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Kas laimi?
Pažvelgę į dabartinį pasaulį, matome, kad vyksta gana 

įtempta kova — rungiasi milžiniškos jėgos. Tai procesas, 
kuris prasidėjo su žmonijos atsiradimu, su Kaino ir Abelio 
tragedija. Jis pasiekė ir mūsų laikus, nežiūrint didžiausių 
pastangų stabilizuoti taiką. Visa žmonijos istorija yra 
kruvinais karais nusėtas laukas. Tie karai, kaip vulkanai, 
vis prasiveržia iš naujo dėl daugybės priežasčių — politi
nių, idėjinių, ekonominių, ambicinių. Didžiausia betgi 
pagunda, vedanti tautas ir valstybes į karą, yra fizinė 
jėga. Ten, kur susiformuoja didelė kolektyvinė jėga, pa
kyla ir dideli apetitai. Taip buvo Hitlerio, taip buvo Muso
linio, taip buvo ir Stalino atvejais. Ir šiandieną tebegy
vename tos pačios pagundos laikotarpį. Sov. Sąjunga, išug
džiusi didelę galybę, pajuto ir didelį apetitą. Nors po II D. 
karo jai teko didelis kąsnis, tačiau jis nepasotino, o prie
šingai — tik padidino sovietinį apetitą. Juo šiandieną gy
vena Kremlius, stiprina karinę savo galybę ir rengiasi 
užsimoti dar plačiau. Jei ne Amerika su vakarine Europa, 
sovietai šiandieną būtų visos Europos valdovai. Jiė yra 
susigundę fizinės galybės laurais ir jų siekia visais frontais.

TOJI pagunda yra magnetiška, svaiginanti ir vilio
janti. Juo didesnė galybė, juo stipresnė būna pagun
da įgyvendinti seniai puoselėjamus troškimus. Im
peratoriai ar diktatoriai, pakilę į valdžios augštybes, pajutę 

jėgą savo rankose, sunkiai beatsispiria svaiginančiai jėgos 
pagundai, manydami, kad ji veda į dar didesnius laimėji
mus. Čia betgi jie ir suklumpa, nes fizinis laimėjimas, ne
šąs priespaudą tautoms, yra dvasinis pralaimėjimas. Im
perija, pastatyta ant milijonų vergų, yra moralinis pralai- 
mėji—as. Štai, pavyzdžiui, kad ir Sov. Sąjunga. Ji per 60 
metų paglemžė daug tautų, sudarė plačią imperiją, val
domą iš Maskvos, įsitvirtino Europoje ir savo galybe grasi
na laisvajam pasauliui. Žiūrint iš šalies, daug kam atrodo, 
kad tai didžiausias imperijos laimėjimas, bet kai laisvasis 
pasaulis pažvelgia į tą imperiją iš arčiau, pamato, kad 
dvasine prasme tai yra pralaimėjimas. Juk kokia gali būti 
garbė imperijai, kurioje vargsta milijonai vergų! Ar gali 
betkuri laisva valstybė didžiuotis vergų lageriais, km 
taip gausu Sov. Sąjungoje? Tai ne tautos garbė, o jos gėda, 
kurios jokia istorija nepanaikins. Jokia valstybė negali 
didžiuotis savo santvarka, kai milijonai ją keikia. Į Sov. 
Sąjungą šiandieną visas laisvasis pasaulis žiūri kaip į ver
gijos šalį. Tai didis moralinis pralaimėjimas.

SALIA fizinės galybės yra dvasinė, kuri triumfuoja kaip 
tik tada, kai fizinė jėga užsimoja savuoju ginklu. Silp
nasis iškyla visu savo spindėjimu, kai susiduria su 

brutalia fizine jėga. Juk pirmaisiais krikščionijos amžiais, 
kai Romos imperatoriai vienu rankos mostu siuntė begink
lius krikščionis į areną pražūčiai, sužėrėjo dvasiniu savo 
veidu ne imperatoriai, o krikščionys. Visus tuos imperato
rius istorija laiko budeliais, o žuvusius krikščionis — kan
kiniais. Taigi, laimėtojais išėjo ne fizinės jėgos atstovai, o 
dvasinės stiprybės žmonės. Tokiam laimėjimui, tiesa, rei
kėjo šimtmečių, nes dvasinės vertybės išryškėja, kai su
nyksta fizinė galybė. Pastaroji yra gniuždanti, bet ji sudyla, 
išsenka ir pasilieka tiktai gėdingi pėdsakai. Tuo tarpu 
moralinės vertybės sužėri ir pelenuose. Tokių šviesių 
pavyzdžių matome šiandieną ir Lietuvoje, kur tebesiau- 
tėja fizinė sovietų galybė. Pastaroji daug ką sunaikino ir 
dar daug sunaikins, bet toje nelygioje kovoje suspindės 
daugybė dvasios milžinų. Fizinė galybė, naikinanti kitus, 
sunaikins ir save, o dvasinė jėga negali būti sunaikinta. 
Ji išlieka, kad ir silpnais pavidalais, net ir fizinio siautė
jimo laikais. Tai matome ir dabartinėje Lietuvoje. Joje 
saučia priespauda, bet gyvai reiškiasi ir dvasinė tautiečių 
jėga, kuri galutinėje sąskaitoje bus laimėtoja. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
UŽSIENIO REIKALAMS SKIRTAS SOVIETŲ SAVAITRAŠTIS “NAUJIE
JI LAIKAI” ilgu straipsniu puolė ispanų kompartijos vadą S. 
Carillą, parašiusį knygą “Europinis komunizmas ir valstybė”. So
vietiniai kritikai jį apšaukė reakcinių imperialistinių jėgų tarnu, 
nes S. Carillas teigia, kad komunizmas gali būti daugialypis, ne
priklausomas nuo Maskvos. Straipsnyje minima ispanų ir sovietų 
draugystė, krauju pasirašyta Asturijos laukuose ir Stalingrado 
apkasuose. Nė vienas rusas Ispanijos pilietiniame kare Asturijos 
kautynėse nedalyvavo, bet iš šios vietovės yra kilusi ispanų kom
partijos pirmininkė D. Ibarruri, neseniai grįžusi iš- Maskvos, kur 
jai teko praleisti 38 metus. Stalingrado mūšiuose taip pat nebuvo 
ispanų, išskyrus jos sūnų, raudonosios armijos leitenantą, kuris 
ten žuvo. Komentatoriai daro išvadą, kad pagrindinis šio pikto 
rašinio tikslas yra noras suskal-®----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados ateitis
Kanados likimą svarstė To

ronto York universitete sušauk
ta kanadiečių konferencija, tu
rėjusi beveik 500 dalyvių iš vi
sos Kanados. Konferencijai va
dovavo šio universiteto rekto
rius H. Macdonaldas, o $250.000 
finansinėm išlaidom parūpino 
Ontario vyriausybė, kurios 
premjeras W. Davis dalyvavo 
tris dienas trukusiuose posė
džiuose. Konkrečių sprendimų 
nebuvo padaryta, pasitenkinant 
tik patariamojo pobūdžio rezo
liucijomis. Viena jų siūlo fede
raciniam parlamentui ir Kvebe
ko parlamentui sudaryti specia
lią komisiją konstitucijai refor
muoti. Vieną pusę jos narių su
darytų anglų kilmės, kitą — 
prancūzų kilmės kanadiečiai. 
Rezoliucijoje taipgi prasitaria
ma, kad Kanados konstitucija 
laikomą Britų Š. Amerikos aktą 
reikėtų tiesiog pavadinti Kana
dos aktu ir kad karalienė, kaip 
simbolis,x šiuo metu kliudo vie
nybei.

Parlamento nario teisių klau
simą iškėlė incidentas su NDP 
socialistų atstovu Ontario parla
mente E. Ziemba. 1976 m. kovo 

12 d. jis provinciniame parla
mente atskleidė Toronto “Ab- 
ko” laboratorijų vykdomą Onta
rio OHIP sveikatos d r a u d o s 
piktnaudojimą, remdamasis 
slaptai gauta informacija. Tuo 
metu perdideles ir pergausias 
“Abko” laboratorijų sąskaitas 
jau tyrė provincinė Ontario po
licija, sveikatos ministerija, On
tario gydytojų bei chirurgų ko
legija. Teisminėn atsakomybėn 
buvo patraukti laboratorijų sa
vininkai. Jų advokatas B. Finlay 
paruošiamajame bylos procese 
pareikalavo, kad E. Ziemba duo
tų pavardę žmogaus, kuris jam 
suteikė informacijų. Parlamen
taras E. Ziemba atsisakė tai pa
daryti, nes tokiu žingsniu būtų 
pažeistas rinkėjo pasitikėjimas 
savo atstovu parlamente. Už at
sisakymą išduoti informacijų 
šaltinį teisėjas R. Dnieper E. 
Ziembą pasiuntė šešiom parom 
į kalėjimą, o jo gynėjai tuo
jau pradėjo protesto demonst
racijas. Teisėjas R. Dnieper da
bar turi teisę po kiekvieno E. 
Ziembos atsisakymo atskleisti 
šaltinį jį vėl siųsti į kalėjimą.

(Nukelta į 6 psl.)

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

‘Vilniaus” paviljone Toronto tautybių savaitės metu p. Vcktcricnė rodo senovės verpimo techniką O. Barzdžius

Kai valdžia savivaliauja...
Britanijos karidnolo H u me'o pareiškimas, minintis ir lietuvi Petrą Plampą

Kardinolas Hume, Anglijos 
katalikų primas ir Vestminste- 
rio arkivyskupas,3 Belgrado pa
sitarimų išvakarėse paskelbė 
platų pareiškimą žmogaus teisių 
reikalu. Jį ištisai išspausdino 
“The Guardian’’ VI. 15, o kiti 
anglų laikraščiai, įskaitant ir žy
mųjį Londono “Times”, paskel
bė jo ištraukas.

Kard. Hume mano, kad Bel
grado pasitarimai sutelks pasau
lio dėmesį į žmogaus teises. 
Anglijos vyriausybė yra tvirtai 
pasiryžusi skatinti šių teisių 
gerbimą, nes be to negalima ti
kėtis ilgalaikės taikos ir pasto
vumo pasaulyje, kaip pareiškė 
Anglijos užs. reikalų min. dr. 
Owenas. šiuo klausimu labai 
aiškiai yra pasisakęs ir Ameri
kos prezidentas Carteris. Pasak 
anglų kardinolo, tai reiškia 
svarbų viešosios nuomonės pa
sikeitimą tarptautinių santykių 
srityje.

* * *
“Dabar mes pradedame su

prasti, — teigia kard. Hume, — 
kad žmogiškoji vertybė reika
lauja daugiau, negu duobos: ji 
šaukiasi laisvės ir teisingumo. 
Kiekvienas žmogus, atėjęs pa
saulin, yra reikalingas kitų žmo
nių geros valios ir bendradar
biavimo savo asmenybės augi
mui. Tokį bendradarbiavimą vi
suomenė savo įstatymais ir pa
pročiais turi taip susisteminti, 
kad būtų pripažintos ir ginamos 
nuo pažeidimų kiekvieno žmo
gaus teisės.”

Svarbiausioji žmogaus teisė 
yra į pačią jo gyvybę, pabrėžia 
anglų kardinolas. Ši teisė dau

geliui atrodo sunkiai pažeidžia
ma, praktikuojant ir skatinant 
negimusios gyvybės žudymą bei 
eutanaziją. Bet yra dar kitos tei
sės — asmeninės, visuomeni
nės, kultūrinės ir politinės, ku
rioms reikia visuomenės bei tei
sės garantijų. Pavieniai žmonės 
ir grupės turi būti apsaugoti 
nuo suėmimo, kankinimų ir ka
linimo dėl politinių ar ideologi
nių motyvų. Turi būti pripažin
ta tikybos laisvė ir išrautas bet- 
koks diskriminavimas dėl reli
ginių priežasčių.

* * *
Totalistiniai dešinės ir kairės 

režimai, persekiodami žmogaus 
teisių gynėjus, dažnai dangsto
si “valstybės saugumo” intere
sais. Tai skamba užtikrinančiai, 
bet iš tikrjųų, pasak kardinolo, 
tėra tik aksominė pirštinė, sle
pianti geležinį kumštį. Pašali
nių kritika laikoma neteisėtu 
įsikišimu į valstybės vidaus rei
kalus. Įsikišimas, be abejonės, 
yra nepriimtinas, tačiau ar tai 
įsikišimas, kai reikalas liečia 
pagrindines žmogaus teises? 
Žmonių brolybė yra svarbesnė 
ir gilesnė už valstybių brolybę. 
Kard. Hume rašo: “Jei aš žinau, 
kad žmogus kankinamas, tai ir 
aš esu kankinamas. Ir taip aš 
jaučiu, kad teisingai protestuo
ju prieš betkokią valstybę, kuri 
triuškina tuoj pat nepaklūstantį 
žmogų. Aš nepasitenkinu nei
giamu protestu, kuris apsiribo
ja pasakymu: “Liaukis! Neda
ryk to!” Protestas, kaip aš gal
voju, reiškia sakyti: “Liaukis! 
Pagalvok! Turi būti geresnis bū
das. Pamėgink jį!”

Tokią laikyseną anglų kardi
nolas vadina opozicija, kuri ve
da į teigiamą veiklą. O teigia
mos veiklos reikia, kad visuoti
nė žmogaus teisių deklaracija 
taptų praktiška ir tikroviška po
litika. Ir teigiamos veiklos rei
kia, kad krikščionis gyventų pa
gal Kristaus Evangeliją ir sude
rintų savo veiksmus su Kristaus 
pažiūra į gyvenimą ir savo tiks
lu.

Rūpindamasis žmogaus teisė
mis, kaip pilietis, kaip krikščio
nis ir kaip vyskupas,- kard. 
Hume savo pareiškime iškėlė 
keturis konkrečius sąžinės kali
nių atvejus, kurių vienas liečia 
Petrą Plumpą. Lietuvis katali
kas pasaulietis Petras Plumpa, 
pasak anglų kardinolo, buvo nu
teistas 8 metams griežto režimo 
lagerio už tai, kad gynė tikybos 
laisvę ir skelbė tiesą apie krikš
čionių Bendriją, kaip ją matė. 
Taip pat ten suminėti: kitas so
vietinis kalinys žydas Zenderis 
Levinsonas, čilietis Guillermo 
Beausire Alonso ir paragvajietis 
Toroteo Grandei. Visų keturių 
kalinių likimu šiuo metu rūpi
nasi “Tarptautinės Amnestijos” 
organizacija, kurios centras 
Londone. Anglijos katalikų pri
mas paragino paliestųjų šalių 
vyriausybes parodyti tikrą susi
rūpinimą savo piliečių teisėmis 
ir paleisti sąžinės kalinius. “Vy
riausybės visuomet laužo žmo
nių teises, kai valstybė nori bū
ti daugiau piliečių viešpačiu, 
negu tarnu” — pabrėžė kardi
nolas Hume.

A. Lembergas 

dyti Ispanijos kompartiją. S. 
Carillas yra pasmerkęs Sovietų 
Sąjungos suorganizuotą invaziją 
Čekoslovakijon, viešai pareiš
kęs, kad stalinizmas tebėra gy
vas Sovietų Sąjungoje, ir netgi 
pasiūlęs Kremliaus vadams at
viras diskusijas šiuo klausimu. 
Tikruoju europinio komunizmo 
tėvu yra laikomas Italijos ko
munistų vadas E. Berlingueris, 
taip pat siekiantis nepriklauso
mos linijos ir jau bendradar
biaująs su Italiją valdančiais 
krikščionimis demokratais.

Baudžia disidentus
Sovietų Sąjunga, nepaisyda

ma paruošiamųjų Belgrado kon
ferencijos darbų, pradėjo teisti 
disidentus, sekančius Helsinkio 
susitarimų pažeidimus. J. Orlo
vas, įsteigęs tokią grupę Mask
voje, buvo suimtas vasario mė
nesį. Jo žmonai dabar pranešta, 
kad bus teisiamas už antisovie- 
tinio melo skleidimą. Ukrainoje 
taip pat buvo nuteisti du disi
dentai — poetas M. Rudenka 
ir mokytojas O. Tichyj. Pirma
sis gavo penkerius metus kon
centracijos stovyklos, antrasis 
dešimtį. M. Rudenka buvo įstei
gęs ukrainiečių grupę Helsin
kio susitarimų vykdymui prižiū
rėti, O. Tichyj buvo tos grupės 
nariu. Abiem prie tiesioginės 
bausmės koncentracijos stovyk
loje dar pridėta ir po penkerius 
metus Sibiro tremties. Dėl Bel
grado konferencijos iš kalėji
mo buvo išleistas belgas A. Py
pė, kurį KGB saugumiečiai su
ėmė Leningrade 1976 m. gruo
džio 23 d. Už atsišaukimų dali
nimą jis buvo nuteistas kalėti 
penkerius metus. Teisme A. Py
pė sakėsi tik norėjęs įsitikin
ti ar Sovietų Sąjunga iš tikrųjų 
yra laisva šalis. Belgijos vyriau
sybės ligšiolinės pastangos iš
laisvinti šiam turistui buvo ne
sėkmingos. Jo paleidimas yra 
aiškiai susietas su Belgrado 
konferencija, kurioje Belgija 
būtų iškėlusi šį klausimą.

Amnestija
Komunistinis Čekoslovakijos 

režimas paskelbė amnestiją če- 
koslovakams, pabėgusiems už
sienin po sovietinės invazijos 
1968 m. Spėjama, kad tokių as
menų yra apie 75.000. Jiems 
bus išduodami oficialūs išvyki

Šios savaitės numeryje'
Kas laimi? — fizinė jėga ar dvasinės vertybės?
Kai valdžia savivaliauja ... — mūsų bendradarbis Euro
poje išryškina svarbiuosius Britanijos kardinolo Hume kal
bos momentus
Žuvis ir svečias trečią dieną ... — atostoginiai svečiavi- 
mosi svarstymai
Neįspūdingas Brežnevo vizitas — mūsų bendradarbis 
Paryžiuje rašo apie opozicines nuotaikas
Knygelė, jaudinanti didelius žmones — informacija apie 
susidomėjimą N. Sadūnaitės kalba sovietiniame teisme
Lietuviai, neskriauskim vienas kito ... — pagrindiniai 
a.a. dr. Domo Jasaičio nueito kelio bruožai
Tradicinis vilniečių sąskrydis Kanadoje — reportažas 
apie jų svarstymus bei rūpesčius
Žvilgsnis j lietuvius Kanadoje — čikagiečio žurnalisto re
portažas apie stambiąsias kolonijas
Pagerbtas šventovės statytojas — kun. Justino Berta- 
šiaus sukaktis
Pasikeitimai lietuvių veikloje — pranešimas apie naują 
VLB vadovybę
Vytautui Alantui 75! — žymiojo rašytojo amžiaus sukaktis 
Naujas vardas meno pasaulyje— pirmoji dail. Jono Ston
kaus paroda Simcoe, Ont.

mo leidimai arba bus leidžia
ma atsisakyti Čekoslovakijos pi
lietybės. Tokiu atveju jie nevar
žomi galės lankytis Čekoslova
kijoje su užsienio valstybių pa
sais. Išimtis betgi numatyta 
tiem asmenim, kurie spaudoje, 
per radiją ar televiziją yra puo
lę komunistinį Čekoslovakijos 
režimą. Jiems kompartija jau 
yra atėmusi Čekoslovakijos pi
lietybę. Atrodo, jie Čekoslova
kijon nebus įsileidžiami net ir 
su kitų valstybių pasais.

