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Savoji kilpa Pasaulio įvykiai
PO KETURIŲ DIENŲ NUOLATINIŲ POSĖDŽIŲ PORTUGALIJOS PREZ. 
costa GOMES prokomunistą premjerą V. Goncalvesą pakeitė An
goloje gimusiu viceadmirolu Jose Pinheiro de Azevedo, laivyno 
štabo viršininku. Šį žingsnį, matyt, padiktavo du brigados genero
lai — C. Charais ir P. Correia, vadovaujantys kariuomenės dali
niams centrinėje Portugalijos zonoje, iš kurios lengvai pasiekiama 
Lisabona. Jiedu priklauso revoliucinės tarybos nuosaikiųjų kari
ninkų grupei, reikalavusiai premjero gen. V. Goncalveso pašali
nimo ir pasisakiusiai prieš Portugalijos pavertimą sovietinio sti
liaus komunistine respublika. Viceadmirolo J. P. de Azevedos pa
skyrimui premjeru pritaria revoliucinės tarybos kairiųjų ir nuo
saikiųjų karininkų grupės, bet naują problemą sudaro pašalinto 
premjero V. Goncalveso pasky- •--------------------------------------

Dažnai rūstaujame prieš Lietuvos priešus, kad jie vargino ją, 
teriojo, nutautino, siekė net visai sunaikinti. O ir dabar vis pasi
girsta balsai, jog visais atvejais.kalti sovietai. Kad tuose tvirtini
muose yra labai daug tiesos, nėra abejonės. Lietuviai ir kitos ais
čių giminės apsigyveno tokioje geopolitinėje žemės rutulio vietoje, 
kurioje susiformavo stiprūs kaimynai su gerais apetitais. Tie kai
mynai ir buvo viena didžiųjų lietuvių tautos nelaimių. Jie spaudė ją 
savo replėmis iš rytų bei vakarų ir sulaikė net laikinį Lietuvos teri
torijos išsiplėtimą, priversdami susispausti gana mažame plote prie 
Baltijos jūros. Negana to — rytinis kaimynas mūsų kraštą paver
gė ir įjungė savon mašinerijom Vakarinis kaimynas pastarajame 
kare taip pat buvo užsimojęs įsteigti Ostlandą, jame sutirpdyti lie
tuvius bei kitus ir jų plotuose įkurdinti savo kolonistus. Tai isto
riniai faktai, kurie atskleidžia mūsų kaimynų planus bei užmojus, 
įvykdytus ir tebevykdomus jėga. Bet tai nėra vienintelė mūsų 
tautos nelaimė. Yra kita, mažai kieno prisimenama ar pastebima. 
Ją galėtume pavadinti savąja kilpa, neriama ant kaklo pačių lietu
vių rankomis. Ji padaro tautai labai daug žalos.

★ ★ ★
Kas gi yra toji kilpa? Tai pačių lietuvių naikinimasis tiek pa

vergtoje Lietuvoje, tiek išeivijoje. Kai šalį užima priešas, siekia 
užvaldyti ne tiktai žemę, ekonomines gėrybes, bet ir jos gyventojų 
protus bei širdis. Tam užmojui jis jieško talkininkų pavergtoje tau
toje ir daugiau ar mažiau jų suranda. Turėjo jų vokiškasis kaimy
nas okupacijos metais, turi ir rusiškasis. Pirmojo talkininkai buvo 
nacionalsocialistinio sąjūdžio simpatikai, antrojo — komunistinio ir 
ateistinio sparno žmonės. Pastarųjų talka yra žymiai platesnė, išug
dyta per trejetą dešimtmečių. Tiesa, ir tarp komunistinio sąjūdžio 
žmonių yra lietuvių patriotų, tačiau jų vaidmuo sunkiai pastebimas: 
jis dažniausiai dingsta sovietiniame patriotizme, kuriam tėvynė yra 
ne laisva Lietuva, o Sovietų Sąjunga. Šalia jų yra lietuvių, tarnau
jančių imperiniam sovietų užmojui, siekiančiam užvaldyti mūsų 
tautos protus ir širdis. O tas užvaldymas reiškia tautos pajungimą 
svetimai galybei, tirpdančiai mažas tautas savajame katile. Minėto 
tipo talkininkai ir yra toji kilpa, neriama ant tautos kaklo savo
mis rankomis. Dėlto “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” ir 
sako: bijome ne priešo persekiojimų, bet savų tautiečių neriamos 
kilpos. Tai, ko priešas nepajėgia padaryti savo ginklų galybe, pa
daro savosios rankos iš vidaus.

★ ★ ★
Okupuotame krašte minėtoji kilpa atsiranda suinteresuotų 

svetimųjų dėka. Per ilgesnį laiką sudaromas platus tinklas, kurin 
įtraukiami žmonės įvairiais būdais — idėjomis, vilionėmis, garsini
mais. Bet kaip toji kilpa atsiranda išeivijoje? Ar ir čia veikia tas 
pats sovietinis tinklas? Tuo netenka abejoti — tai visiems žino
mas faktas, žinoma, tas tinklas nėra toks platus ir paveikus, kaip 
okupuotoje Lietuvoje, tačiau agentų bei informatorių yra. Vieni 
dirba iš idėjos, kiti nori užsitarnauti tam tikrų privilegijų, treti pa
sitarnauja iš geraširdiško naivumo. Jie stengiasi drumsti išeivi
jos gyvenimą, kuris, netekęs vienijančio pagrindo — teritorinės 
tėvynės, pasidarė lengvai pažeidžiamas. Visdėlto perdaug būtų 
tvirtinti, kad visos mūsų išeivijos konvulsijos jų yra sukeltos. 
Panašios konvulsijos vyko ir tų tautų išeivijose, kur sovietinių 
agentų nebuvo (pvz. ispanų Meksikoje). Jos atsiranda, kai vidinis 
išeivijos cementas pradeda byrėti, kai nebelieka autoritetų, kai 
sumenkėja vienijantys veiksniai. Tada ir mažas veikėjas ima 
jaustis dideliu, kareivis pasijunta generolu, pilietis — beveik 
prezidentu, šiek tiek prasilavinęs — išminties sostu. Apie paklu
simą kokiam nors išeivijos autoritetui negali būti nė kalbos. 
Belieka susitarimo kelias. G susitarti tokiom grupėm arba tokiem 
asmenim turbūt nelengviau kaip arabam su žydais. Dėlto ir vyks
ta vidinės kovos, nesibaigiantys ginčai. Tai irgi kilpa, kurią pa
tys ant savo tautos kaklo užnertame. Pr. G.

Premjerų konferencija
šešioliktoji Kanados provinci

nių premjerų konferencija įvy
ko Newfoundlandijoj, St.John’s 
mieste. Premjerai priėmė tik 
dvi rezoliucijas, kurių pirmoji 
siūlo federacinei vyriausybei pa
skelbti teritorinę 200 mylių žve
jybos zoną Atlanto vandenyno 
pakrantėse, antroji — sušaukti 
visų premjerų konferenciją 
bendrų programų vykdymui ap
tarti su federacine vyriausybe. 
Teritorinės žvejybos zonos įve
dimu norima nustatyti griežtes
nes žuvies gaudymo normas už
sienio kraštams. Bendrų pro
gramų sąraše provincijų prem
jerams labiausiai rūpi valstybi
nė sveikatos drauda, nes finan
sų ministeris J. Turner savo 
paskutiniame biudžete jau yra 
prasitaręs apie Otavos įnašo už
šaldymą. Provincijų premjerai, 
nepriimdami konkrečių rezoliu
cijų, taipgi palietė Kanados eko
nomines problemas, konstituci
jos perkėlimą iš Britanijos, di
desnes provincijų teises imigra
cijos reikaluose. Manitobos 
premjeras E. Schreyer ekonomi
niams reikalams tvarkyti pasiū
lė sudaryti bendrą provincinių 
vyriausybių ir federacinės vy
riausybės planuotojų tarybą. 
Bendras pastangas kovai su in
fliacija siūlė ir Ontario premje
ras W. Davis, bet ir jis nedrįso 
pritarti veiksmingiausiai prie
monei — kainų bei atlyginimų 

kontrolei. Dėl Ontario provinci
nio parlamento rinkimų vajaus 
premjeras W. Davis konferenci
joje dalyvavo tik pirmą dieną, o 
jo pavyzdžiu kažkodėl pasekė ir 
Kvebeko premjeras R. Bouras
sa.

Hidroelektrinės jėgainės pir
mąją turbiną Libby užtvankoje, 
Montanos valstijoje, paleido 
darban prez. G. Fordas, dalyvau
jant energijos išteklių ministe- 
riui D. Macdonaldui. Ši užtvan
ka sukūrė 90 mylių ilgio Kooca- 
nusa ežerą Kooteney upės vago
je. Ežero pavadinimas yra san- 
dūrinis, sudarytas iš žodžių Koo
teney, Canada ir USA. Mažesnė 
šio ežero pusė yra Kanados teri
torijoje, didesnė — JAV. Libby 
užtvanka buvo pastatyta, re
miantis Kolumbijos upės sutar
timi, pasirašyta 1961 m., ratifi
kuota 1964 m. Sutartį su JAV 
vyriausybe pasirašė tuo metu 
Britų Kolumbiją valdžiusi socia
linio kredito partija ir jos prem
jeras W. A. C. Bennett. Britų 
Kolumbija savo teritorijoje tu
rės pastatyti tris užtvankas. Už 
jas per 30 metų gaus $337 mili
jonus iš JAV ir naudosis puse 
elektros srovės, kurią pagamins 
naujos hidroelektrinės jėgainės. 
Užtvankos atidarymo proga pre
zidentas G. Fordas ir Kanados 
energijos išteklių ministeris D. 
Macdonaldas pabrėžė, kad abu 
kraštai atsisako bendros konti-

Sovietų pavergtų tautų jaunimas dalyvauja demonstracijoje Toronte Helsinkio konferencijos proga. S. Dabkus

PRANEŠIMAS IŠ KOLUMBIJOS

Kolumbijos ansamblis Vilniuje
M. V. MANKELIŪNAS

Š.m. rugpjūčio 13 d. didžiau
sias ir daugiausia skaitomas 
Kolumbijoj dienraštis “EI Tiem- 
po” paskelbė savo koresponden
tės straipsnį apie Folklorinio 
Kolumbijos Ansamblio pasiro
dymą Vilniaus teatre. Toks šil
tas ir gražus korespondentės at
siliepimas apie Vilnių ir publi
kos palankumą atkreipia lietu
vio dėmesį. Bet antra vertus, 
tai yra suprantama žinant anks
tyvesnes sąlygas.

Sonia Osorio nėra vien tik 
paprasta korespondentė — ji
nai drauge yra Folklorinio An
samblio vadovė. Jos ansamblis 
yra pats geriausias meniškai ir 
techniškai, jis yra išsispeciali- 
zavęs Kolumbijos vidurio folk
lore — šokiuose ir dainose.

Pati vadovė yra ne vien tik 
žymi artistė visoje Kolumbijo
je, bet ir intelektuale pačių ar
tistų tarpe. Jinai domisi ne tik 
menu, bet ir socialinėmis krašto 
problemomis. Kaip intelektuale, 
yra kairiųjų pažiūrų, bet tole
rantiška kitom idėjom, nes jo
sios kairumas yra formuotas 
prancūzų intelektualų dvasioje.

Sonia Osorio taip nuoširdžiai 
atsiliepia apie Ansamblio pasi
rodymą Vilniuje dėl dviejų 
priežasčių: visų pirma jinai su
sipažino su lietuvių liaudies šo
kiais ir dainomis tada, kai Bo
gotoje lankėsi “Grandinėlė”, 
Čiurlionio ansamblis ir Hamilto
no “Gyvataras”. Dar daugiau — 
jinai ruošė “Gyvataro” narius 
pašokti savo pasirodymo pabai
goje tipišką kolųmbiečių šokį 
— “cumbia”. Nors lietuvių šo
kama “cumbia” išėjo visai skir
tinga nuo kolųmbiečių šokamos 
“cumbios”, bet dalyviai buvo 
sužavėti gera jaunuolių valia. 
Antra, Vilniaus teatro dalyviai 
suprato tai, ką Sonia Osorio an
samblis norėjo parodyti, būtent, 
tipišką Kolumbijos meną. Ir 
dar viena smulkmena krinta į 
akis: kai ta pati ansamblio ve
dėja parašė iš Maskvos, neminė
jo nieko apie publikos sutikimą, 
tik aprašė nuotykius, kuriuos 
ansamblis turėjo vykdamas į 
Maskvą.

Charakteringa, kad niekur 
nemini sovietinės Lietuvos res
publikos, bet kalba tik apie Lie
tuvą. Ji rašo: “Iš Maskvos į Vil- 
nentinės energijos išteklių poli
tikos. Ir JAV, ir Kanada pir
miausia rūpinsis savais porei
kiais, o bendrus projektus svars
tys ir reguliuos atskiromis su
tartimis. Šios jų kalbos patvirti
no Kanados premjero P. E. Tru
deau vyriausybės paskelbtus ka- 
nadiškos naftos ir gamtinių du
jų eksporto suvaržymus į JAV 

(Nukelta į 6-tą psl.) 

nių, Lietuvos sostinę, važiuoja
ma 14 valandų traukiniu. Tai 
labai malonus miestas, pagal 
Paryžiaus stilių, su labai gražia 
upe, kuri bėga per miestą, turi 
daug parkų. Gatvės ramios ir 
pilnos žalumynų”

Aprašydama teatro dalyvius, 
mini, kad buvo susirinkusios 
trys tautybės: lietuviai, kolum- 
biečiai ir rusai, tačiau visi susi
liejo į vieną vienetą ir kėlė ova
cijas ansambliui.

Nebuvęs jaučiamas kalbų 
skirtumas, nes pranešėja išmo
ko ištarti gana sunkius šokių 
vardus (bullerengue, currulao, 
guaena) ir sunkiai ištariamus 
artistu vardus, bet tai nebuvusi 
jokia kliūtis. Nuo pat pirmo pa
sirodymo visi supratę vienas ki
to kalbą ir darę kas reikėję pa
daryti. Nors jinai pati manė, 
kad kalbų skirtumas galės būti 
chaoso pradžia, tačiau ši proble
ma išsisprendė labai gerai. Folk
lorinis ansamblis turėjo pasiro
dyti per tris vakarus. Ir nuo 
pirmos dienos prasidėjusios ova
cijos, kurios dar labiau pavei
kusios šokėjus, kurie pasirodę 
labai puikiai.

Kai baleto nariai sveikino su
sirinkusiuosius, šie vėl jiems at
sakydavo naujomis ovacijomis. 
Pagrindiniai šokėjai buvo svei
kinami kiekvienas individualiai. 
Užtat suprantamas jos susirūpi
nimas, kad po pirmos dienos

Dainų ir tautiniu šokių šventė
Hamiltono burmistras V. 

Copps raštu pranešė, kad š.m. 
spalio 5 d. jis miesto rotušėje 
paskelbs “Lietuvių savaitę” ir 
tuo būdu prašys pagerbti iš vi
sos Kanados čia atvykusius lie
tuvių kilmės gyventojus jų di
delės šventės proga. Skelbimas 
bus išspausdintas ir vietos dien
raštyje.

Daugiakultūriame Centre bus 
dailininkų A. A. Tamošaičių pa
roda. Jos įrengimui reikalingi 
mecenatai. Šias miesto centre 
esančias patalpas aplanko tūks
tančiai kanadiečių ir naujųjų 
ateivių, tad malonu būtų, jei 
šią reprezentacinę lietuvių tau
todailės parodą pavyktų puoš
niai įrengti. Visi parodos mece
natai bus paskelbti spaudoje. 
Čekius prašome siųsti pirm. L. 
Skripkutei, 90 Duke St., Apt. 
1006, Hamilton, Ont.

Sudarytas garbės komitetas: 
prel. J. Tadarauskas — Hamil
tono AV parapijos klebonas, J. 
Munro — Kanados darbo minis
teris, R. Welch — Ontario kul
tūros bei pramogų ministeris, 
T. H. Donaldson — Hamiltono 
Daugiakultūrio Centro pirm., A. 
Jones — Hamilton-Wentworth 

pasirodymo reikėjo naujai pa
ruošti atsakymus tokiai šiltai 
publikai. Net ir trečią dieną 
reikėjo naujo pasiruošimo. Ga
lutinė sąskaita: ansamblio pasi
rodymas buvo planuotas dviem 
valandom, bet visi sveikinimai 
ir ovacijos pratęsdavo spektaklį 
iki pustrečios valandos.

Kai pasirodė scenoje pati šo
kių vedėja, publika jai dovano
jo daug gėlių. Ji stengėsi atsa
kyti keliais išmoktais žodžiais 
lietuviškai ir išreikšti dėkin
gumą. Kaip charakteringą da
lyką autorė mini, kad nežiūrint 
menko lietuvių kalbos mokėji
mo galėjo suprasti, ką jai publi
ka pareiškė: “Lietuva tave svei
kina!” (Lituania te da gracias).

Vadovės pasitenkinimas pasi
rodymu Vilniuje yra išreikštas 
jos pačios baigiamaisiais žo
džiais: “Kai baigdami spektaklį 
sudainavom tautinę dainą, Co
lombia, Colombia (nėra tai tau
tos himnas, V. M.), pradėjome 
jausti, kad pagaliau laimime 
mūsų kraštui kultūrinį prestižą, 
kurio jam taip troškome.

Šis minėto ansamblio vedėjos 
ir korespondentės mielas atsi
liepimas apie Vilnių ir teatro 
dalyvius buvo paruoštas anksty
vesnio lietuvių liaudies šokių 
pažinimo. Jis plačiai nuskambė
jo po Kolumbijos kraštą, nes 
“EI Tiempo” yra skaitomas vi
suose Kolumbijos kampuose.

apyl. pirm., V. Copps — Hamil
tono burmistras.

Reikalingi nakvynės Lietuvių 
Dienų metu — spalio 11-12 d.d. 
prašomi skubiai registruotis pas 
K. Deksnį: 36 Carrick St., Ha
milton, tel. 547-6704. Holiday 
Inn viešbutyje rezervuota pa
piginta kaina 112 kambarių.

Nors sudarytas plačios apim
ties organizacinis komitetas, ta
čiau dar reikalingi talkininkai 
skubiem darbam šeštadienio va
karo pobūvyje ir Hamiltono Fo
rumo arenoje. Galintieji ateiti 
į talką šiai didžiai šventei pra
šomi paskambinti komiteto na
riui P. Kanopai tel. 545-2703.

Kadangi į šventę suvažiuos iš 
tolimų Kanados vietovių daug 
lietuvių, KLB krašto valdyba 
paprašė Hamiltono apylinkės 
valdybą spalio 11 d. būti globė
ja KLB krašto tarybos sesijos. 
Apylinkės valdyba, nors yra įsi
pareigojusi kitiems šventės dar
bams, tačiau sutiko šią sesiją 
AV parapijos salėje globoti.

Primename, kad Kanados lie
tuvių tautinių šokių ir dainų 
šventė bus Hamiltone spalio 11- 
12 d.d. — Kanados Padėkos sa
vaitgalyje. Inform. 

rimas karinių pajėgų štabo vir
šininku, jam iškovotas proko- 
munistų. Šiose pareigose V. 
Goncalvesas prieis prie slaptų 
Atlanto Sąjungos dokumentų ir, 
galimas dalykas, turės progą pa
keisti jam ir komunistams opo
ziciją reiškiančius kariuomenės 
dalinių vadus. Jo tiesioginėje ži
nioje dabar atsiduria ir trečia
sis karinio triumvirato narys 
gen. O. S. de Carvalho, karinio 
saugumo viršininkas, taip pat 
pasisakęs už premjero V. Gon
calveso atleidimą. Oficialiuose 
pranešimuose iš Portugalijos 
nėra nė žodžio apie buvusio 
premjero V. Goncalveso pašali
nimą iš kraštą valdančio genero
lų triumvirato. Atrodo, jis ir to
liau lieka šiame poste, kuris bus 
papildytas ketvirtuoju nariu — 
premjeru J. P. de Azeveda. Šią 
savaitę yra numatytas Karinių 
Pajėgų Sąjūdžio posėdis revo
liucinės tarybos reikalams ap
tarti. Sąjūdį sudaro 250 karinin
kų ir karių. Šis posėdis greičiau
siai turės arba patvirtinti, arba 
atmesti prez. Costa Gomeso 
kompromisinį sprendimą, ir to
liau palikusį didelę įtaką susi
kompromitavusiam V. Goncal- 
vesui.

PARAMA KOMUNISTAMS
Belgijos žvalgyba ir policija 

pradėjo tirti 200 milijonų bel
giškų frankų pasiuntimą Portu
galijon. šiuos pinigus, kurie yra 
verti penkių milijonų amerikie
tiškų dolerių, per centrinį Bel
gijos banką savo skyriui Portu
galijoje pasiuntė sovietinė laivi
ninkystės bendrovė “Transworld 
Marine Shipping Co.”. Jie buvo 
perduoti sovietų prekybinio lai
vyno agentui, kuris už juos nau
jajam bendrovės skyriui Portu
galijoje turėjo parūpinti patal
pas, namus tarnautojams ir du 
automobilius. Belgai įtaria, kad 
pinigai iš tikrųjų buvo skirti 
Portugalijos komunistams rem
ti. Minėtoji bendrovė gali susi
laukti teismo už melagingą pa
reiškimą, jeigu paaiškės, kad 
pinigai nebuvo panaudoti jos 
naujam skyriui steigti. Labai 
galimas dalykas, Sovietų Sąjun- 
go tokiu suktu pinigų persiunti
mu nori užmaskuoti savo finan
sinę paramą Portugalijos komu
nistų veiklai.

SUTARTIS BEVEIK BAIGTA
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio paruošta Egipto ir Izra
elio taikos sutartis inicialais tu
rėtų būti patvirtinta šią savaitę. 
Jos oficialų pasirašymą gali tek
ti atidėti dėl amerikiečių įvedi
mo neutralion Sinajaus zonon. 
Egiptas ir Izraelis nori, kad se
kimo punktus toje zonoje prižiū
rėtų apie 100 amerikiečių, gink
luotų tik revolveriais ir pisto- 
tais. Šiam amerikiečių įvedimui 
reikia JAV kongreso pritarimo. 
Kaikurie kongresmenai ir sena
toriai gali būti priešingi tokiam 
žingsniui, prisimindami liūdnai 
užsibaigusį JAV įsivėlimą į 
Vietnamą, kuris ten taip pat bu
vo pradėtas stebėtojų ir vėliau 
karinių patarėjų pasiuntimu. 
Pagal paruoštą sutartį amerikie
čius iš neutralios zonos Sinajuje 
tebus galima pašalinti bendru 
Egipto ir Izraelio reikalavimu. 
Sovietinė “Pravda” jau pasisa
kė prieš amerikiečių stebėtojų 
pasiuntimą Sinajun, pranašau
dama naujas komplikacijas. To
kių stebėtojų dabar galės reika
lauti ir Sirija Golano augštu- 
mose.

KOMUNISTŲ KONTROLĖJE
Laose komunistai perėmė vie

tinę administraciją sostinės 
Vientiane provincijoje, kuri bu
vo vienintelė nekomunistinė 
provincija. Oficialiai kraštą vis 
dar valdo princo S. Phoumos 
koalicinė vyriausybė, bet iš jos 
jau yra išstumti visi neutralūs 
ir dešiniojo sparno politikai. 
Sprendimus daro komunistai, 
kurių titulinis vadas yra princas 
Spuphanouvongas, princo S. 
Phoumos pusbrolis. Centrinis 
kompartijos komitetas valdžią 
greičiausiai perims sekančiais 
metais, kai visame Laose bus 
pravesti komunistinio stiliaus 
rinkimai. Dabar šis komitetas 
savo vyriausią būstinę turi šiau
rinėje Samneua provincijoje. 
Komunisto vicepremjero R. Sip- 
raseutha pranešimu, 185 ameri
kiečius patarėjus Laose pakei
tė 1.500 sovietų patarėjų, kurie, 
esą, nekelia jokių reikalavimu, 
bet jau pats jų skaičius liudija 
didėjančią Sovietų Sąjungos įta
ką.

KARINĖ KRIZĖ
Argentinos prez. I. Peronienė 

buvo priversta patvirtinti pa
grindinių generolų padiktuotą 
armijos vado gen. A. N. Lapla- 
no atsistatydinimą. Jo įpėdiniu 
ji paskyrė jungtinio štabo virši
ninką gen. J. R. Videlą, vadova
vusį gen. A. N. Laplano pašali
nimui. Generolai jam primetė 
įsivėlimą į politiką, nes jis pri
tarė pik. V. Damasco paskyri
mui vidaus reikalų ministeriu 
rugpjūčio 11 d. Gen A. N. Lap- 
lanas simpatizavo peronistams, 
o naujasis armijos vadas gen. J. 
R. Videlas nėra peronistų šali
ninkas. Montenerų partizanų 
bombos, susprogdintos karo lai
ve ir kariniame transporto lėk
tuve, paskatino generolus pa
skelbti bekompromisinį šios kai
riųjų grupės sunaikinimą.

RUMUNIJOS AGENTAI
Norvegų dienraščio “Aften

posten” pranešimu, rumunų 
agentų tinklą Skandinavijoje, V. 
Vokietijoje ir Britanijoje at
skleidė birželio 16 d. iš Rumuni
jos ambasados Osle pabėgęs III 
sekr. Virgil Tipanu. Policijai jis 
parūpino apie 40 rumunų agen
tų pavardes. Du tokie agentai 
jau buvo suimti Norvegijoje, du 
išvyko ir vienas ruošiasi išvykti. 
Savo pasitraukimą iš ambasa
dos V. Tipanu motyvuoja kom
partijos režimo korupcija Ru
munijoje, perdideliu vado N. 
Ceausescu garbinimu.

DU VELIONYS
Senelių prieglaudoje Dubline 

mirė Airijos nepriklausomybės 
kovotojas ir buvęs prez. E. de 
Valera, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Iš prezidento pareigų jis 
pasitraukė 1973 m., beveik vi
siškai apakęs. Velionis Airijos 
politiką dominavo apie 50 me
tų, palikdamas neišdildomus sa
vo pėdsakus. Etiopijos sostinėje 
Adis Abeboje mirė buvęs impe
ratorius H. Selassie, kurį kari
nis sukilimas pašalino iš sosto 
1974 m. rugsėjo 12 d. Etiopiją 
jis valdė daugiau kaip 40 metų, 
o savo paskutines dienas užbai
gė kariniame arešte, apkaltintas 
milijonų dolerių ir ištisų tonų 
aukso išsiuntimu į užsienio ban
kus. H. Selasie buvo pasistaty
dinęs marmorinį mauzolėjų 
koptų Šv. Trejybės katedroje, 
bet dėl valdžios praradimo susi
laukė tik eilinio kapo.
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9 RELIGINIAME GRENIME
* DVI VATIKANO KONGREGA

CIJOS — sakramentų ir liturgijos 
šiomis dienomis buvo sujungtos į 
vieną ir pavadintos “Sakramentų bei 
Dievo garbinimo kongregacija”. Su
jungtąją! kongregacijai vadovaus 
australietis kard. James Knox, ku
ris paskutiniu metu buvo ir vie
nos, ir kitos kongregacijos prefektu. 
Jo sekretorium bus arkiv. Antonio 
Innocenti, buvęs sakramentų kon
gregacijos sekretorius. Dar neaiš
ku kokios pareigos teks buvusiam 
liturginės kongregacijos sekretoriui 
arkiv. Annibale Būgnini. Spaudos 
konferencijos metu Vatikano radijo 
direktorius kun. Roberto Tucci, SJ, 
pareiškė, kad pagrindiniai liturgi
nės reformos darbai jau atlikti. Da
bar naujai sudarytoji kongregacija 
turės užbaigti dar šiuos liturginės 
srities darbus: 1. išleisti jau paruoš
tas naujas apeigas šventovių bei al
torių dedikacijai; 2. užbaigti ir iš
leisti įvairių pamaldumų rinkinį; 3. 
užbaigti martyrologiją, t.y. visų kan
kinių sąrašą bei biografijas;
4. išleisti penktąjį brevijoriaus to
mą, kuriame bus įdėti įvairūs priedi- 
niai skaitymai, galimi naudoti vie
toj esančių pirmuose 4 tomuose; 5. 
išleisti pataisytą naujojo mišiolo lai
dą; 6. sukataloguoti ir paruošti ro
dikliui turinį visų liturginių doku
mentų, išleistų nuo II Vatikano san- 
tarybos pradžios iki dabar.

