis paveldėjo 
tvirtą palinkimą į meną, stiprų 
pasakotojo talentą, gerą klausą 
ir palinkima piešti. Būdamas 
dar mažas, Vincas skaitė A. Mic
kevičiaus, Kraševskio, Syro- 
komlės ir kitu lenkų rašytojų 
kūrybą, šie raštai darė Vincui 
didelę įtaką. Jis buvo daug skai
tęs ir su tvirtais įsitikinimais 
baigė šeštą klasę. Įstojo į Seinų 
kunigų seminariją. Čia buvo 
prievarta tėvo atsiųstas. Dvejus 
metus Vincas mokėsi seminari
joje. Nepaklausęs tėvų, Vincas 
išėjo iš seminarijos ir įstojo į 
septintą klasę Marijampolės 
gimnazijos. Jis išsiskyrė iš visų 
vaikų savo literatūriniais gabu
mais. Pradėjo leisti satyros bei 
humoro laikraštį “Klamstvo” 
(Melas). Visa gimnazija jį skai
tė, nors buvo uždraustas. 1881 
m. Vincas baigė Marijampolės 
gimnaziją sidabriniu medaliu. 
Vincas toliau siekė mokslo uni
versitete. Jis įstojo į Varšuvos 
un-to istorijos-filosofijos fakul
tetą, tačiau po metų perėjo į 
mediciną. Baigęs mediciną, Vin
cas įsigijo savarankišką profe
siją. Nors buvo gydytojas Len
kijoje, visdėlto negalėjo visiš
kai nusisukti nuo Lietuvos. Gy
vendamas Lenkijoje, jis įsitiki
no, kad lenkai daug kuo skiriasi 
nuo lietuvių. Vincas buvo gero
kai sulenkėjęs, bet jo siela buvo 
lietuviška — jis mėgo viską, kas 
lietuviška. Vasaros metu jis 
skubėjo į Lietuvą pabūti jos 
gamtoje ir pabendrauti su jos 
žmonėmis.

Atėjo laikas Vincui įrodyti sa
vo meilę Lietuvai. 1883 m. bu
vo išleistas laikraštis “Aušra”. 
Nuo to laiko Vincas drąsiai įsi
jungė į lietuvišką veikimą, iš 
kurio anksčiau buvo net šai- 
pęsis. “Aušra” jį paskatino 
žengti drauge su tautiškai bei 
kultūriškai atbundančia Lietu
va ir net vėliau jai vadovauti. 
Čia ir buvo didžiausias skati
nimas, kuris subrandino Vincą 
tikru lietuviu. Nuo to laiko Vin
cas darė viską, ką tik galėjo, 
Lietuvai.

Taip apsisprendęs, Vincas 
pradėjo rašyti straipsnius, ku
rie atspindėjo jo galvoseną. Jo 
straipsniai lietė Lietuvos tauti
nius, visuomeninius, kultūri
nius ir ekonominius klausimus. 
Jis rašė poeziją, kuri buvo dik
tuojama ne jausmo, bet proto: 
“Jis dėsto juose tautai siektinus 
idealus, ragina prie darbo (Var
pas), siekti idealų, neišsižadėti 
jų dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto (Labora), jam di
dis tas, kūris savo gyvybę auko
ja artimui laimę teikti, prieš ku
rį pasaulis klaupias dėkodamas, 
bet ne iš baimės”, čia ir yra vi
sa tai, ko Vincas nori. Jis nuro
do žmonėms, kas siektina, no
rint išsilaisvinti iš rusų. Maty

Žinių
• LITUANISTINE STUDIJŲ SA

VAITĖ bus rugpjūčio 11-23 d. d. 
Loyola of the Lakes jėzuitų patal
pose, keliolika mylių nuo Kent State 
universiteto, Ohio valstijoje. Stovyk
los lęaina — $95. Registruotis dabar: 
PLJS Ryšių Centras, 2422 West Mar
quette Road, Chicago, Ill. 60629, 
USA. Telefonas: 312-476-0601.

• PARUOSTA STUDIJINĖ KON
GRESO anketa, kurioje studijuoja
mos lietuviško jaunimo nuotaikos, 
lyginant jaunimą nuo pat pirmojo 
kongreso 1966 m. Kanados Jaunimo 
Sąjungos tarybos nariai vasarą bei 
rudenį anketas platins jaunimo tar
ne. Anketos gaunamos: Studijinė An
keta, LWYA Communications Cent
re, 2422 West Marquette Road, Chi
cago, Ill. 60629, USA.

• KONGRESO REGISTRACIJA. 
Visi vykstantieji P. Amerikon š.m. 
Kalėdų metu privalo iki spalio 1 d. 
užsiregistruoti (jaunimas, svečiai, 
vyresnieji). Registracijos mokestis: 
svečiams — $5; jaunimui užsiregist
ravusiam iki spalio 1 d. — $2, regist
ruojantis. po to — $5. Registruotis 
galima per KLJS valdybą: 102 Be
resford, Toronto, Ont., Canada, M6S 
3B1. (Tel. 416-799-7051) arba per 
KLB valdybą: 175 Parkside Drive, 
Toronto, Ont., Canada. Tel. 416-534- 
1274.

• IŠVYKA P. AMERIKON prasi
dės gruodžio 20 d. ir baigsis 1976 m. 
sausio 10 d. Truks 23 dienas. III PL 
JK programa prasidės gruodžio 20 
d. stovykloje netoli Buenos Aires, 
Argentinoje, ir truks iki 1976 m. 
sausio 7 d. Sao Paulo, Brazilijoje. 
Po kongreso numatytos ekskursijos 
po įvairias vietoves: Rio de Janeiro, 
Iguacu kriokliai, Ouro Preto, Santos, 
Campos do Jordan. Nedalyvaujantys 

damas rusų niekinamą Lietuvą, 
jis skelbia, kad ji turi tapti “gy
vumo hidra, kuriai nukirtus gal
vą, tuoj kelios galvos vieton jos 
išdygsta”.

Didžiausias darbas, pasie
kiantis daugumą žmonių, buvo 
jo leidžiamas “Varpas” (1889- 
1905). Vincas pamatė, kad 
“Aušra” sustojo ir kad lietu
viams pradėjo trūkti kovingu
mo. Todėl 1889 metais Kudirka, 
Varšuvos ir Maskvos lietuvių 
studentams padedant, pradėjo 
leisti mėnesinį laikraštį, kuris 
vedė Lietuvą į išsilaisvinimą — 
nepriklausomybę. Tas laikraštis 
turėjo didelę reikšmę Lietuvai 
ir jos ateičiai.

“Varpas” pradžioje stengėsi 
pažinti lietuvius ir jų gyvenimą. 
Vėliau buvo leidžiamas “Ūki
ninkas”, kuris rodė gerąsias ir 
blogąsias gyvenimo puses, ir 
“Naujienos”, kurios , stengėsi 
duoti lengvus straipsnius, visai 
neliesdamos politikos. “Var
pas” laikėsi principo, kad lietu
viai turi pasitikėti savimi ir 
dirbti, nelaukdami jokių politi
nių atmainų. “Varpas” taip pat 
nagrinėjo Lietuvos ekonomiją, 
nes tikėjo, kad tauta galės grei
čiau išsivaduoti iš svetimųjų 
globos tik ekonomiškai ir kul
tūriškai sustiprėjus. Jis nuolat 
ragino kovoti su priespauda ir 
priešintis rusų valdžios prievo
lėms. “Varpas” skatino lietu
vius pasiraityti rankoves ir pra
dėti rimtai kovoti prieš rusus.

Antras didis Kudirkos darbas 
yra parašymas Lietuvos himno. 
Šis himnas 50-tyje žodžių išreiš
kia kondensuotą programą, ku
ria remiantis reikia atgauti Lie
tuvos nepriklausomybę. Pirmie
ji žodžiai aiškina, kad Lietuva 
yra didvyrių kraštas. Tai suarti
na žmones su praeitimi ir semia 
dvasinę stiprybę iš praeities. 
Žmonės turi dirbti tėvynei, ne 
tik sau. Kiekvienas lietuvis turi 
padėti kitiems lietuviams kovo
ti už tėvynę. Pagaliau himnas 
skatina lietuvius susijungti ir 
vieningai siekti laisvės. Kudir
ka pats parašė melodiją ir žo
džius. Jis labai reitai išgarsėjo 
po visą Lietuvą. Buvo įdėta 
daug darbo. Vincas bandė su
stiprinti Lietuvą. Jis tai ir pa
darė.

Vincas nebuvo sveikas. Jis 
jaunas mirė (1899). Jei jis būtų 
pagyvenęs dar 30 metų, jo sva
jonės būtų išsipildžiusios. Lie
tuva 1918 m. vasario 16 d., iš
silaisvinusi iš priešų, pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Vincas įdėjo daug darbo ir bu
vo gerai žinomas visoje Lietu
voje.

Tas miestas, kur Vincas gy
veno — Šakiai, dabar žinomas 
kaip tautinio atgimimo miestas. 
Vincas Kudirka vadovavo Lie
tuvai iki pat mirties. Bet ir po 
mirties jo darbas nesustojo. Ki
ti lietuviai, jį tęsdami, iškovojo 
nepriklausomybę.

Tomas Senkevičius

žiupsneliai
jaunimo kongrese turistai galės da
lyvauti specialiai jiems sudarytose 
ekskursijose po Argentiną, Urugva
jų ir Braziliją. Ekskursijų skaičius 
priklausys nuo į jas užsiregistravu
siųjų skaičiaus. Visais išvykos reika
lais kreiptis: III PLJK Išvyka, 4428 
So. Rockwell, Chicago, Ill. 60629, 
USA.

• NUMATYTA KAINA P. AME
RIKON, keliaujant lėktuvu su eks
kursija iš Čikagos ir atgal, yra $570 
(įskaitant kelionę laivu iš Buenos 
Aires iki Montevideo). Prie šios su
mos dar prisidėtų maisto, ekskursi
jų, nakvynės (neapsistojant pas lie
tuvius) išlaidos.

• KONGRESO INFORMACIJA 
APYLINKĖSE. Smulkias informaci
jas visais jaunimo kongreso bei iš
vykos reikalais gauna apylinkėse 
Bendruomenės valdybos ir III PLJK 
atstovai. Visuomet galima pas juos 
kreiptis informacijų. Kanados atsto
vais yra išrinkti: Toronte — Algi
mantas Čepas, Andrius Gaputis, Ga
bija Juozapavičiūtė, Gediminas Ka
linauskas, Jūratė šeškutė ir Donata

(Nukelta į 7-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TE,VfflfJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
BAUSMĖS UŽ “KRONIKĄ”
Kaltinamų už “Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos” bei religinių 
knygų spausdinimą bei platinimą 
teismas įvyko 1974 m. pabaigoje, ta
čiau žinios apie jo eigą ir paskirtas 
bausmes pasiekė laisvąjį pasaulį tik 
pastaruoju metu. Pagal “LKB Kro
nikos” 13 nr., spausdintą “Drauge” 
1975. VII. 11, kaltinamiesiems pa
skirtos šios bausmės: P. PETRO- 
NIUI ketveri metai laisvės atėmimo, 
atliekant bausmę griežto režimo ko
lonijose; P. PLUMPAI — aštuoneri 
metai laisvės atėmimo, atliekant 
bausmę griežto režimo kolonijose; 
J. STAŠAIČIUI — vieneri metai lais
vės atėmimo; V. JAUGELIUI—dve
ji metai laisvės atėmimo, atliekant 
bausmę bendro režimo kolonijose; 
A. PATRIUBAVIČIUI — vieneri 
metai ir vienas mėnuo laisvės atėmi
mo. Byla dar neužbaigta — Saugu
mo izoliatoriuje dar laukia teismo 
JUOZAS GRAŽYS ir NIJOLE SA- 
DŪNAITĖ.

MIRĖ V. MOTIEKA
Vilniuje liepos 6 d. mirė sovieti

nės armijos atsargos pik. Vladas Mo
tieka. Velionis buvo gimęs 1903 m., 
baigės Lietuvos karo mokyklą, augš- 
tųjų kursų generalinio štabo 
skyrių. Sovietams okupavus Lietuvą, 
dirbo Raudonosios Armijos XXIX 
teritorinio korpuso štabe, lankė ka
rininkų kursus Solnečnogorske, bu
vo dėstytoju Omsko karo mokyklo
je. 1942-44 m. įsijungęs j XVI divizi
ją, kuri buvo vadinama lietuviška, 
nors daugumą karių sudarė nelietu
viai, buvo paskirtas jos štabo virši
ninku, vėliau — pulko vadu, divi
zijos vado pavaduotoju, sovietų 50- 
tosios šaulių divizijos vadu. Kom- 
partijon įstojo 1943 m. Baigęs divizi
jos vadų kursus Frunzės karo aka
demijoje 1948 m., Raudonojoje Ar
mijoje tarnavo iki 1950 m. Grįžęs 
Lietuvon, 1950-64 m. dirbo dėstytoju 
Kauno ir Vilniaus augštosiose mo
kyklose, nuo 1964 m. iki mirties — 
augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerijoje. Jo nuopelnus 
Sovietų Sąjungai liudija net 32-jų 
žymiausių partiečių pasirašytas ne
krologas. Palaikai buvo pašarvoti 
Vilniaus įgulos karininkų namuose, 
palaidoti Antakalnio kapinėse lie
pos 9 d.

ŽEMAIČIU FESTIVALIS
Plateliuose įvykęs jau XIII žemai

čių festivalis buvo pradėtas tarpres
publikine meninių nuotraukų paro
da, tradiciniu “kermošium” ir už
baigtas koncertais. “Kermošiuje” vi
sus linksmino Palangos Juzė, Telšių 
Pliumpis, Raseinių Magdė, Žemaitės 
sukurtas Vingių Jonas. Koncertinę 
programą atliko Aloyzo Končiaus va
dovaujamas Vilniaus radijo ir tele
vizijos lengvosios muzikos orkestras 
su solistais, plungiškių vyrų, mote
rų, vaikų ir mišrūs chorai, Plungės 
rajono kultūros namų tautinių šokių 
grupė “Suvartukas”. Kaip ir visi to
kie šios vasaros renginiai, festivalis 
oficialiai buvo skirtas sovietinės per
galės prieš Vokietiją trisdešimtme
čiui ir Lietuvos okupacijos 35-mečiui.

PARTIZANU STOVYKLA
Adutiškio miške, Švenčionių rajo

ne, atstatoma sovietams tarnavusių 
“Vilniaus” būrio partizanų stovyk
la. Tai būsiąs ištisas žeminių ir pa
lapinių miestelis. Restauratoriams 
patarimus teikia sovietų “didvyriu” 
tituluojamas S. Apyvala. Švenčionių 
centre yra pastatytas paminklas so
vietams partizanavusiam komjauni
mo vadovui V. Kudabai. Sovietų par
tizanus švenčioniškiams bei jų sve
čiams taipgi primena prie miesto 
supiltas Šlovės piliakalnis ir pamink
linis akmuo Gervežerio pakrantėje.

St. Cathar
SESĖS ŠAULĖS rengia gegužinę 

Henley Island, “Old Boys Club”, 
kur buvo Kanados šaulių rinktinės 
suvažiavimas ir Niagaros pusiasalio 
Lukšio šaulių kuopos vėliavos šven
tinimas. Pernai gegužinė įvyko klu
bo “Giedraitis” šaudykloje, vadovau
jant DLK Algirdo kuopos šaulėms. 
Šiais metais gegužinę ruošia Lukšio 
kuopos sesės šaulės su vyrų šaulių 
talka. Kadangi gegužinė įėjo į tradi
ciją, tai kitais metais ji įvyks kitoje 
vietoje. Šiemet gegužinei vieta pa
rinkta nepaprastai graži. Yra puiki 
salė, jei pasitaikytų nepalankus oras. 
Bus gera muzika ir kiti įvairumai. 
Visus maloniai kviečiame iš JAV ir 
Kanados vietovių atvykti į sesių 
šaulių rengiamą rugpjūčio 17, sek
madienį, 1 v.p.p., gegužinę. Važiuoti 
iš Toronto QEW iki Martendale Rd., 
sukti į dešinę, įvažiavus į Marten
dale Rd., sukti į kairę ir važiuoti iki 
Lakeshore Rd., sukti į dešinę ir už 
poros blokų matysite rodyklę į ge
gužinę. Iš Niagara Falls — QEW, 
privažiavus Martendale Rd., sukti į 
dešinę ir važiuoti kaip augščiau nu
rodyta. Rengėjos

KLB ST. CATHARINES APYLIN
KĖS visuotinis susirinkimas įvyko 
liepos 6, sekmadienį, tuoj po pamal
dų. Svarbiausias klausimas buvo mū
sų jaunimo atstovės kelionė j trečią
jį pasaulio lietuvių jaunimo kongre
są. Vykti sutiko Daiva Šetikaitė. Tai 
didelis šios puikios lietuvaitės užsi
mojimas. Kaip tas kongresas įvyks, 
jei jaunimas j jį nevažiuos? O kelio
nei reikia, palyginti, daug pinigų. 
Susirinkime nutarta vienu aukų są
rašu rinkti lėšas atstovės kelionei, 
o kitu — bendrai kongreso paramai.

Pavergtų tautų organizacijos veik
las apžvalgą padarė apylinkės pirm. 
J. Šarapnickas, teigiamai įvertinda

ANT MASKVOS KURPALIO
“Tiesos” 143 nr. pranešimu, Sovie

tų Sąjungos istorijos institutas Vil
niuje surengė baltiečių istorikų pa
sitarimą, kuris buvo skirtas “tarybi
nių Pabaltijo respublikų tautų isto
rijos nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų ruošimo klausimams”. Prane
šimą apie tokio regijoninio veikalo 
planą bei pagrindinius principus pa
darė Sovietų Sąjungos Mokslų Aka
demijos istorijos instituto direkto
rius A. Naročnickis. Apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istorijos nagrinė
jimą minėtame veikale baltiečių var
du pasisakė: Lietuvos MA istorijos 
instituto vadovas B. Vaitkevičius, 
Latvijos MA istorijos instituto vado
vo pavaduotojas A. Bironas ir Esti
jos MA istorijos instituto vadovas K. 
Sijlivakas. Pasiruošimus ant Mask
vos kurpalio užtempti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos istoriją liudija “Tie
sos” pateikiami pasitarimo duome
nys: “Buvo pabrėžta, kad šiam vei
kalui reikia suteikti probleminį isto- 
rinį-teorinį pobūdį, pagrindinį dėme
sį skiriant istorinės patirties kovoje 
už Tarybų valdžios pergalę ir socia
lizmo sukūrimą Tarybų Sąjungos 
Pabaltijo respublikose nušvietimui. 
Numatytame veikale, pabrėžė pasita
rimo dalyviai, būtina giliai atskleisti 
socialistinės revoliucijos ir socializ
mo statybos Pabaltijo tarybinėse res
publikose bendrus dėsningumus ir 
ypatumus, išsamiau nušviesti visą šių 
respublikų tautų istoriją iš socialis
tinio internacionalizmo, tautų drau
gystės ir tarybinio patriotizmo pozi
cijų. Reikia plačiai parodyti Pabal
tijo tarybinių respublikų ryšių su 
rusų, baltarusių ir kitomis mūsų ša
lies tautomis istoriją, nušviesti jų 
vaidmenį nacionalinio išsivadavimo 
judėjime. Labai svarbu, pažymėjo 
pasitarimo dalyviai, pasiekti, kad vi
sas veikalas atitiktų marksistinės- 
lenininės metodologijos principus, 
reikalaujančius gilaus ir nuoseklaus 
klasinio, partinio požiūrio į istori
nių įvykių ir reiškinių analizę, at
skleistų liaudies masių vaidmenį is
torijos procese. Planuojami tyrimai 
pagal pasitarimo rekomendacijas tu
ri būti nukreipti prieš buržuazines 
nacionalistines tarybinių respublikų 
tautų istorijos koncepcijas, tame 
tarpe prieš “vieningos srovės” kon
cepciją, kuri neigia klasių kovą, 
prieš Tarybų valdžios kūrimosi ir so
cializmo statybos istorijos falsifika
vimą buržuazinėje užsienio “soveto- 
logijoje”. .. ” Vadovaujantis tokiais 
principais, visa Pabaltijo tautų isto
rija bus apversta augštyn kojom, o 
tai, matyt, ir yra pagrindinis Krem
liaus tikslas.