Laivų paradas
Britanijos karalienė Elzbieta, 

švenčianti sidabrinį jubilėjų, 
Portsmouthe buvo sutikta karo 
laivų paradu. Išrikiuoti laivai 
sudarė septynių mylių liniją, 
pro kurią praplaukė karališkoji 
jachta “Britannia”. Paradui bu
vo sutelkta apie 100 britų lai
vų ir 70 kitų valstybių. Laivy
nas visada buvo Britanijos ga
lybės simbolis. Kai Elzbieta 
1952 m. buvo vainikuojama ka
raliene, britų laivynas turėjo 
penkis kartus daugiau laivų. Jo 
sumažėjimas iki šimto laivų liu
dija turėtos galybės kritimą — 
Britanija jau nebevaldo van
denynų.

Paskutinė kolonija
Paskutinė Europos šalių ko

lonija Afrikoje tapo 49-tąja ne
priklausoma valstybe. Savo tau
tinę vėliavą iškėlė Džibučio res
publika, turinti 9.000 kv. mylių 
plotą ir 220.000 gyventojų. 
Nors Prancūzija jai suteikė ne
priklausomybę, bet ir toliau ten 
palieka apie 4.000 karių. Bus tę
siama ir finansinė parama, per 
metus siekianti apie 140 mili
jonų dolerių, kurių didžioji da
lis tekdavo prancūzams kariams 
bei administratoriams. Džibutis 
turi reikšmingą strateginę pozi
ciją, nes yra vakarinėje Bab ei 
Mandebo sąsiaurio pakrantėje. 
Jis jungia Sueso kanalą, Rau
donąją jūrą su Adeno įlanka ir 
Indijos vandenynu. Į Džibučio 
teritoriją pretenzijas reiškia 
marksistų valdomos kaimyninės 
Somalijos ir Etiopijos valstybės. 
Džibutis ypač svarbus Etiopi
jai, nes per jo uostą vyksta pre
kyba su užsieniu. Galbūt dėl 
šios priežasties iš nepriklauso
mybės iškilmių pasitraukė Etio- 

(Nukclta į 7-tą psl.)
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Neįspūdingas Brežnevo vizitas
Kai svečias vakarieniavo prezidentūroje, filosofas Sartre

Žuvis ir svečias trečią dieną...
Vykstantiems atostogauti pas 

gimines ar draugus žinotina, 
kad “žuvis ir svečias trečią die
ną dvokia”.

Spaudoje pokštininkai kartais 
pagarsina, kad jie žino pigų bū
dą ramiai atostogas praleisti na
mie, būtent, išjungti telefoną, 
durų skambuti, pranešti drau
gams, kad išvažiuoji, užrakinti 
frontines duris ir pakabinti ant 
durų užrašą — išvyko atostogų. 
Tai galbūt tinka rašytojams, po
etams ir panašaus tipo žmo
nėms, bet ne eiliniams pilie
čiams.

Tėvynėje lietuviai ūkininkai 
dažnai būdavo varginami ilgo 
sVečiavimosi, nes vasaros metu 
į didesnius ūkius, ypač paupyje 
esančiuosius, suvažiuodavo gi
minės atostogauti. Būtų gerai, 
jeigu jie atostogautų visi kartu, 
bet jie to nedarydavo — atva
žiuodavo vieni vieną mėnesį, ki
ti kitą, o kartais dar ir treti vė
liau atvykdavo. Miesto žmonės 
kaimiečių niekad nesuprato ir 
dabar nesupranta. Jie manė, 
kad ūkyje yra pigaus maisto, at

liekamų kambarių, daug gryno 
oro. Kaimiečiai gi iš pagarbos 
miestelėnams neleisdavo dirbti, 
>net pavalgius indų nurinkti — 
miestiečiai, mat, “ponai”, dirbti 
nepratę. Taip tie svečiai atosto
gaudavo linksmi, nerūpestingi, 
neapsisunkinę jokiomis parei
gomis ir nieko nemokėdami. Jie 
dažnai manydavo, kad ūkinin
kui džiaugsmas juos turėt. Žino
ma, maitindavo svečius pagerin
tais valgiais, o jie neretai net 
lovų nepasiklodavo, neskaitant 
jau kitų namų apyvokos darbų.

Blogiau būdavo, kai dėdė kle
bonas atvažiuodavo Į ūkį. Dėl jo 
nevienam viščiukui galva nusi
risdavo. Reikėdavo pririnkti 
mišku kvepiančių uogų iš goje
lio. Vakarais jis padėdavo savo 
batus už durų, kad būtų nuva
lyti. Ką gi — tekdavo blizginti, 
nes lauktuvių vaikams atvežda
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

vo “dūdelių”, o kartais “karvy
čių”. Jos būdavo saldžios, ska
nios ir už tai niekas nesipriešin
davo porą vakarų “nuvaksuot” 
jo avalynę, bet jeigu ilgiau pa
būdavo, atrodydavo persunku 
— nė “dūdelės” negelbėdavo.

Svečias turi būt pagerbtas ir 
globojamas dvi, tris dienas, o 
toliau jis turėtų arba įsijungti 
į namų darbus, arba išvažiuoti 
namo.

Ne tik kaimiečiai, bet ir 
miestiečiai pripažįsta, kad tre
čią dieną svečias, kaip ir žuvis 
(jei tik nesušaldyta), dvokia, 
tampa nereikalingu.

Teko būti liudininke vienų 
tokių atostogų ir Toronte. Buvo 
apsistoję svečiai iš Australijos. 
Kaikurie dar niekad nematyti, 
rodos, buvo labai mieli, laukia
mi, bet po kelių dienų šeiminin
kė pradėjo juos ignoruot, nes 
buvo labai “poniški” — indų 
neplaudavo, vonios po nusimau- 
dymo nemazgodavo, nekalbant 
jau apie virimą. Galiausiai pa
tys svečiai susiprato, kad ne
mėgstami, tik niekaip nesupra
to, jog namų apyvokos dalį pa
tys turi atlikti, jei pasilieka 
daugiau nei porą dienų. Po to
kio nelemto viešėjimo — atos
togavimo vargu ar galima tikė
tis būti pakviestiems antrą kar
tą. Neretai taip ir payra drau
gystės bei giminystės ryšiai.

Ruošiantis pas gimines atos
togų, reikėtų pagalvoti, kaip ten 
prisitaikyti, kad nereiktų pra
rast draugus ar gimines dėl 
menkų nesusipratimų, ypač ten, 
kur nėra samdytų tarnų.

Aišku, geriausia atostogauti 
ten, kur galima apsimokėti už 
viską ir sugrįžti su linksma, 
giedra nuotaika. Alijošiūtė

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

Kanados gyvatariečiai smagiai šoka Australijos sostinėje Kanberoje. Iš kairės: K. Kaminskas, J. Jokūbynaitė, V.
Lukošius, R. Stanaitytė. Akordeonu groja K. Deksnys “The Canberra Times”

Jaunimo skrydis per
Atsiminimų ir įspūdžių nuotrupos po "Gyvataro"

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Suspėjome aplankyti ir nau
jąjį Adelaidės teatrą, kuris dar 
nėra užbaigtas. Iš lauko pasta
tai nėra labai įspūdingi, be't pa
statyti parke prie upės, turi gra
žią aikštę, kurioje galima pasi
vaikščioti pertraukų metu. 
Puošnus, vienu motyvu deko
ruotas vidus, išklotas minkštais 
kilimais. Šiltomis spalvomis de
koruota koncertų salė, o dramai 
parinktos šaltos — pilkos, juo
dos ir mėlynos spalvos. “Tegul 
niekas nebando prieštarauti, jog 
šis yra pats gražiausias teatras 
pasaulyje” — pabrėžia mus ve
džiojanti teatro tarnautoja. Pa
maniau, kad ji turi galvoje gar
siuosius operos rūmus Sydnė- 
juje.

“Gyvataro” koncertas
šeštadienis, sausio 8, buvo la

bai karštas. Bijodami, kad mūsų 
šokėjai gali pradėti alpti nuo 
karščio, rūpestingi šeimininkai 
parūpino druskos tablečių, van
dens ir kitų gėrimų. Lietuvių 
Namai buvo pilnutėliai, nes ir 
visos stovinčios vietos buvo už
imtos. Paklausiau šokėjus, gal 

jie norėtų dėl karščio sutrum
pinti programą. “O ne!” — pro
testavo mano dideliam džiaugs
mui visi. “Kai tiek žmonių susi
rinko mūsų pamatyti, mes nega
lime jų apvilti”. Pasirodo, jau
nystė, entuziazmas, pakili nuo
taika gali daug pasiekti, šį va
karą aš‘tikrai didžiavausi jais.

Ką apie mūsų koncertą Ade
laidėje sakė žiūrovas, vėl paci
tuosiu ištraukas iš jų laikraš
čių. “Mūsų Pastogė” 3 nr.:

Mergaitės jaunos, lieknos, malo
nios šypsenos veiduose. Jų išpildy
mas puikus — lankstūs šokėjų jude
siai, kojų lengvumas, užtikrintas 
choreografijos išpildymas, tarp sa
vęs bendravimas ir nuotaikų perda
vimas veido išraiškom, grupę pasta
to užtarnauton aukštumon . .. Žiū
rovai nenusėdi vietoje — ploja, 
švilpia, spontaniškai prisideda prie 
muzikos takto, šypsosi šokėjams 
nuotaikomis dalyvaudami kartu su 
jų energija, jų grožiu ir jaunatve. 
Krūtinės pučiasi pasididžiavimu, vei
dai švyti vienas į kitą žiūrint ir visų 
galvose viena mintis — “štai mūsų 
jaunimas, štai mūsų šokiai, pasau
lyje gražesnių nėra ...”

“Adelaidės Lietuvių Žinios” 
2 nr. (M. Grėbliūnienė) rašė:

štai ir mergaitės lieknos kaip lie
pos, lengvos kaip nendrės, pasipuo
šusios puikiais lietuviškais kostiu
mais susiburia šokiu scenoje. Šoka 
grakščiai, lengvai, linksmai.. . Šokis 
veja šokį, puikiausiai apvaldomas ir 
juo toliau, juo smagiau išpildomas. 
Ir taip visą programos laiką. Akys 
blizga, sijonai, kasos skrieja, kojos 
veik žemės neliečia ... Šiuose mūsų 
šokiuose prabilo lietuviško kaimo 
dvasia: rimta, gili, linksma, išdykau
janti ... Ir taip šokis surišo žiūro
vą su šokėju, pranešėjom, muzika. 
Viskas buvo drauge išgyventa, pa
stebėta.

Toje pačioje salėje prie va
karienės stalo atsisveikinome, 
pasikeitėme dovanėlėmis, padė
kodami vieni kitiems, pasižadė
dami palaikyti ryšius. Jų tauti
nių šokių grupė “Žilvinas” mū
siškius globojo ir dar užbaigtu- 
vėms privačiai išsivežė.

Pakeliui j sostinę
Ankstyvą sekmadienio rytą, 

po kun. A. Spurgio specialiai at
laikytų Mišių, vėl nenoromis ir 
braukdami ašarą iš abiejų pu
sių, tačiau jau daug lengviau, 
negu Melburne, nes išbuvome 
tik 5 dienas, paspaudėme gau
siai susirinkusiems adelaidiš- 
kiams rankas ir išvykome dvie
jų dienų kelionei į Kanberą.

Iš pradžių vaizdai tokie patys. 
Po kelių valandų pradėjome va
žiuoti paupiu ir pamažu kilti į 
kalnuotesnes vietas, kur vaizdai 
vis gražėjo: daugiau žalumo, pa
kelėse žydinčių krūmų, tolumo
je matėsi mėlynuoją kalnai. Die

Paeiti kq
išvykos į Australiją

sų jaunimas atrodė prieš Aust
ralijos jaunimą labai gerai, nes 
ten dar beveik visi serga ilgų 
plaukų ir netvarkingumo liga, 
kuri Kanadoje jau baigia išnyk
ti. Kanada jiems atrodo kaip 
baltų meškų, eskimų, indėnų ir 
ruonių kraštas.

Kanberos lietuviai nepagailė
jo mums šiltų žodžių, mergaites 
apdovanojo skarelėmis, o vyrus 
alaus bokalais.

Australijos sostinė
Pusę sekančios dienos pasky- 

rėme apžiūrėti Kanberai. Mūsų 
autobuso šoferis, labai puikus 
šviesiaplaukis vyrukas, visada 
švaria tvarkinga uniforma apsi
rengęs, jau per keletą dienų bu
vo labai susigyvenęs su mūsų 
jaunimu. Šiandien turėjo būti 
paskutinė jo kelionė. Dažnai jis 
vežioja įvairius turistus, tad ga
lėjo labai gerai mums aprodyti 
sostinę, nors ir p. Dirkis buvo 
pasisūlęs jam padėti.

Kanbera labai gražus miestas. 
Daug erdvės, namai modernūs, 
daug žalumos, gatvės plačios, 
švarios ir tiesios. Parlamento 
rūmai, kuriuos aplankėme, pa
našūs į Vašingtono Baltuosius 
Rūmus. Vos įėjusius mus pasiti
ko jau pažįstamo mums Mr. B. 
Snedden paveikslas. Rūmai 
baigti statyti ir atidaryti tik 
1926 m. Priešais juos — Penta
gonas, o šalia jo — paminklas 
žuvusiems kariams su labai įspū
dingu gražiu muzėjumi, kuria
me galėtumei daug laiko praleis
ti. čia pastatyti ir mažieji japo
nų naikintuvai, kuriais jie patys 
nusižudydavo, norėdami patai
kyti į taikinį. Iškeltas ir jų po
vandeninis laivas, sučiuptas 
Australijos uoste. Įvairių kovų 
I ir II D. karų detalės nepapras
tai vaizdžiai atvaizduotos šviesų 
ir gilumos išgavimo efektais, 
jog, rodos, tikrai stovi kovos 
lauke.

Visą miestą puošia viduryje 
esantis dirbtinis ežeras, pava- 
tas Burley Griffin vardu. Iš eže
ro kyla 200 pėdų augščio kapi
tono J. Cook fontanas, kuris, vė
jui pučiant, atrodo kaip didžiulė 
vėliava ir tikrai yra visos sosti
nės puošmena, matoma iš visur.

Už miesto pilkšvai melsvi kal
nai Black Hills iškyla žydrai mė
lyno dangaus fone. Ant kalvos, 
netoli nuo parlamento rūmų, 
sustatytos įvairių valstybių am
basados — viena už kitą gražes
nės, didesnės, paskendusios me
džiuose. Miestas naujas, augan
tis ir dar nesiekia ketvirčio mi
lijono. Kadangi jis yra kalnuo
se, tai oras labai malonus. Visas 
miestas nuteikia ramiai. Gaila 
jį palikti, bet reikia skubėti į 
4 milijonų didmiestį Sydnėjų — 
paskutinę mūsų sustojimo Aust
ralijoje vietą.

Į Sydnėjų »
Tikrai nustembu, kad ir vėl 

išvažiuojame į dviejų linijų ke
lią, kuris jungia sostinę su di
džiuliu uostu. Judėjimas jau 
daug didesnis. Atrodo, Austra
lijai labiausiai trūksta vandens 
ir gerų kelių.

Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
“Gyvataro” laukė gerokas būrys 
žmonių, užkandžiai ir pasitikti 
susirinkęs jaunimas. Jeigu Mel
burne sutikau daug pažįstamų 
ir draugų, Adelaidėje radau taip 
nat nemažą būrį, tai čia lau
kė Jadvyga Liutkutė - Viliūnie- 
nė. Žiūrėdamos viena į kitą, tur
būt galvojome tą patį: “Po dau
gelio metų pasikeitė mūs vei
dai”. “Na, — sakau aš, — pasi- 
guoskime kartu su Aisčiu, kad 
tik širdis viena ilgesio pilna, 
skausmo kupina, vis jauna ...” 
Šalia stovi jos dukra Ginta — 
tikras motinos paveikslas, kai ji 
buvo 19 metų mergina. Tuojau 
pat pasisveikinam ir su Tamara 
Vingiliene, kuri jau priglaudu
si laiko vieną iš mūsų vyrukų ir

na labai karšta, tad geriausiai 
jautėmės autobuso viduje. Va
kare pasiekėme Wondongą, kur 
pernakvojome p.p. Gaidelių 
viešbutyje. Jie dar tik pradeda 
kurtis, neseniai persikėlę iš 
Naujosios Gvinėjos. Net ir iš 
tų dviejų žmonių, neturinčių jo
kios pagalbos, patyrėme lietu
višką vaišingumą. Mūsų laukė 
jau paruošta vakarienė, švarios 
lovos, dėmesys ir draugišku
mas.

Sekantį rytą leidomės tolyn. 
Man buvo nuostabu, kad į viso 
kontinento sostinę veda irgi tik 
dviejų linijų keilas ir judėji
mas nėra labai didelis. Kanbe- 
ros Lietuvių Namus pasiekėme 
anksti po pietų. Jų namai ir vėl 
skirtingi. Atrodo nauji, moder
nūs. Viduje matyti sustatytos 
įvairios lošimo mašinos, kur ga
li laimėti, dar greičiau pralai
mėti pinigų. Toliau —- turtin
gas baras ir valgykla, už jų sa
lė. Kanberoje lietuvių nedaug, 
bet ir jie labai rūpestingi, vai
šingi. Mus sutikęs inž. Dirkis 
su ponia pirmiausia nuvežė į 
studentų bendrabutį, kuriame 
vos nusiprausėme, ir vėl grįžo
me į Lietuvių Namus vakarie
nės bei susipažinimui su vietos 
lietuviais.

Lietuvių Namuose susirinko 
gausus būrys Kanberos lietuvių. 
Susipažinome su dr. K. Kemė- 
žiu, kuris yra bendruomenės 
pirmininkas, mus globojusiu 
inž. Dirkiu ir jo malonia žmona 
bei dukra ir kitais lietuviais. 
Tai vienintelis miestas, kuria
me nesutikau senų pažįstamų. 
Man rūpesčio kėlė lošimo ma
šinos, kurias tuojau apspito mū
sų jaunimas, nes kažkuriam įme
tus 25 et, iš mašinos išbiro visa 
krūva pinigų. Tai buvo tik kab
liukas, kad kiekvienas išbandy
tų savo laimę. Grįžę į nakvynės 
vietą, išsiaiškinome, kad galuti
niame rezultate vistiek turi pra
laimėti, kad lošimas yra liga ir 
1.1. Sekančią dieną jau buvo 
lengviau, nes pirmo vakaro pa
moka buvo gera. Stebėjausi, ko
dėl tos lošimo mašinos čia taip 
akį patraukiančiai sustatytos ir 
vilioja, ypač jaunimą. Pasirodo, 
tai didelis klubo pajamų šalti
nis.

