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Savitas veidas
Kas Lietuvai Vasario 16-ji, Kanadai — Liepos 1-ji. 

Tai diena, kurią Lietuva žvelgia Į atkovotą savo valstybės 
laisvę, bet vėliau prarastą. Kanadai Liepos 1-ji yra sava
rankiškumo, nepriklausomybės šventė. Kanadiečiams ji 
turėtų būti lygiai brangi, kaip ir lietuviams Vasario 16-ji. 
Kaip Lietuvai, taip ir Kanadai ji neatėjo savaime, be kovų. 
Ir Kanados gyventojai turėjo pakelti ginklą už savąją lais
vę. Taigi yra daug panašumo su Vasario 16-ja. Ir visdėlto 
matome, kad Liepos 1-ji nėra švenčiama su tokia rimtimi, 
kaip Vasario 16-ji. Kanadiečiai iki šiol buvo linkę žiūrėti į 
Liepos I-ją kaip Į poilsio dieną. Užuot ėję Į šventoves pa
maldoms, rengę paradus, minėjimus, jie išvyksta prie eže
rų poilsio. Tuo būdu Liepos 1-ji tapo paprasta nedarbo 
diena, kaip ir daugelis kitų, žodžiu sakant, ji neturi šven
tiškumo nuotaikos. Europiečiams ateiviams, kuriems ne
priklausomybės diena yra didelė tautos bei valstybės šven
tė, tokia kanadiečių laikysena yra sunkiai suprantama. 
Jiems atrodo, kad kanadiečiai mažai tevertina savo kraš
tą, savo laisvę bei nepriklausomybę ir visa tai laiko savai
me suprantamu dalyku.

GALIMAS dalykas, kad kanadiečiams keistai atrodo 
europiečių valstybinės šventės, kurios nėra poilsio, 
bet tautinio bei valstybinio sąmoningumo dienos. 

Toks požiūrio skirtumas atsirado, matyt, dėlto, kad euro
piečiai gyvenimo sąlygų buvo priversti daug kovoti už savo 
laisvę, kai tuo tarpu kanadiečiai tokių didelių kovų nepa
tyrė. Jaunoji karta užaugo pilnoje laisvėje, laiko ją savai
me suprantamu dalyku ir nemato reikalo paraduoti. Jiems 
prasmingesnis atrodo poilsis prie ežero, negu minėjimų 
rengimas. Tokia soti laikysena betgi pradeda palengva 
keistis, nes kanadiečiai, sukrėsti Kvebeko atsiskyrimo 
grėsmės, ėmė daugiau rūpintis savo kraštu, ypač jo vie
ningumo išlaikymu. Matyti posūkis ir vyriausybės laikyse
noje. Seniau ji pasitenkindaVo trumpomis apeigomis prie 
parlamento rūmų Otavoje arba visai jų nerengdavo. Šiais 
metais užsimojo žymiai plačiau. Vyriausybė sudarė net 
specialų komitetą Liepos 1-sios iškilmėms rengti. Tai nau
jas žingsnis valstybingumo linkme. Reikia manyti, kad jis 
tolydžio didės, ir palengva Liepos 1-ji taps tikra viso kraš
to švente, kuYioje vyraus ne ežerinis poilsis, bet rūpestis 
savo kraštu. Ji taps patriotizmo diena, žadinančia visus Ka
nados gyventojus būti savo krašto kūrėjais ir gynėjais.

SAKOME “kūrėjais”. Ar 'ne perdaug pasakyta? Ar po 
110 metų dar gali būti krašto kūrėjų? Taip, Kanados 
pijonierių, kolonistų laikai jau praėjo, tačiau kūrėjų 

. era dar nepraėjo. Kanada yra toks kraštas, kuris tebėra 
formavimosi procese. Jin atvyksta įvairių tautų bei rasių 
žmonių ir čia iš naujo pradeda savo gyvenimą. Dėlto Ka
nadoje vyrauja didelis įvairumas visose srityse. Iš to įvai
rumo palengva formuojasi naujas Kanados tipas, kuris iš
ryškės tiktai šimtmečių slinktyje. Ta prasme Kanada te- 
bejieško savito veido. Pagrindiniai bruožai jau matyti, ta
čiau jie dar nėra pakankami pilnam kanadietiškam savi
tumui sudaryti. Tie pagrindiniai bruožai yra atremti Į 
bendrus geografinius bei valstybinius rėmus ir Į trejopą 
etnokultūrinį junginį — anglų, prancūzų ir visų kitų tau
tybių. Tai pagrindinis kelias, kuriuo turės eiti busimoji 
krašto evoliucija. Ji yra tuo originali, kad vengia prievar
tos, leidžia laisvai formuotis junginiams ir bando juos de
rinti po vienu kanadišku stogu. Kanados šūkis šiuo metu 
yra vienybė įvairybėje. Jis rodo, kad kraštas pasitiki vidi
niu savo pajėgumu, nebijo, kad įvairybė sunaikintų vieny
bę. Ir tai su pagrindu, nes jei vienybės būtų jieškoma prie
vartos būdu, krašte imtų siausti rezistencija ir sprogdinti 
varžtais primetamą vienybę.

Pasaulio Įvykiai
NAUJASIS IZRAELIO PREMJERAS M. BEGINĄS SUDARĖ KOALICINĘ 
vyriausybę, remdamasis savąja Likudo grupe ir dviem mažom 
religinėm partijom. Užsienio reikalų ministeriu jis pasirinko dar- 
bietį gen. M. Dayaną, kuris oficialiai yra pasitraukęs iš partijos. 
Pagrindiniu savo uždaviniu premjeras M. Beginąs laiko taikos 
išsaugojimą Artimuosiuose Rytuose. Perimdamas Izraelio valdžią, 
jis pasiūlė tiesiogines derybas Jordanijos karaliui Husseinui, 
Egipto prez. A. Sadatui, Sirijos prez. H. Assadui. Premjeras M. 
Beginąs taipgi nori išsaugoti draugystę su JAV, pagerinti santy
kius su Prancūzija, atstatyti nutrauktus diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Opozicijos vadas darbietis Š. Perėsas betgi nuo
gąstauja, kad konservatyvios premjero M. Begino pažiūros gali 
baigtis ne naujų draugų laimė-*—---------—--------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Nuolaidos Kvebekui
Premjero P. E. Trudeau vy

riausybė, norėdama sustiprinti 
vienybę su Kvebeku, padarė 
nuolaidų provinciniame Kvebe
ko parlamente svarstomam 
prancūzų kalbos įstatymui. Tas 
nuolaidas atskleidė valstybės 
min. J. Robertsp federaciniam 
parlamentui pateiktas raštas 
Kanados dvikalbiškumo klausi
mu. Jame pabrėžiama, kad Kve
bekas turi teisę sumažinti vaikų 
įstojimą į angliškąsias mokyk
las, kol gresia pavojus prancū
zų kalbos išlaikymui. Tačiau 
toks žingsnis tegali būti laikinio 
pobūdžio. Pasak J. Robertso, kai 
dings grėsmė prancūzų kalbai, 
Kvebeke vėl turi būti grąžinta 
teisė tėvams pasirinkti norimas 
mokyklas. Premjeras P. E. Tru
deau prasitarė, kad jam gali tek
ti sustabdyti angliškai kalbančių 
valdžios tarnautojų perkėlimą į 
Kvebeką, jeigu jų vaikai bus 
verčiami lankyti prancūziškas 
mokyklas. Naujasis raštas dvi
kalbiškumo klau^mu ragina vi
sas Kanados provincijas skirti 
didesnį dėmesį prancūzų kalbai 
ir ją pripažinti darbo kalba Kve
beke.

Kanados finansų min. D. Mac- 
donaldas, prieš panaikindamas 
kainų bei atlyginimų kontrolę, 

žada pateikti naują įstatymą, ku
ris unijoms ir pramonininkams 
neleistų atgauti dėl kontrolės 
prarastų pinigų. Konkrečiai tai 
liečia unijas, naujomis sutarti
ms! išsikovojusias peraugštą at
lyginimą, kurį sumažino Antiin
fliacinė Taryba, o taip pat ir 
pramonininkus, kurių gaminių 
kainas apkarpė minėtoji taryba. 
Priešingu atveju vėl prasidėtų 
nauja infliacijos banga. Be to, 
būtų padaryta skriauda tiems 
kanadiečiams, kurie savo darbo 
sutartyse pasitenkino tik kont
rolės leidžiamu atlyginimo pa
didinimu. D. Macdonaldas taip
gi pažadėjo pašalinti tą spragą 
atlyginimų kontrolėje, kuria 
naudojasi visokie direktoriai, 
gaudami keliasdešimt tūkstan
čių dolerių pakėlimus jaunesnio 
vadovaujančio personalo sąskai
tom Lig šiol buvo vadovaujama
si principu, kad metinis atlygi
nimų didinimas tokiem asme
nim negali prašokti $2.400, 
bendrą sumą padalinus iš asme
nų skaičiaus. Pagrindiniai di
rektoriai pasiimdavo lokio dalį, 
o jaunesniam personalui pridė
davo tik vieną kitą šimtą dole
rių.

Darbo min. J. Munro praneši
mu, rudenį federaciniam parla-

Sibirinių trėmimų minėjime Hamiltone baltiečiai žygiuoja miesto gatvėmis prie paminklo žuvusiems Kanados 
kariams. Iš kairės — estų vainikas, lietuvių (neša R. A. Pleinytės) ir latvių. Už vainikų — kun. L. Januška, Ha
miltono viceburmistras B. Morrow, vėliavos ir 400 dalyvių Nuotr. J. Miltenio

Nauji pogrindžio leidiniai
Dabartinėje Maskvos taktikoje okupuotos Lietuvos pogrindis įžvelgia tik laikinį manevrą

“Darbininko” pranešimu, lais
vąjį pasaulį pasiekė nauji oku
puotos Lietuvos pogrindžio lei
diniai. būtent. “Lietuvos Katali
kų, Bažnyčios Kronika” 27 nr. ir 
“Aušros” 6 nr. Juose yra aps
čiai informacijų apie dabartinę 
būklę Lietuvoje. Ten, kaip ir 
laisvajame pasaulyje, aktualus 
klausimas yra Belgrado konfe
rencija. Jos proga “LKB Kroni
kos” redakcija paskelbė veda
mąjį straipsnį “Nauji vėjai ar 
nauja klasta?”

Jame redakcija konstatuoja 
religijos persekiojimo sušvelnė
jimą pastaruoju metu. Esą re
liginių reikalų tarybos atstovas 
P. Makarcovas 1977 m. sausio 
mėnesį perspėjo Lietuvos par
tiečius mandagiai elgtis su ku
nigais ir prasitarė apie valdžios 
politikos sušvelnėjimą. Spėja
ma, kad ryšium su tuo buvo 
leista 1977 m. sausio pabaigo
je iškilmingai paminėti arkiv. 
Jurgio Matulaičio 50 metų mir
ties sukaktį Marijampolės šven
tovėje, kur pagrindines pamal
das laikė Kaišiadorių vysk. V. 
Sladkevičius, ištremtas iš savo 
vyskupijos. Daug kur esą kuni
gai atvirai moko vaikus kate
kizmo. Valdžia už tai baudžia 
tik piniginėmis baudomis.

Panašių reiškinių esą ir dau
giau, bet ar visa tai reiškia nau
jus vėjus? “LKB Kronikos” re
dakcija, atsakydama į šį klau
simą, plačiai išdėsto žinomus 
faktus ir išreiškia nuomonę, 
kad tai tik taktinis, laikinio po
būdžio manevras, laikytinas 
greičiau nauja klasta, o ne nau
ju vėju:

Netolima ateitis tiksliai atsakys į 
šiuos klausimus, tačiau ir dabar yra 
visiškai aišku, kad tarybinė vyriau
sybė geros valios nerodo. Atoslūgis 
Bažnyčios persekiojime yra tik tak
tinis kompartijos manevras.

Šis manevras galįs būti ilga
laikis, jeigu laisvasis pasaulis 
stipriau reikalaus Maskvą re
spektuoti žmogaus teises.

“LKB Kronikos” redakcija 
mini, kad ryšium su persekioji
mo sušvelnėjimu sovietinė val
džia leido atgabenti Lietuvon 
Šv. Tėvo dovaną — lotyniškus 
brevijorius ir mišiolus. Tuo esą 
nėra ko labai džiaugtis, nes lo
tyniški tekstai tikintiesiems ma
žai tebus naudingi, o ateistinei 
propagandai gražiai pasitarna
vo — ji gali tai panaudoti kaip 
religijos “laisvės” įrodymą. “L 
KB Kronika” primena, kad per 
30 metų sovietinė valdžia nelei
do spausdinti nė vieno lietuviš
ko katekizmo. Savo rašinyje “L 

mentui bus pateikti Kanados 
darbo kodekso pakeitimai, su
stiprinantys unijoms nepriklau
sančių kanadiečių teises. Tokie 
kanadiečiai sudaro du trečda
lius visos darbo jėgos. Pirmiau
sia jie bus apsaugoti nuo netei
sėto atleidimo iš darbo. Atleis
tasis galės kreiptis į darbo mi- 

(Nukelta į 6 psl.)

KB Kronikos” redakcija sako:
Dabartinėj Lietuvos Katalikų Baž

nyčios padėty mes raginame visus 
kunigus ir tikinčiuosius išsivaduo
ti iš baimės ir kovoti už teisę lais
vai tikėli ir gyventi.

Dėkojam broliam išeivijoj už ak
tyvias pastangas padėti persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai. Ypač dėko
jame jauniesiem lietuviam, apie ku
rių pastangas padėti tautiečiam tė
vynėj dažnai girdima per radiją.

Baigdama savo vedamąjį, “L 
KB Kronikos” redakcija krei
piasi į laisvojo pasaulio vyriau
sybes, pražydai Sekti JAV 
prez. J. Carterio pavyzdžiu bei 
reikalauti Sov. Sąjungą respek
tuoti savo piliečių teises. Užsie
nio lietuvius minėtoji redakci
ja prašo kelti žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje, panaudo
jant “LKB Kronikos” faktus.

Naujame “Aušros” numeryje 
(1977 m. gegužės 12) rašoma 
apie dr. J. Basanavičių 50 metų 
mirties sukakties proga, lietu
vių būklę Gudijoje, atsakoma į 
Stasio Tamonio laišką, J. Bal
tušio pareiškimus “Figaro” ko
respondentui, pateikiama naujų 
faktų. Pvz. rašoma apie Vilniaus 
un-to studentų ketveriukės žy
gį — Lenino bareljefo paskan
dinimą Neries upėje. Tai įvy
ko 1977 m. sausio 23 d. Ba
reljefas buvo pritvirtintas prie 
centrinio pašto salės sienos. 
Studentai jį nuėmė, nunešė iki 
Žaliojo tilto ir įmetė upėn. Bu

vo suimti: Romas Grigas, Sau
lius Marcinkevičius, Vytautas 
Šimkūnas, Gintaras Stankevi
čius, Rasa Abeltenytė. Jie visi 
buvo pašalinti iš komjaunimo 
organizacijos ir universiteto. 
Byla keliama tik R. Grigui, kiti 
šaukiami kaip liudininkai. Kurį 
laiką R. Grigas buvo laikomas 
N. Vilnios psichiatrinėje ligo
ninėje.

Pasak “Aušros” 6 nr. infor
macijos, Lietuvon pastaraisiais 
metais grįžo šie kaliniai:
? Antanas Alfonsas — 1971, 
Akramavičius Petras — 1977, 
Budreika Stasys — 1976, Čėp
la Stasys — 1974, Galdikas Pa
lys — 1976, Giedrimas Leo
nas — 1971, Krilavičius Vac
lovas — 1971, Kuzinevičius Ig
nas — 1970, Klanauskas Vytau
tas — 1974, Gajauskas Balys — 
1973, Klimas Vaclovas — 1976, 
Lesčiauskas Juozas — 1975, 
Mickevičius Leonas — 1973, 
Paltarokas Petras — 1972, Pet- 
rušaitis Vytautas — 1972, Slap- 
šinskas Vytautas — 1977, Star- 
šinskas Juozas — 1973, Va
laitis Antanas — 1976, Valenti
nas Vladas — 1975, Vyturys 
Placidas — 1976, Jurkštas Vla
das — 1975, Remeikis Vincas 
— 1975.

Visa tai rodo, kad okupuotos 
Lietuvos pogrindis gyvai reiš
kiasi ir randa kelius į laisvąjį 
pasaulį, kurio pagalba jam labai 
reikalinga. M. 

jimu, o senųjų netekimu. 
Daug kam atrodo, kad M. Begi
no laukia beveik neišvengiamas 
susikirtimas su JAV prez. J. 
Carteriu, pasisakiusiu už pales
tiniečių valstybės įsteigimą. Bri
tų savaitraštis “Sunday Times”, 
apklausinėj ęs 44 arabus, išleis
tus iš Izraelio kalėjimų, pada
rė išvadą, kad arabai kaliniai Iz
raelyje yra sistemingai kanki
nami tardymų metu, panaudo
jant net elektros smūgius. Iz
raelio vyriausybė šį kaltinimą 
atmetė kaip arabų šalim tar
naujančią tuščią propagandą. 
Kadangi tokių kaltinimų buvo 
iškelta ir anksčiau, dienraštis 
“The Toronto Sun” pasiūlė Iz
raeliui įsileisti specialiai suda
rytą neutralią komisiją kaltini
mams patikrinti. Jungtinių Tau
tų komisija tokio uždavinio ne
galėtų teisingai atlikti, nes šio
je organizacijoje yra daug Iz
raelio priešų. Kaltinimų panei
gimas, teisinantis vien tik fak
tu, kad Izraelis yra demokrati
nė valstybė, nepraktikuojanti 
tokių žiaurumų, esąs nepakan
kamas.

Caro viešnagė
Prancūzijoje tris dienas vie

šėjo raudonasis caras L. Brež
nevas, sovietų kompartijos va
das ir Sovietų Sąjungos prezi
dentas, pasveikintas net 101-nu 
patrankos šūviu. Dienraštis “Le 
Figaro” šia proga paskelbė kan
džią karikatūrą, kurioje L. Brež
nevas įspėja Prancūzijos prez. 
V. G. d’Estaingą: “Saugokis ko
munistų!” Karikatūristas čia tu
rėjo galvoje Prancūzijos komu
nistus su jų vadu G. Marchai- 
su. 1970 m. L. Brežnevas, lan
kydamasis Prancūzijoje, su juo 
susitiko Sovietų Sąjungos am
basadoje, o šį kartą tokio susi
tikimo vengė, nes prancūzų 
kompartija dabar jau nekartą 
yra kritikavusi Sovietų Sąjun
gą. Maskvon L. Brežnevas par
sivežė du prancūziškos gamybos 
automobilius, padovanotus prez. 
V. G. d’Estaingo. Oficialiuose 
pareiškimuose buvo pabrėžtas 
abiejų prezidentų įsipareigoji
mas siekti atolydžio, atominių 
ginklų kontrolės. Pasak prez. V. 
G. d’Estaingo, įsipareigojimas 
respektuoti žmogaus teises yra 
neatskiriama atolydžio politikos 
dalis. Oficialiame pranešime 
prez. V. G. d’Estaingas padarė 
nuolaidą L. Brežnevui, įjungda
mas sakinį, kad atolydį tebus 
galima įgyvendinti tada, kai 
valstybės nesikiš į viena kitos 
vidaus reikalus.

Šios savaitės numeryje'
Savitas veidas — Kanados nepriklausomybės diena, kaip 
mūsų Vasario 16
Nauji pogrindžio leidiniai— naujausios informacijos apie 
“LKB Kroniką” ir “Aušrą”
Susirūpinkime ateitimi — lietuvių pranciškonų vadovas 
kun. J. Gailiušis, OFM, skatina atkreipti dėmesį į gyvybinį 
pašaukimų klausimą
Žvilgsnis j lietuvius Kanadoje — VI. Ramojus aprašo sa
vo įspūdžius iš kelionių po lietuvių kolonijas
Baltiečių žygis į Vašingtoną — jaunimo atstovė infor
muoja apie rengiamą demonstraciją JAV sostinėje
Atstatomas Žalgirio paminklas — informacija iš lenkų 
spaudos
Politinės veiklos klausimai — Pr. Alšėnas apžvelgia nau
jausią numerį žurnalo “Į Laisvę”
Pasaulis anapus trobelės ir pievelės — A. V. Jonynas 
recenzuoja naujausią kun. dr. F. Jucevičiaus knygą
Eduardo Praskiepo priesaika — Pr. Dom. Girdžiaus no
veliukė

Ginčas dėl salų
II D. karo pabaigoje Sovietų 

Sąjunga užėmė keturias sale
les prie šiaurinės Japonijos 
Hokkaido salos. Dėl tų salelių 
tarp Sovietų Sąjungos ir Japo
nijos vyksta nuolatinė trintis, 
kurion įsikišo ir japonų kom
partija, vadovaujama K. Mija- 
moto. Jis pasiuntė atvirą laiš
ką Maskvon, reikalaujantį sa
lelių grąžinimo, o vakariečiams 
žurnalistams priminė 1964 m. 
pokalbį su N. Chruščiovu. Pas
tarasis tada pareiškęs, kad So
vietų Sąjunga saleles grąžins 
Japonijai, kai JAV atiduos Oki- 
nawos salą. Per vakariečius žur
nalistus K. Mijamotas priminė 
pasauliui, kad JAV jau prieš 
penkerius metus sugrąžino Oki- 
nawą, o Sovietų Sąjunga nesi
laiko N. Chruščiovo pažado. At
sakymą į atvirą K. Mijamoto 
laišką paskelbė “Pravda” Mask
voje. Jame teigiama, kad tos ke
turios Japonijos salelės yra ne
atskiriama Sovietų Sąjungos da
lis. Jeigu jos būtų atiduotos Ja
ponijai, jose įsikurtų amerikie
čių bazės, nukreiptos prieš So
vietų Sąjungą. Tokį sovietų pa
siaiškinimą tautinio komuniz
mo vadas K. Mijamotas laiko 
pasenusia dainele su nauja me
lodija.

.750 parašų
Platesnių duomenų apie če- 

koslovakų “Chartą 77” atsklei
dė Vienon išleistas Z. Mlyna- 
ras, buvęs kompartijos sekreto
rius A. Dubčeko valdymo lai
kais. Šį protesto raštą, reikalau
jantį žmogaus teisių gerbimo, 
pasirašė 750 asmenų, jų tarpe 
du buvusieji ministerial — švie
timo min. prof. V. Bezdičekas 
ir maisto ministerė L. Jankon- 
cova. Dėl “Chartos 77” pasira
šymo iš darbo buvo atleista apie 
80 čekoslovakų, remiantis spe
cialiais darbo teismais. Visi at
leistųjų prašymai duoti jiems 
darbo atmesti.

Neišleidžia šeimos
Sovietų baleto šokėjas Rudol

fas Niurejevas 1961 m. gastro
lėse Paryžiuje pasiprašė politi
nės globos ir šiandien yra tapęs 
vienu žymiausių baleto šokėjų 
Vakarų pasaulyje. Londono 
laikraštyje “The Times” jis pa
skelbė laišką, atskleidžiantį ne
sėkmingus bandymus susitikti 
su Sovietų Sąjungoj likusia šei
ma — motina, seserimi, sese
rėčia. Joms Maskva neduoda 
net turistinės vizos laikiniam 
apsilankymui Britanijoje.
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Jaunimo skrydis per Pacifiką
Atsiminimų ir įspūdžių nuotrupos po "Gyvataro" išvykos j Australiją

★ SEINŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
pamaldų reikalu “T. žiburių” redak
cija parašė laišką Lenkijos kardino
lui S. Wyszinskiui ir gavo jo sekre
toriato atsakymą, štai jo vertimas: 
“Gerbiamasis Kunige Redaktoriau, 
Ryšium su gerbiamojo Kunigo laiš
ku, rašytu 1977 m. sausio 27 d. ir 
liečiančiu pamaldas tikinčiųjų, var
tojančių lietuvių kalbą Seinuose, iš- 
tyrėme reikalą ir dabar pranešame, 
kad minėtame mieste šalia bazilikos 
yra šventovė, pavesta Dievo tautai, 
vartojančiai lietuvių kalbą, kaip tau
tinei mažumai. Su broliška pagarba” 
(neišskaitomas parašas). Data: 1977 
m. birželio 10 d.

Kad Šeini} lietuviams leista naudo
tis mažyte buvusia protestantų šven
tove, seniai žinoma. Tai betgi nepa
tenkina lietuvių poreikių — jie rei
kalauja tokių pamaldų bazilikoje, 
nes tai ne tik lenkų, bet ir lietuvių 
šventovė. Lietuvių išstūmimas iš jos 
yra skriauda.

★ PASKIRTI 4 NAUJI KARDINO
LAI: arkiv. Giovanni Benelli, 56 m.; 
arkiv. Bernardin Gantin, 55 m.; ar
kiv. Josef Ratzinger, 50 m.; kun. Lui
gi Ciappi, OP, 67 m. Taipgi atskleis
tas prieš metus paskelbtas slaptasis 
kardinolas —• vysk. František Toma- 
šek, 77 m. Arkiv. Benelli, atrodo, po
piežiaus yra ruošiamas įpėdiniu ir 
pereina tą patį stažą, kurį atliko 
dabartinis popiežius. Po ilgų metų 
Vatikano diplomatinėje tarnyboje 
arkiv. Benelli yra paskirtas Flo
rencijos arkivyskupu, kad įgytų sie
lovadinės patirties. Arkiv. Gantin, 
buvęs Cotonou afkivyskupas, dabar 
vadovauja Vatikano taikos ir teisin
gumo komisijai. Regensburgo uni
versiteto teologo mons. Josef Rat
zinger paskyrimas Muencheno ir 
Freisingo arkivyskupu bei kardino
lu ir popiežiaus teologo kun. Ciap
pi, OP, paskyTimas kardinolu rodo, 
jog popiežius nori įvertinti teologus, 
kurie nuoširdžiai ir konstruktyviai 
darbuojasi K. Bendrijos gerovei. 
Daugelį stebina slaptojo kardinolo 
pavardės atskleidimas, kai jokių 
lengvatų K. Bendrijai Čekoslovaki
joje nesulaukta. Spėjama, kad Pau
lius VI yra nusivylęs Čekoslo
vakijos komunistine valdžia bei jos 
nesutikimu pripažinti vyskupą To- 
mašek Prahos arkivyskupu. Jis dėlto 
viešai paskelbė, jog Prahos arkivys
kupijos administratorius, kuris nė
ra net arkivyskupas, pakeltas kar
dinolu.' šiuo metu kardinolų kole
gija yra padidėjusi iki 137 narių. Iš 
jų 18 jau yra per 80 m. amžiaus 
ir nebegalėtų balsuoti per naujo 
popiežiaus rinkimus. Pats popiežius 
šių metų rugsėjo mėnesį irgi sulauks 
80 m. amžiaus.

★ VYSK. JOHN NEUMANN, val
dęs Filadelfijos vyskupiją nuo 1852 
iki 1860 m., Pauliaus VI buvo pa
skelbtas šventuoju. Jis mirė 48 m. 
amžiaus nuo apopleksinio smūgio, 
kuris jį ištiko einant gatve. Jis buvo 
gimęs 1811 m. Bohemijoje iš vokie
čio tėvo ir čekės motinos. Kai baigė 
kunigų seminariją, jo kunigu ne
šventino dėl pertekliaus kunigų ta
me krašte. Todėl 1836 m. jis išvyko 
į JAV. Tais pačiais metais Niujorko 
vyskupas John Dubois jį įšventino 
kunigu ir paskyrė į parapiją, apiman
čią 900 kv. mylių. Vėliau jis įstojo į 
redemptoristų vienuoliją ir darbavo
si rytinėje JAV dalyje. 1852 m. Pi
jus IX jį paskyrė Filadelfijos vys
kupu. Jis įsteigė daugelį parapijinių 
mokyklų, susirado vienuolijų, atsida
vusių mokymui, ir pats įsteigė pran- 
ciškiečių seserų-mokytojų vienuoli
ją. Parašė jaunimui katekizmą, ku
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ris buvo patvirtintas pirmosios visuo
tinės Baltimorės vyskupijos tarybos 
1852 m. Jonas XXIII buvo pasiruo
šęs jį paskelbti palaimintuoju, bet 
prieš savo mirtį nebespėjo. Tai pa
darė Paulius VI 1963 m. šiais metais 
tas pat popiežius jį paskelbė šven
tuoju. Naujo šventojo žymiausias 
bruožas — nepaprastas atsidavimas 
evangelijos skleidimui ir maldai.