ALYTAUS VYNAS
Alytaus vyno gamyklą papildė nau

jasis administracinis pastatas. Alytu
je yra gaminamas aštuonių rūšių lie
tuviškas vynas, perpilstomas į bon- 
kas devynių pavadinimų vynas, atsi
vežtas iš kitų respublikų. Laborato
rijos darbuotojai stengiasi, kad aly
tiškių vynas atitiktų skonio, spalvos 
bei visus kitus reikalavimus.

BOTANINIAI DRAUSTINIAI
Lietuvoje priskaitoma apie 1.800 

augalų rūšių, nevienodų savo gausu
mu. Nykstančiom rūšim saugoti yra 
steigiami botaniniai draustiniai. Jų 
dabar jau yra 25 su bendru 959 ha 
plotu, kurio 109,5 ha sudaro pievos, 
783,5 ha — miškai, 34 ha — vande
nys ir 32 ha — pelkės. Merkio bo
taniniame draustinyje prie Nemu
no santakos saugojamas smėlinis 
eraičinas, kurio neturi net ir visa 
Sovietų Sąjunga. Kiti žymesnieji 
draustiniai: Nevėžio — Kauno rajo
ne, Jūros — Šilalės, Mituvos — Jur
barko ir Babrungo — Plungės rajo
nuose. y. Kst.
nes, Ont.
mas tos org-jos darbą. Ižd. Z. Jaku
bonis padarė pranešimą apie lėšas. 
Ižde šiuo metu yra per $800. Susirin
kimui pirmininkavo J. Alonderis. Ga
na gausus būrys tautiečii; dalyvavo 
susirinkime, kuris praėjo gražiai ir 
darbingai.

PAVERGTU TAUTŲ posėdyje da
lyvavo 12 įvairių tautybių atstovų. 
Su lietuvių atstovo papildymais ir 
pakeitimais buvo priimtas čekų pro
fesoriaus Viktor Fic paruoštas me
morandumas, kuris pasiųstas Kana
dos vyriausybei ir Jungtinėms Tau
toms. Tai raštas, nurodantis laisvų 
tautų politinius klystkelius bei rei
kalaujantis imtis žygių, kad Sov. Są
junga paleistų iš kalėjimų bei kon
centracijos stovyklų pavergtų tautų 
žmones, kad baigtų “savanoriškus” 
gabenimus tų tautų žmonių vergų 
darbams į Sibirą, kad nustotų perse
kioti pavergtų žmonių religinius bei 
tautinius įsitikinimus. Taipgi tame 
rašte prašoma nesudarinėti jokių 
naujų sutarčių su Sovietų Sąjunga, 
kol ji nesilaikys senųjų. Pasisakoma 
prieš betkokius pripažinimus dabar
tinių Europos sienų, nes jos yra at
siradusios karinės Sovietų Sąjungos 
agresijos dėka.

Ateityje lietuvių atstovo bus siūlo
ma šį gerai paruoštą memorandumą 
pasiųsti visų pasaulio valstybių vy
riausybėm, papildžius naujais punk
tais.

LANKĖSI pas p.p. Norušius sve
čias iš Virginijos — elektros inžinie
rius Alfonsas Binbiris su žmona. A. 
Binbiris dirba didelėje elektros fir
moje, kurios reikalais neretai važi
nėja po Europą ir kitus pasaulio 
kraštus. P. Norušienė ir p. Binbirie- 
nė nepriklausomos Lietuvos laikais 
kartu mokėsi Biržų gimnazijoje. Kor.

Londoniškės “Baltijos” ansamblio nariai ir vadovai, dalyvavę Toronto tautybių savaitėje — Karavane. Iš kairės: 
A. Vyšniauskas, D. Chainauskienė ir M. Chainauskas — ansamblio vadovai, ii. Vilienė _  choro dirigentė, J.
Valaitis, S. Chainaitė Nuotr. B. Tarvydo

Laurus nuskinti betkas gali..
Su tautinės pareigos žemaičiu atsisveikinus

Nebuvo jis nei Kanados, nei Lie
tuvos, ar lietuviškosios išeivijos pla
čiau žinomas veikėjas. Nebuvo jis 
mokslininkas, profesorius ar kurioje 
kitoje srityje pasižymėjęs žmogus. 
Tad kyla klausimas, kadėl aš noriu 
jam skirti šias spaudos taip bran
ginamas eilutes. Neseniai iš šio pa
saulio iškeliavo artimųjų ir draugų 
palydėtas Delhi apylinkėje gyvenęs 
ūkininkas, daug kam mielas padorus 
žemaitis (tai augšto įvertinimo že
maitiškas terminas), buvęs nepri
klausomos Lietuvos kavalerijos pus
karininkis Justinas Laureckas. Kuo 
jis išsiskyrė iš kitų žmonių ir kodėl 
aš manau, kad jis yra vertas dau
giau negu tik įprasto laidotuvių ap
rašymo, kuris jau buvo paskelbtas 
spaudoje? (

Jį teko pažinti iš pat jaunystės ir 
apie tą laikotarpį daugiausia ir no
riu čia išsitarti. Labai jį vertinau 
todėl, kad jis buvo retai sutinka
mas žmogus — vienas iš tų, kurių 
yra mažiausia, kurie valstybei ir 
tautai yra labai reikalingi, kurių 
lemtingais atvejais daugiausia pasi
gendame. Paprastai žmonės mėgsta 
paimti tas pareigas, kurios yra ma
lonios ir lengvai įvykdomos, o sun
kias, pareikalaujančias didelės asme
ninės aukos, įvairiais išvedžiojimais 
stengiasi įpiršti kitiems, gi pavojui 
praėjus, vėl iš visų kampų pasipila 
eilė “patriotų” laurams nuskinti. 
A.a. Justinas buvo priešingos linijos 
žmogus — jis nemalonių pareigų 
skirstymą pradėdavo nuo savęs: “Aš 
čia jau esu ir kuo galiu būti lie
tuviškam reikalui naudingas? ... Aš 
jau einu . .. pasiryžęs viskam, o kas 
dar gali man ateiti talkon?” Tuo at
žvilgiu Justinas buvo šviečiantis ir 
paskatinantis pavyzdys kiekvienam 
tėvynę mylinčiam lietuviui. Jis buvo 
nuoširdus praktiškas patriotas, tė
vynės labui skiriantis ne nieko ne
kainuojančias patriotines prakalbas, 
bet neribotą asmeninę auką, neišski
riant nė savo gyvybės. Sakydavo: 
“Na gi, vyrai, jei aš neisiu, jei pats 
neisi ir visi kiti neis, kas tą mūsų 
vargšę Lietuvėlę beapgins, negi sve
timieji ja pasirūpins?! Yra lengva 
sakyti patriotines kalbas, bet kai su- 
gaudęs trimitas paprašo gyvybės au
kos, tai dauguma tų “patriotų” pasi
traukia už kampo ir palieka tą par
eigą kitiems, lyg kitų gyvybė būtų 
mažiau vertinga, lengviau atsisako
ma.”

Atlikęs pilietinę-tautinę pareigą, 
Justinas vėl kukliai pasitraukdavo į 
kasdieninę pilkumą, tapdamas vėl 
nežinomu piliečiu. Gi į kvietimą ko
kiam pagerbimui ar atžymėjimui at
sakydavo: “Čia jau netaip svarbu — 
laurus betkas gali nuskinti, tam sa
vanorių niekada netrūksta. Svarbu 
yra eiti ten, kur savanorių trūksta, 
kur tenka savo gyvybe rizikuoti.” 
Kad ir už labai pavojingos pareigos 
atlikimą jis niekada nieko nesitikė
davo ir niekada nežiūrėdavo, ką tė
vynė jam duos, bet visada pasidomė
davo, kuo jis jai gali būti naudin
gas. Jis dalyvavo visuose nepriklau
somos Lietuvos sąjūdžiuose jo gyve
namoje vietoje, eidamas atsakingas 
pareigas. Pavojaus atveju jis pats 
pirmas pasiūlydavo savo pagalbą. 
Kuo galėdama jam talkindavo jo 
žmona Petronėlė.

Daugelio jis bus ilgai atsimena
mas kaip labai pareigingas, tvarkin
gas ir Lietuvai nieko negailėjęs tau

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
MOKAME UŽ: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. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skonėstoi ------------
kiekvieno skoniui

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

tietis. Jis, žmonos padedamas, išlei
do į augštąjį mokslą dukrą Danutę, 
dabar užimančią augštą vietą Kana
dos valdžios įstaigose, palikęs jai 
ne tik medžiaginių gėrybių, bet ir 
lietuvių kalbą, kurią ji laisvai pajė
gia vartoti. Dukra ir kiti artimieji 
jį gali prisiminti su užtarnautu pa
sididžiavimu: jis mylėjo Lietuvą ir 
savo šeimą ne žodžiais, bet darbais! 
O kad ir iš jaunosios kartos atsiras
tų tokių nuoširdžių praktiškų pat
riotų, tai a.a. Justinui tai būt pats 
gražiausias ir jo mėgstamiausias pa
minklas.

Jam nebuvo lemta grįžti į myli
mą Lietuvos žemę, kuriai jis mėgino 
nežinomame kampelyje pasišvęsti. 
Tegul jam būna lengva svetingos 
Kanados žemė, o Augščiausias tesu
teikia jam amžiną ramybę nenyks
tančių vertybių visatoje. žmts.

ANDRIUS PAULIONIS — diplo
muotas lakūnas, šį pavasarį Andrius 
Kęstutis Paulionis baigė 3 metų kur
są Institute of Aeronautical Techno
logy prie Seneca College ir gavo val
džios pripažintą komercinio lakūno 
diplomą. Prieš tai jis jau turėjo pri
vatinio lakūno pažymėjimą.

A. Paulionis yra lankęs lituanisti
nę mokyklą, labai gerai (honours) 
baigęs Northern gimnaziją; studija
vo geologijos inžineriją Toronto uni
versitete, bet, būdamas skraidymo 
entuziastu, perėjo į praktišką aviaci
jos profesiją ir tikisi gauti lakūno 
tarnybą didžiuosiuose keleivių trans
porto lėktuvuose. šiuo metu jis 
skraido komerciniais lėktuvais, ku
rie fotografuoja geografinį ir geolo
ginį Kanados paviršių.

A. Paulionis yra sūnus Toronto lie
tuvių — Sonės ir Vinco Paulionių. 
Jo tėvas, buvęs bolševikų kalinys, 
jau daug metų vadovauja Vyčio klu
bo slidininkų sekcijai.
VANCOUVER, B.C.
BRITŲ KOLUMBIJOS katalikų 

laikraštis “The B. C. Catholic” 1975 
m. liepos 9 d. laidoje išspausdino 
kun. K. Pugevičiaus informacinį 
straipsnį apie Lietuvą “Church Chro
nicle Surfaces Again”. Jame rašo
ma, kad “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika” po visos eilės kratų 
bei suėmimų vėl pasirodė, būtent, iš
ėjo 12-15 numeriai. Tai esą rodo ne
palaužiamą Lietuvos katalikų drąsą. 
Penki lietuviai buvę nuteisti nuo vie- 
nerių iki aštuonerių metų kalėjimo 
arba kone, stovyklos. Straipsnyje 
trumpai aprašyta teismo eiga. K.

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ...............  7’/z%
term, depozitus 1 m. 8’/i%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10 Vi %

'ennlnger Ltd

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

Hamilton, Ontario
BANKELIS “T ALK A” užbaigė 

pirmąjį metų pusmetį, pasiekęs ba
lansą $6.227.812,40; paaugo beveik 
milijonu dolerių daugiau nei pernai. 
Išduota asmeninių paskolų $541.420 
(jos yra sumažęjusios, nes visą lai

šką yra problema — mažas pareika
lavimas). Nekilnojamo turto paskolų 
išduota $4.038.613 (pirmą kartą per
žengė 4 mil. dol. ribą). Depozitai — 
santaupos — $2.412.623, depozitai če
kių — $1.011.494, terminuoti depo
zitai — $2.319.000. Registruotų pen
sijų santaupos pakilo iki $136.459. 
Gauta pajamų per pirmą pusmetį — 
$216.190. Taipgi šiam pusmečiui pri
rašyti nariams nuošimčiai už santau
pas, čekių sąskaitas ir registruotų 
pensijų planui. Tai sudaro $191.738,- 
56. Atskaičius išlaidas, liko pelno 
$14.590.

Per birželio mėnesį įstojo 12 nau
jų narių, išstojo 2; dabar yra 1814 
narių. Kredito komitetas per tą mė
nesį davė nariams paskolų $341.500, 
kurias sudaro daugiausia nekilnoja
mo turto paskolos. Pastarosiomis lie
tuviai mažai naudojasi, todėl tenka 
skolinti nelietuviams.

Valdybos posėdyje liepos 11 d. nu
tarta pakelti nuo liepos 1 d. nuo
šimčius už taupymo sąskaitas nuo 
7% iki TVz%, terminuotų 1 metų 
depozitų nuo 8% iki 8%% ir re
gistruotų pensijų santaupų iki 8 ¥2 %. 
Išduodamoms paskoloms palikti tie 
patys nuošimčiai. Sporto klubui Ko
vas paskirta parama $1.000.

“Talka” yra gerame finansiniame 
stovyje, turi pakankamai laisvų pi
nigų ir yra pajėgi patenkinti visus 
narių reikalavimus. Tad iškilus rei
kalui, pirmoje eilėje kreipkitės į sa
vąją įstaigą. Primename, kad liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais bankelio raš
tinė šeštadieniais yra uždaryta.

Stasys Dalius
VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 

būrelio vadovas surinko įnašus iš 
būrelio narių-rėmėjų už 1975 m. ant
rą pusmetį. Sumokėjo už pusę me
tų po $6: P. Lesevičius, A. Mingė- 
la, T. Mureika, M. Repečka, I. Var
nas, dr. B. Vidugiris. Šiuo metu šį 
dvigubą rėmėjų būrelį sudaro 54 na- 
riai-rėmėjai, kurių 48 buvo sumo
kėję mokesti po $12 už visus metus. 
Surinkti $36 liepos 10 d. įnešti į 
KLB Šalpos Fondo sąskaitą “Talko
je” išsiuntimui Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje.

Šiemet sukanka 10 metų šio būre
lio veiklai. V. Natkevičius, MA, Va
sario 16 gimnazijos' direktorius, ge
gužės 13 d. pakvituodamas gautas 
aukas, siunčia visiems būrelio na
riams nuoširdžią padėką už gimnazi
jos nuolatinį rėmimą. Be rėmėjų 
būrelių Vasario 16 gimnazijos egzis
tencija yra neįsivaizduojama — rašo 
direktorius.

Nuo būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 
iš viso surinkta ir išsiųsta Vasario 
16 gimnazijai $5.910. Ačiū visiems 
būrelio nariams už pastovias aukas 
lietuviškai gimnazijai, kurioje šiais 
metais baigė ir brandos egzaminus 
išlaikė penki abiturientai: Aurelija 
Krivickaitė, Aldona Šaduikytė, Pedro 
Urbanas, Romualdas Žaliukas ir An
tanas Vasiliauskas.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

“T. Žiburiams’’aukojo
$100: Prisikėlimo Parapijos Kre

dito Kooperatyvas; $50: Viktoras 
Staškūnas; $10: Ina Beržinskienė, 
Pranas Joga, Petras Tamutis, Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa, Juozas 
Vilimas, Jonas Jonikas, Juozas Pet- 
kūnas, Marija Žemaitienė; $7.50: C. 
Juras; $5: P. Mazaitis, G; Alekna, 
Ant. Bernotas, A. Petryla, Edv. Va- 
leška.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$20 — Bronius Žutautas; po $15: M. 
Sakas, Adomas Kaulius, dr. J. S. 
Žmuidzinas, Tadas Bartkus, kun. Z. 
Ramanauskas, Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, St. Čepas, P. Belaišis, 
J. Butkus, Kaz. Ožalas, dr. J. K. Va
liūnas, Juozas Leiberis, Vyt. Rips- 
kis, P. A. Povilaitis, Vine. Stanislo- 
vaitis, J. Bakis.

$2: M. Matusevičienė, A. Mockus, 
Br. Gončius; $1: E. Dulkienė. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

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

lęšiai (contact lenses).

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

metinis seimas įvyks rugpjūčio lū
ži d.d. Brooklyno vyskupijos kunigų 
seminarijoje: Cathedral College of 
the Immaculate Conception, 7200 
Douglaston Parkway, N.Y. Tel. 112- 
631-4600. Jis bus susietas su JAV 
etninių kunigų atstovų suvažiavimu. 
Atskirą posėdį lietuviai kunigai tu
rės rugpjūčio 20 d., 12.30 v. Jame 
bus padaryti pranešimai apie centro 
valdybos darbus ir lietuvių kunigų 
suvažiavimą Romoje, o po to renka
ma nauja centro valdyba.

SIMAS KUDIRKA padėkos pobū
vi savo gelbėtojams bei rėmėjams 
surengė birželio 28 d. Locust, N.J., 
Rolando ir Gražinos Paegle namuose. 
Dalyvių buvo apie 120, kurių maž
daug pusę sudarė lietuviai. Jų tarpe 
buvo New Jersey sen. Harrison Wil
liams, Valstybės Departamento par
eigūnas Bill Dias, radijo atstovas 
Barry Farber, “Reader’s Digest” re
dakcijos narys Ken Tomlinson, para
šęs straipsni apie S. Kudirką žur
nalo rugpjūčio laidai, JAV LB kraš
to valdybos pirm. J. Gaila ir kt. Su 
šiuo pobūviu žiūrovus supažindino 

. CBS televizija, skaitytojus — “New 
York Times”, “New York Daily 
News”, “Boston Globe” dienraščiai, 
radijo klausytojus — B. Farber. Jo 
programos ištraukas transliavo ir lie
tuviškasis “Laisvės Žiburys”.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAU
DININKŲ SĄJUNGOS konferencija 
ivyko liepos 5 d. Faustinos ir Mečio 
Mackevičių sodyboje prie Lockporto, 
III. Konferencijos išvakarėse daly
viai papuošė gėlėmis buvusio Lietu
vos prez. dr. K. Griniaus kapą, pri
simindami jo mirties 25 sukaktį. Po 
pirm. G. Lazausko įvadinio žodžio ve
lionis .taipgi buvo pagerbtas susikau
pimo minute ir pačioje konferenci
joje. Pranešimą apie Lietuvos lais
vinimo reikalus padarė VLIKo val
dybos vicepirm. J. Audėnas, apie 
LVLS prezidiumo darbus — pirm. 
G. Lazauskas. Išklausyti taipgi pra
nešimai Varpininkų Leidinių Fondo, 
“Sėjos” ir “Varpo” redaktorių. Jų 
metu paaiškėjo, kad Pr. Čepėno re
daguota “Lietuvos istorijos” I dalis 
iki 1920 m. jau yra paruošta spau
dai, o II dalis apims 1920-40 m. lai
kotarpį. Oficialioji suvažiavimo dalis 
užbaigta rezoliucijų priėmimu.