* EUROPOS SAUGUMO KONFE
RENCIJA, įvykusi Helsinkyje, pasak 
Vatikano radijo ir Vatikano dien
raščio “L’Osservatore Romano”, yra 
tikras žingsnis pirmyn sambūvio ir 
bendradarbiavimo link, nors taipgi 
yra ir kaikurių abejonių. Konferen
cijoj dalyvavo ir Vatikano atstovas 
arkiv. Agostino Casaroli.

* 4,000 UKRAINIEČIŲ KATALI
KŲ iš visų laisvojo pasaulio kraštų 
dalyvavo Mišiose šv. Petro baziliko
je, Romoje, kur vyko jų suvažia
vimas. Mišias koncelebravo kard. Jo- 
syf Slipyj su 16 ukrainiečių vysku
pų, 80 kunigų, suvažiavusių iš JAV, 
Kanados, Brazilijos, Argentinos, 
Australijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Jugbslavijos. Savo pa
moksle kardinolas pareiškė, kad šiuo 
susirinkimu prie Sv. Petro kapo uk
rainiečiai liudija savo tikėjimą, kurį 
jų broliai ir seserys Ukrainoje gina 
kančia ir krauju. Vatikano spaudos 
agentūros viršininkas Federico Ales- 
sandrini ta proga buvo laikraštinin
kų paklaustas, ar ukrainiečiai susi
lauks savo patriarchato, nes kardi
nolą Slipyj jau dabar neoficialiai va
dina patriarchu. Alessandrini atsakė, 
kad Paulius VI jau du kartus yra 
aiškiai pareiškęs, jog bent šiuo me
tu patriachato ukrainiečiai negali 
turėti. Pagal K. Bendrijos įstatymus 
bei II Vatikano santarybos nutari
mus, patriarchatas gali būti tik sa
voj teritorijoj, o ukrainiečiai kata
likai užsieniuose savos teritorijos ne
turi.

* VENGRIJOJE LANKĖSI Va
tikano viešųjų reikalų tarybos at
stovas arkiv. Luigi Poggi ir tarėsi 
su kulto reikalų tvarkytoju Imre 
Millos naujo arkivyskupo į Eszter- 
gom vyskupiją paskyrimo reikalu. 
Arkivyskupiją tuo tarpu tvarko apaš
tališkasis administratorius vysk. 
Laszlo Lekai, kuris yra 73 m. am
žiaus. Iki šiol Vatikanas atsisakinė
jo skirti naują arkivyskupą vieton iš 
pareigų atleisto ir jau mirusio kard. 
Jozsef Midszenty, nes negalėjo su 
komunistine valdžia susitarti dėl jo 
įpėdinio, taipgi negavo valdžios su
tikimo duoti didesnę religinę lais
vę. Dabartiniuose pasitarimuose ar
kiv. Poggi reikalauja, be jau minė
tų, dar ir šių sąlygų naujo arkivys
kupo paskyrimui: didesnės religinės 
spaudos bei jos platinimo laisvės, 
leidimo stayti naujas šventoves be
siplečiančiuose užmiesčiuose bei ne
seniai pastatytuose pramonės cent
ruose.

* KUN. ZIVKO KUSTIC, Jugo 
slavijoje leidžiamo katalikiško sa
vaitraščio “Glas Koncila” redakto
rius, augščiausiojo Kroatijos teis
mo nuteistas 5 mėn. kalėjimo. Kun. 
Kustič, vedęs Rytų apeigų kunigas 
ir kelių vaikų tėvas, 1973 m. buvo 
apkaltintas priešvalstybine agitacija, 
tačiau tų pačių metų gegužės mė
nesį buvo vietinio Zagrebo teismo 
išteisintas. Dabar augštesnysis teis
mas pakeitė žemesniojo teismo 
sprendimą. Jis nuteistas dėl dviejų 
savo parašytų ir laikpaštin įdėtų 
straipsnių: viename jis nusiskundžia 
kunigų trūkumu dėl valdžios suvar
žymų Banato srityje, o kitame, ap
rašydamas III š. kankinio Polijono 
gyvenimų, pabrėžia, jog krikščionys 
turi laikytis teisingų valdžios įstaty
mų, bet negali laikytis tų, kurie yra 
neteisingi. Be to, 1973 m. viename 
balandžio mėn. numeryje jis buvo 
išspausdinęs eilę straipsnių apie K. 
Bendrijos padėtį komunistiniuose 
kraštuose. Ryšium su tuo vieneriems 

metams nuteista ir to laikraščio 
bendradarbė Smaljana Rendič.

* BULGARIJOJE DVIEM LO
TYNŲ apeigų katalikų vyskupijom 
Paulius VI paskyrė po vyskupą. Pa
skyrimas įvyko po Bulgarijos prezi
dento bei komunistų partijos vado 
Todor Živkov ir užsienių reik, mi- 
nisterio Petur Mladenov apsilanky
mo Vatikane. Sofijos ir Plovdiv apaš
tališkuoju vikaru paskirtas vysk. 
Bogdan Dobranov, 61 m. amžiaus, 
kuris vyskupu buvo slapta konse
kruotas su Jono XXIII žinia 1959 m. 
Nicopoli vyskupu paskirtas kun. Vas
co Seirecov, 55 m. amžiaus. Tą vys
kupiją iki 1948 m. valdė vysk. Euge
nio Bossikov, kuris tais metais buvo 
komunistų suimtas ir nuteistas mir
ti. Apie jo likimą Vatikanas nieko 
nežinojo iki dabartinio Bulgarijos 
valdovų apsilankymo. Pasirodo, jis 
miręs tuojau po teismo. Be minėtų 
dviejų lotynų apeigų vyskupijų, ku
rioms priklauso apie 50,000 tikinčių
jų, yra dar trečioji Rytų apeigų vys
kupija Sofijoje, vadovaujama vysk. 
Metodijaus Dimitrow Stratiew. Jis 
1974 m. buvo Vatikano kviestas da
lyvauti vyskupų sinode Romoje, ta
čiau komunistinė valdžia jam vyk
ti neleido. Spėjama, kad dabar greit 
prasidės Vatikano pasitarimai su 
bulgarų komunistais dėl šiokios to
kios laisvės K. Bendrijai Bulgari
joje.

* SIAURĖS VIETNAME lankėsi 
Kanadoje leidžiamo katalikiško laik
raščio “Prairie Messenger” redakto
rius kun. Michael Pomedli, OSB. 
Jis ten buvo pakviestas Hanojaus 
katalikų komiteto, o jo kelionės iš
laidas apmokėjo Kanados Katalikų 
Pažangos ir Taikos Organizacija, 
įsteigta Kanados katalikų vyskupų, 
bet dabar veikianti savarankiškai. 
Savo reportaže tas kunigas mini sa
vo pokalbį su Hanojaus arkivysku
pu Trinh van Can, kuris jam aiš
kinęs, jog esanti visišką tikėjimo 
laisvė Š. Vietname. Tas arkivysku
pas nurodė ir keletą faktų: 1. Š. 
Vietname yra vienas milijonas ka
talikų; 2. jiems neseniai buvo at
spausdinta 5,000 egz. Naujojo Tes
tamento; 3. ateinančių dvejų metų 
laikotarpyje numatoma įšventinti 9 
naujus kunigus; 4. tikėjimo moky
mas daugiausia vyksta žodžiu. Taigi, 
vien iš tų faktų matyti, kad šiaurės 
vietnamiečių padėtis panaši kaip pa
vergtoj Lietuvoj. Visdėlto svečias 
kunigas tos skaičių ir faktų kalbos 
nesupratęs džiaugiasi katalikų “lais
ve” S. Vietname. Jis mini, kad Hung- 
Hoa vyskupas Nguyen Huy Quang 
surengęs priėmimą savo kunigams 
bei vienuoliams, kai P. Vietnamas 
buvo nugalėtas. Paskui jis pasiuntęs 
laišką S. Vietnamo valdžiai, paža
dėdamas su ja bendradarbiauti, vyk
dant 1975 m. valstybinį planą ir įgy
vendinant Hočimin palikimą. Pana
šius laiškus parašę ir kiti du — 
Haiphongo vyskupas Khuat Van Tao 
ir Hue arkivyskupas Philippe Nguy
en Kim Dien.

* KARD. LUIGI RAIMONDI, bu
vęs JAV apaštališkasis delegatas, 
mirė šią vasarą Romoje nuo širdies 
priepuolio, būdamas 62 m. amžiaus. 
Jis buvo gimęs šiaurinėje Italijo
je, Piedmonto srityje. Kunigu buvo 
įšventintas 1936 m. ir turėjo teolo
gijos bei kanonų teisės doktoratus. 
Paskutiniu metu jis buvo kanoniza
cijos ir beatifikacijos bylų kongrega
cijos prefektu.

* MONS. JOSEMARIA ESCRIVA 
DE BALAGUER, “Opus Dei” sąjun
gos steigėjas bei vadovas, mirė Ro
moje sulaukęs 75 metų amžiaus. 
“Opus Dei” kunigų bei pasauliečių 
sąjunga, kurios nariai įsipareigoja 
kilniam dvasiniam gyvenimui, dir
bant savoje profesijoje bei aplin
koje. Sąjunga dabar turi apie 56,- 
000 narių aštuoniasdešimtyje vals
tybių. Mons. Escriva de Balanguer 
šios sąjungos vyrų sekciją įsteigė 
1928 m., o moterų — 1930 m. Jis 
buvo gimęs šiaurės Ispanijos Bar- 
bastro apylinkėj. Baigęs teisės moks
lus Saragossa universitete, jis įstojo 
seminarijon ir 1927 m. buvo įšven
tintas kunigu. Savo įsteigtąją “Opus 
Dei” sąjungą vienam žurnalistui 1972 
m. jis buvo apibūdinęs kaip gyveni
mą pirmųjų krikščionių pavyzdžiu, 
vykdant savo krikščioniškąjį pašau
kimą visu rimtumu, o išorėje nieku 
neišsiskiriant iš kitų piliečių.

* OLANDIJOS KARD. BER
NARD ALFRINK, sulaukęs 75 m. 
amžiaus, pasiuntė Pauliui VI atsi
statydinimo laišką, kurį turi pagal 
įstatus pasiųsti kiekvienas vyskupas, 
sulaukęs to amžiaus. KUN. J. STS.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

Mūsų spaudoje, suvažiavimuo
se, konferencijose, susirinki
muose ir pašnekesiuose ne
trūksta kritikos JAV, Kanados 
ir kitų laisvojo pasaulio kraštų 
užsienio politikos formuotojams 
bei vykdytojams. Nieko, žino
ma, čia blogo — taip ir turi bū
ti. Tik gaila, kad mes čia ir su
stojame, beveik niekad neban
dydami pažvelgti patys į save. 
Ar iš viso yra mūsuose bent 
kiek pastangų tą užsienio poli
tiką pakreipti mums teigiama 
linkme? Gyvendami demokrati
niuose kraštuose, turėtumėm 
žinoti, kad vyriausybės turi iš
girsti savo rinkėjų balsą ir jam 
paklusti. Ar tas mūsų balsas yra 
pakankamai garsus ir ar jis pa
siekia reikiamas sferas bei as
menis?

Priekaištai vyriausybėm
Priekaištų JAV, Kanados ir 

kitų kraštų užsienio politikos 
formuotojams bei vykdytojams 
yra daug. Paminėtini keli, ku
rie dažniau mūsuose išgirstami 
ir linksniuojami: “JAV, Kana
dos ir kitų laisvojo pasaulio 
kraštų užsienio politika visad 
buvo ir yra savanaudiška, prag
matinė”; “žodinio palankumo 
mūsų reikalui daug, bet nėra 
jokios apčiuopiamos akcijos”; 
“legislatorių žodžiai bei pareiš
kimai Vasario 16 ir kitomis pro
gomis yra tik tuščiažodžiavi
mas”; “kodėl JAV vyriausybė 
nevykdo JAV kongrese praves
tos garsiosios rezoliucijos (H. 
Con. Res. 416 — 89th Con
gress)?”; “nėra jokio skirtumo 
tarp demokratų ir respubliko
nų (kalbant apie JAV) užsienio 
politikos — ir vieniems, ir ki
tiems mūsų reikalas nerūpi”; ir 
pan.

Reikia sutikti, kad ne viena
me iš tų priekaištų yra nemaža 
tiesos. Bet, kaip amerikiečiai 
sakytų, visus tuos priekaištus 
reiktų priimti “su druskos grū
deliu”.

Mūsų pastangos
Mūsų veiksnių ir eilinių pilie

čių pastangos palenkti savo rei
kalui JAV, Kanados, Australi
jos ir kitų kraštų užsienio po
litiką yra mėgėjiškos, nepa
prastai menkos ir neorganizuo
tos. Mes plėšomės prie dainų ir 
tautinių šokių švenčių; suorga
nizuojame vienokio ar kitokio 
pobūdžio suvažiavimus bei kon
ferencijas; šiuo metu dėmesio 
centre yra už kelių mėnesių 
įvyksiantis jaunimo kongresas 
Pietų Amerikoje; gyvesnės gru
pės organizuoja kasmet savo na-

X 
X X t

nė žingsnio 
mųjų tarpe 
kalu.

Jaunimo
kų, skautų ir kt.) judėjimo daug, 
bet iš jo nėra beveik jokios nau
dos Lietuvos bylos reikalui. Mū
sų jaunoji karta tam darbui yra 
neparuošta. Dar blogiau, nieko 
konkretaus nedarome tam rei
kalui įstatyti į tinkamas vėžes. 
Tūkstančiai jaunųjų yra perėję 
per šeštadienines mokyklas, at
eitininkų ir skautų eiles, taip 
vadinamus “vadų” kursus, bet 
jų mūsų didžiojoje veikloje nė
ra. Beveik ant vienos rankos 
pirštų galima suskaityti pajė
gesnius darbuotojus, atėjusius 
iš ateitininkų ir skautų eilių.

Ar mūsų veiksniai turi kokių 
nors konkrečių planų bei užsi
mojimų išvesti Lietuvos laisvi
nimo darbą bei savo kraštų už
sienio politikos ' lenkimą mūsų 
reikalui į plačiuosius vieške
lius? Bent šiuo metu atsakymas 
į šį klausimą yra neigiamas!

Kas darytina?
Šio šimtmečio pradžioje buvo 

rastas akmuo prie vieno romė
nų kelio su įrašu: “Dylu dėl 
tėvynės”. Ar mes, kaip anie se
novės akmenys, tikrai “dylame”

Per lietuviškus centrus
Spaudoje dažnai tenka skai

tyti apie lietuviškus centrus 
Brooklyne, Putname, Kenne- 
bunkporte. Apie juos skaityti 
spaudoje ir pačiam pamatyti 
yra didelis skirtumas. Su kaimy
nu ir bendradarbiu Antanu Fi- 
raviČium nusprendėm tuos lie
tuviškus centrus aplankyti.

Kultūros Židinys
Išvykome iš Toronto į Brook- 

lyną, kur yra Tėvų pranciško
nų Kultūros Židinys. Kelias to
limas, bet mielas. Nežiūrint lie
taus, apie 5 v.p.p. jau buvome 
Židiny. Erdvus kiemas, dideli 
namai, daug durų. Nežinome 
pro kurias įeiti. Kai pro vienas 
pamėginome, pasirodė net ke
li vilkiniai sargai. Įėjome pro 
kitas duris. Čia sutikome bro
liuką, kuris mus pakvietė į pri
ėmimų kambarį ir surado Židi
nio šeimininką T. Paulių. Pas
tarasis nudžiugo pamatęs sve
čius iš Toronto. Jis mus priėmė 
vaišingai ir papasakojo apie Ži
dinį, kurio pastatas ir erdvi 
salė tinka visokiems susibūri
mams. Židinio aplinka labai 
graži — šalia didelio parko. Ka
dangi Tėvai pranciškonai čia 
neturi parapijos, tai Židinio iš
laikymui tenka jieškoti pajamų 
iš kitų šaltinių. Vienas jų — 
bingo. Už salę apmokama tik 
tada, kai ruošiamas apmokamas 
parengimas. Mums besikalbant, 
atėjo T. Placidas, buvęs ilgame
tis Prisikėlimo parapijos klebo
nas Toronte. Jis taip pat domė
josi mūsų kelione.

Maspetho šventovė
Turėjome progą sutikti keletą 

Niujorko žymiųjų visuomenės 
veikėjų: prel. J. Balkūną, A. 
Vakselį, Ig. Gasiliūną. Prel. Bal
kūną pažįsta visas Brooklynas, 
nes jis čia yra išgyvenęs per 45 
metus. Prelatą pažįsta ir augš- 
toji Niujorko visuomenė. Kai 
reikia kokiam nors darbui įta
kingo asmens, visų akys nu-, 
krypsta į prel. Balkūną. Kasmet 
minima Pavergtų Tautų Savai
tė. Per 17 metų per tokius minė
jimus prel. Balkūnas Šv. Patri
ko katedroje yra pasakęs 6 pa

Ar galima lietuvių įtaka?
riams stovyklas (vadų paruoši
mo, poilsio, studijų ir pan.); či- 
kagiečiai išsisemia kasmet pa
statydami operą; atskirų vieto
vių lietuviai pluša ir vargsta 
prie begalės savo parengimų. 
Lietuviai, kurie iš viso dar linkę 
daugiau ar mažiau pajudėti, iš
sisemia minėtus ir kitus įvykius 
bei parengimus organizuodami.

Atrodo, minėtiems žygiams 
darbininkų dar netrūksta. Be 
to, čia nereikia specifinių kva
lifikacijų. Pagrindinei tremties 
misijai — Lietuvos laisvinimo 
darbui ir savo gyvenamų kraš
tų užsienio politikai lenkti 
mums palankia linkme nelieka 
nei jėgų, nei laiko. Antra, tam 
darbui reikalingos labai augštos 
kvalifikacijos ir patirtis. Tokių 
lietuvių skaičius yra nepapras
tai ribotas; jiems nesudaromos 
net sąlygos to darbo imtis.

Masės lietuvių neskiria kon- 
gresmano nuo senatoriaus, kon
greso ar parlamento nario nuo 
valstijos ar provincijos legisla
tures narių, nesiskiria krašto 

■ legislatoriaus nuo savo miesto 
tarybos nario. Lietuvių masės 
nė žingsnio negali žengti sveti- 

Lietuvos bylos rei- 

veikloje (ateitinin-

J. VAICELIŪNAS
mokslus. Ir šiais metais ta pro
ga jis sakė pamokslą. Jo teks
to paprašyti net į zakristiją 
atėjo Niujorko didžiųjų laik
raščių korespondentai. Vėliau 
jo žodžius naujorkiečiai ir ki
tų vietovių gyventojai skaitė ne 
tik laikraščiuose, bet matė ir 
girdėjo net televizijoje. '

Nors prel. Balkūnas yra pen
sininkas, bet lengvai laiko ne
leidžia: padeda parapijos kuni
gams, ruošia kalbas, kurių jam 
daug tenka pasakyti. Jis ir gy
vena parapijos klebonijoje. Žie
mos laikotarpiui išvyksta į Flo
ridą. Kartais jis ir iš Floridos 
iškviečiamas kokiems nors dar
bams. Brooklyno rajonas, kuria
me yra ir lietuvių Masphet pa
rapija, rudenį numato dideles 
iškilmes. Tų iškilmių maršalu 
pakviestas prel. Balkūnas. Pre
latą gerbia ne tik vietos gyven
tojai, bet ir lietuviai pavergto
je Lietuvoje. Iš Lietuvos jis yra 
gavęs dovanų: gintarinį kryžių 
ir stulą, padarytą Sibire.

Prel. Balkūnas pažįsta kiek
vieną Brooklyno rajoną, nors 
svetimam atvykti į Maspeth lie
tuvių šventovę nėra lengva. Tai 
miesto valdybos kaltė, kad pusė 
gatvės turi vieną pavadinimą, o 
kita pusė — kitą, nors adresas 
žymimas vienu pavadinimu per 
visą gatvę. Prelatas juokėsi, kad 
vienas jo vikaras, kuris Brook
lyne buvo išgyvenęs 30 metų, 
nevisados iškart atrasdavo sa
vo namus. Ir vienas vietinis mu
zikas pasakė, kad ir jam sunku 
surasti Masphet šventovę.

Maspeth lietuvių parapijos 
šventovė yra puikus meno kū
rinys. Kai vyskupui buvo pa
teiktas statybos planas, jis ne
labai buvo patenkintas, bet vė
liau, kai jis atvyko pastato šven
tinti, nustebo jo grožiu. Šven
tovė neturi lubų. Iš zakristijos 
matyti altorius, nes kaikurios 
sienos ir durys yra stiklinės. 
Taip pat yra lietuviškų ženklų, 
kurie ilgai liudys, kad tai lie
tuvių šventovė. Pastarosios sta
tyba 1962 m. kainavo per pusę 
milijono dolerių. Dabar jos sta
tyba kainuotų tris kartus dau
giau.

DISKUSINES MINTYS

LEONARDAS VALIUKAS

dėl savo tėvynės? Toli gražu ne! 
Jei kiekvienas mūsų pilnai pa- 
judėtumėm Lietuvos laisvinimo 
darbe, tai ir priekaištai savo gy
venamų kraštų vyriausybėms 
nepaprastai sumažėtų.

1. Šiek tiek mes savo veiks
nius remiame. Ta piniginė pa
rama turėtų būti keleriopai di
desnė. Padidindami savo para
mą, galėtumėm veiksniams 
reikšti ir didesnius reikalavi
mus. Veiksniai turėtų išeiti su 
konkrečiais planais bei užsimo
jimais ir stengtis juos kasmet 
realizuoti. Gali veiksniai ir ne
susitarti, bet kiekvienas iš jų 
turi profesionaliai pajudėti ir 
kasmet atlikti tam tikrą konkre
tų darbą.

2. Peržiūrėtina iš pagrindų li
tuanistinių mokyklų programa. 
Per tas lituanistines mokyklas 
yra perėję tūkstančiai jaunuo
lių. Per 99% visų jų yra pra
dingę iš lietuviško horizonto: 
nedalyvauja jokioje apčiuopia
moje lietuviškoje veikloje, nė 
vienu centu neprisideda prie 
betkokių lietuviškų žygių.

3. Viso lietuviško darbo naš
tą (darbu ir pinigais) neša vidu
rinioji mūsų karta, kuri nega
li girtis dideliais atlyginimais 
ar algomis. Yra tūkstančiai lie
tuvių, kurie galėtų skirti kasmet 
bent po tūkstantį dolerių ar net 
daugiau vienam ar kitam lietu
viškam reikalui. Reiktų suda
ryti visų tų lietuvių sąrašus ir 
į juos kasmet kreiptis.

4. Ar kiekvienas mūsų turi
me gerus ryšius su savo distrik- 
tų kongresmanais bei parlamen
tų nariais? Kokie yra ryšiai su 
savo valstijų arba provincijų le- 
gislatūrų nariais? Ar bandome 
palaikyti ryšius su savo miestų 
tarybų nariais? Per 99% mū
siškių neturi ryšių su minėtų 
institucijų pareigūnais. Tie par
eigūnai juk yra krašto politikos 
(vidaus ir užsienio) formuotojai 
ir vykdytojai. Šioje srityje turė
tumėm savo laikrodžius pasukti 
į priekį 100 metų pirmyn.

5. Aktyvus mūsų dalyvavimas 
gyvenamų kraštų politinėse par
tijose beveik neegzistuoja. Tai
gi, gyvenamųjų kraštų pareigū
nai ir skaitosi su mumis kaip 
su tamsia mase. Vidurinioji ir

pavaišinti kava ir

kad norėtume ap- 
parai, nes keliau- 
Kambarį gavome

Putnamas
Iš Brooklyno pasukome į šiau

rės rytus, kur, jau Connecticut 
valstijoje, yra Putnam miestas 
su lietuvaičių Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų vienuolynu. 
Jį pasiekėme per 4 valandas. 
Kadangi neturėjome tikslaus 
adreso, o tik žinojome, kad tas 
vienuolynas yra prie Putnamo, 
todėl ir gerų žmonių pagalba, 
gal ir be blogos valios, buvome 
nukreipti į priešingą pusę. Ne
radę vienuolyno mums nurody
tu adresu, griebėmės telefono. 
O vienuolynas yra Putnamo pa
kraštyje — 44 kelias į rytus 
prie 21 kelio. Čia pataikėme ge
ru laiku — pavakary. Nors dar 
ir nekalbėjome apie apsistoji
mą, buvome 
pyragaičiais.

Pasakėme, 
sistoti vienai 
jame toliau. 
“Raudondvaryje”. Taip tą na
mą pavadino mergaitės stovyk
lautojos. Dabar jame apsistoję 
vasarotojai. Kadangi apsistojo
me trumpam laikui, norėjome 
greičiau aplankyti kitas institu- ■ 
cijas, priklausančias vienuoly
nui.

Poilsio namai
Sesuo Felicija buvo mūsų va

dovė į tas institucijas. Nuvažia
vome į senelių namus, kurie 
nuo vienuolyno yra už kokio ki
lometro. Tai tikras Pentagonas. 
Jei Vašingtone yra didelis pen
kiakampis pastatas, kuriame 
telpa JAV karinių pajėgų vado
vybė, tai čia yra penkių sparnų . 
didelis namas, kuriame gyvena 
seneliai. Jie nėra vienodo svei
katingumo, todėl suskirstyti į 
atskirus namo sparnus. Namai 
įrengti moderniai ir praktiškai. 
Seneliai net iš antro augšto ga
li išeiti į pievelę pasivaikščioti, • 
nes namas pritaikytas prie že
mės nelygumų.

Įeiname į pirmą augštą, ku
riame yra administracijos ir ki- j 
tos patalpos. Antrame augšte j 
gyvena seneliai. Ten yra kop
lyčia, gydymo patalpos. Yra net ] 
kavinė, kurioje, jei kas nori, ga- j 
Ii nusipirkti kavos ar kitokių , 
skanėstų, kad ir seneliai galėtų j

jaunoji karta tikrai pajėgios čia 
pajudėti, bet nejuda.

6. Turime perdaug mažareikš
mės veiklos; perdaug unifor
muotų lietuvių savo bažnyti
niuose kiemuose; perdaug para
pijų salėse viens kito graudeni
mų. Visas tas pastangas ir pi-

. nigus galėtumėm nukreipti 
tikslesne linkme, nešančia ap
čiuopiamos naudos Lietuvos 
laisvinimo darbe.

7. Senosios ir vidurinės kartos 
lietuviai savo organizacijose bei 
grupėse turi perdaug tuščios ir 
mažareikšmės veiklos. Panaši 
padėtis yra ir ateitininkuose, ir 
skautuose. Jaunimo organizaci
jų (ateitininkų, skautų ir kt.) vi
sa veikla peržiūrėtina iš pagrin
dų. Tos organizacijos turi pa
ruošti pilna to žodžio prasme 
darbuotojus veiksniams, LB ir

Kanados Lietuvių Fondas
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656.
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658.
659.

660.

23.
102.