★ ČEKOSLOVAKIJOS VIENUO 
LIJŲ VADOVAI bendru memoran
dumu kreipėsi į komunistinę Čeko
slovakijos valdžią, reikalaudami, kad 
visos vienuolijos būtų legalizuotos 
ir leista joms laisvai veikti. Oficia
liai šiuo metu jokių vienuolijų Če
koslovakijoje negali būti. Dokumen
te pabrėžiama, kad valdžios laiky
sena pažeidžia Helsinkio sutartį, nes 
vienuoliams, neleidžiama gyventi 
drauge, priimti naujų vienuolijos 
narių, darbuotis savo profesijose. Jie 
taipgi kreipėsi į Cekoslavokijos vys
kupus, kad šie paremtų jų reikala
vimus. Vatikanas per 30 metų sten
gėsi išgauti iš Čekoslovakijos val
džios tikintiesiems bent tiek leng
vatų, kiek jų turi katalikai kituose 
komunistiniuose kraštuose, tačiau 
iki šiol nepavyko. Tėvai yra per
sekiojami darbe, jei rūpinasi savo 
vaikų katekizacija. Dešimt vyskupi
jų yra be savu vyskupų, bet val
džia nesutinka, kad jie būtų paskir
ti. Apie 500 kunigų yra netekę val
džios leidimų eiti kunigiškas parei
gas. Kunigų skirstymas yra valdžios 
kontroliuojamas. Taipgi valdžia nu
stato kurie kandidatai priimtini į ku
nigų seminariją bei jų skaičių, šiuo 
metu seminarijon leidžiama priimti 
tik ketvirtadalis to skaičiaus, kuris 
buvo priimamas, kai kunigų semina
rijos veikė laisvai.

* ŠKOTIJOJE K. BENDRIJA kas 
metai auga, o Škotijos Bendrija 
(presbitėrininkai) — mažėja. Pr'es- 
biterininku skaičius ten per metus 
nukrito nuo 1,041,772 iki 1,020,403, 
o katalikų skaičius paaugo nuo 813,- 
100 iki 814,100. Jei panašiai vyks ir 
toliau, tai dešimtmečio laikotarpyje 
katalikai taps gausiausia Bendri
ja Škotijoje.

* ANTIOCHIJOS PATRIARCHAS 
MAKSIMOS V. HAKIM, melkitų ap
eigų katalikų vadovas, atnašavo Mi
šias Romoje, minėdamas 10 metų su
kaktį, kai Izraelis yra užėmęs jo ti
kinčiųjų kraštą ir Jeruzalę. Prancū
zų kalba pasakytame pamoksle jis 
priminė Pauliaus VI kreipimąsi į 
pasaulio vadovus rūpintis palestinie
čių padėtimi. Jis taipgi pasveikino į 
pamaldas atvykusius visus arabų am
basadorius prie šv. Sosto. Kvietė vi
sus susirinkusius melstis už taiką 
Jeruzalėje. Jis priminė Pauliaus VI 
reikalavimus taikos įgyvendinimui 
Jeruzalėje: 1. garantuoti visiems ti
kintiesiems priėjimą prie šventųjų 
Jeruzalės vietų, 2. pripažinti palesti
niečių teises, 3. surasti sprendimą, 
patenkinantį žydus ir arabus, 4. vi
siems šiuo reikalu suinteresuotiems 
rūpintis dabartine palestiniečių pa
dėtimi. Patriarchas kreipėsi į žydus, 
prašydamas pripažinti palestiniečių 
teises, o maldoje kvietė visus mels
tis už palestiniečių grįžimą į savo 
gimtinę.

* JAV VYSKUPŲ KONFEREN
CIJA nutarė, kad JAV-se jau reikia 
tikintiesiems duoti galimybę Komu
niją priimti sava ranka. Tuo reika
lu konferencija kreipsis į Vatikaną 
leidimo.

KUN. J. STŠ. w< >«■» i > —» <>••■» <>«•<><■«» <> < >«k» < i >«■»-< >
s Kas aukojasi pinigam, jų ne- 

aukoja geriem darbam

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kelioniniai apmąstymai

Pakeliui atrandame daugeli 
mažų miesčiukų, kuriuose gali
ma pavalgyti ir numalšinti troš
kuli. Vienas tokių — Ballaret, 
kuriame trumpam sustojame. 
Miesčiukas baigiasi vartais, tar
tum arka, nuo kurios prasideda 
kelias, apsodintas vienodais, 
gražiais medžiais. Prie kiekvie
no medžio pritaisyta metalinė 
lentelė su pavarde I ir II D. 
kare žuvusio šios apylinkės ka
rio. Šis kelias tęsiasi 6 mylias, 
ir kiekvienas bevažiuodamas tu
ri susimąstyti bei pagalvoti apie 
tuos, kurie žuvo, kad kiti galė
tų gyventi laisvėje. Tai savotiš
kas ir prasmingas paminklas žu
vusioms kovose už savo kraštą.

Ilga ir karšta diena. Tačiau 
vėsinamo autobuso viduje pato
gu. Merginų ašaros jau nudžiū
vo, ir pamažu Įsisiūbuoja daina 
— vis garsiau, vis linksmiau. 
Aš leidžiu savo mintims klajo
ti.. . Šiame autobuse nėra jau 
nė vieno gyvatariečio, kuris 
prieš 9 metus važiavo Į Prancū
ziją, vos keletas likusių iš tų, 
kurie apkeliavo Kanados vaka
rus ir Kolumbiją. Vieton tų, ku
rie sukūrė šeimas ir pasitraukė, 
atėjo kiti, kurie įtemptu darbu, 
drausme ir pasišventimu užpil
dė atsiradusias spragas, kad 
“Gyvataras” galėtų vėl būti 
toks, koks privalo būti. Jaunuo
liai kiti, bet daina ir šokis tie 
patys. Juose tiek daug jaunat
viško džiaugsmo, entuziazmo, 
noro gyventi, siekti, matyti, su 
kitais pasidalinti, kitus pradžiu
ginti . .. Gražiausi gyvenimo 
metai praėjo bedirbant su jau
nimu, bet jie manęs neapvylė, ir 
galbūt, jei galėčiau šiandien iš 
naujo pasirinkti, eičiau tuo pa
čiu keliu. Tikiuosi, kad ir aš jų 
širdyse šį tą palikau ...

Adelaidės Lietuvių Namai
Saulutei slenkant vakarop, 

sustojame prie Lietuvių Namų 
Adelaidėje. Jie gerokai mažesni 
už Melburno lietuvių nuosavy
bę, bet iš karto mane sužavi la
bai skoningai lietuviškais orna
mentais išpuoštos dvi salės. Vie
na jų, didesnė su scena, gali bū
ti sujungta su mažesniąja; ku
rioje daugiausia užkandžiauja
ma. Lietuviškais medžio orna
mentais papuoštos lempos, sie
nos. Dvelkia jaukių namų at
mosfera. Iš tolo šypsosi J. Lap- 
šys, jau sutiktas Melburne. Jis 
bus mūsų globėjas čia ir kartu 
“propagandos ministeris” mūsų 
pasirodymams. “Gyvataro” ir 
manęs sutikti atėjo ir buvusi 
mano mokytoja Marija Baronai- 
tė-Grėbliūnienė.

Adelaidė ir apylinkės
Gal po skubėjimo ir perkrau

tos dienotvarkės Melburne Ade
laidė atrodė daug ramesnis, šva
resnis miestas. Net ir žmonės 
ramesni. Važiuojant J. Lapšys 
aiškino: “Čia ne Melburnas, čia 
viskas labai arti”. Ir tikrai ju
dėjimas daug mažesnis, gatvėse 
mažiau medžių, žolė žalesnė, 
bet, kaip vėliau pajutome, turi 
ir daugiau drėgmės. Kai Mel
burne reikdavo valandos iš vie
nos vietos pasiekti kitą, dabar 
j visas puses nuo Lietuvių Na
mų užtenka tik 10 minučių.

Nesuspėję dar gerai apsižval
gyti, jau sėdome prie p. B. Lap- 
šienės paruošto vakarienės sta
lo. Tiek p. Lapšienė, tiek M. 
Grėbliūnienė Lietuvoje labai do
mėjosi tautiniais šokiais ir bu
vo vienos iš pirmųjų, kurios to
je srityje dirbo. B. Lapšienė bu
vo Pedagoginio Instituto, o M. 
Baronaitė-Grėbliūnienė — V.D. 
universiteto lektorės. Abi gerai 
pažinojau, mačiau jų darbus, 
tad dabar labai Įdomu pasikal
bėti apie praeities laikus, gyve
nimą Australijoje, jų ir mano 
gyvenimo kelius.

Kanados tautinių šokių grupė “Gyvataras” Australijos mieste Melburne atlieka komišką senių šokį

Adelaidėje praleidome 5 die
nas, kurios buvo daugiau užim
tos važinėjimu po apylinkes, pa
jūrius, viešėjimu pas draugus ir 
pažįstamus, oficialiais priėmi
mais ir t.t.

Pasirodė, kad p. Lapšys labai 
gerai suorganizavo reklamas 
laikraščiuose, televizijoje ir ki
tur. Po poros dienų jau stebėjo
me patys savo šokėjus televizi
jos ekrane, girdėjome apie Lie
tuvą, iš tolimos Kanados atvy
kusi “Gyvatarą”, o viena radijo 
stotis net ir specialią dainą pa
skyrė “Gyvatarui”, kurią kele
tą kartų pakartojo svečiams iš 
tolimo šiaurės krašto. Mūsų jau
nimas tą dainą labai pamėgo ir 
dabar dažnai kartoja.

Adelaidės oras pasitaikė labai 
šiltas ir gražus, tad malonu bu
vo vieną dieną praleisti gražia
me Noarlunga pajūryje, kuria
me tikrai pasirodo rykliai ir ku
riame buvo suktas filmas 
“Jaws”. Jis pasižymi smulkiu, 
šviesiu smėliu, o toliau krantas 
išraizgytas uolomis, nuo kurių, 
lyg sklandytuvais, dirbtinių 
Įvairiaspalvių sparnų pagalba 
žmonės šoka ir tam tikrą laiką 
įstengia išsilaikyti ore.'Tai labai 
ponuliams jų sportas.

Po maloniai praleistos dienos 
pajūryje vėl turėjome priėmi
mą jaukiuose p.p. Straukų na
muose ir sodelyje kur buvo lyg 
Adelaidės ir mūsų jaunimo ar
timesnis susipažinimas.

Vyno darykloje
Australijoje žmonės prie už

kandžių, pietų ar šiaip sau geria 
daugiausia vyną ir šampaną, la
bai retai stipresnius gėrimus. 
Australija, pasirodo, garsi savo 
vynu. Dabar gera proga susipa
žinti su vyno daryklomis ir vyn
uogynais, kurių vieną — “Yal- 
dara Chateau” sekančią dieną ir 
aplankėme. Pravažiavę didelius 
vynuogių laukų plotus, Įvažia
vome kaip į pilies kiemą. Pir
miausia, kaip ir tinka geram 
skoniui, sutikusi vyresnio am
žiaus ponia nuvedė į puošnią di
džiulio pastato salę, kuri, lyg 
meno galerija, pripildyta Įvairių 
dailininkų ir garsių skulptorių 
kūrinių. Antrame augšte gyve
na pats šeimininkas — tai pri
vati jo rezidencija. Toliau ta pa
ti moteris vedžiojo visą grupę 
po įvairias vyno daryklos patal
pas, rodydama vyno darymo, rū
gimo ir rūšiavimo procesą. Už 
daryklos esančioje didelėje pa
talpoje, kuri beveik visados pil
na turistų iš visų pasaulio kraš
tų, vyksta vyno ragavimas. Vy
no gali ragauti kiek ir kokio tik 
nori, o sekančioje patalpoje — 
nusipirkti.

Juodmalkėje
Grįždami iš vyno daryklos tuo 

pačių autobusu, vingiuotu keliu 
važiavome į Adelaidės priemies
ti Blackwood, kurį VI. Dumčius 
vadina lietuviškai Juodmalke. 
Čia p.p. Dumčių ir Adelaidės 
r amo venų globoje praleidome 
visą popietę besivaišindami kar
tu su daugeliu Adelaidės lietu
vių. Didelė staigmena man bu
vo, kai p. Taparas ramovėnų 
vardu padovanojo man puikų 
opalą — vieną iš Australijos 
brangiųjų akmenų. Tai gražus 
Adelaidės prisiminimas.

Ir ši popietė neapsiėjo be ofi
cialiosios dalies, kalbų, įkalbėji
mų į juostą savo įspūdžių, “Gy
vataro” istorijos ir t.t. Mudu su 
p. Dumčium bandėm išsiaiškin
ti giminystės ryšius (šio rašinio 
autorės mergautinė pavardė —- 
Dumčiūtė, Red.), o jaunimas ir 
senimas linksminosi kieme, už
kandžiaudami avienos keps
niais. Juos paruošia ir iškepa 
daugiausia vyrai. Pagalvojau — 
nelengvas darbas pamaitinti to
kią minią.

Jau saulutei slenkant už eu
kaliptų viršūnių, pamažu skirs- 
tėmės, palikdami vaišingą p.p. 
Dumčių pastogę. VI. Dumčius 

labai įdomus žmogus — pokšti
ninkas. Jam niekad nestinga 
kalbos įvairiomis temomis, mo
ka užimti svečius ir taip juos ne
kaltai apklausinėti, kad paskui 
galėtų viską iki smulkmenų ap
rašyti spaudoje. Buvo miela jį 
pažinti.

Taip pat teko ilgiau išsikal
bėti su dainininke ir dainavimo 
mokytoja A. Binkevičiūte - Gu- 
čiuviene ir jos vyru režisorium 
J. Gučium. Abu labai domisi 
daina ir menu.

Pas kleboną
Ne vien linksmybėn į Adelai

dę vykome. Braukdami prakaitą 
nuo kaktų, bandėme Lietuvių 
Namų neperdidžiausią sceną, 
vėl kalbėjomės su laikraščių ko
respondentais, kitų tautybių at
stovais, ruošdamiesi šeštadienio 
vakaro koncertui. Po ilgokos re
peticijos nuvykome į lietuvių 
parapijos salę, kur prie durų 
mus sutiko besišypsąs kun. A. 
Spurgis, MIC, ir kvietė vidun 
prie pietums paruoštų stalų. Jis 
vaišino, gražiai atsiliepė apie 
mūsų jaunimą, kuris atsilygino 
sugiedodamas jam “Ilgiausių 
metų” ir padainuodamas keletą 
dainų.

Labai gražų įspūdį paliko ne
didelė, bet švarutėlė, kukli, gra
žiai ir skoningai lietuviškais or
namentais, padarytais iš meta
lo, išpuošta šventovė. Tai vie
nintelė nuosava lietuviška šven
tovė visoje Australijoje. Visuo
se kituose miestuose lietuviai 
šventoves išsinuomoja.

Kun. A. Spurgis aprodė ir 
gražiai sutvarkytą kiemą, kurio 
gale iš akmenų pastatytas lyg ir 
aukuras. Jo viršuje po stiklu 
padėta urna su žeme iš Lietu
vos. žiūrėdama į tą urną, galvo
ju: nesvarbu kaip toli lietuvis 
nuo savo gimtų namu, savos že
mės sauja jam labai brangi. Ki
tame kiemo šone Marijos statu
la ir lietuviškas kryžius.

Tautiečių namuose
Atsisveikinę mielą kleboną, 

skirstėmės kas sau — jaunimas 
prakaito nuplauti į smėlėtus pa
jūrius, o mudvi su Irena ir p.p. 
Lapšiais — į Prano Matiuko, 
seno mano pažįstamo dar iš stu
dentavimo laiku,* sidabrinę ve
dybų sukaktį. Ne, tik malonu 
man buvo sutikti seniai matytą 
garsų smuikininką, susipažinti 
su jo žmona, bet ir kartu pabu
voti privačiame jų pobūvyje, 
kuris niekuo nesiskyrė nuo mū
siškių. Šiame pobūvyje turėjau 
daugiau progos pasikalbėti ir su 
p.p. Vasiliauskais, dr. S. Bacevi
čiene ir kitais jaunystės dienų 
pažįstamais. P.p. Pacevičius, 
nors trumpam, dar suspėjome 
aplankyti sekančią dieną, susi
pažinti su dviem jų dukrom, ap
žiūrėti puikius ir puošnius jų 
namus, įdomius suvenyrus ir 
meno dalykus, suvežtus iš įvai
rių viso pasaulio vietų. Maloni 
ponia Stasė, atidėjusi keletą sa
vo pacientų sekančiai dienai, 
stengėsi praleisti popietę su ma
nim, besikalbėdama apie studi
jų dienas, bendrus draugus, ku
rie, išsiskirstę po visą pasaulį, 
stengiasi palaikyti ryšius. Po 
kiekvieno tokio pasikalbėjimo 
nutariame, kad Australija nėra 
taip jau toli ir gal dar ir vėl su
sitiksime. Mat, taip galvojant 
visados lengviau išsiskirti.

Aplankėme su p.p. Lapšiais 
ir L. Kaną, kuris jau pensinin
kas ir daro iš medžio puikias 
skulptūras.

(Bus daugiau)

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Centrinis lietuvių pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte, JA Valstybėse

Susirūpinkime ateitimi
Šiemet pranciškonų vienuoly

ne Kennebunkporte, JAV-se, 
atidarytas pradinio vienuolinio 
auklėjimo skyrius. Tai dar ne 
noviciatas, kur jau įsijungiama 
į vienuolinę bendruomenę — 
čia tik pats pradinis supažindi
nimas su pranciškoniškais idea
lais, nesurištas su jokiais įsipa
reigojimais.. šiam skyriui vado
vauja parinkti du pranciškoniš
koje srityje patyrę vienuoliai 
kunigai. Mokoma dvasinių ir li
tuanistinių dalykų. Jau yra keli 
kandidatai, pasiryžę eiti šv. 
Pranciškaus Asyžiečio pėdom.' 
Laukiama daugiau. Tikimasi, 
kad lietuvių jaunimas susido
mės pranciškonų pastangomis ir 
atvyks susipažinti su vienuoli
niu gyvenimu, kuris šiuo metu 
gyvybiškai reikalingas ir Lietu
vai, ir emigracijai.

Kalbant1' apie Lietuvą, įsidė
mėtinas “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” 26 numeris. 
Ten pabrėžiama, kad mūsų tau
tai tėvynėje dabar net labiau 
reikalingi kunigai, negu vysku
pai. Kronikoje rašoma: “Bažny
čios ateitis priklausys ne nuo 
vyskupų ar valdytojų (diocezi- 
nių), bet nuo pasišventusių eili
nių kunigų darbo pastoracinia
me fronte, šiuo metu bedieviš
ka valdžia siekia vyskupo Kole
tais pridengti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios tragediją prieš pasau
lio viešąją nuomonę”. Toliau sa
koma: “Nauji kunigai neužpildo 
mirusiųjų kunigų paliktų vietų. 
1976 m. mirė 25 kunigai, o se
minariją baigė vos devyni”. Iš 
kitur žinome, kad jaunimui stoti 
į seminariją labai trukdoma ir 
stojančiųjų skaičius labai ribo
tas.

Lietuvos katalikai yra susirū
pinę ateitimi. Nemažesnis rū
pestis slegia ir mus išeivijoje. 
Ir čia miršta kunigai, o semina
rijose lietuvių klierikų labai 
maža. Tik labai retai beišgirsta
me, kad kas nors iš mūsų jauni
mo pasirinktų vienuolinį gyve
nimą. Tai dar skaudžiau išeivi
joje, kur nėra jokių religinių 
persekiojimų ar trukdymų. 
Kiekvienas gali laisvai pasirink
ti sau norimą profesiją. Gaila, 
kad lietuvių jaunimas nesidomi 
kunigyste ir vienuolyste.

Dėl tos priežasties mūsų pa
rapijų ir vienuolijų ateitis išei
vijoje atrodo liūdna. Jei nebus 
prieauglio, nebus kam ir darbo 
tęsti. Nors šiuo metu lietuviš
kieji vienuolynai išsilaiko savo 
pozicijose, tačiau nepaslaptis, 
kad jau viena po kitos mūsų pa
rapijos pereina į kitataučių ran
kas. Jeigu nebus dvasiškuos 
prieauglio, kur atsidurs parapi
nės ir vienuolinės nuosavybės, 
įsigytos didžiom pastangom ir 
visu lietuvių aukom?

Kunigų ir vienuolių trūku
mas emigracijoje ir. Lietuvai 
reiškia didelį dvasinį smūgį. 
Vienuoliai juk visuomet turi sa
vo ypatingus uždavinius. Beveik 
jų visų specialybė yra misijos. 
Įnirtusiai stiprinant bedievybę, 
Lietuva gali tapti misijų kraštu. 
Bet iš kur atsiras misininkų, jei
gu čia ištuštės vienuolynai? Da
bar kaip tik ir stovime ant tokio 
pavojaus slenksčio.

Lietuviai pranciškonai, rūpin
damiesi bendrąja Bažnyčios pa
dėtimi tėvynėje ir emigracijoje, 
visą dėmesį yra sutelkę ir į savo 

pačių egzistenciją. Visuomenė 
mums buvo labai duosni. Sun
kiai išsakomom pastangom ir 
lietuvių aukoni buvo įkurti 8 
pranciškonų vienuolynai, gim
nazija, Kultūros Židinys. Lei
džiame mėnesinį kultūros žur
nalą “Aidai”, savaitraštį “Dar
bininkas”, pranciškonų dvasios 
žurnalą “šv. Pranciškaus Var
pelis”, turime spaustuvę, vasar
vietes, meno galeriją, vadovau
jame keliom parapijom. Per vi
są emigracinį laikotarpį lietu
viai pranciškonai dalyvavo vi
sur, kur tik šaukė religijos ir 
tautinės kultūros reikalai. Ne
bijojome net rizikingų žygių, 
kaip kultūros žurnalo, gimnazi
jos ir Kultūros Židinio naštos, 
nes tų spragų niekas kitas nesi
ėmė užpildyti.

Viešpats visas mūsų pastan
gas laimino, ir jos nešė bran
džių vaisių. Liko tik viena vie
nintelė tuštuma — trūkumas 
jauno atžalyno, kuris tęstų jau 
per daugelį metų atliekamą dva
sinį darbą. Nesijaučiame šioje 
srityje kalti. Visame pasaulyje 
jaunimas yra nukreipęs savo dė
mesį nuo kunigystės ir vienuo
lystės į kitas sritis. Katalikų 
Bažnyčia Europoje ir Ameriko
je skaudžiai dejuoja dėl tos ne
laimės. Nelengva čia atsakyti, 
kodėl taip atsitiko. Priežasčių, 
aišku, yra daug. Gyvename se- 
kuliarizmo amžiuje ir kenčiame 
jo pasekmes.

Tos pasekmės mums daug 
skaudesnės, negu kitiems. Esa
me maža tauta žiaurių sūkurių 
pavojuose. Tai turėtume supras
ti visi — senimas ir jaunimas, 
jeigu nenorime palaidoti savo 
krikščioniškos kultūros, kuri 
yra tapusi ir tautinės egzisten
cijos apsauga. Vilčių dar yra. 
Mūsų jaunimas palyginti stovi 
augščiau dorovėje, kaip ameri
kiečių. Jis domisi religija — 
reikalauja savo kongresuose, 
studijų dienose ir stovyklose ka
pelionų. Jis mielai jungiasi į 
krikščioniško auklėjimo — atei
tininku bei skautų — organiza
cijas. Jam rūpi ir tautos reika
lai. Tokio jaunimo laukia semi
narijos ir vienuolynai.

Lietuviai pranciškonai, Ken- 
nebunkporto vienuolyne atidarę 
pradinio vienuolinio auklėjimo 
sekciją, maloniai kviečia atvyk
ti jaunimą, kuris domisi dvas:- 
niu gyvenimu. Čia pagyvens, iš
ryškės, ar kas yra pašauktas 
Viešpaties tarnybai. Taip pat 
pranciškonai kviečia stoti į jų 
eiles ir pasauliečius kunigus, 
kurie yra tiek daug prisidėję 
prie pranciškonų atgaivinimo, 
kuriantis nepriklausomai Lietu
vai. Pranciškonų ordine yra nu
matytos lengvesnės įstojimo bei 
auklėjimo sąlygos ir vyresnio 
amžiaus pasauliečiams. Ir jie 
mielai laukiami. Visi pas lietu
vius pranciškonus atėjusieji pa
gal savo talentus gaus atitinka
mą auklėjimą bei darbą.

T. Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų provincijolas

Į vienuolyną įstojimo reika
lais kreiptis šiuo adresu:

Pranciškonų provincijolas 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046, USA
Tel. (207) 967-2011



Gintarietės “Vilniaus” paviljone Toronte, kur atliko žymią dalį programos Nuotr. St. Dabkaus

Baltiečiu žygis į Vašingtoną

Žvilgsnis į lietuvius Kanadoj 1
VLADAS RAMOJUS

Prabėgo keliolika saulėtų pa
vasario dienų belankant lietu
vius, gyvenančius Kanadoje, ry
tiniame jos pakraštyje. Šimtai 
gražiausių įspūdžių susikaupė 
atmintyje, prieš akis iškyla dau
gelis veidų, sutiktų atostoginė
je kelionėje, lankant Londoną, 
Delhi, Torontą, Mississaugą, 
Hamiltoną, Montrealį ir neuž
mirštamus Laurentidų kalnus 
Kvebeko provincijoje. Visas 
tas vietas, susitiktus žmones ir 
jų veiklą stengsiuosi aprašyti 
reportažų serijoje “Draugo” 
dienraštyje. Šiame straipsnyje 
noriu atkreipti dėmesį į tai, kas 
man labiausiai krito į akis, lan
kant lietuvius Kanadoje. Taip 
pat vienu kitu sakiniu prisimin
siu lietuvių veidus bei vardus, 
sutiktus kelionėje.

Pas dvigubą kleboną
Niekad nemaniau, kad Kana

dos lietuvių parapijos yra pa
tys stipriausi tautiškumo židi
niai. Tik ką atvykusį į nepažįs
tamą Londoną mane pasitiko ir 
dvi dienas nuoširdžiai globojo 
dinamiškas jaunimo ir visų lie
tuvių draugas, dviejų parapi
jų klebonas kun. Jonas Staškus. 
Iš jo gavau pirmąsias žinias 
apie Kanados lietuvių parapi
jas: visose lietuvių šventovėse 
Mišios laikomos tik lietuvių kal
ba su mažomis išimtimis (pvz. 
Montrealyje, kur Evangelija pa
skaitoma ir prancūziškai). Kun. 
J. Staškus, nors amžiumi dar 
jaunas, Kanadoje baigęs gimna
ziją, o teologiją Romoje, To
ronto vyskupijos yra “pasko
lintas” Londono vyskupijai va
dovauti Londono ir Delhi lietu
vių parapijoms.

Londono lietuvių Šiluvos Ma
rijos šventovė įsigyta 1964 m., 
čia besidarbuojant kun. B. Pa- 
cevičiui. Dabar parapijai pri
klauso 150 šeimų. 1976 m. bu
vo vienas krikštas, trejos vedy
bos ir ketverios laidotuvės. Mi
šios laikomos tik lietuvių kal
ba, šventovės prieangyje plati
nama lietuviška spauda, po 
šventove esančioje salėje vyks
ta vietos lietuvių visuomeninis 
bei kultūrinis gyvenimas, repe
ticijos. Klebonijos durys ir pa
rapijos patalpos atidarytos vi
siems lietuviams. Nevienas jų 
turi ir raktus.

Žaviose apylinkėse prisiglau
dęs Delhi miestelis. Aplink jį 
gražius ūkius turi eilė lietuvių. 
Delhi lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovė įsigyta 1959 m. ilgai 
čia klebonavusio ir dabar emeri
to dienas čia gyvenančio kun. 
dr. J. Gutausko, Lietuvos gim
nazijų kapeliono, puikių teolo
ginių knygų autoriaus pastan
gomis. 1966 m. prie šventovės 
pastatytas lietuviškas kryžius 
Lietuvos kankinių atminimui. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapija 
apima 12 teritorinių parapijų 
plotą ir jai priklauso 150 lietu
vių šeimų. Po šventove yra gra
ži salė su biblioteka. Vietos lie
tuvių gyvenimas joje verda sek- 
madienais po Mišių, nes šiokio
mis dienomis ūkininkai labai 
užimti įvairiais darbais.

Nors tarp Londono ir Delhi 
yra 50-60 mylių nuotolis, bet 
klebonas kun. J. Staškus abi 
jas aptarnaują, savaitės dienas 
leisdamas ir vienoje, ir kitoje 
parapijoje, sekmadieniais abie
jose šventovėse laikydamas Mi
šias ir kartais popietėmis suspė- 
damas dar ir Torontą pasiekti. 
Delhi klebonui talkina ir kun. 
dr. J. Gutauskas. Tuo tarpu 
Londono lietuvių Šiluvos Mari
jos šventovėje kas antrą sekma
dienį melstis susirenka ir lat
viai katalikai.