SPECIALAUS PAMINĖJIMO pro
pagandai skirtame “Gimtajame 
Krašte” liepos 3 d. susilaukė čika- 
gietis kun. Antanas Juška. Vilniun 
jis buvo atvykęs ne su Čikagos eks
kursantais, bet su Kanados lietuvių 
moterų grupe. Spėdamas šio savotiš
ko vingio priežastis, “G. Kraštas” 
skaitytojus informuoja: “Bet daug 
kas pris’mena, kad būtent jis negai
lestingai persekiojo tuos, kurie ke
liavo į Lietuvą su JAV lietuvių vai
kais, norėjusiais sustiprinti dvasinį 
ryši su tėvų kraštu, kad jis buvo 
v’enas iš nešlovingos “audros” Čika
gos lietuvių bendruomenėje inicia
torių. ..” Pranešimas baigiamas kan
džia propagandine pastaba, skirta 
kun. A. Juškai: “Nežiūrėk, ką aš 
darau, klausyk ką aš sakau...” Ta 
pastaba rodo, kad nevengiama kom
promituoti išeivijos veikėjus ir oku
puotoje Lietuvoje besilankančius.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ JAU

NIMO SĄJUNGOS valdybą, išrinktą 
Karako Lietuvių Namuose įvykusia
me jaunuolių suvažiavime, sudaro: 
Aras Mažeika, A. Žalnieriūnaitė-Ross 
ir Birutė Ignatavičiūtė. Suvažiavime 
dalyvavo jaunimo atstovai iš keturių 
pagrindinių Venecuelos miestų.

INŽINERIJOS STUDIJAS Karako 
centriniame universitete pradėjo 
abiturientas Rimas Mažeika. Jis yra 
veiklus VL Jaunimo Sąjungos na
rys, puikiai kalbantis lietuviškai, da
lyvaujantis tautinių šokių grupėje.

Urugvajus
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ Montevidė- 

jo mieste birželio 2 d. sukūrė Rosa 
Pretkutė ir Edmundas Andriuškevi
čius. Jiedu aktyviai dalyvauja lietu
viškame gyvenime nuo vaikystės die
nų. Priešvestuvinės pagerbtuvės 
jiems buvo surengtos Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijos salėje.

LIETUVIŠKOJI RADIJO VALAN
DĖLĖ “Gintaro žemės panorama” 
ketverių metų sukaktį paminėjo 
ULK patalpose, Montevidėjo mieste. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos atsto
vas A. Grišonas. Valandėlei vado
vauja ir ja rūpinasi jaunimas.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE Buenos Aires mieste 
surengė II etninių grupių tautinių 
šokių šventę, kurioje dalyvavo danų, 
škotų, švedų ir vokiečių jaunimas. 
Lietuviams atstovavo SLA jaunieji 
šokėjai, vadovaujami Olgos Zaba- 
rauskaitės-Casas, akordeonu palydėti 
Juozo Romeikos. Visų grupių vadovai 
buvo apdovanoti gėlėmis, ir kiekvie
nas jų tarė sveikinimo žodį lietu
viams. Programai vadovavo Hekto
ras Levanavičius. Šventės dalyviams 
padėkojo SLA pirm. R. Stalioraitis, 
ypač pabrėždamas Elenos Ramonai
tės nuopelnus, nes jos dėka buvo 
susitarta su svečių grupėmis.

ROSARIO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS valdyba suorganizavo loteri
ją jaunimo kongresui paremti ir 
gautą 725.000 pezų pelną perdavė 
rengėjams. Veiklią šios apylinkės 
valdybą sudaro: pirm. J. Papečkys, 
sekr. G. Seniūnas, ižd. T. Plepys. Ro
sario LB narių turi tik nepilną šim
tą. Loterijos bilietai buvo platinami 

ne tik Rosario, bet ir Buenos Aires 
bei kitose vietovėse. Didžioji laimi
kių dalis teko Buenos Aires gyve
nantiems tautiečiams. Laimikiai bu
vo įteikti bilietų savininkams ir pel
nas perduotas jaunimo kongreso at. 
stovams birželio 29 d. Buenos Aires 
Lietuvių Centre, švenčiant Jonų, 
Antanų, Petrų ir Povilų vardines.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Avellanedoje, Buenos Aires mieste, 
birželio mėn. 15 d. paminėjo tris 
sukaktis — liūdnųjų birželio ivykių, 
Lietuvos okupacijos 35-metį ir vysk. 
M. Valančiaus šimtąsias mirties me
tines. Kun. A. Steigvilo laikomose 
Mišiose giedojo Šv. Cecilijos choras. 
Po pamaldų lietuvišką kryžių para
pijos sodelyje gėlėmis papuošė jau
nimo atstovai A. M. Burbaitė, V. 
Barzdžius ir K. Mikalonis, o progai 
pritaikytą žodį tarė Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tary
bos pirm. A. Mičiūdas. Parapijos sa
lėje paskaitą apie vysk. M. Valančių 
skaitė O. Kairelienė, apie Lietuvos 
tragediją — Z. Juknevičius. Progra
mą atliko: duetų — U. Blumbergienė 
ir A. Šimkūnienė su P. Gudelevi- 
čiaus fortepijonine palyda, deklama
cijų — S. Derenčius ir J. Valantina- 
vičienė. Jiem talkino viešnia iš Či
kagos Rasa šoliūnaitė, akordeonu 
pagrojusi lietuviškų dainų pynę.

Brazilija
KONGRESO SPAUDOS IR IN

FORMACIJOS komisija rūpinasi 
kongresiniu leidiniu, kurio trys lai
dos bus išleistos Brazilijoje, Urugva
juje ir Argentinoje. Jose bus pa
skelbta kongreso programa, informa
cija, sveikinimai, skelbimai, kongre
so rėmėjų sąrašai.

Australija
VYSK. M. VALANČIAUS šimtųjų 

mirties metinių minėjimą Adelaidė
je rugpjūčio 9 d. surengs ateitinin
kai sendraugiai. Programos vadove 
yra pakviesta E. Varnienė. Vaidybi
nę dali atliks “Vaidilos” aktoriai, pa
ruošti Pr. Pusdešrio, o sol. G. Vasi
liauskienė padainuos senovinių lie
tuviškų dainų.

ADELAIDĖS CHORAS “LITUA- 
NIA” ponių suneštinėmis vaišėmis 
pagerbė visus choro narius, birželio 
mėnesį šventusius vardines. Jiems 
sugiedota B. Budriūno “Valio, il
giausių metų”. Choro veiklos apžval
gą padarė vadovė sol. G. Vasiliaus
kienė. Varduvininkus ir chorą svei
kino ALB Adelaidės pirm. B. Mi- 
kužienė ir kun. Pr. Dauknys.

ADELAIDĖS RAMOVĖNAI 24 
metų veiklos sukaktį paminėjo spe
cialiu vakaru Lietuvių Namuose. Su 
šio LKVS “Ramovė” skyriaus veikla 
dalyvius supažindino pirm. K. Tapa- 
ras, ypač pabrėždamas pernai per 
Lietuvių Dienas sušauktą visų “Ra
movės” skyrių suvažiavimą. Ramo
vėmis žodžiu bei raštu sveikino kitos 
lietuvių organizacijos. Meninę dainų 
programą atliko vyrų ir moterų kvar
tetai su pianistės Nerimos Masiuly
tės palyda. Sekančią dieną Mišias už 
mirusius ramovėnus atnašavo sky
riaus kapelionas kun. A. Spurgis, 
MIC. Adelaidės ramovėnai vykstan
čius jaunimo kongresan atstovus tiki
si paremti $500.
Britanija

LONDONO LENKŲ DIENRAŠTIS 
“Dziennik Polski” visą savo 1 psl. 
birželio 21 d. paskyrė W. Snarba- 
howskio straipsniui apie lietuvių su
kilimą vokiečių-sovietų karo pradžio
je 1941 m. Jis primena skaitytojams, 
kad sukilėliai paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę ir sudarė vyriausybę. 
Į Kauną ir daugelį kitų vietovių vo-i 
kiečių kariuomenė įžygiavo be ko
vos. Kadangi Lietuvos vyriausybė 
atsisakė bendradarbiauti su naciais, 
nesutiko su lietuvių mobilizacija, 
ypač jų įjungimu i SS dalinius, ji 
buvo priversta pasitraukti liepos 25 
d. Krašto administraciją perėmė vo
kietis generalinis komisaras, talkina
mas apie 20.000 vokiečių valdininkų. 
Lietuviai vyskupai nacius pasmerkė 
už žydų žudymą ir lenkų persekio
jimą. Dėlto Vokietijon buvo išsiųsti 
arkiv. J. Skvireckas ir vysk. V. Briz- 
gys.

Vokietija
MIESAU KAIMELYJE apie 8<V 

lietuvių birželio 21 d. paminėjo 
skaudžiuosius Lietuvos birželinius 
įvykius ir atšventė Jonines. Ši vie
tovė, kurioje gyvena keletas lietu
viškų šeimų, yra netoli Kaiserslau- 
teno. Mišias kaimyninėje Elsbacho 
bažnyčioje atnašavo kun. Br. Liu- 
binas, savo pamokslu raginęs tėvus 
įkvėpti vaikams lietuviškos dva
sios, kad jie bent nesigėdytų tėvų 
kilmės, jeigu ir nebus išmokę lietu
vių kalbos. Joninės su kultūrine pro
grama įvyko dr. St. Sereikos pievo
je. Visus dalyvius sveikino VLB 
Miesau apylinkės pirm. Hilda Žakie
nė. Paskaitą apie vysk. M. Valančių 
ir M. K. Čiurlionį skaitė studentas 
Petras Nevulis.

ATSKIRĄ VASAROS STOVYKLĄ 
savo 10-15 metų amžiaus vaikams 
turės Nordrhein - Westfalijos lietu
viai liepos 25 — rugpjūčio 15 d.d. 
Jaunimo Užeigos Namuose Freus- 
burge prie Kirchen/Siegeno. Daly
vių numatoma turėti apie 40, ku
riuos globos ir mokys 4-5 vadovai. 
Stovyklavimo mokestis — po 100 
DM už vaiką. Nuolaida numatyta 
daugiavaikėms šeimoms bei lituanis
tinių mokyklų mokiniams. Stovyk
lautojų registracija daugiausia rūpi
nasi lituanistinių mokyklų mokyto
jai, talkinami lietuvių kunigų ir VLB 
apylinkių vadovų.



Gabaus chirurgo drama / Dr. J. Grinius
Naujasis Eduardo Cinzo romanas "Raudonojo arklio vasara"

Eduardo Cinzo naujojo roma
no vardas “Raudonojo arklio 
vasara” skaitytoją suintriguoja 
>š karto. Klausi, kas tai per 
kūrinys: ar tai bus siurrealisto 
šiurpūs kliedijimai, ar koks mįs
lingas plakatas, kokius dažnai 
mėgsta šių dienų pamaiviški ra
šytojai savo tuštybėms paslėpti? 
Tačiau pradėjęs skaityti roma
ną pamatai, kad įtaringi nuo
gąstavimai neturi pagrindo: 
“Raudonojo arklio vasara” yra 
rinitas kūrinys, kuriame beveik 
realistiškai autorius pasakoja 
apie vieno jauno (29 m.) chirur
go Stasio Dauginčio vasarą, pra
leistą mažame Belgijos mieste
ly (Ardėnų kalnuose), padedant 
vietiniam senam belgų gydyto
jui Roksui aptarnauti įvairius 
jo pacientus.

Taigi E. Cinzo romano tema 
pirmu žvilgsniu atrodytų net 
nebe nauja, nes į gydytojo par
eigas rimtai (be Moliėre pajuo
kos) bene pirmas Europoje bu
vo pažvelgęs prancūzų H. de 
Balzac dar XIX amžiaus pirmo
joje pusėje. Lietuvių literatū
roje gydytojas taip pat seniai 
nebe svečias, nes jau tautinio 
atgimimo laikais daug dėmesio 
gydytojui skyrė Marija Peč- 
kauskaitė savo “Viktutėje” 
(1903 m.) ir J. Tumas-Vaižgan
tas savo “Pragiedruliuose” 
(1918 m.). Šitų abiejų rašytojų 
vaizduojami gydytojai buvo ne 
tik savo profesijos pareigingi
vyrai, bet taip pat žymios, švie
sios asmenybės, daug pasitar
navusios Lietuvai moraliniu, 
tautiniu, politiniu ir kitais at
žvilgiais. Tiems rašytojams gy
dytojai atrodė lyg savotiški tau
tiniai pranašai.

Apie gydytojo idealistinę tar
nybą Lietuvos žmonėms E. Cin
zo “Raudonojo arklio vasaroje” 
negali būti nė kalbos: to roma
no pagrindinis veikėjas chirur
gas Stasys Daugintis, visų va
dinamas Staniu Dogeniu, tėra 
tik lietuvių angliakasių šeimos 
sūnus, nuo pat vaikystės užau
gęs Belgijoje, ten išėjęs augš- 
tuosius mokslus, ten pasireiškęs 
kaip gabus chirurgas ir ten įsi
gijęs gerų draugų, ypač gydyto
jų tarpe. Per visą romaną Do
genis nė karto neprisimena Lie
tuvos, nors ir rūpinasi savo 
gimdytojais, lanko sanatorijoje 
savo ligotą tėvą, sergantį sun
kia silikozės forma; bet ar su 
juo gydytojas sūnus kalbasi lie
tuviškai, Cinzas skaitytojo ne
painformuoja. Nors chirurgo 
Dogenio bespalviškumas tauty
bės atžvilgiu nuteikia neigiamai, 
tačiau to negalima pasakyti apie 
jį kaip žmogų ir gydytoją.

Dogenis kaip žmogus — {do
mus dviem atžvilgiais. Pirmiau
sia tuo, kad jis nėra tik savo 
profesijos amatininkas. Iš aš- 
tuonių gydytojų, sutinkamų 
“Raudonojo arklio vasaroje” 
(tikras gydytojų romanas!), jis 
vienas tėra jautrus socialinėms 
žmonių nelaimėms, nes drįsta 
kietai susiremti su stambiu pra
monininku, galingu miestelio 
meru (burmistru), kai, pastebi šį 
pažeidinėjant socialinius įsta
tymus, išleistus darbininkų la
bui. Antra, gydytojas Dogenis 
ypač įdomus savo gilia vidaus 
drama, nes dėl nuomario arba 
epilepsijos, staiga pasireišku- 
sios prieš pusmetį, jis nebegali 
eiti chirurgo pareigų, nors tai 
jam sudarė beveik gyvenimo 
prasmę.

Išbuvęs pusę metų psichiatro 
Lemreno klinikoje, Dogenis mė
gino pagyventi kalnų vienatvė
je, kad gamtos prieglobstyje at
sigautų nuo nuomario priepuo
lių, kurie jį sukrėsdavo iki be
protybės, kai haliucinacijų mo
mentais dažniausiai iš sienos jį 
užpuldavo raudonas arklys su 
ragu. Tačiau pasirodė, kad kal
nų vienatvė jam buvo nepake
liama. Todėl Dogenis prisiglau
dė mažame Ardėnų miestely, 
čia susipažino su vietiniu senu, 
labai humanišku, paprastu, 
viengungiu gydytoju Roksu, ku
ris jaunąjį chirurgą ėmė tėviš
kai globoti, o šis- seną, pavargs- 
tantį gydytoją pavaduoti prie li
gonių. Miestelio ir apylinkių gy
ventojams Dogenis taip pat pa
tiko, o mero duktė Mona jį net 
įsimylėjo, šitoje jam palankioje 
aplinkoje jaunas chirurgas pra
dėjo užmiršti savo haliucinaci
nių priepuolių sukeltą depresi
ją, o dėl jaunosios Monos mei
lės jis pasijuto net laimingas. 
Tačiau po vieno pasimatymo, 
per kurį Dogenis pažada vesti 
tą mergaitę, grįžtant į namus 
pakilioje nuotaikoje, jį vėl už
puolė nuomario priepuolis. Dėl
to jis pamiškėje išgulėjo visą 
naktį be sąmonės.

Šis pasikartojęs priepuolis

paskatino Dogenį nuvykti į Lie- 
žą pas jį gydžiusį psichiatrą 
Lemreną. šiam jauno chirurgo 
psichinis stovis pasirodė labai 
įtartinas. Nenorėdamas išleisti 
iš savo aplinkos Dogenio, kad 
šis depresijos momentu nenusi- 
žudytų, Lemrenas suorganizavo 
gydytojų sąmokslą, į kurį įtrau
kė Dogenio seniau mylėtą kole
gę, dabar gyvanašlę, chirurgę 
Danielę. Tuo laiku, kai Dogenis 
buvojo Danielės tėvo — turtuo
lio rangovo triukšmingoje puo
toje, senelis gydytojas Roksas, 
grįždamas iš ligonio, nebesuval
dė savo automobilio ir nuriedė
jo į pakalnę. Gydytojo Rokso 
mirtimi po operacijos ligoninė
je, kur jį nuvežė Mona, ir bai
giasi “Raudonojo arklio vasa
ra”.

Tačiau pasilieka neaišku, ar 
branginamo Rokso mirtį chirur
gas Dogenis sieja su savimi, ar 
jis pasisakys senelį gydytoją 
gelbėjusiai Monai, kad pats ser
ga epilepsijos priepuoliais, ar 
jis atšauks pažadą vesti Moną, 
ar ji sutiktų tekėti už epilepti
ko, ar šis, Monos meilės paveik
tas, negalėtų įveikti savo de
presijų su polinkiu nusižudyti?

Šie klausimai čia keliami ne 
tik skaitytojo smalsumui paten
kinti, bet ir pageidaujant iš au
toriaus stipresnės dramatinės 
įtampos paskutiniame romano 
trečdaly, kur pasakojamas ir 
vaizduojamas trejetas dienų,
Dogenio praleistų Lieže, lan
kantis pas psichiatrą, su juo da
lyvaujant naktiniame lokale, su 
chirurge Daniele naktį lankant 
ligoninėje pažįstamus, su ja 
maudantis jos tėvo tvenkiny ir 
pagaliau dalyvaujant jos tėvo 
gimtadienio margoje puotoje. 
Šios įvairios ir kartais smulkios 
scenos (pvz. važiuojant taksiu 
pokalbis su ispanišku šoferiu) 
nevienu atveju atrodo nereika
lingos. Užuot išryškinusios chi
rurgo epileptiko skaudžią dra
mą, jų vienos arba išblaško (nes 
labiau tinka geltonosios spaudos 
mėgėjams), o kitos tiesiog nu
vertina saikingą realistinį vaiz
davimą. (Sakysim, vargiai kas 
įtikės, kad Dogenis vidunaktį 
lankytų klinikoje gulinčius sa
vo pažįstamus ligonius, kad ir 
klinikos chirurgės Danielės ly
dimas. Sunku taip pat Įsivaiz
duoti, kad labai ankstyvą rytą, 
tik miestui bundant, Dogenis 
lankytų savo sergantį silikoze 
tėvą angliakasių sanatorijoje). 
Vietoje šių sunkiai įtikinamų 
scenų ir epizodų, vaizduojančių 
didmiesčio buržuazijos pramo
gas, būtų buvę daug svarbiau iš
aiškinti epileptiko Dogenio san
tykius su mero dukterimi, jaut
riąja Mona, kurios reikšmė vėl 
iškyla į romano pabaigą.