Nauji nariai ir našai:
Jonikas, D. M., Hamilton 
Barvydas, Vincas, Sault 
Ste. Marie, savanoris - 
kūrėjas
Žičkus, Antanas, Toronto 
Tumosa, Zenonas, Elliot 
Lake, Ont.
Mylė, Augustinas, Montreal 
Vaito, Antano, atm., Delhi 
Indrelienė, Ona, Toronto 
Kličiaus, Prano, atm. 
Montreal
Augustinavičiaus, Petro, 
atm. Toronto
Agurkis, G. V., Hamilton 
Ledo, Petro, atm. Toronto 
Juodgalvio, Jono, atm. 
West Lome vietoje gėlių 
aukojo T. A. Kojelaičiai

Įnašus papildė:
KLB Otavos apylinkė iki 
KLB Sault Ste. Marie 
apyl. iki
Poderys, Kazys, Sudbury iki 200 
Dr. A. Spudo atm. vietoj 
gėlių sudėjo $85. Jo bendra 
įnašų suma
Bastienės, Stasės, atm. 
metinių proga iki 
A. Vaito atm. (mirė 1975 m. lie

pos 10 d.) vietoje gėlių aukojo $15:

$100

100
100

100
100
100
100

2
130

100
40
55

20

200

$2.100

217.
551.

521.
185

600

Nuoširdžiai dėkoju
giminėms, bičiuliams, draugams ir organizacijoms, pa- 
reiškusiems užuojautą — asmeniškai, raštu, spaudoje — 

mano mylimai mamytei

a. a. Teresei Niaurienei
atsiskyrus su šiuo pasauliu (Lietuvoje).

Ačiū už Jūsų maldas ir užprašytas Mišias už velionę.

Jums dėkinga —
Aldona Niauraitė-Rusinienė
ir šeima

A+A 
PETRUI LEDUI 

netikėtai užbaigus žemiškąją kelionę,! ž m o n ą 
ADELĘ ir sūnus nuoširdžiai užjaučia —

Vyt. Kastytis

A+A
Inž. LEONUI STANKUI

mirus, jo žmonai, vaikams bei kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Kryževičių šeima

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

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas pristatymas į namus.

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

pasijusti laisvai, nors čia mais
tas geras ir pakankamas. Pra
gyvenimas senelių namuose vie
nam asmeniui į mėnesį kainuo
ja nuo 200 iki 600 dolerių. 
Brangiau kainuoja tiems, ku
riems reikalinga medicinos ir 
aplamai didesnė pagalba. Se
neliams, 
pensijos, skirtumą padengia 
valstybė. Patekti į tuos namus 
iš kitų kraštų yra sunku, nes

kuriems neužtenka

kitoms centrinėms organizaci
joms. Jei jos to neatlieka, tai 
apgaudinėja save, mūsų jauni
mą ir geros valios lietuvių vi
suomenę.

8. Gyvenamųjų kraštų viešo
sios opinijos formavimas mums 
palankia linkme tebėra dar“ter- 
ra incognita”. Yra galima pra
siveržti su savo reikalais į savo 
kraštų spaudą, televiziją ir radi
ją. Galima sakyti, šioje srityje 
tebežengiame dar kūdikio žins- 
niais. Iniciatyva turėtų išplauk
ti iš kraštų LB vadovybių: su- 
organizuotini kiekviename kraš
te centriniai informacijos cent
rai ir jų skyriai kiekvienoje vie
tovėje, kur tik yra bent keli 
lietuviai. Pastangų čia reiktų, 
bet tai būtų įmanoma.

Tai mūsų didesni negalavi
mai. Jų, žinoma, yra kur kas 
daugiau. Jei tik pabandytumėm 
tų negalavimų atsikratyti, tai ir 
mūsų lietuviškasis reikalas įgau
tų kitą veidą gyvenamų kraš
tų užsienio politikoje.

A. M. Grincevičiai; po $10: P. Augai- 
tis, Alb. Augustinavičius, B. Čeika, 
V. Ignaitis, A. Kasiulis, V. Treigis ir 
D. žiogas; po $5: B. Dirsė, Br. Gu- 
dinskas, Alf. Rudokas. Įnašą atsiun
tė KLF įgaliotinis P. Augaitis. Pr. 
Kličiaus atm. (mirė Montrealyje) 
vietoje gėlių įnašą sudėjo: M. J. 
Adomaičiai, E. P. Jurgučiai, J. M. 
Juodviršiai, J. Stp. Kęsgailos, H. Z. 
Lapinai, L P. Lukoševičiai, A. R. Ot- 
tai, J. Piečaitis, S. V. Piečaičiai, B. 
D. Rupšiai, S.I. Tauteriai, R. Z. Va
linskai, E. R. Verbylos. Įnašą atsiun
tė L Lukoševičienė Giliai užjausda
mi P. Augustinavičiaus tragišką mir
tį, jo atminimui įamžinti KLF auko
jo po $10: B. Daugwillo, S. Kėkštas,
S. Krašauskas, K. Lukošius, A. Rin
kimas, Br. Sapijonienė, VI. Simona- 
vičius, H. Stepaitis, J. Tamulionis ir
T. Valius. P. Ledo atm. vietoje gėlių 
aukojo A. S. Danaičiai $20, A. Žilė
nas $15, J. B. Aukštaičiai ir E. V. 
Smilgiai po $10. Dr. A. Spudo atm. 
vietoje gėlių aukojo Kanados Lietu
vių Gydytojų Draugija $50, P. Do
vydaitis $20 ir L. G. Kurpiai $15.

Visiems čia paminėtiems asme
nims Kanados Lietuvių Fondas nuo
širdžiai dėkoja.

KLF VALDYBA

tokiems seneliams nepadeda 
JAV vyriausybė.

šių namų administratorė yra 
sesuo Bernadeta Matukaitė. Jos 
tėvelis dr. Matukas numato iš 
Kanados persikelti į JAV ir ap
sigyventi savo name netoli vie
nuolyno — Marijos sodybos. Se
nelių namų kapelionas yra kun. 
Vyt. Zakaras. Tuose senelių na
muose gyvena prel. P. Juras ir 
prel. K. Vasys. (Nukelta į 7 psl.)



Lietuviškon ateitin žvelgiant
Helsinkio konferencija, atro

do, galutinai palaimino Sovietų 
Sąjungos hegemoniją Baltijos 
valstybėse. Nors konferencijoj 
pasirašytas dokumentas ir mini, 
labai mandagioj formoj, galimą 
Rytų Europos sienų pakeitimą 
“taikiu būdu”, tačiau kiekvie
nam aišku, kad tai yra tik diplo
matinis viešosios opinijos glos
tymas. Vertas dėmesio Kanados 
min. pirmininko P. E. Trudeau 
atviras pareiškimas: “Turim su
tikti su 30 metų trunkančia re
alybe”. Beveik visi korespon
dentai, komentuodami Helsin
kio konferenciją, pareiškė, kad 
Baltijos valstybės tapo pripažin
tos Sov. Sąjungai. Teherane, 
ypač Jaltoj, Roosveltas pataika
vo Stalinui, o Helsinkyje 35 
vakarų valstybių galvos ar at
stovai ištarė galutinį amen.

Neabejotina, kad Helsinkio 
konferencija sukrėtė iki pat šir
dies gelmių visus, gyvenančius 
vakaruose, baltiečius. Kyla la
bai opus klausimas: ką mes ga
lim ir turim daryt toliau? Ži
nant lietuviškąją galvoseną, rei
kia tikėtis, kad kiekviena galva 
turės kitą nuomonę. Bandysiu 
susumuot tas nuomones.

1. Bus nemažai nuomonių ma
nančių, kad viskas prarasta ir 
kad nebėra prasmės ką nors 
veikti, eikvoti materialinius, fi
zinius ir dvasinius išteklius.

2. Tautiečių dalis tvirtins, kad 
reikia toliau veikt Tėvynės lais
vinimo srityje, nors ir neaišku 
kuria kryptim ir kokiu būdu.

3. Didžiausia grupė bus tų, 
kurie patys bus pakibę tuštumo
je, negalėdami nuspręsti kas da
rytina, jei tai iš viso verta.

Iš tikrųjų, reikia sutikti, kad 
stovim prieš sunkią dilemą, ku
rios išsprendimui reikia daug 
sveikai protaujančių galvų. Vi
sų pirma yra aišku, kad tautinė 
mūsų prigimtis negali sutikti 
su įvykusiu faktu, nors viskas 
atrodo beviltiška ir neatitaiso
ma. Esu tikras, kad net ir tie, 
kurie šiuo metu yra įkritę ne- 
viltin, savo širdies ,gilumoj jau
čia, jog tokia padėtis negali lik
ti amžinai. Mes jaučiamės giliai 
sužeisti, tačiau dar gyvi. Tik pa
galvokim, ką jaučia mūsų tau

NESUBRENDIMO ŽENKLAI
Suaugusių žaislai yra daug brangesni negu vaikų 

A. GULBINAS
Įdomus ir keistas yra žmonių 

pasaulis. Tiek jame įvairumo ir 
nuolatinio keitimosi... Daug to 
Įvairumo Įneša skirtingas žmo
nių subrendimo laipsnis. Su
brendimas išmintimi, valia, 
jausmų kontrole, morale ir ki
tomis pagrindinėmis asmens sa
vybėmis.

Deja, nedaug yra pakanka
mai subrendusių asmenybių. Iš 
čia ir' posakis, kad dauguma 
žmonių yra tik kūnu subrendę 
vaikai, su skirtingais, daug 
brangesniais žaislais, negu ma
žų vaikų.

Nesubrendimo pasekmes ma
tome socialiniame žmonių gy
venime, politiniame, šeiminia
me ir kitose srityse. Dalykai dar 
blogiau susikomplikuoja, kai tie 
nesubrendėliai gauna neribotą 
laisvę. Mažiau subrendę dažnai 
nepajėgia kritiškai dalykus ver
tinti, būna lengviau suklaidina
mi šiaip nepriimtinų politinių 
posūkių ir pradeda juos nepro
tingai remti. Jie lengvai linksta 
“pabandyti”, nors išmintis sa
kytų ne, nes galutinėje išvado
je tai išeina jų nenaudai.

Ūkiniam gyvenimui pagyvin
ti šiuo metu JAV sumažino mo
kesčius, kad būtų daugiau per
kančiųjų. Mat, “vaikai” tuojau 
perka. Jiems atsiranda daugybė 
pirktinų dalykų, kai tik turi pi
nigų. Paprastai yra išleidžiama 
daugiau, negu yra pajamų, be
veik viskas perkama skolon. Kai 
pajamos pakyla, tai ir įsiskoli
nimas padidėja, nes tuomet iš
leidžiama dar daugiau. Tačiau 
gyvenimas yra pilnas netikėtu
mų, ir gana dažnai tie lengva
būdžiai “vaikai” patenka į ne
numatytus sunkumus, nors ir 
visokiom apsidraudimo priemo
nėm buvo pasiramstę. Tuomet 
prasideda dejavimai, kaltinimai 
ir atkaklūs reikalavimai pagal
bos . ..

Subrendęs žmogus perka pla
ningai, taupiai ir tik tuomet, kai 
jam reikia, o ne tuomet, kai su
griebia daugiau pinigų. Toks ir 
visą savo gyvenimą tvarko taip, 
kad vargo nematytų, į neprotin
gus keblumus nepatektų, kitu 
paramos nesišauktų, bet tik ki
tiem padėtų, o mirties atveju 
paliktų vertybių geriems tiks
lams.

Žmogus yra laisvas, savaran
kiškas, kai nėra samdinys. Dėlto 
kiekvienas lietuvis turėtų pla
nuoti savo santaupomis ar pasi
ruošimu Įsigyti kokį nors ama

tiečiai Tėvynėje. Jei mes krin- 
tam neviltin, ką kalbėt apie 
juos? Man atrodo, kad pirmiau
sia reikia grąžinti pusiausvyron 
tuos, kurie krito desperacijom 
Čia geriausiai gali pasitarnauti 
lietuviškoji spauda. Visi intelek
tualiai galvojantys turėtų išeit 
viešumon su sveikais patarimais 
ir idėjomis. Visi, palaikantys ry
šį su tais, kurie jau nuleido ran
kas, privalo gyvu žodžiu ir pa- 
dažnintais susitikimais kelti nu
sivylusių moralę. Dar niekad 
anksčiau nebuvom pastatyti to
kion padėtin, todėl ypač dabar 
reikia užmiršti politines nesan- 
taikas ar asmenines rietenas ir 
kuo glaudžiau sutankint gretas 
bendram ir tik vienam tikslui: 
padėti Tėvynei!

Kaip jau minėjau, tautiečių 
dalis, nors ir giliai sukrėsta, at
stovaus minčiai, kad reikia to
liau veikti ir tą veiklą dar la
biau suintensyvint. Ant jų pe
čių krinta sunkiausias uždavi
nys. Jiems reiks jieškot naujų 
veiklos būdų, bet svarbiausia, 
rasti naujų ar gal apsamanoju
sių talentų, kurie savo įnašais 
sustiprintų tą veiklą. Ypač rei
kia, jei dar įmanoma, įtraukti 
jaunąją kartą į aktyvią veiklą, 
kad ji galėtų tęsti pradėtą dar
bą su užsidegimu, nes vyresnių
jų eilės sparčiai retėja. Dar vie
nas kitas dešimtmetis, ir pirmo
ji emigrantų karta bus pasibai
gus arba nepajėgi. Šitai stipria
jai grupei, be to, reiktų būti 
ramsčiu tiems, kurie pakibę tuš
tumoje ir negali apsispręst kur 
krypti — pesimistinėn ar opti- 
mistinėn pusėn, šiai grupei rei
kia kuo greičiausios pagalbos. 
Nereikia daug pastangų palenk
ti jų galvosenai, bet reikia veik
ti greitai, kol jie nepakrypo ne- 
gatyvion pusėn.

Su tolimesne Tėvynės laisvi
nimo veikla yra tampriai surišti 
klausimai: 1. kokiais būdais ši 
veikla tęstiną? 2. kaip sudaryti 
veiklos būdų svarbos eilę? 3. ko
kie uždaviniai laukia mūsų va
dovaujančių veiksnių? 4. kaip 
koordinuot veiksnių veiklą? 
Apie tai sekantį sykį.

Klajūnas

tą, profesiją ar verslą, kad būtų 
darbdaviu pats sau, savo šeimai 
ir saviesiems. Iš tikro, tas kiek
vienam yra pasiekiama, ir tai be 
didelių sunkumų, nes “vaikai” 
savo nepareigingumu darosi vis 
menkesni konkurentai, o be to, 
jie vis labiau veržiasi į nerūpes
tingas tarnybas, grumdamiesi 
tik dėl didesnio atlyginimo ir 
lengvesnių sąlygų.

Šiuo metu yra susidariusi to
kia padėtis, kad darbų skaičius 
vis mažės, nors ūkinis gyveni
mas ir pagerėtų. Tarptautinė 
prekyba yra laisva ir vis labiau 
konkuruojanti. Produktyvumas 
vietinės mūsų gamybos vis ma
žėja, “vaikai” darosi vis labiau 
nesukalbami, gamybos išlaidos 
vis didėja, o naujų ypatingų 
technologinių pagerinimų nesu- 
/randama. Kai gamyba duoda tik 
nuostolius, mažesnės ir viduti
nės Įmonės arba likviduojasi, at
leisdamos tarnautojus, arba bū
na parduodamos didžiosioms, 
kurios dar pajėgia pakelti gami
nių kainas. Tačiau ir jos, kovo
damos su sunkumais, žiūri kaip 
sumažinti brangią darbo jėgą, 
nes siūlyti mažesnius atlygini
mus būtų labai nepopuliaru.

Dėl tų priežasčių vėl pradeda 
klestėti šeimų verslas dirbančio 
savininko tiesioginėje priežiūro
je su lanksčia, našia darbo or
ganizacija ir noru gerai padary
ti. žinoma, jos nepakeis pačių 
didžiųjų įmonių, skirtų tam tik
rai masinei gamybai, tačiau ir 
iš jų galima gauti daug atskirų 
darbų, kuriuos šeimų įmonės 
padaro pigiau ir daug rūpestin
giau. Taigi, mažajam verslui su
sidaro palankios sąlygos. Dau
gelis galėtų suorganizuoti sava
rankišką darbą ir puikų pragy
venimą sau ir savo vaikams bei 
artimiesiems, jei tik imtųsi ini
ciatyvos ir parodytų kiek iš
tvermės.

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

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

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Avo., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tcl.532-5191

“Gyvataro” šokėjos koncerto metu Hamiltone atlieka Sadutės šokį. Visa ši tautinių šokių grupė, turinti per 100 
narių, dalyvaus Kanados lietuvių dainų ir tautinių šokių šventėje š.m. spalio 12 d. Hamiltone

Švitėti ir dulkių pasaulyje
Prieš 45 metus palaidojom Mariją Pečkauskaitę — Šatrijos Raganą

KUN, V, MARTINKUS
Tai buvo džiugios pirmosios 

seminarijos laikų atostogų die
nos 1929 m. vasarą, kai 3 Telšių 
kunigų seminarijos klierikai su
sitarėm per Latvijos pasienio 
parapijas lydėti jas vizituojan
ti vyskupą Justiną Staugaitį.

Pirmoji vieta — Židikai. Pa
gelbėję vyskupo sutikimo apei
gose, buvome pakviesti kleboni- 
jon pietų: vyskupas, sėsdamasis 
stalo gale į savo dešinę pakvie
tė sėstis senyvą panelę, su re- 
spektu jis kalbino ją, o ji kuk
liai jungėsi į pokalbį. Pasiteira
vęs pas šalia sėdintį kunigą, su
žinojau, kad ji yra Marija Peč- 
kauskaitė, kurios ne tik litera
tūrinius raštus buvau skaitęs, 
bet ir jos vertimus; ypač ryte 
rydavau pedagoginius Foerste- 
rio veikalus. Susipažinom, pasi- 
kalbėjopi. Ji jau atrodė nesvei
ka, sekančią vasarą porą sykių
ją lankiau jau lovoje sunkiai
sergančią, o 1930 m. liepos 24 
d. mirė. Sekantį sekmadienį da
lyvavau jos laidotuvėse.

Ją palaidojo Židikų kapinėse, 
kriptoje, šalia senos medinės 
koplyčios, šiaurės pusėje. Kaip 
ten buvo paprotys, uždėjo ce
mentinį rentinį, pasodino gėlių, 
pastatė gal pusantro metro 
augštumo paprastą kryželį. Kas 
tik atvažiuodavo iš toliau pro 
Židikus, vis aplankydavo jos ka
pą. Nevienas laikraščiuose pa
aimanuodavo, kad tokiai švie
siai asmenybei nėra tinkamo 
paminklo, kapas apleistas. Man 
irgi būdavo liūdna sustoti prie 
josios menko antkapio.

Ir koks supuolimas: 1940 m. 
gegužės mėnesio pradžioj Tel
šių vyskupas iš Mažeikių perkė
lė mane į Židikus eiti klebono 
pareigų. O tai buvo pirmojo de
šimtmečio sukaktis nuo josios 
mirties. Iš ten veikiančių orga
nizacijų bei savivaldybės atsto
vų buvo sudarytas komitetas 
ruošti šios sukakties minėjimui. 
Tuoj buvau įtrauktas ir aš į tą 
komitetą ir net teko pasiimti 
pirmininko pareigas. Buvo ma
noma miestelio aikštėj pastaty
ti jai paminklą, suruošti plataus 
masto minėjimą. Buvo planuo
jamas lėšų telkimas ir t.t. Bet 
birželio 15 d. įvyko Lietuvos 
tragedija — sovietų 
Organizacijos buvo 
komitetas pakriko.

Kas daryti? Kilo mintis — besnėm aukom buvo nupirkta 
nugriauti seną medinę šv. Onos 
koplyčią kapinėse ir ant Mari
jos Pečkauskaitės kapo pastaty
ti jai paminklinę koplyčią. Ta
riausi su ja globojusiu kun. K. 
Bukontu, jos seserim Sofija bei 
kitais jos bičiuliais ir gavau vi
sų pritarimą.

O iš kur lėšos, pastato planas, 
valdžios leidimas šiai statybai, 
kurį reikėjo gauti iš vyriausio 
statybos departamento Kaune? 
Galvosūkis, kombinacijos. Pasi
taręs su vienu kitu apskrityje 
gyvenančiu architektu, priėjau 
išvadą — reikia skubėti reikalą 
išsiaiškinti Kaune.

Nuvykęs į Kauną, kreipiausi 
į statybos departamento direk
torių inž. Antaną Novickį. Keis
ta situacija: komunistų valdžia 
jau buvo pradėjusi savo antire
liginę veiklą (policija ir iš mano 
asmeninės bibliotekos pareika
lavo atiduoti religines knygas, 
uždarė katalikiškas organizaci
jas ir t.t.), o čia, kaip vėliau 
Amerikoj nevienam yra pasako
jęs tą įvykį pats inž. Antanas 
Novickis, įsiveržė į kabinetą su
tanuotas kunigėlis, norįs gauti 
leidimą pastatyti Židikų kapinė
se koplyčią. Jis vėliau sakė ne-

okupacija, 
uždarytos,

KUN. V. MARTINKUS, pastatydinęs
paminklinę koplyčią Židikų kapinėse 
Marijai Pečkauskaitei pagerbti. Siu t 
metu jis yra Providence, R.I., lietu
vių parapijos klebonas. Kurį laiką 
buvo BALFo pirmininku

tikėjęs, kad tai bus įvykdyta.
Pirmasis ir svarbiausias ma

no klausimas buvo: ar suspėjo 
pakeisti komunistai nuostatus, 
kuriais būtų uždrausta statyti 
tokią koplyčią, ar jis tokį lęi- 
dimą man duotų? Jis į abu klau
simus atsakė teigiamai. Už
klaustas ką rekomenduotų šiam 
planui paruošti, nurodė archit. 
Joną Muloką, kuris kaip tik tuo 
metu buvo lankęsis jo kabinete. 
Susiradau jį, aptarėm planą, 
greit padarė 3 projektus. Įtei
kiau Telšių vyskupui. Vieną jų 
patvirtino. Inž. A. Novickis da
vė leidimą. Statybos darbai pra
sidėjo tą pačią dieną.

Nustebo vietiniai komunistai, 
kad klebonas, jų net nesiklau
sęs, leidimo neprašęs, drįsta 
statyti koplyčią. Paleido gan
dus, kad jie atimsią parapijos 
šventovę, o koplyčia tarnau
sianti visai parapijai. Bet tikin
čiųjų ši drąsiai užsimota staty
ba negąsdino. Priešingai — jie 
noriai vežė plytas, akmenis, žvy
rą ir visą kitą statybinę medžia
gą.

Iš kur lėšos? Pirmą tūkstanti
nę litų davė parapijietė Strikai- 
tienė iš Petraičių. Su šia tūks
tantine ir kaikurių kitų stam- 

30.000 plytų. Jos buvo suvežtos 
iš Bugenių plytinės. Bet tai dar 
nebuvo nė pusė. Lyg kokios 

Rašytojai ir pedagogei Marijai Pečkauskaitei — Šatrijos Raganai pagerbti 
koplyčia Židikų kapinėse, kur įjungtas ir jos kapas. Koplyčia pastatyta 
1940 m. ryta 1969 m.

nuojautos vedamas, vieną lie
tingą šeštadienį, sutelkęs lėšų, 
vėl nupirkau antratiek plytų, o 
sekmadienio rytą plytinė gavo 
įsakymą plytų neparduoti. Lai
mėta. Dar iš kitur pripirkus 
10.000 plytų, rudenį mūro dar
bai buvo baigti. Įvairiais būdais 
buvo “sužebravota” ir kita sta
tybinė medžiaga. Pavasarį dar
bai ėjo prie galo. Kai atėjo bai
susis birželis, stogas buvo jau 
uždėtas, vėliau baigtas vidaus 
įrengimas. Rudeniop Telšių vys
kupas pašventino koplyčią per 
šv. Onos atlaidus, kai suplaukia 
minios tikinčiųjų.

Marijos Pečkauskaitės kapas 
liko po koplyčia, dešinėj pusėj, 
o rūsy dar liko erdvės, kur bū
tų galima palaidoti dar 6 asme
nis. Abiejų pusių sienose įmū
rytos dvi juodo granito lentos: 
vienoj jų, be velionės gimimo ir 
mirimo datų, įrašyti aforizmai 
iš jos raštų: “Kilti ir kelti”,
“Dulkių pasauly veikliai tar
nauti šviesos pasauliui”. Kita 
lenta palikta tuščia; jei kas dar 
būtų palaidota kriptoje, būtų 
galima įrašyti.

Kaip žinia, prieš keletą metų 
komunistinė valdžia koplyčią 
nacionalizavo ir paliko tik kaip 
paminklą Marijai Pečkauskai
tei. Padarytas priėjimas prie 
jos kapo. Pro stiklą bus mato
mi jos palaikai. Pačią koplyčią 
atremontavo, bet joje pamaldų 
laikyti neleidžia.

Tenka dar paminėti, jog man 
pradėjus eiti klebono pareigas 
Židikuos, parapijos kapinėse ne
buvo tvarkos: per 20 apipuvu
sių kryžių, daug nudžiūvusių 
medžių, jokių takų, jokios sis
temos — laidojo kaip kas no
rėjo. Su atsargumu teko įtikin
ti parapijiečius, jog reikia ka
pines sutvarkyti. Net keturis 
pavasarius imtasi šio darbo: bu
vo išvesti takai ir apsodinti tujų 
gyvatvorėmis, eilėmis sulyginti 
antkapiai. Nevienas dabar juos 
lankantis sako, jog tai vienos 
gražiausių kapinių Lietuvoj.

Kad kapinės ir toliau būtų 
prižiūrimos, pastatytas kapų 
sargui gyventi erdvus namas, 
ūkio pastatas, duota jam žemės.

Šiemet sukanka 45 metai nuo 
Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos 
Raganos mirties, todėl ir kilo 
mintis su jos gerbėjais pasida
linti mintimis apie tai, kaip ’ 
vo sutvarkyta jos amžinojo 
ilsio

bu- 
po-

vieta.
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HELSINKIO DVASIA IR SPAUDINIAI
"Tarabinė Mokikla", "Tarabinė Moteris", 

"Tarabinis Mokitojas" ...
AL. GIMANTAS

Nespėjo suomių sostinėje nu
džiūti parašų rašalas ant visų 
iškilmingų ir mažiau ar daugiau 
svarbių dokumentų, helsinkinė 
dvasia jau pradėjo veikti, lyg 
rytmečio rūkas ankstų rudens 
rytmetį.

Matyt, tos dvasios veikiamas, 
atėjo paštu katalogas, kviečian
tis 1976 m. užsisakyti sovieti
nius periodinius leidinius. Rin
kinio sąraše nemažas skaičius 
laikraščių bei žurnalų lietuvių 
kalba. Tos brošiūros sudaryto
jas — vienas knygynas Niujor
ke, užsiimąs sovietinės literatū
ros platinimu šiame kontinen
te.

Sunku pasakyti, infliacija ar 
naujoji Helsinkio dvasia pavei
kė sovietinės periodikos kainas, 
kurios gerokai pašoko augštyn. 
Tai neabejotinai atvėsins norin
čius pasinaudoti to knygyno pa
tarnavimu. Tiesa, vienas kitas 
uolus sovietinamos Lietuvos gy
venimo stebėtojas negalės iš
vengti vienokių ar kitokių leidi
nių įsigijimo, bet išeivių masė 
liks abejinga siūlomų laikraščių 
atžvilgiu. Daugumai ši spauda iš 
viso neįdomi, o kitus varžys ge
rokai pakilusios kainos. Vargu 
ar bent kiek sovietinė propagan
da gali paveikti išeiviškąją vi
suomenę, kuri turi tvirtą savo 
nuomonę bei įsitikinimus. Gal 
tai pagaliau pamatė sovietinė 
propaganda, kuri, išskyrus 
“Gimtąjį Kraštą”, jau nieko ne
mokamai nesiunčia išeivijai už
liūliuoti.

Grįžtant prie to katalogo, no
risi paminėti keletą linksmes
nių bruožų iš jo puslapių, ku
rie dažnai sukelia šypseną. Tik

Vergijoje - Lietuva, o laisvėje - ?
ADOLFAS ILMONIS

Kai vartai pageltusius istori
jos lapus, kuriuose atsispindi 
Lietuvos praeitis, nenoromis iš
lenda faktai, kad lietuviai visuo
met susilaukdavo giedresnių 
dienų ten, kur viešpataudavo 
priespauda ir vargas, t.y. savo
joj žemėj.