Aušros Vartai Hamiltone
Hamiltono lietuvius sujungė 

prel. J. Tadarauskas, 1948 m. 
įsteigęs tautinę lietuvių parapi
ją su šventove, pavadinta Auš
ros Vartų vardu. Hamiltone gy
vena apie 2,000 lietuvių. Iš jų 
parapijai priklauso 1,500. 1964 
m. šalia šventovės, po kuria yra 
ir salė lietuvių veiklai, klebonas 
pastatė ir Jaunimo Centrą. Jis 
toli gražu neprilygsta Čikagos 
Jaunimo Centrui, bet visdėlto 
yra patogi vieta rinktis jauni
mui ir vyresniesiems. Parapijos 
choras (40 asmenų) gieda per 
Mišias. Jokio angliško žodžio 
negirdėti šioje šventovėje, kaip 
ir kitose. Parapijos turtas sie
kia apie 1 milijoną dolerių. Kle
bonui talkina kun. L. Januška. 
Todėl porai valandų čia susto
jus, pasikalbėjus su klebonu, jo 
pavaduotoju ir kaikuriais para
pijiečiais, susidarė įspūdis, kad 
Hamiltono Aušros Vartų šven
tovė su parapija ir Jaunimo 
Centru yra Hamiltono lietuvių 
ne tik dvasinė, bet ir tautinė 
jungtis.

Anapilio sodyboje
Mississaugoje didelius darbus 

daro Biržų krašto sūnus kun. 
Petras Ažubalis. Jo iniciatyva ir 
pastangomis, parapijiečiams už
mojį remiant aukomis, šalia 
raudono ir plataus Anapilio, 
šalia “TŽ” redakcijos ir lietu
vių kapinių auga Lietuvos Kan
kinių šventovės mūrai. Gegužės 
29 d. 2,500 lietuvių minia da
lyvavo šios šventovės kertinio 
akmens šventinime, šventovės 
sienoms jau beveik pasiekus 
stogą, šventinimo iškilmės bu
vo sujungtos su kapinių lanky
mo diena. Man, svečiui iš JAV, 
netikėtą įspūdį padarė procesi
ja ir Mišios kapinių amfiteatre. 
Procesijoje ir Mišiose, šalia vys
kupo Fultono, šalia abiejų para
pijų klebonų ir dvasiškuos, ša
lia Lietuvos konsulo ir Kanados 
LB krašto v-bos pirmininko 
drauge ėjo ir evangelikų klebo
nas kun. A. Žilinskas. Pastara
sis dalyvavo pamaldose, atlikda
mas Šv. Rašto skaitymą ir mal
dą už mirusius. Tokios ekume
ninės pamaldos 2,500 miniai 
buvo kažkas naujo ir jaudinan
čio. Žmonės Toronte ir apylin
kėse nebe reikalo kalba, kad 
klebonas kun. P. Ažubalis daro 
stebuklus. Jo pastatytas lietu
viškas Anapilis su Lietuvos Kan
kinių šventove ne tik šioms, 
bet ir ateinančioms lietuvių 
kartoms teiks dvasinę ir tau
tinę stiprybę. Be to, tai bus il
gametis paminklas lietuvių ryž
to bei ištvermės. Iki šio rudens, 
kol šventovė bus galutinai 
įrengta, Mišios laikomos didžio
joje Anapilio salėje. Jos, žino
ma, tik lietuviškos. 11 v. Mišio
se gieda choras, vadovaujamas 
muz. S. Gailevičiaus.

Didžiausia parapija
Iki šiol didžiausia Kanados 

lietuvių parapija buvo ir gal dar 
ilgai pasiliks pranciškonų ve
dama Prisikėlimo parapija To
ronte su gražia šventove, nese
niai pasipuošusia spalvingais ir 
tikrai meniškais dail. A. Valeš- 
kos vitražais, skulpt. J. B akio 
skulptūromis ir kitų dailininkų 
kūriniais. Aplamai, šios parapi
jos klebonija, salės, jaunimo 
kambariai yra tikras meno mu- 
zėjus. Pilna lietuvių dailininkų 
paveikslų, skulptūrų, knygų, 
spaudos, šventovė pastatyta 
1953 m. Parapijai priklauso 
apie 1,200 šeimų. Kad parapija 
nemažėja, rodo statistika, kurią 
gavau iš draugiškai mane pri
ėmusių parapijos klebono kun. 
Augustino Simanavičiaus ir jo 
asistento kun. Eugenijaus Jur- 

gučio. Per visą parapijos egzis
tenciją buvo 450 vedybų, 1.200 
krikštų, 350 laidotuvių. 1976 
m. buvo 28 vedybos, 25 krikštai, 
30 laidotuvių. Šie skaičiai man 
liudijo nuostabią Kanados lie
tuvių gyvybę, lyginant su tais 
statistiniais duomenimis, ku
riuos prieš kelerius metus bu
vom surinkę Pensilvanijos ang
liakasių Lietuvoje.

Apskritai, Prisikėlimo para
pijos rūmai Toronte yra plačiai 
atidaryti visokeriopai lietuvių 
bei jaunimo veiklai. Visa tai 
svečiui iš kito krašto darė nuo
stabų įspūdį. Taip pat ši parapi
ja gali didžiuotis suaugusių cho
ru, berniukų choru ir eile kitų 
vienetų, rodančių dinamišką gy
vastingumą. Visa tai rodo, kad 
Lietuva Toronte dar ilgai gy
vuos.

Montrealio židiniai
Montrealyje gyvuoja dvi lie

tuvių parapijos: anksčiau įsteig
toji Šv. Kazimiero ir 1952 m. 
kun. J. Kubiliaus rūpesčiu pa
statyta Aušros Vartų šventovė, 
kurios parapijos ribos užima la
bai didelį plotą. Pas Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
ną kun. dr. F. Jucevičių teko da
lyvauti pobūvyje, į kurį buvo 
sukviesta Montrealio šviesuome
nė. Klebonas rodė skaidres iš 
kelionių, jieškant senųjų civili
zacijos liekanų. Taip pat įdomūs 
pokalbiai sukosi apie politinę 
padėtį ir netolimus ateities ho
rizontus Kvebeke, todėl apie 
parapijos būklę neteko nė užsi
minti. Kiek iš paskirų parapijie
čių užuominų girdėjau, Šv. Ka
zimiero šventovė su sale tarnau
ja lietuviams, žmonės augšto in
telekto kleboną gerbia. Jis pats 
man paliko didžiai mielo ir švie
saus lietuvio vaizdą. Parapijos 
statistika, beje, nebuvo šviesi. 
1976 m. buvo 28 laidotuvės, 5 
krikštai, 6 vedybos.

Daug dinamiškesnė pasirodė 
Aušros Vartų parapija Montre
alyje, turinti apie 1.500 parapi
jiečių. Per 25 metus lietuvių jė
zuitų vadovaujama, parapija 
daugiausia jungia naujuosius 
ateivius. Kadangi Mišiose daly
vauja ir prancūzai, Evangelija 
skaitoma ir prancūzų kalba. Mi
šias praturtina puikus parapijos 
choro giedojimas. Po Mišių cho
ristai renkasi į savo kambarį pa
rapijos patalpose kavutei. Į ša
lia esantį Putnamo seselių namą 
renkasi posėdžiams bei susirin
kimams organizacijos, sueina 
pokalbiams gausūs pensininkai. 
Būna tokių sekmadienių, kad 
seselių name posėdžius ar susi
rinkimus turi kartais net 10 or
ganizacijų.

Aušros Vartų parapijos įstei
gėjas ir ilgametis klebonas kun. 
J. Kubilius, Čikagos lietuviams 
palikęs didžiulį Jaunimo Cent
rą, artimoje ateityje žada kle
bono pareigas perduoti savo 
asistentui kun. J. Aranauskui, o 
pats pasilikti emerito pareigose.

Statistika rodo, kad AV para
pijos ateitis neturėtų būti aliar
muojanti: 1976 m. joje buvo 15 
krikštų. 15 vedybų ir 25 laido
tuvės. Įdomi žinia, išplaukusi iš 
kun. J. Kubiliaus lūpų, man bu
vo ta, kad Montrealio katalikų 
kapinėse yra krematoriumas ir 
kunigams leidžiama mirusių pa
laikus po pamaldų palydėti iki 
krematoriumo ir net pelenų ur
ną padėti šventovėje. Toji žinia 
gerokai stebino, nes pvz. Čika
gos arkivyskupijoje tuo klausi
mu potvarkiai yra žymiai kon- 
servatyviškesni.

Tokie tai mano įspūdžiai iš 
aplankytų lietuvių šventovių bei 
parapijų rytiniame Kanados pa
kraštyje. Jos visos šviečia galin-

Jaunimas jau pradėjo ruoštis 
demonstracijai: kalba apie ją, 
planuoja nakvynes, rašo plaka
tams šūkius, tačiau dar nevisi 
vyresnieji girdėjo apie šią de
monstraciją.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga rengia baltiečiu žygį už 
žmogaus teises Vašingtone rug
sėjo 24 d. Demonstracija Įvyks 
kaip tik prieš Belgrado konfe
renciją, kur turės būti nagrinė
jamas Helsinkio sutarties vyk
dymas.

Demonstracijoje laukiama per 
2.000 žmonių: lietuvių, latvių ir 
estų (aišku, daugiausia lietuvių). 
Lietuvių dalyvavimas turi būti 
masinis, nes Belgrado konferen
cijos išvakarėse pasaulio dėme
sys turi būti atkreiptas į Balti
jos valstybes. Jose Sovietų Są
junga nesilaiko Helsinkio dekla
racijos ir nepripažįsta žmogaus 
teisių. Lietuva, Latvija ir Esti
ja turi teisę į nepriklausomybę,

Šiame posėdyje estai ir latviai davė galutini sutikimą rengti žygį į Vašing
toną kartu su lietuviais š.m. rugsėjo 24 d. ir reikalauti žmogaus teisių vyk
dymo Baltijos valstybėse. Iš kairės: S. Jankauskas, G. Vaškelis, S. Rudzitis, 
Vikt. Nakas, R. Tralla Nuotr. V. Nakaitės

Atstatomas Žalgirio paminklas
Vienas “TŽ” skaitytojų atsiuntė iš 

Lenkijos laikraščio iškarpą, kurioje 
aprašomas Žalgirio paminklo atsta
tymas (deja, laikraščio pavadinimas 
ir data nepažymėta). Iškeliama pa
minklo reikšmė lenkams, bet lietu
viai beveik neminimi, nors jų įna
šas Žalgirio mūšyje buvo didelis.

RED.
Žalgirio paminklas buvo kris

las vokiečių akyse. Planuodami 
Lenkijos užpuolimą, jie skrupu
lingai planavo naikinimą visko, 
kas yra lenkiška, ypatingai tau
tinių paminklų.

1945 m. liepos mėn. laikraš
tis “Gingluotoji Lenkija” rašė: 
“Kiekvienais metais Krokuva 
paminėdavo Žalgirio mūšio per
galę. Buvo padedami prie pa
minklo vainikai, uždegamas au
kuras — amžinoji ugnis, kvie
čiamos į minėjimą lenkiškos šir
dys. Užėmus vokiečiams Kroku
vą, kuri buvo linksniuojama 
kaip generalinės gubernijos sos
tinė, pirmieji hitlerininkų užsi
mojimai palietė Žalgirio pa
minklą — jį nugriovė.”

Raudonosios armijos dali
niams įžengus į Krokuvą, atsi
rado ir paminklo likučiai: len
ta su užrašu, kovojantis riteris 
su skydu ir keletas nežymių 
fragmentų, kurie su pagarba ir 
tėviška ranka buvo atnešti į se
ną vietą. Ir taip jau laisvoje 
Krokuvoje liepos 14 d., t.y. Žal
girio pergalės išvakarėse, su
liepsnojo vėl amžina panslaviš- 
ka ugnis, kviesdama į pagerbi
mą lenkiškas širdis.

Hitlerininkai nugriovė ne tik 
Žalgirio paminklą Krokuvos 
aikštėje, taip pat nugriovė A. 
Mickevičiaus paminklą ir T. 
Kosciuškos — Vavelyje.

Krokuva raudonosios armijos 
buvo užimta 1945 m. sausio 17 
d. Po kelių dienų miesto gy
ventojai nutarė atstatyti pa
minklus.

1945 m. liepos 15 d. Žalgirio 
kautynių vietovėje įvyko didelė 
gyventojų demonstracija, su
jungta su karo mokyklos iškil
mėm ir kariuomenės paradu. 
Specialus Krokuvos dienraščio 
“Dziennik Polski” koresponden
tas rašė: “Viduryje buv. Žalgi
rio kautynių lauko mozūrų de
legacija sėmė žemę į urną, pa
darytą prieš daugelį metų vie
tinių liaudies meisterių. Urna 
bus įmūryta Žalgirio pamink
le, kurį naujai užgimusi Len
kija pastatys vietoje barbarų 
rankomis sunaikinto Krokuvo
je...”

1955 m. į Krokuvos turgavie- 

ga religine bei tautine šviesa. 
Ar ilgai joms užteks susipratu
sių lietuvių klebonų bei kunigų, 
priklausys nuo lietuviškų šei
mų. Dabartiniai klebonai ir ku
nigai lietuvišką estafetės žiburį 
nešė' augštai iškėlę. Pagarba 
jiems už tai.

Kitame straipsnyje žvilgsniai 
nukryps į Lietuvių Bendruome
nės apylinkes Kanadoje, į litua
nistines mokyklas ir jaunimo 
ansamblius. 

tačiau ta teisė nevykdoma So
vietų Sąjungoje.

Demonstracija bus prie Lin
coln Merriorial. A. Lincolnas 
laisvino pavergtus žmones ir 
dėto tapo simboliu — vergų 
laisvintoju. Pasinaudosime ir 
mes, lietuviai, tuo simboliu, 
bandydami nors kiek palengvin
ti savo artimiesiems, nešantiems 
sovietų jungą.

Prieš demonstraciją, 11 v.r., 
yra planuojama spaudos konfe
rencija. Dvyliktą vai. prasidės 
demonstracija, kurioje numaty
ti sekantys kalbėtojai: JAV pre
zidentas Carter (jam negalint 
dalyvauti, bus pakviestas kitas 
valdžios atstovas), kongreso na
riai — Jackson, Fenwick įr A. 
Solženicinas.

Mūsų visų pareiga remti šią 
demonstraciją savo gausiu daly
vavimu.

Rima Janulevičiūtė, PLJS

tę, prieš Audeklų rūmus (šian
dieną yra muzėjus, kuriame yra 
dail. J. Mateikos ir kt. meni
ninkų paveikslai — K.B.), grį
žo A. Mickevičiaus paminklas, 
o po penkerių metų Vavelyje 
pastatytas Kosciuškos pamink
las.

Krokuvos gyventojai nenusto
jo domėtis rekonstrukcija Žal
girio paminklo. Ir taip 1972 m. 
buvo įsteigtas Žalgirio pamink
lo statymo komitetas, o pamink
lo rekonstrukcijos darbą pa
ėmė pats Krokuvos meno aka
demijos rektorius prof. Marian 
Konieczny. Paminklo darbai 
smarkiai pajudėjo pirmyn. Jau 
1976 m. spalio mėn. J. Matei
kos aikštėje buvo atidengtas 
Jogailos paminklas.

Iš gipsinių modelių daugumą 
paminklų atliejo Glivicuose 
techniškų įrenginių įmonės. Pir
mieji Žalgirio mūšio paminklo 
fragmentai jau išbaigti. Kieme 
stovi ant žirgo sėdinčio Jogai
los paminklas. Jis daro didelį 
įspūdį. Karaliaus veidas toks 
pats, kaip Vavelio sarkofage. 
Skirtumas tik tas, kad antkapy
je jo veidas yra pomirtinis, tuo 
tarpu paminkle veido išraiška 
pilna gyvybės ir pergalės 
džiaugsmo. Vytauto veidas turi 
kažką panašaus į DLK bruožus 
J. Mateikos paveiksle “Žalgirio 
mūšis”. Jogailos paminklas sve
ria apie 4,5 tonos ir yra 5 m. 
augščio.

Iš korespondento pasikalbėji
mo su Krokuvos meno akademi
jos rekt. prof. M. Komieczny 
paaiškėjo, kad jis prie pamink
lo dirbo dvejus metus. Jo užda
vinys buvo — tiksli paminklo 
rekonstrukcija.

Darbas sunkus, kadangi iš vo
kiečių nugriauto paminklo, iš
skyrus keletą fragmentų, be
veik nieko neliko: Vytauto g’al- 
va, trys skydai su herbais — 
du su ereliais ir vienas su čekų 
liūtu. Vytautą teko naujai at
kurti. Atrodo, kad M. Kornecz- 
ny, pradėdamas šį mižinišką 
darbą žvelgė į jį tautiniu po
žiūriu, nes šis paminklas lenkų 
tautai turi labai didelę reikšmę. 
Rekonstruotas Žalgirio pamink
las bus atidengtas spalio mė
nesį.

Labai gaila, kad pokariniai 
lenkų laikraščiai kalba tik apie 
lenkų pergalę prie Žalgirio, už
miršdami Lietuvos karių duok
lę. Atrodo, kad ir Vytautas pri
klausė lenkams, nors pavadin
tas tik vieną kartą Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu.

Apie Jogailos paminklo ati
dengimą pavergtoje Lietuvoje 
(daugiausia vilniečių tarpe) kur
suoja toks anekdotas. Į pamink
lo atidarymo iškilmes iš Vil
niaus buvo pakviestas augštas 
komunistų partijos pareigūnas. 
Rengėjų komiteto pavaišintas 
lenkiška degtine, jis vakare dar 
kartą grįžo prie Jogailos pa
minklo, apkabino jį ir verkda
mas šaukė: “Jogaila, Jogaila, 
kam tu vedei Jadvygą...”

Paruošė K. Baronas
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Iškilioji lietuvaitė “Miss Caravan” RAMONA SIMINKEVICIŪTĖ, kuri buvo 
išrinkta tautybių savaitės karalaite 1976 m., bet tas pareigas ėjo ir šiais 
metais iki naujos karalaitės rinkimų. Ji turėjo progos pasirodyti ir televizijoj

Nuotr. J. Karasiejaus

Politinės veiklos klausimai
PRANYS ALŠĖNAS

Žurnale “Į Laisvę”, leidžia
mame triskart per metus, 1977 
m. 69 nr., redaguotame Vyt. 
Vaitiekūno, išspausdintas 
straipsnis Ričardo Bačkio “Va
karų Europa ir komunizmas”. 
Parašytas gana šmaikščiai su 
daugeliu gana drąsių ir kontro
versinių teigimų. Esą, kai mes 
išgirstame Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos augštų dignito
rių pareiškimus apie komuniz
mo pažangą pasaulyje, dažnai 
esame linkę juos laikyti sovieti
nės propagandos išpūstais pasi
gyrimais ir nenorime pripažinti 
jiems didesnės reikšmės. Tik 
tais atvejais, kai kuriame nors 
krašte, kaip 1974 m. Portugali
joje, 1975 m. Angoloje, komu
nistai pagrobia krašte valdžią, 
susirūpiname ir klausiame, kas 
bus toliau? Bet kai tik padėtis 
stabilizuojasi, mes linkę su ja 
susigyventi kaip su nauja dvie
jų pasaulių — laisvojo ir komu
nistinio — pusiausvyra. Toks 
reiškinys esąs ypač būdingas 
Europos tautoms. Tam esama 
dviejų priežasčių. Pirma, žmo
gus apskritai nesąs linkęs sau 
nepalankių sprendimii ar išva
dų daryti tik pagal kitų patyri
mus ir liudijimus. Jis esąs rei
kalingas betarpiško pažinimo, 
Antra, pats komunizmas šian
dien esąs daug mažiau žmones 
baidantis ir atstumiantis. Jei 
Niksonas susitaikė su Brežnevu, 
jei Vatikanas derasi su Krem
lium, jei V. Europa ir Šiaurės 
Amerika su Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitais pasirašo bendras 
deklaracijas taikai ir žmogaus 
teisėm garantuoti, tai visa tai 
sako, jog komunizmo velnias 
negalįs būti toks baisus, kokį jį 
vaizduoja Solženicinas, Amalri- 
kas ir kiti. . .

Kitas daugiau intriguojantis 
skaitytoją straipsnis “Europos 
laisvė ir NATO”, parašytas Do
nato Skučo. Tačiau ir jame nie
ko ypatingai naujesnio. Pridėta 
ir pastaba: “Šiame straipsnyje 
naudojami duomenys yra paim
ti iš viešųjų šaltinių, o reiškia
mos mintys ir nuomonės pri
klauso tik pačiam autoriui ir ne
atstovauja nei JAV vyriausybės 
ar aviacijos nusistatymo”.

Toliau tęsiamas Stasio Žy
manto rašinys, skirtas rezisten
cijos istorijai, būtent, “Susiti
kimai su Pranu Padaliu”. Jo tę
sinys dar seks ir sekančiame nu
meryje. Abu šie garbingi vyrai 
— Žymantas ir Padalis yra mi
rę, bet gerai parašytą ir gerai 
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Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ

perduodama medžiaga skaityto
jams itin įdomi. Žurnalo “Idė
jos ir darbai” skyriuje pamini
mas “LKB Kronikos” penkme
tis.

Savotiškai įdomus Andriaus 
Mirono rašinys “Duokime laisvę 
Simui Kudirkai”. Esą, jam at
rodo, kad Simas Kudirka dabar
tiniu metu esąs įrėmintas į siau
ro rato veiklą. Jis žengęs pirmą
jį žingsnį, bet pataikęs į siaurą 
ir gniuždantį partinį ratą ir esąs 
tarytum įjungtas į vienos kryp
ties gatve važiavimą, nes vienos 
grupės nusavintas ir iki šiol 
“cerberių” stropiai saugomas. 
Ištrūkęs iš sovietinės vergijos, 
jis esąs pajungtas išeivių parti
nei naudai ir dūsta, nerasdamas 
platesnės dirvos savo kovai. 
Partinės linijos diriguojamas, 
Simas esą nebegali sužavėti nei 
jaunimo, nei senimo, nei siekti 
naujų patriotinių veiksmų.

Redakcija savo pastaboj nu
rodo, jog jai netekę patirti, kad 
būtų “Simas Kudirka įrėmintas 
į siauro rato veiklą”, kad jis 
“pataikė į siaurą ir gniuždantį 
partinį ratą” arba kad “vienos 
grupės nusavintas” ar pajung
tas partinei išeivių naudai. Re
dakcijai esą žinoma, kad rašo
ma apie Simą knyga ir ruošia
mas filmas, kad pats Simas pa
laikąs ryšį su atitinkamais ame
rikiečių veikėjais, taip pat su 
rusų disidentais, kad jis JAV 
vyskupų konferencijai liudijęs 
apie religinę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje. Tiesa, Simo išlaisvi
nimo sukeltoji entuziazmo ban
ga gal esanti atslūgusi, kaip kad 
atslūgsta kiekvienas entuziaz
mas. Pastovus palieka tik sie
kiamas tikslas. Atrodo, kad Si
mas tebesąs gerame kelyje į sa- 
.vo tikslą.

Šiame žurnalo numeryje iš
spausdintas įdomus Simo Sužie
dėlio paruoštas rašinys su dau
gelio Sibiro tremtyje buvusių 
lietuvių pavardėmis “Lietuviai 
lenko tremtinio užrašuose”. Tai 
buvusio Vilniaus universiteto 
prof. Stanislovo Koscialkowskio 
(jau mirusio) užrašai.

Stasys Barzdukas rašo savo 
samprotavimus “Katro pirme
nybė: grupinio ar bendrinio gal
vojimo?” Persispausdinami 
fragmentai iš “TŽ” pokalbio su 
dr. J. Girnium, užvardinti 
“Kaip pasielgtų Dovydaitis?”, ir 
iš vedamojo “Kad tėvynės mei
lė nesuakmenėtų”. Nekrologai 
a.a. L. Dambriūno ir St. Daunio. 
“Vardai įvykiuose” ir laiškai re
dakcijai.
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PAVERGTOJE TEVfflĖJE © LIETUVIAI PASAULYJE
STUDENTIŠKOJI VASARA 
“Komjaunimo Tiesa” birželio 3 d. 

visą puslapį paskyrė studentų vasa
ros darbams, šiemet augštųjų Lie
tuvos mokyklų studentai jau 27-tą 
kartą Įsijungs į tuos darbus Lietuvo
je ir už jos ribų. Kaip organizuoja
mi tokie darbai, atskleidžia Panevė
žio politechnikumo moksleivio K. J. 
laiškas “Prievarta ar savo noru?” 
Jame pasakojama: “Sakote, trečiasis 
semestras — tai romantika, laužai, 
dainos, o rudenį — medaliai, gar
bės raštai, plojimai. Nė velnio, pa
žįstam tą romantiką! Va, baigsim pa
vasario sesiją, politechnikumo kom
jaunimo sekretorius J. Akelis tik 
capt už pakarpos: “O dabar, brangu
sis, važiuosi į kolūkį padirbėti, ki
taip mes tau stipendiją atimsim ir 
bendrabučio neduosim”. Ir ką tu jam 
pasakysi? Iš tikrųjų, ko gero, sti
pendiją nušvilps, ir liksi bežiopsąs. 
O Antanas nuo praėjusios vasaros 
ant komiteto dantį griežia. Irgi “pa
prašė” jį važiuoti į būrį. Išvažiavo, 
kur dėsis. Ir ką jūs manote? Visą 
vasarą iš kampo į kampą prasistum- 
dė. Tai į usnynais apžėlusį lauką nu
grūda, kur nė vienas kolūkietis nei
na, tai iš viso nesuranda jokio dar
bo. Kad nors vieną sykį politechni
kumas būtų pasidomėjęs, kaip jiems 
sekasi. Kur tau! Pasirašė su kolūkiu 
sutartį net nedirstelėję, kas joje su
rašyta, ir išgrūdo — jūs, girdi, dirb
kite . .. Ech, kelinta jau naktis ne
užmiegu, o čia egzaminai visai ant 
nosies. Kad tik nesusikirsčiau. Vis 
galvoju ii’ galvoju. Ką čia padarius? 
Gal iš gydytojo kokį pažymėjimą iš
lupti, kad, girdi, sergu, negaliu? Bet 
kad tie gydytojai šiais laikais visus 
šonkaulius išbarškins, tarsi tau rytoj 
į kosmosą reiktų skristi, ir pasakys: 
“Esi sveikas ...” Gal pasakyti, kad 
tėvams ruošeis vasarą padėti, o gal 
iš paskutinio egzamino pabėgti ar 
iš viso sesijos nelaikyti — tada ne
bus ko gailėtis, nei stipendijos, nei 
bendrabučio? Brangioji redakcija, 
padėkite man, tiksliau, mums vi
siems 105-iems varu varomiems va
sarą į kolūkį. Prašyčiau, jei galite, 
mano pavardės neskelbti.” Į šio jau
nuolio klausimą, prievarta ar savo 
noru, “KT” redakcija neatsako, tik 
puola politechnikumą dėl pervėlai 
pasirašomų darbo sutarčių, nepakan
kamo agitacinio pasiruošimo.

PREMIJOS FILMAMS
Sovietinės Spalio revoliucijos še

šiasdešimtmečio proga Rygoje įvyko 
X sąjunginis filmų festivalis. Pirmo
ji premija paskirta propagandiniam 
filmui “Apysaka apie komunistą”, 
vaizduojančiam kompartijos vado L. 
Brežnevo gyvenimo kelią. Premijuo
tas buvo Leningrado bei Suomijos 
kinematografininkų filmas “Pasiti
kėjimas”, garbinantis tariamą kom
partijos kovą už taikų sambūvį pa
saulyje. Propagandinių premijų susi
laukė ir du lietuviškieji filmai: pa
gal J. Avyžiaus romaną sukurtas 
“Sodybų tuštėjimo metas” — už an
tifašistinę temą, “Antanas Sniečkus. 
Gyvenimo ir veiklos bruožai” — už 
partinio veikėjo paveikslą ekrane. 
Pagrindinės festivailo meninių fil
mų premijos paskirtos Gruzijos stu
dijos “Geismų medžiui” ir Rygos 
studijos “Sonatai prie ežero”. Pre
mijuotų aktorių eilėse yra lietuvis 
V. Tomkus. 44

DU KNYGYNAI
* Vilniuje birželio 1 d. atidarytas 
naujas prenumeruojamų leidinių 
knygynas, papuoštas dail. K. Kisielio 
sukurta varine M. Mažvydo skulptū
ra pirmosios lietuviškos knygos fone. 
Didžiausias knygynas Lietuvoje yra 
Palangos Knygos Namai, taip pat 
neseniai atvėrę duris, suprojektuoti 
klaipėdiečio architekto R. Kraniaus- 
ko. Jų prekybos salė, primenanti pa
rodų paviljoną, turi 400 kv. metrų 
plotą. Viduryje, už stiklinės sienos, 
yra palikti statybos aikštelėje augę 
medžiai.

ST. CATHARINES, ONTARIO
DR. ALGIS - VLADAS JOVAI

ŠAS baigė Toronto universitete me
dicinos mokslus ir birželio m. gavo 
diplomą, o birželio 13 d. pasirinko 
Women’s College ligoninę atlikti vie- 
nerių metų praktiką.