Koncertai Kanberoje
Atrodo, Kanberos lietuviai 

“Gyvataro” atvykimą išnaudojo 
labai planingai: pietų metu be
veik miesto centre esančiame 
mažame parke buvo viešas pasi
rodymas ir lyg reklama visai 
miesto publikai. Susirinko tele
vizijos, laikraščių atstovai ir mi
nia smalsuolių, kurie labai do
mėjosi — kas tie lietuviai, at
vykę iš kitos ' pasaulio pusės. 
Tiek šokėjai, tiek aš pati įkalbė
jome savo įspūdžius Kanberos 
lietuvių radijo programai ir 
stengėmės išpildyti visus rengė
jų pageidavimus, nes jie žinojo 
ką daro.

Tos pačios dienos vakaro kon
certas įvyko puošnioje valstybi
nio teatro salėje kviestinei 
Australijos sostinės publikai, 
įvairių tautybių atstovams ir 
gausiam būriui lietuvių. Įėjimas 
buvo tik su pakvietimais ir ne
mokamas. Malonu buvo atlikti 
programą su šviesų efektais, 
puikioje scenoje,' jau negalvo
jant apie karštį ir spūstį.

Kai po koncerto sugrįžome į 
Lietuvių Namus vakarienei, te
ko pasikalbėti su kviestiniais 

. svečiais. Daugiausia juos domi
no, kaip galima sutelkti jau
nimą, palaikyti drausmę, kad 
net svetimą kontinentą galėtum 
pasiekti. Ypač kitų tautybių at
stovai skundėsi,- kad jie įstengia 
dar iki 15-16 m. jaunuolius iš
laikyti, bet jokiu būdu neilgiau. 
Nusprendė, kad arba lietuviai 
yra ypatingi žmonės, arba Ka
nados krašto auklėjimas ir įta
ka jaunimui didelė. Tikrai mū-

vaišino sovietų disidentus
Leonidas Brežnevas š.m. bir

želio 20 d., 16 v., atvyko oficia
liam vizitui į Paryžių. Išlipantį 
iš lėktuvo svečią sveikino 140 
patrankų salvės.

Buvo manyta, kad kaikurie 
pareigūnai galėjo nepagalvoti 
apie sovietišką skonį ir dėl to
kio lengvabūdiškumo su ilgais 
plaukais galėjo suerzinti iškil
mingąjį svečią. Todėl Orly aero
dromo svetainėje buvo įrengta 
kirpykla.

Savo kalbose ir Valery Gis- 
card d’Estaing, ir Leonidas Brež
nevas pabrėžė to vizito didelę 
reikšmę abiejų kraštų draugys
tės stiprinimui ir pasaulio tai
kos plėtimui. Abi pusės norėjo 
pataisyti pernai nepasisekusios 
Prancūzijos prezidento kelionės 
į Maskvą slegiančią nuotaiką.

Šį kartą pokalbiai vyko man
dagesnėje formoje, tačiau abi 
pusės pasiliko prie savo princi
pų ir didesnių sprendimų nepa
darė. Brežnevas savo ideologi
nės kovos neatsisakė, atominių 
ginklų kontrolės nepriėmė, 
žmogaus teisių klausimas pra
slydo pro ausis be jokios reak
cijos. Vienok Brežnevas sutikęs, 
kad Izraelį, kaip valstybę, reik
tų pripažinti ir kad Afrika turė
tų priklausyti afrikiečiams.

Baigminiame pranešime abi 
pusės pareiškė, kad pokalbiai 
buvę atviri ir labai naudingi 
Jeigu kokios naudos galėjo bū

Knygelė, jaudinanti didelius žmones
Belgrado konferencijos pro

ga visiems Kanados parlamento 
nariams, senatoriams ir Helsin
kio aktą pasirašiusių nekomu
nistinių valstybių ambasado
riams Kanados Lietuvių Katali
kų Centras išsiuntinėjo laiškus 
ir brošiūrėles su Nijolės Sadū- 
naitės pasakytąja kalba teismo 
metu. Laiškuose ypač buvo at
kreiptas jų dėmesys į religijos 
persekiojimą Lietuvoje. Iki šiol 
laiškais atsiliepė 6 senatoriai, 
10 ministerių, 18 parlamento 
narių ir 3 ambasados.

Senatorius Eugene Forsey 
rašo: “Tai labai jaudinantis 
dokumentas (Nijolės Sadūnai- 
tės kalba). Kuo greičiausiai jai 
parašiau laišką. Esu prancūzų 
protestantų šventovės vyresny
sis Otavoje ir ten man tenka 
kartais pamokslauti. Sekantį 
kartą susirinkusiems maldinin
kams pateiksiu prancūzišką ver
timą jos žavingos kalbos teisme. 
Ji yra tikra kankinė, tikra tikė
jimo liudytoja. Aš melsiuosi už 
ją”

Kitas senatorius Chesley W. 
Carter domėjosi, ar Nijolė Sa- 
dūnaitė tebėra kalinama toj pa
čioj vietoj, ir žadėjo taipgi jai 
laišką parašyti.

Parlamento narys Sean O’Sul
livan, iš Hamilton-Wentworth 
apylinkės, atsiuntė ištraukas 
parlamento debatų, kur jis kė
lė klausimus užsienio reikalų 
ministeriui ir kalbėjo Helsinkio 
sutarčių pažeidimo reikalais va
sario 24 d. Vėliau pakartotinai 
jis atsiuntė kitas ištraukas, kai

LBF tarybos rinkimai
LFB vyr. tarybos posėdyje 1977 

m. kovo 12 buvo nutarta skelbti LFB 
vyriausios tarybos rinkimus. Šiems 
rinkimams pravesti Čikagoje sudary
ta rinkimų komisija: Juozas Baužys, 
pirm., Nijolė Baronienė ir Česlovas 
Grincevičius. Adresas: LFB rinki
mų komisija, c/o J. Baužys, 7225 W. 
Higgins Ave., Chicago, Illinois, 
60656, USA.

skuba namo. Mus pasitiko ir 
Bendruomenės pirm. K. Stašio- 
nis.

Siauromis ir plačiomis gatvė
mis važiavome virš valandos, kol 
pasiekėme dr. Viliūno namus 
Carlingfordo priemiestyje. Nu
stebau, kad Ginta jau buvo par
vežus! vieną mūsų mergaičių su 
skaudama gerkle. Dr. Viliūnas 
ją apžiūrėjo ir, davęs piliulių 
bonkutę, liepė gulėti. Išleisda
mas pasakė: “Nesirūpink, mer
gaite, užmokesčio nereikia^ o 
‘ačiū’ jau pilnos kišenės . . .” 
Pastebėjau, kad tai linksmas 
žmogus, paslaugus, draugiškas. 
Vėliau kiekvieną vakarą iki vė
lyvos nakties praleisdavom be
sikalbėdami įvairiausiomis te
momis. Bet tą vakarą jis buvo 
labai nusivylęs, kai, paskambi
nęs savo naujai pacientei, nera
do jos namuose. Kitą dieną su
tikęs ją apibarė, kad neklauso 
gydytojo. “Daktare, juk aš ne
atvažiavau taip toli sirgti. Man 
reikėjo apžiūrėti Sydnėjų”, — 
aiškinosi ji.

(Bus daugiau) 

ti, tai tik iš prekybos sutarčių 
pasirašymo. Sovietų Sąjunga 
yra ketvirtasis Prancūzijos kli
entas. Turėdama rimtų sunku
mų pasaulinėje rinkoje, tokiu 
prekybos praplėtimu Prancūzi
ja palengvina ekonominio ba
lanso išlyginimą. Sovietų Sąjun
gai daug ko trūksta.

Visuomenei tas vizitas nepa
darė nė mažiausio įspūdžio. Net 
pats Georges Marchais, Prancū
zijos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius, pareiškė ne
matęs reikalo susitikti su Brež
nevu. Mieste vienur kitur ma
tėsi priešiškų Brežnevui plaka
tų, atsišaukimų ir įrašų ant sie
nų dešiniųjų ir kairiųjų grupių. 
Tą vakarą, kai Brežnevas su 150 
svečių vakarieniavo prezinden- 
tūroje, Jean-Paul Sartre ir kiti 
suruošė vakarienę disidentams: 
Amalrikui, Pliuše, Bukovskiui 
ir kt.

Žydų delegacija, susidedanti 
iš vyriausio rabino Kaplano ir 
barono Edmundo Rotschildo, 
įteikė Brežnevui raštą, prašantį 
paaiškinimų apie žydų likimą 
Sovietų Sąjungoje.

Paprastai valstybių galvos po 
oficialiųjų reikalų tvarkymo pa
silieka keliom dienom turizmui 
ir privaliem vizitam, bet dėl 
saugumo sunkumų tai nebuvo 
įmanoma Leonidui Brežnevui 
— birželio 23 d. po pietų iš
skrido atgal į Maskvą. M.

vėl mūsų klausimus iškėlė ge
gužės 31 d.

Parlamento narė Aideen Ni
cholson iš Toronto Trinity ra
jono atsiuntė ištraukas savo 
keltų klausimų užsienio reika
lų ministeriui gegužės 20 d., kai 
visas posėdis buvo pašvęstas 
Helsinkio sutarčių reikalams. Ji 
taipgi atsiuntė specialaus užsie
nio reikalams komiteto posė
džio, įvykusio gegužės 26 d., 
protokolą. Tame posėdyje ji vėl 
kalbėjo mūsų reikalais.

Parlamento narys Lincoln M. 
Alexander iš Hamiltono West 
apylinkės savajame laiške pri
dūrė, jog gautąjį laišką iš Ka
nados Lietuvių Katalikų Centro 
įteiks užsienio reikalų ministe
riui Donald Jamieson ir tikisi, 
kad panašiai pasielgs daugumas 
parlamento narių.

Buvęs Kanados ministeris pir
mininkas John Diefenbaker pa
rašė ilgą, užjaučiantį laišką, pri
mindamas, kad paskutinis vie
šas Kanados valdžios protestas 
prieš žmogaus teisių pažeidinė
jimus Sovietų Sąjungoje buvo 
padarytas 1960 m., kai Jungti
nėse Tautose jis pasisakė prieš 
priespaudą komunistų paverg
tuose kraštuose. Dabar jis laiš
ke reiškia abejonę, ar dabarti
nė Kanados valdžia bus pakan
kamai tvirta ir iškalbi Belgrado 
konferencijoje, nes Helsinkio 
konferencijos išvakarėse Tru
deau vyriausybė buvo nusitei
kusi visas sutartis priimti bei 
pasirašyti ir tik jis vienas (Die- 
fenbakeris) praktiškai teprieš- 
taravęs. J. Stš.

1. Pagal LFB statutą ir rinkimų 
nuostatus, į LFB vyr. tarybą bičiu
liai ir bičiulės renka iš savo tarpo 
9 narius trejų metų laikotarpiui tie
sioginiu, slaptu, korespondcnciniu 
būdu.

2. Kandidatus- į LFB vyr. tarybą 
gali siūlyti bičiulių grupė ar pavie
niai bičiuliai, pasiųsdami rinkimų 
komisijai siūlomų kandidatų vardus, 
pavardes, adresus ir kiekvieno kan
didato raštišką sutikimą kandida
tuoti. Siūlymai turi būti siūlytojo 
pasirašyti ir iki 1977 m. rugsėjo 1 
d. atsiųsti rinkimų komisijai.

3. Iš pasiūlytų kandidatų rinkimų 
komisija sudarys bendrą kandidatų 
sąrašą ir kartu su balsavimo vokais 
bei taisyklėmis iki 1977 m. rugsėjo 
15 d. išsiuntinės bičiuliams-balsuoto- 
jams. Pabalsavus, balsavimo lapeliai 
grąžinami rinkimų komisijos adre
su iki 1977 m. spalio 15 d. (pašto 
antspaudo data).

4. Pastebėtus rinkimų netikslumus 
bei prasižengimus galima skųsti rin
kimų komisijai. Tokie skundai turi 
būti komisijai įteikti per penkias 
dienas nuo netikslumų pastebėjimo.

5. Suskaičiavus balsus ir neatsi
radus skundų arba juos išsprendus, 
rinkimų rezultatai iki 1977 m. lapkri
čio 1 d. bus paskelbti LFB kraštų val
dyboms ir visų bičiulių žiniai spau
doje.

Kviečiame Lietuvių Fronto bičiu
lius ir bičiules gausiai bei aktyviai 
dalyvauti LFB vyriausios tarybos 
rinkimų balsavimuose.

LFB rinkimų komisija

• Gyvos idėjos prasmė yra būti ne 
archyviniu idėjų sandėliu, o šviesa, 
žadinančia i tiesą ir gėrį. J. GIRNIUS



Toronto “Gintaro” ansamblio dainos grupė atlieka programą “Vilniaus” paviljone tautybių savaitės — Karavano 
metu Prisikėlimo salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuviai, neskriauskim vienas kito!
A.a. dr. Domas Jasaitis — studentas, gydytojas, veikėjas, rašto žmogus

Tradicinis vilniečių sąskrydis Kanadoje
Išrinkta nauja Kanados vilniečių valdyba • Nutarta pasiųsti raštus Lenkijos kardinolui Seinų lietuvių klausimu

S. DZIKAS

Ir aš įsiliejat! Į bėgančią minią. 
.. .pajudėjome Į nežinią. Prasidėjo 
“Po pasauli keliauja lietuvis” laiko
tarpis. Kada ir kaip jis baigsis? Ar 
priglaus mūsų kaulus drauginga, 
bet visgi nesavo žemė? Ar dar api
bers mus laimė savo paguoda ir mes, 
jau pasenę, gyvenimo kovų nuka
muoti, bet išsaugoję savyje meilę 
lietuviui ir Lietuvos laisvei, pama
tysime išlaisvintos šalies padanges, 
jos pievas, dirvas ir miškus ...

Taip baigė dr. D. Jasaitis sa
vo prisiminimų apybraižą, ku
rioje jis aprašė dvi naktis, pra
leistas Šiaulių kalėjime, prieš 
pat paliekant bolševikų graso
mus Šiaulius. Deja, jis mirė š. 
m. birželio 5 d., išsaugojęs mei
lę lietuviui ir Lietuvos laisvei, 
bet nesulaukęs šalies išlaisvini
mo.

Dr. D. Jasaitis buvo tauri as
menybė. Jo organizaciniai suge
bėjimai, idealizmu grindžiama 
veikla, Įtaigaus kalbėtojo dova
na ir platus įžvalgumas bei nuo
širdus sielojimasis Lietuvos ir 
lietuvių tautos gyvybiniais rei
kalais jį įrikiuoja Į taurių ir pa
sišventusių mūsų tautos darbi
ninkų gretas. Jo mirtis yra žy
mus nuostolis visai lietuvių tau
tai.

Biografinės žinios
Dr. D. Jasaitis gimė 1898 m. 

rugpjūčio 18 d. Stanaičių k., 
Garliavos valse., Kauno apskri
tyje. Jo tėvas buvo ūkininkas, 
rusų kalintas už lietuvišką veik
lą. Mokėsi Kaune ir Voroneže, 
kur 1917 m. baigė M. Yčo gim
naziją. Medicinos studijas pra
dėjo Kieve. Vėliau jas tęsė Ber
lyno universite, kur 1923 m. ga
vo medicinos daktaro laipsnį. 
Po to dvejus metus dirbo įvai
riose Paryžiaus ligoninėse ir 
Pasteuro institute. 1925 m. įsi
kūrė Šiauliuose, kur vertėsi vi
daus ligų gydytojo praktika. Be 
to, buvo Šiaulių mokytojų se
minarijos mokytojas ir gydyto
jas. Nuo 1930 iki 1940 m. buvo 
Šiaulių miesto sveikatos sky
riaus vedėjas, o 1943-44 m. bu
vo miesto ligoninės direktorius. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

Į JAV atvyko 1950 m. čia 
1951-1953 m. dirbo Gaylord 
Farm sanatorijoj, Connecticut 
valstijoj. Nuo 1953 iki 1968 m. 
dirbo džiovininkų ligoninėj 
Tampoje, Fla. Išėjęs 1968 m. į 
pensiją, apsigyveno Mount Ver
non, N.Y., kur ir gyveno iki 
mirties. Liko žmona Sofija Lu- 
kauskaitė - Jasaitienė, žymi vi
suomenininke, agronome, sūnus 
dr. Stasys Jasaitis ir duktė Ele
na Valiūnienė.

Veiklos verpetuose
Dr. Jasaitis visuomeninę veik

lą pradėjo dar būdamas moks
leiviu, įstojęs dar tada tik į be
sikuriančią ateitininkų organi
zaciją. Jis buvo pirmuoju Kau
no jaunesniųjų ateitininkų kuo
pos pirmininku nuo 1911 iki 
1914 m. Voroneže 1915-17 m. 
buvo ateitininkų kuopos sekre
toriumi. Studijuodamas Berly
ne buvo stud, at-kų sąjungos 
pirmininku. Lietuvoje buvo At
eitininkų Federacijos garbės 
teismo nariu. Anksti įsijungęs 
į ateitininkijos tada gimstantį 
sąjūdį, stipriai suaugo su jo 
idealais ir visą savo veiklą bei 
asmeninį gyvenimą jais grindė. 
Dirbdamas Paryžiuje, jis buvo 
vietinės lietuvių studentų drau
gijos pirmininku.

Lietuvoje visuomeninė jo 
veikla daugiausia reiškėsi Šiau
liuose. Čia 1927-40 m. buvo

A.A. DR. DOMAS JASAITIS
f^^r^#^*^#^*^*^*^*^*^*^**^**^*^*^* 

Šiaulių medicinos draugijos pir
mininku, 1932-40 m. draugijos 
kovai su džiova skyriaus pirm, 
ir ilgamečiu tos draugijos cent
ro valdybos nariu. Daug metų 
buvo Lietuvos gydytojų s-gos ir 
kalinių globos draugijos centro 
valdybų vicepirmininku, 1932- 
40 m. Šiaulių “Vilties” draugi
jos moksleiviams šelpti pirmi
ninku. Vienas iš Šiaulių krašto
tyros draugijos steigėjų ir kurį 
laiką valdybos narys. Ilgametis 
Lietuvos pagražinimo draugijos 
Šiaulių skyriaus valdybos na
rys, Šiaulių “Rotary” klubo pir
mininkas (1938-40), Šiaulių 
miesto ir apskrities savitarpio 
pagalbos pirmininkas (1941-44).

Išeivijoj dr. Jasaičio visuome
ninė veikla neišsiplėtė, nes dėl 
profesinio darbo sąlygų ilgą lai
ką gyveno atokiau nuo didesnių 
išeivijos telkinių. Persikėlęs į 
Niujorko apylinkes, buvo LKM 
Akademijos vietinio židinio ir 
krikščionių demokratų skyriaus 
pirmininku. Nesunku suvokti, 
kiek energijos ir veržlumo turė
jo parodyti, kad čia suminėtas 
vadovaujančias įvairiose orga
nizacijose pareigas galėtų at
likti.