Juk ši būsima socialinė asis
tentė — viena reikšmingiausių

MOKYTOJŲ IR JAUNIMO SAVAITĖ
JAV Lietuvių Bendruomenės 

švietimo taryba rengia mokyto
jų ir jaunimo studijų savaitę š. 
m. rugpjūčio 10 - 17 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje. Kana
dos lietuviai mokytojai ir jauni
mas taip pat kviečiami dalyvau
ti. Registruotis iki š.m. rugpjū
čio 6 d., atsiunčiant ir dalį sto
vyklos mokesčio, šiuo adresu: 
Pr. Karalius, 12470 Snow Rd. S. 
Newbury, P.O. Burton, Ohio 
44021, USA. Tel. 216-834-4249. 
Mokestis: pirmam suaugusiam 
šeimos nariui—$60, kitiems su
augusiems tos šeimos nariams
— po $30; studentams ir augš- 
tesniųjų mokyklų moksleiviams
— $30; vaikams iki 12 metų — 
$15. Stovyklautojai turi atsivež
ti savo miegmaišius arba paklo
des, pagalvėms užvalkalus ir 
antklodes. Kambarių paskirsty
mas bus “Baltųjų namų” salėje 
rugpjūčio 10 d. 12 v. Programa 
prasidės pamaldomis ir atidary
mo posėdžiu apie 5 v.p.p.

Numatyta trejopa programa: 
mokytojams, jaunimui ir vi
siems. Mokytojams paskaitas 
skaitys V. Mariūnas, A. Mulio- 
lienė, J. Plačas, Pr. Karalius, R. 
Černius, dr. D. Tamulionytė 
(apie darbą su lietuviškai nemo
kančiais), St. Barzdukas, A. Ba- 
lašaitienė, V. Kavaliūnas, V. 
Augulytė, F. Strolia, A. Mikuls
kis. Paskaitas visiems skaitys: 
kun. prof. St. Yla (apie, vysk. M. 
Valančių), A. Mikulskis ir V. Ka
valiūnas (apie M. K. Čiurlionį), 
prof. B. Mačiuika (okup. Lietu- 
vos kaimo problemos), A. Ma- 
čiulaitytė - Zerr (LB visuomen. 
reikalų tarybos darbas).

Jaunimo programoje numaty
ta: lietuvių kalbos pagilinimo 
kursai (dėstys St. Barzdukas, J. 
Masilionis,. V. Augulytė) ir tauti
nių šokių kursai (J. Matulaitie-

“Raudonojo arklio vasaros” 
personažų yra svarbesnė už gy
vanašlę Danielę, kuriai nema
žai vietos skyrė E. Cinzas. Vie
na, Monos ir Dogenio simpati
jos santykiai sumegs į vienybę 
daugeli romano epizodų, kad jie 
neatrodytų palaidai suverti ant 
Dogenio atsiminimų vienos vir
velės. Antra, — ir tai svarbiau
sia, — ji yra altruistinės, krikš
čioniškos meilės atstovė, švie
sesnė už tėviškąjį gydytoją Rok- 
są pilkų, smulkių savanaudžių 
būry, kokį Cinzas yra sutelkęs 
savo romane. Jeigu autorius 
būtu iki galo išaiškinęs Dogenio 
ir Monos santykius, gal būtų pa
sirodę, kad ši būsima socialinė 
asistentė su savo krikščioniška 
meile buvo pajėgesnė už gydy
tojus kovoti prieš blogį, besi
reiškiantį nuomario ligos for
ma. O tai svarbu, nes “Raudo
nojo arklio vasaros” pagrindinė 
idėja yra tiek gydytojų kova 
prieš sveikatos priešus, tiek jų 
dažnas bejėgiškumas ligos at
veju. jau nekalbant apie mirtį.

Juk gydytojų daugumą, išsky
rus Roksą ir Dogenį, E. Cinzas 
romane vaizduoja smulkiais 
egoistais, abejingais skeptikais 
arba prašmatniais medicinos 
amatininkais. Tarp šitokių indi
vidų, tarnaujančių žmonėms, 
jautrioji Mona pasirodo visai ki
tokia. Savo širdies ir valios dva
siniais vaistais — krikščioniška 
meile — ji galėjo daugiau, negu 
prašmatnūs medicinos specialis
tai. Mona buvo vienintelė, kuri 
savo meile ir pasiaukojimu ga
lėjo gydyti Dogenio depresijas 
dėl tų raudonojo arklio perse
kiojimų, kurie jaunąjį chirurgą 
pradėjo kankinti po to, kai jis, 
stažuodamas Niujorke, dėl 
smalsumo paragavo tų paslap
tingų narkotikų, išreiškiamų 
LSD raidėmis. Dogenio atveju 
tie narkotikai yra lyg įgimto
sios nuodėmės simbolis. Šio blo
gio šaknų Mona gal būtų nepa
jėgusi išrauti, kaip to nesugebė
jo nė gydytojai, tačiau jos jaut
ri širdis su ryžtu buvo pajėgi 
kovoti prieš Dogenio depresijas.

Šitoks blogio susidūrimas su 
pasiaukojančia meile būtų su
teikęs E. Cinzo romanui giles
nę (gal net metafizinę) prasmę 
ir visai išblaškęs įtarimą, kad 
“Raudonojo arklio vasarai” tu
rėjusi įtakos A. Škėmos “Balta 
drobulė”. Tada, kuisantis iki 
blogio šaknų ir jo priešnuodžio, 
gal būtų visai užmirštas klausi
mas, kiek lietuviui rašytojui 
tremty turi prasmės vaizdavi
mas svetimo gyvenimo iškar
pos, kurią sudaro “Raudonojo 
arklio vasara”.

Eduardas Cinzas, RAUDONOJO 
ARKLIO VASARA. Romanas. Či
kaga 1975 m. 312 psl. Algiman
to Mackaus Knygų Leidimo Fon
das, Petro Mikalajūno aplankas.

nė ij- G. Gobienė). Trumpą 
kankliavimo kursą dėstys O. Mi
kulskienė, dainavimą — muz. 
F. Strolia. Paskaitą apie litera
tūrą skaitys A. Balašaitienė. 
Bus simpoziumas tema: “Lietu
vių kalbos vartojimas jaunimo 
tarpusavio bendravime”.

Atvykusieji stov’yklon su šei
momis ras vaikų darželį, žaidi
mus bei įvairius užsiėmimus. 
Vakarinėm programom vado
vaus I. Bublienė.

KESTUTIS GLENN LOWSON, 
sūnus M. D. Lowson, London, Ont., 
baigė Kanados Vakarų universitetą 
Londone, Ont., 1975 m. pavasarį la
bai gerais pažymiais (honours) ir 
gavo bakalauro laipsnį anglų kal
bos ir dramos srityje. Nors jis yra 
anglosaksų kilmės, jis buvo veiklus 
Londono ansamblio “Baltija” narys 
nuo 1966 m. Vėliau jis buvo Delhi, 
Ont., ansamblio “Palanga” mokyto
jas: vadovavo chorui ir tautinių šo
kių grupei, šį rudenį jis pradeda
dirbti kaip anglų kalbos mokytojas 
North Albion gimnazijoj Mississau- 
goje. Nuo 1975 m. rugsėjo pradžios 
jis apsigyvens Toronte. Kęstutis ti
kisi ir toliau bendrauti su savo drau
gais lietuviais Toronte. Ten jis ban
dys rasti naujų pažinčių ir įsijungti 
Į lietuvišką veiklą, kaip jis tai darė 
Londone. Sėkmės naujose pareigose!

Kunigas A. Kezys, SJ, nufilmavęs ir parodęs visuomenei rašytojos B. Pūke-, 
Icvičiūtės filmą “Kalėdų sapnas”. Be to, jis yra paruošęs ir kitokių doku
mentinių spalvotų filmų Nuotr. D. Vakarės

Mazurkevičiu triumfas Otavoje
Kanados gimtadienio proga 

šią vasarą Kanados sostinėje 
vyksta “Festival Canada 75 — 
Multiculturalism”. Šis Kanados 
federacinės valdžios globoja
mas festivalis prasidėjo birželio 
20 d. ir truks iki rugpjūčio 2 d. 
šešių savaičių laikotarpyje ota- 
viečiai, o taip pat ir didelis skai
čius turistu iš kitų Kanados vie
tovių bei iš užsienio turės gerą 
progą pamatyti visą eilę parodų, 
sporto renginių, išgirsti koncer
tu ir kt. Muzikai, dainininkai, 
įvairaus žanro menininkai ir 
sportininkai, atstovaujantys vi
soms Kanados provincijoms, 
supažindins žiūrovus ir klausy
tojus su įvairiaspalve Kanados 
mozaika.

Klaidinanti informacija
Šio festivalio rengėjai liepos 

12 d. koncertui pakvietė ir ne
seniai iš Lietuvos atvykusius 
pagarsėjusius smuikininkus Da
ną ir Yuri Mazurkevičius, pa
saulinio garso smuikininko ir 
pedagogo David Oistrach moki
nius. Vietinės Otavos spaudos 
puslapiuose pasirodžius prane
šimams, kad koncertuos “clas
sical Russiann violinists”, vie
no Otavos lietuvių bendruome
nės nario iniciatyva buvo imta
si žygių tą klaidingą informaci
ją patikslinti. Tuo pačiu buvo 
užsimota gerai pareklamuoti 
įvyksiantį Mazurkevičiu koncer
tą bei supažindinti Otavos vi
suomenę su Danos Mazurkevi- 
čienės - Pomerancaitės praeiti
mi.

Reklama spaudoje ir CBC
Turint gerus kontaktus su 

mums palankaus dienraščio 
“The Ottawa Journal” darbuo
tojais, buvo visai nesunku su
organizuoti smuikininkų pasi
kalbėjimą su laikraščio reporte
riu. Pasikalbėjimo organizato
rius tapo labai nustebintas, kai 
netrukus panašiems pasikalbė
jimams telefonu pradėjo siūly
tis ne tik kito dienraščio repor
teriai, bet taip pat ir CBC bei 
CKOY radijo stotys. Visi buvo 
suinteresuoti abiejų smuikinin
kų išvykimu iš Sovietų Sąjun
gos, o ypač Danos Pomerancai
tės praeitimi.

Pasikalbėjime su CBC repor
teriu Yuri Mazurkevich nušvie
tė sunkumus, susijusius su iš
vykimu iš Sovietų Sąjungos ir 
pabrėžė faktą, kad išvykimas iš 
sovietinės Lietuvos esąs leng
vesnis, negu iš kitų sovietinių 
respublikų; esą valdžios parei
gūnai Lietuvoje geriau supran
ta norinčiųjų emigruoti proble
mas ir todėl yra paslaugesni. 
Jis taip pat pabrėžė, kad Sovie
tų Sąjungoje praktikuojama 
didelė diskriminacija, liečianti 
ne tik žydus, bet ir visas kitas 
etnines grupes.

Dienraščio “The Ottawa Jour
nal” trečiame puslapyje buvo 
įdėta didelė abiejų smuikininkų 
nuotrauka su aprašymu. Pasi
kalbėjime per radiją ir laikraš
čio straipsnyje buvo aiškiai pa-

ATSIŲSTA

Feliksas Jucevičius, MENAS 
SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. 
Spausdino Immaculata spaustuvė 
Putnam, Conn., USA. Išleista Mont- 
realio Šv. Kazimiero parapijos lėšo
mis 1975 m., 239 psl. Kaina — $5.

Aleksandras Badžius, BALTAS 
MENULIO MIESTAS. Eilėraščiai. 
Viršelis ir vinjetės — Danguolės 
Stončiūtės. Išleido Mykolas Morkū
nas 1975 m., 72 psl. Kaina — $3.

J. Narūne, MŪSŲ ŽVIRBLIS. Ei
liuota pasaka vaikams. Iliustracijos
— dail. Zitos Sodeikienės. Leidėjas
— 'PLB švietimo taryba. Kaina — 
$1.20.

VIENAS IŠ REZISTENTŲ KAR
TOS — DR. PRANAS PADALIS. Iš 
kelių asmenų atsiminimų spaudai pa
ruošė J. Brazaitis. Užsklandas piešė
P. Jurkus. Išleido velionies bičiuliai. 
Atspaude Tėvų pranciškonų spaus
tuvė. Brooklyn, N.Y. 1974 m., 78 psl.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1975 m. 
6 nr. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai, re
daguoja — Juozas Vaišnys, SJ. Ad
resas: 2345 W. 56th Street, Chicago, 
Ill. 60636, USA.

■brėžta, kad Yuri Mazurkevich 
yra ukrainietis, o jo žmona Da
na — gimusi Lietuvoje. Laik
raščio reporteriams p. Mazurke- 
vičienė pabrėžė savo dėkingu
mą jos gyvybę išgelbėjusiam 
operos solistui Kiprui Petraus
kui ir ją išauginusiam lietuviš
koje dvasioje. Sakėsi turinti du 
tėvus ir dvi motinas. Ji puikiai 
suprantanti, kad Kipras Pet
rauskas. ją slaptai globodamas 
nacių okupacijos metu, rizikavo 
savo paties bei savo šeimos gy
vybe.

Rečitalis Astrolabe teatre
Gavus tokią puikią reklamą, 

nenuostabu, kad istorinėje Ota
vos vietoje pastatytas atviras 
Astrolabe teatras šeštadienio 
vakarą susilaukė beveik 1000 
klausytoju (ta vakarą Otavoje 
vyko šeši kiti parengimai!). 
Pirmoje rečitalio dalyje smuiki
ninkai atliko Telemano “Cano
nic Sonata in G”, Sphoro “Duo 
in F” ir Vivaldžio “Concerto 
Grosso in D” (pastarasis dalykas 
buvo su augštu jautrumu paly
dimas žinomo torontiečio pia
nisto Leo Barkino). Antroje da
lyje visi trys atliko Mocarto 
“Concertante in D”. Nors kon
certas vyko atvirame ore (ret
karčiais, vėjui judinant gaidų 
puslapius, trukdė grojimui), 
pasisekimas buvo didelis. Puiki 
smuikininkų laikysena scenoje, 
ypač darnus susigrojimas, geras 
instrumentu išbalansavimas, 
puiki technika bei sugebėjimas 
išgauti gražų smuiko tembrą 
publikos buvo daugiau negu tei
giamai įvertinti. Taip pat dėme
sio vertas smuikininkų sugebė
jimas tinkamai įsigyventi į gro
jamų kompozicijų stilių (Tele
mano ir Vivaldžio — barokas, 
Mocarto — klasicizmas, Spohra 
— romantizmas). Pasibaigus 
koncertui, publika ilgomis katu
tėmis scenon iššaukė smuikinin
kus, kurie dar kartą parodė sa
vo virtuoziškumą. Skirstantis 
namo, iš klausytojų lūpų girdė
josi epitetai — “fantastic”, 
“excellent”, “superb” ii’ pan. 
Pirmadienio laidoje “The Otta
wa Journal” muzikos kritikė 
Ruth Francis išspausdino pla
čia recenziją. Mazurkevičiu re
čitalį pavadindama “Violin duo 
a coup for Festival Canada”. 
Tai buvo tikrai dėmesio vertas, 
augšto muzikinio lygio vakaras.

Tenka apgailestauti, kad 
esant vasaros atostogų metui, šį 
sykį tik nedidelis skaičius Ota
vos lietuvių turėjo progos pasi
gėrėti mūsų Kipro augintinės ir 
jos vyro muzikiniais sugebėji
mais. Reikia tačiau tikėtis, kad 
Dana ir Yuri Mazurkevičiai ne
tolimoje ateityje vėl atvyks į 
Otavą, o gal net ir sutiks talkin
ti kokiame nors lietuvių ar bal- 
tiečių parengime. Šiuo metu 
abu smuikininkai yra išvykę 
Šveicarijon, kur keturių savai
čių laikotarpy duos 20 koncertų. 
Linkime jiems sėkmės! vip

PAMINĖTI

Petras M a 1 d e i k i s, MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS. Viršelis — dail. 
Petro Aleksos. Išleido Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga. Či
kaga 1975 m., 493 psl.

Konstantinas Avižonis, RINKTI
NIAI RAŠTAI I. Bajorai valstybi
niame Lietuvos gyvenime Vazų lai
kais. Išleido Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademija. Roma 1975 m., 615 p.

Juozas Girnius, Magdalena Galdi
kienė, Leonardas Andriekus, Vikto
ras Vizgirda, VValdemar George, 
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo dr. 
Juozas Girnius. Išleido Magdalena 
Galdikienė. Dailininkas — V. Viz
girda. Spalvotų reprodukcijų foto
nuotraukos — V. Maželio. Atspau
de Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la. Tiražas — 500 egz. Bostonas 
1975 m.

SĖJA, 1975 m. 1-2 nr. Išeina 4 
kartus į metus. Tautinės demokrati
nės minties žurnalas. Leidžia Varpi
ninkų Leidinių Fondas, redaguoja 
Liudvikas Šmulkštys, administruoja 
Juozas Urbelis. Adresas: 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, Ill. 60160, 
USA.
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
SEMINARĄ VOKIETIJOS LIETU 

VIŲ JAUNIMUI gegužės 29 — bir
želio 1 d.d. surengė ateitininkai sen
draugiai, vadovaujami pirm. dr. J. 
Norkaičio. Jam buvo pasirinktas Bad 
Woerishofenas, kur yra lietuvio kle
bono kun. A. Bungos vadovaujama 
vokiečių parapija ir lietuvių sielova
dos centras. Paskaitas skaitė: muzi
kos studentas Alfredas Hermanas — 
apie M. K. Čiurlionį bei jo muzikinę 
kūrybą, dr. K. J. Čeginskas — apie 
lietuvių išeivijos ir krašto santykius, 
Arturas Hermanas — apie kultūros 
žadintoją ir rašytoją vysk. M. Valan
čių, svečias iš Otavos prof. dr. A. 
Paškus — apie dabartinio žmogaus 
psichoolgiją, A. M. Jurašienė — apie 
poetus Lietuvoje, J. B. Laučka — 
ąpie JAV lietuvių organizaęijas ir J. 
Jurašas — apie Lietuvos teatrą. Dis
kusijose dėl ryšių su tautiečiais tė
vynėje aktyviai dalyvavo jaunimas. 
Jas papildė A. M. Jurašienė savo at
siminimais. Pasak jos, tautiečių iš 
užsienio visi labai laukė, bet nusi
vylė pradžioje pasirodžiusiais seniais, 
kurie niekuo nesidomėjo. Nauji vė
jai padvelkė su sportininkų atvyki
mu 1966 m., nes jie suprato ir tei
singai įvertino pavergtųjų tautiečių 
pastangas bei laimėjimus. Tautinis 
sąmoningumas reikalauja padėti vie
ni kitiems. Diskusijų išvada: kelio
nės turi būti misijinio pobūdžio, o 
ne vien tik turistinės, nes turizmas 
šiuo atžvilgiu yra perdidelė praban
ga. Kalbėdama apie poetus okupuo
toje Lietuvoje, A. M. Jurašienė pasi
rinko savosios kartos atstovus, bū
tent, Juditą Vaičiūnaitę, Vladą Šim
kų, Marcelijų Martinaitį, Joną Juš- 
kaitį, Tomą Venclovą, Sigitą Gedą, 
Joną Jakštą, Antaną Drilingą, Gedi
miną Astrauską, Vytautą Karalių, 
Ramutę Skučaitę, Violetą Palčinskai
tę. Ji palietė jų laimėjimus bei ne
pasisekimus. A. M. Jurašienės teigi
mu, Lietuvos poetams turi didelės 
įtakos Vytautas Mačernis, Algiman
tas Mackus, vadinamieji išeivijos že
mininkai. Jai yra daug kur tekę gir
dėti mintinai deklamuojant J. Ais
čio posmus. J. Jurašas, kalbėdamas 
apie Lietuvos teatro kryžiaus kelius, 
daugiausia rėmėsi savo patirtimi 
Kauno dramos teatre, kuri mums jau 
žinoma iš spaudos puslapių. Birželio 
1, sekmadienį, Mišias seminaro da
lyviams koncelebravo vysk. A. Deks- 
nys, prel. P. Celiešius ir kun. D. Va
lenti. Pamokslas Devintinių tema bu
vo kun. D. Valenčio.