Dr. Algis-Vladas Jovaišas gimė 1952 
m. liepos 16 d. Būdamas 5 metų, ne
teko tėvo. 1959 m. Zina Jovaišienė 
ištekėjo už V. Alonderio. Dr. A. Jo
vaišas iš pat mažens turėjo palinki
mą į mokslą ir mokykloje buvo vie
nas pirmaujančių mokinių. Baigęs 
XIII klasę, pranešė savo mamai’ no-

DR. A. JOVAIŠAS, baigęs mediciną 
Toronto universitete

AVIACIJOS KLUBAS
Alytuje 16 metų veikiantis aviaci- 

nis-techninis klubas yra paruošęs 
apie 200 sklandytojų, kurių gabiau
sieji šiandien jau yra išmokę val
dyti ir lėktuvus. Klubo viršininko 
T. Matukonio teigimu, su jaunimu 
dirbama ir žiemą, bet nekantriai lau
kiama vasaros skrydžiams atlikti. 
Pernai alytiškių lakūnų komanda 
Lietuvos pirmenybėse laimėjo I vie
tą. Lietuvos čempiono vardą yra iš- 
s’kovojęs lakūnas J. Eglinskas. Klu
bo branduolį sudaro 40 įvairių pro
fesijų aviacinio sporto entuziastų if 
teks pat skaičius jaunuolių sklandy
tojų mokykloje. Juos ruošia lakūnai 
instruktoriai Ona ir Jonas Eglinskai, 
V. Anuškevičius, V. Grabliauskas, 
talkinami visuomeninių aktyvistų A. 
Šarpaliaus, J. Kuncevičiaus, S. Kava
liausko.

KOMUNISTAI Iš KANADOS
Vilniun birželio 9 d. buvo atvy

kusi jaunųjų Kanados komunistų 
delegacija, vadovaujama Džil Glover 
(Jill Glover?), kurią Sovietų Sąjun- 
gon pakvietė maskvinės kompartijos 
centro komitetas. “Tiesos” praneši
mu 134 nr„ pokalbyje su kanadie
čiais komunistais dalyvavo vilniškės 
kompartijos centro komiteto parti
nio darbo skyriaus vedėjas V. Ast
rauskas, partinių reikalų tvarkyto
jas B. Aliukonis ir užsienio ryšių 
skyriaus vedėjo pavaduotojas M. Sa- 
dovskis. Apie sovietinamos Lietuvos 
darbo žmonių laimėjimus kalbėjo V. 
Astrauskas, susiedamas juos su XXV- 
jo sovietų kompartijos suvažiavimo 
nutarimų ir dešimtojo penkmečio 
planų vykdymu, naują impulsą da
vusiu konstitucijos projektu.

GAISRAI MIŠKUOSE
Vidaus reikalų ministerio pavaduo

tojas M. Pročiuchanovas, rusas, kaip 
ir kiti panašūs pavaduotojai, birže
lio 12 d. “Tiesoje” atkreipė skaity
tojų dėmesį į miškų gaisrus. Pernai 
jų Lietuvoje buvo 646, sunaikinę 
apie 150 hektarų miško. O šiemet 
jau susilaukta 30 miško gaisrų. Ge
gužės 2 d. gaisras Švenčionėlių miš
kų ūkyje nusiaubė 7 hektarus. M. 
Pročiuchanovas teigia, kad pastarai
siais metais priešgaisrinė miškų ap
sauga esanti pagerinta. Daugiau miš
kų išvalyta, įrengta priešgaisrinių 
užtvarų, vandens baseinų, bet vis 
dar susilaukiama didelių nuostolių. 
Kadangi nemažai didžiųjų miškų bei 
durpynų yra prie gyvenamųjų vieto
vių, tad gaisro atvejais kyla pavo
jus ir gyvenvietėms bei gamybiniams 
pastatams. M. Pročiuchanovas ragi
na laiku paskirti priešgaisrinius miš
kų sargus, sudaryti ugniagesių ko
mandas, tikrinti poilsiautojus, kad 
jie miškuose nekūrentų laužų.

ATSISAKĖ PILIETYBĖS
Marija Jurgutienė jau trejus me

tus stengiasi gauti vizą išvykti Čika
gon pas savo vyrą muz. Aloyzą Jur- 
gutį. Tačiau lig šiol nei jai, nei jos 
13 metų amžiaus dukrelei Dainai vi
zos nebuvo išduotos. Vizų reikalu 
ji yra pasiuntusi 12 prašymų augš- 
tiesiems Sovietų Sąjungos pareigū
nams, keturis — Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijai, vieną — 
JAV prez. J. Carteriui. Gegužės 25 
d. M. Jurgutienė specialiu raštu 
augščiausiojo sovieto prezidiumui ir 
Sovietų Sąjungos vidaus reikalų mi
nisterijos vizų skyriui atsisakė so
vietinės pilietybės, šį žingsnį ji mo
tyvuoja faktu, kad Sovietų Sąjunga 
nesilaiko savo įstatymais bei tarp
tautinėmis sutartimis piliečiams už
tikrinamų teisių. Tokiu atveju pilie
tybė esanti beprasmė. Be to, M. Jur
gutienė yra susilaukusi grasinimų, 
tardymų, trukdymų susirašinėti su 
savo vyru. Jai taipgi buvo daromas 
spaudimas vyrą Aloyzą paskelbti iš
daviku, reikalaujama, kad atsisakytų 
emigracijos. Priešingu atveju buvo 
grasinta paimti dukrelę Dainą į spe
cialią mokyklą sovietinėms idėjoms 
sustiprinti. V. Kst.

rįs studijuoti medicina. Kadangi bu
vo pavyzdingas ir gabus mokinys 
gimnazijoje, be sunkumų pateko į 
Guelph universitetą, kur per dvejus 
metus, studijuodamas ir vasaros atos- 
stogų metu, baigė 3 kursus.

Jauno studento pirmieji metai ne
buvo rožėmis kloti. Vedė Zuzaną 
Wheeler. Tai pareikalavo didesnių 
išlaidų pragyvenimui. Bet padedant 
Algio mamai, Algis galėjo tęsti be 
rūpesčio mokslą universitete. Algis 
baigė pirmuosius metus geriausiais 
pažymiais. Sekančiais metais ga
vo kariuomenės stipendiją ir buvo 
pakeltas į leitenanto laipsnį. Baigęs 
Guelpho universitete studijas, išvyko 
į Toronto universitetą, kur dar 4 me
tus studijavo, š.m. birželio mėn. ga
vo medicinos mokslų daktaro diplo
mą ir kariuomenės buvo pakeltas 
į kapitono laipsnį. Dr. A. Jovaišas 
birželio 13 d. pasirinko Women’s 
College Toronte ligoninę atlikti vie- 
nerių metu praktikai. Kadangi tu
rėjo kariuomenės stipendiją, atlikęs 
vienerių metų praktiką ligoninėje, 
turės 3 metus dirbti kaip gydytojas 
Kanados kariuomenėje. Atlikęs įsi
pareigojimus Kanados kariumenei, 
mano tęsti toliau studijas. J. š.

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ. Liepos 
10 d., 2 v.p.p., V. Bieliūno ūkyje, 
RR1 Welland, įvyks tradicinė Niaga
ros pusiasalio ramovėnų gegužinė su 
įdomia programa. Tikimasi daug 
svečių iš Buffalo, Wellando, Niaga
ra Falls, St. Catharines ir kitų arti
mesnių apylinkių. P.B.

Lietuvaitės, surengusios Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties šventę kanadiečiams, dirbantiems 
“Steel Company of Canada” Hamiltone. Ta proga jos surengė tautodailės parodą ir lietuviškų valgių vaišes. 
Trumpą informaciją apie Lietuvą anglų kalba paruošė L. Stungevičienė. Iš kairės: L. Skripkutė, O. Žilinskienė, T. 
Enskaitienė, D. Juškevičienė, D. Kamaitienė, N. Gutauskienė. Trūksta p. Saunorienės Nuotr. “Stelco Flashes”

g HAMILTON
SIBIRINIU TRĖMIMŲ MINĖJI

MAS buvo surengtas birželio 12 d. 
kartu su latviais ir estais. Lietuvių 
parapijos šventovėje šv. Mišias at
našavo ir labai jatutrų patriotinį pa
mokslą pasakė kun. L. Januška. Ci
vilinės apeigos buvo atliktos prie 
miesto rotušės, šiemet baltiečių s-gai 
Hamiltone vadovauja lietuviai, tad 
ir minėjimą pradėjo KLB Hamiltono 
apyl, valdybos pirm. K. Deksnys, 
trumpai suminėdamas liūdnas Pa
baltijo tautų dienas. Miesto vicebur- 
mistras B. Morros pasveikino baltie- 
čius miesto tarybos vardu,' pasi
džiaugdamas, kad šio miesto gyven
tojai susirinko prie miesto rotušės, 
kadangi ji priklauso visiems hamil- 
toniečiams. Jis perskaitė Hamiltono 
burmistro raštą, skelbiantį birželio 
13-14 d.d. Pabaltijo tautų liūdesio 
dienom. Pagrindinis kalbėtojas KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, suminėjęs trėmimų dienas, 
ilgėliau sustojo ties Helsinkio kon
ferencijos nutarimais. Paskirų tau
tų kalbėtojai trumpai suminėjo Pa
baltijo tautų tragediją, sugrojant po 
kiekvienos kalbos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnus. Taip pat kalbė
jo lenkų kongreso atstovas kpt. Cai- 
kovski. Trumpą meninę programos 
dalį atliko “Aido” choras.

Nuo miesto rotušės su vainikais ir 
vėliavomis 400 dalyvių nužygiavo 
prie paminklo žuvusiems kariams, 
kur kun. L. Januška ir latvių 
evangelikų kunigas sukalbėjo mal
das, o tautiniais drabužiais apsiren
gusios jaunosios kartos atstovės pa
dėjo vainikus. Minėjimas miesto 
centre užbaigtas Kanados himnu.

Šios tragiškos Pabaltijo dienos bu
vo plačiai išgarsintos kanadiečių tar
pe. “The Spectator” dienraštis (jo 
tiražas 160.000) net du kartus iš
spausdino plačius straipsnius apie 
Pabaltijo tautų kančias, o vietos te
levizija vakarinėje laidoje parodė 
minėjimo vaizdus. Prie miesto rotu
šės, šalia Kanados vėliavos, dvi die
nas plevėsavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavos.

GRAŽŲ PAGERBIMĄ gimtadie
nio proga savo seseriai Emai Mila

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Dorbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ---- virš $9,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS.
• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuvą ir visas 
kitas šalis © Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metui 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977 J 
® Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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/C7/U/GM 'm jhh bb

Travel

REPRESENTATIVE

TRAVEL 58 JAMES ST. N 
HAMILTON

SERVICE 525-8686

šienei suruošė Augustė Patamsienė. 
Sulaukusią 80 m. amžiaus sukaktuvi
ninkę pasveikino svainis A. Patam
sis ir svečias iš Detroito —■ spau
dos bendradarbis St. Garliauskas. 
Sugiedojus “Ilgiausių metų”, svečiai 
šeimininkų buvo pakviesti vaišintis. 
Pati sukaktuvininkė savo amžiaus su
kaktį paminėjo apsilankymu Lietu
voje, tad ir čia su gausiais svečiais 
pasidalino įspūdžiais iš tėvų žemės 
Reikia pažymėti, kad lapkričio mėn. 
Bronius ir Ema Milašiai numato 
švęsti 50 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį.

ONTARIO PROV. PARLAMENTO 
rinkimuose trys komunistų partijos 
kandidatai Hamiltone tesurinko iš 
viso 806 balsus. K. B. \

SLA 72 KUOPA Hamiltone jau 
kelinti metai iš surengtų gegužinių 
gauto pelno paremia tautinę, kul
tūrinę ir politinę veiklą. Ji yra at
žymėjusi visą eilę sovietų okupuo
tos Lietuvos patriotų lietuvių — 
jų vardu įnešė į Kanados Lietuvių 
Fondą po $100. Pirmas buvo S. Ku
dirka, vėliau J. Simokaitis, R. Ka
lanta, Nijolė Sadūnaitė, o šiais me
tais bus pagerbta Ona Poškienė. 
SLA 72 kuopa per trumpą laiką yra 
paskyrusi įvairiems tautiniams rei
kalams per $2000. Tai pelnas iš ge
gužinių ir aukos duosnių SLA rėmė
jų bei narių.

Platinant SLA loterijos bilietus 
tenka išgirsti priekaištų. Vienas tau
tietis sakė (dėkui už atvirumą): 
Amerikoje teko pastebėti, kad Su
sivienijimo gegužinėje buvo iškelta 
raudona vėliava. Gerbiamas tautieti! 
Susivienijimai Amerikoje yra trys.
1. Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je, kuriam priklauso ir 72-ra kuopa 
Hamiltone; 2. Lietuvių R. Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje; 3. Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas. Pir
mas ir antras susivienijimai yra 
patriotiniai; o-trečias (Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas Amerikoje) 
yra komunistų, kurie pritaria sovie
tų okupacijai pavergtoje Lietuvoje.

SLA nuo 1920-1930 m. vedė at
kaklią kovą su komunistuojančiais 
nariais. Pastarieji, būdami mažumo-

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

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas . 11% 
nekiln. turto pask. . 9% %

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje 

je ir matydami, kad per demokra
tiškus rinkimus negalės perimti vyk
domosios tarybos, pasitraukė. Jie su
siorganizavo ir pasivadino Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. Jo reng
toje gegužinėje galėjo tautietis pa
stebėti raudoną vėliavą.

Dabai- kandidatais į vykdomąją SLA 
tarybą gali patekti visokių pažiūrų 
bei įsitikinimų asmenys, išskyrus ko
munistų simpatikus. SLA 72 kuopoje 
yra įvairių pažiūrų narių, tačiau jei 
atsirastų dabartiniam Lietuvos oku
pantui simpatikų ir imtų trukdyti 
S. Kudirkos, J. Simokaičio, Romo 
Kalantos, Nijolės Sadūnaitės pager
bimo užmojus, būtų pašalinti iš kuo
pos, kaip anais metais kad buvo pa
šalinti A. Bimba, J. Bulota ir kiti 
Maskvos simpatikai Amerikoje.

Sovietų pavergtoje Lietuvoje sesės 
ir broliai yra tremiami į Sibirą ver
gų darbams. Ona Poškienė yra viena 
iš tų, kuri buvo ištremta į Sibirą 
už vykdymą žmogaus teisių. Po 9-rių 
metų grįžo i okupuotą Lietuvą, Šiau
lių miestą. Nors ji yra 70 metų am
žiaus, priklauso Lietuvos komitetui 
žmogaus teisėms ginti. Šiais metais 
SLA 72 kuopa įamžins Onos Poškie
nės vardą, įteikdama Kanados Lie
tuvių Fondui $100.

Prašome dalyvauti SLA 72-ros 
kuopos gegužinėje, kuri įvyks liepos 
24 d. A. Padolskio sodyboje, Paris, 
Ontario. J. Šarapnickas,

SLA 72 kuopos pirm.

Delhi, Ontario
KUN. DR. J. GUTAUSKUI š.m. 

birželyje suėjo 45 metai kunigavimo. 
Ta proga parapijos choristai buvu
siam savo klebonui suruošė bendrą 
vakarienę “Town Gate” restorane 
Tillsonburge. Salia sukaktuvininko 
ir choristų su šeimom dalyvavo ir 
dabartinis parapijos klebonas kun.
J. Staškus, svečias kun. St. Kulbis, 
SJ. Choro seniūnas VI. Miceika pa
sveikino sukaktuvininką ir kartu 
dėkojo už rūpestingą choro globą 
per keliolika metų. Abu kunigai 
taip pat sveikino sukaktuvininką, 
linkėdami sveikatos ir ištvermės su
laukti jau beveik ranka pasiekiamo 
auksinio jubilėjaus. Sukaktuvinin
kas dėkojo, už puikų pagerbimą ir 
papasakojo iš savo jaunystės, moks
lo ir kunigavimo laikų. Visi labai 
džiaugėsi ypatingai maloniu pabend
ravimu.

JONO STANKAUS paveikslų, me
džio skulptūrų ir vitražų, paroda bu
vo surengta Simcoe miesto “Lyn
wood” meno galerijoj. Menininko 
kūrybos siužetai imti daugiausia iš 
mūsų aplinkos. Š.m. birželio 5 d. 
parodos atidarymo proga gražus bū
rys lietuvių dalyvavo ir apie dešimtį 
jo darbų įsigijo. Paroda buvo ati
daryta iki birželio 26 d. Girdėti, 
kad ir Ingersoll meno galerija no
rėtų jo darbų parodos. P. A.

Sudbury, Ontario
SIBIRINIU TRĖMIMŲ MINĖJI

MAS įvyko birželio 12 d. Kristaus 
Karaliaus šventovės salėje. Minėji
mą pradėjo KLB Sudburio apylin
kės pirm. Aleksas Kusinskis. Buvo 
atlaikytos bendruomenės užprašytos 
Mišios už žuvusius ir komunistų nu
kankintus tautiečius. Kun. Ant. Sa
bas pasakė pritaikytą pamokslą. Už
baigta su “Libera”. Pamaldose da
lyvavo ir Maironio kuopos unifor
muoti šauliai su keturiomis vėliavo
mis.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPEI “Ra
munėlė”, kuriai vadovauja G. Pode- 
rytė, Kanados Lietuvių Fondas pa
skyrė $100.

SVEČIAI. Iš Punsko pas St. Tol
vaišas atvažiavo trims mėnesiams 
atostogų E. Tolvaišienės mamytė 
Bronė Staskevičienė, o pas B. J. 
Stankus — Ona Grigaitienė, Biru
tės Stankuvienės sesutė, su dukrele 
Dalyte.

JŪRATĖ TOLVAIŠAITĖ, šv. Aloy
zo mokyklos mokinė, kaip gabi ir 
talentinga mergaitė, buvo mokyk
los vadovybės paskirta atstovauti 
tai mokyklai. Ji visą savaitę pasiro
dydavo televizijoj. K. A. S.

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

JA Valstybės
VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 

sekretoriaus pavaduotojas Europos 
reikalams J. A. Armitage birželio 7 
d. Vašingtone priėmė nepriklauso
mos Lietuvos, Latvijos ir Estijos dip
lomatus — dr. S. A. Bačkį, dr. A. 
Dinsbergą ir E. Jaaksoną. Belgrado 
konferencijos proga jie atskleidė Pa
baltijį liečiančias problemas ir įtei
kė memorandumus.

BELGRADO KONFERENCIJOS 
išvakarėse dr. P. Vileišio pastangų 
dėka Niujorke įvyko lietuvių de
monstracija. Nešami plakatai reika
lavo Sovietų Sąjungos pasitraukimo 
iš Baltijos respublikų, Helsinkyje 
padaryto dabartinių sienų pripažini
mo atšaukimo, protestavo prieš tau
tinius bei religinius varžtus. De
monstruojama buvo prie Jungtinių 
Tautų būsfnės, šv. Patriko kated
ros ir Metropolitan rūmų, kuriuose 
vyksta sovietų meno paroda.

DR. L. KRIAUČELIŪNO INICIA
TYVA buvo paruoštas raštas ALTos 
ir JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkams, pasirašytas inž. J. Jurkū
no, dr. L. Kriaučeliūno, prof. M. 
Mackevičiaus, prof. dr. J. Meškaus
ko ir prof. B. Vitkaus, siūlantis tar
pininkavimą. Rašto tikslas — padė
ti surasti bendrą kalbą šioms orga
nizacijoms, kad jos galėtų suderinti 
savo veiklą Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo klausimuose. 
Dėl šio rašto pasitarimus turėjo AL 
Tos ir JAV LB vadovybės. Jų atsa
kymus spaudai pateikė tarpininka
vimo iniciatoriai. ALTa šiai minčiai 
pritarė, o LB krašto valdyba pasisa
kė už tiesiogines derybas su ALTa 
be tarpininkų. Nuomonių skirtumas 
tarpininkus privertė nutraukti savo 
užmojį. Jų žygyje kažkodėl nemini
ma vadinamoji reorganizuota JAV 
Lietuvių Bendruomenė, nors ji yra 
viena pagrindinių nesutarimo prie
žasčių tarp JAV LB krašto valdybos 
ir ALTos vadovybės, kuri reorgani- 
zatorius viešai sveikina jų suvažia
vimuose.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS čikagiškė centro valdyba, 
vadovaujama pirm. kun. J. Vaišnio, 
SJ, naująją centro valdybą pasiūlė 
sudaryti Los Angeles skyriui, turin
čiam apie 30 narių. Be to, ten yra 
žurnalistų, tiesiogiai priklausančių 
LŽ Sąjungos centro valdybai, kurie 
skyriaus veikloje nedalyvauja. Sky
riaus valdybą sudaro pirm. J. Kup- 
rionis, sekr. R. Vildžiūnienė ir ižd.
K. Karuža. Ji priėmė centro valdy
bos pasiūlymą ir jau jieško kandida
tų naujai centro valdybai.

ČIKAGOS LIETUVIAI žuvusius 
Lietuvos partizanus ir jų vadą J. 
Lukšą - Daumantą, paaukojusį gyvy
bę už Lietuvos laisvę prieš 25 metus, 
prisiminė Jaunimo Centro koplyčio
je kun. J. Vaišnio, S J, atnašautomis 
Mišiomis ir pamokslu. Centro salėje 
įvykusiame minėjime apie pokari
nius Lietuvos laisvės kovotojus kal
bėjo Lietuvių Fronto Bičiulių centro 
valdybos pirm. J. Ardys, apie J. 
Lukšą bei šios šeimos skaudų likimą 
— Lietuvos atstovas dr. St. Bačkis. 
Žodį tarė ir laikinosios 1941 m. su
kilimo vyriausybės narys dr. A. Da- 
mušis. Ištraukas iš jai skirtų J. Luk
šos laiškų skaitė N. Bražėnaitė - Pa- 
noretto, velionies našlė. Aktoriai 
Stasė ir Jonas Kelečiai atliko parti
zanams skirtą montažą “Tu mirei 
ant raudančios rudens žolės”. Dviem 
dainom ir Lietuvos pogrindžio gies
me “Skaisčioji Marija” programą pa
pildė sol. D. Kučėnienė. Po minė
jimo dalyviai aplankė Br. Kviklio 
surengtą dokumentinę kovojančios 
Lietuvos parodą. Joje buvo platus 
pogrindinės spaudos skyrius iš vo
kiečių okupacijos metų, o taip pat 
daug laikraštėlių ir ypač nuotraukų 
iš pokarinės partizanų veiklos, doku
mentų bei nuotraukų apie lietuvius 
tremtinius Sibire.

KUN. ROMANAS R. KLUMBIS, 
gimęs Čikagoje 1914 m., bet augęs 
Lietuvoje ir pokaryje daug dirbęs 
misijose su Amerikos indėnais bei 
meksikiečiais, gegužės 22 d. Phoe- 
nixe atšventė kunigystės 40 metų su
kaktį. Jo laikomose Mišiose Loreto 
seselių koplyčioje dalyvavo vietos 
lietuviai, būrelis meksikiečių ir in
dėnų. Pamaldos baigtos mūsų Tautos 
himnu. Sukaktuvininkas jau Vokie
tijoje susirgo tuberkulioze, kurią 
įveikė tik 1949 m. Amerikos sanato
rijoje. Dirbdamas misijose, jis taip 
pat aktyviai dalyvavo skautų veiklo
je, bendradarbiavo katalikiškoje lie
tuvių spaudoje, šiuo metu gyvena 
Phoenixe su palaužta sveikata,

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIAI gegu

žės 29 d. atšventė sidabrinį kun. Juo
zo Petraičio, MIC, kunigystės jubilė- 
jų. Jis yra Aušros Vartų parapijos 
klebonas Avellanedoje. Šventė pra
dėta iškilmingomis Mišiomis, kurias 
sukaktuvininkas koncelebravo su 
kun., Steigvilu, MIC, ir iš Sao Paulo 
atvykusiu prel. P. Ragažinsku, gie
dant Šv. Cecilijos chorui, vadovau
jamam P. Gudelevičiaus. Progai 
skirtą pamokslą sakė prel. P. Raga- 
žinskas. Po pamaldų įvyko lietūviš- 
kų patiekalų vakarienė parapijos sa
lėje. Kun. J. Petraičio darbus apibū
dino programai vadovavęs visuome
nininkas Z. Juknevičius, koncertinę 
dalį atliko jaunoji sol. Adriana Jo- 
cytė, atvykusi iš Berisso. Sukaktuvi
ninką sveikino gausūs organizacijų 
atstovai ne tik iš Buenos Aires, bet 
ir kitų Argentinos lietuvių kolonijų. 

Jų eilėse buvo Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. R. Stalioraitis, Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje pirm. J. Devei
kis. Argentinos Lietuvių Centre tuo 
metu prof. dr. A. Klimas skaitė litu
anistinę paskaitą, tad centriečiai va
karienėje nedalyvavo, bet atsiuntė 
savo delegaciją — pirm. J. Mičiūdą, 
VI. Survilienę ir B. Survilą. Jie at
nešė ir įteikė metale įgraviruotą 
sveikinimą. Kun. J. Petraitis, studijas 
pradėjęs Telšių kunigų seminarijo
je, 1946 m. įsijungė į marijonų vie
nuoliją, kunigu buvo įšventintas 
1952 m. gegužės 22 d. jau atvykęs į 
JAV. Argentinoje darbuojasi nuo 
1963 m. rudens. Pirmuosius trejus 
metus buvo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu Rosario mieste, o nuo 1967 
m. ankstyvo pavasario vadovauja 
Aušros Vartų parapijai Avellanedo
je, Buenos Aires priemiestyje.

Australija
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ 

SEMINARĄ gegužės 14 d. Melburno 
Lietuvių Namuose surengė trys ini
ciatorės — ponios Simankevičienė, 
Karazijienė ir žalkauskienė. Semi
narui vadovavo D. Simankevičienė, 
savo pranešimą apie mūsų liaudies 
dainų grožį įrašiusi į juostelę. Iliust
racijai taipgi buvo panaudoti auten
tiški liaudies dainų bei sutartinių 
įrašai. Keletą liaudies dainų padai
navo Paulius Rūtenis, svečias iš Syd- 
nejaus, dainuojantis Australijos ope
ros chore.

KAIRIŲJŲ AUSTRALIJOS GRU
PIŲ apžvalgą pateikia Patrick O’
Briens knyga “The Saviors”. Dau
giausia vietos joje skiriama darbie- 
čių partijai, kurioj jau tradicija ta
po palankumas Sovietų Sąjungai ir 
priešiškumas antikomunistinėms gru
pėms. Darbiečiai ypač nekenčia atei
vių iš R. Europos ir Baltijos šalių, 
atmeta jų kvietimus dalyvauti tauti
nėse šventėse, kuriose minimos jų 
kovos už laisvę nacių ir sovietų oku
pacijose. Neapykantą baltiečiams su
stiprino jų aštrus pasipriešinimas 
Australijos darbiečių nutarimui Bal
tijos valstybes pripažinti Sovietų Są
jungai, atšauktas naujosios liberalų 
vyriausybės. Autorius P. O’Briens 
stebisi atviru darbiečių pataikavimu 
Sovietų Sąjungai, nes nuo jos jau 
seniai yra nusigręžusios demokrati
nės socialistų partijos V. Europoje.

Brazilija
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ KUNI

GŲ eiles Sao Paulo mieste gegužės 
25 d. papildė iš Romos atplaukęs 
kun. Petras Urbaitis ir iš š. Ameri
kos atskl idęs kun. Petras Rukšys. Su 
kun. Pranu Gavėnu ir kun. Stasiu Ši
leika jie perims Šv. Kazimiero pa
rapiją iš lietuvių jėzuitų. Ligšiolinis 
parapijos klebonas kun. Petras Dau
ginis, SJ, atsisveikindamas su Sao 
Paulo lietuviais, juos lanko šio did
miesčio apylinkėse ir jiems laiko Mi
šias. Saleziečiai jau yra perėmę ir 
savaitraščio “Mūsų Lietuva” leidi
mą. Gegužės 29 d. buvo paminėtas 
šio laikraščio 1500-tojo numerio iš
leidimas specialiomis Mišiomis už 
visus gyvus ir mirusius “ML” dar
buotojus. Po pamaldų įvykusiam mi
nėjimui vadovavo Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės literatūros būrelis. 
Henrikas Valavičius, vienas ankstes
nių “ML” bendradarbių, padarė pra
nešimą apie šio laikraščio nueitą ke
lią, suminėdamas žymesniuosius re
daktorius, administratorius ir talki
ninkus — prel. P. Ragažinską, A. 
Stančikaitę, VU Vijeikį, K. Pažėrai
tę,’ H. Mošinskienę, M. Vinkšnaitie- 
nę, J. Matelionį, M. Tamaliūną, Br. 
šukevičių, St. Vancevičių, kun. P. 
Kidyką, SJ, kun. P. Dauginį, SJ, ir 
kun. Pr. Gavėną, SDB. Programą dai
nom paįvairino “Aušros” choras, šo
kiais ir dainom — “Rūtelių” sekste
tas.
Britanija

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS valdyba, išrinkta neseniai 
įvykusiame metiniame atstovų suva
žiavime, pasiskirstė pareigomis: 
pirm, bus J. Alkis, I vicepirm. poli
tiniams reikalams — Z. Juras, II 
vicepirm. — S. Nenortas, sekr. ir na
riu jaunimo reikalams — A. Vilčins
kas, ižd. — B. Butrimas, pavaduoto
ju politiniams reikalams — A. 
Pranskūnas, nariu — S. Kasparas. Iš 
Lietuvių Namų bendrovės pirminin
ko pareigų pasitraukė inž. S. Nenor
tas, tapdamas tik valdybos vicepir
mininku. Pirmininko pareigas per
ėmė ligšiolinis vicepirm. Z. Juras.