Ne vien organizacijose dr. Ja
saitis akytviai reiškėsi. Jo ini
ciatyva 1930 m. Šiauliuose bu
vo įsteigtas tuberkuliozinis dis
panseris, kurio vedėju jis buvo 
iki 1940 m. Gi 1930-40 m. jis 
buvo Šiaulių miesto sveikatos 
skyriaus vedėju. Tuo metu jis 
įvykdė naujos miesto ligoninės 
statybą. Gyvendamas Vokieti
joj, VLIKo vadovybės buvo pa
skirtas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininku ir yra 
daug nuveikęs tremtinių šalpos 
srityje. Politinėje veikloje ak
tyviai nesireiškė, nors ta sriti
mi giliai domėjosi. Tik dvejus 
metus (1946-47) buvo VLIKo 
vykdomosios tarybos nariu.

Gyvenimo kelrodžiai
Dr. D. Jasaičio visuomeninės 

veiklos kelrodžiu buvo tvirta ir 
gili ateitininko ideologija. Ta
me sąjūdyje jis aktyviai daly
vavo nuo pat jo pradžios ir li
ko tvirtai su juo suaugęs iki 
pat mirties. Praktinėje veikimo 
plotmėje jo sprendimus lėmė 
didieji krikščioniškosios demo
kratijos principai, atremti į po
piežių socialinių enciklikų dokt
riną. šių dviejų sąjūdžių lietu
viškoje išeivijos tikrovėje liki
mu jis giliai sielojosi. Ypatin
gai jis skaudžiai išgyveno ne
darną išeivijos katalikų tarpe. 
Paskutiniame savo laiške (bal. 

27 d.) šias eilutes rašančiam jis 
plačiau tą klausimą lietė ir kė
lė mintį, kad at-kų būsimame 
kongrese “būtų surastas susita
rimas, jei ne galutinis, tai bent 
5 metų paliaubos”. Jis lygiai 
skaudžiai išgyveno krikščioniš
kosios demokratijos organizaci
nės veiklos silpnėjimą išeivi
joje.

Spaudos puslapiuose
Dr. D. Jasaitis rašė daug ir 

Įvairiais klausimais: nuo dailio
sios literatūros iki mokslinių 
studijų. 1922 m. Dašaičio slapy
vardžiu kartu su Sakalu (J. Sa
kalausko slap.) išleido literatū
rinių bandymų knygutę “Padan
gėse” ir biografinį veikalą “Ka
liniams paaukotas gyvenimas”. 
1921 m. su A. Juška redagavo 
ideologinį ateitininkų leidinį 
“Mūsų idėjos”. Nuo 1968 iki 
1975 m. redagavo “Tėvynės 
Sargą”. Įvairiais visuomeniniais 
klausimais rašė “Ateities Spin
duliuose”, “Ateityje”, “židiny
je”, “Ryte”, “Tėvynės Sarge”, 
“Šiaulietyje”, “Mūsų Momente” 
ir kitur.

Jo raštų stilius gyvas, žodin
gas, dažnai su grožinės raštijos 
puošmenomis. Rašė jis daug 
taip pat medicinos mokslo ir so
cialiniais klausimais. Ypač do
mėjosi džiovos gydimo proble
mom ir jas gvildeno keliose stu
dijose. Šiais klausimais rašė 
“Medicinoje”, “Kosmose”,“Var

puose”, “Kovoje su džiova”, “L 
KMA Suvažiavimo Darbuose” ir 
“LKMA Metraštyje”. Visą laiką 
buvo LE medicinos skyriaus re
daktoriumi.

Susidomėjęs tautžudystės klau
simu Lietuvoje, 1964 m. LK 
Mokslo Akademijos suvažiavi
me Niujorke skaitė pranešimą 
tema “Nacionalsocialistinis ir 
komunistinis genocidas Lietu
voje”. Kiek apribojęs šią temą, 
pastaruoju metu rengė platų 
veikalą apie nacionalsocialistinę 
tautžudystę Lietuvoje, kurį ti
kėjosi netrukus baigti.

Dr. D. Jasaičio raštai, greta 
lakaus ir puošnaus stiliaus, pa
sižymi taip pat giliu dalyko pa
žinimu ir gausiu pirminių šal
tinių panaudojimu. Tuo tikslu 
jis vedė nepaprastai plačią ko
respondenciją. Jo raštai todėl 
visada yra originalūs ir vertin
gi. Pavyzdžiu gali būti 1970 m. 
“Tėvynės Sarge” paskelbtas jo 
straipsnis apie Aleksandrą Stul
ginskį. Ribotame straipsnyje čia 
sutelkta daug vertingos medžia
gos apie žymųjį mūsų valstybi
ninką.

Įtaigus kalbėtojas
Paminėtinas dar dr. D. Jasai

čio sugebėjimas patraukliai ir 
efektingai kalbėti. Daug kartų 
ir įvairiom progom jis savo kal
bomis žavėjo klausytojus, bet 
gal labiausiai prisimenama jo 
kalba, pasakyta 1927 m. Palan
goje, ateitininkų reorganizaci
nėje konferencijoje. Jis buvo 
tos konferencijos prezidiumo 
pirmininku. Po deglų eisenos, 
ant Baltijos kranto laužui nak
ties tamsoje liepsnojant, tada 
jis tarp kita ko kalbėjo:

Tautos gyvybė reikalauja darbo, 
žygių, ištvermės. Kartu su savim 
kviečiame visą Lietuvos visuomenę 
. . . Lietuviai, neskriauskim vienas 
kito . . . Lietuviai — mumyse visuo
se srovena mūsų rasės, senos kanki
nės rasės kraujas. Jis visus mus su
vienys, tik neieškokim svetimų die
vų, tik padėkim rutuliotis tautos 
dvasiai, tik auginkim tautos geni
jui sparnus, kurių plasnojimas visą 
Lietuvą ir pasaulį apims . . .

Praėjus penkiasdešimčiai me- 
(Nukelta į 7-tą psl.)

STEPAS VARANKA
Š.m. birželio 18 d. 40 Kana

doje gyvenančių Vilniaus kraš
to lietuvių suvažiavo į Paris, 
Ont., tradiciniam pasitarimui. 
Pavaišinti užkandžiais mielų 
šeimininkų p.p. Česnulių, vilnie
čiai pradėjo darbo posėdį. VK 
LS Kanados krašto v-bos pirm. 
Juozas Dilys tarė įžanginį žodį 
ir pirmininkauti pakvietė K. Ba
roną, sekretoriauti Vyt. Pečiu
lį, kurio tėvas ilgai kalėjo lenkų 
kalėjimuose. Pagerbus atsisto
jimu žuvusius, mirusius ir dar 
gyvus tautos kovotojus, buvo iš
klausyti sveikinimai.

Žodžiu susirinkusius sveikino 
KLB Hamiltono apylinkės pir
mininkas, Kanadoje gimęs ir 
baigęs šeštadieninę mokyklą 
Kazys Deksnys, kuris buvo at
vykęs į sąskrydį su savo sužadė
tine Klara Goldbergaite. Su jais 
buvo atvykęs ir jaunas apylin
kės vicepirm. Marius Gudins- 
kas. Pirm. Deksnys gražiai pa
sveikino susirinkusius, sakyda
mas: “Aš nemačiau Lietuvos. 
Mano tėveliai sakė, kad tai la
bai gražus kraštas. Aš džiaugiuo
si, kad mano tėveliai vertė ma
ne lankyti lietuvišką mokyklą, 
kurioje nemažai išmokau apie 
savo tėvų kraštą. Dabar dirbu 
Hamiltono lietuvių bendruome
nėje. Man su kitais tautiečiais 
tenka rengti Hamiltone ‘Vil
niaus Dienos’ minėjimus, tad 
nuoširdžiai prašau visus vilnie
čius ją remti ir kitus raginti jo
je dalyvauti”. Tai tiesa. Kana
doje tik Hamiltonas rengia Vil
niaus Dienos minėjimus. Reikė
tų Vilniaus Dieną rengti ir ki
toms kolonijoms.

Stepas Jakubickas sveikino 
atstovaujamų organizacijų var
du, Antanas Basalykas ir Stasys 
Dargis — šaulių vardu.

Raštu sveikino gen. Lietuvos 
konsulas Kanadoje dr. J. Žmui- 
dzinas, VKLS pirm. dr. J. Šal
na, Al. Gimantas, Jeronimas Ci
cėnas, gyvenantis JAV. Konsu
las dr. J. Žmuidzinas ir J. Cicė
nas buvo kviesti kaip garbės 
svečiai. Konsulas dėl ankstyves
nių įsipareigojimų atvykti nega
lėjo, o Cicėnas — dėl ligos.

Buvo pranešta, kad dr. J. Pu
zinas, anksčiau centro v-bos pra
šomas, š.m. balandžio 17 d. pa
darė pranešimą apie knygos 
“Rytų Lietuva” anglų kalba lei
dimą. Dr. J. Puzinui talkins 
prof. S. Sužiedėlis ir dr. A. Bud- 
reckis, iš VKLS— Albertas Mi
siūnas ir Z. Dailidka.

Skyrių valdybų atstovai — 
Paulė Ancevičienė, Ignas Šajau-

Žvilgsnis į lietuvius Kanadoj 2
Mums, JAV gyvenantiems lie

tuviams, skaitant Kanados lietu
vių laikraščius ir iš jų aprašy
mų sekant tenykščių lietuvių gy
venimą, o taip pat ir asmeniškai 
aplankius gyvąsias Kanados lie
tuvių kolonijas, susidaro aiškus 
vaizdas, kad lietuviai Kanado
je yra daug vieningesni, negu 
JAV-se. Vyresnioji emigracija 
ten nesudarė jungtinio lietu
vių organo, o tik paskiras drau
gijas bei organizacijas, Mont- 
realyje įkūrė Šv. Kazimiero liet, 
parapiją, taip pat veikė vieno
je kitoje srityje, bet bendros 
konsolidacijos vieneto neturėjo. 
(1940 m. buvo sudaryta Kana
dos Lietuvių Taryba, apimanti 
visus Kanados lietuvius. Ji vei
kė iki 1949 m. Vėliau buvo 
įsteigta Kanados Lietuvių Bend
ruomenė, Red.).

Vieną dieną jaukioje “Lokio” 
svetainėje Lietuvių Namuose 
Toronte ilgiau išsikalbėjau su 
Kanados LB krašto valdybos 
pirm. J. R. Simanavičium. Pir
mininkas pabrėžė: 1952 m. bu
vo Įsteigta Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, kurios nariu pa
gal Lietuvių Chartą yra kiek
vienas lietuvis. Taip Kanados 
Lietuvių Bendruomenė organiš
kai apjungė visus Kanados lie
tuvius, kurių Kanadoje esama 
apie 25.000, Toronte — apie 
10.000. Tarp LB narių skirtu
mas esąs šis: ar jis yra aktyvus, 
ar pasyvus. Koks nuošimtis Ka
nadoje yra aktyvių LB narių, 
pamatysime iš mano aplankytų 
atskirų apylinkių, nors pakan
kamai duomenų apie pačią di
džiausią bei gyviausią Toronto 
koloniją negalėjau surinkti dėl 
laiko stokos.

Įdomiausia tai, kad Kanados 
LB veiklą išplėtė visose svar
biausiose srityse: visuomeninių 
reikalų (politinėje), kultūrinė
je, švietimo ir šalpos, visoms 
toms sritims sudarydama atski
ras komisijas. Vienybės dvasia 
iš karto buvo išlaikyta, nes Ka
nadoje darbas nesusikryžiavo 

ka, Bronius Saplys, Eugenija 
Bulotienė, Albertas Misiūnas, 
Edmundas Cicėnas ir kiti pada
rė trumpus veiklos pranešimus. 
Buvo plačiai pranešta apie Su
valkų trikampio lietuvių tauti
nę, religinę ir materialinę pa
dėtį. Ilgiau nagrinėta Seinų lie
tuvių pamaldų problema. Buvo 
nutarta pasiųsti kardinolui Ste
fan Wyszynskiui, Lomžos vys
kupui M. Sasinowskiui ir ki
tiems augštiems pareigūnams 
atitinkamus raštus ten gyvenan
čių lietuvių pamaldų reikalu. 
Seinų lietuvių karštas noras yra 
turėti pamaldas senojoje savo 
šventovėje — bazilikoje.

Atrodo, kad dabartinė Len
kijos vyriausybė mažina tauti
nių mažumų gyventojų skaičių. 
Neseniai skaičiau “Maly slow- 
nik historii Polski” (Mažas Len
kijos istorijos žodynas), išleis
tą 1964 m. Varšuvoje. Dabarti
nėje Lenkijoje po įvairių repat
riacijų esama 1,5%, t.y. 500.- 
000 kitų tautybių gyventojų. 
Lietuvių — tik 10.000, daugiau
sia Balstogės srityje. Tikriausiai 
nemažai lietuvių dėl įvairių 
priežasčių užsirašė lenkais.

Diskusijose buvo pasisakyta 
dėl “TŽ” š.m. 23 nr. išspausdin- 
dinto rašinio “Mielu noru grą
žinsime Vilnių . ..” Ten rašoma, 
kad “TŽ” korespondentas turė
jo progos plačiau išsikalbėti su 
tremtinės Lenkijos vyriausybės 
premjeru K. Sabbatu. Premjero 
žodžiai atrodo labai palankūs. Iš 
kur atsirado staigus duosnu- 
mas? Arba toks pasakymas: 
“Vilnius buvo ir liks neginči
jama Lietuvos sostine, tik prob
lema ta, kad tas miestas yra 
lenkiškas”. Kaip suprasti “yra 
lenkiškas”? Taip, jis buvo 
prievarta lenkinamas, bet nėra 
lenkiškas.

Įdomu ką mūsų VLIKas į tai 
atsakys. Ar nereikėtų VLIKui 
su ta tremties vyriausybe suda
ryti kokią nors sutarti tuo rei
kalu? Kaip ten bebūtų, tokie pa
sisakymai lenkų politikų ir vei
kėjų yra reikšmingi, nes jie gali 
paveikti ir lenkus, kurie dau
giausia triukšmo kelia dėl Vil
niaus priklausomumo Lenkijai.

Dėl “trikampiečių” šelpimo 
pasisakė: P. Ancevičienė, V. 
Skrebutėnas, I. Sajauka, J. Ci
cėnas, E. Bulotienė ir kiti. Vie
ni manė, kad juos reikia šelpti 
siuntiniais ir, jeigu sąlygos lei
džia, pinigais, ypač nepasiturin
tį jaunimą. Kiti buvo priešingos 
nuomonės: pašalpos nepatenka 
ten, kur jos yra reikalingos. Vie
ni reiškė nuomonę, kad pašalpa 

nei su amerikinės ALTos, nei 
BALFo, nei su kitų bendrinių 
organizacijų darbo sritimis. Ka
nados LB kasmet rengia Ka
nados Lietuvių Dieną, paren
kant naują vietovę kiekvienais 
metais. Tradicinei Kanados Lie
tuvių Dienai šiemet ruošiasi 
Londono lietuviai. Ta didžioji 
šventė įvyks šį rudenį Londone, 
kur, klebono kun. J. Staškaus 
žodžiais, lietuviai yra ryžtingi, 
Lietuvių Dienai gauna geriau
sias sales, net specialias patal
pas universitete ir t.t.

Londone, Ont., LB įsteigta 
1952 m. pavasari. Jai priklau
so šiuo metu 300 narių, t.y. tiek, 
kiek mieste ir apylinkėse gyve
na lietuvių. Žinias suteikė apy
linkės steigėjas L. Eimantas, 
pas kuri radau ir visų LB Lon
dono apylinkės narių sąrašus. 
Dabartinio Londono apylinkės 
pirm. M. Chainausko neturėjau 
progos susitikti.

Gyvoje, po II pas. karo atsi
radusioje Hamiltono lietuvių 
kolonijoje visų lietuvių jungtis 
yra prel. J. Tadarausko vado
vaujama parapija su sale ir Jau
nimo Centru lietuvių veiklai. 
Parapijai priklauso apie 1,500 
asmenų, LB jungia apie 2,000 
tautiečių. Vietos lituanistinė 
mokykla augina gražų prieaug
lį LB-nei, nes pvz. garsiajai 
“Gyvataro” taut, šokių grupei, 
per 27 metus vadovaujamai G. 
Breichmanienės ir su koncer
tais apkeliavusiai beveik visą 
laisvąjį pasaulį, šokėjų niekad 
netrūksta. Iš viso “Gyvataras” 
jungia apie 120 jaunuolių bei 
veteranų, šie skaičiai liudija 
Hamiltono LB, parapijos bei ko
lonijos gyvybę ir ateitį. Vien iš 
“Gyvataro” gyveniman išėjo 14- 
16 grynai lietuviškų porų.

Montrealyje, žinomo vietos 
verslininko, visuomenininko ir 
abiejų lietuviškų parapijų dide
lio rėmėjo Petro Adamonio su
teiktomis žiniomis, gyvena apie 
4,000 lietuvių. LB Montrealio 
apylinkei vadovauja jaunosios 

padeda išlaikyti lietuvybę, kiti 
neigė. Esą, kaip čia su saldai
niais nepriversi vaiko lietuviš
kai kalbėti, taip ir tenai. Svar
biausia, kad lietuviai ten gautų 
lygias teises mokytis ir garbinti 
Dievą gimtąja kalba, šiaip ten 
gyveną lietuviai yra dideli pat
riotai, darbštūs, tvarkingi, vie
ningi, lenkų valdžiai, pagal są
lygas, dėkingi, lojalūs už teikia
mas, kad ir suvaržytas, sąlygas 
kultūrinėje srityje.

Adelė Šajaukienė perskaitė 
centro v-bos paruošto rašto ang
lų kalba projektą Seinų lietuvių 
klausimu. Projektą nutarta šiek 
tiek pakeisti.

VKLS-gos pirm. J. Dilys, pa
daręs platų pranešimą apie tre
jų metų darbus, atsistatydino su 
visa valdyba, kuri, pagal nutari
mą, rotaciniu būdu tas pareigas 
turėjo eiti tik dvejus metus. 
Prašant praėjusių metų sąskry
džio dalyviams, ji tas pareigas 
dar vienerius metus pratęsė 
kaip “viršvalandžius”.

A. česnulienė susirinkusiųjų 
vardu nuoširdžiai padėkojo v-bai 
už sėkmingą veiklą. Buvęs pirm. 
J. Dilys po sąskrydžio išvyko į 
Europą, kur pasimatys su ten 
gyvenančiais vilniečiais. Į nau
ją valdybą Įėjo J. Cicėnas, J. 
Dilys, kaip centro v-bos vice
pirm. iš Kanados, B. Saplys, V. 
Skrebutėnas ir S. Varanka. Ke
liose VLIKo sesijose vilniečiams 
atstovavo dr. Algirdas Budrec- 
kis iš JAV.