Nesiginčykim, kurie esame 
geresni lietuviai — tėvynėje ar 
išeivijoje. Nesidalinkime nuo
pelnais, nesivaržykime dėl pir
mumo teisių, bet geriau ir kon
krečiau burkimės į vienalytį kū
ną, nenutraukdami ryšių vieni 
su kitais.

Daugiau kaip šimtmetį lietu
vių tauta kentėjo rusų imperia
listinę priespaudą. Šimtmetis 
yra labai ilgas laiko tarpas. Ver
govėje tiek daug metų slenka la
bai pamažu. Prispaudėjai sten
giasi vienu ar kitu būdu nuslo
pinti tautos gajumą, dvasią ir 
norą išsilaisvinti, o prispaustie
ji siekia galimomis priemonė
mis išlikti gyvi ir kūrybingi. 
Kad tai tiesa, praeitis įrodė. 
Vergijoje Lietuva išliko Lietu
va. Priemones, kurias vartojo 
mūsų senoliai, galima pavadinti 
vienu vardu — kantrybe ir nuo
sekliu savo tikslų siekimu.

Šiandien Lietuvą vėl spau
džia vergija, pakeitusi tik spal
vą. Imperialistinė ruso dvasia, 
kokia spalva besidengtų, lieka 
tokia pati. Tik gal būdai yra pa
sikeitę. Baltasis rusas neleido 
lietuvei motinai skaityti iš lietu
viškos maldaknygės, neleido 
mokytis gimtąja kalba ir pan. 
Raudonasis šią sistemą kiek pa
keitė. Jis leidžia skaityti lietu
viškai, mokytis lietuviškai ir t. 
t., bet lietuviui skirtoje, lietuviš
koje knygoje pro raides skver
biasi ruso dvasia, pro “laisvę” 
lietuviškai kalbėti skverbiasi ru
sinimo pastangos.

Tokiose sąlygose, kokias mū
sų tautiečiai turi dabar, gyventi 
yra kur kas sunkiau, negu fizi
niame persekiojime. Slaptumas 
— ruso pažymys. Tai kodėl ir 
mes negalėtume pasiskolinti iš 
jo šiek tiek tos sistemos, panau

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

riausiai lietuviški žurnalų ir 
laikraščių pavadinimai verčiami 
anglų kalbon iš rusiškų užrašy
mų paraidžiui, tad nevienu at
veju išeina linksma mišrainė, 
kai vertimas grįžta lotyniškon 
rašybon anglų kalba. Štai pvz. 
turime leidinius, kaip “Tarabi
nė Mokykla”, “Tarabinė Mote
ris” ir “Tarabinis Mokitojas”, 
“Valstechu Laikrashtis”, “Zhe- 
mes Ūkis”, “Shluota”, “Shvitu- 
ris”, “Niamunas”, “Mokslas ir 
Givianimas”, “Literatūra ir 
Mianas”, “Laikas ir Ivikiai”, 
“Liaudės Ūkis”, “Komiaunimo 
Tiesa”, “Genis”, na, ir “Gimta
sis Krashtas”. Taipogi “Chervo- 
ny Shtandar” (Lith. in Polish) 
su “Kobeta Radzetska” (Lithua
nian in Polish), atseit, lietuviški 
lenkų kalba spaudiniai lenkiš
kajai mažumai Lietuvoje. Su
prantama, tai leidiniai “tautine 
forma, socialistiniu turiniu”.

Helsinky sutartas idėjų, min
čių, žmonių, kultūros ir kitų ci
vilizacijos apraiškų abipusis 
keitimasis, bent kol kas, tėra 
dar labai siauras, nes vienpu
siškas. Reikia laukti, stebėti ir 
budėti, kiek sovietinis kietasis 
kevalas suminkštės šioje srity
je. Būnant realistu, neatrodo, 
kad yra daug vilčių. Tiesa, esa
ma mūsų tarpe nepažeidžiamų 
optimistu, kurie tiki naujos 
eros pradžia ir ragina siųsti Lie
tuvon laikraščius, knygas ir ki
tus periodinius ar vienkartinius 
leidinius. Kažkaip nesinori tikė
ti, kad jie pasieks saugiai adre
satus. 6 kas bus, jei vienas ki
tas pasieks adresatą, bet bus 
atitinkamų įstaigų užregistruo
tas ir, laikui atėjus, paimtas 
“ataskaiton”. Rizika dar labai 
didelė su eile nežinomųjų.

dodami ją pasipriešinimui? Fi
ziškai esame dar per silpni, dva
siškai esame net stipresni.

Išeivijoje mes elgiamės, kaip 
ir laisvoje Lietuvoje. Turime 
partijų, kaip nepriklausomybės 
laikais. Buriamės į padalinius, 
skiriamės vieni nuo kitų dėl po
litinių pažiūrų arba net ir tiky
bos. Katalikas, protestantas, or
todoksas —visi vieno Tėvo vai
kai, bet širdies gilumoje save 
laikome geresniais, negu “anie”.

Mūsų senoliai irgi skirstėsi į 
atskiras parapijas, tačiau susi
skaldymas nebuvo toks žymus, 
toks aiškus, kad kristų baltajam 
imperialistui į akis. Kai ken
čiantysis tyli, skriaudėjas netu
ri jokių galimybių sužinoti, ką 
jis galvoja. Tada pats ima dary
ti išvadas ir per neapsižiūrėjimą 
padeda prislėgtajam geriau sa
ve apsaugoti.

Ateis laikas, ir pavergtoj Lie
tuvoj vėl išauš laisvės rytas. Tik 
neužmirškime ir mes savo dalį 
duoti, kol dar galime. Ne triukš
mingais pasigyrimais ar skai
čiais, bet gudrumu. Kuriem ga
lam raudonasis okupantas turi 
žinoti, kiek lietuvių gyvena ten 
ir ten, kiek dolerių paaukojo 
tautos fondui, kas paaukojo, iš 
kur kilęs, kur gyvena? Nėra ko 
bijoti? Žinoma, kad mes nebijo
me, bet raudonasis okupantas 
irgi nebijo. Jam nėra ko bijoti, 
nes jis yra apžiojęs mūsų tėviš
kes.

Taip kalbėti mes galime per 
dienų dienas. Kaip turime veik
ti ir elgtis — kiekvieno individo 
atskiras reikalas, tačiau bendra
me darbe turėtų būti atrasti 
naujesni ir efektingesni būdai, 
neduodant progos raudonajam 
imperialistui perdaug žinoti.

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

lęšiai (contact lenses).
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® PAVERGTOJETĖHffiJE & LIETUVIAI PASAULYJE
NELAIMĖS KALTININKAI
“TŽ” 16 ir 18 numeriuose jau esa

me rašę apie traukinių susidūrimą 
Žaslių stotyje š.m. balandžio 4 d. 
Pirmuoju šaltiniu buvo Kanados 
spaudos ir CBC radijo pranešimai, 
antruoju — trumpa informacija vil
niškėje “Tiesoje”, konstatavusi tik 
keleivinio traukinio Vilnius—Kau
nas nelaimę ir žmonių aukas. Plates
nių duomenų apie šią skaudžią ne
laimę dabar pateikia rugpjūčio 15 
d. “Tiesoj” ir “Komjaunimo Tiesoj” 
paskelbtas pranešimas iš teismo sa
lės “Kaltininkai nubausti". Pasirodo, 
Žaslių stotyje keleivinis dizelinis 
traukinys tada susidūrė su prekiniu 
traukiniu. Baudžiamąją bylą nagri
nėjo augščiausiojo teismo kolegija: 
“Remdamasi liudytojų parodymais 
ir ekspertų išvadomis, teisminė ko
legija nustatė, kad geležinkelio ava
rijos Žaslių stotyje kaltininkai yra 
Pabaltijo geležinkelio Vilniaus apy
gardos dispečeris Stasys Urbanavi- 
žius ir Vilniaus apygardos geležinke
lio ruožo meistras Motiejus šiško. 
Susidūrimo metu kilo gaisras, kurio 
metu 20 žmonių žuvo (15 vietoje ir 
5 mirė ligoninėje), 7 žmonės patyrė 
sunkius kūno sužalojimus. Teismo 
kolegija nuteisė S. Urbanavičių 13 
metų, M. šiško — 3 metus kalėti. 
Nuosprendis yra galutinis ir kasaci- 
jos tvarka neskundžiamas. Teismo 
kolegija priėmė atskirą nutartį, ku
rioje nurodoma, kad kai kurie Pa
baltijo geležinkelio Vilniaus apygar
dos darbuotojai aplaidžiai ėjo savo 
pareigas, pažeisdami tarnybinę 
drausmę ir instrukcijas”. Abiejų nu
teistųjų nusikaltimo detalės neišryš- 
kinamos. Dispečeriu yra vadinamas 
asmuo, atliekantis centralizuotą re
guliavimą.

TRŪKSTA GELBĖTOJU
Arnoldas Čaikovskis “Komjauni

mo Tiesos” 155 nr. atkreipia skaity
tojų dėmesį į nedėkingą skęstančių 
gelbėjimo tarnybą, kuriai nevisur 
pavyksta sutelkti reikiamą sezoninių 
gelbėtojų skaičių. Jų šią vasarą trū
ko Alytaus, Panevėžio ir net Palan
gos paplūdimiuose. Palangoje vasa
ros metu talkino Kauno kultūros in
stituto studentai. Sezoniniai gelbėto
jai per mėnesį gauna tik po 60 rub
lių. Taigi, atlyginimas nepavydėti
nas. Nevisada jis įvertinamas ir dė
kingumo pareiškimu. Pvz. Žirmūnų 
paplūdimyje gelbėtojas, ištraukęs 
skęstantį, iš jo susilaukė smūgio į 
veidą. Pasirodo, to kandidato į sken
duolius būta neblaivaus, bet jis vis- 
dėlto sugebėjo paknopstom pabėgti 
nuo gelbėtojo, nė savo pavardės ne
pasakęs. Gelbėtojų eiles galėtų papil
dyti moksleiviai, jeigu būtų atšauk
ta minimali 18 metų amžiaus riba. 
Pasak A. Čaikovskio, gelbėtojus 
skaudina jų pastangų neįvertinimas. 
Niekas jiems nepadėkoja, neatsily
gina garbės raštais, medaliais ar 
premijomis. Pasigenda jie net ir pla
čiabrylių skrybėlių kaitrią dieną nuo 
saulės spindulių apsisaugoti.

DRENAŽO VAMZDŽIAI
Ignalinos rajono Didžiasalio kai

me, Dysnos upės pakrantėje, darbą 
pradėjo statybinių medžiagų gamyk
los pirmoji dalis, kurios pastatas yra 
280 metrų ilgio ir 168 metrų pločio. 
Dabar jau pradedama antrosios da
lies statyba. Pirmiausia iš Dysnos 
pakrantėse esančio molio telkinių 

Okupuotoje Lietuvoje ožkytė siekia toliau nei grandinė leidžia

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 val.z penktadieniais nuo 

1 0 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.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

bus gaminami drenažo vamzdžiai, ku
riais kasmet bus galima nusausinti 
apie 50.000 hektarų drėgnų žemių. 
Tunelinės degimo krosnys yra 109 
m ilgio ir 3 m pločio. Ryšium su šia 
įmone Didžiasalis taps miesteliu. Jau 
dabar jame įsikūrė daugiau kaip 200 
statybininkų ir gamybininkų šeimų, 
baigtas statyti 280 vietų vaikų dar
želis ■ lopšelis. Statomas prekybos 
centras ir buitinių paslaugų įmonė. 
Kadangi gamyklos statyba buvo nu
matyta sovietinės kompartijos XXIV 
suvažiavimo direktyvose, prie jos 
dirbo ne tik lietuviai, bet ir daug ru
sų, ukrainiečių, gudų bei kitų tauty
bių žmonių, kuri dalis turbūt liks ir 
įmonės darbininkais, kai bus pastaty
ta antroji dalis.

NESKUBA UŽSISAKYTI
“Lietuviškai tarybinei enciklopedi

jai” buvo numatytas 60.000 egz. tira
žas, bet vėliau nutarta jį padidinti 
iki 75.000, kad užtektų visiems no
rintiems įsigyti. A. Jusytės “Kom
jaunimo Tiesoj” rugpjūčio 9 d. pa
teiktais duomenimis, skaitytojai kaž
kodėl neskuba enciklopedijos užsisa
kyti. Prenumeratas buvo numatyta 
priimti iki š.m. rugpjūčio 1 d., o iki 
liepos 23 d. per bibliotekas enciklo
pedijos užsisakyta tik 5.500 egz., per 
knygynus — 18.866 egz. Labai abe
jingai enciklopediją sutinka Vilniaus 
įstaigos, įmonės, organizacijos ir 
miesto gyventojai. Vilniečiai tepasi
naudojo tik trečdaliu jiems numaty
tų prenumeratų. Vilniaus pavyzdžiu 
seka Klaipėda, Molėtų, Švenčionių, 
Zarasų, Varėnos ir kaikurie kiti ra
jonai. Numatytos prenumeratos be
veik buvo išsemtos Panevėžyje, Ute
noje ir Vilkaviškyje, nes ten didesnį 
enciklopedijos propagavimą knygy
nų darbuotojai bei visuomeniniai pla
tintojai išvystė ne tik rajonų cent
ruose, bet ir kaimo vietovėse. Vil
niaus ir Klaipėdos knygynuose daž
nai trūksta užrašų apie prenumera
tos priėmimą, informacijos apie už
sisakymo sąlygas. A. Jusytę labiau
siai stebina bibliotekininkų apsilei
dimas. Lietuvoje yra apie 7.000 bib
liotekų, o enciklopedijos prenumera
tų iš jų gauta tik 5.500.

DIRBA MONTUOTOJAI
Žinių apie naftos perdirbimo įmo

nės statyba Mažeikiuose “Komjauni
mo Tiesos” 155 nr. pateikia S. Ska- 
beikis. Įmonės statyboje šiemet bus 
atlikta darbų už pusę milijono rub
lių. Pirmojo pusmečio darbai jau 
įvertinti 264.000 rb., konstatuojant 
plano viršijimą 24.000 rb. Daugiau
sia montuojamos metalo konstruk
cijos ir rezervuarai. Už kelis milijo
nus rublių gauti įrengimai tebestovi 
sandėliuose dėl statybininkų atsTiki- 
mo. Įranga metalo gaminiams ir 
vamzdynų mazgams ruošti sutelkta 
pramoninės bazės pagrindiniame pa
state. Anksčiau šiuos montavimus 
tekdavo atlikti statybos aikštelėse po 
atviru dangum. Darbą paspartins 
baigiamos įrengti keturios konstruk
cijų ir vamzdžių mazgų paruošimo 
technologinės linijos.

MILIJONAS ŠALDYTUVU
Alytaus šaldytuvų gamykla, įsteig

ta prieš 12 metų, jau pagamino mi
lijoną “Snaigių” — lietuviškų šal
dytuvų. Naujausia jų laida yra 
“Snaigė-10”. šis šaldytuvas gražiau 
atrodo už savo pirmtakus ir juos 
prašoka 180 litrų talpa. y jjst

Lietuviškos jungtuvės Londono, Ont,, šventovėje. Iš kairės: jaunavedys A. Vyšniauskas, nuotaka J. Čegytė, pir
moji pamergė R. Miškinytė. Apeigas atlieka kun. B. Pacevičius, Londono lietuvių parapijos klebonas, ir kun. dr.
J. Gutauskas, Delhi lietuvių parapijos klebonas

g HAMILTON
“AIDAS” po vasaros atostogų pra

dėjo darbą. Pirmoji repeticija — 
rugsėjo 7, sekmadeinį, po 10 v. pa
maldų Jaunimo Centre. Choro vado
vas sol. V. Verikaitis kviečia vėl vi
sas choristes atvykti į šią pirmąją 
repeticiją. Taip pat jis laukia ir nau
jų. Todėl visos mergaitės, mėgstan
čios dainą, kviečiamos įsijungti j 
choro eiles. “Aidas” šiuo metu turi 
pakartoti dainų šventės repertuarą, 
pasiruošti koncertams. Spalio 18 d. 
“Aidas”, kviečiamas šeštadieninės 
mokyklos, dainuos Klevelande, o 
lapkričio 29 d., pakviestas Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos valdybos, 
koncertuos Čikagoje, Marijos Augš- 
tesniosios Mokyklos auditorijoje.

Vasaros metu “Aido” vadovas sol. 
V. Verikaitis lankėsi P. Amerikoje, 
kur vietos lietuviams davė eilę kon
certų, užmezgė ryšius su lietuviais vi
suomenininkais, kurie labai domėjo
si “Aido” gastrolėmis Europoje ir š. 
Amerikoje. Ateinančią vasarą pla
nuojama “Aido” kelionė į P. Ameri
ką, kur būtų aplankyta Brazilija, Ar
gentina, Urugvajus, Kolumbija. Rei
kia tai kelionei tinkamai pasiruošti. 
Jau dabar pradedama ši kelionė pla
nuoti. Todėl visos buvusios ir nau
jos choristės turi įsijungti į “Aido” 
eiles, kad galėtų pasiruošti. Ši kelio
nė priklausys nuo “Aido” pasiruo
šimo.

Norintieji gali įsigyti įvairių lie

“Aido” choras, diriguojamas sol. V. Verikaičio, ruošiasi dalyvauti Kanados 
lietuvių dainų ir tautinių šokių šventėje š.m. spalio 12 d. Hamiltone

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

kiekvieno skoniui Ltd
284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 ® HAMILTON — 525-9641

Calgary,
TAUTINIŲ ŠOKIU BŪRELIS, va

dovaujamas I. Barutos ir E. Krau- 
sienės, buvo nuvykęs į Lethbridge 
miestą dalyvauti “Heritage” dienos 
programoje. I. Baruta gavo iš ren
gėjų lėšas šokėjų kelionei ir vaka
rienei. Lethbridge lietuviai šokėjus 
sutiko ir globojo. J. Kanys, B. Brūz
ga, p. Shaufl, J. Daugirdas tvarkė ir 
prižiūrėjo lietuviškų rankdarbių bei 
gintaro dirbinių parodėlę. Lietuvių 
pasirodymas buvo vienas iš geriau
sių šokiais, apranga ir parodėlės dir
biniais.

IŠRINKTA NAUJA KLB Kalgario 
apylinkės valdyba. Pareigomis pasi
skirstė: pirm. St. Noreika, vicepirm. 
A. Šukys, sekr. E. Krausienė, ižd. K. 
Dubauskas, parengimų vadovė O. Zu- 
biss. Senajai valdybai, ilgus metus 
nepailstamai dirbusiai, padėkojo K. 

tuviškų plokštelių. Yra gauta naujų 
plokštelių, net iš Urugvajaus. Jas ga
lima gauti sekmadieniais po 10 ir 
11 v. pamaldų Jaunimo Centre ir 
per “Aido” repeticijas. J. P.

VYSK. M. VALANČIAUS lituanis
tinė mokykla 1975-76 mokslo metus 
pradeda rugsėjo 13 d. Šv. Juozapo 
mokyklos patalpose (Locke ir Her
kimer g-vių kampas, kur ir pernai). 
Į darželį priimami 4-5 metų vaikai; 
į augštesnius skyrius priimami pa
tikrinus žinias. Pamokos prasidės 
9.30 v.r., baigsis 1 v.p.p. Pirmąją die
ną mokiniai paleidžiami 12 v. Visi 
mokiniai atsineša savo skyrių vado
vėlius. Neturintieji gaus mokyklo
je. Tėvai, turintieji mokyklinio am
žiaus vaikų, prašomi visus jau pir
mąją dieną atsiųsti į mokyklą. Mo
kykloje veikia darželis ir 10 skyrių.

Mokyklos vedėjas

į Pianino ir bendro į 
į muzikos kurso į 

pamokas duoda
JONAS ČEGYS

1; Hamiltone tel. 529-3482
“ Registracija—pirmąją rugsė- 
!; jo savaitę.; Priimami įvairaus 
l! amžiaus mokiniai. h

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .............. 7 Vi %
term, depozitus 1 m. 8’/2%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1014%

Alberta
Dubauskas. Naujai valdybai, reikia 
tikėtis, pavyks išlyginti organizaci
nio gyvenimo nesklandumus, jieš- 
kant tarp lietuvių sutarimo, išsiaiš
kinimo.

PASKUTINIS KL D R AUGI JOS 
piknikas - gegužinė vyko vėsiame 
ore. Nei šildantys gėrimai, nei karš
ta kava nepadėjo. Baltiečių jaunimo 
atstovė G. Augytė pakvietė visus at
vykti į Red Deer vykstantį jaunimo 
pasirodymą bei stovyklą. Vėjui apri
mus, magnetofono muziką pakeitė 
“Julius”, atvykęs su savo dideliu 
akordeonu, gitara ir garsintuvu. Lo
terijoj visi bandė savo laimę. Buvo 
ir svečių: p.p. Atkočiūnai iš Toron
to ir Čikagos, naujai Kalgaryje apsi
gyvenę T. R. Valentine, A. Mikšie
nė, anksčiau gyvenę Toronte. K.

Nuotr. Daniliūno

JONAS BUTKUS, jn., labai gerais 
pažymiais baigęs gimnaziją Londone 
ir gavęs Ontario valdžios stipendiją

London, Ontario
J. BUTKUS, jn. — ONTARIO STI

PENDININKAS. J. Butkus, jr., visa
da buvo pavyzdingas mokinys, bet 
ypač sėkmingai užbaigė paskutiniuo
sius gimnazijos metus. Jam duotas 
“Ontario scholar” vardas ir stipen
dija. Jau kuris laikas Ontario val
džia, įvertindama jaunų žmonių pa
stangas, juos atžymi. To įvertinimo 
pasiekia tik patys geriausi mokiniai. 
Per keliolika metų “Ontario scho
lar” vardą ir stipendiją iki šiol čia 
yra gavę tik keturi asmenys — M. 
Daniliūnąitė, L. Keraitė, V. Jonynas 
ir žymioji atletė D. Valaitytė. Jonas 
Butkus yra penktasis. Jis pasižymi 
ne tik geru mokymusi, bet ir nepa
prastu tvarkingumu, kurio dabar ga
lima tikėtis tik iš labai reto šių lai
kų jaunuolio. Turėdamas labai ge
rus pažymius, Jonas neturėjo sunku
mų įstoti į Vakarų Ontario universi
tetą Londone. Sveikiname ir linkime 
jam tokios pat sėkmės ir ateityje. •

LAUNIKAITIENĖ gydosi Univer
siteto klinikų ketvirtame augšte. 
Linkime atgauti pirmykštę sveikatą.

MIRĖ a.a. JONAS JUODAGAL
VIS, sulaukęs 76 m. amžiaus. D. E.

BUFFALO, N.Y.
MIRĖ PRANAS MASIULIONIS.

Negausi Buffalo, N.Y., lietuvių
bendruomenė neteko dar vieno na
rio. Pranas Masiulionis gimė 1911 m. 
lapkričio 20 d. Medilių kaime, Še
šuolių vaisė., Ukmergės apskr. Mo
kėsi Širvintų vidurinėj mokykloj, 
baigė Ukmergės gimnaziją, taip pat 
ir karo mokyklos kursus aspirantu 
ir augšt. miškų mokyklą Alytuje. 
Tarnavo Klaipėdos medžio pramo
nėj, vėliau buvo paskirtas girininku 
Jurbarko ir Tauragės miškų urėdi
jose. Lieutvai atgavus Vilnių, tapo 
Rudiškių miškų urėdu ir Trašku nų 
urėdijos urėdo pavaduotoju. Vokie
tijoje išvietintojo metus praleido 
Augsburgo stovykloje. Į JAV atvyko 
1947 m. ir ilgą laiką dirbo vielos 
fabrike Wickwire. Fabrikui užsida
rius porą metų prabuvo Buffalo uni
versiteto sargu. Po to išlaikė braižy
tojo egzaminus ir ligi mirties brai
žytoju tarnavo Buffalo savivaldybės 
transporto skyriuje.

Š.m. liepos 30 d. sunegalavo ir 
buvo išvežtas į ligoninę, kur rugpjū
čio 8 d. 9.30 v.v. mirė, išsiliejus 
kraujui smegenyse ir viduriuose. 
Palaidotas rugpjūčio 12 d. iš Holy 
Spirit šventovės. Gedulingas pamal
das atlaikė ir į amžiną poilsį paly
dėjo kun. Jaučius, marijonas, iš 
Niagara Falls, N.Y., parapijos.

Savo žmoną jis buvo palaidojęs 
tik prieš pusantrų metų, ruošėsi 
išeiti į pensiją, sunkiai pakėlė vie
nišumą. Giminės, draugai ir apla
mai lietuviai neteko tauraus žmo
gaus, kurs mokėjo gražiai bendrauti 
su visuomene, buvo valdybų narys, 
medžiotojas ir aplamai kuklus dar
bininkas, visų mėgstamas. A. M.

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 V/A 4-1001

J. A. Valstybės
DR. KĘSTUTIS VALIŪNAS, VLI- 

Ko pirmininkas, specialioje konfe
rencijoje lietuvių spaudos ir radijo 
atstovus supažindino su savo ir kitų 
baltiečių veikla Helsinkyje. Aero
drome jis ir Pasaulio Baltiečių San
talkos pirm. U. Grava buvo atpa
žinti 1973 m. suėmime dalyvavusio 
saugumiečio ir sulaikyti 4 valandas 
20 minučių. Pasak saugumiečio, Suo
mijos vyriausybė turėjo nuspręsti ar 
jiems bus leista pasilikti. Šią proble
mą, atrodo, sprendė net kelios minis
terijos, Dr. K. Valiūnas kreipėsi į 
JAV ambasadorių, kurio įsikišimas 
turbūt pagreitino jų paleidimą ir 
turėjo įtakos leidiniui gauti, Dr. K. 
Valiūnas ir U. Grava betgi buvo 
įspėti vengti “kietų” priemonių sa
vo opoziciniams veiksmams prieš 
konferenciją. Jie taipgi nebuvo įleis
ti į tuos viešbučius, kuriuose apsi
gyveno Europos valstybių vadai. 
Jiems pavyko aplankyti kelis amba
sadorius, pasikalbėti su JAV dele
gacijos nariais, nepasižymėjusias pa
lankumu baltiečių bylai. Amerikie
čiai aiškino, kad “Baigminis aktas” 
su sienų pripažinimu ne tik nepa
kenks, bet dargi padės Baltijos kraš
tams. Esą, po dvejų metų įvyksian
čioj kitoj konferencijoj bus patik
rintas Sovietų Sąjungos visų įsipa
reigotų pažadų vykdymas. Dr. K. Va
liūno teigimu, tik Prancūzijos prez. 
V. G. d’Estaing buvo palankus Bal
tijos kraštams, nes savo oficialioje 
kalboje prasitarė, kad Prancūzija lai
kosi anksčiau nustatytų Europos sie
nų. Dr. K. Valiūnas daro išvadą, 
kad tai greičiausiai buvo Lietuvos 
atstovo Prancūzijoje dr. J. Balt
rušaičio nuopelnas. Speciali spaudos 
konferencija buvo surengta Švedi
jos sostinėje Stockholme, susilaukusi 
15 žurnalistų. Jie taip pat buvo lin
kę manyti, kad Helsinkio “Baigmi
nis aktas” tėra laiko gaišinimas. Bal
tiečių veiklą Helsinkyje atidžiai se
kė JAV, olandų, vokiečių, švedų, bel
gų ir pačių suomių spauda. Baigda
mas savo pranešimą, dr. K. Valiū
nas sudarė įspūdį, kad mums, lie
tuviams, teks pradėti naujos veiklos 
etapą: sekti Helsinkio deklaracijos 
įsipareigojimų vykdymą ir atkreipti 
Vakarų dėmesį į sovietų daromus 
jos pažeidimus bei daryti atitinka
mą spaudimą.