Vokietija
TELEVIZIJOS TINKLAS “Nord- 

deutsche Rundfunk” pagamino pus
valandžio ilgumo filmą apie religijos 
būklę sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Filmas jau buvo rodytas šiaurinės 
Vokietijos programoje. Tikimasi, 
kad ateityje jis pasieks visus televi
zijos žiūrovus V. Vokietijoje ir Aust
rijoje. Muencheno lietuvius su šiuo 
filmu jau du kartus supažindino jau
nimo grupė “Ratukas”, gavusi jo ko
piją. Dokumentiniam filmui yra pa
naudoti pasisakymai rusų disidentės
L. Aleksejevos ir V. Vokietijoj ap
sigyvenusių lietuvių, kurie neseniai 
buvo išleisti iš Lietuvos. Jie kalba 
apie jaunimo požiūrį į religiją, vys
kupų Sladkevičiaus ir Steponavi
čiaus būklę, įvairius varžtus religi
jai, N. Sadūnaitę. Filman yra įtrauk
tas ir Šveicarijoje apsigyvenęs disi
dentas A. Levitinas-Krasnovas, pa
teikiama Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių inscenizuoto N. Sadūnai
tės teismo ištrauka.

i
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Eduardo Praskiepo priesaika

Pasaulis anapus trobelės ir pievelės...
VYTAUTAS A. JONYNAS
Nuo tos dienos, kai ėmė ro

dytis spaudoj dr. F. Jucevičiaus 
straipsniai, sudarę vėliau kny
gą “Tauta tikrovės ir mito žais
me”, daug kas ėmė žiūrėti j au
torių kaip į nenuoramą, ramy
bės trukdytoją arba, kaip Įpras
ta sakyti, “kontroversinę asme
nybę”. Tai buvo nelauktas mos
tas mūsų visuomenei, kad kas 
ją verstų susimąstyti apie Įsise
nėjusius mitus, keliančius mūsų 
tautos veržlumą, dinamiškumą, 
apie jos istorinio kelio neklai-- 
dingumą. žodžiu, toji knyga 
įaudrino mūsų visuomeninį gy
venimą. Ir tai, žinoma, buvo ne
blogas dalykas, nors išprovo- 
kuot karščiuotis mūsų jausmin
gą visuomenę nėra toks jau su
dėtingas dalykas. Nepaslaptis, 
kad turim savo tarpe net “pro- 
fesijonalų” provokatorių, kurie 
karts nuo karto paleidžia kokią 
antį spaudon, o paskui prunkš
čia saujon, žiūrėdami į užviru
sią polemiką. Jucevičiaus tiks
las nebuvo tačiau toks dirbtinis 
nervų padirginimas, nes savo 
veiksmais — kelione Lietuvon, 
kurios įspūdžius jis paskelbė 
viešai, straipsniais “Metmeny
se” (nr. 15 ir 16) jis įrodė, kad 
jo keliamos problemos jam rū
pi. -Kitaip sakant, kad jo minti
jimas nėra-plevenimas padangė
se, bet remiasi, kaip kad toji 
pasakos pupa, šaknimis į žemę. 
Junti jį skaitydamas, kad jo ne
sama siauro, užsitvėrusio savo 
gardelyje, “šarvuoto mokslu 
įstabiu” žmogaus, bet veikiau 
lankstaus, guvaus, jieškančio sa
vų atsakymų filosofo.

Gal kaip tik todėl, kad mums 
sunkiai įsivaizduojamas tas keis
tas padaras filosofas, sekanti F. 
Jucevičiaus knyga “Menas spal
vų ir formų žaisme” nebesusi- 
laukė tolygaus susidomėjimo. Ir 
gaila, nes esmėje jinai yra savo
tiška pirmojo veikalo ištaka.

•Be abejonės, leistina pavadin
ti Jucevičiaus kūrybas atotrūkiu 
nuo rutinos, nuo plūkiavos pa
rapijoj, nuo visų dalykų, surištų 
su profesija, kurių aš, atvirai 
kalbant, pilnai net neįsivaizduo
ju. Bet tai taip pat pastanga pri
versti mus bent valandėlei ati
trūkti nuo dienos rūpesčių, su
simąstyti apie daug ką: save pa
čius, žmogų, gyvenimą, meną, 
idėjų skersvėjus, minties pa
saulį.

Autoriui, kurį kažkas-pavadi
no “kosmopolitu”, atseit, nuto- 
lėliu nuo savo bendruomenės ir 
jos rūpesčių, — buvo beveik ne
išvengiama stengtis parodyti 
skaitytojui, kad anapus trobe
lės ir pievelės, anapus meške
rės ir bonkos esama pasaulio ir 
kitų pasaulių, kurie jam atviri, 
o jei kiek ir mažiau pažįstami, 
tai dėl jo paties kaltės, dėl dva
sinio nerangumo, nes laiko sto
ka visko nepateisinsi. Vidine 
spyruokle jo knygoms atsirasti, 
mano nuomone, ir buvo natūra
lus, nuoširdus noras prašnekti 
skaitytojui temomis, kurios ne
gvildenamos mūsų tarpusavio 
pobūviuose ir kurių visų nepa
liesi sakykloje.

Kaip bebaugintų mus žodis 
“filosofija”, su būtinybe turėti 
aiškią būties sampratą susidu- 

► riam kas žingsnis. Ir kaip tėvai, 
ir kaip mokytojai, ir kaip veikė
jai. Juk kas žingsnis privalom 
turėti nuovoką, kokio tipo žmo
gų norime ugdyti, kokios visuo
meninės santvarkos trokštam. 
Kaip beatrodytų “kosmopoliti
nės”, atitrukusios nuo dienos 
rūpesčių, Jucevičiaus knygos 
ženklina esmėj labai teisingą, 
objektyvią išeivijos gyvenimo 
problemų grandinę. Pasiaiškin
siu.

Nuo gimnazijos suolo visi pri
simenam Sokrato pamokymą: 
“Gnoti seauton” (pažink pats sa

ve!). Turbūt ne vienas esam 
bandę juo sekti. Tik ar įmano
ma pažint save, nepažįstant pa
saulio, kuris mus gaubia? Tai 
jau kitas klausimas.

Atrodytų, viskas mums duo
ta. Turim raštą, knygą, spaudą, 
televiziją, radiją. Bet ar suge
bam tuo naudotis? Ar pajė
giam? Ar mūsų galvojimas, pro
tavimas turi tą lankstumą, ku
rio reikalauja pats gyvenimas? 
Ar priešingai mūsų psichinių 
galių laidai yra perkrauti iki to
kio laipsnio, kad nebesusigau- 
dom tarp prieštaraujančių sig
nalų blykčiojimų, nebeatskirda- 
mi kas yra tikra, kas — atgyve
nusių, paliegusių idėjų bespal
viai spinksėjimai, palaidi, iš
barstyti daiktai?

KUN. DR. FELIKSAS JUCEVIČIUS, 
išleisdinęs jau trečią savo knygą 
“Mintis dialektiniame žaisme”

* * *
Naujoji dr. Jucevičiaus kny

ga tuo svarbi, kad ji padeda 
skaitytojui sudėlioti tam tikra 
prasme tuos palaidus daiktelius 
(neretai žinomus, bet primirš
tus) į savo vietą. Autorius ne
pagaili kartais keliais stambiais 
bruožais nupiešti istorinio fono, 
kuriame tarpo tos ar kitos idė
jos, paaiškinti kodėl taip buvo. 
Neužgaulu todėl pavadint pas
kutiniąsias Jucevičiaus knygas 
įvadais į filosofiją ir meno filo
sofiją arba net “populiarizaci
jos” knygomis. Abiejų mums 
reikia, nes panašių veikalų ne
turim.

Ši mintis gali nevienam pasi
rodyti nelaukta. Juk visiems ži
nomi Šalkauskio, Maceinos, J. 
Girniaus, Gaidamavičiaus - Gai
dos vardai. Juk filosofijos šaka 
visada atstovaujama išeivijos 
mokslininkų suvažiavimuose. O 
kaikurios knygos, kaip J. Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” arba “Žmogus be Die
vo”, yra susilaukusios nemažo 
susidomėjimo. Ir visdėlto ši sri
tis mažai pažįstama plačiajai vi
suomenei. Kodėl taip yra, neži
nau, bet neapsieinama ir be kur- 
jozų. Imkim, sakysim, “Lietu- 
vių Enciklopedijos” XV tomą, 
skirtą Lietuvai. Rodos, viskas 
jame apsakyta: ir geografija, ir 
istorija, ir senoji kaimo kultūra, 
ir literatūra, kalba, muzika, dai
lė, netgi sportas. Veltui tačiau 
dairytumeis straipsnelio apie 
lietuvių filosofiją. Jo nėra. Ne
užsimenama apie mūsų filoso
fus ir tome, kuriame aptariama 
filosofija aplamai ir jos istorija 
(raidė F). Nelengva tad būtų 
man, profanui, įrikiuoti Jucevi
čių į lietuviškos filosofijos puo
selėtojų grandį. Dar sunkiau 
nutuokti, ar iš viso esama ko
kios specifinės “lietuviškos” fi
losofinės mokyklos.

Nemažiau nejauku pasidaro 
pasidairius Kantauto “Lithua
nian Bibliography”, kurioje su
registruotos lietuvių kalba pasi
rodžiusios knygos apie filosofiją 
ir randamos išeivijoj. Net sudė
jus krūvon jos išnašas ir aptik
tąsias “Lietuvių Enciklopedijo
je” balansas menkutis. Yra Vy
dūno raštai, bet šiaip bendrų 
apžvalgų ir įvadų skaičius ne

koks: Budrike “Filosofijos 
straipsniai” (1920), Šalkauskio 
“Filosofijos įvadas” (1928), Gir
niaus “Filosofijos pagrindai”, 
spausdinti “Tremtinių mokyk
loj” 1946 m. Tai ir viskas. To
dėl akivaizdu, kad Jucevičiaus 
knyga “Mintis dialektiniame 
žaisme” užpildo stambią spragą 
mūsų raštijoje.

Tiesa, kaiką toji etiketė “po
puliarizacijos knyga” savotiškai 
purto, Juo labiau, kai naudoji 
prancūzišką terminą “oeuvres 
de vulgarisation”. Tarsi kiek
vienas mokslinis veikalas priva
lėtų būti sausas ir nuobodus, 
pilnas sausgyslių. Tarsi filoso
fas neišvengiamai turi būti ger
manu su pilna garų galva ir ne- 
surezgiančiu žmogiško sakinio. 
Gal kada seniau, “senais gerais 
laikais”, kai pasaulyje vyravo 
aiškus sluogsniavimasis luo
mais, ši padala į “mokslinius” 
ir “populiarizacijos” veikalus 
buvo pateisinama. Šiandien, kai 
pasaulis taip įsilėkė, kad moks
lo pažangą gali sekti vien spe
cialistai, ir tai galingų skaitytu
vų dėka, nevisi paniekinančiai 
žvelgia į “populiarizacijos” kny
gas — veikiau priešingai. Gar
sus anglų istorikas A. Toynbee 
yra pareiškęs:

Pastebėki!, didieji prancūzų moks
lininkai, pradedant vardais, kaip Re- 
nanas, sukūrė geriausius savo veika
lus vadinamoje “oeuvres de vulgari
sation” srityje. Nes auditorija, kurią 
mes privalome pasiekti, yra nespe- 
cialistų, protaujančių žmonių audi
torija. Jie yra tie skaitytojai, kurie 
gali pajudinti pasauli, kurie gali pa
keisti pasauli.

Nenuostabu, kad knygų rin
koj, ypač Prancūzijoj, aiškiai 
pagausėjo nuošimtis enciklope
dinių leidinių, skirtų tai audi
torijai. Nenuostabu taip pat, 
kad vis garsiau skundžiamasi 
stoka autorių, sugebančių .pra
bilti į ją vaizdžiai, stilingai, ne
užkankinta moksline kalba.

* * *
Į šią auditoriją, mūsų lietu

višku mastu, kreipiasi ir dr. Ju
cevičius, prabildamas lengvu, 
trumpu sakiniu, laikydamasis 
laisvo pašnekesio stiliaus, nors 
kartais kiek ir pavargindamas 
skaitytoją savo minties šuoliais. 
Jis nekamuoja skaitytojo pe
dantiška, “mokslininkiška” nuo
bodybe. Jo žodyje neprasimuša 
“knygų žiurkės” dvasia. Tiesa, 
esama jo rašte nuorodų į nau
dotus tekstus, bet visa tai nesu- 
daigstyta erudicijai parodyti! 
Jucevičiaus knygos yra, sakytu
mėm, veikiau jo dvasinės kelio
nės užrašai, kiek padrikas die
noraštis. Mokslas, religija, me
nas, filosofija yra jam pirmoj 
eilėj žmogaus mintijimo išraiš
ka, ne kokių tenai mokyklų, sti
lių, koplyčių, doktrinų sausas 
katalogas. Jau vien todėl nere
tai kyla pagunda skaitytojui ne
sutikti su jo nuomone, pasiran- 
kiot amunicijos atkirčiui. Ir vis
dėlto jis jaučiasi verčiamas grįž
ti prie dalykų, kurie gal iš pir
mo žvilgsnio pasirodė nepriei
nami, neįdomūs, bet jo žodžio 
dėka tampa aiškūs ir verti dė
mesio.

Netenka aiškinti, kad tai nė
ra lengvai laimimas dalykas. Iš 
tiesų, kaip pateikti skaitytojui 
filosofiją, kad ji neatrodytų 
skarmale teologijos tarnaitė 
(ancilla teologiae), bet patrauk
li, kvapni ir gundanti dama? 
Panašaus veikalo autoriaus ma
žų mažiausia laukia trys būtini 
dalykai. Visų pirma jis turi įti
kinti skaitytoją, kad filosofija 
yra verta jo dėmesio. Antra — 
supažindinti jį su filosofinių 
doktrinų raida taip, kad jis ne
pasijustų senų rakandų krautu
vėj, atseit, sugebėti išlaikyti sai
ką tarp vardų pertekliaus ir bū
tinos informacijos. O tai anaip-

PRANAS DOM. GIRDŽIUS
Išskyrus vardą (paleistliežu- 

viai sakydavo, jog Eduardas ėda 
varnas), ponas Praskiepas galė
jo dėkoti Dievui, kad jis netoks, 
kaip kiti. Nieko nedarydavo nei 
betkaip, nei savaip, o tik pagal 
įstatymo raidę, ir viskas išeida
vo gerai. Kaip Evangelijos fa
riziejus. Jei į vištienos viralą 
trys ketvirčiai pieno lašo įkris
davo, būdavo prastai; jei apva
lus lašas įsirisdavo, viską iš
versdavo lauk ir paskui iš nau
jo ir iš naujo, kol valgytojai ge
rai išalkdavo.

Įpylus į alų kaušą naminės, 
ponui Praskiepui būdavo pras
tai, taurelė prancūziško konja
ko — švariai ir gerai. O gerų 
geriausiai, jei gauna išgerti ne
mokamai. Jei už pagalbą arti
mui, už vieno žodelio byloje pa
keitimą kišenėn šmukšt šimti
nė, ponui Praskiepui būdavo 
parfait; jei koks nugrubnagis il
gai terliodavos sulamdytą de
šimkę rodydamas, būdavo — fe. 
Kad rankų nesusiteptų, Dievo 
dovaną iškrapštyti iš kišenės vi
sados tekdavo žmonos seseriai. 
Orumą ponas Praskiepas mėgo 
ir su tarnaitėmis neprasidėjo.

Jei Rufus, rabbi Nikodemo 
mokinys, gavo įstatymo suprati
mą iš HALACHAN, ponas Pra
skiepas — iš apygardos teismo, 
kur Ciceronai togose pardavinė
jo jurisprudenciją, begėdiškai 
piešdami. Žmonės — ne ange
lai, jis matė, nes jiems išteisin
ti reikėjo tiek nuostatų, pastrai
pų ir paragrafų. O jo senelis sa
kė, kad žmonės jau sėdi kalėji
me, kiti ten buvę, o dar kiti bus 
(tokie, kurie advokatams neturi 
iš ko sumokėti). Apie Kantą po
nas Praskiepas nebuvo girdėjęs, 
bet, keistas dalykas, vienaip su 
anuo galvojo: kas įstatymiška, 
tas morališka. Tai ar bereikia 
didesnio fariziejaus?

Vistiek ponas Praskiepas sky
rėsi nuo fariziejaus — moterų 
neniekino. Jei pagal fariziejaus 
šneką (tą patį sako ir Ecclesias- 
ticus) geriau į namus įsileisti 
liūtą ir gyvatę nei liekną kurti
zanę, tai ponas Praskiepas var
gu ar būtų galėjęs prisiekti, kad 
kuri nors neaugina jo vaiko, ne- 
įstatymiškai atsiradusio.

O kartą reikėjo prisiekti. Tai 
buvo tūkstantis devyni šimtai 
keturiasdešimt devintaisiais me
tais. Jurgiui, Petrui tie metai 
nieko nesako. Ir pats ponas 'Pra
skiepas nenumatė (kol nuo žmo
nos pliūpkį į žandą gavo), kad 
pagal senus Palestinos įstaty
mus tie metai buvo malonės ir 
atleidimo metai.

Kas nežino, kad kartą reikėjo 
bėgti iš tėviškės. Vienems šiaip, 
kitiems taip, o ponui Praskie
pui tikrai reikėjo. Mat, jei nesi 
buvęs dar kalėjime, tik kitus 
ten siuntęs, tai, logiškai galvo
jant, turi bėgti.

Keblumų atsirado, kai drau
gingos šalies konsulate ponas 
Praskiepas į rankas gavo tokį 
luobą su parašu LASCIATE 
(persigandęs jis suprasdavo ita
liškai). Kad nebuvai vagis, žudi
kas, kad žmonai buvai ištikimas. 
Imk dabar štai ir prisiek. Con
ditio sine qua non gauti vizai. 
Kad nesi vagis nei žudikas. Iš 
palinkimo ar iš apsirikimo? Rei
kėjo savosios definicijos.

Draugingos šalies konsulas 
nemažiau mėgo tvarką ir tiesą. 
Be konstitucijos, žinojo dar Tal
mudą labiau nei rabbi Nikode
mas. Žinojo: per mylią nuo Die
vo namų trobesių sienose turi 
būti šproklelė pasidėti aštriam 
daiktui, nes jei įžengsi maldyk- 
lon su peiliu kišenėj, būsi žudi
kas; radęs ant tako peiliuką, jei 
jį pasisavinsi, nepaisydamas už- 

’lenKta ar atlenkta gėležtis, būsi 
vagis; jei nori būti neištikimas 
žmonai, eik ir atlik tą reikalą į 
visai priešingą miesto pusę; jei 
tavo laukas kampuotas, ir nuim
damas derlių tu nepalieki kam-

tol nėra jau taip paprasta. Visi 
žinom, kad filosofai dažnai pasi
gauna kokio antikinio pasaulio 
sofizmą ir, peržvelgdami jį ma
tematikos šviesoje, nelauktai 
aptinka retą įžvalgumą. Visi ži
nom, kaip specializavimasis yra 
paveikęs taip pat mūsų amžiaus 
filosofus. Nevisada lengva gu
viai ir vaizdžiai atskleisti skaity
tojui ryšius, kurie sieja mūsų 
amžiaus pasaulėjautą su Parme
nido ar Anaksimandro pasaulė
jauta.

Pagaliau trečioji būtinybė 
yra rasti tokią išraiškos formą, 
kad tarp autoriaus ir skaitytojo 
užsimegztų sąveika, dialogas, 
kad skaitytojas nesijaustų triuš
kinamas beribio autoriaus mo
kytumo ir trokštų pagilinti sa
vo žinias, atsiskleisdamas kitų 
autorių veikalus. (Bus daugiau) 

puošė dalelės vargšams, nusi
kalsti artimo meilei; visoms 
klaidoms ir kaltybėms atpirkti 
septyni sabatikaliniai metai pa
dauginti iš septynių sabatikali- 
nių yra keturiasdešimt devyni 
sabatikaliniai, malonės ir atlei
dimo metai.

Žinojo draugingos šalies dig
nitorius daugiau nei fariziejus, 
bet jis nebuvo fariziejus. Neto- 
kie laikai. Gerdamas savo kavą, 
nespėjo net registruoti prisie
kiančiųjų. žmonės kaip angelai, 
konsulas matė, jokio pikto dar
bo nepadarę. Visi prisiekinėjo 
be skrupulų, be svyravimų, iš
skyrus tik vieną —- poną Pra- 
skiepą. Jis nebuvo toks, kaip ki
ti. Mėgo tvarką ir tiesą. O dirb
damas teisme, gerai žinojo, kad 
už neteisingą priesaiką pagal to
kį ir tokį paragrafą — kalėji
mas. Gal ir teisybę jo senelis sa
kė, kad nuo kalėjimo nepabėgsi.

— Jei iš palikto praviro na
mo tu parsivežei mahagonį pia
niną ir žiūri — nemoki groti, 
vagystė tai ar apsirikimas? — 
pasiteiravo ponas Praskiepas.

Dar nespėjo visko pasakyti, 
kai žmona jam šėrė per šneka
mąją.

— Asilas, — dar pasakė.
Draugingos šalies dignitorius 

suprato ko anas nepasakė ir, pa
sižymėjęs kažką į popieriaus la
pą, patvirtino visagalis:

— Lasciate.
— Pagal kokį konstitucijos 

paragrafą? — išdrįso ponas Pra
skiepas.

■—■ Vizos čia išduodamos to
kiems, kurie moka groti.

— Aš moku! — pašoko prisie
kusioji ir ėmė žegnotis.

— Tikriausias įrodymas, kad 
nemoka.

Nelengva žmogaus mintį žino
ti. Bet kruopštusis pareigūnas 
žinojo. Jis buvo išmintingesnis 
už rabbi Akibą, įžvalgesnis už 
antrąjį Mozę — Maimdnidą. 
Septynis iš septynių padauginęs 
ir dar pasižiūrėjęs į kalendorių, 
pasinaudojo konsulo preroga
tyva.

— Išduoti vizą be priesaikos, 
— pasakė.

— Jei be priesaikos, tai pagal 
kokį paragrafą? — toliau teira
vosi teismo raštininkas.

— Year Sabatical.

NIJOLĖ GVERZDYTĖ iš St. Catha
rines, Ont., šiemet Londons, Vakarų 
Ontario universitete baigė garbės są
raše medicinos fakultetą bakalaurės 
laipsniu, šiuo metu atlieka stažą 
Workmen’s Compensation Board Ho
spital and Rehabilitation Centre To
ronte. Yra baigusi konservatorijos 
pianino 10 skyrių. Ilgą laiką vargo- 
ninkavo lietuvių parapijoj. Dirbo 
skautėse, buvo jų vadove. Baigė tau
tinių šokių institutą Čikagoj. Dvejus 
metus mokė vyresniųjų grupę tauti
nių šokių ir su šia grupe gražiai pa
sirodė tautinių šokių šventėje 1972 
m. Čikagoje. Atvykusi į universitetą 
Londone, taip pat dirbo su skautė
mis ir buvo jų vadovė. Dirbo lietu
vių studentų valdyboje, vienu metu 
ir Lietuvių Bendruomenės valdybo
je. Yra skautė akademike, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos narė

A tsius tar— 
„„„„„„paminėti

Jonas Augustaitis, DVIEJŲ PA
SAULĖŽIŪRŲ VARŽYBOS. “Nau
jienų” atkarpos atspaudas, išleistas 
autoriaus 1977 m. Čikagoje. Tiražas 
— 600 egz., 154 psl. Kaina — S3. 
Viršelis — K. Ausiejaus, Įvadas — 
V. Žemaičio. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė.

Juozas Toliušis, 13-JI LAIDA. Pa
sakojimų pynė jaunimui. Viršelis ir 
iliustracijos — Aleksandro Jakšto 
Australijoje. 256 psl. minkštais vir
šeliais. Kaina $4. JAV LB švietimo 
tarybos 1976 m. leidinys. Gauna
mas pas Antaną Kareivą, 7030 So. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, 
USA, ir pas platintojus.

Vytautas Sirvydas, Antanas Dir
žys, Algirdas M. Budreckis, SUSI
VIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKO
JE 90-TIES METŲ ISTORIJA ir jos 
santrauka anglų kalba 1886—1976. 
Atsakingasis redaktorius — Povilas 
P. Dargis, techninis patarėjas — 
Jonas Valaitis. Kaina su persiunti
mu — $6. SLA 1976 m. leidinys, 632 
psl., gaunamas šiuo adresu: Lithua
nian Alliance of America, 307 West 
30th St., New York, N.Y. 10001, USA.
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d KlILTimif JE VEIKLOJE
ČIKAGIETĖ SOL. PRAURIMĖ 

RAGIENĖ, pakviesta Vokietijos Lie
tuvių Moterų Federacijos jubilėjinio 
suvažiavimo proga, išvyko gastrolių 
į V. Vokietiją. Pirmasis jos koncer
tas įvyko Hamburge birželio 19 d., 
antrasis — Vasario 16 gimnazijoje 
birželio 29 d. Pastarajan įsijungė ir 
iš okupuotos Lietuvos pabėgęs bosas 
Ričardas Daunoras, gyvenantis Pary
žiuje: Numatyti keli koncertai ir ki
tuose V Vokietijos miestuose, kur 
gyvena daugiau lietuvių. Akompa
nuoja čikagietė pianistė Raminta 
Lampsatytė, šiuo metu gyvenanti V. 
Vokietijoje.

POEZIJOS DIENOS, suplanuotos 
ir vadovaujamos Kazio Bradūno, įvy
ko Čikagoje, Jaunimo Centre, gegu
žės 27-29. Pradinė vakaronė buvo 
skirta Oskarui V. Milašiui, gimu- 
šiam prieš 100 metų. Paskaitą apie 
šio žmogaus gyvenimo kelią, nuopel
nus Lietuvai, kūrybinį palikimą 
skaitė jo kūrinių vertėjas Antanas 
Vaičiulaitis. Valstybinė Prancūzijos 
biblioteka, surengusi O. V. Milašiui 
skirtą parodą, matyt, sąmoningai pa
brėžė jo ryšius su Lietuva, kvietimų 
viršelyje atspausdama lietuvišką Vy
tį. čikagiečiai aktoriai Stasė ir Jo
nas Kelečiai vakaronėje deklamavo 
O. V. .Milašiaus eilėraščius, atliko 
ištrauką iš dramos “Miguel Mana- 
ra”. Renginį papildė J. Dainausko 
suorganizuota paroda, kuriai jis bu
vo sutelkęs O. V. Milašaius kūrinius, 
jam skirtus raštus, papildydamas 
juos sukaktuvininko rankraščiais, 
korektūromis, nuotraukomis. Gegu
žės 28 d. “Dainuotinės poezijos va
landos” programą atliko muzikinis 
studentų kvartetas — E. Pakštaitė, 
V. Underys, L. Regis ir L. Minkus. 
Su gitarų ir lūpinės armonikėlės pa
lyda jie dainavo lietuvių poetų eilė
raščius, pasinaudodami kitų ir savo 
melodijomis. Tos pačios dienos va
karą savo poeziją skaitė Antanas 
Vaičiulaitis, Živilė Bilaišytė, Aloy
zas Baronas, iš Kalifornijos atskridęs 
Tomas Venclova. Pastarasis pirmiau
sia pateikė keletą kitų poetų verti
mų, o paskui perėjo prie savo kū
rinių. Poezijos Dienas Čikagoje ge
gužės 29 užbaigė T. Venclova paskai
ta apie lietuvių poeziją tėvynėje ir 
išeivijoje.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBO 
gegužės 15 d. popietė Niujorke buvo 
skirta literatūriniam Antano Škė
mos palikimui, prisimenant prieš 30 
metų išleistą jo pirmąją knygą 
“Nuodėguliai ir kibirkštys”. Šio 
prieš 16 metų tragiškai žuvusio ra
šytojo palikimo aprašą atliko Stasys 
Santvaras, o aktorius Henrikas Ka
činskas, talkinamas T. Alin.sko, at
skleidė tris rinktinius to palikimo 
pavyzdžius gyvu žodžiu. Klubui va
dovauja pirm. J. Rūtenis. Sezonas 
bus užbaigtas Prano Naujokaičio ke
turių “Lietuvių literatūros istorijos” 
tomų apžvalga, kurią atliks filadel- 
fietis rašytojas Vytautas Volertas.