Kanados vilniečių suvažiavimo dalis Paris, Ont. Iš kairės: šeimininkai P. ir 
A. česnuliai, J. Dilys, V. Skrebutėnas, I. Sajauka, J. Cicėnas, Br. Saplys, 
S. Varanka Nuotr. S. Varankos

kartos atstovas inž. Algis Kli- 
čius, lituanistinį ir profesinį 
mokslą baigęs Kanadoje, išau
gęs lietuvių skautų organizaci
joje. Susitiktas nuosavoje va
sarvietėje gražiuose Laurenti- 
dų kalnuose, inž. A. Kličius pa
stebėjo, kad Montrealio LB na
riais gal ii' yra gausi, bet iš jų 
solidarumo įnašą sumoka tiktai 
apie 180-200 narių.

Mano kelionėje po lietuviškas 
kolonijas Kanadoje Montrealis 
buvo vienintelė vietovė, kurio
je išgirdau liūdnesnę gaidą apie 
LB ir jos ateitį. Turbūt tai pa
sekmė didelio separatistų laimė
jimo Kvebeke, kuris ypač vyres
nės kartos lietuvius gerokai pa
veikė. Daugelis jų jaudinasi, 
stovėdami prieš netikrą ateitį.

Toronte į Kapinių dienos Mi
šias Anapilyje ir į statomos Lie
tuvos Kankinių šventovės šven
tinimo iškilmes susirinko apie 
2,500 asmenų. Manau, kad tai 
buvo pagrindas gyvosios Toron
to LB, kuri yra pati didžiausia 
Kanadoje, nors žiūrovų skaičius 
teatro festivalio spektakliuose 
buvo graudžiai mažas. Iš viso 
Kanadoje yra 19 LB apylinkių. 
Aš aplankiau tik kelias. Susu
mavęs įspūdžius, galiu pasi
džiaugti, kad Kanados LB yra 
didelė, pajėgi, vieninga ir su 
ateitimi.

Lituanistinės mokyklos
Šalia šeimų, jaunimo organiza

cijų, lietuviškų parapijų, Kana
dos LB-nei prieauglį augina ir 
lituanistinės mokyklos. Londo
no lit. mokykloj mokinių dabar 
yra 30-35, žydėjimo metais bu
vo iki 50. Iš viso per lit. mokyk
lą perėjo beveik visi Londono 
lietuvių vaikai — apie 200.

Maironio mokykloj Toronte 
šiemet buvo 224 mokiniai, žy
dėjimo metais jų skaičius siekė 
620. Per 15 paskutinių metų 
mokyklai vadovavo J. Andrulis. 
Jo laikais Maironio lit. mokyklą 
baigė per 600 abiturientų. Ma
tyti ir šviesesnių ateities per
spektyvų. Pvz. 1975-76 mokslo

Norima išleisti anglų kalba P. 
Česnulio knygą “Nužmogintie
ji”. Posėdyje buvo siūloma kny
gą papildyti, peržiūrėti, parink
ti atitinkamas nuotraukas ir tik 
tada stengtis ją išleisti anglų 
kalba.

K. Barono pasiūlymu buvo su
giedota “Ilgiausių metų” birže
lio varduvininkams, padėkota 
maloniems šeimininkams — An
gelei ir Petrui česnuliams bei 
padėjėjams už globą, vaišes, 
pastogę ir darbą, ruošiant šį sėk
mingą sąskrydį.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
šeimininkas Petras skubiai pra
dėjo sodelyje kepti kepsnius pa
gal savo “receptą”, šeimininkė 
Angelė ruošė kitus patiekalus. 
Jai talkino Regina Jasinskienė, 
“Penmans” vedėjo Eugenijaus 
Jasinsko žmona.

Privačiose diskusijose buvo 
paliestas ir testamentų reikalas. 
Į testamentus kažkodėl lietuviai 
nekreipia didesnio dėmesio. Bu
vo raginta sudarant testamen
tus nors mažytę dalelę savo pra
kaito skirti lietuviškiems reika
lams — Tautos Fondui, švieti
mui, spaudai ir pan. Pasitaiko, 
kad ilgų metų lietuvio vargas ir 
prakaitas patenka į svetimas 
rankas.

Be to, buvo kalbama ir apie 
spaudos bei knygų platinimą. 
Būtų smagu, kad taptume nau
jų laikų knygnešiais.

Ačiū jums, mieli šeimininkai, 
už jaukų priėmimą!

VLADAS RAMOJUS

metais į mokyklą įstojo 17 nau
jų mokinių, o 1976-77 — 34. 
Nuo šio rudens Maironio mo
kyklos mokytojai gaus algas iš 
valdžios. Tai jau senokai daro
ma Kvebeke.

Hamiltono lit. mokykloje šiais 
metais mokėsi apie 100 moki
nių, gi žydėjimo laikais jų skai
čius siekė iki 305. šalia LB, lit. 
mokykla Hamiltone nuoširdžiai 
rūpinasi klebonas prel. J. Ta- 
darauskas.

Montrealio lit. mokykloje šiais 
metais mokėsi 74 mokiniai, 
augšt. lituanistikos kursuose — 
12. Iš viso lituanistikos mokė
si 86 jaunuoliai. Žydėjimo me
tais lit. mokykloje mokėsi iki 
250 mokinių. Seselių vestas vai
kų darželis visai uždarytas. Lie
tuviams skautams Montrealyje 
priklauso apie 150 asmenų, o 
ateitininkams — apie 50. Stp. 
Kęsgailos teigimu, Čia buvo su
organizuoti pirmieji Kanadoje 
lit. mokyklų mokytojų kursai. 
Gaila, kad šiuo metu Montrea
lio lietuviai jau nebegali pasi
girti augančiais skaičiais lit. 
mokykloje, augšt. lit. kursuose 
ir LB, nors abi lietuviškos pa
rapijos neblogai laikosi ir mies
te bei apylinkėse gyvena ne
mažai šviesių lietuvių intelek
tualų.

1978 m. vasarą liepos 1-2 d. 
d. Toronte rengiamos Pasaulio 
Lietuvių Dienos su V-ja dainų 
švente, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimu, laisvojo pa
saulio sporto žaidynėmis. Vy
riausiojo rengėjų komiteto pir
mininku yra J. R. Simanavičius, 
Kanados LB krašto valdybos 
pirmininkas nuo 1974 m. Jei 
keli tūkstančiai Kanados LB 
narių sulėks į Pasaulio Lietu
vių Dienas, jei prie jų dar prisi
dės 10,000 lietuvių iš JAV ir 
kitų laisvojo pasaulio kraštų,, 
pasaulio lietuvių šventė bus di
dinga. t Vilčiai pagrindą duoda 
Kanados LB gyvastingumas, 
vienybė ir, sakyčiau, dinamiška 
veikla.
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PARODŲ PAVILJONAS
Vilniaus slėnyje, Lazdynų pusėje, 

statomas liaudies laimėjimų parodos 
paviljonas, suprojektuotas jauno 
architekto Edmundo Stasiulio. JĮ su
darys terasoje išdėstytos keturios 
keturkampės pastato dalys. Paviljo
nas turės dvi sales — 3000 kv. metrų 
ir 1000 kv. metrų ploto. Didžiojoje 
salėje bus įrengta nuolatinė paroda, 
vaizduojanti pramonės, žemės ūkio, 
gamtos turtų, statybos, transporto, 
mokslo bei kultūros laimėjimus. Šia 
paroda jau rūpinasi architektai E. 
Stasiulis, V. Vizgirda ir J. Baginskas, 
nes jos atidarymu 1980 m. norima 
paminėti soviet'namos Lietuvos ke
turiasdešimtmetį. Mažesnioji salė bus 
skirta užsienio šalių bei sovietinių 
respublikų parodoms. Paviljonas tu
rės dirbtinį apšvietimą, kad lengviau 
būtų išryškinti rodinius, transliuoti 
spalvotas televizijos laidas. Visas rū
mų pastatas užims 7600 kv. metrų 
plotą, nes jame dar bus 300 vietų 
kino ir konferencijų salė, moderni 
fotolaboratorija, dailininkų dirbtu
vės, administracinis bei gamybinis 
skyrius, restoranas lankytojams ir 
valgykla darbuotojams.

VASAROS SEZONAS
Tradicinę vasaros sezono atidary

mo šventę Palangoje birželio 3 d. 
pradėjo Vilniaus televizijos ir radi
jo komiteto ansamblis “Armonika” 
savo koncertu. Tą pačią dieną palan
giškiai bei jų svečiai buvo pakvies
ti į dvi parodas — lietuvių dailinin
kų darbų ir liaudies meistro A. Jo
nušo gintarinių bei metalinių pa- 
pucšalų. Įdomią koncertinę progra
mą atliko vietinis kraštotyrininkų 
ansamblis. Birželio 4, šeštadienį, įvy
ko visos Žemaitijos meno saviveiklos 
kolektyvų apžiūra, kurioje dalyvavo 
ir Jūrmalos rajono “Uzvaros” žvejų 
kolchozo atstovai iš Latvijos. Vaikus 
linksmino saviveikliniai Klaipėdos, 
Utenos ir Palangos lėlių teatrai. Pa
sibaigus šventiniam koncertui, kar
navalo dalyviai įsijungė į tradicines 
saulės palydėtuves. Kurortinio sezo
no pradžią Palangoje paskelbė Jū
ratė ir Kastytis. Birželio 5, sekma
dienį, buvo tęsiami koncertai, papil
dyti jachtų regata Baltijoje, dvirati
ninkų lenktynėmis Palangos gatvė
mis ir V. Mikėno šachmatų simul
tanu.

SIUVĖJŲ PASLAUGA
Vilnietė S. Dacevičiūtė, nusipirku

si dailios medžiagos eilutei, kreipėsi 
į pirmos klasės siuvyklą Antakalnio 
gatvėje pas sukirpėją A. Šimonį. 
“Tiesos” 128 nr. ji pasakoja: “Namo 
grįžau su gera nuotaika. Tačiau po 
pirmo ir antro pasimatavimo teko 
nusivilti. Visų pirma sukirpėjas ka
žin kur pradangino piešinį, kaip rei
kia pasiūti kostiumėlį. Todėl viską 
padarė ne taip, kaip aš norėjau, o 
taip, kaip jam atrodė dailiau. Bet 
argi dailu, jeigu vienas atlapas ke
letu centimetrų platesnis už antrą. 
Argi įmanoma dėvėti drabužį, jeigu 
kairė kišenė prisiūta aukščiau, deši
nė žemiau, o kilpos sagoms užsegti 
išpjautos kreivai, žodžiu, belieka tik 
stebėtis, kaip siuvėjas sugebėjo taip 
sugadinti medžiagą. Atsiimdama rū
bą, parodžiau sukirpėjui visus defek
tus. Tačiau jis nepasiūlė pertaisyti 
drabužį. Panarino galvą ir tylėjo. 
Matyt, ir telaukė, kad kuo greičiau 
išeitų priekabi klientė. Suprantama, 
kad nemalonu taisyti savo paties blo
gai atliktą darbą. Tačiau kur kas 
nemaloniau taisinėti kito broką.”

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Pasikeitimai lietuviu veikloje
BR. LIUBINAS

Vokietijos LB valdyboje ir 
Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
joje š.m. birželio 4 d. Įvyko va
dovaujančių žmonių pasikeiti
mas. “Tž” 14 nr. aprašytieji 
LB rinkimai jau praeityje. Jon 
išrinkti jau kiti asmenys. Spe
cialiame tarybos posėdyje norė
ta pareikšti nepasitikėjimą Vo
kietijos LB valdybos pirm. J. 
Barasui, bet to padaryti nerei
kėjo, nes J. Barasas pats pasi
traukė iš pareigų. Jis taip pat 
pasitraukė ir iš Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos valdybos. 
Truputį anksčiau buvo atšauk
tas ton valdybon jos pirmininku 
išrinktas dr. Stasys Sereika. 
Nepasitikėjimas Barasui buvo 
surištas su Vasario 16 gimna
zijos kuratorijos valdybos įvyk
dytu trumpalaikės mergaičių 
bendrabučio vedėjos M. Stanku
vienės - Saulaitytės atleidimu iš 
pareigų. Ji padavė kuratoriją į 
vokiečių darbo teismą, ir šis pri
teisė jai mokėti atlyginimą už 
kelis mėnesius iki vasaros atos
togų galo. Tuo būdu susidarė 
nemažos nenumatytos išlaidos 
gimnazijai. Naujai į Bendruo
menės valdybą buvo išrinkti 5 
asmenys: J. S a b a s — pirmi
ninkas, A. Lipšys — vicepirmi
ninkas, R. Tendzegolskis — iž
dininkas, V. Svilas — sekreto
rius ir M. šiušelis — narys jau
nimo reikalams. Vokietijos LB 
valdyba nuo savęs į Vasario 16 
gimnazijos kuratoriją paskyrė 
J. Sabą. Taryba iš naujo išrinko 
4 kuratorijos narius, tuos pa
čius, kurie joje buvo iki tarybos

SEMINARAS LENKAMS
Lietuvos kultūrinių ryšių su užsie

nio šalimis draugija Vilniuje suren
gė seminarą iš Balstogės atvyku
sioms aktyvistams. Jie yra Lenkijos 
— Sovietų Sąjungos bičiulių draugi
jos nariai. Seminaras buvo skirtas 
sovietinės Spalio revoliucijos šešias
dešimtmečiui. Pagrindinis dėmesys 
jame teko Lenkijos draugystei su 
Sovietų Sąjungos tautomis, kurių tar
pe yra ir Lietuva. Svečius iš Lenki
jos sveikino Lietuvos kultūrinių ry
šių draugijos pirm. B. Vaitkevičius, 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to direktorius, ir kompartijos centro 
komiteto užsienio ryšių skyriaus ve
dėjo pavaduotojas M. Sadovskis.

PARODA MASKVOJE
Elektrotechnikos laimėjimus at

skleidė Sokolninkų parke atidaryta 
tarptautinė paroda “Elektra-77”. So
vietų Sąjungos skyriuje buvo ir lie
tuviškų gaminių — “Elfos”, “Elekt
ros” pateiktų įvairių variklių, auto
matinis oro drėkintuvas, magnetofo
nas, kauniečių sukurtas mažasis te
levizijos priimtuvas “Šilelis”.

GAMTOS APSAUGAI
Gamtos apsaugos draugija meilę 

Lietuvos gamtai bando skiepyti spe
cialiais plakatų konkursais mokslei
viams. Antrajam respublikiniam 
konkursui iš Lietuvos bendrojo la
vinimo mokyklų buvo gauta apie 400 
plakatų gamtos apsaugos tematika. 
Vertintojų komisija atrinko 15 ir jų 
autoriams įteikė asmenines dovanė
les. Premijuotųjų eilėse yra moks
leivių iš visų Lietuvos kampų: Jū
ratė Savukynaitė iš Veisiejų Lazdi
jų rajone, kuršėniškis Remigijus Ba
ranauskas, Dalia Gražytė iš Medei- 
kių Biržų rajone, dusetiškė Rasa 
Ruzgaitė.

DEGALINIŲ KONKURSAS
Degalinėmis Lietuvoje vadinamos 

benzino pardavimo stotys automobi
liams. Trijų tipų degalinių konkur
są paskelbė Lietuvos Architektų Są
junga su vyriausiąja materialinio 
techninio tiekimo valdyba. Laukiama 
degalinių projektų lengviesiems au
tomobiliams, visuomeniniam miesto 
transportui, autovežimiams greitke
liuose ir plentuose. Projektai! turi 
būti įtrauktas degalinės pastatas su 
kuro atsargomis, vandens valymo 
įrenginiais, automobilių remontui 
skirta dalimi, kolonėlėmis motociklų 
kuro mišiniui. Premijomis bus įver
tintos trys geriausios kiekvieno tipo 
degalinės.

EŽERAI IR UPELIAI
Pievų sausinimas bei upelių vagų 

tiesinimas daug kur sumažino van
dens lygį. Pvz. Molėtų rajono Siesar- 
ties, Kertuojų ir kitų ežerų lygis nu
krito visu metru. Lakajų ežeryno li
kimu susirūpino Lietuvos botanikos 
instituto kraštovaizdžio ekologijos 
skyriaus vadovas prof. K. Eringis. 
Pernai prie Siesarties ir Kertuojų 
ežerų ištakų buvo įrengti šliuzai, su
laikantys pavasario potvynių vande
nis. Jų dėka vėl grąžintas senasis 
vandens lygis ežeruose. Žymi Strūz- 
dos upelio atkarpa Trakų rajone me
lioratorių buvo paversta grioviu. 
Žemupys kad ir nebuvo paliestas, 
jame vanduo kasmet slūgo, kol pa
galiau dingo visi upėtakiai ir beb
rai, nors Strūzda buvo laikoma žuvi
vaisos draustiniu. Žemupiui gelbėti 
dabar jau statoma užtvanka prie Ta- 
toriškių kaimo su nedidele vandens 
saugykla. V. Kst.

posėdžio kovo mėn. 12: A. Ber- 
natonį, P. Nevulį, A. Šmitą ir 
J. Valiūną.

Gimnazijos kuratoriją posė
džiavo tą pačią dieną ir išsirin
ko naują valdybą, į kurią įeina 
A. Bernatonis — pirmininkas ir 
J. Sabas — iždininkas. Gimnazi
jos direkotrius V. Natkevičius 
kuratorijos valdyboje yra iš pa
reigos. Šiuo metu jis eina vice
pirmininko pareigas. Norisi ti
kėtis, kad tai buvo tik laikini 
nesklandumai, kad jie tuoj bus 
užmiršti ir gimnazija vėl ištiki
mai tarnaus lietuvių auklėji
mui.

Birželio Įvykių minėjimai
Ir šiemet paminėti skaudieji 

įvykiai, ypač, susikaupę birželio 
mėnesyje. Schwetzingene tai at
likta birželio 15 d., o Kaiser- 
lauterne — birželio 17. Abiejose 
vietovėse susirinkta katalikų pa
maldoms, o jų metu kapelionas 
nesakė pamokslo, bet paskaitė 
išsamią paskaitą, surišdamas 
praeities įvykius su paskutinių
jų metų nutikimais, ypač su R. 
Kalanta, su Nijole Sadūnaite ir 
eile kitų narsių lietuvių, kovo
jančių už tautos teises.

Pik. Itn. Donato Skučo 
išleistuvės

Liepos pradžioje jis grįžta at
gal į JAV. Lietuvių tarpe Vo
kietijoje per eilę metų jis pasi
rodė labai aktyviu, draugišku 
ir lietuvišku. Pagrindines išleis
tuves suruošė Sabų šeima 
Mannheimo mieste. Jose daly
vavo visa eilė aktyviųjų lietu
vybės darbuotojų Vokietijoje.