BALTIECIŲ INSTITUTO Stock- 
holme surengtoje III baltietiškųjų 
studijų konferencijoje birželio 14-17 
d.d. buvo perskaityta apie 70 refe
ratų. Keturi jų buvo lietuvių: prof, 
dr. R. Misiūno — apie Baltijos ir Eu
ropos valstybių jėgų pusiausvyrą 
XVIII š., prof. dr. Liudos Alssen — 
apie XIII š. Schoendachto sukurtą 
poemą “Der Litauer” (“Lietuvis”), 
prof. dr. V. S. Vardžio — apie socia
linius pasikeitimus ir tautiškumą 
okupuotose Baltijos respublikose, 
dr. A. Geručio — apie Lietuvių dip
lomatinę tarnybą 1940-75 m. Pirmie
ji trys konferencijon buvo atvykę iš 
JAV, o dr. A. Gerutis iš Šveicarijos 
Berno. Lietuviškas temas savo refe
ratams buvo pasirinkę ir kaikurie 
nelietuviai. Visus nustebino japonų 
muzikologo dr. Ichito Kato referatas 
apie M. K. Čiurlionio dailės ir muzi
kos kūrybą. Lietuvių kalbą gerai yra 
išmokę du profesoriai: dr. Friedrich 
Scholz iš V. Vokietijos ir dr. Jan Pe
ter Locher, šveicaras iš Berno ir 
Neuchatelio universitetų. Pirmasis 
savo referatui temą buvo pasirinkęs 
iš mūsų kalbotyros, o antrasis kal
bėjo apie Simoną Daukantą. Sovieti
ne įtaka padvelkė Haifos universi
teto prof. dr. Abos Stražo referatas 
apie Lietuvos Tarybą 1917-18 m., nes 
jis ją apibūdino kaip okupacinės vo
kiečių valdžios valios vykdytoją. To
kią versiją, kaip žinome, skleidžia 
kompartijos propagandistai. Dr. A. 
Stražas Izraelin yra atvykęs prieš 
pusantrų metų iš Vilniaus. Keli len
kų ir vengrų mokslininkai atsiuntė 
savo referatus, bet konferencijoje 
nepasirodė, matyt, dėl Maskvos įsi
kišimo.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE Los 
Angeles, Calif., birželio 28 d. plato
kai pasisakyta rusų emigrantų lei
džiamo ir redaguojamo žurnalo 
“Kontinentai” reikalu. Kiek žinoma, 
iki šiol redakcija nėra pakvietusi nė 
vieno gyvo lietuvio rašytojo, moks
lininko, kultūrininko bendradarbiau
ti. Siūlyta patiems lietuviams rasti 
būdų pakliūti į to žurnalo puslapius. 
Pasikalbėta apie įvairių lietuvių po
etų, rašytojų ir žurnalų liniją bei 
lygį. Nepamiršti ir latvių, estų rašy
tojai. Lietuviams žinomiausiu šiuo
laikiniu latvių rašytoju pakartotinai 
minėtas Anšlavs Eglitis, estų — Ar- 
ved Viirlaid. Susirinkimui pirminin
kavo Bernardas Brazdžionis. Sekan
čiu DMK pirmininku bus Bronius 
Budriūnas.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA jau 
gavo lietuviij tautos ir valstybės is
torijos vadovėlio III dalies rankraš
tį, paruoštą talkos būdu. Jame na
grinėjami lietuvių santykiai su kai
mynais ir tautinių mažumų gyveni
mas Lietuvoje. Ši vadovėlio dalis yra 
skirta XI skyriui arba VII klasei. 
Per sekančius metus numatoma pa
ruošti vadovėlio IV dalį XII skyriui 
arba VIII klasei. Pirmąją šios dalies 
pusę sudarys kaikurių Lietuvos isto
rijos faktų palyginamoji apžvalga, 
antrąją — lietuvių išeivijos vaidmuo 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
me.

VASAROS KONCERTUS PALAN
GOJE pradėjo liaudies dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva”, sol. Vir
gilijus Noreika ir “Sutartinės” an
samblis naująja programa “Nuo gai
delių iki gaidelių”. Koncertus taipgi 
surengs beveik visi Vilniaus filhar
monijos meniniai kolektyvai, televi
zijos ir radijo ansamblis “Armoni
ka”, Trakų rajono “Galvės” kaimo 
kapela, Vilniaus filharmonijos sim
foninis orkestras, diriguojamas J. 
Domarko, J. Aleksos ir M. Dvario
naitės. Gastrolių atvyks Leningrado 
simfoninis orkestras su dirigentu K. 
Kondrašinu. Gintaro muzėjaus tera
soje “Nakties serenadų” programas 
atliks S. Sondeckio vadovaujamas 
kamerinis orkestras. Birutės kalno 
papėdėje rengiamuose literatūriniuo
se vakaruose dalyvaus aktoriai V. 
Kybartas, L. Noreika, M. Skibutytė, 
T. Vaisieta, kanklių trio ir liaudies 
instrumentų kvartetas. Vasara bus 
užbaigta tradiciniu IV Palangos est
radinės muzikos festivaliu.

ANSAMBLIS “LIETUVA”, vado
vaujamas Prano Budriaus, jau trečią 
kartą išvyko gastrolių į R. Vokietiją. 
Pusę mėnesio truksiančioje viešna
gėje koncertai numatyti R. Berlyne, 
Neubrandenburge, Schwerine ir Ros- 
tocke. Išvykos repertuare — rinkti
niai kūriniai iš ankstesniųjų ansam- 
lio programų, papildyti kompoz. A. 
Bražinsko ir poeto V. Barausko “Dai
na apie klonius”, J. Lingio paruoštu 
lietuvių liaudies šokiu “Kryputis”, 
vokaline-choreografine siuita “Drau
gystės juosta”, kurios autoriai yra 
kompoz. A. Bražinskas, poetas V. Ba
rauskas ir choreografas J. Lingys.

SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybinių 
premijų kandidatų sąrašan už kon
certinę 1971-74 m. veiklą yra įtrauk
tas Lietuvos styginis kvartetas, kurį 
sudaro E. Paulauskas, K. Kalinaus- 
kaitė-Fledžinskienė, J. Fledžinskas ir 
R. Kulikauskas. Premijuoti siūloma 
ir “Mosfilmo" kino studijos filmo 
“Tas saldus žodis — laisvė!” kūrė
jus, kurių eilėse yra rež. V. Žalake- 
vičius, aktorius R. Adomaitis.

A. OSTROUMOVA - LEBEDEVA 
savo “Autobiografiniuose užrašuo
se”, išleistuose 1974 m. Maskvoje, 
nemaža vietos skiria M. K. Čiurlio
niui bei jo kūrybai, prisimindama 
susitikimus su mūsų didžiuoju meni
ninku.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
teatrinį fakultetą šiemet baigė 10 
jaunųjų aktorių — Kristina Kazlaus
kaitė, Violeta Podolskaitė, Dalia Sto- 
rik. Dalia Overaitė, Irena Kriauzai- 
tė, Arūnas Storpirštis, Vidas Petke
vičius, Algis Latėnas, Kostas Smo
ryginas ir Remigijus Vilkaitis. Šiem 
ketvirtojo kurso diplomantams va
dovavo jaunimo teatro vyr. rež. Da
lia Tamulevičiūtė, šeši vakarai Vil
niaus dramos scenoje buvo skirti 
jaunųjų aktorių diplominiams spek
takliams, klasikinių veikalų ištrau
koms.

POVILO VIŠINSKIO (1875-1906) 
šimtųjų gimimo metinių minėjimą 
surengė Vilniaus universiteto lietu
vių literatūros katedra. Pranešimą 
apie šio mūsų tautos atgimimo gai
vintojo, visuomenininko ir publicis
to veiklą, iliustruotą nuotraukomis 
bei dokumentų faksimilėmis, skaitė 
docentas A. Sprindis. Katedros na
riai aplankė ir gėlėmis papuošė P. 
Višinskio kapą Rasų kapinėse Vil
niuje.

INKSTŲ BEI KITŲ ORGANŲ 
PERSODINIMO problemas savo pir
majame seminare Vilniuje aptarė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Gudijos 
specialistai. Kadangi nevisi organai 
imunologiniu požiūriu tinka jų lau
kiantiems ligoniams, buvo priimta 
imunologinio tipizavimo programa, 
keitimasis informacija, numatyti bū
dai organams pervežti. Minske jau 
buvo persodinti keturi inkstai, pa
siųsti iš Vilniaus. Ateityje numato
mas dar didesnis bendradarbiavimas 
tarp Vilniaus, Minsko, Rygos ir Tar
tu organų persodinimo specialistų. 
Bus keičiamasi organais, kurie imu- 
nologiškai geriausiai tinkami tų 
miestų ligoniams.

VILNIAUS PEDAGOGINIO INS
TITUTO etnografinis ansamblis, va
dovaujamas Marijos Baltrienės, 
mokslo metų užbaigai paruošė nau
ją programą “Kviečiame gegužinėn”, 
kuri atskleidė visų keturių etnogra
finių sričių folklorines senojo kai
mo vakaruškų tradicijas. Ansamblį 
prieš dvejus metus suorganizavo 
lietuvių kalbos ir literatūros pirma
kursiai, o dabar jis jau yra ta
pes viso instituto meniniu vienetu. 
Vakaruškų programą žemaitiškais 
pasakojimais papildė N. Ročiūtė ir 
J. Buivydas, dzūkiškais — A. Cap- 
ii kaitė. Augštaičiams atstovavo “Sa- 
dūto tūto”, suvalkiečiams — “Jauni
mėly mes buvom”.

R. BERLYNO TELEVIZIJA sukū
rė tenorui Virgilijui Noreikai skir
tą 40 minučių spalvotą filmą “Auto
grafas”. Su Leipcigo simfoniniu or
kestru sol. V. Noreika jame atlieka 
arijas iš klasikinių operų — G. Puc
cini “Toscos”/ A. Cilea “Arlietės”, 
G. Donizetti “Lucia di hammer- 
nioor”, N. Rimskio-Korsakovo “Sad
ko”, A. Borodino “Kunigaikščio Igo
rio” ir M. Glinkos romansus. Filman 
jis įjungė ir mūsų liaudies dainą 
“Aš išdainavau visas daineles”. Pasi
kalbėjime sol. V. Noreika dėsto sa
vo mintis apie lietuvių liaudies dai
nas, kamerinį dainavimą, skirtingas 
vokalinio meno mokyklas, šia proga 
jis dalyvavo ir “Auksinės gaidos” 
festivalio kameriniame koncerte 
Dresdene. v. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
S?uC?a?c Sf-Toronto' Ont • Tel. 532-3400

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

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

Nemokomo visų narių 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. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, ,?96nBr?ck ČT >23 ' (tarp Dundas ir College)

• 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 SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

MEDUS— 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest 
Telefonas 534-0563

SPORTAS
CENTRO VALDYBOS RINKIMAI
ŠALFASS garbės teismas (pagei

daujant centro valdybai, jos kaden
cijai dar nepasibaigus), vadovauda
masis sąjungos statutu bei rinkimi
niais nuostatais, skelbia SALFASS 
centro valdybos rinkimus.

Kandidatais į centro valdybą gali 
būti kiekvienas SALFASS narys, ne
nusikaltęs sportinės drausmės ■ nuo
statams, registruotas sąjungoje kaip 
sporto darbuotojas, kūno kultūros 
mokytojas, aktyvus sportininkas ar 
narys, rėmėjas, — nejaunesnis kaip 
21 metų.

Kandidatus nominuoti gali:
1. SALFASS registruoti sporto klu

bai; 2. sporto apygardos; 3. neorga
nizuotos teisėtų rinkėjų grupės, su
rinkusios nemažiau kaip 10 teisėtų 
rinkėjų parašų savo siūlomam kandi
datui ar kandidatų grupei nominuo
ti; 4. patys kandidatai ar kandidatų 
grupės, asmeniškai surinkę nemažiau 
kaip 10 teisėtų rinkėjų parašų savo 
kandidatūrai paremti; 5. nominuoja
mų kandidatų skaičius neribojamas.

Kiekvienas kandidatas turi duoti 
raštišką sutikimą būti nominuojamu. 
Visi nominavimo kandidatų sąrašai 
prisiunčiami nevėliau 1975 m. rug
pjūčio 15 d. SALFASS garbės teis
mui, c/o Pranas Berneckas, 32 River- 
crest Rd., Toronto, Ontario M6S 4H3, 
Canada. Tel. 763-4429.

Tolimesnė balsavimo procedūra 
bus pranešta gavus kandidatų sąra
šus. Pranas Berneckas, 
SALFASS garbės teismo pirmininkas 

Sigitas Krasauskas, 
SALFASS garbės teismo 

sekretorius
Aušros sporto klubo golfo turny

ras bus rugsėjo 2 d., 11 v.r., Royal 
Downs aikštėje (prie 90 kelio, ne-^ 
toli Utopia miestelio). Visi žaidėjai 
ir žiūrovai kviečiami atsilankyti.

Golfininkams. Rugpjūčio 3, sek
madieni 12 v., Bonaire golfo aikšty
ne, prie 400 ir 12 kelių kryžkelės, 
jvyks Georgian Bay vasarotojų tra
dicinis atviras turnyras. Visi golfi- 
ninkai kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų žinios
Ateitininkii stovykla Wasagoje 

prasidėjo liepos 20 d. Ji yra su
skirstyta į dvi grupes — vyr. moks
leivių ir jaunučių. Abi grupės turi 
atskiras programas ir vadovybes. 
Vyr. moksleiviams kiėkvieną dieną 
būna skirtinga tema ir pasikalbėji
mas su iš kitur atvykusiu-pakviestu 
paskaitininku. Nagrinėjamos šios te
mos: šeimos supratimas, jaunimo nu
sikaltimai, meilė ir seksualinis gyve
nimas, mokslas, religija ir Bažnyčia, 
alkoholizmas ir narktotikai, tautišku- 
mas-lietuviškumas. Be to, visi priva
lo dalyvauti pamokose, kuriose mo
koma dainavimo, tautinių šokių, 
sporto, darbelių. Taip pat visi sto
vyklautojai pasirenka po vieną už
siėmimų būrelį. Tėvai ir visuomenė 
yra kviečiami stovyklą aplankyti, 
šeštadienio vakarą, liepos 26, bus 
didelis laužas. Laukiame daug sve
čių. Stovykla baigiasi rugpjūčio 2, 
šeštadienį, tuoj po 11 v. Mišių.

Skautų veikla
« Į XIII Romuvos stovyklą lie

pos 19 d. suvažiavo skautiškas jauni
mas iš Toronto, Hamiltono, Kleve- 
lando, Montrealio, Ročesterio — iš 
viso apie 150. Stovykla oficialiai ati
daryta liepos 20 d. pamaldomis ir 
vėliavų pakėlimu. Stovyklos vado
vybė kviečia visus šia proga aplan
kyti Romuvą, pasižiūrėti, kaip sto
vyklauja skautai ir pasigrožėti vasa
ros gamta. Tėvams ir svečiams yra 
paskirta nuošali ir atskira pastovyk- 
lė, kur galima praleisti savaitgalius.

• Iš vadovių “Gintaro” stovyklos 
grįžo “Šatrijos” tunto sesės D. Drau- 
gelytė ir R. Jankaitytė, išėjusios 
praktiškąją vadovių mokyklos pro
gramą. Sugrįžo pilnos įspūdžių, nau
jo patyrimo ir pasiruošusios vado
vauti. Sveikiname! C. S.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sius. N. T. Doi bankas suban
krutavo 1973 m. dėl neaiškaus 
pinigų trūkumo. Abu šie asme
nys įtariami pinigų pasisavini
mu savo ateičiai užsitikrinti. 
Kanada lig šiol įsileido 3.024 
pabėgėlius iš P. Vietnamo, ku
rių 2.259 čia turėjo savo gimi
nių. Iš viso buvo numatyta įsi
leisti 17.000 vietnamiečių: 
3.000 be giminių ir 14.000 su gi
minėm Kanadoje. Imigracijos 
ministerija spėja, kad pas gimi
nes atvyks tik apie 5.000 imi
grantų, nes didelė jų dalis yra 
likusi P. Vietname. Kanada no
rėtų pradėti derybas su komu
nistine P. Vietnamo vyriausybe 
dėl išskirtų šeimų sujungimo, 
bet šiuo metu neįstengia išlais
vinti net ir dviejų kanadiečių 
misijonierių — Normano ir 
Jean Johnsonų. Jų likimas tebė
ra neaiškus.

Energijos išteklių ministeris 
D. Macdonald federaciniame 
parlamente paskelbė numatomą 
natūralių dujų tiekimo suvaržy
mą dėl jų perdidelio pareikala
vimo ir mažėjančių atsargų. Da
bar kasmet rinką pasiekia apie 
2,65 trilijono kubinių pėdų na
tūralių dujų, kurių 45% ekspor
tuojama į JAV. Dujų tiekimo su
varžymai bus nustatyti tiesiogi
nėse derybose su provincijomis 
ir JAV. Suvaržymai pirmiausia 
palies pramonės įmones ir dujų 
eksportą. Dujų tiekimą ameri
kiečiams numatoma palikti tose 
vietovėse, kurios neturi kitos 
energijos dujoms pakeisti.

Pašto ministeris B. Mackasey 
pranešė, kad jau šių metų pa
baigoje keliais centais teks pa
branginti pašto ženklus laiš
kams. Antros ir trečios klasės 
siuntų paslaugos nebus palies
tos, nes dėl jų pabrangimo nu
kentėtų laikraščiai bei žurnalai. 
Tokiam sprendimui, matyt, turi 
įtakos pašto ministeriui B. Mac
kasey gerai žinomas nepapras
tai lėtas laikraščių ir žurnalų

Moksleivių ateitininkų įžodis Klevelando ateitininkų šeimos šventės metu. 
Iš kairės: J. Banionis, A. Sušinskas, R. Staniškytė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

“Laisvės radijas”
Lietuviškoji radijo programa 

per “Laisvės radiją” transliuo
jama į okupuotą Lietuvą nuo 
1975 m. sausio mėnesio. Pra
džioje ji buvo savaitinė, nuo ko
vo mėnesio tapo kasdienine. 
Nuo š.m. liepos 5 ir 6 d. pra
dėtos transliuoti estų ir latvių 
programos. Kol kas’ jos yra sa
vaitinės, nuo rugsėjo mėnesio 
bus kasdieninės. Jos trunka po 
vieną valandą. Pirmoj progra
moj buvo transliuotas pasikal
bėjimas su estų muziku E. Tu- 
biu, gyvenančiu Švedijoje, ir li
teratūros kritiku bei poetu Ivar 
Ivaškų, gyv. JAV-se. Taip pat 
perduota trečiosios baltiečių 
konferencijos Stockholme ap
žvalga ir pacituota Švedijos 
premjero Palme kalba. Pastara
sis yra latvių kilmės iš motinos 
pusės ir moka latviškai. Estų 
programos vadovu pakviestas 
dr. Jaan Pennar iš JAV, jo tal
kininke — poetė ir žurnalistė 
K. Saarsen - Karlsted.

Latviškoji programa taip pat

estiškai ir latviškai
transliuojama ištisą valandą. Jo
je duodama pasaulio Įvykių ap
žvalga, analizuojamas gyveni
mas Latvijoje, informuojama 
apie latvių išeivijos darbus, pri
menami istoriniai įvykiai, atitai
somi sovietų iškreipti faktai, su
pažindinama su Latvijoj už
draustais kūriniais. Latvių pro
gramos vedėju pakveistas Val
demars Kreicbergs. Jam talkina 
žurnalistas V. Skultans, poetė 
M. Ausala ir žurnalistė D. Val- 
lens.