NIUJORKO LIETUVIŲ JAUNI
MO ANSAMBLIO “Sutartinė” krikš
tynos įvyko Brooklyno Kultūros ži
dinyje. Oficialų aktą pasirašė krikš
tatėviai — dr. Juozas ir Alė Kazic
kai, sol. L Stankūnaitė-Silvą, muz. 
V. Strolia, ansamblio vadovė J. Veb- 
laitytė-Litchfield, seniūnas T. Lora, 
gen. konsulas A. Simutis, lietuvių 
pranciškonų vienuolyno vadovas 
kun. P. Baltakis. Pirmojoje šios iš
kilmės dalyje lietuvių ir kitų kom
pozitorių dainų padainavo “Sutarti
nė” ir sol. I. Stankūnaitė, o visa ant
roji dalis buvo skirta britų kompoz. 
Benjamino Britteno vieno veiksmo 
operai “Nojaus tvanas” su nedidelio 
orkestrėlio palyda. Spektaklį režisa
vo J. Bulevičius, dirigavo J. Veblai- 
tytė-Litchfield. Scenovaizdžiais pasi
rūpino dailininkai E. Kepalaitė ir P. 
Sandanavičius. Be “Sutartinės” an
samblio, pastiprinto lituanistinės 
mokyklos choru, dalyvavo solistai 
Kazys Yakutis ir Caroll Bushell, o 
mažesnius vaidmenis atliko ansamb
lio merginos ir vaikinai. “Nojaus 
tvanas” baigėsi nesėkme dail. E. Ke- 
palaitei, scenovaizdžio ir drabužių 
kūrėjai, kuri, paslydusi ant laiptų, 
nusilaužė dešinės rankos riešą ir bu
vo nuvežta ligoninėn.

ČIKAGOS STUDENTAI ATEITI
NINKAI, vadovaujami pirm. D. Na- 
rutytės, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre, surengė trijų jau
nų dailininkų parodą — Audronės 
Ambrozaitytės, Danguolės Stončiū- 
tės-Kuolienės ir Juozo Gudinsko. 
Pirmosios dvi pagrindinį dėmesį ski
ria grafikai, o kanadietis J. Gudins- 
kas, tapybos ir piešimo dėstytojas 
Mohawk kolegijoje Hamiltone, On
tario, parodai pateikė raidėmis ir 
skaičiais pavadintus kūrinius. D. 
Stončiūtė-Kuolienė, buvusi čikagietė, 
yra ištekėjusi už Kanados lietuvio, 
dabar gyvenanti Toronte.

LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMB
LIS Los Angeles mieste, vadovauja
mas Onos Razutienės, ruošiasi išvy
kai į Europą. Šią vasarą jis lankysis 
Britanijoje, Prancūzijoje ir Italijo
je, surengdamas koncertus lietuvių 
kolonijose.

ŠIAURINĖS INDIANOS MENO 
DRAUGIJA rengia metines parodas. 
Šiemetinėje parodoje Hammonde 
gegužės 1-25 d.d. dalyvavo keliasde
šimt dailininkų su vienu ar pora sa
vo kūrinių. Jų tarpe buvo ir dail. 
Vanda Aleknienė, parodai pasiun
tusi akrilikos darbą “Pink Cloud”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE surengta paroda lankytojus 
supažindino su žymiuoju lenkų 
skulptorium Ksaveru Dunikovskiu, 
gimusiu prieš 100 metų. Parodos ati
daryme kalbėjo jo vardo muzėjaus 
Varšuvoje direktorė A. Kodurova ir 
Lietuvos Dailininkų Sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotojas K. Bog
danas. Parodai buvo sutelkta 120 
kūrinių — skulptūrų, tapybos dar
bų ir piešinių. Dail. K. Dunikovskis 
laikomas dabartinės lenkų skulptū
ros pradininku.

ESTŲ LAIKRAŠTIS “ĖDASI” pa
skelbė lietuvių literatūros vertėjo 
M. Lodaus straipsnį “Poezijos res
publika” ir pluoštą jo verstų lietu
vių rašytojų kūrinių: P. Cvirkos ap
sakymą “Ąžuolo šaknys”, E. Matu- 
zevičiaus eilėraštį “Pušys”, A. Šim
kaus — “Prie M. K. Čiurlionio die
nos”, M. Martinaičio — “Valkatau
jantis fortepijonas”, V. Žilinskaitės
— “Sustok, valandėle”, A. Baltakio
— “Nei per anksti, nei per vėlai”. 
Lietuvių literatūrai skirtas puslapis 
buvo iliustruotas grafikės Aldonos 
Skirutytės piešinio reprodukcija.

PAMINKLŲ KONSERVAVIMO 
INSTITUTO architektas Stasys Mi- 
kulionis Maskvoje apgynė disertaci
ją “Trakų gynybinės architektūros 
paminklų komplekso tyrimai ir jo 
apsaugos klausimai”, panaudodamas 
gausią savo paties tiriamąją bei pro
jektinę medžiagą, kurią sistemino 
net 15 metų, vykdant restauravimo 
darbus. Disertacijos apmatus “Lite
ratūros ir Mene” atskleidė Antanas 
Sasmėnas. Pasak jo, šį darbą augštai 
įvertino oficialūs oponentai: Lenin
grado inžinerinio statybos instituto 
architektūros fakulteto profesorius, 
architektūros daktaras V. Piliavskis, 
Maskvos taikomosios dailės instituto 
profesorius, menotyros daktaras P. 
Tcltevskis ir Vilniaus valstybinio 
dailės instituto profesorius V. Mi- 
kučionis. A. Sasmėno pranešimu, Tra
kų pilis ir Šv. Onos šventovė, kaip 
istoriniai tarptautinės reikšmės pa
minklai, 1972 m. buvo įtraukti į Ber
lyne išleistą metraštį “Propylaeen 
Kunstgeschichte” (“Dailės istorijos 
propilėjai”). šių paminklų įtrauki
mu pasirūpino ne lietuviai, o Var
šuvos universiteto dailės istorijos in
stitutas ir jo prof. dr. A. Miloben- 
dzinskis. Reikiamą medžiagą parū
pino Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto docentas S. Abramauskas, 
gavęs Sovietų Architektų Sąjungos 
architektūrinių paminklų apsaugos 
komisijos sutikimą Maskvoje.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE birželio 1-20 d.d. buvo su
rengta taikomosios čekoslovakų dai
lės paroda. Stiklo, keramikos dirbi
niai, gobelenai ir suvenyrai buvo 
pardavinėjami juos norintiems įsi
gyti. Didžiąją rodinių dalį sudarė 
Čekijos Škrdlovicės ir Nove Borų 
stiklo fabriko gaminiai. Parodos ati
daryme kalbėjo Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos valdybos pirm. J. Kuzmins- 
kis, jo pavaduotojas J. Jusionis, tai
komosios slovakų dailės fondo direk
torius S. Ciganekas.

METINIS DŪDORIŲ SĄSKRY
DIS, tampantis tradiciniu, trečią 
kartą įvyko Šiauliuose. Jame daly
vavo profesijonalūs ir saviveikliniai 
pučiamųjų orkestrai — apie 1.000 
muzikantų. Profesijonalių orkestrų 
varžybas laimėjo kauniečių “Ąžuo
lynas”. Vertintojų komisija, vadovau
jama kompoz. M. Tamošiūno, jam 
paskyrė pagrindinį prizą. Keturias 
dienas orkestrai koncertavo Šiaulių 
aikštėse bei gatvėse. Baigminiame 
koncerte K. Požėlos parke buvo at
likti du specialiai šiam sąskrydžiui 
sukurti kompozitorių kūriniai — A. 
Raudonikio “Linksmieji muzikantai” 
ir B. Gbrbulskio “Revoliucijos ai
dai”. Programoje taipgi dalyvavo 
Kauno profsąjungų rūmų pramogi
nių šokių grupė “Sūkurys”, saviveik
liniai šiauliečių ansambliai.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS puslaidininkių fizikos instituto 
bendradarbiai S. Ašmontas, J. Po
žėla ir K. Repšas birželio 2 d. Mask
voje užregistravo mokslinį savo at
radimą puslaidininkių fizikos srity
je. Jiems pavyko išaiškinti elektro
varos jėgos susidarymą puslaidinin
kiuose ir elektros laidumo asimet
riją. Jų atradimo dėka bus galima 
konstruoti naujus elektroninius prie
taisus labai augšto dažnumo elektro
magnetinėms bangoms pakeisti į 
nuolatinę srovę.

KUPIŠKIO RAJONO kraštotyri
ninkų seminare buvo aptarti vieto
vardžių rinkimo bei kupiškėnų žody
no paruošimo darbai. Pranešimus 
padarė vilniškiai Mokslų Akademi
jos darbuotojai — filologijos mokslų 
kandidatas V. Vitkauskas, J. Sprin- 
dytė ir Virbališkių aštuonmetės mo
kyklos mokytoja D. Sokienė.

A. FROMO - GUŽUČIO DRAMĄ 
“Baisioji gadynė” Šiauliuose suvai
dino gamybinio “Rūtos” susivieniji
mo dramos būrelis, anksčiau šiaulie
čiams pateikęs Keturakio komediją 
“Amerika pirtyje”. Drama “Baisioji 
gadynė” atskleidžia 1863 m. sukili
mo įvykius Lietuvoje. Spektaklį re
žisavo Šiaulių dramos teatro aktorius 
K. Tumkevičius, scenovaizdžius su
kūrė teatro dail. J. Taujanskienė. 
Pagrindinius vaidmenis atliko būre
lio aktoriai — Danutė Volskienė, Al
fonsas Jasaitis, Zita Krikščiūnienė, 
Juozas Vaitiekūnas, Antanas Balčiū
nas. V. Kst.
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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

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką 

pageidavimus.

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

ABITURIENTĖ ASTA ŠEPETYTĖ, Vandos (Šmitaitės) ir dr. Povilo Šepe
čių dukra su savo palydovu Šauliu Anužiu “Kartą pavasari” baliuje Det
roite. Visuomenei ją pristato Andrius Butkūnas ir Dalia Gilvydienė. Asta 
baigė Riverside gimnaziją. Priklausė National Honor Society Phi Beta 
Kapa. Pasižymėjo piano ir fleitos konkursuose. Yra laimėjusi muzikos sti
pendijų. Baigusi augštesnę lituanistinę mokyklą. Vyr. skautė, šaulių kank
lių ansamblio narė. Dainuoja muz. Stasio Sližio mergaičių chore, žada 
studijuoti muziką Nuotr. K. Ražausko

SPORTAS
Simnu ę televisionPIlSl S Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, /rengiam gaisro apsaugą (smoke detector)

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 c,°^9e st’ Toronfo' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų....... 81/4%

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas......
E. taupomąsias s-tas..............

......9%
.....7%

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

E depozitų-čekių s-tas..........

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines ........................

......6%

.91/2%
Šeštadieniais 9-1 E nekiln. turto....................... 914%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 E 'investacines .......................

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

10%

©TETSSH Si 406 Roncesvalles Avė.
dfltrnAfVd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Autcfitc Sūtcs SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

SPORTAS LIETUVOJE
Motobolu vadinamų motocikli

ninkų futbolo pirmenybių B klasėje 
yra 17 komandų, suskirstytų į tris 
zonas. Pirmajai zonai priklauso pen
kios komandos: Skuodo “Bartuva”, 
Kretingos “Švyturys”, Pinsko “Stro- 
jitelis”, Leningrado “Neva”, Rezinos 
“Moldova” ir Paidės “Sportas”. Po 
ketverių rungtynių pirmauja “Bartu
va”, surinkusi 6 taškus. Skuodiškiai 
laimėjo dvejas rungtynes ir porą 
rungtynių sužaidė lygiomis. “Švytu
rys” yra III vietoje su 5 taškais. 
Antroji vieta priklauso Paidės 
“Sporto” komandai, turinčiai 6 taš
kus.

Vilniaus sporto rūmuose keturias 
dienas varžėsi geriausi Sovietų Są
jungos jojikai. Jojimo sportas Lietu
voje nėra populiarus. Jai atstovavo 
tik vienas raitelis — A. Dapkus, iš
sikovojęs tik XIV vietą.

Sovietų Sąjungos jaunimo tinkli
nio vai’žybų baigminiai susitikimai 
įvyko Daugpilyje ir Liepojoje, čem- 
pijonais tapo Maskvos vaikinai ir 
Rusijos merginos. Lietuvos vaikinai 
užėmė IX vietą, merginos — XV. 
Bendroje įskaitoje Lietuvai teko X 
vieta. Ankstesnėse varžybose Lietu
vai priklausė XIV vieta.

Lietuvos vyrų rankinio pirmeny
bėse bronzos medalį laimėjo Kauno 
“Atleto” rankininkai. Aukso meda
lio laimėtojui išryškinti prireikė pa
pildomų rungtynių, nes Kauno “Kas
pino” ir Elektrėnų “Energijos” ko
mandos buvo surinkusios po 13 taš
kų. Papildomą susitikimą 30:20 re
zultatu laimėjo kauniečiai.

Antrosios futbolo lygos pirmosios 
zonos varžybose dalyvauja dvi Lie
tuvos futbolininkų komandos — Vil
niaus “Žalgiris” ir Klaipėdos “Atlan
tas”. Šią grupę sudaro 21-na koman
da. Sužaidus ketvirtį rungtynių, pir
moje vietoje yra žalgiriečiai, surinkę 
20 taškų, nepatyrę nė vieno pralai
mėjimo. Klaipėdiečiai su 12 taškų 
yra XI-je vietoje. Pagrindinis “Žal
girio” varžovas — Smolensko “Isk
ra”, turinti taip pat 20 taškų, bet 
jau turėjusi vieneriom rungtynėm 
daugiau susitikimų su kitomis ko
mandomis už “Žalgirį”.

Devintąsias Lietuvos vaikų krepši
nio varžybas laimėjo Kauno 34-tos 
vidurinės mokyklos mergaitės ir 
Klaipėdos 18-tos vidurinės mokyk
los berniukai. Varžybose dalyvavo

9-10 metų amžiaus berniukų ir mer
gaičių komandos. Ypač gausių daly
vių susilaukta Panevėžyje, Vilniuje, 
Šiauliuose, Kėdainių, Akmenės ir 
Vilkaviškio rajonuose.

Baigminės “Dinamo” draugijos 
jaunimo irklavimo varžybos įvyko 
Trakuose. Baidarių 500 m lenkty
nes laimėjo kaunietis S. Pėtnyčia, 
įveikęs estus A. Evelį ir R. Supą. 
Dvigubai ilgesniame nuotolyje S. 
Pėtnyčia pralenkė estas R. Supas. 
Maloni staigmena dviviečių bai
darių 1000 m nuotolyje buvo netikė
ta trakiečių J. Saukanto ir H. Cika- 
navičiaus pergalė. Sudėjus baigmi
nių varžybų rezultatus, pirmoji vieta 
teko Estijos jaunuoliams, antroji — 
lietuviams. Komandinėje įskaitoje 
visų varžybų laimėtojais tapo Ukrai
nos irkluotojų rinktinė, o Lietuvos 
dinamiečiai užėmė V vietą.

VYČIO ŽINIOS
Uždaras Vyčio golfo turnyras įvy

ko birželio 19 d. Royal Downs aikš
tyne. Dalyvavo 20 vytiečių ir svečių. 
Stiprokas vėjas trukdė pasiekti ge
resnes pasekmes, nors tie patys žai
dėjai šiame aikštyne yra pasiekę žy
miai geresnių pasekmių. Geresnės 
turnyro pasekmės: A. Sergautis 74, 
E. Kuchalskis 83, J. Žukauskas 84, 
M. Ignatavičius 87, V. Sergautis 88, 
A. Supronas 89, J. Balsys ir V. Bal
sys (I) po 90. Vyrų A klasės varžy
bas laimėjo A. Sergautis 74, vyrų B 
— E. Kuchalskis 83 ir vyrų C — V. 
Balsys (I) 90. Jaunių varžybas lai
mėjo V. Sergautis 88.

šiek tiek geriau žaidė moterys, 
kurių laimėtojos buvo: 1. V. Balsie
nė 100, 2. G. Kuchalskienė 104 ir 3. 
S. Pacevičienė 108.

Su išlyginamaisiais smūgiais ly
giomis sužaidė E. Kuchalskis ir dr. 
A. Pacevičius — po 66. Už primestą 
sviedinuką arčiausiai prie vėliavėlės 
ant 18-tos žaliosios buvo skirtos 3 
dovanos. Jas laimėjo: 1. J. Žukaus
kas (4 pėdos), 2. V. Sergautis ir 3. 
E. Kuchalskis. Moterų grupėje ar
čiausiai vėliavėlės sviedinuką prime
tė ant tos pačios žaliosios S. Pace
vičienė.

Pasikeitus padėčiai, bus jieškoma 
naujų kelių pagyvinti sekcijos veik
lai. Greičiausiai bus apsiribota tik 
narių susitikimais.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
čių vasarą nebebus. Jos bus pradė
tos rudenį. A. S.

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

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu » Nemokamas pristatymas •

535-1258

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

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 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nisterijos atstovus ir j specialiai 
sudarytas apeliacines tarybas. 
Jų sprendimas bus privalomas 
ir darbdaviams, ir darbinin
kams. Privalomas metinis ap
mokamų švenčių skaičius nuo 
astuonių bus padidintas iki de
šimties. Po šešių tarnybos ar 
darbo metų darbovietės turės 
duoti tris savaites atostogų. Ar
timo šeimos nario mirties atve
ju kiekvienas dirbantysis gaus 
tris laisvas dienas su pilnu atly
ginimu. Darbovietės taipgi ne
galės atleisti susirgusių darbi
ninkų, jeigu jų liga nėra ilges
nė kaip 12 savaičių. Bus atšauk
tas dabartinio kodekso paragra
fas, pagal kuri iš darbo gali bū
ti atleistos nėščios moterys, jei
gu toj darbovietėj jos nėra dir
busios pilnų vienerių metų.

Kanada papildomai įsileis 
1.000 čiliečių, kurie yra nepa
tenkinti dabartiniu kariniu reži
mu Čilėje, nuvertusiu marksis
to prez. S. Allendės prokomu
nistinę valdžią. Šiuos ateivius 
daugiausia sudaro marksistinio 
plauko žmonės. Kanadon jų jau 
atvyko apie 5.200, o ligšiolinė 
numatyta riba buvo 6.000. Į Ka
nadą taipgi dairosi ir baltieji 
Rodezijos rasistai, bet premje
ras P. E. Trudeau jiems nėra 
linkęs daryti nuolaidų. Jo nuo
mone, Kanadai rasistai nėra pri
imtini, o tie baltieji rodezijie
čiai, kurie rūpinasi krašto li
kimu, geriau tepasilieka Rode
zij oje ir kovoja už savo teises. 
Portugalijos prez. A. Eanesas, 
sutikęs P. E. Trudeau Londone 
vykusiose konferencijose, taip

pat prašė plačiau atverti Kana
dos duris portugalams. Pasiro
do, Portugaliją užplūdo net 
800.000 pabėgėlių iš buvusių 
Angolos iz Mozambiko koloni
jų. Tokiam skaičiui neįmanoma 
parūpinti darbo pačioje Portu
galijoje. Pastaruoju metu por
tugalų imigracija Kanadon yra 
sumažėjusi. 1974 m. jų atvyko 
15.000, o 1976 m. — tik 6.500.

Kanada pasirašė orinio susi
siekimo sutartį su Suomija. Du 
kartus per savaitę Suomijos 
“Finair” bendrovės keleiviniai 
lėktuvai, skrendantys į Niujor
ką bei atgal, nusileis Montrea- 
lyje. “Air Canada” lėktuvai sa
vo skrydžius Europoje taip pat 
dukart i savaitę pratęs iki Hel
sinkio.

Į karštus vandenis St. John’s 
uoste, Nevvfoundlandijoje, pa
teko sovietų tanklaivis “Jelnja” 
ir jo kapitonas Genadijus Gov- 
rilka. Kanadiečio piloto M. L. 
Collinso teigimu, jam plukdant 
laivą Į uostą, įsikišo girtas ka
pitonas G. Govrilka, pradėjo 
duoti įsakymus vairininkui. Dėl 
girto kapitono tik per plauką 
buvo išvengta susidūrimo su 
Kanados pakrančių apsaugos 
laivu “John Cabot”. Išsipagirio
jęs kapitonas G. Govrilka turė
jo sumokėti $500 užstatą už sa
ve ir $10.000 už laivą. Teisme 
G. Govrilka neprisipažino buvęs 
girtas, bet jo girtumą įrodė ka
nadiečiai liudininkai, jų tarpe ir 
vienas uosto policininkas. Lai
vui buvo leista tęsti kelionę Ku- 
bon su sąlyga, kad G. Genadijus 
grįš teisman rugpjūčio 8 d. už
baigti bylos.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje pra

sidės sekmadienį, liepos 17. Visi 
kviečiami iš anksto registruotis. Re
gistracijos blankai gaunami abiejose 
Toronto lietuvių katalikų parapijose, 
taip pat Londono ir Delhi parapijo
se, o Hamiltone pas p. Gudinskie- 
nę. Užpildytus registracijos blankus 
prašome grąžinti O. Gustainienei, 
179 Cassandra Blvd., Don Mills, Ont. 
M3A 1T4. Įvairiais informaciniais 
reikalais taip pat prašome kreiptis 
į O. Gustainienę tel. 445-4521.

Stovyklos tema ta pati, kaip ir at
eitininkų kongreso: “Liudykime 
Kristų ir savąją tautą”. Programa 
jau sudaryta, vadovai pasiskirstę 
pareigomis. Stovyklos komendantu 
bus P. Kuras, kapelionu — kun. A. 
Prakapas, OFM, berniukų vadovais 
— S. čyvas, L. Kuliavas, A. Stun
džia, T. Palubinskas, R. Ulba ir R. 
Polikaitis; mergaičių vadovėmis — 
V. Kuprevičiūtė R. Šoliūnaitė, V. 
Naujelytė, L. Stončiūtė, G. Čepai- 
tytė, R. Gustainytė, R. Vaičiūnaitė. 
Stovyklos gailestingoji sesuo bus 
Daina Grabauskaitė. Visos stovyklos 
koordinatorė — Rūta Cepaitytė.

Tėvų komitetas jieško šeiminin
kių. Ponios, galinčios dirbti vir
tuvėje, prašomos kreiptis į L. Dūdą.

Skautų veikla
• S. Irena šernaitė-Meiklejohn, 

dirbusi Romuvos sekretore 10 metų, 
iš pareigų pasitraukė. Mielai sesei 
stovyklavietės valdyba, bendradar
biai, skautai-tės už jos didelį darbą 
taria skautišką ačiū. Romuvos sekre
torės pareigas perėmė G. Kuzmienė. 
Sėkmės!

• Romuvai reikalinga 10 čiužinių 
(matracų) pavienėms lovutėms. Jei 
kas šeimose turėtų nebenaudojamų, 
bet dar pakankamai gerų tokių čiu
žinių, prašytume pranešti K. Batūrai 
tel. 233-9917. čiužiniai bus surinkti 
iš namų.

• Liepos 5, antradienį, 7 v. v., 
skautų būkle šaukiamas visų vado- 
vų-vių, vykstančių į XV Romuvos 
stovyklą, pasitarimas. Svarbu, kad 
visi ir visos dalyvautų. Bus aptaria
mi programiniai projektai ir nutari
mai, kiti svarbūs stovyklavimo da
lykai.

• Kunig. Birutės vyr. skaučių dr- 
vė iškylavo birželio 12 d. Loretto 
Ski vasarvietėje. Ačiū P. G. Stripi- 
niams už malonų priėmimą.

• Registracija į XV Romuvos sto
vyklą — ligi liepos 24 d. Informa
cija ir registracijos lapai gaunami 
pas vienetų vadovus. Prašoma ne
delsti.

• Staiga sunegalavęs s. A. Bazi- 
liauskas gydomas Midlando ligoni
nėje. Sesės ir broliai linki jam grei
tai pasveikti.

• Birželio 18-20 d.d. Toronte vie
šėjo seserijos vyr. sk. pav. v. s. J. 
Mikutaitienė ir tiekimo sk. spaudos 
atstove s. A. Ramanauskienė, šia 
proga birželio 20 d. buvo sušaukta 
skautininkių ramovės ir kunig. Bi
rutės dr-vės sueiga, kurioje vyr. 
sktn. pavaduotoja skaitė kruopščiai 
paruoštą paskaitą “Skautiškoji sie
la”. Malonu, kad seserijoj yra pasi
šventusių vadovių, kurios ir atosto
gų metu randa laiko pasidalyti paty
rimu bei mintimis su kitom vado
vėm. Be to, s. A. Ramanauskienė at
vežė knygų “Lietuvių skaučių seseri
ja”. Jų galima įsigyti pas s. M. Kali
nauskienę tel. 533-7506. Toronto 
skautininkės dėkoja viešnioms už at
silankymą ir knygas.

• Nauja skautininkių ramovės 
pirm. pav. — ps. Rūta Poškienė (tel. 
447-8672).

• Liepos 23 d. skautininkių ramo
vė organizuoja iškylą į Romuvą. 
Kviečiami ir skautininkai. Apie da
lyvavimą pranešti s. M. Kalinaus
kienei tel. 533-7506.

• Gegužės 28-29 d.d. jūrų skautės 
iškylavo Orangeville apylinkėse. Ačiū 
Algiui Senkui už instruktavimą.

• Medžiotojų klubas “Tauras” Ro
muvai paaukojo $30. Ačiū. C. S.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

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

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

Kvebeko darbo ministeris J. 
Couture pranešė, kad minima
lus valandinis atlyginimas šioje 
provincijoje liepos 1 d. bus pa
didintas nuo $3 iki $3.15 ir taps 
didžiausiu visoje Kanadoje. Iš
imtis padaryta tik arbatpinigius 
gaunantiems viešbučių bei res
toranų tarnautojams — jiems 
padidinimas įsigalios 1978 m. 
sausio 1 d. Kvebeko partijai lai
mėjus rinkimus praėjusį rude
nį, minimalus atlyginimas buvo 
$2.87. Premjero R. Levesque 
vyriausybė jį padidino nuo š.m. 
sausio 1 d. iki $3. Tokį minima
lų atlyginimą dabar turi Britų 
Kolumbijos ir Saskačevano pro
vincijos. Ontario provincijoje 
jis yra $2.65. Ateityje minima
lus kvebekiečių atlyginimas bus 
peržiūrimas du kartus per me
tus — liepos 1 d. ir sausio 1 d., 
laikantis principo, kad jis turi 
būti truputį didesnis nei pusė 
vidutinio valandinio atlyginimo, 
mokamo fabrikų darbininkams.

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BLOOR — DUNDAS, atskiras tributis, 14 kambarių; vandeniu šildo
mas; arti Bloor gatvės ir Lietuviu Namu; 2 garažai; įmokėti apie 
$25.000.

JANE — ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambarių, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platuš, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal vieną atvirą mortgičių su 
$8.000 įmokėjimu.

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras, 10 kambarių, plytų namas. 
Dvi prausyklos, virtuvės, gerame stovyje. Kaina sumažinta — 
$56.500. Įmokėti tik $6.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

TRIBUTIS — PACIFIC — BLOOR, 17 kambarių; 2 butai po tris 
miegamuosius, 1 — vieno miegamojo. Tik 15 metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Du garažai. Geroj vietoj ir' gerame stovy
je. Prašoma kaina — $119.000.

OSSINGTON — DUNDAS, 9 kambarių, trijų augštų, atskiras, van
deniu - alyva šildomas; pravažiavimas ir garažas. Prašo $65.900.

DOVERCOURT — COLLEGE, A parapijos, atskiras
gražus namas, 10 Mnįič"ir> U U '..Sumas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kieip D.a/.ai; savininkas ima viena atvirą mort
gičių.

Reikalingas patyręs, ryžtingas, lietuviškai kalbantis bend
radarbis su agento arba brokerio leidimu dirbti nuosavybių 
pirkimo-pardavimo versle (Real Estate). Mūsų agentūra 
veikia jau daugiau kaip 25-ri metai, turi ilgalaikę lietu
višką klientūrą. Geros pajamos kvalifikuotam asmeniui. 
Kreiptis į savininką A. Garbenį.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

489-1543

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

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

11 13 Dundas St. W., Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ’ NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m jb m j| 4|
TORONTO LIETUVIŲ HAKAfWiA
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA:
8Į/4% už 1 m. term. dep. 
9% už pensijų ir namų planą 
lYi°7o už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 16

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9 % % už mortgičius

nilijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir 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,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrų į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokamos įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

CHOLKfln
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
RATHBURN — ISLINGTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su atviru židiniu, ramioje gatvėje prieš golfo aikštyną, 
netoli požeminio. Prašoma kaina — $95.900.
ROYAL YORK — BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, puikiai užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didžiulis 
kiemas su tekančiu upeliu gale, rami vieta.

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras vos keliolikos metų senumo 
originalus tributis; du butai po 3 miegamuosius, privatus įvažiavi
mas — garažas, graži vieta.
JANE — BLOOR, atskiras, rupių plytų, 7 kambarių namas, 2 prau
syklos, užbaigtas rūsys, naujas vandens-alyvos šildymas, garažas; 
apie $20.000 įmokėti; namas be skolų, netoli Bloor gatvės.
INDIAN RD. — HIGH PARK, 11 kambarių atskiras namas, 3 prau
syklos, 3 virtuvės, garažas su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti, 
viena skola.
VAKARUOSE, modernus, apynaujis, apie 15 metų senumo 10 butų 
apartamentas su balkonais; apie $33.000 metinių pajamų; apie $70.000 
įmokėti; privatus įvažiavimas su garažais.