A.a. PROF. DR. ANTANAS STAR
KUS po sunkios ligos mirė rugpjū
čio 17 d. Niujorke, sulaukęs 74 me
tų amžiaus. Velionis buvo baigęs 
Marijampolės “Žiburio” gimnaziją, 
Kauno universiteto medicinos fakul
tetą. Studijas pagilinęs užsienyje, 
1940 m. apgynė medicinos mokslų 
doktoratą ir buvo paskirtas anato
mijos katedros vedėju Vilniaus uni
versitete, patologijos ir patologinės 
anatomijos katedros vedėju Kauno 
universitete. Gestapo buvo suimtas 
1943 m. kovo 16 d. ir išvežtas Stutt- 
hofo koncentracinėn stovyklon. Čia 
jis buvo paskirtas stovyklos gydy
toju ir daug padėjo kaliniams, ypač 
pirmaisiais metais, kai plačiai siau
tė viduriavimo epidemija. Po karo 
per Švediją atvyko į JAV ir įsikūrė 
Brooklyne. Dirbo St. Mary’s ligoni
nėje patologijos skyriaus vedėju,

Brazilija
LĖŠAS JAUNIMO KONGRESUI 

Brazilijoje telkia speciali komisija: 
pirm, prel P. Ragažinskas, vicepirm. 
N. Stasiulionis, ižd. V. Banys, sekr. 
G. Žarkauskaitė, H. Mošinskienė ir 
J. Tatarūnas. Vien tik kongreso stu
dijų dienoms reikės $6.000. Ligšio
linės pažadėtos Brazilijos lietuvių 
aukos siekia apie $4.000. Kongreso 
dalyviai į Sao Paulo miestą atvyks 
gruodžio 30 d. iš Montevideo, čia 
jiems yra numatyta: bendras N. Me
tų sutikimas, tautinių šokių šventė, 
koncertas, nuotraukų, tautodailės ir 
meno parodos. Studijų dienų metu, 
1976 m. sausio 1-6, kongresai! atvy
kusioms svečiams bus organizuoja
mos ekskursijos į įdomesnes Brazi
lijos vietoves.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS liepos 20 d. Buenos Aires mies
te surengė trigubą iškilmę — S. Da
riaus ir S. Girėno skrydžio metinių, 
argentinietiškos Ateivių Dienos mi
nėjimus, Onų pagerbtuves. Progra
mai vadovavo jaunosios kartos atsto
vai R. Rudis ir Z. Tamošiūnaitė, 
Paskaitą apie tragiškai žuvusius mū
sų lakūnus ir Ateivių Dieną skaitė 
Vladė Survilienė. Jaunimo ansamb
lis, vadovaujamas N. Zavickaitės, pa
sveikino visas Onas. Joms ir pačiam 
ansambliui, mininčiam ketverių me
tų sukaktį, buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Koncertinę programą at
liko ansamblio mažieji šokėjai bei 
dainininkai, gitaristas D. Jaglinskas, 
“Tarantelą” pašokusios S. Ruplėnai- 
tė ir Z. Rinkevičiūtė. Renginys už
baigtas kukliomis vaišėmis, kurios 
buvo surengtos Ononis pagerbti. Pa
dėkos žodį tarė AL Centro pirm. Ju
lius Mičiūdas. Gėlių puokštes jis 
įteikė paskaitininkei V. Survilienei 
ir ansamblio vadovei N. Zavickaitei.

ESTELA KLIAUGAITĖ Buenos 
Aires miesto sporto varžybose laimė
jo I vietą jieties metime. Dabar ji 
ruošiasi dalyvauti visos Argentinos 
sporto varžybose.

Urugvajus
MONTEVIDEO “SOLIS” TEAT

RE įvykusiame tarptautiniame folk
loro festivalyje lietuviams atstovavo 
dr. A. Stanevičiaus vadovaujamas 
“Ąžuolynas" su akordeonistais R. 
Šoliūnaite ir J. Petruškevičium. Už 
savo lietuviškus šokius “Ąžuolynas” 
susilaukė gausių plojimų. Urugva

jaus prezidento Bordaberry žmona 
pasveikino visų programoje dalyva
vusių vienetų vadovus ir salėje bu
vusį Lietuvos atstovą A. Grišoną, 
džiaugdamasi gražiu lietuvių pasiro
dymu. Pasak jos, geriausia progra
mos dalis buvo lietuviškoji.

LIETUVOS ATSTOVAS A. GRI- 
ŠONAS kartu su kitais diplomatinio 
korpuso nariais dalyvavo Urugva
jaus prezidentūroje surengtame Bo
livijos prez. Banzcrio priėmime. Jo 
žmona Liucija Grišonienė sekančią 
dieną buvo pakviesta j kitą priėmi
mą, skirtą Bolivijos prezidento žmo
nai Jolandai.

Australija
SYDNĖJAUS ETNINIŲ GRUPIŲ 

susirinkime liepos 27 d. buvo suda
rytas New South Wales valstijos 
etninių grupių komitetas. Susirin
kime dalyvavo daug parlamentarų, 
jų tarpe Australijos darbiečių prem
jeras G. VVhillamas ir opozicijoje 
esančios liberalų partijos vadas M. 
Fraseris. Nors buvo skelbiama, kad 
šis susirinkimas yra nepolitinio po
būdžio, susitarimą pažeidė premjeras 
G. Whitlamas, matyt, nepatenkintas 
M. Fraseriui sukeltomis ovacijomis, 
nes jam pačiam buvo paplota tik iš 
mandagumo. Abu šie federacinių 
partijų vadai buvo pakviesti ne kaip 
pagrindiniai kalbėtojai, o tik kaip 
garbės svečiai. Premjeras G. Whit- 
lamas išdrožė net 40 minučių truku
sią kalbą, girdamas savo vyriausy
bės darbelius ir kritikuodamas libe
ralus. Į šį antpuoli reaguodamas, li
beralų vadas M. Fraseris priminė 
premjerui G. Whitlamui, kad susi
rinkimas turėjo būti nepolitinis ir 
kad jiems priklausančio žodžio lau
kia tuzinas kitų kalbėtojų. Atkirtį 
premjerui G. Whitlamui jis pažadė
jo duoti kita proga. Savo žodį M. 
Fraseris užbaigė per 8 minutes ir iš 
susirinkimo dalyvių vėl susilaukė 
plojimų audros. Visi kalbėtojai, ir 
liberalai, ir darbiečiai, pripažino 
Australijos asimiliacinės politikos 
klaidingumą, oficialiai pasisakyda
mi už etnines organizacijas ir net 
joms skirtą finansinę paramą. NS 
Wales valstijos lėšomis jau yra iš
leista 255 psl. knyga, kurioje su
telkti etninių grupių organizacijų 
adresai, pateikiami organizacijų api
būdinimai. Ypač gražų įspūdį daro 
Australijos Lietuvių Bendruomenė, 
nes jos pirmininkas yra renkamas 
visų lietuvių ir, reikalui esant, kal
ba jų visų vardu. Panašią demo
kratinę tokio pobūdžio organizaciją 
Australijoje turi tik ukrainiečiai.

TAUTINIU VĖLIAVŲ GALERI
JA Gympie miestelyje, Queenslando 
valstijoje, paprašė Sydnėjaus lietu
vių klubo valdybą atsiųsti dvi nepri
klausomos Lietuvos vėliavas ir juos- 
telėn įgrotą mūsų Tautos himną. 
Laiške rašoma, kad su Lietuvos vė- 
liava ir jos himnu norima supažin
dinti vietinius gyventojus. Klubo 
valdyba patenkins galerijos prašy
mą.
Ispanija

PASAULINĖJE PAŠTO ŽENKLU 
PARODOJE Madride buvo išstatytas 
90 lapų apimties nepriklausomos Lie
tuvos ženklų rinkinys, kurį parūpino 
Šveicarijoje gyvenantis olandų kil
mės filatelistas Jan Poulie.
Šveicarija

DR. ALBERTAS GERUTIS, dip
lomatas, kultūrininkas ir žurnalistas, 
Berno mieste liepos 21 d. paminėjo 
savo amžiaus septyniasdešimtmetį. 
Po pasiuntinio dr. J. šaulio mirties 
1948 m. sukaktuvininkas reiškiasi 
kaip Lietuvos atstovas. Užsienio rei
kalų ministerijos tarnybon jis yra 
įsijungęs 1936 m., o sekančiais me
tais buvo paskirtas Lietuvos dele
gacijos prie Tautų Sąjungos sekre
torium, ėjo ir reikalų vedėjo parei
gas. II D. karo metais, iširus Tautų 
Sąjungai, įsijungė Lietuvos pasiun
tinybei! Berne. Dr. A. Gerutis gina 
ir propaguoja Lietuvos reikalus švei
carų spaudoje, skaito paskaitas, yra 
suredagavęs knygą “Lithuania”.

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS ir M. K. Čiur

lionio šimtųjų gimimo metinių mi
nėjimą Hageno “VVartburgo” svetai
nėje rugsėjo 27 d. rengia VLB kraš
to valdybos atstovybė Nordrhein- 
Westfalijoje ir Hageno apylinkės 
valdyba. Minėjimas bus pradėtas 
kun. dr. K. Gulbino atnašaujamomis 
Mišiomis. Progranion yra įtrauktos 
dail. A. Krivicko ir V. Odinienės pa
skaitos apie M. K. Čiurlionio kūry
bą, iš V. Berlyno atvykusios sol. Vi
dos Vaitkutės-OIchan dainos su pia
nistės R. Lampsatytės palyda, tauti
niai šokiai ir deklamacijos. Lietuvių 
susibūrimas bus užbaigtas bendra 
vakarone.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE iš 
Bonuos lankėsi dr. Schultz ■ Vanse- 
low, federacinės vidaus reikalų mi
nisterijos paramos skirstytojas sve
timtaučiams, su dviem augštais pa
reigūnais. Jie susipažino su gimnazi
jos ir VLB krašto valdybos darbais, 
abiejų institucijų finansine būkle, 
aiškinosi sąmatas, tikrino atskaito
mybe. Paaiškinimus teikė gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius, kurato- 
rijos valdybos atstovai J. Lukošius ir 
J. Barasas, VLB krašto valdyba. Va
sario 16 gimnazija laukia naujų mo
kinių. Prašymus su pažymėjimais 
siųsti šiuo adresu: Priv. Litauisches 
Gimnasiuni, 684 Lampertheim ■ Huet- 
tenfeld 4, W. Germany. Gimnazija 
turi 9 klases. Pirmon klasėn priima
mi mokiniai, baigę 4 pradinės mo
kyklos skyrius, o baigusieji 8 skyrius 
— į IV klasę. Naujieji mokslo me
tai pradedami rugsėjo 8 d.



Naujas tikybos vadovėlis
A. RINKŪNAS

Rašyti betkurį mokyklinį va
dovėlį šiais laikais yra sunku, 
nes autoriui tenka lenktyniauti 
su mokinių lituanistinio pajėgu
mo kritimu. Kol vadovėlis para
šomas, trunka pora metų. Po to 
praeina metai kiti, kol suranda
mas leidėjas ir atliekami spau
dos darbai. Per tą laiką moki
nių pajėgumas tiek nukrinta, 
kad originalus vadovėlio tekstas 
pasidaro kalbos atžvilgiu per
sunkus. Tuo būdu laiko lenkty
nes su mokiniais pralaimėjo ir 
neseniai iš spaudos išėjusio lie
tuvių kalbos žodyno autoriai. 
Tikybos vadovėlio “Krikščiony
bė Lietuvoje” autorius kun. dr. 
J. Gutauskas rungtynes atlaikė 
tik iš dalies vadovėlinėje kny
gos pusėje. Jis paruošė stiprų 
enciklopedinio pobūdžio žinių 
rinkinį, kokio nebuvo net nepri
klausomoje Lietuvoje ir kokio 
labai reikėjo dėstant tikybą li
tuanistinėse mokyklose šian
dien. Tokioje perspektyvoje lei
dinį tenka vertinti dviem at
žvilgiais — vadovėliniu ir enci
klopediniu — kaip pagalbinę 
mokslo priemonę.

Kalbant apie “Krikščionybę 
Lietuvoje” kaip apie gryną va
dovėlį, kurį turėtų įsigyti kiek
vienas mokinys, jo vertė yra tik 
vidutinė, nes puslapių, kuriuos 
aštuntojo skyriaus mokinys (o 
jam vadovėlis ir skirtas) galėtų 
savarankiškai skaityti ir supras
ti, yra nedaug. Pažiūrėkime į 
tai detaliau.

Vienas tokių suprantami} sky
relių (ir tai abejoju ar yra aš
tuntojo skyriaus lygyje) yra 
“Senasis lietuvių tikėjimas”, 7 - 
10 psl. Visdėlto ir čia, mano 
nuomone, trūksta žvilgsnio į se
nosios tikybos liturgiją, istori
ją, padavimus apie krivius, vai
dilas, vaidilutes ir pan. Šitas 
priedas padarytų skyrių žymiai 
lengvesnį ir įdomesnį to am
žiaus vaikams. Kitas geras sky
relis (ir čia abejoju, ar aštunto
jo skyriaus lygyje) yra “Religi
nis gyvenimas ir dora”, 52 - 54 
psl. Čia autorius gerai įžvelgia 
į tikrą mūsų vadinamos švento
sios Lietuvos veidą — lietuvis 
per amžius buvo gilaus tikėji
mo, didelio pamaldumo, augš- 
tos doros ir pasišventimo dides
niems idealams žmogus. Vienas 
geriausių mokiniams įkandamų 
puslapių yra apie Romą Kalan
tą 87 psl. Čia tai jau viskas pa
daryta be priekaišto: fotografi
ja, šūkis (“Aš mirštu dėl Lietu
vos”) ir trumpas įvykio apra
šymas vaikams prieinama kal
ba ir stiliumi.

Vadovėlyje gausu iliustraci
jų, spalvotų ir nespalvotų. Dalis 
pastarųjų atrodo gana blankios, 
nes perspausdintos iš kitų leidi
nių arba imtos iš senesnių foto
grafijų, bet spalvotosios litogra- 
finiu atžvilgiu yra be priekaišto 
(pvz. Aušros Vartų Marija, Vil
niaus šventovės). Metodiniu at
žvilgiu šiuo atveju paaiškinama
sis tekstas turėtų būti tuoj po 
paveikslėliu. Sudėjimas dauge
lio fotografijų į keturis pusla
pius (pvz. nenumeruotuose ke
turiuose puslapiuose tarp 56 ir 
57 yra trylika fotografijų) iliust
racijų reikšmę žymiai sumaži
na. Reikia manyti, kad tai buvo 
padaryta mažinant leidimo iš
laidas, nes kaikurios iliustraci
jos dėtos ant geresnio popie
riaus. Bet jeigu leidėjai turėjo 
pinigų ‘ įrišti vadovėlį į kietus 
viršelius, tai galėjo pridėti dar 
vieną kitą dolerį ir padaryti lei
dinį tinkamesnį savo paskirčiai.

Norėdamas pritaikyti leidinį 
mokyklai, autorius įdėjo kiek
vieno skyrelio pabaigoje klausi
mus — uždavinėlius savarankiš
kam vaikų darbui ir “pagalvoji
mus” ar “pasiryžimus”, kuriuos 
mokiniai raginami atlikti su mo

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas 
ir tautinių šokių šventėje š.m. spalio 12 d. Hamiltone

A. Paulionio, ruošiasi dalyvauti Kanados lietuvių dainų

kytojo pagalba. Klausimai - už
davinėliai vadovėlio vertę, aiš
ku, pagerina. Kai dėl pagalvoji
mų ir pasiryžimų, tai autorius 
čia įeina į kitą sritį: nuo religi
jos pereina prie auklėjimo. 
Amerikos viešosiose mokyklose, 
kaip žinome, auklėjimas yra at
skirtas nuo mokymo. Tik pa
staruoju metu yra įvestas nau
jas dalykas, pavadintas “Family 
Life”, kuris bereliginėse mo
kyklose yra ne kas kita kaip 
žmogaus gimimo aiškinimas, 
bet katalikų mokyklose, bent 
Kanadoje, yra tapęs auklėjimo 
pamokomis platesne prasme. 
“Pagalvojimai” ir “pasiryžimai” 
yra šios kategorijos (pvz. “pa
galvojimas”: ar suderinamas 
dėsnis — kieno valdžia, to ir ti
kyba — su sąžinės laisve? 19 
psl.). Nėra abejonės, kad “pa
galvojimų” klausimai nėra įkan
dami vieniems mokiniams. Tai 
sako ir pats autorius. Bet ir jau
nam mokytojui jie yra kietas 
riešutas metodiniu atžvilgiu. 
Dėlto ateityje būtų geriau, jei 
autorius vadovėlio gale duotų 
platesnį priedą, kuriame būtų 
pateikiamos instrukcijos, kaip 
tuos pagalvojimus ir pasiryži
mus mokiniams išaiškinti, kaip 
rengti diskusijas. Viešosiose ka
talikų mokyklose Kanadoje tam 
reikalui yra leidžiami mokyto
jams specialūs darbo sąsiuvi
niai.

Žiūrint į leidinį ne kaip į tie
sioginį vadovėlį, bet kaip į pa
galbinę mokslo priemonę — šal
tinių bei žinių rinkinį mokyto
jui, jis yra puikus. Jeigu pradi
niuose skyriuose (“Lietuva pri
ima krikščionybę”, “Protestan
tizmo išplitimas”, “Katalikų 
Bažnyčios stiprėjimas”, “Lietu
vos katalikų spauda”, “Mokyk
los”) sudėtą medžiagą galima 
rasti ir bendruose istorijos va
dovėliuose, tai skyriuose “Ne
priklausomoje L i e t u v oj e ”, 
“Okupacijų sutemose” ir ypač 
“Lietuviai katalikai išeivijoje” 
randame daug puikios medžia
gos. Kaikas skelbiama pirmą 
kartą, o tai, kas buvo skelbta 
anksčiau išblaškytai po daugelį 
leidinių, autorius kruopščiai su
rinko į vieną vietą ir perdavė 
kondensuota forma. Gaila, kad 
visa tai turėjo sutilpti į 100 pus
lapių leidinį.

Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
KRIKŠČIONYĖ LIETUVOJE. Iš 
mūsų religinės praeities ir da
barties. Lituanistinių mokyklų 8- 
jo skyriaus tikybos vadovėlis, 
JAV LB švietimo tarybos leidi
nys. Čikaga 1973 m. Kietais vir
šeliais. Kaina $4.

Atsiųsta paminėti
Prel. Aleksandras Dambrauskas - 

Jakštas, UŽGESĘ ŽIBURIAI. Biogra
fijų ii- nekrologų rinkinys. Redagavo 
ir autoriaus 70 metų amžiaus sukak
ties paminėjimą pridėjo dr. J. Tu
mas. Šis pirmasis LKM Akademijos 
leidinys buvo atspausdintas 1930 m. 
Kaune, Zavišos ir Steponavičiaus 
spaustuvėje. Fotomechaniniu būdu jj 
dabar perspausdino LKM Akademija 
Romoje kaip kun. Antano Liuimos, 
SJ, redaguojamų “Negęstančių žibu
rių” I tomą. 502 psl. minkštais vir
šeliais. Kaina nepažymėta. Roma, 
1975 m. Leidėjo adresas: LKM Aka
demija, Piazza della Pilotą 4, Roma, 
Italy.

Vilius Bražėnas, SĄMOKSLAS 
PRIEŠ ŽMONIJĄ. Informacinė ap
žvalga. 110 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina nepažymėta. “Laisvosios Lie
tuvos” knygų leidyklos leidinys nr. 
6. Tiražas 1.500 egz. Čikaga, 1975 m. 
Leidyklos adresas: 2618 West 71 St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Varpas nr. 13, 1975 m. Varpininkų 
Filisterių Draugijos žurnalas tautos 
bei žmogaus laisvei, tautinei kultū
rai ir lietuvybei, redaguotas Antano 
Kučio. Gaunamas pas administrato
rių Titą Braškį, 1214 N. 16 Ave., Mel
rose Park, Ill. 60160, USA.

A

P. Bugailiškio, gyvenančio Anglijoje, tapytas idiliškas Lietuvos gamtovaizdis

Svarbu menas - svarbiau išlikimas
Išeivijos teatras — jo visi nori ir kartu bijo

ANATOLIJUS KAIRYS
Išeivijos teatras nuo pat anks

tyvųjų tremties metų stovi lyg 
paslaptingas sfinksas mūsų kul
tūrinėje smėlynėje. Pavadinau 
sfinksu todėl, kad teatras yra 
norimas ir pageidaujamas, kai 
jo nėra, skaudžiai kritikuoja
mas, kai yra. Kai “sfinkso” akys 
užnešamos kritikos smėliu, teat
ro pasigendama, lyg ir būkštau- 
jama, kad jis nebeatgys. Tada 
siūlomi įvairūs receptai, jieško- 
ma kaltininkų ir priežasčių, ver
kiama dėl galimos teatro mir
ties ir t.t. Tačiau, kai nurimsta 
vėjai ir “sfinksas” vėl prakalba 
viliojančiu paslaptingumu, žmo
nės stebi jį iš tolo, neskubėda
mi padėti, bando jo gyvastin
gumą. Retas ateina savanoriškai 
ir pasiūlo savo pagalbą, retas 
parodo kultūrinį subrendimą iš
eivijos teatro gyvavimui page
rinti. Visuomenė nori teatro, 
bet ta pati visuomenė jo ir bijo.

Visiems reikalingas
Nebereikia kartoti žinomų da

lykų, būtent, kokias kultūrines 
funkcijas teatras atlieka, kokia 
jo reikšmė priaugančiai kartai, 
o tuo pačiu ir senstančiai, kad 
jo reikia, kad be teatro išeivijos 
kultūra merdi ir t.t. Jaunimas 
be teatro stokoja kultūrinio at
baigimo, o senimas, gyvenda
mas materialistinėje bendruo
menėje, vis labiau nukultūrėja, 
surambėja. Taigi, teatras reikš
mingas lygiai visoms kartoms.

Režisoriai, aktoriai neatsiran
da iš nieko. Jų reikia jieškoti 
toje pačioje visuomenėje, o su
radus — paruošti. Mūsų vyres
niesiems aktoriams — profesio
nalams dėl amžiaus ar kitų prie
žasčių pasitraukus iš teatrinės 
veiklos, susidaro tuštuma, kurią 
užpildyti darosi vis sunkiau ir 
sunkiau. Trūksta žmonių, trūks
ta entuziazmo, trūksta kapitalo. 
Jei kitose kultūrinėse srityse 
idealizmas dar įmanomas, teatre 
visai negalimas, nes pats pigiau
sias veikalo išvedimas į viešu
mą šiandien kainuoja per 
$1000. Dėl šios vienos priežas
ties pastoviai veikia tik 2-3 sce
niniai vienetai ir tai tik kelių 
žiponių pasišventimo dėka.

Reprezentacinis teatras
Daug kas jau seniai rekomen

duoja organizuoti reprezentaci
nį lietuvių teatrą š. Amerikoje 
ir gastroliuoti po didesnes lietu
vių kolonijas ar miestus. Tada, 
esą, jaunimas susižavės teatro 
menu, vaidyba, kultūrinėmis 
lietuvių vertybėmis ir masiškai 
eis į vietos teatrų sambūrius ar 
grupes. Tokiu keliu einant bū
siąs atgaivintas mūsų teatras 
išeivijoje. Mano nuomone, tai 

būtų tas pats, kas dėvėti bran
gią skrybėlę, o vaikščioti basam. 
Reprezentacinis teatras nesu
kels didesnio susidomėjimo mū
suoju teatru. Mūsų teatrui at
gimti ir sustiprėti pirmoj eilėj 
reikia finansų, o tik antroj eilėj 
žmonių. Jaunimo, norinčio vai
dinti, turime, tik nepajėgiame 
jo sudominti ar apjungti dėl vi
sos eilės priežasčių, ypač dėl 
vienybės stokos, visuomeninio 
susikaldymo. Antra vertus, ak
toriai auga ir bręsta ne žiūrėda
mi kitų vaidybos, bet patys vai
dindami ir dirbdami.

Realiai galvojant, neįmanoma 
patikėti, kad vienas reprezenta
cinis teatras atliktų reikšmingą 
auklėjamąjį vaidmenį. Amerika 
ir Kanada didelės šalys, miestus 
ir lietuvių gyvenvietes skiria 
tūkstančiai kilometrų, skirtin
gos laiko ir gyvenimo sąlygos. 
Vienas teatras neįstengtų visur 
būti, dažnai lankytis — būtų tik 
vienkartine ir reta pramoga, ne
darytų jokios įtakos prieauglio 
atžvilgiu. Be to, kaip gali egzis
tuoti reprezentacinis teatras, 
jeigu eilinė dramos grupė ne
pajėgia išsilaikyti? Kaip gab 
laikytis kalno viršūnė, jei nėra 
pačių kalno? Kaip galima su
kelti'audrą, jei nėra paprasčiau
sio vėjo? Argi kas pradeda sta
tyti namą nuo stogo? Ne, taip 
nėra. Pirma reikia prisiauklėti 
teatralų, sukelti lėšų, sudaryti 
gerą organizaciją, o tik po to 
bus galima kalbėti apie repre
zentaciją.

Formuojantis pobūdis
Mūsų apylinkėse yra daug 

priaugančio jaunimo, norinčio 
dirbti ir reikštis betkokioje tau
tinėje veikloje. Vieni eina į tau
tinių šokių būrelius, kiti į cho- 
rus ar orkestrėlius, treti (rtedi- 
delė dalis) ateina į dramos būre
lius ar jaunimo teatrus. Ir čia, 
kaip ir kitur, vieni dirba rimtai, 
kiti žiūri. Vieni kantriai neša 
pasiimtą darbą, bando jėgas, 
stengiasi, kiti ateina iš paskos, 
padėdami, prilaikydami ar bent 
žodžiais padrąsindami. Visi atei
na vedami savanoriško princi
po, skatinami vidinės lietuvy
bės tautinio įsipareigojimo dva
sios. ‘

Teatras yra neatskiriama lie
tuviškosios kultūros dalis ir, sa
kyčiau, avangardinė. Teatrą la
biausiai mato, pirmučiausiai iš
girsta ir garsiausiai apšaukia. Į 
teatrą prasiskverbia naujos, ne
retai priešingos įprastai gyveni
mo tvarkai mintys ir pažiūros. 
Teatras ne tik rodo, perteikia, 
bet ir kuria, įtaigoja, keičia, 
formuoja. Iš netvarkingo žmo
gaus jis padaro tvarkingą, iš 
lepšio — charakterį, iš neran
gaus — paslaugų, iš abejingo
— pasišventusį, iš nesąmoningo
— sąmoningą lietuvį, iš nemy
linčio ir šalto — neatlaidų kovo
toją už savo įsitikinimus ir lie
tuviškąjį idealą.

Teatras yra lokalinė apraiš
ka auklėjamąja prasme ir uni
versali — idėjine prasme. Te
atras ir aptariamas įvairiai: vie
niems jis yra meno institucija, 
kitiems pramoginė grupė, tre
tiems auklėjamoji organizacija, 
suaugusių universitetas. Aš te
atrą suprantu, ypač dabar, kaip 

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
K'IuTS Telefonas 471-1424 

čia gausite lietuviŽkų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

tam tikrą mokyklą. Tai augštes- 
nio laipsnio lituanistinė mokyk
la. Todėl teatras stiprėja, tobu
lėja ir šviečia savo vietovėje, 
patraukdamas visą apylinkę, 
jaunimą ir senimą, nelyginant 
švyturys, rodąs kryptį esan
tiems pavojuje tautiškai pa
klysti.