“Laisvės radijas” transliuoja 
programas Į Sov. Sąjungą rusų 
ir kitomis kalbomis (iš viso 18) 
ištisas 24 valandas kasdien. Bal
tiečių programos “Laisvės radi
juje” gautos pernai keliolikos 
JAV senatorių pastangomis. Jų 
dėka buvo paskirtos lėšos bal
tiečių programoms. Pastaruoju 
metu “Laisvės radijas” sustipri
no savo sistemą nauju 100 kv 
siųstuvu, Įrengtu V. Vokietijo
je. Tai padaryta ryšium su pro
gramų išplėtimu.

pristatymas prenumeratoriams. 
Su laiškais Kanados paštininkai 
dar pakenčiamai susidoroja. 
Paštininkų unija, turinti 22.000 
narių, vilkina naujosios sutar
ties derybas. Streiko teise lig 
šiol ji dar nepasinaudojo, nu
matydama vasaros mėnesiais su- 
mažėjantį siuntų skaičių ir paš
tininkams pakeisti lengvai gau
namus studentus, jieškančius 
betkokio darbo. Dėl šių priežas
čių streikų akcija yra atidėta 
rudeniui. 1975 - 76 biudžetinių 
metų pašto deficitas sieks 
$370,9 milijono.

Nuo 1976 m. sausio 1 d. bus 
padidintos įmokos valstybinei 
nedarbo draudai. šiuo metu 
kiekvienas apdraustasis, uždir
bantis $185 ar daugiau per sa
vaitę, moka $2.59, jo darbdavys 
— $4.63. Numatytas savaitinių 
įmokų padidinimas bus nuo 36 
iki 55 centų dirbantiesiems ir 
nuo 54 iki 81 cento darbda
viams. Spauda šį pranešimą su
tiko kritiškai kaip federacinės 
valdžios išsisukinėjimą parūpin
ti daugiau naujų darbų. Bedar
bių skaičius birželio mėnesį jau 
pasiekė 7,2%. Iš bendro 10.- 
341.000 dirbti norinčių kanadie
čių net 725.000 yra be darbo. 
Nedarbas skaudžiausiai yra pa
lietęs 14 - 24 m. amžiaus jau
nuolius. Jų net 12,6% birželyje 
buvo bedarbių eilėse. Federaci
nė vyriausybė yra įsipareigoju
si iš savo iždo padengti visas 
nedarbo draudos išlaidas, kai 
bedarbių skaičius prašoka 4%. 
Dirbančiųjų ir darbdavių įmo
kos išlaidas padengdavo tik iki 
šio nuošimčio, o virš jo jas per
imdavo valstybės iždas. Įmokų 
padidinimas sumažins valdžios 
išlaidas, bet bus labai nepopu
liarus. Jau ir dabar pasigirsda
vo daug skundų, teigiančių, kad 
dirbantieji, nepasinaudodami 
drauda, išlaiko draudą piktnau- 
dojančius asmenis. Jų skaičių 
yra padidinęs peršvelnus nedar
bo išmokų įstatymas, kuris ir 
šiandien vis dar nėra pakanka
mai sugriežtintas.

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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 darbūs — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

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.
GLENDONWYNNE 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% mortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA:
8’A% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
814% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $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

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 nekilnojamq 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 — : —7
3 VISI verslo bei

Telefonas: 533-4363 reklaminiai
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

GHOLKRII
R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į 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 planas, 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

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-1424

čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.



SKAITYTOJAI PASISAKO
SKAUTAVIMAS

Praėjusiais metais, kai buvau Ro
muvos stovyklavietėje, mano sūnūs 
klausė: “Mama, kodėl tu nedalyvauji 
skautuose? Juk tu buvai skautė?” 
Tie jų žodžiai man priminė daug gra
žių skautavimo dienų ir tautinę sto
vyklą. Kadangi jaučiau, kad perdaug 
laiko prabėgo ir daug dalykų užmirš
ta, nedrįsau įsijungti. Jeigu grįžčiau, 
ką galėčiau jiems duoti? šiais lai
kais kitokie skautai, nors netaip se
niai ir aš buvau jų gretose.

Vieną dieną sesuo Tarvydienė To
ronte paskambino ir paklausė, ar ne
norėčiau įsijungti j Birutės draueo-

per vietines savivaldybes mažų ir vidutinių 
pajamų namų savininkams. Šis planas padeda 
atnaujinti žemesnės kokybės pastatus, ypač 
turinčius struktūrinių trūkumų ir netinkamus 
sanitarinius įrengimus, pagerinti vamzdžių 
įrengimus, šildymo ir elektros sistemas.

Ontario Namų Skatinimo Programa
(Ontario Housing Action Program — OHAP) 
padeda savivaldybėms ir statybininkams 
padidinti paruoštų sklypų plotą ir tuo būdu 
sumažinti namų įsigijimo ir nuomojimo kainą. 
Ji taip pat skatina statybos pramonę derinti 
namų kainas su daugumos gyventojų 
pirkimo pajėgumu.

Ontario Namų Pirkimo Pašalpa
(Ontario Home Buyers Grant) 
duoda $1.500 paramą trimis dalimis 
kiekvienam Ontario gyventojui, kuris yra 18 
metų amžiaus ar vyresnis ir perka pirmąjį 
namą. Nėra jokio kainos arba pajamų 
apribojimo, tačiau perkamieji namai turi būti 
pagrindinė pirkėjo rezidencija, įgyjama rinkos 
kaina. Pirkimas turi būti užbaigtas iki 1975 
m. gruodžio 31 dienos ir pirkėjas turi 
apsigyventi jame iki 1976 m. birželio 30 dienos.

norite daugiau informacijų arba nemokamosJei 
literatūros apie minėtas namų programas, 
rašykite:

Ministry of Housing 
Communications and 
Informations Services 
101 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M5S 1P8

Ministry of Housing 
Donald Irvine, Minister

Štai kaip padeda Ontario jums 
įsigyti naujus namus arba
atnaujinti turimuosius

Government of Ontario
William Davis, Premier

Pastaraisiais mėnesiais Ontario vyriausybė įvedė 
bei išplėtė visą eilę priemonių, įgalinančių 
įsigyti namus didesniam skaičiui asmenų. Tai 
reiškia du dalykus: daugiau prieinamų 
namų ir pagalbą tapti jų savininkais.

Tam tikslui yra sudarytos penkios Ontario 
vyriausybės programos.

1, Lengvas Namų Įsigijimas
(Home Ownership Made Easy — H.O.M.E) 
įgalina įsigyti namus daugelį vidutinių 
pajamų asmenų. Namai yra statydinami ant 
paruoštų sklypų ir perleidžiami Ontario 
Namų Korporacijos (Ontario Housing 
Corporation) naujiems savininkams, kurie gali 

x pirkti tą žemę po penkerių metų. Šios 
kombinacijos dėka darosi įmanomi mažesni

1 įmokėjimai ir einamosios išlaidos.

2. Ontario Namų Atnaujinimo Programa 
(Ontario Home Renewal Program — OHRP) 
duoda pašalpą ir paskolą namų atnaujinimui

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE ”“tket
335 Roncesvalles Avė., 1258
TORONTO, ONTARIO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• ---------  NEMOKA MAS PRISTATYMAS ---------- •

Siuntinių siuntimo įstaiga
BALTIC EXPORTING CO

UŽDARYTA

VASAROS ATOSTOGOMS

nuo liepos 19 iki rugpjūčio 9 d
imtinai

vę? Buvo paaiškinta, kad Birutės 
draugovė susidaro iš moterų, kurios 
yra skautavusios ir neskautavusios, 
bet pasiruošusios duoti vyresnių 
skaučių įžodį. Jų tikslas — padėti 
skautėm, ruošti įvairias parodas, 
rengti įvairius kursus, domėtis lie
tuvių tautodaile, menu, istorija ir t.t.

Per vienerius metus aš pamačiau, 
ką veikia Birutės draugovė. Ji ne tik 
padeda skautėm, bet ir dirba Kaziu
ko mugei, kurios metu gautos paja
mos skiriamos -tuntui ir Romuvos 
stovyklavietei. Ji rengia skautų Kū
čias ir finansiškai remia visokius 
krikščioniškus ir tautinius reikalus.

20 METŲ PATIRTIS

S.m. birželio 14 d. pas dailininkus 
A. A. Tamošaičus (jų ūkyje) buvo 
Birutės draugovės vyr. skaučių įžo
dis. Tai buvo diena, kurios aš nepa
miršiu. Aš niekada nesu jautusi to
kios draugystės tarp moterų, kurios 
yra pasiryžusios dirbti skautavimui 
su meile ir džiaugsmu. Jos sudarė 
šeimos židinį, kuriame kiekviena 
moteris jaučia seseriškumą kitai se
sei. Ta iškyla buvo kaip sielos atsi
gaivinimas. Po diskusijų aš supratau 
jų rūpesčius ir problemas. Yra ne
lengva šiais laikais pritraukti veik- 
lon jaunimą, kuris nejaučia parei
gos ir patriotizmo. Jeigu jos galėtų 
nors valandėlę pabūti su tokia gru
pele, kurioje aš buvau, negalėtų at
sisakyti, nes skaučių draugiškumas 
ir sąžiningi norai paveikia ir didžiau-

Žinių žiupsneliai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Žulytė; Londone — Algis Jusys, Li
nas Kairys, Lydija Keraitė ir Jur
gis Valaitis; Montrealyje — Kristi
na Bendžiūtė ir Rasa Lukoševičiūtė; 
Hamiltone — Anelė Kaminskaitė ir 
Rūta Šiulytė; St. Catharines — Dai
va šetikaitė; Otavoje — Ladas 
Giriūnas; Windsore — Paulius Ku
ras; šiaurės apygardoje — Giedrė 
Poderytė. Informacija bei registraci
ja rūpinasi KLB valdyba (J. R. Si
manavičius, 175 Parkside Drive, To
ronto, Ont. Tel. 416-534-1274) arba 
KLJS valdyba (Almis Kuolas, 102 
Beresford, Toronto, Ont. M6S 3B1, 
tel. 416-769-7051).

• KONGRESO PLAKATAI. Ne
trukus prie parapijų bei įvairiose 
salėse pasirodys jaunimo kongreso 
plakatai. Tai Argentinoje paruošti ir 
pagaminti plakatai, kuriuos skleis III 
PLJK Kanados atstovai.

• KANADOS LIETUVIŲ JAUNI 
MO atstovams bei KLJS tarybos na
riams išsiuntinėta anketa Kanados 
krašto pranešimui paruošti. Renka
mi duomenys iš Kanados lietuvių 
jaunimo veiklos prieš 10, prieš 5 
metus ir dabar. Svarbiausia — tai 
šių metų veiklos apžvalga, nes ja 
remiantis bus daromi veiklos lygini
mai ateityje. Sekantis kongresas 
įvyks 1981 m. Jaunimas įvairiose ko
lonijose raginamas Įsijungti į darbą, 
renkant medžiagą pranešimui. Bus 

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D
2224 Dundas Street W.
Toronto, Ontario
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

šią pesimistą. Aš esu tikra, kol gy
vuoja mūsų skautininkės, kurios nie
kad nenustoja vilties, niekad nesako 
“aš negaliu”, bet eina ir jieško vi
sais būdais kaip paskatinti neskauta- 
vusias ir skautavusias seses sugrįžti, 
dirbti ir džiaugti laimėjimais, — 
skautavimas gyvuos visada.

Birutės draugovė nuoširdžiai dė
koja A. A. Tamošaičiams už priėmi
mą ir svetingumą. E. N.

POETO LAIDOTUVES
“šeštadienį, 1975. VI. 7, Maua ka

puose palaidojom prelatą Aleksand
rą Arminą — Venancijų Ališą. Ėmė 
ir iškeliavo, neatlaikęs visų gydyto
jų pastangų. Laidotuvėse buvo ma
sės žmonių, sakyčiau, visa Maua. Mi
šioms vadovavo pats vyskupas, gie- 

m PASAULINIS
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kreipiamasi į parapijas, lietuviškas 
mokyklas, organizacijas, klubus. An
ketas galima gauti: KLJS valdyba, 
102 Beresford, Toronto, Ont. M6S 
3B1. Grąžinti iki š.m. rugsėjo 12 d.

• KANADIEČIŲ KONGRESO AT
STOVŲ SUVAŽIAVIMAS įvyks To
ronte spalio 25-26 d.d. Tą patį sa
vaitgalį Toronte KLJS valdyba ruo
šia kongreso lėšoms telkti šokius ir 
bazarą.

• VIEŠNIOS IŠ BRAZILIJOS. Iš 
Brazilijos į JAV ir Kanadą į lietu
viško jaunimo stovyklas atvyko Aud- 

dojo prel. Armino įsteigtas choras, 
po šv. Mišių grojo taip pat jo įsteig
tas orkestras. Daug žmonių verkė, ir 
tai ne tik iš senelių ar moterėlių 
tarpo, bet ir iš jaunimo. Kapinėse 
žmonės netilpo — didžiumai teko 
pasilikti ant gatvės. Sekantį ketvir
tadienį buvo Mišios ir Villa Žolino
je ... Ir mūsų nemaža kančia bei 
gailestis tebūnie jam Viešpaties pri- 
skaityta kaip nuopelnas ir atsiteisi
mas ...”

Taigi, prel. A. Arminas palaidotas 
savo įsteigtoje braziliečių parapijoje 
prie akmeninės šventovės, tokios pat 
klebonijos, netoli jo mylimo rožių 
darželio, nors kaikurie lietuviai no
rėjo jį palaidoti Villa Zelinoj. Ta
čiau braziliečiai — paprasti, kuklūs 
ir vargingi žmonės taip pamilo savo 
kleboną, kad atsisakė jį atiduoti. To
kios žinios pasiekė mane iš Brazili
jos. Man dar taip gyvi neseno pas jį 
atsilankymo vaizdai ir malonus besi
šypsantis veidas. Pasibaigė dar vie
no darbštaus ir gabaus Suvalkijos 
sūnaus žemiška kelionė, nebesuspė
jus, dar nuo jaunystės dienų teberu
senant vilčiai, pamatyti gimtąjį so-

TIESĄ PASAKĖ
Sovietinis istorikas J. Jurginis sa

vo parašytoj knygoj “Lietuvos meno 
istorijos bruožai” (Vilnius 1960 m. 
p. 458) rašo: “Nuvertus buržuazijos 
diktatūrą 1940 metais ir išvijus hit
lerinius okupantus 1944 metais, vy
ko aštri ideologinė kova. Su kuo ir 
kaip turi būti kovojama, nurodė Ta
rybų Sąjungos Komunistų partija sa-» 
vo nutarimuose ideologiniais klausi
mais”. (m. pabraukta). Ar reikia aiš
kesnio įrodymo, kad Maskva viską 
diktuoja, netgi nurodo kaip ir su 
kuo kovoti? A.

Pajieškojimas
Jieškomas Juozas Balaika, gimęs 

1907 metais Marijampolės apskr., 
Liudvinavo valsč., Gustaičių kaime. 
Jis pats arba apie jį žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: L’Abbė 
Julius Danauskas, Place du Roi Vain- 
queur 27 — Bte 6, B-1040 Bruxelles, 
Belgique.

IŠVYKA. Birželio 15 d. apylinkės 
v-bos pastangomis buvo surengta iš
vyka į gamtą. Išvykai vietą jau anks
čiau buvo pasiūlęs p. Byrne, kurio 
žmona yra lietuvė. Keli jų sūnūs šo
ka naujoj šokių grupėj. Byrne turi 
gana didelį ūkį netoli Windsoro ir 
ten gražiame kieme buvo paruošęs 
stalus bei kėdes. Deja, nuo pat ry
to oras buvo labai nepastovus. Buvo 
baimintasi, kad mažai kas atvažiuos, 
tačiau suvažiavo beveik visi windso- 
riečiai ir keletas detroitiečių. Dėl 
beveik nuolatinio lietaus visiems te
ko persikraustyti į šeimininkų gana visos merginos ir keli vaikinai gana 
erdvų namą. Pastogėje prie namų 
jaunimas įkūrė anglis ir pradėjo 
kepti dešreles bei kotletus. Prie ke
pėjų stovėjo eilutė praalkusių sve
čių. Visi, ir jaunimas ir senimas, gar
džiavosi karštomis dešrelėmis su ko
pūstais, kotletais su visokiais prie
skoniais, karšta kava ar šaltais gė
rimais. Vyresniesiems buvo ir alu
čio.

Ši išvyka turėjo kelis tikslus: bent 
kartą į metus praleisti popietę gam
toje, pagerbti tėvus (buvo Tėvo Die
na) ir iš likusio pelno padėti jaunie
siems tautinių šokių šokėjams — 
vaikinams įsigyti drabužius. Tam 
tikslui buvo surengta ir loterija, ku
rios pelnas siekė per $100.

Svečiams pasivaišinus, apyl. v-bos 
pirm. J. Kuraitė pasveikino visus tė
vus, padėkojo atsilankiusiems, malo
niems šeimininkams, pasveikino juos 
su artėjančia 25 m. vedybinio gyve
nimo sukaktimi ir ta proga įteikė do
vaną. Pradėjus temti visi pajudėjo 
namų'link patenkinti išvyka.

TRADICINIAME WINDSORO IR 
DETROITO miestų festivalyje “Free
dom Festival” lietuviai šiemet akty
viau dalyvavo, negu pernai. Birželio 
29 d. Mic-Mac parke Daugiakultūris 
Centras surengė vadinamą “Family 
Picnic”, čia įvairioms tautybėms bu
vo paskirta po mažą paviljoną, ku
riuose buvo gaminamas ir pardavi-

ra Vosyliūtė, 17 m. amžiaus, ir Van
da Pilipavičiūtė, 20 m. amžiaus. Jos 
lankosi įvairiose jaunimo stovyklo
se. Vandos kelionės išlaidoms JAV 
ir Kanadoje padengti gautos aukos 
iš Hamiltono ateitininkų tėvų komi
teto ir Putnamo seselių vienuolijos. 
JAV-ėse šiuo metu vieši savo tar
nybos bei kongreso reikalais iš Ar
gentinos atvykusi Eugenija Rudytė.

• STOVYKLAVIMAS P. Ameri
kos kraštuose tiktai pradeda prigy
ti platesniu mastu, bet lietuviai sto
vyklavime pirmauja. Venecueloje 
liepos mėnesį vyksta jaunimo sto
vykla, kurią surengė Alfonsas Pau
lauskas iš Maracaibo.

• IŠĖJO KETVIRTAS Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos bendra- 
raštis. Jame surašyti Kanados lietu
vių jaunimo atstovai, pateikiama de
tali kongreso informacija, pridėta 
anketa Kanados krašto pranešimui 
kongrese. Bendraraštis yra 15 psl.
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Braziluos lietuviai
Prel. Aleksandro Armino — poeto 

Venancijaus Ališo, mirusio š.m. bir
želio 6, brolis kun. Albinas Arminas, 
gyvenąs Šveicarijoje, palikime rado 
kelis šimtus poezijos kūrinių rank
raščių, kurie bus perduoti poetui K. 
Bradūnui Čikagoje.

Rašytojos H a 1 i n o s Mošinskienės 
vaizdelio “Joninių naktis“ ištrauką 
birželio 28 vaidino A. Steponaitis, A. 
Sliesoraitis, M. Bumblytė ir J. Vala- 
vičienė. šventę V. Anastacio buvu
sios dr. J. Basanavičiaus mokyklos 
rūmuose ruošė mokyklos globėjų bū
relis ir BLB literatūros būrelis Sao 
Paule. Vaizdelio šokius atliko “Rū
telės” šokėjai, dainas — “Aušros” 
choro nariai. Programa baigėsi “Ne
muno” šokiais ir vaišėmis.