P. KERBER I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584



Pavergtųjų reikalai Belgrade
VLIKo pirm, dr. K. J. Valiūnas ir VLIKo narys J. Valaitis 

Toronte • Pasitarimas politiniais reikalais
Tautos Fondo Kanados atsto

vybės pakviestas, birželio 25 d. 
Toronte lankėsi VLIKo pirm, 
dr. K. J. Valiūnas, lydimas Tau
tos Fondo tarybos pirm. J. Va
laičio. Jų tikslas — pasitarti su 
Kanados Tautos Fondo darbuo
tojais politiniais, organizaciniais 
ir finansiniais reikalais. Pasikal
bėjimas įvyko Lietuvių Namuo
se, dalyvaujant gen. konsului 
dr. J. žmuidzinui, TF Kanados 
atstovybei, TF Toronto atstovy
bei ir būriui kviestinių svečių. 
Pirmininkavo dr. J. Sungaila.

Savo pranešime dr. Valiūnas 
daugiausia kalbėjo apie jau 
vykstančią Belgrado konferen
ciją. Tuo tarpu ji esanti įkliuvu
si į procedūrinius klausimus, 
nes priešingoji pusė nori tokios 
darbotvarkės, kurioje žmogaus 
teisių klausimas būtų nustum
tas į nežymią vietą. Atrodo, dar
botvarkės reikalai užims kelis 
mėnesius, ir tikroji konferenci
ja galės prasidėti tik rudeniop. 
Pavergtosios tautos šį kartą 
ėmėsi kitokios taktikos nei Hel
sinkyje. Užuot važiavę patys at
stovai į Belgradą, jie perduos sa
vo medžiagą žmogaus Teisių Ly
gai Paryžiuje. Pastaroji sutiko 
perduoti pavergtųjų skundus 
visų konferencijoje dalyvaujan
čių valstybių delegatams. Toji 
medžiaga, išversta į kelias kal
bas, iš lietuvių pusės jau įteikta.

Atsakydamas į klausimus, dr. 
Valiūnas palietė visą eilę kitų 
sričių:

1. Europos tautoms parūpo 
komunizmo pavojus. Iš jų gau
nama daug paklausimij apie 
būklę komunistų pavergtuose 
kraštuose. Ypač tuo pradėjo do
mėtis Anglija. VLIKas pradėjo 
leisti specialią informaciją Eu
ropos reikalams. 2. Mirus leidi
nio žydų gelbėjimo reikalams 
redaktoriui dr. D. Jasaičiui, VL 
IKas įieško naujo redaktoriaus.

Prašė pagelbėti jį surasti. 3. Il
gametė VLIKo rėmėja ALTa 
nuo šių metų pradžios pašalpą 
nutraukė (ji siekė apie $15.000 
į metus). Susirinkime buvo iš
reikštas nusistebėjimas tokiu 
faktu, juoba, kad JAV-bėse AL 
Ta renka Vasario 16-sios proga 
aukas Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

Po to kalbėjo Tautos Fondo 
tarybos pirm. J. Valaitis, pami
nėdamas, kad Tautos Fondas 
yra VLIKo finansų ministerija, 
todėl visi, kurie remia Tautos 
Fondą, tiesiogiai remia VLIKo 
darbus.

Ilgiausiai buvo sustota ties sta
tutiniais klausimais. Nuo pat sa
vo įsikūrimo TF turėjo lietuviš
kąjį statutą, pagal kurį buvo vei
kiama visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Pagal tą senąjį statu
tą TF asmeninių narių neturėjo 
— buvo tik centro skirti įgalio
tiniai. Neseniai JAV-bėse buvo 
įregistruotas dabar pradedamas 
vadinti “šimtininkų” statutas, 
pagal kurį asmenys ir organiza
cijos, paaukoję šimtą dolerių, 
tampa pilnateisiais TF nariais 
su balso teise TF suvažiavimuo
se.

Tuo reikalu išsiplėtojo ilgos 
diskusijos. Kaikurie iš susirin
kusiųjų manė, kad “šimtinin
kų” statutas, pagal kurį vienas 
balsas tenka už kiekvieną paau
kotą šimtą, pakeičia senąją TF 
bazę ir siūlė tokio statuto Kana
doje nenaudoti. Buvo siūlymų 
čia pat sudaryti komisiją kana- 
diškajam TF statutui paruošti 
panašiai, kaip tai yra PL Bend
ruomenėje, kur kiekvienas kraš
tas turi savo statutą, o virš visko 
yra PLB konstitucija, privalo
ma visiems kraštams. Visdėlto 
diskusijose konstatavus, kad ir 
be formalaus atskiro statuto 
TF Kanadoje veikia gerai, nu
tarta palikti dabar esančią pa
dėtį. A. R.

Justinos ir Aloyzo Ramonų vedybinė sukaktis buvo gražiai paminėta Oakvillėje, dalyvaujant gausiam būriui sve
čių. Iš kairės: klebonas kun. P. Ažubalis, J. Ramonienė, A. Ramonas Nuotr. B. E. Liškausko

Tėviškės Žiburiai • 1977. VI. 30 — Nr. 26 (1429) • 7 psl.

Čikagos lietuvių horizonte

“Tėviškės Žiburiams”aukojo
$75: Rimgaudas ir Daiva Siručiai;
$50: KLK Moterų Draugijos Mont- 

realio skyrius;
$38: Tėvai pranciškonai Toronte;
$20: Ona Baliūnienė, Angelė Gon- 

ticnė:
$10: Ant. Tamošaitis, Pr. Sekfnokas, 
S. žiemelytė, E. Kardelienė, Jonas 
Juršys;

$9: Alb. Kantvydas, Liuc. Puske- 
palaitienė;

$8: Juoz. Kazragis, Juoz. Spranai- 
tis. Pranas Gustys, V. Stanevičius.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė po 
$20: Leonas Abromonis, J. Romikai- 
tis, Mečys Alaunė, J. Butkus, St. 
Aleksa, Juoz. Čepaitis, A. Bernotai- 
tis, Marija Lorr, Kazys Jurkštas, Br. 
Girčys, B. Andrašiūnas, Jonas Mic
kevičius, Mrs. Eug. Jasin. Arvydas 
Krausas, Alf. Patamsis, dr. Alg. Nas- 
vytis, Br. Rakauskas, Jonas Sopulis, 
Dalius ir Ilona Brazdžioniai, Jurgis 
Bubnys, Vine. Galeckas, Rimas Ge
ležiūnas, Peter Karn, Bonif. Sriubiš- 
kis, Vyt. Prūsaitis, Jurgis Karalius, 
G. Ciparis. vysk. A. Deksnys, L. Rin- 
gienė, A. P. Stanėnas, Petr. Karaliū
nas, P. Putrius, J. Senkus, Vine. Sta- 
nislovaitis, Tadas Bartkus, Kazys 
Šileika, VI. Jankaitis, Kaz. Valaitis, 
V. Stočkus, Leonas Radzevičius, dr. 
V. Kvedaras, R. čeponkienė.

S3: Ant. Razutis, kun. Alf. Glevec- 
kas, Eva Dulkienė. J. Žilionis, E. 
Valiukonienė, VI. Keiba, R. Matu- 
kaitienė, Aleksas Liutkus, kun. Vyt. 
Zakaras, E. Kinčienė, Z. A. Gedri
mas. Kaz. Balčiūnas, Vyt. Augėnas, 
Vyt. K. Babelis', Pr. Mickus,V. Kuz
mas, Kaz. Jasiulevičius, St. Sinkevi
čius, Vine. Bieliūnas. E. Šakienė, 
Juozas Sprein, V. Stulgys. S. Vaiče
kauskaitė, Ad. Paulauskas. J. Leš- 
kauskas, Mečys Aukštuolis.

$2: Alb. Mašalienė, Br. Jurėnas, 
VI. Jasinevičius, M. Matusevičienė, 
Vyt. Vaitonis; $1.50: Ona Duobaitie- 
nė; $1: Rom. Grybauskas, Albertas 
Baronas, J. Aleliūnas, Jonas Damb
rauskas, Juoz. Kulbokas, Ant. Bujo- 
kas, F. Pawelko, V. Dobilas, Julija 
Mickus.

Visiems aukotojams reiškiame nuo
širdžią padėką.

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

lęšiai (contact lenses).

$6: A. Lapinskienė, N. Pr. Mari
jos seserys, Thompson, JAV;

$5: Ant. Steigvilas, Jonas Puteris, 
Juoz. Čepaitis, A. Bernotaitis, J. 
Kuprevičius, Alf. Bilda, E. Kemežie- 
nė, Jonas Norkus, V. Sakas, J. Sen
kus, Pr. Razgaitis, Jurgis Stundžia, 
Pr. Rušinskas; $4: H. Viluckis, J. 
Rinkevičius. • '

Drauda
— Gaila, bet mes negalim ap

drausti jūsų gyvybės. Juk jums 
devyniasdešimt šešeri.

— Taip, bet pagal statistikos 
duomenis tokio amžiaus žmonių 
miršta labai mažai.

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

MAMA (gg) 

Balio Maskeliūno įstaiga

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Padėka
Š.m. gegužės 2 d. po ilgos ligos mirė mūsų 

mamytė, uošvė ir močiutė 
a.a. Marija Mičiulienė.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, lan
kiusiems velionę laidotuvių namuose, dalyvavusiems pa
maldose ir laidotuvėse.

Dėkojame visiems, užprašiusiems šv. Mišias, pareiš- 
kusiems užuojauta žodžiu ir raštu, atsiuntusiems gėles 
ir aukojusiems velionės intencija Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolijos seselėms ir šalpos grupei "Daina".

Reiškiame nuoširdžia padėką Tėvams pranciškonams 
ir Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. P. Ažuba
liui už maldas, Jonui R. Simanavičiui už giedojimą šv. 
Mišių metu.

Ypatingai esame dėkingi dr. A. Valadkai už ilga
metį rūpestinga mūsų mamytės gydymą. »

A. ir T. Valiai
G. ir S. Krasauskai 
ir anūkai

® SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPAGRĮSTAS KALTINIMAS

Savaime suprantama, kad Kana
doje mes vertiname “Tėviškės Žibu
rius”. Man buvę itin malonu išgirs
ti savo draugų nuomonę JAV, kurie 
skaito “TŽ” ir laiko juos geriausiu 
laikraščiu išeivijoje.

Dov Levin laiškas š.m. gegužės 26 
d. “Tž” skatina mane padėkoti ypač 
už rimtą ir gerą Prano Čepėno 
straipsnį “Ar kalta tauta dėl žydų 
naikinimo?”

Dov Lcvino laiškas ir straipsniai, 
daugiau nei ketvirčiui šimtmečio 
praėjus, vis dar dvelkia pykčiu. O 
kur yra pykčio, ten skverbiasi sub
jektyvumas. Atrodo, tartum tiesos 
jieškojimas tebūtų vieno Dov Levino 
privilegija. Deja, jis nebuvo mūsų- 
kailyje 1940-41 m. bolševikmečio lai
ku ir nejautė žydų padarytų nuo
skaudų mano tautiečiams. Visi pri
simename, kaip Dov Levino tautie
čiai buvo užgožę anuomet visas Lie
tuvos įstaigas naujos valdžios patai
kūnų eilėse. Nesirengėm keršyti ir 
nepramatėm, kad mes būsime kalti
nami, kad mums reikės gintis. Ta
čiau sunku pamiršti pvz. aršios ko
munistės Komodaitės pavardę, kuri 
po pirmos birželinių išvežimų nak
ties rytą grįžo į darbovietę nemigu
si ir pavargusi po nakties darbų. O 
kiek tokių talkininkų buvo įvairiose 
vietovėse!

Prisiminimai skaudūs. Visdėlto ne
drįsčiau tvirtinti, kad žydų tarpe nė
ra padorių žmonių, kad kalta visa jų 
tauta. Dov Levinas neapdairiai nau
doja skirtingą kriterijų savo ir mano 
tautai. Keli aiškiai žinomi žydų tau
tybės NKVD lyg atperka kaltę, ir 
žydų tauta lieka šventa. Tuo tarpu 
nacių okupacijos meto keleto nusi
kaltėlių lietuvių kaltė primetama 
tautai. Lengva kaltinti mažą tautą, 
kuri šiuo laiku neturi nepriklauso
mos valstybės ir yra nereikšminga 
Izraelio prekybai bei santykių pa
laikymui.

Aš taip pat jieškau tiesos ir noriu 
būti objektyvi. Nei aš, nei mano gi
minės nesam nuskriaudę ar palietę 
žydo. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais mūsų žydai buvo mūsų drau
gai. Dauguma mūsų yra tokie, kaip 
aš. Kodėl ir už ką mes turime būti 
atsakingi?

Tikiu, kad Dov Levino vaikai, au
gę ar gyvenę savo valstybėje bei pa
tyrę iš kaimynų negerovių, sugebės 
objektyviai pažiūrėti į praeitus lai
kus. O. Gailiūnaitė

LIETUVIŲ KALBA
Perskaitęs “TŽ” 21 nr. vedamąjį 

“Pagarba savo kalbai”, visiškai su
tinku su autoriaus M. Stonio minti
mis. Norėčiau dar pridėti ir tai, ką 
apie mūsų kalbą galvoja kiti.

S.m. gegužės 8 d. Omaha “World- 
Herald” sekmadienio žurnale iškilus 
klausimui, kuri yra seniausia žino
ma kalba Europoje, atsakoma šitaip: 
“Lithuanian, which some scholars 
regard as being the most subtle and 
poetic European tongue. In Lithua

nian, for example, there are 10 vari
ations of the verb “to come” — by 
which a speaker indicates eagerness, 
reluctance, clumsiness, and so on. 
The Lithuanian language is similar 
to clasic Greek, and has some rela
tionship with the ancient Sanskrit of 
India”. V. šarka

KALTINIMAI IR SPAUDA
žydams pradėjus kaltinti lietuvių 

tautą, įvairioje užsienio lietuvių 
spaudoje buvo paskelbta rimtų, pa
grįstų straipsnių, šaltai nurodant ir 
nagrinėjant antrą medalio pusę.

Kažin kodėl nė į vieną tų rašinių 
žydai nesiteikė atsakyti. Geriausi jų 
pasisakymai — palikite mus ramy
bėje. Bet kokioje ramybėje? Ar lie
tuvių tautos niekinimo ramybėje?

Išspausdinus vertingą Pr. Čepėno 
straipsnį “TŽ” 1977 m. 11-14 nr. apie 
kaikuriuos žydų nusikaltimus lietu
viams. stebėjausi autoriaus objekty
vumu, vietomis net palankumu žy
dams. Jis taip rašė, be abejonės, no
rėdamas sušvelninti reikalą ir objek
tyvesnius žydus grąžinti į tikrovę. 
Nustebau paskaitęs “Tž” š.m. 21 nr. 
šiurkštų Dov Levino atsiliepimą. Aš 
esu už taikingą dalyko nagrinėjimą. 
Keista, kad iki šiol nė vienas žydas 
neatsakė į taikingą mano straipsnį, 
išspausdintą ‘‘Nepriklausomoje Lie
tuvoje” 1976 m. 41 nr. Taip pat ne
buvo žydų atsiliepimų ir į kitus įvai
rių autorių straipsnius “T. žiburiuo
se”, “N. Lietuvoje”, “Laisvojoje Lie
tuvoje”, “Dirvoje”, “Drauge”, “Lie
tuvių Dienose”, “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose”, “Akiračiuose” ir 1.1. 
Esu linkęs manyti, kad tie visi ra
šiniai bus išleisti atskiru leidiniu ar 
bent panaudoti kituose leidiniuose. 
Nemažiau svarbu juos žinoti ir žydų 
istorikams, kurie sugeba objektyiai 
vertinti praeitį. Algirdas Gustaitis

Red. pastaba. Be dr. Dov Levino, 
i vieno lietuvio autoriaus straipsnį 
“Ko vertas toks atsisveikinimas” (“T 
ž” 1976. VII. 22) atsiliepė ilgu ra
šiniu mokytoja Šeina Gertnerienė iš 
Tel Avivo. Jos atsakymas “Laiškas 
Amerikos lietuviams” buvo išspaus
dintas “TŽ” 1977 m. 16 nr. Jo auto
rė žada tuo klausimu parašyti ir dau
giau.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“TŽ” siunčiami nemokamai.

Thunder Bay, Ont.
DAUGIAKULTŪRĖ KONFEREN

CIJA, įvykusi balandžio '’22-24 d.d. 
"Red Oak” viešbutyje, buvo turinin
ga. Ją rengė vietinių organizacijų 
komitetas, pirmininkaujamas slovė
no Obljubek. Lietuvių atstovai taip 
pat dalyvavo. Konferencijai pirmi
ninkavo ukrainiečių atstovas T. Ko- 
zyra, miesto tarybos atstovas ir 
gimnazijos mokytojas. Kalbas pasa
kė federacinės vyriausybės min. R. 
Andras, tuometinis daugiakultūrių 
reikalu min. J. Munro ir Ontario 
min. R. Welch. Gerai paruoštą pa
skaitą skaitė ukrainietis prof. Lupul 
iš Edmontono. Paskaitas taipgi skai
tė vienas profesorius iš Kvebeko 
provincijos ir vienas Kvebeko mi- 
nisteris. Po pietų konferencijos da
lyviai pasiskirstė į 3 grupes svarsty
ti iškeltų klausimų. Trečią konfe
rencijos dieną buvo priimtos rezo
liucijos. Dalyvių buvo ne tik iš Thun
der Bay, bet ir iš kitų miestų — 
Windsoro, Toronto, Halifakso.

PENKTASIS TAUTYBIŲ FESTI
VALIS, trukęs 2 dienas, įvyko gegu
žės pabaigoje. Lietuviai turėjo savo 
parodą — audinių, gintaro, medžio 
drožinių. Lankytojai gyvai domėjo
si ir vis norėjo pirkti. Pirmąją dieną 
padėjo dirbti Jūratė Okmanienė, 
Joana Paulionytė, antrąją dieną — 
Vincas Bačinskas, Leona Nemūrai- 
tė, B. Bagdonienė, A. Druktenienė. 
Transportu padėjo K. Stankus. De
koracijas atvežė Balys. Nuoširdi pa
dėka visiems už talką.

BAZAR AS (Flea Market) buvo 
surengtas birželio 11 d. Dalyvavo 
apie 80 organizacijų. Kiekviena jų 
gavo po stalą ir turėjo paruošti sa
vo gaminiam. Tai buvo Fort William 
Gardens patalpose. Už įėjimą buvo 
imama po 50 et. Pelnas paskirtas 
tautybių sodybai, kur ir lietuviai tu
ri savo vietą bei paminklą. Bazare 
daug dirbo B. Bagdonienė, P. Bru
žienė, p. B. O’Brien, p. Kriščiūnie- 
nė, p. Danėnienė iš Terrace Bay. St. 
Gimbutis atvežė nemažai knygelių 
po 10 et. Jas daug kas pirko. Lote
rijoje maisto gaminių dėžę laimėjo 
P. Bružienė. Didelė padėka priklau
so visiems aukotojams ii- talkinin
kams.

Prašoma rinkti įvairius tinkamus 
daiktus rudens bazarui, kuris įvyks 
turbūt rugsėjo mėnesį.

Pavasario bazare gauta $100.96 už 
parduotus daiktus, iš loterijas — 
$25.25. Iš viso gauta $126.21. Išlai
dų turėta $11.49. Apylinkės iždui li
ko $114.72, E. J.

Senatorius P. Yuzyk pranešė 
etninei spaudai, kad speciali se
nato komisija, svarsčiusi senato 
posėdžių salės atnaujinimo rei
kalą, nusprendė pasiūlyti įdėji
mą . vitražo, kuriame būtų pa
vaizduota etninė gyventojų kil
mė. Tuo būdu esą būtų pabrėž
ta daugiakultūrė politika, kurią 
priėmė Kanados parlamentas 
1971 m.

POEZIJOS DIENOS
Gegužės 30 d. vakare, viešėdamas 

vaišinguose G. ir P. Breichmanų na
muose Hamiltone, turėjau progos 
pirmas iš lietuvių laikraštininkų su
sitikti su ką tik Kanadą pasiekusiu 
ilgamečiu Sibiro ir sovietinių kalė
jimų kaliniu, įdomiu lietuviu disi
dentu Kęstučiu Jokubynu. Ta proga 
paskambinau į Čikagą “Margučio” 
radijo valandėlių vedėjui P. Petru- 
čiui, kad šis radijo bangomis Čika
gos ir apylinkių lietuviams perduotų 
telefoninį pokalbį su K. Jokubynu. 
Kol buvo paruošta pokalbio Įrašymo 
aparatūra “Margučio” radijo studijo
je, P. Petrulis klausė mane, kaip pa
vyko teatro festivalis Toronte. Į klau
simą atsakiau nelabai optimistiškai, 
nes festivalyje trūko ne tik meninio 
žybtelėjimo, bet ir žiūrovų. Tuo tar
pu P. Petrulis papasakojo, kad tuo 
metu Čikagos Jaunimo Centre vyku
sios poezijos dienos praėjo su gra
žiausiu pasisekimu, buvo eilė meni
nių žybtelėjimų, o publika tiesiog 
perpildė patalpas, ir T. Venclovos 
paskaita vyko jau nebe jaukioje ka
vinėje, bet didžiojoje Jaunimo Cent
ro salėje.

Poezijos dienos Čikagoje truko vi
są savaitgalį. Penktadienio, gegužės 
27 d. vakaras, buvo skirtas Oskarui 
Milašiui. Poetui K. Bradūnui pirmi
ninkaujant, aktoriai St. Kielaitė ir J. 
Kelečius meniškai perdavė gausybei 
žiūrovu kaikuriuos O. Milašiaus kū
rinius, o rašyt. A. Vaičiulaitis, atvy
kęs iš Vašingtono, D.C., skaitė spal
vingą paskaitą apie O. Milašių. Mu
zikinius bei šviesų efektus aktoriams 
tvarkė dail. V. Aleknienė.

Poezijos dienų šeštadienio progra
ma susidėjo iš dviejų dalių. Pirmo
je dalyje, pavadintoje “Dainuotinės 
poezijos valanda”, Emilija Pakštai- 
tė, Linas Rimkus, Vincas Underys ir 
Linas Regis, palydint armonikėle, gi
tara ar kitais instrumentais, dainavo 
lietuvių poetų eilėraščius. Programo
je viso praskambėjo 16 dainomis pa
verstų eilėraščių. Antroje dalyje sa
vo kūrybą skaitė A. Vaičiulaitis, Ž. 
Bilaišytė, Al. Baronas ir Tomas 
Venclova, dar taip neseniai atvykęs 
iš Lietuvos. Sekmadienio, gegužės 
29, vidurdienį vėl masės žmonių su
sirinko į Jaunimo centrą pasiklausy
ti T. Venclovos paskaitos apie lietu
vių poeziją abipus Atlanto.

Kai po dviejų savaičių kelionių po 
Kanadą vėl sugrįžau atgal į Čikagą, 
tebegirdėjau gražiausius atsiliepi
mus apie praėjusias poezijos dienas, 
kurios jau tampa tradicinėmis su 
naujais pagrindiniais veidais kiek
vienais metais. Praėjusiais metais 
poezijos dienose ypač atmintiną Įspū
dį paliko poetas Henrikas Nagys iš 
Montrealio. šiemet gi tų dienų paži
bomis buvo T. Venclova, A. Vaičiu
laitis, aktoriai St. Kielaitė ir J. Kele
čius, Al. Baronas, ž. Bilaišytė ir kiti. 
Pagrindiniai poezijos dienų iniciato
riai ir planuotojai buvo kun. A. Ke- 
zys, SJ, ir poetas K. Bradūnas.

MIRTYS
Sugrįžęs į Čikagą gyvųjų tarpe ne

beradau generolo Kazio Musteikio, 
tos, nors kuklios, bet tikrai įdomios 
asmenybės. Gen. K. Musteikis, Lietu

vos nepriklausomybės kovų savano- 
ris-kūrėjas, Šaulių Sąjungos garbės 
pirmininkas, buvo paskutinis nepri
klausomos Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris. Kiek iš įvairių parašytų 
atsiminimų žinoma, gen. K. Mustei
kis buvo vienas iš tų ano meto mi- 
nisterių, kuris 1940 m. birželio mėn. 
sovietams įteikus Lietuvai ultimatu
mą, reiškė nuomonę, jog reikia gink
lu pasipriešinti. Ultimatumą priėmu
si bei kapituliavusi, Lietuva liko tik 
“sezonine” valstybe, nors vėliau re
zistencijos kovose gal sudėjo dar di
desnes aukas, negu būtų sudėjusi 
1940 m. birželio mėn., atvirai gink
lu pasipriešinus sovietų invazijai. 
Gen. K. Musteikis su šeima nuo 1949 
m. gyveno Čikagoje, kur ir mirė bir
želio 6 d., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Palaidotas birželio 9 d. šv. Kazimie
ro liet, kapinėse šalia anksčiau mi
rusios dukters Gražinos. Velionis iki 
paskutinės gyvenimo valandos akty
viai dirbo Lietuvos labui.

Birželio 13 d. rytą automobilio ne
laimėje žuvo Lietuvos kariuomenės 
savanoris-kūrėjas Stasys Nutautas, 
78 m. amžiaus. Jo dukra — Alma 
Adamkuvienė ir svainis inž. Valdas 
Adamkus. Pastarasis, JAV aplinkos 
apsaugos agentūros US-EPA vidurio 
vakarų srities administratorius, šio
mis dienomis vėl iš naujo prez. Car- 
terio patvirtintas tose pareigose. Da
bar jis vaido buvusią J. Bačiūno Ta
boro Farmos vasarvietę, Sodus, Mich. 
St. Nutautas iš ryto važiavo vasarvie
tei atvežti pieno. Į jį trenkė automo
bilis, vairuojamas 15 m. vaikėzo. Sa
vanoris-kūrėjas St. Nutautas, prieš 
60 su viršum metų sveikas grįžęs iš 
Lietuvos nepriklausomybės kovų, bu
vo vietoje užmuštas. Jo palaikai bir
želio 18 d. po Mišių liet, jėzuitų kop
lyčioje palaidoti tautinėse lietuvių 
kapinėse.

Birželio 8 d., staigiai širdžiai su
stojus, mirė vos 53 m. sulaukęs Va
lerijus Jasaitis, buv. JAV LB cv ir 
LB Čikagos apygardos v-bos pirm. 
Jono Jasaičio ir ateitininkų veikėjos 
Agnutės Jasaitytės-Kižienės brolis. 
Valerijus Jasaitis, gimnazijos nespė
jęs užbaigti Vilkaviškyje, ją baigė 
Doerverdene, V. Vokietijoje. Trejus 
metus studijavo inžineriją baltie- 
čių universitete Pinnenberge. 1952 
m. Čikagoje vedė E. Miniataitę. Buvo 
didelis lietuviškos knygos ir spaudos 
entuziaztas, pirko visas lietuviškas 
knygas ir prenumeravo spaudą. Ša
lia giminių, paliko daug draugų.

Oakville, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų duk
roms ir žentams už mums suruoštą 
mūsų 50 metų vedybinės sukakties 
paminėjimą.

Dėkojam? gerb. klebonui kun. P. 
Ažubaliui už atnašautas šv. Mišias ir 
įteiktą popiežiaus palaiminimą.

Taip pat dėkojame visiems anū
kams, giminėms ir visiems atsilan
kiusi; ms iš arti ir toli, už gražias 
bei vertingas dovanas, malonius 
sveikinimus. Tas mums brangus pri
siminimas niekad neišnyks iš mu
dviejų širdžių.

Aloyzas ir Justina 
Ramonai

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurią šąli sutvarkys

Marius Rusinas Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS įį“™
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1 K8

įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ

Gifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

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

INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS &ENCJ
nprQHrp restate.

W. G J JlA Tj 011 Tj It realtor

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r.— 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

V PACE ĮSAS
All Seasons Travel, B;D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

INSURANCE
* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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H TORONTO ® MONTREAL6
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Jau dedamas Lietuvos Kankinių 

šventovės stogas. Praėjusią savaitę 
šventovės statybai aukojo $200: A. 
I. Rekščiai; po $100: F. B. Kaspera
vičiai, P. R. Bražukai, K. A. Pajau
jai, V. Morkūnas, P. M. Civiero 
(Georgetown, Ont.), J. Cervinskas, 
p. Jonaitienė a.a. Stanislovo Jonaičio 
atminimui; $50: N.N. iš Delhi, Ont. 
Visiems geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Pradedant šiuo sekmadieniu, 
Wasagoje pamaldos bus 10 ir 11 va
landomis.