Jungtinis JAV Baltiečių Komitetas Baltuosiuose Rūmuose pas prezidento J. Carterio įgaliotinę tautybių reika- 
kalams Jan Peterson. Jai buvo išdėstyti baltiečių pageidavimai Baltijos valstybių klausimu ir prašyta paramos 
tautinių grupių mokykloms. Iš kairės: J. Bolšteins — ryšių direktorius, M. Kari — estų atstovas, Ms. Peterson, 
dr. J. Genys — lietuvių atstovas ir komiteto pirm., G. Meierovics — latvių atstovas

Pagerbtas šventovės statytojas
Winnipego lietuviai pagerbė kun. Justina Bertašių 35-rių kunigystės metų proga

K. STRIKAITIS
Rodos, ne taip seniai — 1967 

m. gegužės 14 d. prie tos pačios 
šventovės paminėjom klebono 
kun. J. Bertašiaus 25-rių metų 
kunigystės sukaktį štai, jau su
ėjo ir 35-ri metai, sudarę progą 
vėl prisiminti brandžią sukaktį.

Nuo Mosėdžio iki Winnipego
Kun. J. Bertašius gimė 1915 

m. kovo 21 d. Kretingos apskr., 
Mosėdžio valse., šauklių km. Jo 
tėvai buvo vieni iš stambesnių
jų tos apylinkės ūkininkų. Iš 
keturių brolių ir vienos sesers 
Justinas buvo vyriausias. Baigęs 
Mosėdžio pradžios mokyklą ir 
Skuodo gimnaziją, įstojo Telšių 
kunigų seminarijom Deja, ru
sams okupavus Lietuvą, ši semi
narija buvo uždaryta. Tuomet 
jis persikėlė į Kauną, kur tęsė 
mokslą įvairiais nelegaliais bū
dais. Teologinius mokslus baigė 
vokiečių okupacijos metais 
(1942) ir gegužės 14 d. Telšiuo
se vysk. V. Borisevičiaus buvo 
įšventintas kunigu. Pirmąsias 
Mišias atlaikė gimtajame savo 
miestelyje Mosėdyje. Po to buvo 
paskirtas vikaru į Viekšnius, 
kur kunigavo iki antrosios ru
sų okupacijos.

Artėjant rusų frontui ir pir
miem tankam pasirodžius, 1944. 
X. 9 paliko Viekšnius. Pasiekęs 
Klaipėdą, pateko į pačius di
džiuosius lėktuvų bombardavi
mus. Iš čia laimingai pasitrau
kęs, atsidūrė Fuldoje, kur vo
kiečių vyskupas paskyrė dar
buotis prie katedros. Vėliau iš
vyko į Strauber Sir. 6, Berly
no priemiestyje, kur darbavosi 
vokiečių parapijose kaip vika
ras. Iš čia buvo paskirtas vie
nuolyno ligoninės kapelionu.

1945 m. išvyko studijuoti į 
Muensterio universitetą. Studi
javo tautotyros, istorijos ir li
turgijos mokslus. 1949 m., iš
klausęs visus 8-nius semestrus, 
gavo atitinkamą pažymėjimą. 
Mokslo metu Osnabruecke ėjo 
stovyklos kapeliono pareigas, o 
pats gyveno Muensteryje. Dar 
vėliau buvo paskirtas tremtinių 
stovyklos kapelionu. Įsisteigus 
Britų zonoje sargybų ir trans
porto kuopoms, CMWS ir CM 
LO kariuomenės štabo 1949. X. 
10 buvo paskirtas lietuvių dali
nių kapelionu visai Britų zonai. 
Po metų darbo, t.y. 1951 m. 
sausio 25 d., emigravo Kana- 
don.

Kanadoje apsistojo St. Jean, 
Quebec, seminarijoje. Vėliau 
buvo paskirtas į Montrealio šv. 
Jurgio parapiją organizuoti 
prancūzų skautų. Iš ten, lietu
vių pranciškonų kviečiamas, 
persikėlė į Winnipega.

Čia gyvendamas, kun. J. Ber-

Mėsos ir puikūs dešros geminiai

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”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $9,000,000.

KUN. JUSTINAS BERTAŠIUS, 
atšventęs 35-rių metų kunigystės 

sukaktį VVinnipege

tašius surado būsimai šventovei 
sklypą, kurį pats už savo pini
gus ir nupirko. 1953 m. birže
lio 29 d. buvo pašventintas skly
pas ir statomas rūsys-salė, kur 
laikinai buvo laikomos pamal
dos. 1953 m. gruodžio 20 d. rū
syje įrengta patalpa buvo pa
šventinta kaip pamaldų vieta. 
1957 m. birželio 14 d. buvo per
sikelta į dar nebaigtą lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovę. Šven
tovės darbai buvo tęsiami, kol 
galutinai buvo užbaigta.

Pažymėtina, kad kun. J. Ber
tašius dirbdamas mažoje lietu
vių kolonijoje, niekuomet nesi
skundė trūkumais ir visą savo 
energiją dėjo ir deda į vis dar 
nesibaigiančius šventovės dar
bus.

Iškilmingos pamaldos
Š.m. gegužės 14 d. kun. J. 

Bertašiui suėjo 35 metai, kai 
buvo įšventintas kunigu. Winni
pego lietuviai, suprasdami kle
bono rūpesčius, nepraleido pro
gos jį ir vėl pagerbti. Susidarė 
k-tas, kuriam vadovavo Vikto
rija Daubaraitė. Viską paruo
šus, š.m. gegužės 28 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos šven
tovėje iškilmės prasidėjo pamal
domis. Žmonių buvo pilna šven
tovė. Iš zakristijos palengva 
įėjo kun. J. Bertašius su savo 
senu seminarijos draugu kun. 
Pranu Kuru, mons. Norman 
Chartrand, mons. John Rekem, 
mons. Ward Jamieson, kun. Jo
seph Caruso.

Pamokslą pasakė ir kun. J. 
Bertašiaus kunigystės laikotar
pį Kanadoje apibūdino Winni
pego kardinolo G. B. Flahiff 
sekr. mons. W. Jamieson.

Sveikinimai
Pasibaigus pamaldoms visi

'ennincįer 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. 8U> %

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

ėjo į parapijos salę. Prie įėji
mo svečiai pasirašinėjo specia
lioje knygoje.

Minėjimą pradėjo rengėjų ko
miteto atstovė Birutė Eimantie- 
nė. Prie garbės stalo, be minė
tų dvasiškių, buvo pakviesti: 
Mrs. Viola Specht — Winni
pego vyskupijos sekretorė su 
savo vyru, Mrs. Elsa Snikeris 
— muzėjaus tarnautoja su savo 
vyru, E. Grislis — latvių ku
nigas, kuris profesoriauja Ma- 
nitobos universitete, lietuvių 
par. komiteto pirm. Mykolas 
Januška, miesto tarybos narys 
Norman Stepon su žmona, KLB 
Winnipego apyl. v-bos pirm. J. 
Demereckas su žmona ir Lietu
vių Klubo Manitoboje pirm. 
Bob Urbonas (Superintendent 
of Western Paper Box Co. Ltd.).

Ilgesnes kalbas pasakė kun. 
J. Bertašiaus mokslo draugas 
kun. Pr. Kuras — Šv. Onos lie
tuvių parapijos klebonas Spring 
Valley, 111., N. Stepon (lietuvis), 
kuris perdavė ir miesto bur
mistro S. Jubos sveikinimus bei 
atitinkamą pažymėjimą. Taip 
pat žodį tarė KLB Winnipego 
apyl. v-bos pirm. J. Demerec
kas, kartu įteikęs ir asmeninę 
dovaną. Sveikinimo žodį tarė 
M. Januška, B. Urbonas ir kiti.

Programos vedėja B. Eiman- 
tienė perskaitė gautus sveiki
nimus raštu, iš kurių pažymė
tini: vysk. V. Brizgio, kun. V. 
Katarskio, prel. Ant. Jonušo iš 
Romos, kun. Iz. Grigaičio, “Tž” 
red. kun. dr. Prano Gaidos, B. 
Astrauskienės, Bliznikų, Raz
mos ir kt. .

Pagaliau programos vedėja 
padėkojo vakaro šeimininkėms: 
O. Jančiukienei, T. Timmerma- 
nienei, A. Jančiukaitei ir V. 
Daubaraitei. Rengėjų k-to va
dovė V. Daubaraitė ir A. Jan- 
čiukaitė atnešė sukaktuvininkui 
tortą su atitinkamu skaičiumi 
žvakių. V. Daubaraitė tarė svei
kinimo žodį. Sukaktuvininkas 
nuoširdžiai padėkojo už gausias 
dovanas, sveikinimus ir tokį 
gausų svečių atsilankymą. Pasi
baigus oficialiajai daliai, prasi
dėjo linksma vakarienė su gra
žiausiais praeities atsiminimais 
bei draugiškais pašnekesiais.

Daug laimės, džiaugsmo ir 
sėkmės ateities darbo baruose 
linkime sukaktuvininkui.

S HAMILTON
PENSININKŲ SAVAITĖ. Birželio 

19-25 d.d. buvo skelbiama Kanados 
Pensininkų Savaitė. Pensininkų klu
bai, kurių jau yra nemažai, pasi
reiškė pasirodymais, parodėlėmis, 
specialiais susirinkimais ir kt. Ha
miltono Lietuvių Pensininkų Klubas 
suruošė lietuviškų dalykėlių ir savo 
rankdarbių parodėlę. Judriame rytų
Hamiltono Prekybos Centre (Barton 
St.) ant eilės stalų išdėstė įvairius 
audinius, mezginius, drožinius, pie
šinius. Mūsų stalai pritraukė tūks
tančius žiūrovų. Ypač domėjosi p. 
Jankūnienės išsiuvinėtu menišku pa
veikslu “Gėlės”. Prie šio paveikslo 
p. Jankūnicnė dirbo apie porą mėne
sių. Apie lietuviškus darbelius ir 
Lietuvą išdalinta nemažas, kiekis 
knygelių “Flames for freedom”. Par
duota nemaža ir savų gaminių, pa
gamintų praėjusią žiemą.

Hamiltono Lietuvių Pensininkų 
Klubas jungia 120 narių, kurie ren
kasi Daugiakultūriame Centre du 
kartus į savaitę paįvairinti savo vie
natvės dienų. Liepos 16 d. rengiama 
išvyka į p. Budvidžių vasarvietę. Be
sidomintieji pensininkų reikalais ar 
jų veikla kreipkitės penktadieniais 
tarp 2-4 v.p.p. į mūsų kambarį 24 
nr. (Catharines 35) čia visuomet 
rasite ką nors iš valdybos. P.E.

TAUTYBIŲ FESTIVALĮ Gage par
ke aplankė apie 100.000 asmenų. Ir 
šiemet lietuviai įrengė savo paviljo- 
joną, papuošė tautinėm vėliavom ir 
tautinių spalvų tvorele. Įrengta 

(Nukelta į 7-tą psl.)

JA Valstybės
A.a. PRANAS VAINAUSKAS, vi

suomenininkas ir politikas, birželio 
18 dieną mirė vienoje Niujorko ligo
ninėje, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Velionis buvo baigęs Šiaulių gimna
ziją, Lietuvos karo mokyklos II lai
dą, dalyvavęs Klaipėdos krašto su
kilime, baigęs teisių fakultetą VD 
universitete. Jam teko būti žemės 
reformos departamento direktorium, 
finansų ministerijos prekybos de
partamento vyr. referentu, Klaipė
dos uosto muitinės viršininku, 1941 
m. sukilime sudarytos laikinosios 
vyriausybės prekybos ministeriu. Po
litinėje išeivijos veikloje dalyvavo 
kaip narys Lietuvos Laisvės Komi
tete, Pavergtųjų Tautų Seime, VLI- 
Ke. Ateitininkų veiklon įsijungė 
1911 m., krikščionių demokratų — 
1915 m. Šios partijos centro komi
tetui vadovavo 1949-51 m., dalyvavo 
tarptautinėse konferencijose. Palai
dotas birželio 22 d. Cypress Hill ka
pinėse Niujorke.

LOS ANGELES LIETUVIAI ge
gužės 29 d. šv. Kazimiero šventovė
je paminėjo savo klebono prel. Jo
no Kučingio 40 metų kunigystės su
kaktį. Kunigu jį įšventino vysk. J. 
Staugaitis 1937 m. birželio 8 d. Los 
Angeles mieste sukaktuvininkas dar
buojasi nuo 1946 m. rudens, para
pijai vadovauja nuo 1947 m. pava
sario. šv. Kazimiero parapijos stei
gimą buvo pradėjęs prel. J. Macie- 
jauskas, bet liga ir mirtis sutrukdė 
planų įgyvendinimą. Tikruoju šios 
parapijos kūrėju tenka laikyti prel. 
J. Kučingį, pastačiusi naują šven
tovę, mokyklą, seselių namus, sumo
derninusį sales. Parapija šiandien 
yra tapusi Los Angeles lietuvių veik
los centru, nors jos steigimo metu 
trūko lietuvių. Sukaktuvininkas pro
pagavo lietuvių kėlimąsi į Los An
geles iš kitų kolonijų, šiandien jų 
jau yra apie 20.000. Jis taipgi bend
radarbiavo spaudoje, aukomis rėmė 
lietuviškus laikraščius. Jubilėjines 
Mišias prel. J. Kučingis koncelebra- 
vo su kun. J. Kulbių, SJ, iš Mont
realio, kun. K. Bučiniu, OFM, iš 
Brooklyno, kun. prof. A. Rubšiu iš 
Niujorko, kun. V. Palubinsku iš St. 
Monicos ir parapijos vikaru kun. dr. 
A. Olšausku. Sukaktuvininką pamal
dų metu sveikino šv. Kazimiero mo
kyklos vedėjas K. Pažiūra ir lietuvių 
jaunimo atstovė R. Alseikaitė. Gie
dojo kompoz. B. Budriūno vadovau
jamas parapijos choras, solistai F. 
Korsakaitė ir J. čekanauskienė. 
Daug sveikinimų žodžiu ir raštu prel. 
J. Kučingis susilaukė didžiojoj pa
rapijos salėj įvykusiame pagerbime.

VAKARŲ PASAULIO SPAUDĄ 
pasiekė kun. Karolio Garucko raštas 
sovietų kompartijos vadui L. Brež
nevui ir religinių reikalų tarybos 
įgaliotiniui K. Tumėnui Vilniuje, rei
kalaujantis religinės laisvės sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Tos laisvės 
varžymus konkrečiais pavyzdžiais at
skleidžia pateikiami faktai. Pasiro
do, kompartija kontroliuoja net ir 
parapijų komitetų narių rinkimus, 
atmesdama kaikuriuos kandidatus ir 
jų vieton paskirdama savuosius. Pa
naši kontrolė taikoma ir vienintelei 
kunigų seminarijai Kaune. Religinė 
vyskupų ir kunigų veikla trukdoma 
įvairiomis priemonėmis, kartais net 
jiems draudžiama laisvai lankyti ti
kinčiuosius. Kun. K. Garuckas yra 
Helsinkio susitarimų vykdymą se
kančio komiteto narys. Savo rašte 
jis reikalauja, kad būtų laikomasi 
sovietinės konstitucijos bei Helsin
kio susitarimų, kad viešo pasmerki
mo susilauktų religinės laisvės var
žytojai.

STASIO SANTVARO 75 metų am
žiaus sukaktį paminėjo Bostone vei
kianti radijo valandėlė “Laisvės Var
pas”, vadovaujama Petro Viščinio. 
Apie sukaktuvininko gausius darbus 
raštijos ir dainos fronte kalbėjo A. 
Vaičiulaitis, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirm. kun. A. Andrickus, OFM. 
Programa buvo paįvairinta S. Sant
vara eilėraščiais.

Argentina
PASKAITĄ APIE LIETUVĄ Bue

nos Aires prancūzų Šv. širdies bazi
likos gimnazijoje skaitė kun. A. 
Stcigvilas, o spalvotus nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo filmus rodė 
J. Gilvydis. Klausytojų ir žiūrovų 
buvo gausus būrys — keli šimtai 
moksleivių, jų mokytojai ir bazili: 
kos kunigai. Gimnazijos vadovybė 
nutarė kun. A. Steigvilą ir J. Gilvy- 
dį vėl pasikviesti sekantį pavasarį į 
didesnę patalpą, kad su Lietuva ga
lėtų susipažinti ne tik gimnazistai, 
bet ir universiteto studentai.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI, švęsda

mi prel. Pijaus Ragažinsko amžiaus 
septyniasdešimtmetį, sutelkė 37.750 
kruzeirų (apie $2.500) pirmajam se
nelių namukui lietuviškoje sodybo
je. Ji buvo įsigyta pernai Atibaijos 
kalnuose, sklypai parduoti 50-čiai 
šeimų. Sodyboje bus įrengta ir lie
tuviška stovyklavietė jaunimui. Ko
mitetas jau ruošiasi sodinti mede
lius, gręžti šulinį, statyti didesnę pa
stogę bendriesiem reikalam.

“RŪTELĖS” ANSAMBLIO tėvai, 
kadaise patys šokę tautinius šokius, 
Sao Paulo mieste rengia pobūvį jau
nystės dienoms prisiminti. Progra
moj! įtrauktas “šustas” bei kiti tėvų 
repetuojami šokiai.

Venecuela
KARAKO LIETUVIAI atsisveiki

no su veikliu savo bendruomenės na

riu dr. Vytautu Dambrava, JAV di
plomatu, perkeliamu į EI Salvadorą. 
Mišias dr. V. Dambravos bei jo šei
mos intencija atnašavo Venecuelos 
lietuvių kapelionas kun. A. Perku- 
mas, SDB, po pamaldų visus daly
vius pakvietęs į atsisveikinimo vai
šes klebonijoje. Išvykstančiam dr. V. 
Dambravai jis įteikė autentišką Auš
ros Vartų Marijos paveikslą. Atsi
sveikinimo žodį tarė VLB centro val
dybos vicepirm. H. Gavorskas iš Ma- 
racay, dovanų atvežęs auksinį laik
rodį su Salzburgo vaizdų albumu, J. 
Statkutė-Rosales, S. Jankauskas, gy
dytojas dr. P. Dambrava ir J. Men- 
keliūnas. Jie visi apgailestavo dr. V. 
Dambravos išvykimą, kuris paliks di
delę spragą visuomeniniame Vene
cuelos lietuvių gyvenime.

Australija
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėjimą 

Sydnėjaus lietuviams surengė Tau
tos Fondo atstovybė Australijoj, va
dovaujama pirm. kun. P. Butkaus ir 
ižd. A. Kramiliaus. Jiedu paruošė 
medžiagą dviem radijo pusvalan
džiam, kuriuos transliavo etninė ra
dijo stotis, supažindindama Sydnė
jaus gyventojus su Lietuvą ištikusia 
tragedija. Pats minėjimas birželio 5 
d. buvo pradėtas kun. P. Butkaus at
našaujamom Mišiom ir šiai progai 
skirtu pamokslu Lidcombe, Šv. Joa- 
kimo šventovėje. Pamaldose su vė
liavomis dalyvavo skautai, ateitinin
kai ir ramovėnai, giedojo muz. B. 
Kiverio vadovaujamas “Dainos” cho
ras, iš Melburno atvykęs sol. J. Rū
bas. Oficialioje minėjimo dalyje pa
skaitą skaitė melburnietis A. Pocius, 
savo eilėraščius deklamavo M. Slavė
nienė, J. A. Jūragis. Dainom progra
mą papildė sol. J. Rūbas, “Daina” su 
savo vadovu muz. B. Kivcriu. Tau
tos Fondui surinkta S550. Stambiau
sią S100 auką davė J. Sakalauskas 
iš Cabraniattos.