Gyvenimiška jungtis
Teatras tuo reikšmingas, kad 

suartina visas kartas, sukviečia 
jas po vienu stogu, suburia dau
gelį menų į vieną, darnų orga
nizmą, padedantį vieni kitiems. 
Taip kuriamas plačiai suprastas 
menas: šokis, daina, muzika, de
koracija, kalba, etiketas, kūno 
ir formos technika, tradicija ir 
tautinės - kultūrinės vert ybės. 
Ne iš knygų, kitų pasakojimų, 
bet tiesiogiai, pačiam asmeniui 
dalyvaujant, moraliai ir mate
rialiai įsipareigojant. Tai ne 
pramoga, nors pristatoma pra
moginiu keliu. Tai ne juokas, 
nors juokiamasi. Tai ne vaidy
ba nors vaidinama. Todėl jau
nimui scena, teatras yra nepa
keičiama vieta ne vien reikštis 
ar pasirodyti, bet kartu kurti 
pilnutinį žmogū,, jo charakterį, 
įaugti savo dvasią į mūsų tautinį 
organizmą. Nedidelė šviesa ap
šviečia didelį plotą, nes sklei
džia spindulius lygiai Į visas pu
ses. Taip ir teatras, suimdamas 
lietuviškąją kultūrą po savo 
stogu, pasiekia tautinėje plot
mėje geriausių vaisių. Teatras 
taip suartina jaunimą, kad net 
ir pasitraukę lieka ištikimi sce
ninio darbo bičiuliai ilgam lai
kui.

Kas svarbiau?
Aš pritariu minčiai, kad teat

ras yra pirmoj eilėj meno insti
tucija, bet dėl gyvenamųjų spe
cifinių išeivijai sąlygų šios min
ties nepalaikau. Pirrrtenybę ati
duodu mokykliniam teatro prin
cipui. Kokios profesijos žmonės 
bebūtume, ką beveiktume, svar
biausias mūsų principas yra tau
ta ir jos išlikimas. Ir šiam prin
cipui, šiam tikslui turi būti pa
lenkti visi kiti. Amerika, Kana
da, Anglija, Prancūzija ar bet- 
kuri kita laisva šalis gali sau 
leisti prabangą, įvairius eksperi
mentus. Ten yra daugybė žmo
nių, valstybiniai ištekliai, o ką 
mes turime? Kokiomis 'jėgomis 
ir finansais mes disponuojame? 
Kokiose sąlygose gyvena laisvo
sios tautos ir kokiose išeivija? 
Iš to seka išvada: kas tinka 
Amerikai ar Kanadai, netinka 
mums. Todėl negalima iš mūsų 
ir reikalauti to, ko pasiekia 
Amerikos teatrai, kinai, operos 
ar kitos meninės institucijos. 
Nelyginkim savo teatro su 
amerikiečių teatru. Nei Ame
rikai, nei Kanadai laisvė ir išli
kimas net neegzistuoja kaip idė
jos, tuo tarpu išeivijai laisvė ir 
išlikimas yra gyvybės ir mirties 
klausimas. Dėlto ir mūsų teat
ras turi būti palenktas ir pritai
kytas ne tiek meninei ar bend
rai žmogiškajai idėjai, bet kon
krečiai lietuviškajai, tautiška- 
jai, valstybinei mūsų idėjai.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun- 
gėt į “T. žiburių” skaitytojų 
šeimą?

Tėviškės žiburiai • 1975. IX. 4. — Nr. 36 (1335) • 5 psl.

Ū KULTMEJE VEIKLOJE
OSKARO MILAŠIAUS BIČIULIU 

DRAUGIJA tradicinį jo kapo aplan
kymą Fontenebleau kapinėse vasa
rio pradžioje šiemet atidėjo birželio 
1 d. Miesto burmistras Paul Sedamy 
tą dieną iškilmingai atidarė O. Mila
šiaus vardu pavadintą vieną Fonte
nebleau aikštę. Šia proga atitinkamą 
žodį tarė su velioniu O. Milašium 
draugavęs rašytojas Jean Cassou ir 
poetas Pierre Garnier. Iškilmėje da
lyvavo ir lietuvių kolonija su Pran
cūzijos LB tarybos bei valdybos na
riais. Po apeigų visi dalyviai turėjo 
bendrą išvyką Fontenebleau miške. 
Spauda, aprašydama iškilmes, O. Mi
losz - Malašių savo skaitytojams pri
statė kaip lietuvį poetą.

BALTIEČIŲ MENESIU rugsėjį 
paskelbė JAV 200 metų sukaktį mi
nintis Bostono miestas. Rotušėje šia 
proga atidaromos net penkios paro
dos, kuriose lietuviams atstovaus 
tautodailė ir fotografinė Bostono lie
tuvių istorijos apžvalga. Oficialiame 
mėnesio atidaryme rugsėjo 4 d. Bi
rutė Vaičjurgytė skaitys mūsų lite
ratūros ištraukas angliškai ir lietu
viškai. Festivaliniame koncerte rug
sėjo 13 d. dalyvaus O. Ivaškienės 
vadovaujama tautinių šokių grupė, 
Brocktono choras su vadovu kom- 
poz. J. Gaideliu, solistai B. O. Alek
saitė ir B. Povilavičius. Kompozito
rių J. Gaidelio, J. Kačinsko, M. K. 
Čiurlionio ir V. Montvilos kamerinės 
muzikos kūrinius rugsėjo 30 d. įvyk
siančiame koncerte atliks smuikinin
kas I. Vasyliūnas, čelistė J. Irons, 
pianistai I. Vasyliūnas ir S. Cibas. 
Bostono televizija specialiomis lai
domis miesto gyventojus supažin
dins su šio miesto baltiečių istorija, 
kultūrine veikla. Programoje taipgi 
dalyvaus latvių pučimaųjų instru
mentų ansamblis ir viena jų pia
nistė.

SANTAROS - ŠVIESOS FEDERA
CIJOS XXII suvažiavimas vyksta šį 
savaitgalį, rugsėjo 4-7 d.d., Tabor 
Farm vasarvietėje, Sodus, Mich., 
JAV. Paskaitas skaito: R. Šležas — 
“Lietuviškų media koalicija”, V. Ka
volis — “Pats ir asmuo, gamta ir 
kultūra”, V. Sevrukas — “Kolizija 
ir atradimai”, M. Gimbutienė — 
“Senosios Europos religija ir mo
ters vaidmuo”, J. Blekaitis — “Ra
dauskas, kaip žmogus ir poetas”, 
Pavel Litvinov — “The Movement 
for Human Rights in the USSR” 
(“Žmogaus teisių sąjūdis Sovietų 
Sąjungoje”), R. Šilbajoris — “Hu
moristinės ir estetinės distancijos 
Radausko kūryboje”. Simpoziume 
“Dabartinis lietuvių jaunimo vei
das” dalyvauja E. Pakštaitė, D. 
Kviklytė, A. Avižienis su modera
torium M. Plėškių; simpoziume “Ko 
Lietuva laukia iš išeivijos?” — Z. 
Rekašius, V. Rastenis ir V. Sevru
kas. Suvažiavimo renginius papildo 
Austės Pečiūraitės meno darbų pa
roda, A. T. Antanaičio pašnekesys 
su Liudu Dovydėnu ir literatūros 
vakaras, kuriame sutiko dalyvauti 
Ž. Bilaišytė, J. Blekaitis, L. Dovy
dėnas, E. Juodvalkytė, M. Katiliškis, 
K Ostrauskas, A. Pečiūraitė, L. Su
tema ir R. Vėžys. Organizaciniams 
reikalams yra numatytas specialus 
posėdis.

ČIKAGOS FORUM TEATRE vai
dintoje dramoje “The Gang’s All 
Here” vieną pagrindinių vaidmenų 
atliko lietuvis aktorius Antanas Moc
kus. Jo partnerių eilėse buvo filmų 
aktorius Dana Andrews.

KUN. DR. V. MANKELIŪNAS 
jau 22 metai profesoriauja valsty
binio Kolumbijos universiteto hu
manitariniame fakultete, dėstyda
mas psichologinius bei filosofinius 
mokslus. Taip pat dalyvauja savo 
straipsniais mokslinėje spaudoje.

NAUJĄJĮ KONCERTŲ SEZONĄ 
Čikagos Jaunimo Centre rugsėjo 14 
d. pradės “Margutis”, pasikvietęs du 
jaunuosius muzikos bei dainos atsto
vus — pianistą Vytautą Smetoną iš 
Klevelando ir sopraną Anitą Pakal
niškytę iš Ontario provincijos Ha
miltono.

ARĖJAS VITKAUSKAS primena, 
kad nevisos enciklopedijos informa
cijų apie Lietuvą įieško sovietiniuo
se šaltiniuose. Jo pavyzdys — “The 
World Book Encyklopedia 1975”, ku
rią Čikagoje leidžia “Field Enter
prises Educational Corporation”, šio
je enciklopedijoje skaitytojus su 
Lietuva supažindina Mičigano uni
versiteto geografijos profesoriaus 
George Kish trijų puslapių straips
nis, nušviečiantis dabartinę Lietuvos 
okupaciją, užsienyje vis dar veikian
čias Lietuvos atstovybes. Straipsnio 
autorius apibūdina žemės ūkio sukol- 
chozinimą, sovietinių okupantų vyk
domą religijos varžymą. Tiksliai at
skleidžiamas Lietuvos užėmimas, vy
riausybės nuvertimas, rinkimų ko
medija, priverstinis įjungimas Sovie
tų Sąjungon. Pasak prof. G. Kish, 
nors daug lietuvių buvo ištremta Si
biran, gyventojų skaičius esąs be
veik tas pats, nes juos papildė at
ėjūnai. Dėlto didesnė pusė visų Lie
tuvos gyventojų jau nemoka lietuvių 
kalbos ir jos nevartoja. Šis jo teigi
mas nėra tikslus. Lietuviai sovietų 
okupuotame krašte vis dar sudaro 
apie 80% visų gyventojų, išsaugojo 
gerokai didesnę tautinę proporciją, 
negu latviai ir estai. Dėl šios prie
žasties ir pasipriešinimas okupantui 
Lietuvoje yra stipresnis už latvių ir 
estų. Tai liudija Vakarus pasiekusi 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika”, R. Kalantos bei kitų lietuvių 
gyvybės aukos, padažnėję teismai 
Vilniuje.

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTOSIOMS 
GIMIMO MĖTINĖMS kuriamas spe
cialus spalvotas penkių dalių doku
mentinis filmas “Pasaulis man atro
do kaip didžiulė simfonija”. Filmo 
kūrėjai — scenarijaus autorius ir 
rež. R. Verba, scenariste L. Pangony- 
tė, operatoriai A. Jančoras ir D. Pe- 
čiūra. Savo balsu filmą papildys Pa
nevėžio dramos teatro aktorius D. 
Banionis,'' skaitantis M. K. Čiurlio
nio laiškų ištraukas ir keliantis klau
simus žiūrovams. Filmas nebus gry
nai biografinis ar menotyrinis, nors 
pasakos apie svarbiausius M. K. Čiur
lionio gyvenimo momentus, žiūrovus 
supažindins su jo paveikslais bei mu
zika, menotyrininkų samprotavimais. 
Filmo kūrėjai vadovausis jausmine 
improvizacija, atsekdami kūrybos iš
takas, tyrinėdami didžiojo meninin
ko asmenybę subrandinusius aplin
kos veiksnius, išryškindami šio mū
sų tautos genijaus reikšmę dailės ir 
muzikos istorijai. Dalis šio filmo bus 
parodyta M. K. Čiurlionio minėjimo 
iškilmių metu, o vėliau jis bus pa
pildytas šventinių vakarų vaizdais 
Vilniuje, Maskvoje, Odesoje, Novosi
birske bei kitose vietovėse.

ŠIEMETINES PREMIJOS CHO
REOGRAFAMS buvo paskirtos už 
šokių komoozicijas respublikinei dai
nų šventei. Pirmąją laimėjo Juozas 
Lingys, dvi antrąsias — Marija Vai- 
tulevičiūtė ir Juozas Gudavičius.

TARPTAUTINIAME M U Z I K OS 
FESTIVALYJE Suomijoje, Turku 
mieste, dalyvavo Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas nusipelnęs Lietuvos 
kamerinis orkestras. Festivalio kon
certuose jis atliko W. A. Mocarto, G. 
Rossini, D. šoštakovičiaus ir F. Ba
joro kūrinius.

M. K. ČIURLIONIO SKULPTŪRĄ, 
kuri bus išlieta iš bronzos, baigia 
kurti vilnietis skulptorius Gediminas 
Jokūbonis. “Literatūros ir Meno” at
stovui E. Pranckūnui jis apie šį savo 
kūrinį pasakojo: “Mane seniai jaudi
ni mintis sukurti didžiojo mūsų me
nininko skulptūrinę figūrą. Ir gimė 
ji Druskininkuose, vaikštant Drusko- 
nio ežero pakrantėmis. Kaip matote, 
Čiurlionį pavaizdavau laisva poza: sė
dintį kiek pakelta galva, rankomis 
apglėbusį kelius. Jis mėgo svajoti, 
žvelgti į saulę, dangaus mėlynę. 
Man rodosi, kad svajonė, susimąsty
mas, dvasinis monologas Čiurlionio 
kūryboje užima itin reikšmingą vie
tą. Tokį aš jį bandžiau įkūnyti savo 
skulptūroje...”

VILNIAUS TELEVIZIJOS IR RA
DIJO ANSAMBLIS “Armonika”, va
dovaujamas kompoz. Vytauto Juoza- 
paičio, gastroliavo Klaipėdoje bei ki
tose pamario vietovėse. Koncertuo
se dalyvavo solistai J. Stasiūnas, G. 
Apanavičiūtė, R. Vešiota ir S. Liup
kevičius.

LIETUVOS KINO STUDIJOS fil- 
muotojų grupė su rež. Stasiu Motie
jūnu kuria filmą “Pelenų diena”, 
vaizduojantį baudžiavos laikų gyve
nimą. Atskiri epizodai filmuojami 
Jurbarko rajono Vytėnų pilyje, Slu- 
kučių malūne, Laukesose ir Palė- 
kiuose. Talkininkų eilėse yra Jurbar
ko liaudies teatro aktoriai.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJA šią vasarą surengė 
daug parodų kurortinėse bei turisti
nėse vietovėse. Iš jų minėtinos indi
vidualios parodos: Nidoje — V. 
Strauko ir A. Macijausko, Klaipėdo
je — latvių fotografo E. Spurio, Pa
langos parodų galerijoje — A. Sut
kaus “Susitikimai Bulgarijoje”, A. 
Macijausko ir argentiniečio P. Rao- 
tos; kolektyvinės parodos: Vilniuje, 
Plateliuose ir Rumšiškėse — "Žmo
gus ir žemė”, Palangoje — “Žmo
gus ir kultūra”.

VILNIAUS DAILĖS SALONE įvy
ko šio miesto dramos teatro vyr. dail. 
Vytauto Kalinausko scenografijos ir 
tapybos darbų paroda. Įsigilinti į 
scenografiją lankytojams padėjo pa
rodos erdvės suskaldymas aksomi
nėm draperijom. Pagrindinė vieta 
parodoje teko jau pastatytų veikalų 
eskizams. Nemažo dėmesio susilau
kė eskizai B. Sruogos dramai "Kazi
mieras Sapiega”, kuria savo reper
tuarą papildys Vilniaus dramos teat
ras. Dail. V. Kalinauskas taipgi yra 
ir pasižymėjęs grafikas.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUS steigia žemaičių buities skyrių. 
Jam pasirinktas 15 hektarų plotas 
netoli Masčio ežero. Čia jau 1967 m. 
buvo perkelta šiaudiniastogė klėtis 
iš Gadūnovo apylinkės ir kaimiška 
pirtis iš Tryškių, o kiek vėliau atke
liavo ir vėjinis malūnas iš Nerim- 
daičių. Naujasis muzėjus po atviru 
dangum jau turi vieną stambią sody
bą su troba, klėtimi, tvartu, kiauli
ninku, daržine, jauja ir pirtimi. So
dybą papildo stogastulpis, pakelės 
kalvė, dvi iškastos kūdros. Pamažu 
ryškėja ir vidutinės sodybos kontū
rai. Šis muzėjaus skyrius atkurs 
centrinės Žemaitijos buitį 1913 m., 
pastatus bei jų apstatymo rakandus 
telkdamas iš Telšių ir Plungės rajo- 

•nų. Organizuodamas buities skyrių, 
daug dirbo, prieš išeidamas pensi
jon, kraštotyros muzėjaus direkto
rius P. Snarskis, o dabar jo darbą 
tęsia mokslinis bendradarbis D. Sra- 
gauskas.

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUJE nemažo lankytojų dėmesio su
silaukė liaudies meistro Alekso Pa- 
jados drožinių paroda. Spaudoje mi
nimi jo kūriniai “Birutės pagrobi
mas”, “Velnių kompanija”, “Žalgi
rio mūšis”, “Gandralizdis”, “Žaltys”, 
“Skausmas”. V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sųžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namu: 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
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 816%
Antradieniais 10 - 3 = pensijų s-tas 816%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7Į6%
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 — DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines 91/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 916%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi 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
21 Lumbervale Ave. • • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and
Telefonas 531-1305 1636

ir Bloor Autorite Garage,

SERVICE
Dundas St. W. 
296 Brock Ave. 
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, 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

CTEDUA1PC EIIDC 406 Roncesvalles Ave.dltrnAFSO FUK3 telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j goražę.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bei ateityje numatomą visišką 
šio eksporto nutraukimą.

Prieš dešimtį metų federaci- 
nėn politikon Įsijungė kvebekie- 
čiai — dabartinis premjeras P. 
E. Trudeau, susisiekimo minis- 
teris J. Marchand ir ryšių mi- 
nisteris G. Pelletier, šią trijulę 
dabar suskaldo G. Pelletier pa
skelbtas pasitraukimas iš politi
kos ir jo paskyrimas Kanados 
ambasadorium Prancūzijoje. Jis 
pakeis dabartini ambasadorių L. 
Cadieux, kuriam praėjusią sa
vaitę jau buvo surengtos oficia
lios išleistuvės Paryžiuje. G. 
Pelletier, 10 metų praleidęs fe
deraciniame parlamente ir 7 
metus ministerių kabinete, sie
kia atokvėpio ramesnėse parei
gose. Kanadiečiams buvo įdo
mus jo, kaip ryšių ministerio, 
susikirtimas su Kvebeku dėl 
pastarojo reiškiamų pretenzijų 
i kabelinės televizijos kontrolę. 
Naujuoju ryšių ministerių 
premjeras P. E. Trudeau pasi
rinko ilgametį Kanados radijo 
ir televizijos komisijos pirm. 
Pierre Juneau.

Ontario premjeras W. Davis 
paskelbė tūkstančio vasaros dar
bų pratęsimą jaunimui pilniems 
metams valdinėse institucijose. 
Ontario Prekybose Rūmuose 
tartame žodyje premjeras W. 
Davis konstatavo nemalonius 
nedarbo faktus jaunimui. Kana
doje šiuo metu yra 350.000 be
darbių, neturinčių 25 metų am
žiaus. Iš šio tikrai didelio skai
čiaus 116.000 gyvena Ontario 
provincijoje. Taigi, darbo užtik
rinimas vienam jų tūkstančiui 
tėra lašelis jūroje, greičiausiai 
susietas su rinkiminio vajaus 
propaganda. 115.000 ir toliau 
liks be darbo. Premjeras W. 
Davis kaltę suvertė ekonomi
niam sulėtėjimui, sumažinusiam 
naujus darbus jaunimui. Jis 
taipgi ragino Ontario Prekybos 
Rūmus sekti jo pavyzdžiu ir pa
rūpinti darbo jaunuoliams. Pa
sirinktą 1.000 jaunuolių valdžia 
stengsis apmokyti ir paruošti 
esantiems darbams. Ontario pro
vincija kiekvieną vasarą parū
pina darbo 7.500 studentų bei 
vyresniųjų klasių moksleivių.

Newfoundlandijos konserva
torių premjeras F. Moores pa
skelbė provincinio parlamente 
rinkimus rugsėjo 16 d. Tai bus 
jau treti rinkimai pastarųjų ket
vertų metų laikotarpyje. Pasku
tiniuosiuose rinkimuose 1972 
m. kovo 24 d. į 42 vietų parla
mentą konservatoriai pravedė 
33 atstovus, liberalai — 8, Nau
joji Labradoro Partija — savo 
vadą M. Martiną. Pastarasis jau 
yra pasitraukęs iš pareigų. Šią 
provinciją ilgus metus valdė li
beralai ir jų vadas J. Small- 
woodas, Newfoundland^ įjun
gęs Kanados federacijon. Su jo 
pasitraukimu iš politinės arenos 
naujasis liberalų vadas Ed. Ro
berts neišvengė pralaimėjimo. J. 
Smalhvoodas, nepaisydamas se
natvės dabar vėl grįžo politi
kon, apgailėtinai suskaldydamas 
liberalus. Negalėdamas susigrą
žinti partijos vadovybės, jis 
įsteigė naują Liberalų Refor
mos Partiją, kuri nutrauks dalį 
balsų ir padės konservatoriams 
laimėti rinkimus. Juose daly
vaus ir NDP socialistų atstovai, 
kurių nė vienas dar nėra įkėlęs 
kojos parlamentan. I

Kanados pramonės ininisteris 
A. Gillespie Toronto CNE paro
dos direktoriams tartu žodžiu 
įspėjo unijų vadus vengti besai
kių reikalavimų. Toks jų vado
vavimas unijoms esąs tikras Ka
nados ateities išdavimas. Jeigu 
jie ir toliau laikysis panašaus 
principo, nedaugeliui kanadie
čių bus iškovoti augštesni atly
ginimai, o daugeliui bus suma
žinti darbai. Pasak jo, pasauli
nėje rinkoje dabai’ vyksta at
kaklios varžybos, kurias Kanada 
gali laimėti pigesniais gami
niais, o jiem yra būtinas nuosai
kumas atlyginimų didinime. Mi- 
nisteris A. Gillespie savo argu
mentams pasirinko tokį pavyz
dį: “Įsivaizduokime, kad JAV, 
Bendroji Europos Rinka ir Ja
ponija kanadiškiems gaminiams 
įveda papildomą 10% muitą. 
Toks veiksmas būtų laikomas 
didžiausia katastrofa Kanados 
pramonei. Lygiai katastrofiškas 
yra gamybos proceso pabrangi
nimas, atneštas unijų reikalavi
mų.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

GARBENS

Toronto Birutės draugovės skautės Įžodžio proga pas dailininkus A. A. Ta
mošaičius jų ūkyje prie Kingstono, Ont. Iš kairės I eilėje: G. Baltaduonie
nė, D. Keršienė, O. Balsienė, P. Saplienė, M. Vasiliauskienė, G. Stripinienė, 
I. Baziliauskienė; II eilėje: G. Tarvydienė, dail. A. Tamošaitis, E. Namikie- 
nė, dail. A. Tamošaitienė, E. Simanavičienė, O. Radzevičienė

Latvių skautininkas E. Ozols apdovanotas Lietuvių Skautų Sąjungos Padėkos 
ordinu Romuvos stovyklavietėje. Ordiną prisega Kanados vadeiva S. V. 
Morkūnas. Šalia jo — kapelionas kun. St. Kulbis, SJ, L. Gvildienė, A. Ba- 
ziliauskas Nuotr. VI. Bacevičiaus

Skautų veikla
• f XIII Romuvos stovyklą liepos 

20 d. suvažiavo gausus būrys skautų 
ir skaučių — iš Toronto, Hamiltono, 
Montrealio ir Klevelando, arti 200. 
Stovyklos kapelionu buvo kun. s. S. 
Kulbis, SJ.

Pirmajai savaitei vadovai pasi- 
skyrstė pareigomis: stovyklos virši
ninkas ps. A. Baziliauskas, skaučių 
pastovyklės viršininkė s. L. Gvildie
nė, stovyklos adjutante J. Bekerytė, 
paukštyčių pastovyklės viršininkė 
ps. G. Tarvydienė, talkinama Y. Jo- 
kubynaitės, S. Kazilcvičiūtės ir D. 
Barzdžiūtės. Stovyklos programos ve
dėja buvo ps. B. Paliulytė, sporto va
dovė vyr. sk. skl. O. Balsienė, talki
nama vyr. sk. ski. V. Turūtaitės. 
Stovyklos atjutantas — vyr. sk. A. 
Kobelskis, vilkiukų pastovyklės vir
šininkė g. vyr. vi. E. Namikicnė, pa
dedama s. Poškos, jūrų skautų vado
vas -— j. b. V. Keturakis, gail. sesuo 
A. Karpienė. Šeimininkėmis pirmą 
savaitę buvo s. I. Zubienė, V. Jaku- 
bickienė, D. Šaltmirienė, B. Aukš- 
taitienė, I. Liškauskienė ir B. Rekš- 
taitienė.

Vyr. skaučių Įžodį įspūdingai pra
vedė vyr. s. M. Vasiliauskienė. Čia 
mėlynais kaklaraiščiais pasipuošė

©^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Lietuvos lengvosios atletikos pir
menybėse, kurios vyko trijuose Vil
niaus stadijonuose, kaikur pasiektos 
neblogos pasekmės. Kaunietis A. 
Gauza 100 m nubėgo per 10,3 sek. ir 
pakartojo Lietuvos rekordą. V. Meš
kauskienė - Petrulytė irgi pakartojo 
100 m Lietuvos rekordą, įveikusi 
nuotolį per 11,5 sek. Tačiau 200 m 
bėgime ji ne tik pasiekė naują Lie
tuvos rekordą — 23,8 sek., bet ir bu
vo pirmoji lietuvaitė peržengusi 24 
sek. ribą. Jietininkė J. Putinienė nu
sviedė jietį — 57,16.

Irklavimo varžybose Lucernoje 
sėkmingai dalyvavo Lietuvos irkluo
tojos. Vienvietininkė G. Ramoškienė 
abi dienas atplaukė pirmoji. Tokį 
pat laimėjimą pasiekė ir keturvietė 
su vairininke. Keturvietės įgulą su
darė K. Koženkova, A. Rustelytė, R. 
Baltutytė, N. Latožaitė ir J. Narvi- 
daitė.

Rima Makauskaitė vis gerina rutu
lio stūmimo rekordus. Neseniai įvy
kusiose Nemuno sporto draugijų 
rungtynėse iki 19 metrų ribos jai 
pritrūko tik 7 cm — 18,93 cm. Tikė
kimės, kad ji šią ribą įveiks ir ma
tysime ją Montrealyje.

A. Jančiauskas vienintelis Lietu
vos atstovas Sov. Sąjungos jaunių 
bokso pirmenybėse laimėjo I vietą. 
Nugalėjęs visus savo priešininkus 
I sunkaus svorio grupėje, jis antrus 
metus iš eilės tapo Sov. Sąjungos 
jaunių meisteriu.

Darius Lasys ir Arūnas Lauritėnas 
atstovavo Sov. Sąjungai Europos jau
nučių krepšinio pirmenybėse Graiki
joje. Sov. Sąjunga čia savo prieši
ninkus dažniausiai įveikdavo triženk
liais skaičiais. Pirmenybėse laimėjo 
pirmą vietą.

Ispanijoje pasibaigė Europos mer
ginų krepšinio pirmenybės. Laimėjo 
Čekoslovakijos krepšininkės. Sov. 
Sąjungos atstovėms atiteko antroji 
vieta. Jos komandoje žaidė dvi lie
tuvaitės vilnietės — R. Minkevičiūtė 
ir V. Šulskytė.

Pasaulio baidarių ii- kanojų pirme
nybės įvyko Belgrade. Čia 10.000 m 
nuotolyje dviviečiu kanojumi Vladas 
Česiūnas ir J. Lobanov laimėjo pir
mą vietą. V. Česiūnas pasaulio pir
menybėse pirmą vietą laimėjo ket
virtą kartą.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

QUEBEC — BLOOR, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, plius pla
tus ir gilus sklypas, nauja šildymo sistema, pilnai įrengtas rūsys, pri
vatus įvažiavimas; greitai galima užimti; savininkas gyvena Vanku
veryje; įmokėti apie $10.000.
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras 5 butų namas 14 kambarių (5 kam
bariai pirmame augšte savininkui), pajamos už kitus 4 butus — $125 
į savaitę; savininkas ims atgal vieną mortgičių 10%; įmokėti apie 
$30.000.
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras, 10 kambarių, pajamų namas, 3 prau
syklos, užbaigtas rūsys, vandeniu šildomas; 9% morgičius; įmokėti 
apie $20.000.
ARTI DUNDAS GATVĖS, atskiras, 6 kambarių medinis namas, labai 
gražiai ir moderniai įrengtas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina 
tik $46.900.
PORT CREDIT, ką tik pasiūlytas parduoti gražus, naujas vienaaugš- 
tis, 8 kambariai, elektra šildomas, privatus įvažiavimas, garažas; 
prašoma kaina tik $69.900.
60 MYLIŲ Už TORONTO, 100 akrų ūkis, parduodamas gana pigia 
kaina; teirautis pas St. Dargį.