— Parapijos klebonas dėkoja vi
siems, Petrinių proga atsilankiu
siems jo pasveikinti Wasagoje pra
ėjusį sekmadienį. Ypatinga padėka 
Staynerio-Wasagos ponioms, parapi
jos kat. moterų skyriui ir Anapilio 
Moterų Būreliui už vaišių paruoši
mą ir vertingas dovanas.

— Birželio 24 d. Šv. Jono liet, ka
pinėse palaidotas a.a. Stasys Jonaitis 
iš Staynerio, o birželio 28 — a.a. 
Antanas Baublys iš Delhi, Ont. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Tradicinis Anapilio balius įvyks 
rudenį, spalio 15 d. Programą atliks 
“Antras Kaimas” iš Čikagos. Rudeni
nis kapinių lankymas — spalio 30, 
sekmadienį.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a. Feliksą Gikį, 11 v. už a.a. An
taną Balitavičių, Wasagoje — už a.a. 
Juozą ir Juliją Racevičius.

— Pakrikštytas: Tomas Pajaujis.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Paskutinės pamaldos prieš kle

bono atostogas — šį sekmadienį, 9.30 
v. ryto.

—- Liepos 4-31 klebonas su šeima 
bus atostogose. Atostogų metu pasto
racinį patarnavimą atliks kun. Juris 
Calitis, Šv. Andriejaus latvių para
pijos klebonas. Reikalui esant, jis 
pasiekiamas per V. Dauginį tel. 533- 
1121 arba 822-7367.

— Pirmos pamaldos po atostogų 
— rugpjūčio 4 d., 9.30 v.r. Rugpjū
čio 14 d. pamaldų Toronte nebus, 
jos įvyks Romuvos skautų-čių sto
vyklavietėje.

— Pradedant rugpjūčio 21 d., pa
maldos bei visa par. veikla bus tę
siama įprasta tvarka.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį popietėje 

dalyvavo 180. Svečių knygoje pasi
rašė: P. Mačionis iš Vasario 16 gim
nazijos, S. V. Bacevičiai iš Los An
geles, p.p. Laučiai iš Burbank, Ill., 
V. Visbaras su šeima iš Pasadena, 
Ill., O. Kulys, J. žadeikis iš Čikagos, 
A. Kulys su šeima iš Niujorko, N. A. 
Griaudžiai iš Bostono, S. M. Mačiu- 
laičiai iš Detroito, J. Steigvilaitė iš 
Floridos, S. Jaugelis iš Montrealio, 
M. Paviloniai iš Norlando, E. R. Vi- 
lenbrechtai su dukra Cindy ir sū
num Rudy iš Woodstock, Ont.

— Kooperatinių butų pastatu su
sidomėjimas yra didelis. Per ketu
rias savaites pritariančių pareiškimų 
yra gauta 140. Jie bus naudingi skly
po perzonavimo atveju. Pritariantie
ji kooperatinio pastato organizavi
mui rašykite savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefono numerį Lietuvių 
Namams, 1573 Bloor St. W„ Toron
to, Ont. M6P 1A6 arba skambinkite 
telefonu 533-9030.

— Lietuvių Namų Moterų Būrelis 
š.m. spalio 29-30 d.d. rengia Gedi
mino Pilies menėje prieš 2 metus 
mirusios dail. Editos Stankuvienės 
paveikslų parodą. Rengėjos prašo ki
tas organizacijas tą pačią dieną me
no parodų Toronte nerengti, kad bū
tų geriau įvertintas velionės meni
ninkės atminimas.

— Šią vasarą nuo liepos 31 iki rug
pjūčio 7 d. TLN vyrai tvarkys Wasa
goje Tėvų pranciškonų stovyklavie
tę. Visos savaitės programa jau da
bar sudaryta. Visokio amžiaus poil
siautojams numatyta daug įvairybių. 
Visokio amžiaus ir lyčių lietuviai, 
norintieji stovykloje poilsiauti, jau 
dabar neatidėliojant kviečiami darbo 
metu registruotis LN raštinėje arba 
skambinti telefonu 533-9030.

— LN vyrai poilsio stovyklos už
darymo išvakarėse, rugpjūčio 6 d., 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje rengia vasaros gegužinę, į 
kurią kviečia visus Wasagos, Toron
to ir kitų apylinkių lietuvius.

— Liepos 30 d. Gedimino Pilies 
menėje bus paminėta visuomeninin
kų Stasio ir Marijos Jokūbaičių 25 
metų vedybinė sukaktis.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

ATEITININKŲ STOVYKLAI Wasa
goje reikia šeimininkių. Suinteresuo
tos dėl sąlygų skambinkite p. Poškie
nei telefonu 533-5464 Toronte.

SPRINGHURST BEACH, 51 gatvėje 
(Lindale Ave.), arti Gerojo Ganyto
jo stovyklavietės, išnuomojami kam
bariai su atskiru įėjimu, tinkami 2, 
3 ar 4 žmonėm. Galima virtis. Tei
rautis vietoje pas E. Kulienę.

“VENUS FLORISTS”. Gėlės viso
kiom progom. 231 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Telefonai: 534-4645 ar
ba vakarais 533-4037. Savininkė A. 
Putninš kalba lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— LN moterų dainos būrelis gra

žiai giedojo praėjusį sekmadienį per 
10 v. Mišias, vadovaujant sol. V. Ve- 
rikaičiui.

— Pirmosios Komunijos iškilmių 
nuotraukos gaunamos pas fotografą 
O. Burzdžių.

— Parapijos kavinėje vasaros me
tu maistas negaminamas, bet galima 
gauti kavos.

— Pradedant ateinančiu sekma
dieniu, liepos 3, vakarinės Mišios 
mūsų šventovėje bus 8.30 v.v. vie
toj 7 v.v.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— liepos 1. Ligoniai ir seneliai lan
komi su Švenčiausioju iš anksto su
sitarus.

— Pirmas mėnesio sekmadienis — 
liepos 3. Antroji rinkliava daroma 
parapijos skoloms mažinti.

— Giliai užjaučiame Anelę Gata- 
veckienę, Lietuvoje mirus jos bro
liui Jonui Folertui, ir Vandą Krali- 
kauskienę, Lietuvoje mirus jos se
seriai Bronei Skerstonienei - Ivaške
vičiūtei.

— Sveikiname Joną ir Zitą Klevi- 
nus savo draugų tarpe atšventusius 
sidabrinę vedybinio gyvenimo su
kaktį.

— “Aušros” stovykla prasidės šį 
sekmadienį, liepos 3, 11 v. Mišiomis. 
Prašome visus vaikučius į stovyklą 
pristatyti laiku. Užregistruoti vaikus 
galima ir stovykloje. Važiuojama iš' 
Toronto: 400 keliu iki Barrie, nuo 
čia 27 kelias iki Elmvale miestelio. 
Elmvale privažiavus, sukti į kairę — 
92 kelią. Šiuo keliu važiuoti iki Wa- 
saga Beach ir prie pat tilto pasukti 
į dešinę River Rd. E. keliu. Pavažia
vę dvi mylias, rasite stovyklavietę 
dešinėje kelio pusėje. Stovyklos ad
resas ir telefonas: Franciscan Fath
ers Camp, New Wasaga, Elmvale, 
Ont. Tel. 1-505-429-2788.

— Lietuvių Namų vyrų dėka bir
želio 18 d. išvyka buvo gausiausia 
šiais metais. Atlikta daug darbų. Iš 
LN vyrų talkino: V. Kulnys, V. Bu- 
belis, M. Račys, J. Sabaliauskas ir 
K. Genauja. Nuolatiniai darbininkai: 
A. Arlauskas, P. Skrupskas, B. Ge- 
čius, B. Urbelis, V. Vingelis, V. Kar- 
nilavičius ir V. Tescckas. Visus mai
tino B. Karnilavičienė, kuriai padė
jo A. Skrupskienė. Visiems nuošir
dus ačiū.

— Mišios: šeštadienį 8 v. V. J. Ja- 
sinevičių intencija, užpr. E. A. Ab
romaičiai; 8.30 už Karašauskų šei
mos mirusius, užpr. K. K. Kamins
kai; 9 v. už Antaną Balnį, užpr. E. 
G. Kuchalskiai; 9.20 už Antaną Dauk
šą, užpr. M. Daukšienė; sekmadienį 
8 v. už Zuzaną Daugvainienę, užpr. 
E. A. Mačiulaičiai; 9 v. už Aušrą Sa- 
pijonytę, užpr. E. Augustinavičienė; 
10 v. už Kęstutį Simanavičių, užpr. 
broliai; 10.45 v. tretininkų intenci
ja, užpr. tretininkės; 11.30 už para
piją; 8.30 v.v. už Igną ir Eugeniją 
Kybartus, užpr. A. Jaškuvienė.

“T. Žiburius” aplankė jų 
bendradarbis Juozas Kručas su 
p. Kručiene iš Sudburio, lydimi 
p. Stripinienės.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką mane 

aplankiusiems ligoninėje mieliems 
Tėvams pranciškonams — Tėvui Au
gustinui, Tėvui Eugenijui, Tėvui An
tanui, Tėvui Barnabui; mieliems 
konfratrams — prel. J. Tadaraus- 
kui, kun. klebonui P. Ažubaliui, 
kun. St. Kulbiui, SJ, kun. A. Šuke- 
vičiui; seselėms Jonei ir Michaelei; 
daktarams — Stasiui ir Antanui Pa- 
cevičiams; dr. Stasiui — už priežiū
rą ir gydymą, broliui ir jo žmonai 
Teresei; p. p. V. Kolyčiui, Aidai ir 
Pranui Barauskams, M. Žaliauskui, 
Jonui Zabulioniui, charizmatinio są
jūdžio dalyviams (už nuolatines mal
das), J. Dvilaičiui, V. Taseckui, 
Viktorui Dailidei, O. Adomaitienei ir 
jos sesutei, VI. Kasparaičiui, V. Kra- 
likauskienei, p-lei S. Pečiulytei.

Visiems gili padėka už pareikštą 
nuoširdumą —

Jūsų kun. B. Pacevičius
ANAPILIO KNYGYNE papildo

mai gauta: “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika”, minkštais virše
liais — $4, (kietais viršeliais negau
ta). Nauja laida O. V. Milašiaus “Mi
guel Manara” (6 paveikslų misteri
ja) ; vertė A. Vaičiulaitis. K. Alme
no premijuotas romanas “Sauja ska
tikų”. Iš Anglijos gauta “Nidos” iš
leista M, M. Mykolaitytės-Slavėnie- 
nės “Putinas mano atsiminimuose”.

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.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

BLOOR - JANE RAJONE (Toron
te) išnuomojamas priekinis kamba
rys ir virtuvė vienam asmeniui. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 763-1289.

QUEEN ST. W. — LANSDOWNE 
AVE. RAJONE išnuomojami su bal
dais ar be jų 2 kambariai ir virtuvė 
1-2 asmenims. Skambinti 364-6774.

Šiuose Toronto Prisikėlimo rūmuose buvo įrengtas “Vilniaus” paviljonas

Sėkminga tautybių savaitė
Tradicinis Toronto Karavanas 

šiemet buvo labai sėkmingas — 
visų tautybių paviljonai (per 50) 
buvo gausiai lankomi. Ir televi
zija, ir radijas, ir spauda nepa
gailėjo reklamos. Miesto centre 
įrengti paviljonai buvo apgulti 
— eilės laukė prie įėjimo. To
kio susidomėjimo paskatintos ir 
Mississaugos tautinės grupės 
pradėjo planuoti panašų dalyką. 
Jau sudarytas tam reikalui or
ganizacinis branduolys.

Lietuvių “Vilniaus” paviljo
nas Prisikėlimo salėse šiais me
tais susilaukė irgi žymiai dau
giau dėmesio bei lankytojų. Per 
9 dienas jį aplankė apie 14.000 
įvairių tautybių asmenų, čia 
jie gėrėjosi meno paroda, tau
tiniais šokiais, vaišinosi lietuviš
kais patiekalais. Svečius pasitik
davo paviljono karalaitė “Miss 
Vilnius” — L. Zenkevičiūtė ir 
jo burmistras M. Rusinas.

Kultūrinę paviljono programą 
per 9 vakarus atliko Toronto 
“Gintaro” 3 grupės, “Atžalyno” 
3 grupės, “Volungės” daininin
kės, Liet. Namų moterų dainos 
vienetas ir jaunas akordeonis
tas Arūnas Juodelė iš Hamil
tono.

Parodoje buvo išstatyti audi
niai, gintaro dirbiniai, pašto 
ženklai, pinigai, keramikos kū
riniai, dail. Dagio skulptūros ir 
kt.

Lankytojams buvo dalinama 
apie Lietuvą informacija, pa
ruošta pernai. Sekantiems me
tams bus paruošta nauja.

MOKSLEIVIŲ ir JAUNUČIŲ

parapijos raštinėje.

TOVYKLA
Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėjeN. Wasagoje 

prasidės liepos 17, sekmadienį, 
baigsis liepos 30, šeštadienį.

Registracijos blankai gaunami Prisikėlimo
Stovyklos mokestis:

1
2
3

vaikui.....................
vaikam...................
vaikam ir daugiau

(iš tos pat šeimos)
Kviečiame visus berniukus ir mergaites atvykti j šią ateitininkų 

organizacijos rengiamą stovyklą nes čia:
* graži gamta
* sveikas oras ir švarus

vanduo
* geras maistas

A+A

Stasiui Jonaičiui
mirus, jo žmonai JUZEFAI, dukteriai ALDONAI 

ir jos šeimai nuoširdžių užuojautų reiškia —

R. Stepulaitis ir šeima

A+A

Aleksiukui Valavičiui
mirus, jo tėvelius JOANĄ ir JUOZĄ, senelius 
MAGDALENĄ ir JUOZĄ JUOZAIČIUS bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Juzė ir Albinas Pliopliai

Sukaktys. Zita ir Jonas Kle- 
vinai savo sūnų, giminių ir 
draugų tarpe atšventė savo ve
dybų 25-rių metų sukaktį. — 
Vanda ir Juozas Jasinevičiai gi
minių tarpe paminėjo savo 25- 
rių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Klaida: L. Rekštytės padėko
je, kuri buvo išspausdinta “TŽ” 
23 nr., turėjo būti Linda (ne 
Liuda) Rekštytė.

Vincas Radzevičius savo gi
minių tarpe buvo pagerbtas 
pensijon išėjimo proga.

Paviljoną “Vilnius” organiza
vo KLB Toronto apylinkės val
dyba, pirmininkaujama P. Štur
mo. Uoliai dirbo jos nariai išti
sus 9 vakarus, talkinami pa
skirų asmenų ir organizacijų. 
Manoma, kad šiemet nuostolio 
nebus, juoba kad 1000 pasų bu
vo parduota prieš Karavano 
pradžią. Nuo tų pasų po vieną 
dolerį teko apylinkės valdybai. 
Už vėliau parduotus pasus val
dyba nieko negavo, nes viskas 
buvo skirta Karavano centrui.

“Vilniaus” paviljone buvo at
švęstos ir Joninės su KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Sima
navičiumi.

Visus paviljonus lankė ver
tintojų komisija, nuo kurios pri
klauso premijų skyrimas. Per
nai “Vilniaus” paviljonas gavo 
I premiją už valgius ir II — už 
parodą.

Kabelinė Maclean-Hunter te
levizija filmavo kaikurias “Vil
niaus” paviljono programos da
lis. CBC televizijoje birželio 23 
d. rytą programoje“A time for 
you” buvo perduotas pokalbis 
su “Miss Caravan” Ramona Si- 
minkevičiūte. Ji turėjo progos 
papasakoti apie Lietuvą, Vilnių 
ir t.t.

Tenka pasidžiaugti, kad šie
met tautybių savaitė ir “Vil
niaus” paviljonas buvo sėkmin
gi renginiai. Karavano vadovas 
L. Kossar pareiškė, kad apie 
Karavano renginį galvoja ir 
Montrealio tautinės grupės. M.

1
1 
r

savaitei $ 50
savaitei $ 95 
savaitei $130

* lietuviška nuotaika
* įdomios programos 

ir užsiėmimai
Ateitininkų tėvų komitetas

Tautybės savaitės — Karava
no vadovybė šiais metais neda
vė skelbimų etninei spaudai, 
kuri tiek daug prisideda prie 
šio renginio garsinimo. Seniau 
kiekvienas laikraštis gaudavo 
vieną nemokamą Karavano pa
są. šiemet ir to nebuvo. Dėlto 
girdėti gana platus nepasitenki
nimas.
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

Nuotr. St. Dabkaus

KLB krašto valdyba išsiunti
nėjo Kanados parlamento atsto
vam leidinį “Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania”. Jame surinkti fak
tai, rodantys, kad sovietinė val
džia nesilaiko Helsinkio akto. 
Gauta gana daug padėkos laiškų 
iš parlamento atstovų. Valsty
bės sekretoriaus John Robertso 
vardu atsiliepė Guy Voisin, at
stovaujantis žmogaus teisių gru
pei. Laiške rašoma: “Pareigū
nai, atsakingi už žmogaus teisių 
programą, Įdėmiai studijuos šį 
dokumentą ir, jei galima, darys 
atitinkamų žygių”.

“Lithuanians in Canada” — 
tokia tema parašė seminarinį 
darbą anglų kilmės kanadietė 
Starr Bedham Toronto universi
tete pas profesorių Rubinstein. 
Jos darbas buvo įvertintas 90% 
laipsniu. Studijos pradžioje ji 
įdėjo Lietuvos himną anglų kal
ba, pabaigoje — kelias iškarpas 
iš “T. Žiburių”, kuriomis ilius
truoja lietuvių kalbą ir jų spau
dą. Autorė naudojosi keliomis 
knygomis, parašytomis lietuvių 
ir nelietuvių autorių. Tų knygų 
tarpe yra leidinys “Lithuanians 
in Canada”, J. Prunskio “Lithu
ania” ir kiti. Studijoje pateikia
ma informacija apie Lietuvą, 
emigracijos priežastis, kalbą, 
lietuvių išvaizdą, tautinius dra
bužius, išeivių organizacijas, 
spaudą, religiją, uždarbius, pa
pročius, gyvenimo būdą, įnašą į 
Kanados gyvenimą ir t.t. Pridė
tas Lietuvos žemėlapis, vėliava, 
Vytis ir pora vaizdelių. Tai labai 
kruopščiai atliktas darbas so
ciologijos studentės, kuri turėjo 
progos susitikti lietuvius. Yra 
vienas kitas netikslumas, bet ki
tatautei neįmanoma buvo jų iš
vengti.

Linkuvos gimnazijos mono
grafijos iniciatoriai kreipiasi į 
Kanadoje gyvenančius linku- 
vius, prašydami paremti jų už
mojį. Kanadoje minėtu reikalu 
rūpinasi: Antanas Peleckis, 43 
High Park Ave., Toronto, Ont. 
ir dr. Juozas Kaškelis, 1524 
King. St., Toronto, Ont. M6K 
1J6. Monografijai jau surinkta 
nemažai aukų JAV-se, kur tuo 
reikalu rūpinasi L Andrašiūnas.

L. Moterų šalpos Grupės 
“Daina” susirinkimas įvyko L. 
Pocienės namuose gegužės 25 d. 
Toronto lietuvių visuomenės re
miamos, dainietės šelpia savo 
tautiečius senelius Europoje, 
ypač ligoninėse ir prieglaudose. 
Už tai jos gauna daug gražių pa
dėkos laiškų. Daug šelptų sene
lių jau iškeliavo iš šio pasaulio, 
bet atsiranda vis naujų, reika
lingų moralinės ir medžiaginės 
paramos. Susirinkime nutarta 
pasiųsti vasaros metu dovanėles 
visiem seneliam. Jos bus siun
čiamos su laiškeliu, parašytu il
gametės “Dainos” veikėjos ižd. 
J. Kulikauskienės. “Dainos” 
grupė nuoširdžiai dėkoja- G. 
Krašauskienei ir A. Valienei už 
$90 auką iš lėšų, surinktų vie
toj gėlių, mirus jų mamytei M. 
Mičiulienei. Teatlygina Dievas 
visiem aukotojam.

“Dainos” valdybos vardu K. B.
Dail. A. Galdiko kūrybos pa

roda, surengta Anapilyje š.m. 
gegužės 28-29 d.d., praėjo su 
pasisekimu. Buvo kapinių lan
kymo diena, tad apsilankė labai 
daug žmonių. Atidaryman irgi 
susirinko gražus būrys meninin
ko gerbėjų. Parodą globojo ir 
vaišes suruošė Anapilio Moterų 
Būrelis su pirm. G. Lapiene 
priešakyje, šio dailininko pa
roda įvyko Toronte prieš porą 
metų, tačiau ir dabar beveik 
visi paveikslai buvo parduoti. 
Parodoje išstatytų peizažų dau
guma buvo atlikti tempera ir 
aliejiniais pieštukais, aliejinių 
paveikslų buvo mažai. Kadangi 
dailininko kūrybinis palikimas 
vis mažėja, tai buvo gera proga 
įsigyti jo paveikslų. “Moters” 
red. N. Kulpavičienė atidarymo 
žodyje pabrėžė, kad menas iš
lieka jaunas tol, kol jam plaka 
bent viena širdis, o dail. A. Gal
dikui tikrai plaka labai daug~~^_ Daugiakultūrių reikalų mi- 
lietuviškų širdžių. B. /S.!et..misteris J. P. Guay praneša, kad

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Muz. A. Ambrozaitis, Šv. Kazi

miero par. chorvedys, išsikelio gy
venti į Kingstoną, Ont. Ten jau kelin
ti metai jis yra muzikos mokytoju 
augštesnėje mokykloje. Visdėlto jis 
pažadėjo ir toliau likti šios parapijos 
chorvedžiu. Choras ir parapija jam 
iš anksto dėkoja.

— Parapijos gegužinė įvyko, nors 
oras ir nebuvo labai gražus. Suvažia
vo apie 20 automobilių į gražiomis 
pušimis apsodintą p.p. Vekterių 
ūkį. Užėjus lietaus debesėliui, visi 
buvo pakviesti į erdvią stalais apsta
tytą verandą, kur nuolatos grojo lie
tuviškų plokštelių muzika. Iš sureng
tos loterijos pelno gauta $120.

— Danutė Blauzdžiūnaitė ir Juo
zas Deveikis iš Buenos Aires susi
žiedavo. Montrealietė Danutė yra 
un-tą baigusi, aktyvi Aušros Vartų 
par. choristė, “TŽ” talkinanti nuo
traukomis. P.p. Blauzdžiūnų bute 
buvo surengtas mergvakaris. Busi
moji nuotaka buvo pasveikinta ir ap
dovanota. Vestuvės numatomos 
Montrealy, tačiau po jų jaunavedžiai 
persikels gyventi į Argentiną. Danu
tei linkime laimės naujame krašte, 
naują gyvenimą pradedant.

— Mirė ir iš šios parapijos palai
dotas Juozas Šiugždinis, 81 m. am
žiaus. Velionis buvo nepriklausomos 
Lietuvos savanoris-kūrėjas, rusų ka
lintas už veiklą Lietuvai. Montrealy 
likęs vienas, vedė užsidariusį gyve
nimą. Lietuvoje liko giminių. Jo šei
mininkų p.p. Gudžiūnų rūpesčiu jis 
buvo gražiai palaidotas, dalyvaujant 
Montrealio skyriaus nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjams - savanoriams su 
vėliava, artimiesiems bei pažįsta
miems. Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į p.p. Gudžiūnų namus vai
šėms. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Tradicinė parapijos išvyka — 
gegužinė bus liepos 3, sekmadienį, 
“Palangos” vasarvietėje, kuri šie
met mini 20-ąsias metines. Pr. Juod- 
kojis sutiko duoti vietą gegužinei. 
Pamaldos bus 11.30 v.r. “Palangos” 
pušyno pavėsyje. Po pamaldų 
Romas Otto supažindins dalyvius su 
politiniais Kvebeko siekimais. Pie
tūs — 12.30 v. Programoje — žaidi
mai, loterija, šokiai, maudymasis. 
Programai vadovaus skautai, sporti
ninkai ir šauliai. Visi kviečiami da
lyvauti.

— Kun. J. Aranauskas, SJ, išskri
do Australijon aplankyti savo gimi
nių. Kun. St. Kulbis, SJ, ilgesnį lai
ką keliavęs ir talkinęs įvairiose pa
rapijose, grįžo į Montrealį. Netrukus 
numato išvykti kapelionauti į skau
tų stovyklas.

Montrealio lietuvių jaunimas maratono šokių metu Aušros Vartų parapijos 
salėje. Tuo būdu buvo surinkta $500 šeštadieninei mokyklai

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................. . 6.0% Asmenines ................. .............10.5%
Taupomąsias s-tas................. ...8.0% Nekiln. turto ............. .............10.0%
Pensijų planas ....................... ...8.5% Čekių kredito ............. .............12.0%
Term. ind. 1 m...................... .8.75% Invcstacines nuo ....... .............10.5%
Term. ind. 2 m.....................
Term. ind. 3 m.....................
Duoda nemokamų gyvybės

8.75%
.....9.0%

apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Gen. Kazio Musteikio laido
tuvėse (mirė VI. 6) Čikagoje iš 
Toronto dalyvavo jo giminės: 
Vyt. Balsys, E. Valiūnienė, A. 
Valienė, J. ir O. Balsiai su sūnu
mi Algiu. Velionis palaidotas 
šalia vienintelės savo dukters 
Gražinos, mirusios prieš pustre
čių metų. Liko giliai liūdinti 
žmona Gražina Musteikienė.

— P. Adomonis su šeima buvo nu
vykęs į Torontą dalyvauti savo gimi
naičio a.a. Stasio Jonaičio laidotu
vėse.

Jaunimo grupė (20 asmenų) birže
lio 23 d. išskrido į okupuotą Lietuvą, 
kur išbus 3 savaites, lankydami Vil
nių ir kitas vietoves. Apgyvendinti 
bendrabutyje. Grupei vadovauja 
Montrealio lietuviškosios radijo pro
gramos vedėjas L. Stankevičius ir p. 
Stankevičienė. K.

“Litas” pradėjo šiuos metus su 6.5 
mil. dolerių. Per gegužės mėnesį 
“Litas” padidėjo $169.000 ir pasiekė 
$6.808.668 balansą. Atrodo, kad šis 
pusmetis bus užbaigtas su 7 mil. dol. 
ir tuo būdu vėl bus pasiektas “Lito” 
turėtas priešrinkiminis balansas. 
Svarbesnės aktyvo pozicijos: bankas 
$185,747 (pernai $309.775), termi
nuoti indėliai ir bondaį $738.195 
($623.195), asmeninės paskolos 
$674.835 ($837.686), nekiln. turto pa
skolos $5.280.352 ($5.004.242). Svar
besnės pasyvo pozicijos: čekių są
skaitos $743.969 ($813į624), taup. są
skaitos $3.323.372 ($3.271.005), ter
minuoti indėliai $2.454.650 ($2.384.- 
650), nepask. pelnas $183.712 ($163.- 
593).

Šiuo metu “Litas” vėl turi pakan
kamai lėšų nekilnojamo turto ir įvai
rių rūšių asmeninėms paskoloms. 
Dabar gera proga pigiai įsigyti ne
kilnojamą turtą. Mat, mūsų Monre
alyje namų kainos yra 20-40% že
mesnės, kaip kituose didesniuose 
Kanados miestuose.

Vis daugiau įsigali ir “Lito” na
rių tarpe kredito kortelės (Chargex, 
Master Charge ir t.t.), nes patogu: 
nereikia nešiotis pinigų,, rašinėti če
kių, rodyti dokumentų ir t.t., o svar
biausia, padėjus parašą, iš tų korte
lių sąskaita ateina tik už mėnesio ir 
dar duodamos 25 dienos jos apmokė
jimui. Taigi, susidaro beveik dviejų 
mėnesių beprocentinis kreditas. Ta
čiau, kas jomis naudojasi, turėtų bū
ti apdairus ir visada laiku apmokėti 
prisiųstą sąskaitą, nes po termino 
tenka mokėti 18% palūkanų. Tokiu 
atveju daug geriau “Lite” paimti as
meninę paskolą iš 10.5%, o dar pa
togiau — turėti čekių kredito pasko
lą iš 12%. Ekonomistai tvirtina, kad 
tie kortelių patogumai įvelia žmones 
į nebūtinų reikmenų pirkimą ir ne
reikalingas skolas didelėm palūka
nom. Gi tas beprocentinis kreditas 
tenka apmokėti irgi tam pačiam var
totojui, nes už kortelių kreditą mo
ka prekes parduodančios krautuvės 
bei įmonės ir, žinoma, tas išlaidas 
perkelia į prekių kainas.

P. Rudinskas

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

federacinė vyriausybė paskelbė 
naują programą etnokultūri
nėm grupėm, kurių organizaci
jos rengia savo kalbų bei kultū
ros kursus. Parama bus teikia
ma per valstybės departamento 
daugiakultūrių reikalų direkto- 
riatą Otavoje. Šia parama galės 
pasinaudoti ne tik šeštadieninės 
mokyklos, bet ir augštesnieji 
kursai. KLB švietimo komisija 
turėtų į tai atkreipti dėmesį ir 
pasinaudoti šia galimybe.