Šveicarija
ATEIVIAI Iš SOVIETŲ okupuotų 

šalių, prasidedant Belgrado konfe
rencijai, įteikė memorandumą Švei
carijos vyriausybei. Jame atsklei
džiamas Helsinkio susitarimų laužy
mas, kurį vykdo Sovietų Sąjunga bei 
jos satelitai. Memorandume taipgi 
pabrėžiama, kad Sovietų Sąjunga ne
siskaito su laisvo tautų apsisprendi
mo teise, stengiasi surusinti nerusiš- 
kas tautas sovietinėse respublikose. 
Lietuvių vardu memorandumą pasi
rašė dr. A. Gerutis. Pastarasis taipgi 
paskelbė straipsnį apie lietuvių imi
graciją į JAV metraštyje “Mare Bal- 
tieum”, kurį leidžia Hamburge vei
kianti organizacija “Ostseegesell- 
schaft”. Minint JAV 200 metų sukak
tį, metraštyje buvo išryškintas ap
link Baltijos jūrą gyvenančių tautų 
įnašas Amerikai. Dr. A. Gerutis yra 
minėtosios organizacijos narys.

Vokietija
METINIS VLB MIESAU APYLIN

KĖS susirinkimas įvyko gegužės 28 
d. dr. St. Sereikos sodelyje. Ataskai
tinį pranešimą padarė pirm. A. Dau
baris, pirmiausia paprašęs visus da
lyvius susikaupimo minute pagerbti 
mirusį valdybos sekr. J. Venį. Nau- 
jon valdybon išrinkti: pirm. — dr. 
Jurgis Gruklevičius, sekr. ir ižd. — 
Juozas Nevulis; revizijos komisijon 
— Hilda Žakienė ir Antanas Banai
tis. Nutarta liepos 9 d. surengti lie
tuvių šventę su Joninių laužu, suau
gusiems bei vaikams skirta progra
ma. Ji bus pradėta pamaldomis ka
talikams Elsbacho parapijos švento
vėje. Įsipareigota sutvarkyti anks
čiau mirusių K. Gulaičio ir S. Venio 
kapus, o J. Venio kapu sutiko pasi
rūpinti A. Daubaris.

HAMBURGO LIETUVIŲ KATA
LIKŲ MISIJOS vadovas kun. V. Šar
ka gavo padėkos raštą iš vysk. E. 
Janseno už pastoracines 25 metų pa
slaugas Salzgittcrio bei kitų vietovių 
lietuviams. Raštas buvo perskaitytas 
pamaldų metu, o po jų vokiškai pra
bilo kun. V. šarka, dėkodamas vi
siems, kurie padėjo lietuviams įsi
kurti šiame krašte ir puoselėti sa
vitą lietuvišką gyvenimą. Laikraštis 
“Oldenburgische Volkszeitung” bir
želio 14 d. paskelbė straipsnį “Liūde
sio diena ir mūsų istorija”, pabrėž
damas tragiškuosius birželio įvykius 
Lietuvoje. Medžiagą šiam rašiniui 
parūpino kun. V. Šarka, priminda
mas artėjantį minėjimą Hamburge, 
ir St. Motuzas Vechtos prieglaudo
je. Pastarasis pasakoja asmeninius 
savo įspūdžius pirmojoje sovietinė
je okupacijoje, kai jam grėsė Sibi
ras. Rašinys iliustruotas S. Motuzo 
drožiniu, vaizduojančiu dabartines 
Lietuvos kančias.

PROF. JONAS ŠTRAUCHAS, Tra
kuose gimęs vokietis, gegužės 7 d. 
atšventė amžiaus devyniasdešimtme
tį. Nepriklausomoje Lietuvoje jis 
dėstė filosofiją VD universitete, va
dovavo vokiečių gimnazijai. Stengi
masis įdiegti humanizmo pradus jau
nimui nepatiko Lietuvą okupavu
siem naciam. Jie nesutiko J. Štrau- 
cho patvirtinti VI) universiteto do
centu ir įsakė jam išvykti iš Lietu
vos. Pokaryje J. štrauchas profeso
riavo baltiečių universitete Pinne- 
berge, ilgus metus vadovavo Lietu
vos vokiečių organizacijai. Sukaktu
vininkas gyvena Linzo mieste ir ant
rą gyvenvietę turi Bazelyje, Šveica
rijoje. Sukakties proga jį pasveiki
no Lietuvos diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis ir Šveicarijos Berne gyve
nantis dr. A. Gerutis, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas, sukaktuvinin
ko bičiulis.
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Pasaulis anapus trobelės ir pievelės...
VYTAUTAS A. JONYNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Visumoj Jucevičiaus knyga ir 

bando vykdyti tą trilypę funk
ciją. Palikdami pasisakyti spe
cialistams išsamiau, galime tvir
tinti, kad jam tai pavyko. Įva
dinėse pastabose ir iš dalies sky
relyje “Filosofija kaip mokslas 
apie būti” Jucevičius aptaria fi
losofijos paskirti, filosofinio 
mintijimo versmes. Pažymėkim 
prabėgom, kad poskyryje “Mi
tas ir logos” randame jo veika
lo pagrindinę minti, kertinį ak
meni:

Mitas ir logos yra tarytumei viena 
antros reikalaujančios jėgos, ir jų 
tariamoje konfliktinėje Įtampoje sly
pi, vaizdingai tariant, vienas antro 
išsiilgimas.

Stambiausią knygos dali su
daro filosofijos raidos skerspjū
vis. čia verta pabrėžti, kad au
torius nebando pateikti išsamios 
filosofijos istorijos. Jo tikslas 
— išryškinti paskirus momen
tus, sudygsniuoti, sujungti ap
raiškas, kurių kiti nebandė gre
tinti. žodžiu, pateikti savitą 
persepktyvinį žvilgsnį. Todėl 
perdaug negaišdamas aristoteli- 
nės bei tomistinės filosofijos ap
žvalgoj, Jucevičius plačiau ana
lizuoja filosofinės minties pro
veržį mokslo perversmo sūku
ryje (XVII š.) Paskui, palyginti 
smagiai “sutašęs” Kantą, jis il
gėliau apsistoja ties Regeliu, 
Feuerbachu ir Marksu. Mums, 
lietuviams, įpratintiems, kad 
būtų atlikti reveransai Bergso- 
nui, Maritainui ar bent Teilhar- 
dui de Chardin, šių kelių pavar
džių praleidimas kiek nelauk
tas, neįprastas, bent etiketo 
prasme. Juo labiau, kad auto
rius dažnai užsimena apie sai
tus, rišančius tolimų pranokėjų 
mintijimą su egzistencialistų fi
losofija. Bet, kaip sakiau, pali
kim tai knaisiot specialistam! 
Eiliniam skaitytojui viena aiš
ku: Jucevičiaus žvilgsnyje į fi
losofijos raidą nesijaučia dog
matizmo ta prasme, kad neban
do prašmugeliuoti užantyje te
ologijos. Tai gal ypač akivaizdu 
skyrelyje, skirtame Paskaliui. 
Pagal seną, gerą lietuvišką tra
diciją, Paskalis yra ta povande
ninė uola, ant kurios sudūžta į 
šipulius ir nugarma vandenin- 
gon masėn daugybė gerai pradė
tų straipsnių. Jucevičius tos ne
laimės išvengia. Nupiešdamas 
foną, jis iškelia Paskalį itin įti
kinamai, kaip moderniojo pa
saulio žmogaus dvasios reiškėją, 
lygina jį su Kierkegaardu, ku
riam krikščionybė irgi atrodė 
paradoksas, kurį reikia priimti 
kaip tokį ir išgyventi, šis skyre
lis vienas patraukliausių visoje 
knygoje. Kitas toks skyrelis, 
mūsų manymu, yra apie Mark
są.

Pagaliau knygos skliauto są
varža (elė de voute) yra paskuti
nis skyrelis “Filosofija ir fizi
ka”. Jame autorius nagrinėja 
klausimą, kankinantį mūsų die
nų protus, būtent, kokie yra 
mokslinio ir filosofinio pažini
mo santykiai, čia Jucevičius, 
manding, įplaukia į pažįstamas, 
saugias, skersai išilgai išraižy
tas įlankas, nes, jei neklystu, tai 
iš dalies papildymas temos, ku
rią jis nagrinėjo savo tezėje, ra
šytoje McGillio universitete 
(“Medžiagos samprata B. Rus- 
sellio raštuose”).

Pripažinkim, kad tai taip pat 
šaltiniuota dirva, kurioje huma
nitarinio auklėjimo žmonėm 
baisiai klimpsta kojos. Kaip be
būtų, autorius prieina išvadą, 
kad “filosofinio ir fizikinio paži
nimo objektas yra tas pats gam
tinis pasaulis”. Atseit, tik būdai, 
metodai jam perprasti yra kito
kie, minties konstrukcijos skir
tingos.

* * *
Jucevičius dėsto gyvai, vaiz

džiai, nupiešdamas kartais lai
kotarpio foną, vengdamas nu
klysti į pamiškes, kurios jam 
nejaukiai ūksmingos, kaip pvz. 

mitinės pagavos apraiškos me
ne, poezijoj, dramaturgijoj, ab
surdo teatre. Iš dalies todėl, kad 
tai knygą būtų išpūtę besaikiai. 
Iš dalies turbūt todėl, kad jam 
artimesnė gamtos mokslo filoso
fijos sritis. Bent mums atrodo, 
kad jis iki šiol yra įsimylėjęs į 
“realistinį racionalizmą” ar “lo
giškąjį pozityvizmą”. Ir nenuo
stabu. Kaikieno manymu, šių 
dienų pasaulyje “logiškasis po
zityvizmas” užima išskirtiną 
vietą, pasireikšdamas tokiose 
atšakose, kaip kad struktūraliz
mas, lingvistinė analizė ar net 
kibernetika.

Jei norėtųsi autoriui priekaiš- 
taut, tai tik dėl vieno dalyko, 
būtent, kad savo veikalą, iš es
mės vientisą, turintį slinktį ir 
pusiausvyrą, jis užbaigia Rege
liu ir Marksu, nepratęsęs tolė
liau, neaptaręs Husserlio, kurį 
kaikas laiko naujosios filosofi
jos pradininku, Heideggerio, 
Sartreo (jam mūsų simpatijos 
suprantamos jau vien todėl, kad 
jis rašytojas ir dramaturgas), 
pagaliau Merleau-Ponty, Bache- 
lardo ir kitų. Iš dalies tai patei
sinama. Juk kaikieno nuomone

Politiniai ir socialiniai klausimai
PRANYS ALŠĖNAS

“Tėvynės Sargas”, politikos 
ir socialinių mokslų žurnalas, š. 
m. 1 nr. pirmuoju straipsniu mi
ni arkiv. J. Matulevičiaus-Matu- 
laičio 50 m. mirties sukaktį. 
Redaktorius P. Maldeikis per- 
spausdina M. Krupavičiaus 
straipsnį iš 1933 m. išleistos 
knygos “Arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius”.

Toliau eina Lietuvių Krikš
čionių Demokratų S-gos centro 
k-to pasisakymas dėl mūsiškių 
didžiųjų org-jų susiskaldymo ir 
darbo sričių nepasidalinimo. 
Atsišaukimo pobūdžio pasisaky
me LKDS centro k-tas teigia: 
“Toks susipainiojimas darbo pa
daloje ir priešiškos nuotaikos 
labai svarbių org-jų yra apgai
lėtinas ir skubiai šalintinas. Sie
kiamieji mūsų tikslai įpareigoja 
negaišti klystkeliuose, bet vie
ningai ir sutartinai jieškoti .bū
dų esamai negerovei pašalin
ti

Toliau seka Vinco Staugaičio 
gana energingai ir karštai para
šytas straipsnis “Didysis skili
mas” apie užmirštą atsakomy
bę ir miegančią sąžinę. Straips
nyje, kaip ir anksčiau minėta
me kr. demokratų pasisakyme, 
sielojamasi mūsų visuomeninė
mis ligomis.

Dr. D. Jasaitis (mirė 1977. VI. 
6) rašo apie VLIKo ii; Lietuvos 
laisvinimo bylą.

Apie VLIKo uždavinius ir at
eities sąrangą pasisako A. J. Ka- 
sulaitis. Jo mintys paimtos iš 
1976 m. gruodžio 4-5 d.d. Va
šingtone vykusio VLIKo seime 
simpoziumo.

“Vieneri metai Lietuvos lais
vinimo fronte” — VLIKo pirm, 
dr. Kęstučio Valiūno praneši
mas VLIKo seime 1976 m. gruo
dyje Vašingtone.

Kun. Vyt. Bagdanavičius filo
sofiškai nuspalvintomis minti
mis dėsto savo išvedžiojimus 
apie Lietuvos laisvinimo ilgalai
kius darbus ir priemones.

A. Rinktinas dėsto savo min
tis apie mūsų švietimo proble
mas, klausdamas “Ar viską pa
darėme mūsų švietime?”. Pr. 
Alšėnas rašo apie lietuvybės iš

laikymą straipsnyje “Lietuvy
bės išlaikymas — kertinis ak
muo m ū s ų ateičiai”. Monika 
Liulevičienė rašo apie Drauge- 
lytę - Galdikienę kaip visuome- 
nininkę, Ign. Andrašiūnas — 
apie mirusį agr. Juozą Beliūną. 
Prisimenami a.a. dr. Julius Jo
nas Bielskus, Leonardas Damb- 
riūnas, kun. dr. Feliksas Gurec- 
kas, Anatolijus Grišonas, kun. 
dr. Antanas Juška ir kun. dr. 
Bronius Krištanavičius, SJ.

Chronologija įvairių sukak- 

Hegelis buvo paskutinysis filo
sofas, paskutinis mohikanas, su
kūręs užbaigtą, vientisą filoso
finę sistemą.

Sunkiau mums, profanams, 
suprasti kitą dalyką, būtent, Ju
cevičiaus vengimą minėti psi
choanalizę. Gal mes klystam, 
bet mums atrodytų, kad jos po
veikis į filosofinę raidą nemen- 
kesnis kaip tiksliųjų mokslų. 
Bent mes, mirtingieji, esame 
kur kas giliau veikiami Freudo, 
Adlerio, Jungo idėjų, negu ka
ligrafiškų, elegantiškų matema
tikų formulių bei modelių.

Bet kaip tik šia prasme nau
joji Jucevičiaus knyga ir išpildo 
trečiąjį tokio pobūdžio veikalui 
būtiną reikalavimą: šaukia dia- 
logan su autorium. Linkėtina, 
kad knygos poveikyje užsimegz
tų vaisingos svarstybos. Linkė
tina taip pat, kad po jos sektų 
kitos Jucevičiaus studijos.

Neužmirškim tačiau, kad tai 
priklausys nuo to, kaip ją pasi
tiksim.

Feliksas Jucevičius, MINTIS 
DIALEKTINIAM ŽAISME, 273 
psi. Išleido autorius. Montrealis, 
1977 nr. Kaina — $6.00.

čių, platus faktų ir problemų 
skyrius, nurodant, jog kova tarp 
veiksnių bus tęsiama ir toliau, 
nes JAV LB krašto v-bos pirmi
ninkas v-bos posėdyje (pasak 
“Draugo”, lapkr. 27) pareiškęs: 
“iš politinės veiklos nesitrauk
sime”.

Galiausiai atspausdintos K. 
Škirpos pastabos kaip atsaky
mas į dr. P. Mačiulio straipsnį 
apie K. Škirpos knygą “Sukili
mas”.

Dailininkės 
laimėjimai

Britanijos Lietuvių Sodyba 
Sekminių tradicinio sąskrydžio 
metu šiemet pasipuošė didžiuliu 
DLK Kęstučio paveikslu, kurį 
pagal DBLS centro valdybos už
sakymą nupiešė Marija Baronie
nė-Baras.

Baigtą piešti, tą paveikslą la
bai teigiamai įvertino skulpto
rius Antanas Braždys, įžiūrėda
mas kunigaikštyje būtinos to
kiais. atvejais mistikos ir pasigė
rėdamas klasišku spalvų derini
mu. Tą mistiškumą savo ruožtu 
yra iškėlęs ir DBLS pirm. J. Al
kis. Sąskrydžio metu, kai pa
veikslas buvo iškabintas, jo au
torė susilaukė daugybės sveiki
nimų, o Lietuvių Sodybos vado
vai norėtų, kad toje didžiulėje 
salėje kabotų ne tas vienas ku
nigaikštis, nes per Lietuvių So
dybą praeina nemažai kitatau
čių.

Be kita ko, dail. M. Barėnienė 
šiais metais Londono Ealinge 
surengė savo kūrinių parodą 
anglų visuomenei. Joje buvo iš
stačius! 24 tapybos darbus. Vie
tinis laikraštis, kuris įvairių 
ankstyvesnių parodų progomis 
yra išspausdinęs keletą jos dar
bų nuotraukų, šįkart pateikė 
žiupsnį žinių apie pačią daili
ninkę.

Žinodami jos sugebėjimus iš 
to meto, kai ji dar mokėsi, į šią 
parodą buvo suvažiavę net ke
turi jos buvusieji dėstytojai pa
sižiūrėti, kuriuo keliu eina dai
lininkė, buvusi jų studentė. Du 
jų atvažiavo net iš gana toli. Sid
ney Smith savo įspūdžius net 

laiške išdėstė: jam įsimenamą 
įspūdį padaręs kompozicijos pa
jutimas, spalvų panaudojimas ir 
ypač didžiulė dinaminė jėga, ku
ria išreiškiamas pasirinktasis 
siužetas. Kr.

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

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

AL. GIMANTAS
V. Alanto vardas lietuviškoj 

raštijoj yra tvirtai įrėžtas. Būtų 
beveik banalu pakankamai pla
čiai žinomą asmenį gražinti te
gu ir šauniais epitetais. Jam, 
išgyvenusiam 75 kūrybingus ir 
pakankamai sveikatingus me
tus, betkokie pagyrimai yra ne
reikalingi, nes tai gražiąją su
kaktį tik nupigintų. Pagaliau ką 
amžiumi, patirtimi ir talentu 
jaunesnysis kolega galėtų pra
bilti apie vyresnį, iš kurio yra 
ko pasimokyti.

Kai gražią birželio sekmadie
nio popietę žmonos Irenos ir sū
nų iniciatyva Vytautui Alantui 
buvo suruoštas pagerbimas, o 
jam pačiam — staigmena, miela 
buvo dalyvauti gausiame būryje 
Alanto gerbėjų, bičiulių, šeimos 
draugų. Kaip ir visada, V. Alan
tas savo svečius maloniai nutei
kė savo vitališkumu, elegancija 
ir fizine bei dvasine laikysena.