Petrines birželio 29 atšventė apie 
šimtas parapijiečių ir šv. Kazimiero 
parapijos kleboną kun. Petrą Dau
ginti pagerbė Mišiomis bei šeimyniš
komis vaišėmis Sao Paulo mieste,

Kun. Stasys Šileika, minįs 25-rių 
metų kunigystės sukaktį, liepos 2 
koncelebravo Mišias Šv. Juozapo baž
nyčioje su kunigais J. Šeškevi
čium, P. Dauginčiu, Pr. Gavėnu, F. 
Jokūbausku, A. Trimaku, V. Pupiniu 
ir A. Saulaičių. Lietuviškos Mišios 
buvo rytą, o portugališkai —< vakare, 
kartu su vietiniais apylinkės kuni
gais. Po lietuviškos Sumos liepos 6 
buvo vaišės ir sukaktuvininko pager
bimas.

Dail. Jonas Radzevičius birželio 
pradžioje mirė Sao Paulo mieste, tu
rėdamas 58 metus. Vertėsi turgaus 
prekyba, vėliau didele maisto krau
tuve, laisvalaikiu piešdamas didelius 
spalvingus Brazilijos vaizdus. Kele
tą metų dalyvavo metinėje Sao Pau
lo baltiečių parodoje.

Audra Vosyliūtė, 17 m., ir Vanda 
Pilipavičiūtė, 20 m., liepos mėnesį 
stovyklauja Nek. Pradėtosios Mari
jos seserų, skaučių ir ateitininkų sto
vyklose JAV-se. Grįžusios į Sao Pau
lo talkins, stovyklose ir kitoje jauni- 

WINDSOR, ONTARIO
nėjamas toms tautoms tipiškas mais
tas. Po atviru dangumi įrengtoje sce
noje galėjo pasirodyti meniniai tau
tybių vienetai. Lietuviams atstovavo 
naujoji šokių grupė, vadovaujama p. 
Holmes - Stanevičiūtės. Sis vienetas 
buvo žiūrovams pristatytas kaip nau
jausiai susiorganizavusi grupė. Ji pa
šoko 3 šokius ir susilaukė gausių 
žiūrovų plojimų. Tai buvo jau ant
ras šios grupės pasirodymas svetimų
jų tarpe (pirmas įvyko meno galeri
jos parke). Malonu matyti, kad šo
kėjai daro gražią pažangą. Beveik 

grakščiai pašoko. Na, ir kiti vaikinai 
yra gerokai pažengę. -

Birželio 30 d. vienoj iš didelių mies
to “Cleary Auditorium” salių nuo 
13 v. buvo tautybių meno ir kepinių 
parodėlė. Čia lietuviai taipgi turėjo 
savo vietą, kurioje buvo gana sko
ningai išdėstyti įvairūs audiniai, gin
taro dirbiniai, drožiniai, tautiniais 
drabužiais aprengtos lėlės ir t.t. Mo
terys paaukojo įvairių kepinių, ku
riuos buvo galima pardavinėti sve
čiams. Gal didžiausią susidomėjimą 
sukėlė grybų formos kepiniai, kurių 
buvo daug parduota. Jaunos, grakš
čios, tautiniais drabužiais apsirengu
sios merginos, patarnavusios ir in
formacijas teikusios susidomėju
siems svečiams, sudarė malonų 
vaizdą.

Tą patį vakarą šioje auditorijoje 
įvyko tautybių meninių vienetų pasi
rodymas. Dalyvavo 15 vienetų. Kon
certas prasidėjo tautybių vėliavų į 
sceną įnešimu ir kiekvienam kraštui 
būdingų gėlių įteikimu scenoje lau
kiančiai šio krašto pirmųjų gyvento
jų — indėnų delegacijai. Kanados 
vyriausybės vardu visus susirinku
sius pasveikino vietinis parlamento 
atstovas ir kultūros ministerio par
lamentinis sekretorius M. McGuigan.

Pirmąją koncerto dalį užbaigė mū
sų kvartetas “Aušra”, padainavęs 4 
dainas, kurių viena — šiame krašte 
populiari “Green, green grass of 
home” lietuvių kalba. Kvartetas bu
vo šiltai sutiktas ir susilaukė gausių 
plojimų. Pertraukos metu malonu 
buvo nugirsti iš svetimųjų gražių at
siliepimų apie lietuvių eksponatus,

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

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

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 

Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 

35 Landron Cres., Weston, Ontario

mo veikloje.
Janetė Nikitin, bendradarbiaujanti 

“Mūsų Lietuvoje” piešiniais bei 
iliustracijomis, nupiešė dekoracijas 
lėlių teatro vaizdeliui “Staigmena”, 
kurį lietuvaičių seserų pranciškiečių 
mokyklos mokiniams paruošė pra
džios mokyklos mokytojų kursų stu
dentės birželio 19. Jų tarpe buvo ir 
Silvija Bendoraitytė, atlikusi vieną 
vaidmenį.

Rikardas Kemeklis Merani, 14 m., 
iš 54 parodos vienetų ir 700 dalyvių 
laimėjo vieną aštuonių pirmųjų pre
mijų XV-toje Sao Paulo valstijos 
mokslo ir kultūros parodoje gegužės 
22-24. Su keliais draugais paruošė 
skyrių “Medžio perdirbimas”, kuria
me rodė natūralių spalvų išgavimą, 
medžio dažymą ir impregnavimą. Po 
to buvo pakviestas dalyvauti Sao 
Paulo universiteto rengiamame 
moksliniame jaunimo kongrese.

Vaikų žiemos stovykla prie Sao 
Paulo — liepos 20 - 27. Vadovauja 
Eugenija Bacevičienė ir kun. A. Sau- 
laitis. Kadangi kolonija dar neturi 
savos stovyklavietės, Magilų ir Bag- 
džių šeimos užleido savo vasar
namius.

Penktoji pabaltiečių paorda įvyks 
rugpjūčio 22-31 Sao Paulo centre. 
Lietuvių skyrius dėmesį kreips į 
Čiurlionio šimtmetį, išstatydamas 
rinktines reprodukcijas su paaiškini
mais, paruoštais Alfonso D. Petrai
čio.

Solistas Vaclovas Verikaitis Sao 
Paule liepos 13 koncertavo kartu su 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
choru.

Jonas Bratkauskas, nuo 1927 metų 
Braziljioje gyvenąs kuršėniškis, at
šventė 70-ties metų sukaktį birželio 
19. Iš pradžių dirbęs mezgyklose, iš
rado ir patentavo lietsargiams plasti
kinius žiedus, kuriuos dabar gamina 
visai Brazilijai. Nuolat dalyvauja lie
tuviškoje veikloje ir remia spaudą.

A. S.

tautinius drabužius bei meninius pa
sirodymus.

Liepos 1 d. prasidėjo vėliavų iškė
limu televizijos stoties aikštėje. Čia 
įvairios tautybės turėjo savo atstovus 
su vėliavomis. Prie Lietuvos vėlia
vos stovėjo gražiais tautiniais drabu
žiais apsirengusios dvi jaunos lietu
vaitės. Jos taipgi su vėliava dalyvavo 
dideliame parade, trukusiame porą 
valandų. Tuo pat metu prie “Cleary 
Auditorium” buvo ruošiami tautybių 
paviljonai, kuriuose buvo galima nu
sipirkti jau pagaminto ir ten pat ga
minamo įvairaus maisto. Ir čia lietu
viai, pasidalinę su filipiniečiais pa
viljonu, dalyvavo su savo maistu. 
Nežiūrint karšto oro, jaunos lietu
vaitės išbuvo visą dieną iki pat fes
tivalio uždarymo.

Apyl. valdyba nutarė per festivalį 
gautą pelną pasidalinti su “Aušros” 
kvartetu, kuris yra pakviestas Win- 
nipego apylinkės atstovauti lietu
viams panašiame festivalyje.

Tenka džiaugtis, kad jaunoji apyl. 
v-ba sugeba sėkmingai dirbti visuo
meninį darbą, įtraukdama vis dau
giau ir daugiau jaunimo, ve

PADĖKA WINDSORIECIAMS
Gili mūsų padėka priklauso mie

liems vvindsoriečiams: už ilgai at
mintinas dovanas, už suruošimą ir 
dalyvavimą išleistuvių vaišėse, už vi
sų malonius šypsnius ir geras širdis, 
kurios mus mylėjo per ištisus dvide
šimt penkerius metus. Mes esam dė
kingi ir už duosnumą prisiminimo 
dovanoms nupirkti.

Atleiskite, kad neminim čia pa
vardžių. Jūs ir mes, mieli mūsų 
vvindsoriečiai, pažįstame vieni kitus. 
Šia nepaprasta proga teko susitikti 
ir pabendrauti, tad ir pavardžių ne
skelbtam, bijodami ką nors užmiršti. 
Todėl leiskit šiuo trumpu žodžiu dar 
kartą nuoširdžiai tarti didelį lietuviš
ką ačiū. Mūsų namų durys ir mūsų 
širdys bus visuomet atviros jums, 
mieli windsoriečiai.

Jūsų Adelė Ir Vytautas 
Čiuprinskai

R.R. 2 Vienna, Ontario

Metinė “T. žiburių” prenume
rata — $10, rėmėjo — $15. Ar 
jau sumokėjote? 

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. vok. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.
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TORO V T C)'-' M MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Liepos 21 d. iš Lietuvos Kan
kinių parapijos palaidotas a.a. Pra
nas Rekštys. Velionies artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Prasidėjus vasaros atostogų me
tui, Wasagoje sekmadieniais į abejas 
pamaldas susirenka daug maldinin
kų.

— Bingo lošimuose, nežiūrint va
saros šilumos, dalyvių netrūksta. 
Kadangi Anapilio salė vėsinama, pir
madienių bingai yra gausesni vasarą 
nei buvo žiemos metu.

— Vienas geradaris be nuošim
čių pavedė naudoti statybos reika
lams $11.600. Nuoširdi padėka.

— Pamaldos sekmadienį Anapi
lyje: 10 v.r. už a.a. Vladą Penkaus- 
ką (trečiosios metinės), 11 v. už 
Baikauskų šeimos mirusius; Wasa
goje: 10 v.r. už Algimantą ir Daną 
Jonaičius, 11 v. už a.a. Mariją ir 
Antaną Šelmius.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį LN popie

tėje atsilankė per 300 svečių. Ad
ministracija labai apgailestauja, kad 
tokį kiekį staiga suėjusių svečių ne
buvo pajėgi greitai aptarnauti. Dau
geliui teko ilgokai palaukti, kol mais
tas atsirado ant stalų. Dalis labai 
skubančių išėjo nesulaukę aptarna
vimo. Tačiau per 200 svečių suvalgė 
pilnus pietus, kiti pasitenkino šalti- 
barščiais, vaisių sriuba, kava. Svečių 
tarpe buvo apie 20 lietuvių iš JAV 
ir 2 iš Australijos.

— Sekmadienio popiečių metu ga
na daug atsilankiusių iš tolimesnių 
vietovių teiraujasi apie LN veiklą ir 
nori pamatyti patalpas. Dėlto LN 
valdyba įvedė informacinę tarnybą. 
Popiečių metu menėj budintis ne tik 
informuos apie LN, bet ir pakvies iš 
toliau atsilankiusius pasirašyti į sve
čių knygą, priims nario įnašus, išda
vinės nario pažymėjimus, paskolos 
lakštų pažymėjimus ir atliks kitus 
panašius reikalus.

— LN labai nori popiečių patar
navimą pagerinti, dėlto stalams ap
tarnauti jieško daugiau 18 metų am
žiaus sulaukusių lietuvaičių. Indams 
nuo stalų surinkti tiktų ir berniukas. 
Darbas apmokamas. Suinteresuoti te
sikreipia į LN raštinę arba skambi
na tel. 533-9030.

— Svetainė “Lokys” norėtų įvesti 
“Lokio kokteilį”. Derėtų tai susieti 
su lietuviškais gėrimais. Žinančius 
apie lietuviškų gėrimų mišinius sve
tainė “Lokys” prašo atsiliepti sve
tainėje po 12 v. dienos arba tel. 533- 
9121.

— LN autoaikštės priežiūrai vis 
dar reikalingas žmogus. Galėtų būti 
pensininkas. Darbas atlyginamas. 
Kreiptis j Martyną Račį autoaikštė- 
je Dorval g-vė (prieš LN nuo 12 v.).

— Apyvartai padidėjus, “Parama” 
turi plėsti savo patalpas. LN užleido 
jai drabužinę. LN drabužinė perke
liama į Vytauto Didžiojo menės bal
koną. Drabužius reikės atiduoti iš 
prieangio.

Kanados parodoje, kuri bus 
Toronte rugpjūčio 13 — rugsė
jo 1 dienomis, moterų sekcija 
turės specialų skyrių “Better 
Living Centre” ryšium su tarp
tautiniais moterų metais. Jame 
bus rengiamos madų, baldų, val
gių parodos ir etninių grupių 
pramoginės programos. Numa
tytos net specialios tautybių 
dienos, kurių bus, 18. Estų Die
na bus rugpjūčio 21, ukrainie
čių — rugp. 22, lenkų — rugp. 
30 ir t.t. Latvių ir lietuvių są
raše nėra. Moterų sekcijos pir
mininkė yra Elsa Jenkins, infor
macijos vadovė — Eva Gilino, 
tel. 366-7551, ext. 393.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A. 

IŠNUOMOJAMAS pirmame augšte 
dviejų kambarių ir virtuvės butas 
suaugusiems Sunnyside rajone. Tel.
533- 1435 Toronte.
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.

MIKO LAI N IS 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 
pusmetiniai, dažymas, peru- 

i kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame: Joną Grei

čiūną, Lietuvoje mirus jo mamytei 
Elzbietai; Angelę Jokūbauskienę, 
mirus jos seseriai Antosei Valaitie
nei; Oną Jakimavičienę, Mariją Jo- 
kubynienę ir Zigmą Girdauską, ku
rių tolimesnius gimines aplankė mir
ties angelas.

— Santuokai ruošiasi: Birutė K. 
Stosiūnaitė su Lawrence D. Guest; 
Jonas Zabulionis su Emilija Kra- 
kauskaite.

— Devynioliktoji “Aušros” sto
vykla baigėsi šeštadienį Mišiomis. 
Stovyklautojams buvo įteiktos sto
vyklos juostelės ir stovyklos metu 
atspausdintas laikraštėlis “Stovyklos 
Prisiminimai”. Be anksčiau minėtų 
stovyklos vadovų, antrą savaitę tal
kino Dainius Abromaitis ir Pranas 
Miniota. Savaitgaliais talkino L. Nak- 
rošienė. Visiems prisidėjusiems prie 
stovyklos darbų nuoširdžiai dėko
jame.

— Sveikiname šiuo metu vykstan
čias ateitininkų ir skautų stovyklas. 
Ateitininkų stovykloje kapelionauja 
kun. A. Prakapas, OFM, o skautų — 
kun. St. Kulbis, SJ.

—. Yra proga paatostogauti sto
vyklavietėje suaugusiems ir šeimoms 
rugpjūčio 2 -16 d.d. Kreiptis į V. Ta- 
secką tel. 535-6659.

— Mišios pranciškonų stovyklavie
tėje laikomos sekmadieniais 11 v.r. 
Mūsų bažnyčioje sekmadieniais Mi
šios — 8, 9, 10, 11.30 v. ryto ir 8.30 
v. vakaro.

— šis penktadienis mėnesio pir
masis. Seneliai ir ligoniai lankomi 
namuose. Jei kas nori, kad kunigas 
aplankytų, prašom paskambinti kle
bonijos raštinei.

— šventovės atnaujinimo vajus 
vyksta toliau. Visiems iki šiol prisi
dėjusiems nuoširdžiai dėkojame ir 
kviečiame dar neprisidėjusius ateiti 
į pagalbą. Kviečiame išgalinčius tap
ti vitražų fundatoriais, kuriuose ga
lima įamžinti artimųjų mirusių var
dus. Iš viso bus 14 vitražų, iš kurių 
keletas jau yra paimti.

— Kavinė parapijos patalpose vei
kia kas sekmadienį, šiltas maistas 
vasarą negaminamas, bet galima gau
ti lengvų gėrimų ir kavos.

— Pensininkų savaitinių pobūvių 
vasaros metu nebūna. Pasibaigus 
vasarai, vėl prasidės savaitiniai ir 
mėnesiniai pobūviai su parengimais 
bei pramogomis.

— šv. Mišios Waubaushene apy
linkės vasarotojams bus štuikių re
zidencijoje šį sekmadienį, liepos 27 
d., 5 v.p.p.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Juozą 
Martinaitį (žmona), 8.30 v. už Petrą 
Tutlį (J. J. Šarūnai), 9 v. už Liudą 
Racevičių (O. V. Juodišiai), 9.20 v. 
už Oną Lukoševičienę (B. Pabedins- 
kienė), 9.45 v. už Povilą Vingelį (V. 
J. Vingeliai); sekmadienį 8 v. už An
taną Sapijonį (G. E. Kuchalskiai), 9 
v. už parapiją, 10 v. už Stasį Vaitie
kūną (žmona), 11.30 v. už Juozą Mar
tinaitį (žmona), 8.30 v.v. už Karoliną 
Priščepionkienę (vyras).

— “TŽ” 27 nr. įvyko atitaisytina 
klaida; turėjo būti: pakrikštytas Rū
tos Baltaduonytės ir Ronald Lemon 
sūnus Jason Joseph.

Svečiai. Atostogų proga Tek
lė Timmermanienė su sūnumi 
Marijumi aplankė daugelį vieto
vių, jų tarpe — Hamiltoną, To
rontą ir Kingstoną. Jiedu yra 
iš Winnipego, kur aktyviai da
lyvauja lietuviškoje veikloje. T. 
Timmermanienė “TŽ” paauko
jo $10, o Marijus — $2. Keletą 
dienų jiedu praleido pas daili
ninkus Tamošaičius, kur p. Tim
mermanienė ypač domėjosi au
dimo menu. — Elena Drūtytė 
iš Suvalkų trikampio, dabar gy
venanti JAV-se, lankėsi pas p.p. 
Vaitkus Mississaugoje. Ta pro
ga ji aplankė “TŽ” ir juos užsi
sakė. Jos palydovė p. Vaitkienė 
paaukojo “TŽ” $10. — Iš Švei
carijos pas savo pažįstamus 
Adolfą Simonavičių ir p. Simo- 
navičienę atvyko Jonas Paberžis 
su žmona. Ten jis gyvena jau 
30 metų ir turi baldų įmonę. 
Aplankęs “TŽ”, jis tapo jų 
prenumeratoriumi. — Kun. B. 
Pacevičius, Londono, Ont., lie
tuvių parapijos klebonas, su sa
vo broliu aplankė velionies tė
vo kapą lietuvių kapinėse, Ana
pilio kleboniją ir “TŽ”.

A.a. Pranas Rekštys, 80 m., 
mirė liepos 19 d. Šv. Juozapo li
goninėje. Velionis yra kėdainiš
kis, į Kanadą atvykęs 1929 m. 
Savo šeimą dėl tuo metu vyku
sios depresijos galėjo išsikvies
ti tik už ip metų. Velionis pa
laidotas iš Lietuvių Kankinių 
parapijos Šv. Jono lietuvių ka
pinėse. Paliko dukrą Jadvygą 
Seniūnienę ir sūnų Antaną su 
šeimomis.

. PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

mane lankiusiems ligoninėje: klebo 
nui kun. Augustinui Simanavičiui, 
QFM, kun. J. Staškevičiui, L. Zig- 
mont, Mrs. G. St. Perres, A. Und- 
raitienei, Vaišnoraitei, J. Gelažiui, 
J. Babrauskui, S. M. Kniukštoms, J. 
M. Vaškevičiams, A. Pranckevičiui. 
Nuoširdžiai jūsų —

Bronius Rakauskas

SVARBU! VISI LIETUVIAI ŠAUKIAMI 
DALYVAUTI LAISVĖS BUDĖJIME -

DEMONSTRACIJOJE
Nathan Philips aikštėje prie Toronto rotušės liepos 30, trečia
dienį, nuo 6 v. vakaro iki 12 v. nakties! Dalyvaus estai, latviai, 
lietuviai, čekoslovakai, lenkai, vengrai, ukrainiečiai ir kiti.

Tai bus protestas prieš Helsinkio konferencijoje rengiamą dabartinės sovietų imperijos 
sienų oficialų pripažinimą bei Sov. Sąjungos hegemonijos R. Europoje įtvirtinimą.

Laisvės budėjimą rengia Jungtinis Pavergtų 
Tautų Komitetas Kanadoje. Jis kalbėtojais pa
kvietė: Ontario premjerą W. Davis, min. A. 
Grossmaną, J. Yaremko, parlamento atstovus — 
dr. St. Haidasz, O. Jelinek, Y. Shimko.

Komitetas šaukia visų Sov. Sąjungos paverg
tų tautų narius dalyvauti šioje svarbioje de
monstracijoje ir priminti valstybių vadams, kad 
tiek Rytų ir Vidurio Europos tautos, tiek Sov. 
Sąjungos tautos negali būti paliktos vergijoje.

Dabartinių Sovietijos sienų pripažinimas reikš
tų daugelio tautų vergijos įteisinimą.

Panašus laisvės budėjimas liepos 30 rengia
mas ir JAV sostinėje Vašingtone. Ten jis truks 
ištisas 24 valandas.

Kanados sostinėje Otavoje laisvės demonst
racija rengiama liepos 31, ketvirtadienį, 5 v. p. 
p., prie parlamento rūmų, o spaudos konferen
cija — 2 valandą po pietų Chateau Laurier 
viešbutyje.

Toronto Maironio mokyklos mokinės atlieka programą mokslo metų užbaigtuvese Anapilio salėje. Nuotr. S. Dabkaus

A+A
dr. ALEKSANDRUI SPUDUI
mirus, jo sūnus — dr. ALEKSANDRĄ ir

EUGENIJŲ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia —

Kanados Lietuvių Gydytojų Sųjunga

“T. Žiburiai” atostogaus pir
mąsias dvi rugpjūčio savaites; 
laikraštis neišeis, bet administ
racija veiks visą laiką.

Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitė rengiama Dainavos sto
vyklavietėje rugpjūčio 10-17 d. 
d. Joje dalyvauti kviečiami ir 
Kanados lietuviai. Ją rengia 
JAV Liet. Bendruomenės švie
timo taryba. Iš kanadiečių pu
sės jai talkina mokyt. L. Eiman
tas. Kol kas iš Kanados dar ne
daug dalyvių užsiregistravo. Re
gistracijos adresas, programa ir 
kt. — 5 psl. Kanadiečius ten 
dalyvauti ragina ir KLB švie
timo komisijos pirm. S. Martin- 
kutė.

Lietuvių jėzuitų gimnazijos 
Kaune buvusių mokinių ir mo
kytojų suvažiavimas rengiamas 
Čikagoje Jaunimo Centre rug
pjūčio 30 — rugsėjo 1 d.d. Ten 
bus paminėta gimnazijos 50 me
tų sukaktis, kuri suėjo pernai. 
Registruotis pas P. Kleinotą, 
SJ, 2345 W. 56th St., Chicago, 
Ill, 60636, USA. Toronte yra ke
liolika buvusių tos gimnazijos 
mokinių. Jie ruošiasi toje su
kaktyje dalyvauti.

Iš Suvalkų trikampio pas sa
vo gimines buvo atvykęs Jo
nas Staškevičius. Jis yra Puns
ko valsčiaus mokyklų inspekto
rius. Šiuo metu Punske statoma 
didžiulė mokykla su bendrabu
čiais mokiniams ir mokytojams. 
Joję tilps vienuolika skyrių. Lie
tuvių mokyklos yra aprūpintos 
Punsko mokytojų paruoštais va
dovėliais. Mišriose vietovėse 
yra paralelinės klasės — lie
tuviams ir lenkams.

A.a. vyskupas Francis Mar- 
rocco, 62 metų amžiaus, Peter- 
boro ordinaras, mirė liepos 18 
d. Jis buvo italų tėvų sūnus, 
gimęs Peterboro mieste. Toron
te jis gyveno 13 metų kaip vys
kupas pagalbininkas ir klebo
nas. Jis turėjo daug reikalų ir 
su lietuviais, nekartą dalyvavo 
jų iškilmėse. Tarp kitko, 1955 
m. jis pašventino ir buvusias 
“T. žiburių” patalpas Toronte, 
Dundas gatvėje. Dabar ten tu
ri savo įstaigą ispanai katali
kai.

PADĖKA
KLB kultūros komisija, su

rengusi pirmąjį Kanados lietu
vių kultūros darbuotojų suva
žiavimą 1975 m. gegužės 24-25 
dienomis Toronto Lietuvių Na
muose, nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurių dėka suvažiavimas 
pavyko.

Dėkojame prezidiumo pirmi
ninkui A. Rinkūnui, sekreto
rėms, visiems sveikintojams, 
simpoziumo pirm. Henrikui Na
gini ir dalyviams, paskaitinin
kams, koncerto programos atli
kėjams, parodų vadovams ir da
lyviams, Lietuvių Namų valdy
bai, KLB valdybai, KLB Toron
to apylinkės valdybai, šeiminin
kėms, visiems atvykusiems apy
linkių valdybų atstovams, kul
tūrinių vienetų atstovams ir vi
siems, kurie čia nepaminėti, 
bet kurie prisidėjo prie šio su
važiavimo surengimo bei įvyk
dymo. Visiems nuoširdus ačiū.

Elena Kudabienė,
KLB kultūros komisijos 

pirmininkė
Apie dail. Ireną Mickūnienę 

Constance Mungall išspausdino 
ilgą straipsnį su jos nuotrauka 
dienraštyje “The Globe a. Mail” 
1975. VII. 19. Repo rt ažinis 
straipsnis pavadintas “Dazzle 
and drama at Chemical Valley”. 
Jame autorė aprašo savo vizitą 
p.p. Mickūnų namuose Sarnijo- 
je, kur skulpt. O. Mickūnas dir
ba cheminėje įmonėje Chemical 
Valley. Daugiausia vietos skirta 
Irenai, ką tik grįžusiai iš kelio
nės Graikijon. Suminėtos jos 
dailės parodos JAV-se ir Kana
doje. Dailininkė apibūdinta 
kaip dinamiško charakterio mo
teris. Anot Mertono galerijos 
kuratoriaus J. Johnson, ji esan
ti “impulsyvi ir labai savaran
kiška moteris”. Dailininkė esan
ti savamokslė, bet jau gana 
augštai iškilusi. Pvz. ji gavusi 
kvietimą atsiųsti kūrinį atran
kai į parodą, rengiamą Japoni
joje 1976 m. Straipsnyje mini
ma ir dailininkės lietuviška kil
mė (Rokiškio apskr.), kelionė 
Vokietijon, Italijon ir Kanadon, 
kurią pasiekė dar būdama jau
na mergaitė. Paminėtas ir jos 
vyras O. Mickūnas kaip skulpto
rius.

Iš Montrealio lankėsi Ant. 
Čepulis su žmona. Jis yra Auš
ros Vartų par. komiteto narys. 
Šiuo metu komitetas ruošiasi 
25-rių metų sukakties šventei. 
Lankymosi proga A. Čepulis pa
aukojo “TŽ” $10.

V

Dr. A. Spudas, 85 m. amžiaus, 
kaip jau buvo rašyta “TŽ”, mi
rė 1975 m. liepos 11 d. Čia pa
teikiame daugiau biografinių 
duomenų. Velionis gimė 1889 
m. lapkričio 1 d. Gataučių k., 
Linkuvos valsč., Šiaulių apskr. 
Gimnazijos kursą ėjo Šiauliuo
se, Liepojoje ir Mintaujoje. 
Universitetą baigė Odesoje 
1914 m. Mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę, dirbo ligoninėsė. 
Į Lietuvą grįžo 1918 m., lydėda
mas lietuvių karo pabėgėlių eša- 
loną iš Rusijos. Kaip karinis gy
dytojas dirbo Lietuvos kariuo
menėje Raseiniuose, Šiauliuose, 
Eglaitėje ir Panevėžyje. Priva
čią gydytojo praktiką pradėjo 
Vaškuose, 1931 m. persikėlė į 
Kuršėnus. Ten įsigijo Steponiš-. 
kio dvaro centrą su didžiausiu 
vaisių sodu Pabaltijy. Į Lenkiją 
su šeima pasitraukė 1940 m. ir 
dirbo Kališo mieste. Į Vokietiją 
persikėlė 1945 m. ir dirbo kaip 
gydytojas įvairiose pabėgėlių 
stovyklose. Nuo 1949 iki 1962 
m. vertėsi gydytojo praktika 
Fuldoje. Kai jaunesnysis sūnus 
Aleksandras baigė Vokietijoje 
medicinos studijas, kartu su juo 
1962 m. atvyko Kanadon pas 
vyr. sūnų Eugenijų.

Velionis dr. A. Spudas buvo 
patriotas lietuvis, labai susirū
pinęs jaunimo nutautėjimu. Jam 
labai patiko Lietuvių Fondo idė
ja ir tikslai. Buvo giliai tikintis 
katalikas. Turėdamas daug lais
vo laiko, skaitydavo daug religi
nio bei filosofinio turinio kny
gų-

Lenkų katalikų parapija Wil
no, Ont., miestelyje mini 100 
metų įsikūrimo sukaktį. Tai pir
moji lenkų parapija Kanadoje, 

įsteigta kašubų. Sukakties iškil
mėse dalyvauja ir Lenkijos kar
dinolo atstovas vysk. Wl. Rubin, 
kuriam yra pavesta rūpintis iš, 
eivių lenkų katalikų reikalais.

Imigrantų gydytojų Ontario 
provincijon vietinė valdžia kas
met įsileidžia apie 500, nors jų 
tereikia 70 papildyti mokslus 
baigusiems Ontario provincijo
je. Sveikatos min. F. Miller pa
reiškė parlamente, kad Ontario 
įsileis tiktai tuos gydytojus, ku
rie iš anksto bus gavę darbą ar
ba sutiks kurtis vietovėse, nuro
dytose vyriausybės. Tuo būdu 
norima išlaikyti dabartinę pro
porciją — vienas gydytojas 575 
gyventojam.

Dienraštis “The Gazette” 1975. 
VII. 7 išspausdino ilgą reportažą 
apie Simą Kudirką, atsilankiusį 
Montrealyje. Jo autorė Julia Mas- 
koulis, turbūt graikų kilmės, ilgai 
kalbėjo su S. Kudirka ir atpasakojo 
visą jo odisėją straipsnyje “Man, 
who survived in hell, takes a look 
back in anger”. Pasak jos, Simas 
dabar mokosi anglų kalbos, ruošiasi 
profesiniam darbui kaip radijo ope
ratorius, rašo knygą apie savo per
gyvenimus. Gyvena Locust, N.J., 
su motina, žmona ir dviem vaikais. 
Lolita esanti 15 m. amžiaus, Eval
das — 9. Iš S. Kudirkos pareiškimų, 
pažymėtinas šis: “Vienintelė viltis, 
dar likusi rusų tautai, yra jos įtaka 
Vakarams per literatūrą. Tai vienin
telis spaudimas, kurį ji gali daryti. 
Rusija nepaprastai bijo pasaulio opi
nijos ir nori atolydžio. Visi jos inte- 
lelektualai yra dusinami. Vienintelis 
dar galimas jų tikėjimas — plunks
nos jėga. Jie niekur negali svarstyti 
klausimų ar kalbėti. Dėlto jie susi
tinka parkuose, teatruose, bet nie
kad nesirenka namuose arba univer
sitetuose”. Esą Kudirka nežino, ar

Meno galerija “Loon Stu
dios”. Dažnai tenka sustoti Par
ry Sounde važiuojant į vasarna
mį. Tai nedidelis miestelis, ži
nomas kaip Bobby Orr gimimo 
vietovė. Sustojam maisto ar sta
tybai medžiagos nusipirkti. Vie
ną savaitgalį pastebėjom tenai 
naujieną — meno galeriją ir nu
tarėm apžiūrėti (53 Church St.). 
Deja, buvo uždaryta, bet pro 
langą pažvelgus į vidų matėsi 
ant staliuko “Tėviškės žibu
riai”. Sekantį savaitgalį vėl už
sukom. Pasirodo, “Loon Stu
dios” išstato daugelio meninin
kų darbus, bet savininkai yra 
Elena Žebrauskaitė ir Bert 
Weir. Kai užkalbinom lietuviš
kai, p. Weir pasakė “labas”, pa
davė ranką ir tada nuskubėjo 
pašaukti p. Žebrauskaitės. Anks
čiau mokytojavusi Windsore, 
Elena Žebrauskaitė dabar užsi
ima tapyba, daugiausia portre
tų, ir keramika. Panaudoja ir 
lietuviškus motyvus. Nors dau
guma jos kūrybos darbų šią va
sarą jau parduoti (turistų se
zonas), ji žada smarkiai dirbti 
šį rudenį ir žiemą. Gal prava
žiuojantiems lietuviams įdomu 
apie tai žinoti. I. V.

Buvęs Ontario ministeris John 
Yaremko pranešė spaudai, kad 
sekantį kartą nebebus kandida
tu į provincinį parlamentą ir 
rinkimuose nedalyvaus. Politi
niame gyvenime jis aktyviai 
reiškėsi 24 metus ir palaikė 
glaudžius ryšius su etninėm gru
pėm. Lietuviams jis yra gerai 
pažįstamas iš dažno jo dalyvavi
mo įvairiose tautinėse iškilmė
se. Be to, jis yra vienas iš “Var
po” choro globėjų. J. Yaremko 
yra 56 m. amžiaus, gimęs iš uk
rainiečių tėvų Wellande, Ont., 
teisės mokslus baigęs Toronte. 
Parlamente atstovavo Bell
woods apylinkei ir vyriausybėje 
atstovavo etninėm grupėm. At
eityje numato grįžti į advokato 
profesiją arba dirbti kurioje 
nors provincinės valdžios tarny
boje.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ o 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 Namą 376-3781 

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ...............
Taupomąsias s-tas .............
Term. ind. 1 m.....................

6.0% 
8.0% 
8.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ...................
Nekiln. turto ..............
čekių kredito ..............
Investacines nuo .......

10.5%
...... 10.25%

12.0%
Term. ind. 2 m..................... 8.5% 10.75%
Term. ind. 3 m. 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

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 vasarą 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. vakoro.

Rusijoje yra organizuotas pogrindis, 
ir abejoja, ar jis gali atsirasti dėl ne
pasitikėjimo, vyraujančio pačioje so
cialinėje struktūroje. Prie reportažo 
pridėtos S. Kudirkos ir A. Solženici- 
no nuotraukos. Montrealio lietuviai 
turėtų tuoj pat parašyti daug padė
kos laiškų “The Gazette" redakcijai. 
Pastaroji, matydama skaitytojų su
sidomėjimą, ir ateityje spausdins 
daugiau panašių straipsnių. Sk.

Aušros Vartų parapijos sukaktuvi
nė išvyka į "Palangos” vasarvietę 
praėjo su dideliu pasisekimu. Gra
žus, šiltas oras, kvepiantis pušynas, 
šiltas ežero vanduo ir svetingi pa
langiškiai sutraukė daug žmonių. Sv. 
Mišias atnašavo ir turiningą pamoks
lą pasakė klebonas kun. J. Kubilius. 
Pamaldų metu giedojo choras. Pc 
Mišių parapijos komiteto narys I. 
Mališka turiningoje ir gražioje kal
boje apibūdino parapijos reikšmę iš
eivio lietuvio emigraciniame gyveni
me. Komiteto pirm. A. Vaupšas pra
nešė apie sukaktuvinį leidinį, kuria
me pamatysime ne tik parapijinį, 
bet ir visuomeninį mūsų gyvenimą 
per 25 metus. Išvyką tvarkė komite
to nariai — J. Adomaitis, A. Ališaus
kas, A. Čepulis, E. Krasauskienė, I. 
Mališka, A. Vaupšas. Jiems talkino 
N. Bagdžiūnienė ir P. Girdžius.

Pagrindinę parapijos sukakties 
šventę rėl grynai techniškų kliūčių, 
atrodo, teks atidėti vėlesniam laikui. 
Ji buvo numatyta rugsėjo 7 d. Apie 
tai bus pranešta vėliau.

Kun. Stasys Kulbis, praleidęs 3 mė
nesius Europoje, aplankė daug kraš
tų ir dalyvavo šventųjų Metų iškil
mėse Romoje. Ten jis susitiko mont- 
realiečius — Julių Jurėną, R. Rim- 
šienę, kuri grįždama iš Lietuvos ke
letui dienų sustojo Romoje, taip pat 
ir B. Ignatavičių, kuris buvo nuvy
kęs į brolio kunigo laidotuves, šiuo 
metu kun. St. Kulbis kapelionauja 
skautų stovykloje Romuvoje prie To
ronto.

Dr. Petras ir Irena Kemežytė — 
Lukoševičiai atšventė 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, kuri buvo 
pradėta šv. Mišiomis. Jas atnašavo jų 
dukters Rasos krikštatėvis kun. J. 
Kubilius. Ta proga jis pasakė pa
mokslą, iškeldamas Petro ir Irenos 
nuopelnus lietuvių visuomenei ir pa
rapijai. Sukaktuvininkų rezidencijo
je juos sveikino dukros Rasa ir Ina. 
Giminių vardu žodį tarė dėdė M. Lu
košius. Artimųjų bičiulių sveikini
mus bei linkėjimus perdavė St. Kęs
gailą ir I. Pavilanienė. Visi sveikin
tojai sukaktuvininkams įteikė gra
žias dovąnas. šventėje dalyvavo per 
50 giminių ir artimųjų. Taip pat da
lyvavo buvusios Petro ir Irenos pa
mergės — prof. Birutė Ciplijauskai- 
tė, Monika Lukoševičiūtė - Povilai- 
tienė ir Jūratė Ciplijauskaitė-Tanner. 
P. ir I. Lukoševičiai yra vieni akty
viausių lietuviškos visuomenės vei
kėjų, dirbą įvairiose organizacijose. 
Juos pažįsta ne tik montrealiečiai, 
bet ir visos Kanados bei JAV lietu
vių organizacijos. Jie augina dvi 
dukteris — Rasą ir Iną. Jos yra taip 
pat vienos iš veikliausių lietuviško 
jaunimo atstovių. Sukaktuvininkams 
ir jų dukroms siunčiame gražiausius 
sveikinimus ir linkėjimus nepavargti 
lietuviškame darbe. A. A.

E. Navikėnienė, mokytoja, buvusi 
“TŽ” korespondentė, buvo ištikta 
širdies smūgio, šiuo metu sveiksta 
Cabrini ligoninėje. — Jonui Dei
mantui padaryta operacija Reddy 
Memorial ligoninėje; sveiksta na
muose. — Taip pat padaryta ope
racija Reddy Memorial ligoninėje V. 
Jakoniui.

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