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

Vilija ir Eglė Gačionytės, J. Bekery
tė, V. Turutaitė, K. Dambaraitė, R. Ka- 
rosaitė, D. Draugelytė, F. Šarkutė, D. 
Sinkevičiūtė ir S. Zenkevičiūtė. Jū
rų skaučių įžodį davė L. Žukauskai
tė, S. Taralaitė ir R. Trinkaitė. Skau
tų vyčių įžodį davė V. Asevičius. 
Geltonus kaklaraiščius gavo skautės: 
L. Ropytė, J. Daržinskaitė, Astra ir 
Alma Senkutės iš Timmins, Ont., ir 
skautas Saulius Fidleris iš Deep Ri
ver, Ont.

Antrąją savaitę stovyklai vadovavo 
ps. Vyt. Turūta. Skaučių pastovyklės 
viršininkė buvo s. R. Žilinskienė. 
Prie štabo prisidėjo Kanados vadei
va v.s. VI. Morkūnas, paežerio bu
dėtojas j.s. P. Butėnas. Gailestin
gosios Sesers pareigas ėjo B. Staniu
lienė. šeimininkėmis buvo L. Cesė- 
kienė, V. Jakubickienė, I. Jurkienė, 
talkinamos ■ vyr. skaučių. Valgomojo 
tvarką palaikė yyr. sk. O. Radzevi
čienė.

Abiejų savaičių ūkvedžio darbą rū
pestingai atliko Br. Saplys. Jam pa
gelbėjo nenuilstantis skautų bičiulis 
1. Krasauskas. Vandens apsaugoj abi 
savaites budėjo S. Klibingaitytė, lau
žams vadovavo sesė D. Urbaitė iš 
Klevelando.

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)

1 1 13 Dundas St. W., Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e,‘ 530-5434 NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8'/2% už 1 m. term. dep.
7!6% už taupymo s-tas
816% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AK T Y VAI virš 11

IMA:

916% už asm. paskolas

916% 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) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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 1A6

Vilnietis M. Krejeris žaidė stalo 
tenisą Europos jaunių pirmenybėse 
Jugoslavijoje sovietų jaunių koman
doje, kuri laimėjo pirmą vietą.

Bulgarijoje pasibaigė pasaulio jau
nių klasikinių imtynių pirmenybės. 
Kaunietis Valentinas Mizgaitis lai
mėjo pirmą vietą.

Pasaulio moterų krepšinio pirme
nybės įvyko Kolumbijoje. Sov. Są
jungos rinktinėje žaidė A. Jankūnai- 
tė - Rupšienė.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Maskvoje I. Nikanova - Juozaitytė
I. 500 m nubėgo per 4:14,7. Tai nau
jas Lietuvos rekordas ir kartu pa
siekta olimpinė norma (4:15.0). Bet 
ar jai teks pasiekti Montreal), neaiš
ku. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Golfo turnyras įvyks rugsėjo 7 d.,
II. 30 v., Georgetown aikštyne. Visus 
kviečiame dalyvauti.

Atrankinėse golfo varžybose, ku
rios vyko Gormley aikštyne, gerai 
žaidė jaunieji vytiečiai. A. Šimkevi- 
čius laimėjo I vietą — 75, A. Staus
kas antrą — 82, P. Stauskas ketvirtą 
— 84. V. Sergantis penktą — 85. 
Šios varžybos kartu buvo antrosios 
atrankinės rungtynės sudaryti ko
mandoms, kurios dalyvaus tarpmies
tinėse varžybose Klevelande.

Laura Žukauskaitė skautų stovyk
loje šaudymo varžybose 14 - 16 m. 
grupėje laimėjo II vietą. Buvo šau
doma 22 kalibro šautuvais.

A. Siminkevičius išvyko į Vanku
verį dalyvauti Kanados jaunių golfo 
pirmenybėse. A. S.

ŠAUDYMO PIRMENYBES
Š.m. rugsėjo 13 d. Peel Ranges 

šaudykloje, netoli Bramptono, įvyks 
Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių šau
dymo pirmenybės. Pradžia — 10 v.r. 
Registracija — nuo 8.30 v.r. Progra
ma: laisvas pistoletas, standartinis 
pistoletas, 22 kai. sportinis šautu
vas ir 22 kai. tarptautinės klasės šau
tuvas.

Š.m. rugsėjo 20 d. latvių šaudyk
loje Berzainė; netoli Toronto, įvyks 
Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
lėkščių šaudymo pirmenybės. Pra
džia — 9 v.r. Registracija — 8 v.r. 
Abiejose pirmenybėse bus vykdomos 
komandinės ir individualinės varžy- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

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 privačių 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.

CHOLKRn

2336 Bloor Street West 
tel. 763-5555 namų 535-1584

CANADA TRUST REALTOR 
KINGSWAY BRANCH

2962 Bloor St. West Tel. 236-2311
Perkant ar parduodant namus, apartamentus, verslą, 

mielai jums patarnaus —

J. TAMULIONIS
Reikalingi namai pardavimui

Tel. 236-2311 
Namų 239-8201



Toronto, Ontario
Arlene Morkis - Morkytė, 23 

m. amžiaus, yra parašiutininkė, 
praktikuojanti šį sportą jau dve
ji metai. “The Toronto Star” 
VIII. 29 išspausdino apie ją pla
toką rašinį, nes ji buvo numaty
ta parašiutininkų programai Ka
nados parodos metu. Ji buvo 
vienintelė moteris septynių pa
rašiutininkų grupėje, turėjo iš
šokti iš lėktuvo 2.500 pėdų augš- 
tyje ir nusileisti į Ontario ežerą. 
Atrodo, kad ji aviacinėje prog
ramoje dalyvavo. Iki šiol ji yra 
nusileidusi su parašiutu 41 kar
tą. A. Morkytė dirba kaip pa
cientų priėmėja Princess Mar
garet ligoninėje. Jos motina 
mirė .rugpjūčio mėnesį. Abu jos 
tėvai yra lietuviai, bet ji lietu
viškai nekalba.

Toronto universitetas atsiun
tė “TŽ” redakcijai plačią infor
maciją apie savo veiklą. Joje sa
koma, kad priimami ir Kanados 
gyventojai, ir užsieniečiai pagal 
turimą vietų skaičių. Kaikurie 
fakultetai esą perkrauti — į vie
ną turimą vietą yra 10 prašymų. 
Universitete veikia paruošiamie
ji kursai tiems, kurie nėra bai
gę Ontario XIII skyriaus. Tai 
“Transitional Year Program
me” ir “Pre-University Cour
ses” (Woodsworth College). 
Ypač vertas dėmesio vadinama
sis tęstinu studijų institutas ar
ba mokykla — “School of Con
tinuing Studies”. Ten dėstomi 
įvairūs mokslai, įskaitant ir kal
bas. Moderniųjų kalbų eilėje pa
žymėta latvių kalba, bet nėra 
lietuvių kalbos (matyt, nėra to
kių studentų). Be to, įvairių kur
sų rėmuose dėstoma politinė bei 
socialinė Baltijos valstybių isto
rija. Informacijai telefonas: 
928-2400.

Centrinėje Metropolinio To
ronto bibliotekoje veikia kalbų 
centras — “Languages centre”, 
turįs knygų 60 kalbų, o vadovė
linio pobūdžio knygų — 130 kal
bų. Iki šiol sukaupta 52.000 to
mų. Be to, 42.000 knygos yra 
apyvartoje metropolinio Toron
to srityje. Yra knygų ir lietuvių 
kalba. Knygos duodamos skai
tyti suinteresuotiem asmenim 
nemokamai. Kasmet svetimų 
kalbų centras papildomas nau
jais leidiniais. Centro vedėjas 
yra Leonard Wertheimer. Jis 
buvo nuvykęs į tarptautinę kny
gų parodą Frankfurte, V. Vokie
tijoje, kur nupirko 3.000 kny
gų įvariom kalbom. Manoma, 
kad dėl informacijos stokos apie 
minėtąjį centrą torontiečiai per- 
mažai naudojasi turimomis kny
gomis. Šio centro lietuvių sky
riuje seniau buvo ir grynai ko
munistinės propagandos knygų. 
Dalis jų buvo pašalinta. Ar nė
ra dabar, kol kas neturima ži
nių.

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psl.)

bos. Pirmenybes'rengia estai. Visi 
lietuviai šaudytojai, tiek pavieniai, 
tiek ir organizuoti, skatinami daly
vauti. Juzas Usvaltas yra įgaliotas

I

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
NEMOKAMAS PRISTATYMAS . — •

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sgžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS? TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

lietuvių Baltic Exporting Co. 482 Ron'«*ollcs Ave"
JSTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Geros žinios! ! I
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai, kaip 
Intertrade Express Corp.

Dabar jūsų giminės gaus 
daugiau nei anksčiau

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti Įrodymus 

visai nemokamai.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rubli $2.55
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

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

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių:

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3574.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3624.00

“MOSKVICIUS”4Q8IE $3333.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3781.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $4057.00

Naujas, pagerintas
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 AE$2600.00

Visos kainos JAV doleriais

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

APARTAMENTAI
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių

Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

koordinuoti lietuvių šaudytojų daly
vavimą. Informacijos ir registracijos 
reikalu prašomi kreiptis pas jį: 75 
Evelyn Ave., Toronto, Ont. M6P 2Z2, 
tel. 762-5019. BSF lietuvių sekcija

Yuri 
SHYMKO

HIGH PARK 
SWANSEA

Būstinė:

Svarus Jūsų ir j 
bendruomenės
balsas valdžioje

BALSUOKITE UŽ

Shymko
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Marijos vila
Iš seneli'] namų nuvažiavome 

į Thompsoną, kur yra “Vila Ma
ria”. Tai pirmieji vienuolyno 
namai, kur seselės įsikūrė atvy
kusios iš Europos. Tame rajone 
yra a.a. kun. Navicko kapas. Jis 
daug padėjo seselėms, kai joms 
teko įsikurti Amerikoje. Šios vi
los administratorė yra sesuo 
Aneta, o kapelionas — mons. V. 
Balčiūnas. Viloje gyvena per 30 
asmenų, kurių dauguma lietu
viai. Čia taip pat yra koplyčia.

Marijanapolis
Kai anksčiau girdėdavau apie 

Marijanapolį, jieškodavau visuo
se JAV žemėlapiuose, bet ne
rasdavau. Pasirodo, Marijana
polis yra Thompsono miesto da
lis šu atskirais pastatais didžiu
liame parke. Gaila, kad ir šioje 
lietuvių gimnazijoje tėra apie 
100 mokinių, kurių tik vienas 
lietuvis.

Vienoje vietoje sustojome. 
Prel. Balčiūnas išlipo iš auto
mobilio ir nuėjo prie namo. Grį
žęs pasakė, kad reikia pranešti 
Marijanapolio administratoriui, 
jog čia po jų rajoną važinėja ne 
kokie nors šnipai, o savi žmo
nės. Grįžome į Marijos vilą, at
sisveikinome su mons. Balčiū
nu ir grįžome į vienuolyną — 
Marijos sodybą.

Vienuolijos centras
Seselių vienuolynas arba Ma

rijos sodyba užima didelį plo
tą su keletu namų. Seselės 1943 
m. pirko stambų ūkį su trijų 
augštų namu už $14.000. Anks
čiau čia buvo vaikų namai, iš
laikomi valstybės. Dabar čia 
yra Marijos sodyba, kurioje gy
vena seselės, o vasaros metu ir 
vasarotojai. Vasarotojų radome 
apie 30: kun. A. Grauslys iš Či
kagos, kun. dr. R. Krasauskas iš 
Romos, kun. dr. K. Gečys, miš
kininkas Vasaitis su ponia iš 
Vašingtono, dar keletas šeimų 
ir pavienių asmenų. Tiesa, čia 
ir nuolat gyvena keletas pasau
liečių: M. Galdikienė, dr. O. La
banauskaitė, dr. A. Kučas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės ma
joras Mikaila, kurio dukrelė yra 
sesuo Ona, “Eglutės” redakto
rė.

Seselės ir vasarotojai valgo 
kartu. Valgiai čia lietuviški: 
juoda ir balta duona, rūgštus 
pienas, šalti barščiai, kugelis ir 
kt. Prieš valgį visi kartu pasi
meldžia. Po vakarienės vasaro
tojai eina pasivaikščioti, o vė
liau, susėdę “Raudondvario” 
prieangyje, šnekučiuojasi.

Meno turtai
Kitą rytą po pusryčių sesuo 

Margarita, vienuolyno vyresnio
ji, aprodė vienuolyno meno tur
tus. Erdvioje bibliotekoje nebe

V BaČėnaS AH Seasons Travel, B.D.

• jaunas gimnazijos 
mokytojas

• katalikų ateivių šeima
• daugiakultūris veikėjas
• kovotojas už žmogaus 

teises ir tautų laisvę
• pasaulio ukrainiečių 

gener. sekretorius.
• lietuvių bičiulis

BALSUOKITE

Yuri SHYMKO ©
pažangų konservatorių

Per lietuviškus centrus
telpa knygos, plokštelės, ginta
ro bei kiti meno dirbiniai, ku
rių daug gavo iš Lietuvos. Vie
ną tokį meno kūrinį — Dievo 
Motinos paveikslą, padarytą iš 
gintaro, padovanojo Bostono 
kardinolui H. Madeiros, kai jis 
liepos 27 d. lankėsi Marijos so
dyboje, kurioje įvyko tradicinė 
lietuvių susitikimo šventė. Ant 
sienos — arkivysk. J. Matulai
čio gintarinis paveikslas. Jis 
taip pat gautas iš Lietuvos. Dė
žutėje — miniatiūrinis Rožinis, 
padarytas iš duonos. Jis gautas 
iš Sibiro. Taip pat daug tautinių 
juostų, kaklaraiščių ir kitokių 
lietuviškų meno dirbinių. Pir
mame augšte yra didelis kam
barys, pavadintas lietuviška 
seklyčia. Joje stalai apdengti 
lietuviškų raštų staltiesėmis, o 
ant sienų — gintariniai paveiks
lai. Prie stalų kėdės taip pat 
lietuviško stiliaus.

Namo rūsyje įrengta spaustu
vė, kurioje spausdinama “Eglu
tė” ir kaikurie kiti spaudiniai. 
Čia darbuojasi seselės ir buvęs 
torontietis V. Abromaitis.

Vėliau užsukome į Alkos mu- 
zėjų. Čia radome kun. dr. Kra
sauską. Jis Putname vasaroja ir 
darbuojasi muzėjuje. Alkos mu- 
zėjų įsteigė prel. P. Juras. Da
bar muzėjus pavestas Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijai.

Alkos muzėjus perkrautas pa
veikslais, gintaro dirbiniais ir 
kitokiais meno kūriniais, čia 
saugomi ir kan. J. Tumo kai
liniai. Numatoma tą muzėjų iš
plėsti — pastatyti naują pa
statą.

Iš Alkos muzėjaus kun. Kra
sauskas mus nuvedė j šalia so
dybos esantį mišką, kur yra 
Mindaugo pilis, statyta vienuo
lyno kapeliono kun. St. Ylos. 
Ėjome paslaptingu miško keliu
ku. Kai išėjome į retesnį miš
ką, prieš akis pasirodė pilis, 
pastatyta iš akmenų. Jos augš- 
tis — apie 3 metrai. Pilies tal
pa nedidelė — galėtų tilpti apie 
pusę būrio karių. Žinoma, skai
tant jos gynėjus ant pilies sie
nų, jų skaičius galėtų būti dvi
gubai didesnis. Į pilį įeiti nega
lėjome, nes ji buvo užrakinta, 
o pilies kunigaikštis kun. St. 
Yla buvo išvykęs. Pastačius ke
letą tokių pilių, kryžmine ugni
mi jau būtų galima ginti Mari
jos sodybą nuo užpuolikų.

Koplyčia
Seselės turi gražią koplyčią, 

kuri koridoriumi sujungta su 
pagrindiniu sodybos pastatu. 
Kiekvieną rytą 7 v. čia laikomos 
lietuviškos pamaldos. Jose daly
vauja seselės ir kaikurie vasa
rotojai. Seselės sutartinai ir gar
siai atsakinėja pamaldų metu. 
Koplyčioje telpa per 200 žmo-

Seselės turi dvi kandidates —

2120 BLOOR St. W.
762-8396

Rugsėjo 18, 
ketvirtadienį, 
BALSUOKITE už

SHYMKO

postulantes į vienuolyną: Tere
sę Lukoševičiūtę ir Stasę Nor- 
mantaitę. Pastaroji yra baigusi 
universitetą su pagyrimu. Mons. 
Balčiūnas sako, kad ir dvasiškių 
krizė pereina į gerąją pusę — 
galima laukti gausesnių pašau
kimų.

Dail. Galdiko galerija
Dar pirmą dieną M. Galdikie

nė mus nuvedė į dail. A. Gal
diko galeriją, kurioje sudėti jo 
kūriniai, darbo įrankiai, drabu
žiai, taip pat kitų tautų meno 
dalykai, kuriuos dailininkas su
rinko jau gyvendamas Ameriko
je. M. Galdikienė pasakojo bu
vusi nepatenkinta, kai dail. Gal
dikas iš miesto grįždavo su pil
nu portfeliu įvairiausių meno 
kūrinių, o dabar matanti, kad 
dailininkas darė gerai. Galeri
joje sudėti ir kitų kraštų daili
ninkų almanachai. Birželio 22 
d. Putname įvyko supažindini
mas su knyga “Adomas Galdi
kas”, kuri buvo išleista p. Gal
dikienės rūpesčiu. (Bus daugiau)

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA kviečia visus apylinkės 
lietuvius bei jų draugus atsilankyti 
į Tautos šventės minėjimą, rugsėjo 
6, šeštadienį, 7 v.v., ukrainiečių sa
lėje, 130 Frood Rd. Programoje: 
trumpa oficialioji dalis, Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos teatras “Ait
varas”, vadovaujamas D. Dargytės- 
Biškevičienės. Vaidins 2 veiksmų ko
mediją “Generacijos medis”. Po pro
gramos — šokiai, loterija, bufetas ir 
baras. Taip pat kviečiame mūsų 
šiaurės kolonijų lietuvius iš Sault 
Ste. Marie, Thunder Bay, Timmins 
atvykti į šį vakarą. Įėjimas porai — 
$5, pavieniams asmenims — $3.

Valdyba

ŠYPSENOS
Vagis

— Drauge pilieti, — sako tei
sėjas, — pats esi kaltinamas 
kiaulės ir septynių paršiukų pa
vogimu ...

— Kaltas, drauge teisėjau, 
tik kiaulės pavogimu, o dėl par
šiukų tai grynas melas — jie pa
tys nužingsniavo paskui moti
ną ...

Pas giminaitį
Atvažiavo žmougus pas gimi

naitį ir prie pat jo namo ėmė 
keikti bei mušti savo asilą.

— Kam tu jį muši? — klau
sia šeimininkas, pravėręs duris.

— Verta jį, tokį neklaužadą, 
mušti, oi, verta: prikroviau vi
sokių gėrybių, sakau, dovanų at
vešiu, o asilas nė iš vietos! Tai
gi, tuščiomis ir atvažiavau ...

— Niekis ... Ką atvežė, tą ir, 
parsiveš, — pasakė namų šei
mininkas. (Kurdų humoras)

Parinko Pr. Alš.

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS
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Čikagos lietuviu, horizonte
---------------------------- VLADAS RAMOJUS -------------- —-------------

PROF. V. MANELIO SUKAKTIS
Rugsėjo 7 d. Mišiomis jėzuitų kop

lyčioje ir specialia akademija Jau
nimo Centre bus paminėtas a.a. prof. 
Vitas Manelis dešimtųjų mirties mo
tininių proga. Velionis mirė Čikagos 
priemiestyje 1965. VII. 2, sulaukęs 
vos 55 m. amžiaus. Ant jo kapo Šv. 
Kazimiero liet, kapinėse stovi meniš
kas paminklas su įrašu “Žemę pa
milę — dangaus ilgėkimės”. Neilgą, 
bet kūrybingą savo gyvenimą prof. 
V. Manelis paskyrė žemės ūkio eko
nomijai, tam paskatinimo susilaukęs 
iš savo profesoriaus kan. F. Kemė
šio. Diplomuoto agronomo ekonomis
to laipsnį Manelis gavo 1932 m., ag
ronomijos daktaro — 1939 m. Pra
dėjęs dėstyti Dotnuvos Žemės Ūkio 
akademijoje 1933 m., jis pareigose 
kilo ir nuo 1941 m. iki pasitraukimo 
iš Lietuvos ėjo prorektoriaus par
eigas. Pasitraukęs iš Lietuvos, kar
tu su kitais profesoriais rūpinosi, 
kad Pinneberge būtų atidarytas Pa
baltijo universitetas. Ten jis ėjo že
mės ūkio fakulteto dekano, vėliau 
lietuvių skyriaus rektoriaus parei
gas ligi išvykimo Į JAV 1948 m. Nuo 
1956 m. iki mirties dirbo mokslinius 
instrumentus gaminančios įmonės 
administracijos vadovaujančioje vie
toje.

Nuo moksleivio dienų prof. V. 
Manelis buvo sąmoningas ateitinin
kas ir tokiu išliko iki mirties. 1960- 
62 m. buvo Ateitininkų Sendraugių 
S-gos cv pirmininku. Ypač pasižymė
jo tolerancija kitaip galvojantiems.

Velionis taip pat buvo rašto žmo
gus, parašė nemaža mokslinių studi
jų ir straipsnių Įvairiomis temomis. 
Visi tie straipsniai žmonos Faustinos 
yra tvarkingai suklijuoti, sudėti į ap
lankus ir stropiai saugomi. Rankraš
tyje profesorius paliko ir šias studi
jas: “Kan? F. Kemėšio veikla ne
priklausomoje Lietuvoje”, “Ameri
kiečių politinio horizonto reikalu”, 
“JAV žemės ūkio politikos pagrin
diniai bruožai”. Visą tą profesoriaus 
paliktą kūrybinį turtą mudu su kun. 
J. Kubilium, dabartiniu Montrealio 
Aušros Vartų parapijos klebonu, Ma
nelių namuose apžiūrėjom 1970 m., 
kai buvo minimos penktosios prof. 
V. Manelio mirties metinės.

Velionis buvo augštaitis, gimęs Ši
monių miestelyje. Šeimoje buvo 14 
vaikų, 10 iš jų užaugo ir visi liko 
Lietuvoje. Profesorius stengėsi sa
vo broliams ir seserims padėti, nes 
artimo meilė ir socialiniai reikalai 
per visą gyvenimą buvo vieni svar
biausių jo gyvenimo rūpesčių. Jo 
asmenį rugsėjo 7 d. įvyksiančioje 
akademijoje plačiau nušvies dr. B. 
Povilaitis. Taip pat bus ir meninė 
dalis. *-»*-

KAPELIONO SUKAKTIS 
Vienas turtingiausių lietuvių kuni

gų bene bus kun. dr. Feliksas Gu-

A.a. prof. Vitas Manelis su žmona Faustina ir sūnumi dr. Juozu

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F R I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

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) •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

rėčkas, lietuvių Šv. šeimos Vilos ka
pelionas. Prieš 10 metų vietine lie
tuvių šalpa rūpintis jis įsteigė Lie
tuvos Dukterų Dr-ją, šiuo metu tu
rinčią net 800 narių ne tik Čikago
je, kur yra jos centras, bet net ir 
prie Pacifiko. Kadangi apie kun. dr. 
F. Gurecką, kuris yra draugijos ka
pelionas, sukasi visas veiklos ratas, 
tad daug kas jį vadina kunigu, tu
rinčiu net 800 dukterų.

Š. m. liepos mėn. suėjo 40 m., kai 
kun. dr. F. Gureckas gavo kunigo 
šventimus. Pirmąsias Mišias atlaikė 
gimtųjų Užpalių šventovėje 1935 
m. liepos 7 d. Nors kilme augštai
tis, bet baigė Telšių kunigų semina
riją. Todėl pirmųjų Mišių proga pa
mokslą pasakė tuometinis Telšių 
vyskupas ir bolševikų kankinys V. 
Borisevičius.

Jaunas kunigas pareigose greit 
kilo: vikaras istoriniuose Kražiuose, 
“Žemaičių Prieteliaus” redaktorius, 
Tauragės gimnazijos ir mokytojų se
minarijos kapelionas, kandidatas 
ruoštis Šv. Rašto profesūrai Romo
je. Bolševikų okupacija sumaišė jau
no kunigo ateities kelią. Patekęs į 
konfliktą su NKVD, 1940 m. rudenį 
per žaliąją sieną pasitraukė į Vokie
tiją. Porą metų studijavo Breslau 
mieste, iš ten persikėlė į Austriją, 
kur jam atiteko didžioji artimo pa
galbos misija — padėti vis gausėjan
tiems lietuviams tremtiniams. Vie
noje, kur jis ėjo lietuvių kapeliono 
pareigas, buvo įsteigta Lietuviams 
Gelbėti Draugija, įsigytos patalpos 
lietuviams priglausti. 1950 m. atvyko 
į JAV ir laikinai apsistojo Čikagoje, 
šešiem mėnesiam buvo išvykęs į To
rontą ir ėjo vikaro pareigas šv. Jo
no Kr. liet, parapijoje. Grįžęs į Či
kagą, ėjo vikaro pareigas įvairiose 
parapijose, paruošė ir apgynė teo
logijos daktaratą, metus laiko studi
jas gilino Oksfordo universitete, 
Anglijoje. Nuo 1962 m. eina kapelio
no pareigas Šv. Šeimos Viloje ir tu
ri daug gražaus laiko rūpintis šal
pos reikalais. Jo suorganizuota Lie
tuvos Dukterų Dr-ja, šalia kitų ge
rų darbų, lietuvių šalpai jau yra iš
leidusi apie $200,000.

Minėdamas 40 metų kunigystės 
sukaktį, kun. dr. F. Gureckas Mi
šias atlaikė rugpjūčio 17 d. lietuvių 
jėzuitų koplyčioje, asistuojant kur
so draugui kun. dr. K. Ruibiui, kun. 
dr. M. Kirkilui i rkun. J. Raibužiui, 
SJ. Solo giedojo sol. D. Stankaitytė, 
vargonavo muz. A. Jurgutis, prieš 
metus pabėgęs iš okup. Lietuvos. Po 
Mišių sukaktuvininko sesuo dantų 
gyd. O. Gureckaitė-Bakaitienė Jauni
mo Centro kavinėje surengė pietus, 
kuriuose dalyvavo apie 150 kviesti
nių svečių.

Nuoširdžiai jam linkiu ilgų, svei
kų ir kūrybingų metų; svarbiausia 
— išleisti seniai paruoštą veikalą 
“Šv. Mišios I ir II šimtmetyje”.

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

(prie Howard Park Ave.)

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

2224 Dundas Street W

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

Telefonas: 277-1270 — Rugpjūčio 30 d. iš mūsų šven-
— Šį sekmadienį lietuvių maldi- tovės buvo palaidotas Stasys Telšins- 

ninkų kelionė į Midlandą. Pamaldos kas; broliui ir jo šeimai reiškiame
— 12.30 v.p.p. kankinių šventovėje. 
Susisiekimo priemonės bus parūpin
tos tiems, kurie užsiregistruos iki šio 
trečiadienio parapijų klebonijose. 
Išvykstama nuo Prisikėlimo par. 
šventovės sekmadienį 10 v.r.

— Ryšium su maldininkų kelione 
į Midlandą Wasagoje lietuviams pa
maldos šį sekmadienį bus tik 10 v.r. 
Po šio sekmadienio Wasagoje pamal
dos sekmadieniais bus laikomos 11 
v.r. iki Padėkos Dienos.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Stasys Telšinskas, a.a. 
Endrius Buntinas ir a.a. Antanas 
Keršys iš Hamiltono. Velionių arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Prasidėjus mokslo metams Ana
pilio salėje vėl prasideda krepšinio 
treniruotės.

— Australijoje mirus a.a. Leonar
dui Garbaliauskui, jo sūnui inž. Leo
nardui ii- jo šeimai gili užuojauta. 
Už velionį Anapilyje rugpjūčio 28 d. 
atlaikytos Mišios, kuriose dalyvavo 
velionies artimieji giminės.

— Geriausi linkėjimai Arthur Ma
loney, nuo rugsėjo mėnesio pradė
jusiam eiti svarbias pareigas Onta
rio provincijoje, šis žymus teisinin
kas, nors ateityje nebesiVers advoka
to praktika, pagelbės ir mūsų tau
tiečiams.

— Tradicinis Anapilio balius įvyks 
lapkričio 8 d., šeštadienį. Programą 
atlikti sutiko “Antrasis kaimas” iš 
Čikagos. ,

— Anapilio statybai aukojo po 
$100: M. S. Bučinskai, A. S. Petrai
čiai, K. A. Griškos (Čikaga) ir N. N.; 
po $50: M. Stankus iš š. Karolinos, 
JAV, V. ir G. Balčiūnai. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Pamaldos šį sekmadienį Anapi- 
-lyje: 10 v.r. už a.a. Antaną Katele, 
II v.r. už J. M. žėkų gimines bei mi
rusiuosius.

Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį — šeimos šventės 

pamaldos su šv. Komunija. Visų sek
madienio mokyklos vaikų bei konfir- 
mandų dalyvavimas būtinas. Po pa
maldų — moterų draugijos susirin
kimas pas L Drešėrienę, 215 Lloyd 
Manor Rd., Islington.

— Rugsėjo 9 d., 8 v.v., svarbus pa
rapijos tarybos posėdis. Visų lietuvių 
parapijos tarybos narių dalyvavimas 
būtinas. Posėdyje taip pat prašome 
dalyvauti derybų komiteto narius.

— Rugsėjo 12, penktadienį, 6.30 v. 
v., konfirmandų pamoka šventovėje.

— Primename visiems lietuviams 
evangelikams, kad rugsėjo 28 d. po 
11 v. bendrų pamaldų 12 v. įvyks 
antras parapijos susirinkimas, kuria
me bus balsuojamas kun. A. Žilins
ko kvietimas į klebonus. Todėl visi 
krikštytieji, norintys prisirašyti prie 
liet. ev. parapijos, prašomi kuo grei
čiausiai susisiekti su lietuvių klebo
nu tel. 277-2148.

— Rugpjūčio 29 d. mirė Endrius 
Buntinas, 82\m., Penetang ligoninė
je. Velionis gimė Žardėje, Klaipė
dos krašte. Paliko liūdinčius — sese
rį Mariją Kunkienę Wasagoje, bro
lius Miką — Lietuvoje, Vilių — Či
kagoje, Valterį — Montrealyje. Ve
lionis palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse rugsėjo 1 d. iš Išganytojo 
šventovės. Užuojauta šeimai.
Ar jūsų vaikai jau lanko litua
nistinę mokyklą?____________
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N, A.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,- 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.________________________
SAVININKAI IŠVAŽIUOJA į JAV. 
Kaina sumažinta, nes reikia greitai 
parduoti. 4 metų senumo mūrinis 
dvibutis Naujojoj Wasagoj, arti van
dens. I augšte: salonas, miegamasis 
ir kiti patogumai; II augšte: 3 mie
gamieji, didelis salonas, virtuvė ir 
saulės kambarys. Žemi nuosavybės 
mokesčiai. Labai gera investacija. 
Skambinti Pr. Barauskui 743-0100 
Realtor Toronte.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

BARONESSA
Beauty Salon 

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

gilią užuojautą. Mirus Endriui Bun- 
tinui, kuris turi nuopelnų mūsų sto
vyklavietės įsigijime, jo broliams, 
sesutei ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Taip pat reiš
kiame gilią užuojautą Leonardui 
Garbaliauskui, Australijoj mirus jo 
tėveliui.

— Nuoširdūs sveikinimai: Reginai 
ir Antanui Ulboms, rugpjūčio 30 d. 
paminėjusiems savo draugų tarpe 25 
metų vedybinę sukaktį: Onai Les- 
kauskienei, paminėjusiai mūsų Paro
dų salėje gražaus savo amžiaus su
kaktį.

—- Susituokė: Andrius Chvedukas 
ir Lily Marcineck.

— Pakrikštyta Antonija Sofija, 
Justino ir Violetos Laurinavičių duk
relė.

— Santuokai rengiasi: Ramūnas 
Barakauskas ir Elena Krikščiūnaitė; 
Petras Paškevičius ir Marlene Har
ley.

— Šį sekmadienį antroji rinkliava 
parapijos skoloms mažinti.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis; ligoniai ir seneliai aprūpi
nami sakramentais iš anksto susita
rus.

— Ateinantį sekmadienį bus mal
dininkų kelionė į Midlandą. Mišios 
— 12.30.

— Parapijos choras pradeda repe
ticijas ketvirtadienį, 7.30 v.v. Choras 
pradės giedoti šventovėje rugsėjo 14 
d., 11.30 v.

— Pensininkų pobūvis įvyks rug
sėjo 9, antradeinį, 4 v.p.p.

— Rugsėjo 8 d. Kennebunkporte 
bus visuotinis lietuvių pranciškonų 
provincijos suvažiavimas, dalyvaus iš 
Toronto kun. A. Simanavičius ir kun. 
B. Bagdonas.

— Mūsų klebonijoje lankėsi kun. 
Gabrielis Baltrušaitis iš Ročesterio, 
kun. Liudvikas Vėželis, misijonierius 
Korėjoje, kun. Tarcizijus — Viktoras 
Garbukas, grįžęs atostogų iš Šv. Že
mės (sakė pamokslą sekmadienį) ir 
br. Viktoras Biveinis iš Brooklyno.
— Mišios šeštad., 8 v. — už Birutę 

Legaitienę, užpr. R. Urbonaitės; 8.30 
v. — už Aleksandrą Petkūną, užpr.
U. Petkūnienės; 9 v. — už Antaną 
Kemėžį, Mariją Vasarienę ir Vytau
tą Babecką, užpr. E. Kemėžienės; 
9.30 v. — už Stasį Asevičių, užpr. D. 
Asevičienės; sekmad., 8 v. — už pa
rapijiečius; 9 v. — už Ireną Gurevi
čienę, užpr. A. Gurevičiaus; 10 v. — 
už Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienės; 11.30 v. — už Edvardą 
Stankaitį, užpr. J. B. Stankaičių; 12 
v. — tretininkų intencija; 7 v. — už 
Steponą Juodikaitį, užpr. J. Juodi- 
kaitienės.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį LN popietę ap

lankė per 200 asmenų; 182 suvalgė 
pilnus pietus. Dalyvavo Henrikas ir 
Gilina Eleksiai, Jonas Juzaitis, Lilija 
ir Ramūnas Buntinai, Povilas Usval- 
tas su sūnumis Vytu ir Algiu, Vacys, 
Algis, Vytas ir Meta Jonynai iš Či
kagos, Arvydas Buntinas iš Los An
geles, Antanas ir Joana Telšinskai iš 
Miami, Palmyra Desmont iš Londo
no Anglijos, agronomas M. Gailiū- 
nas iš Australijos, Irena Ruseckienė 
iš Hartford, Mikulskių šeima iš 
Woodhaven, N.Y., D. Mozūraitienė su 
sūnum Edvardu iš Montrealio, Alfon
sas Zlatkus iš Thunder Bay.

— Reikalų vedėjui Algiui Juzuko- 
niui pasitraukus iš pareigų, į jo vie
tą priimtas Paulius Dunderas. Jis yra 
malonus vyras, užaugęs ir mokslus 
išėjęs Kanadoje. Manoma, kad jam 
administruojant LN pagausės Kana
doje užaugęs jaunimas.

— Virtuvei sekmadieniais reikia 
daugiau darbininkių. Darbas gerai 
atlyginamas. Suinteresuotos prašo
mos kreiptis į LN raštinę arba skam
binti tel. 533-9030.

— Lapkričio 8 d. LN Moterų Bū
relio ruošiamo koncerto programoje 
dalyvaus solistai G. Čapkauskienė ir
V. Verikaitis.

— LN bingo lošimai yra gausiai 
lankomi, kaip ir pernai tuo pat me
tu. Pernai viešo susisiekimo streikas 
buvo gana didelė kliūtis, kurios šie
met nėra.

— Dar yra neatsiėmusių LN pa
skolos lakštų. Juos galima atsiimti 
LN sekmadienio popiečių metu iš in
formacinės tarnybos.

— LN reikia daugiau narių. Vasa
ros metu naujų narių įrašymas buvo 
labai sumažėjęs. Dabar, grįžtant dau
giau lietuvių iš vasarviečių, reikia 
laukti daugiau naujų narių. Praėju
sią savaitę nario įnašus įmokėjo: Sta
sys Paketuras ir Ona Dačkienė po 
$100, Kazys Dulevičius — $50.

A.a. Endrius Buntinas, 82 m. 
amžiaus, mirė Penetang ligoni
nėje rugpjūčio 30 d. Velionis 
yra ankstyvesnės imigracijos 
lietuvis, kilęs iš Klaipėdos kraš
to. Prie Naujosios Wasagos tu
rėjo įsigijęs didesnį žemės plo
tą, kurio dalį geromis sąlygomis 
pardavė T.T. pranciškonų sto
vyklavietei. Velionis buvo susi
pratęs lietuvis. Jau sirgdamas 
rado reikalą atvykti iš Wasa
gos į Torontą ir dalyvauti para
pijiečių balsavime. Palaidotas iš 
ev. liuteronų Išganytojo švento
vės Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
kur jau ilsisi jo brolis inž. Ber
nardas.

Pamaldos Midlande. Šį sek
madienį, rugsėjo 7, rengiama 
lietuvių maldininkų kelionė į Š. 
Amerikos pirmųjų kankinių 
šventovę Midlande. Pamaldos 
lietuviams bus 12.30 v.p.p. kan
kinių šventovėje, po to susitel
kimas prie lietuvių kryžiaus 
šventoriuje. Šventųjų Metų pro
ga šias pamaldas organizuoja 
abi Toronto katalikų parapijos. 
Norintieji pasinaudoti specialio
mis susisiekimo priemonėmis 
registruojasi parapijose iki šio 
trečiadienio. Išvykstama nuo 
Prisikėlimo šventovės sekmadie
nio rytą 10 v.

Toronto Maironio mokyklos 
pamokos prasidės rugsėjo 13, 
šeštadienį, 9 v.r., šv. Vincento 
mokyklos patalpose (tarp West
minster ir Fermanagh gatvių 
prie Roncesvalles). Pirmąjį šeš
tadienį mokiniai bus paleisti na
mo 12 v., o kitais šeštadieniais 
— 12.30 v.p.p. Tėvai yra prašo
mi jau pirmąjį šeštadienį visus 
savo vaikus atsiųsti j mokyklą. 
Bus registruojami ir nauji mo
kiniai. Į pirmąjį skyrių priima
mi vaikai nuo 6 metų, o į pa
rengiamąjį — nuo 4 metų. Kvie
čiami mokyklą lankyti ir tie lie
tuviukai, kurie silpnai arba vi
sai nekalba lietuviškai. Jiems 
bus pritaikytas lietuvių kalbos 
kursas. Vedėjas

Muzikas Jonas Govėdas, “Var
po” choro dirigentas ir įvairių 
koncertų akompaniatorius, ati
daro savo muzikos studiją To
ronto Lietuvių Namuose rugsė
jo pradžioje ir priima įvairaus 
amžiaus mokinius, norinčius 
mokytis skambinti pianinu. Re
gistruotis telefonu 531-5870.

Visuotinis Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio susirinkimas — 
rugsėjo 16, antradienį, 7.30 v.v., 
Gedimino pilies menėje. Būre
lio narės bei ponios, norinčios 
įsijungti į Būrelio veiklą, malo
niai kviečiamos atsilankyti.

Valdyba
Augštesniųjų Lituanistinių 

Kursų pamokos prasidės rugsė
jo 23, antradienį, 6.45 v.v., To
ronto West Park Secondary 
School (Bloor — Dundas St.). 
Registruotis pas kursų vedėją 
V. Tasecką (168 Bartlett Ave., 
Toronto, Ont., tel. 535-6659). 
Priimami XI, XII, XIII skyrių 
mokiniai (jie gaus užskaitas), 
universiteto studentai. Į pradi
nį (elementary) kursą priimami 
ir lietuvių kalbos nemokantys.

M. K. Čiurlionio 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas To
ronte įvyks rugsėjo 27, šeštadie
nį, Anapilio salėje. Numatyta 
speciali programa, kurioje daly
vaus ir Čiurlionio ansamblis iš 
Klevelando. Po programos — 
pobūvis. Minėjimą rengia KLB 
Toronto apylinkės valdyba, tal
kinama Anapilio. Pakvietimai 
iš anksto gaunami nuo šio sa
vaitgalio lietuviškose įstaigose.

Baltiečių ir kitų pavergtų 
tautų demonstraciją — laisvės 
budėjimą prie Toronto rotušės 
Helsinkio konferencijos proga 
pastebėjo spaudos agentūra 
“Canadian Press” ir savo pra
nešimus bei nuotraukas išsiun
tinėjo įvairiems laikraščiams. 
Mūsų bendradarbis V. P. at
siuntė iškarpą iš St. John, N.B., 
dienraščio “The Evening Times- 
Globe” VII. 31, kurio pirmaja
me puslapyje išspausdinta nuo
trauka iš torontiškės demonst
racijos ir trumpas aprašymas.

A+A
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

Australijoje mirus, jo sūnui inž. LEONARDUI 
GARBALIAUSKUI su šeima bei artimiesiems 

Australijoje ir Amerikoje reiškiame nuoširdžių 

užuojautų ir kartu liūdime —

V. K. Kalendros P.. A. Kaziliai

A+A
mokyt. JONUI RATKEVIČIUI

mirus, seserį VERONIKĄ, švogerj JONĄ SAMU- 
LEVIČIUS ir kitus šeimos narius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Algis Palionis ir
Jeronimas Gaižutis su šeima

Klubo nariui
A+A

Stasiui Telšinskui
mirus, jo brolį ir visus artimuosius liūdesio dienose 
giliai užjaučia —

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas "Tauras"

Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelio valdyba, baigusi savo kadenciją 
praėjusį pavasarį. Pirmoje eilėje iš kairės: M. Vaitkienė, O. Rinkevičienė, 
K. Butienė, Aid. Jankaitienė, pirm., B. Badarfienė, P. Jankaitienė; antroje 
eilėje: J. Rukšienė, A. Štuopienė, A. Skilandžiūnienė, L. Novogrodskienė, 
II. Simonavičienė

£ Mieli studentai ir draugai! TULSK kviečia jus į

j “MOKSŠOKS” į
$ (pirmus mokslo metų šokius) S
| PIZZA—POPCORN— PRIZAI į
$ a • • i
X Prisikėlimo parapijos parodų salėje, į
$ rugsėjo 12, penktadieni, 8 vai. vakaro. į

Edward Negridge, lietuvių bi
čiulis, Toronto miesto tarybos 
narys, kandidatuoja į Ontario 
provincijos parlamentą rugsėjo 
18 d. kaip liberalų partijos kan
didatas High Park — Swansea 
rinkiminėje apylinkėje. Lietu
viams ir kitom tautinėm gru
pėm jis yra daug pasitarnavęs. 
Kai Australija ir N. Zelandija 
pripažino Baltijos valstybes oku
pante! Sov. Sąjungai, E. Neg
ridge pasiūlymu buvo priimta 
miesto tarybos rezoliucija, rei
kalaujanti Kanados vyriausybę 
pareikšti protestą. Kai buvo su
rengta demonstracija Helsinkio 
konferencijos proga, jis pasakė 
kalbą, smerkiančią Kanados lai
kyseną. Įvertindamas kultūrinį 
lietuvių darbą, E. Negridge 
daug padėjo L. Namams, orga
nizacijoms, “Park Lithuania” 
byloje ir kitais atvejais. Jis yra 
ukrainiečių kilmės ir gerai su
pranta lietuvių reikalus. Į savo 
rinkiminį štabą yra pasikvietęs 
keletą lietuvių. Finansinės- ko
misijos pirmininko pareigas pa
tikėjo Stasiui Dargiui. Už savo 
talką lietuviams E. Negridge 
laukia balsuotojų talkos iš lietu
vių pusės. Jei’ būtų išrinktas į 
Ontario parlamentą, galėtų dar 
daugiau padėti lietuviams. Jis 
yra žinomas kaip labai paslau
gus žmogus, padedąs visiems, į 
jį besikreipiantiems. Tai jis yra 
įrodęs būdamas atstovu ir mies
to taryboje.

Ed Negridge rinkiminės būs
tinės adresas: 2487 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Tel. 763-3823. Au
kas siunčiantieji prašomi adre
suoti “Ed Negridge Campaign”.

į St. D.
“The Toronto Star” VIII. 30 

išspausdino ilgą Tom Harpur 
rašinį apie Ontario indėnų al- 
gonkiečių religinį meną — rė
žinius uoloje, kuriame atpasa
kojo lietuvių profesorių Joanos 
ir Romo Vaštokų veikalą “The 
Sacred Art of the Algonkians”. 
Abu profesoriai dėsto Trento 
universitete Peterboro mieste. 
Jiedu kurį laiką tyrinėjo indė
nų petroglifus ir parašė studiją, 
kuri buvo išleista 1973 m.

Yuri Shymko, lietuvių bičiu
lis, kandidatuoja į Ontario par
lamentą rugsėjo 18 d. High 
Park — Swansea rinkiminėje 
apylinkėje kaip pažangiųjų kon
servatorių partijos kandidatas. 
Toje pačioje apylinkėje jis kan
didatavo prieš socialistų kandi
datą dr. Shulmaną, liberalų 
kandidatę p-lę švėgždaitę ir 
surinko 9,227 balsus. Jis yra 
34 m. amžiaus, ukrainiečių kil
mės, gimnazijos mokytojas, pla
čiai pasireiškęs visuomeninėje 
veikloje, ypač etninių grupių ei
lėse. Yra perėjęs išvietintų as
menų stovyklas, studijavęs ka
talikų mokyklose Belgijoje ir 
Kanadoje. Dabar mokytojauja 
Victoria Park Secondary School 
— dėsto istoriją ir prancūzų 
kalbą. Ukrainiečių visuomenė
je jis yra plačiai žinomas veikė
jas, išrinktas Pasaulio Ukrainie
čių Kongreso gen. sekretoriumi. 
Jo iniciatyva buvo surengta pa
roda miesto rotušėje “Leniniz
mas be kaukės”. Taipgi jo rū
pesčiu buvo pakviestas S. Ku
dirka į pavergtų tautų demonst
raciją prieš žmogaus teisių lau
žymą Sov. Sąjungoje. Baltiečių 
ir kitų tautybių laisvės budėji
me Helsinkio konferencijos 
proga jis pasakė atitinkamą 
kalbą. Aplankęs “TŽ” redakci
ją, jis paliko savo parašytą kny
gą “For this I was born” apie 
politinius kalinius Sov. Sąjun
goje. Joje neužmiršti ir lietu
viai.

A. GROSSMANAS, Ontario vyriausy
bės ministeris, pavergtų tautų de
monstracijoje Toronte pasakęs įspū
dingą kalbą

A.a. Telšinskas, 53 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 27 d. 
Queen Elizabeth ligoninėje, po 
kraujo išsiliejimo galvoje neat
gavęs sąmonės. Velionis buvo 
kilęs iš Žemaitijos, viengungis, 
sėkmingai vadovavęs statybos 
darbams. Velionies laidotuvėmis 
rūpinosi jo brolis Antanas, at
vykęs iš Floridos. Velionis pali
ko testamentą, užrašęs kaiką 
labdarinėms ir kultūrinėms lie
tuvių institucijoms Toronte. 
Palaidotas iš Prisikėlimo para
pijos Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Sukaktuvinėje ateitininkų sto
vykloje, kuri buvo surengta 
rugpjūčio 24 — rugsėjo 1 d.d. 
Dainavoje prie Detroito, daly
vavo apie 400 asmenų. Iš To
ronto buvo apie 20, daugiausia 
studentų ir moksleivių. Labai 
mažai dalyvavo torontiečių sen
draugių. Stovykla buvo visais 
atžvilgiais gerai suorganizuota, 
ypač gera buvo paskaitų, lite
ratūrinių ir kitų renginių pro
grama. Iš torontiečių programo
je dalyvavo kaip koreferentai, 
svarstybų nariai arba paskaiti
ninkai — Gabija Juozapavičiū
tė (koreferatą atsiuntė raštu), 
Eugenijus Girdauskas, Almis 
Kuolas, Rūta Urbonaitė, kun. 
Pr. Gaida.
Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

M MONTREAL®
Aušros Vartų parapijos 25-rių 

metų sukaktis minima rugsėjo 
7, sekmadienį. Iškilmingos pa
maldos — 11 v.r., dalyvaujant 
keliem kunigam, organizacijom 
ir sol. G. Čapkauskienei. Po pa
maldų — sukaktuvinės vaišės. 
Paskaitai pakviestas inž. Juozas 
Danys. Išvakarėse, t.y. rugsėjo 
6, šeštadeinį, 7.30 v.v., bus susi
kaupimo valanda su mirusių pri
siminimu, giesmė “Libera”, 
“Ave Maria”, “Dievas mūsų 
prieglauda”. Dalyvaus parapijos 
choras ir “Gintaro” ansamblis.

Kun. J. Vaišnys, SJ, kurį lai
ką darbavęsis Montrealio AV 
parapijoje, o dabar gyvenąs Či
kagoje ir redaguojąs žurnalą 
“Laiškai Lietuviams”, lankėsi 
Montrealyje.

Sukaktuvinis AV parapijos 
leidinys jau baigiamas rinkti 
spaustuvėje. Jo redaktorius Jo
nas Narbutas yra išvykęs j To
rontą, kur taiso korektūras ir 
rūpinasi leidinio atspausdinimu. 
Jo duktė gyvena Hamiltone, tad 
ten jis ir apsistojo. Iš Hamilto
no netolimas kelias į spaustu
ves.

Inž. Kostas Astravas, pasira
šęs sutartį su valstybine Irano 
bendrove, rugsėjo 8 d. išvyksta

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

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

Ė Ė | | f ■ A J J ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A V MONTREAL, QUE. H4E 2AB. TEL. 766-5827

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

8.5%
9.0%

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

Duoda nemokamą gyvybei opdrou- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumai. už paskolos sumą.

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

Toronto,
“Paramos” kredito koopera

tyvas rugpjūčio mėnesį peržen
gė $11 milijonų ribą. Nuo pra
džios metų “Parama” paaugo 
$1.920.000,00, o per metus $2.- 
192.000,00. Šiais metais per 7 
mėnesius išduota paskolų už 
$368.000,00, mortgičių — už 
$2.240.600,00. Narių indėliai per 
7 mėnesius paaugo $1.800.000,- 
00. Asmeninės paskolos, pirmie
ji ir antrieji mortgičiai duoda
mi nustatyta tvarka.

Vasarai pasibaigus, nuo rug
sėjo 6 d., “Parama” bus atidara 
ir šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.

“Parama”, kaip ir kiekvienais 
metais, skiria $500,00 savo na
riams, pradedantiems pirmuo
sius metus universitete. Mokslo 
metų pradžiai artėjant, prašome 
paduoti stipendijų pareiškimus 
artimiausiu laiku. Šiuo metu 
“Paramoje” vyksta patalpų pra
plėtimas, nes nuo atsikėlimo į 
naujas patalpas “Parama” spar
čiai paaugo naujais nariais ir ka
pitalu. Patalpų plėtimas netruk
do narių aptarnavimo. Kviečia
me visus lietuvius naudotis vi
sais atžvilgiais geromis mūsų 
sąlygomis. Vedėjas

Svečiai. “T. žiburiuose” lan
kėsi inž. Vladas Venckus, Vene- 
cuelos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, lydimas torontie- 
tės V. Žebrauskienės, Valdo ir 
Kardės Žebrauskų su dukrele 
iš Peterboro, Ont. Svečias yra 
“TŽ” skaitytojas, lietuviškos 
spaudos rėmėjas ir aktyvus vi
suomenės veikėjas. — Kun. 
Vaclovas Martinkus, Providen
ce, R. L, lietuvių parapijos kle
bonas, buvęs BALFo pirminin
kas ir jaunimo organizacijų vei
kėjas. Jis yra didelis lietuviškos 

ton dirbti kaip konsultantas naf
tos ir natūralių dujų eksploata
vimo ir apdirbimo pramonėje. 
Nuolatinė gyvenamoji vieta bus 
Ahwaz mieste. Dirbdamas Ira
ne, nori palaikyti ryšius su pa
žįstamais, su Azijoje dirbančiais 
ar keliaujančiais tautiečiais. 
Adresas: K. Astravas, c/o OS- 
CO, Ahwaz, P.O. Box 1095, Te
heran, Iran. Cable: Iranex Te
lex 2501. Mr. K. Astravas, Ah
waz.

Lenkų Kultūros Dienos ren
giamos antrojoje spalio pusėje 
Vaudreuil vietovėje (30 mylių 
nuo Montrealio) puikiuose kul
tūros rūmuose. Pastarųjų vado
vybė kreipėsi į lenkų kultūros 
centrą Montrealyje ir pakvietė 
surengti 3 dienų lenkų kultūros 
festivalį. Programoje numatyta 
paskaita prancūzų kalba apie 
lenkų kultūrą, dailės ir tauto
dailės paroda, audinių paroda, 
koncertai, filmai. Festivalį glo
bos Vaudreuil prancūzų kultū
ros rūmai.

Kanados lenkų kultūros cent
ras Montrealyje savo veiklai ga
vo $3.000 iš daugiakultūrių rei
kalų ministerio. Jis organizuoja 
programas, vykdydamas šūkį: 
“Muzika ir menas visiems”.

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

Ontario
spaudos rėmėjas — prenume
ruoja 17 laikraščių bei žurnalų 
ir ketina organizuoti išleidimą 
dr. G. Valančiaus parašytos mo
nografijos apie vyskupą M. Va
lančių. Lankymosi proga sve
čias paaukojo “TŽ” $100. Lei
dėjai už tai reiškia jam nuošir
džią padėką. — Kun. Norbertas 
Vogtas, šiuo metu einąs kapelio
no pareigas vyrų vienuolyne 
prie Niujorko. Jis yra vokiečių 
tautybės, bet gana gerai kalba 
lietuviškai. Filosofiją ir teolo
giją baigė Romoje, gyvendamas 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijo
je. Ten jis ir išmoko lietuviškai. 
Už metų ketina grįžti V. Vokie
tijon.

Ontario kultūros bei pramo
gų ministerija atidarė olimpinę 
kultūros įstaigą ryšium su spor
to olimpiada Kanadoje 1976 m. 
Jos adresas: Cultur Olympic 
Coordinating Office, 801 Bay 
Street, 2nd Floor, Toronto, Ont. 
M7A 2R9. Ši įstaiga bendradar
biauja su olimpiniu komitetu ir 
bendruoju kultūros komitetu, 
kurio žinioje yra kultūriniai 
renginiai Montrealyje ir King- 
stone olimpiados metu. Suinte
resuotos grupės kviečiamos da
lyvauti programoje. Jau susida
rė grupė “Circus 1976”, jun
gianti kelias Ontario meno ir 
sporto organizacijas. Programo
je dalyvaus ir Ontario Folk Arts 
Council, ši organizacija, ap
imanti etnines grupes, planuo
ja rengti festivalius su etninio 
meno, vokalinės bei instrumen
tinės muzikos, ritminės gimnas
tikos programomis. Ontario kul
tūros ministerija yra pažadėjusi 
finansinę paramą. Lietuvių an
sambliai turėtų jau dabar susi
domėti šia galimybe.