Buvo, aišku, kalbos, sveikini
mai, dovanų įteikimas, paties 
sukaktuvininko žodis. Visa tai 
neišvengiama būtinybė, teikian
ti iškilmei orumo ir tokio lyg 
oficialumo.

Smagiausia buvo stebėti patį 
sukaktuvininką, kuris pensijos 
metus sunaudoja ne daržovių 
ar vaismedžių sodinimui bei 
priežiūrai, bet intensyviu kūry
biniu darbu džiugina grožinį lie
tuvišką žodį pamėgusi skaity
toją.

Jei bent prabėgomis paseksi 
V. Alanto žingsnius lietuviškoje 
raštijoje, sunku bus pasakyti 
kuriame žanre jis pats tvirčiau
sias ir ištikimiausias savo pa
šaukime. Jis —redaktorius, žur
nalistas, publicistas, rašytojas, 
beletristas, dramaturgas, poe
tas. Tai sritys, kuriose jis gali 
plačiau išsiskleisti.

Amžius, pasirodo, Alanto ne
išsemia, bet tik dar labiau bran
dina. Nedaug mūsiškių rašyto
jų, deimantinio amžiaus sulau
kę, dar lieka kūrybingais bei 
produktingais. Sveikos dvasios 
ir sveiko kūno posakį taikant 
mūsų sukaktuvininkui, atrodo, 
toji sintezė itin darniai tinka 
Alantui, kuriam tie 75 tikrai ne
reiškia naštos.

Naujas vardas meno pasaulyje
Jono Stonkaus dailės paroda Simcoe miesto galerijoje

Visą mėnesį Simcoe Lynwood 
Meno Centre truko Jono Ston
kaus paroda, kurioje jis išstatė 
skulptūrų, piešinių, trintinių 
(rubbings) ir vitražų. Meno kri
tikas Lynn Peterson “The Ex
positor” laikraštyje rašė: “J. 
Stonkus turbūt yra vienintelis 
menininkas pasaulyje, kuris su
geba kombinuoti primityvaus 
meno pradus su rytų kraštų 
įmantrumu ir išgauti augšto ly
gio asmeninį stilių. Jo darbai 
pasižymi prieštaringumu ir įvai
rumu. Juo labiau į juos žiūri, 
juo daugiau jie traukia dėmesį. 
Jo prieštaringumas tvarkomas 
tiksliai apskaičiuotoje pusiau
svyroje. Tai sujungia jo darbus 
ir padaro juos natūraliais. Jo 
darbai atrodo jausmingi, bet in
telekto pajungti, paprasti, bet 
kartu ir komplikuoti, švelnūs, 
bet ir stiprūs. Jie nusako J. 
Stonkų esant neįtikėtinai jaut
rų, ypač kompozicijoms, natū
ralioms formoms ir linijiniams 
sugrupavimams. Visa tai sudaro 
nepaprastą gabumų kombinaci
ją menininke. Pažymėtina tai, 
kad J. Stonkus neplanuoja savo 
darbų iš anksto. Jo precizišku
mas yra pasiektas negalvojant, 
o jo piešiniai auga natūraliai, 
momento įkvėpti.”

“Simcoe Reformer” laikraš
tyje meno kritikė Paula David 
vadina jo “pagalių skulptūras” 
visiškai abstrakčiomis, pagrįsto
mis primityviomis linijomis, ku
rios primena tautines, simboli
nes Afrikos formas. Jų papras
tumas rodo drąsą ir savim pasi
tikėjimą, kuris vertas dėmesio. 
Jo trintiniai “rubbings” atrodo 
kaip švelnių piešinių audiniai. 
Jo akvarelės pasižymi švelnių 
spalvų skale. Ta kritikė žavisi 
jo trintiniais, kurie rodo jo pa
linkimą į skulptūrą, bet yra ne
palyginamai švelnesni. Juose 
vos pastebimi kitimai padaro 
juos meniškai užbaigtais dar
bais. Jonas Stonkus iš esmės 
yra skulptorius, siekiąs trijų 
matmenų “iliuzijos”. Kritikė ap
gailestavo, kad buvo tik kele
tas piešinių, kurie visi buvo la
bai švelnūs, paprasti, bet labai 
stiprūs. Jo piešiniai rūpestingai 
išmąstyti, gerai atlikti, preciziš
ki, bet švelnūs. Tai sudaro ma
lonią pusiausvyrą kompozicijo
je. Tai kritikei mažiausiai pa
tiko vitražai, kuriuose “jam ne
pavyko išgauti tų švelnių for
mų, kurias jis pasiekė kituose

Juokėmės, kai Vytauto kelių 
metukų anūkė Laura, išvydusi 
vėliau iškilmėn atvykusį senelį, 
ant vienos kojytės šokinėdama 
džiaugsmingu balseliu šūktelė
jo: “Senis jau čia, senis jau 
čia!” Tai jos santrumpa ilgesnio 
žodžio — senelis. Visos viešnios 
ir svečiai vienbalsiai pripažino, 
kad sukaktuvininkas jokiu būdu 
nėra senis. Jis tebėra jaunas ir 
išvaizda, ir nusiteikimu. Dėlto 
galima tikėtis, kad Alanto lyra 
ir plunksna ilgai nenurims

Visi gerai žinome problemas, 
su kuriomis susiduria rašytojai, 
kai reikia išleisti paruoštus 
spaudai kūrinius. Labai pravar
ti buvo ir V. Alanto sukakties 
proga susirinkusiųjų piniginė 
dovana. Jo paties pageidavimu 
tai praturtins Alanto knygų lei
dimo fondą.

Brandžių minčių pažėrė iš
kilmės vadovas lietuvių radijo 
valandėlės red. I. Krikščiūnas, 
dr. V. Majauskas ir rašytojas 
Balys Gražulis. Buvo keliami 
tostai už sukaktuvininką, lin
kint ir toliau tęsti kūrybingą 
darbuotę.

Atskirai derėtų paminėti ir 
Ireną Alantienę, be kurios viso
keriopos paramos, pritarimo, 
skatinimo ir sudarymo sąlygų 
savo vyrui kūrybinis jo poten
cialas nebūtų pasiekęs tokių 
augštumų.

savo darbuose”.
Gausus lietuvių būrys apsi

lankęs parodoje, kaip tik dau
giausia žavėjosi vitražais. Dvi 
šeimos net susiginčijo kuriai 
teks “Pelkių” vitražas. Visi 
kraipė galvas dėl matytų darbų 
įvairumo ir gausumo, o Meno 
Centro vadovybė stebėjosi lan
kytojų gausumu ir parduotų 
darbų skaičiumi.

Jonas Stonkus gimė lietuvių 
šeimoje, Švedijoje, ir nuo 1949 
m. gyveno bei mokėsi Delhi ir 
Tillsonburgo mokyklose. 1965 
m. pradėjo studijas Ontario Col
lege of Art. Paskui iki 1975 m. 
keliavo po Europą, šiaurės 
Ameriką ir mokėsi daryti vit
ražus pas Stanley Tomlin Dub
line, Airijoje. V. G.

Atsiųsta ~~ 
paminėti

A P V A I Z DOS SKIRTUOJU KE
LIU, arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
atminimui 1871 — 1927. Didelio for
mato nenumeruoti puslapiai (jų yra 
40). Išleista 1977 m. Čikagoje. Vir
šelis seselės M. Mercedes. Spausdi
no “Draugo” spaustuvė, 4545 West 
63rd St., Chicago, 111. 60629. USA.

Vladas Butėnas, PENNSYLVANI- 
JOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA. 
Nuotraukos Algimanto Kczio, SJ. Al
bumo pobūdžio leidinį papildo vidi
niai intarpai: “Pennsylvanijos lietuvių 
prisiminimai”, magnetofono juoste- 
lėn įrašyti Elenos Bradūnaitės, iliust
ruoti Mare PoKempner nuotrauko
mis, ir Jurgio Bradūno novelė “Ei
sim, broleliai, namo, namo .. .” Kny
gą apipavidalino dail. Vincas Lukas 
ir Petras Aleksa. Tiražas 1.000 egz. 
Albumo formato 344 psl. kietais vir
šeliais. Kaina $20. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. Išleido 
1977 m. Amerikos Lietuvių Biblio
teka, 5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Pranas Čepėnas, NAUJŲJŲ LAI
KŲ LIETUVOS ISTORIJA, I tomas. 
Spaudai parengti padėjo Albina Si
rutytė-Čepėnienė. 544 psl. kietais vir
šeliais. Kaina $15. Platintojams duo
dama 25% nuolaida. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. Dr. Kazio 
Griniaus fondo 1977 m. leidinys. 
Leidėjo adresas: Dr. K. Griniaus 
fondas, c/o J. Urbclis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, Ill. 60160, 
USA.

Bronys Raila, BASTŪNO MAIŠ
TAS. Aplankas ir titulinis puslapis 
Algirdo Kurausko. 498 psl. kietais 
viršeliais. Kaina $10. Tiražas 700 
egz. Išleido 1977 m. Čikagoje Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das, c/o Gintautas Vėžys, 6349 So. 
Artesian Ave., Chicago, Ill. 60629,
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DAIL. GABRIELIS STANULIS, 

gyvenantis Ženevoje, Šveicarijoje, 
dešimtąją individualią savo tapybos 
darbų parodą gegužės - birželio mė
nesiais surengė šio miesto “Callejo - 
Monod” galerijoje. Parodos leidinė
lyje “Gabriel Stanulis” jo kūrybą 
prancūzų kalba aptaria Jean-Luc Da- 
val. Be dešimties individualių paro
dų, dail. G. Stanulis yra dalyvavęs 
ir vienuolikoje grupinių parodų. Jis 
yra gimęs 1915 m. Lietuvoje, studi
javęs Vilniaus meno akademijoje, 
Ženevos meno mokykloje ir univer
sitete. Pradžioje reiškėsi tiktai 
skulptūroje, vėliau perėjo į tapybą. 
Nuo 1963 m. dirba dėstytoju Žene
vos meno mokykloje.

V. ŠEKSPYRO “MAKBETAS”, re
žisuotas Jono Jurašo, gegužės 8-22 
d.d. buvo vaidinamas Niujorke, avan
gardiniame teatre “La Mama”. J. 
Jurašo debiutą amerikietiškoje sce
noje entuziastiškai sutiko recenzen
tas L. M. Evers teatrams, filmams ir 
televizijai skirtame savaitraštyje 
“Show Business. Pasak recenzento, 
J. Jurašo režisūra tokia tobula, kad 
ji primena gerai orkestrą valdantį 
dirigentą. “Makbetas” sukrečia žiū
rovus tarsi augštos įtampos elektros 
srovės smūgis. Gražiai suderintos vi
sos spektaklio dalys atskleidžia Šeks
pyrą sampratą, padaro jį supranta
mą žiūrovams. Dienraščio “News- 
day” kritikas L. Seligsohn primena 
skaitytojams, kad rež. J. Jurašas yra 
ateivis iš Lietuvos, tokią “Makbeto” 
versiją bandęs pastayti Maskvoje, 
bet susilaukęs kliūčių. Iš Lietuvos 
jis išvykęs dėl ideologinių nesutari
mų su valdžia. Savaitraštis “Show 
Business” kasmet skiria premijas už 
geriausius praėjusio sezono spektak
lius bei aktorių vaidybą. 1976-77 m. 
kandidatų sąrašan yra įtrauktas ir 
rež. J. Jurašo “Makbeto” pastaty
mas.

NIUJORKIETIS JONAS MEKAS 
gavo 1977 m. Guggenheimo premiją 
už savo kūrybinę veiklą, susietą su 
filmais. Jis yra “Antologijos filmų 
archyvo” programos vadovas, sutel
kęs daug filmų iš lietuvių išeivijos 
gyvenimo. Visi tie filmai, sukurti 
dienoraščio forma, yra panašūs į fil
minius užrašus su autoriaus pasta
bomis. Skiriant Guggenheimo premi
ją, be abejonės, buvo atsižvelgta į 
šio. archyvo istorinę bei kultūrinę 
reikšmę.

DOKUMENTINĖ KNYGA apie 
Lietuvos žydų likimą baigiama ruoš
ti spaudai Izraelyje ir bus išleista 
1978 m. Žydų likimas joje atsklei
džiamas pagal atskiras vietoves, pa
žymint ir gelbėjimo atvejus.

DAIL. ALEKSANDRA KAŠUBIE- 
NĖ, keramikos ir mozaikos specialis
tė, šį vasaros semestrą dėsto mozai
ką ir iš audinių sukuriamą modernią 
pastato vidaus architektūrą Niujor
ko “The New School” mokykloje. 
Šios institucijos amatų skyriaus ka
taloge yra įdėtos trys dail. A. Kašu- 
bienės kūrinių nuotraukos.

RICHARDO WAGNERI0 KŪRI
NIŲ KONCERTE Ročesteryje, Naz- 
reto Meno Centre, programą atliko 
šio koncerto iniciatorius sol. Leonas 
Baltrus, vietinis tenoras, pasikvietęs 
čikagietę sol. Dalią Kučėnienę, lyri
nį sopraną. Jiedu dainavo populia
riųjų R. Wagnerio operų arijas ir 
duetus su pianisto G. Youngo paly
da. Sol. D. Kučėnienė Ročesteryje 
dainavo pirmą kartą.

DR. ANATOLIJUS MATULIS, dės
tantis įvairias psichiatrijai artimas 
mokslo šakas valstybiniame Wiscon- 
sino universitete, Green Bay mieste, 
dvejus metus dirbo su šizofrenikais 
Detroite, Lafayette klinikoje. Čia jis 
išbandė naują savo metodą — meta- 
glosoterapiją: šizofrenikų gydymą 
naujos kalbos mokymu. Šiuo atveju 
buvo pasirinkta vokiečių kalba, ku
rios nemokėjo nė vienas pacientas. 
Prof. dr. A. Matulio eksperimentą 
plačiai aprašė dienraštis “The Det
roit News” reportažu. Pasirodo, šizo- 
frenikai, kurie arba kelia didelį 
triukšmą, arba tyli kaip kūdikiai, 
noriai ėmė mokytis vokiečių kalbos. 
Triukšmingieji aprimo, o tylintieji 
pradėjo šnekėti. Savo teoriją prof, 
dr. A. Matulis yra išdėstęs knygoje 
“Language ... a hope”, kurią nese
niai išleido jo vadovaujama institu
cija — “National Research Institute 
for Psychoanalysis and Psychology”. 
Jis daro išvadą, kad psichiniams li
goniams jų gimtoji kalba sukelia 
perdaug emocijų, iššaukdama bepras
mius rėkavimus ar visišką tylą. Iš
mokti svetimos kalbos žodžiai betgi 
nėra susieti su tokiomis emocijomis. 
Tų žodžių dėka pacientai atnaujina 
ramesnius ryšius su savo aplinka ir 
kartais netgi visiškai pasveiksta, at
gavę psichinę pusiausvyrą.

SKULPTORIUS PETR AS VAŠKYS 
1963 m. Filadelfijoje įsteigė vaški
nių figūrų muzėjų, įamžindamas 
žymiuosius amerikiečius. Atidary
damas muzėjų, tų natūralaus dy
džio figūrų jis turėjo 75, bet jų skai
čių gerokai padidino per 14 metų. 
Paskutinieji P. Vaškio darbai — 
prezidentai J. F. Kennedy, L. B. 
Johnson, R. Nixon, negrų pastorius 
L. M. King, F. Rizzo ir dabartinis 
prez. J. Carter. Vietinė spauda pa
skelbė platų reportažą apie šį lietu
vio skulptoriaus muzėjų gegužės 27 
d., įdėdama nuotrauką, kurioje jis 
atlieka paskutinius prez. J. Carterio 
veido pataisymus.

KAMERINIO VILNIAUS KON
SERVATORIJOS CHORO koncerte 
pirmą kartą buvo atliktas kompoz. 
O. Balakausko ir poeto L. Gutausko 
ciklas “Prie mėlynos gėlelės”, skir
tas mišriam chorui ir senosios mu
zikos ansambliui. Koncerte taipgi 
skambėjo R. žygaičio “Tyla”, K. 
Brundzaitės “Girinų mergelė”, V. 
Barkausko “Preliudas ir fuga”, V. 
Kalinikovo “Elegija”. Porą F. Schu- 
berto, č. Sasnausko dainų su choru 
padainavo Vilniaus operos tenoras 
V. Noreika. Koncerte taipgi dalyva
vo ir smuikininkas P. Juodišius. Ka
meriniam konservatorijos chorui va
dovauja A. Jozėnas, talkinamas chor- 
meisterės B. Razauskienės.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJŲ 
RŪMUOSE šio sezono ciklą “Akto
rių kūrybos vakarai” užbaigė Vil
niaus jaunimo teatro aktorė Nijolė 
Gelžiniytė, atlikusi dviejų dalių pro
gramą “Monologas”. Pirmojoje buvo 
sutelktos ištraukos iš V. Šekspyro, Ž. 
Anujo, S. Beketo, E. Joncsko ir Ž. 
Kokto veikalų, o visa antroji dalis 
buvo skirta kompoz. B. Kutavičiaus 
poeto S. Gedos žodžiais sukurtam 
“Mažajam spektakliui”. N. Gelžiny- 
tei čia talkino pianistai L. ir K. Gry
bauskai, smuikininkai G. Dalinkevi- 
čius ir E. Urbonas.

FOLKLORINIS VILNIAUS UNI
VERSITETO ANSAMBLIS paruošė 
ir du kartus vilniečiams atliko nau
ją programą “Paukščiai lietuvių tau
tosakoje”, kurią sudaro įvairios dai
nos apie paukščius, sakmės, instru
mentinė muzika, paukščių pamėg
džiojimai b?i tikri jų balsų įrašai. 
Programa remiasi augštaičių, žemai
čių ir dzūkų folkloru. Koncertų re
cenzijoje minimos dainos: augštaičių
— “Vieversėli, kas tau rūpi”, “Aš 
turėjau vištelį”, “Oi tu tu strazdeli”, 
žemaičių — “Kikili paukšteli”, “Ir 
paaugo žalia leipa”, dzūkų — “Kar
velėli pilkuoneėli”, “Vai tu kragžde- 
la”, “Ažmigo sakalėlis beržyni”. 
Daug dainų atliko ansamblio solistai. 
Geriausiai pavykusios sakmės: S. Ba
nionytės — apie gegutę, A. Guobio
— apie gandrą, J. Bukantaitės — 
apie paukščius, ugnies nešėjus, K. 
Jonušo — apie varną ir šarką.

DAILININKŲ SĄJUNGOS dailė- 
tyros skyriaus susirinkime V. Drė
ma skaitė pranešimą apie šv. Onos 
šventovės tyrinėjimą Vilniuje ir pa
minklų apsaugos problemas. Po pra
nešimo sudaryta komisija dailėtyros 
straipsnių rinkiniui paruošti.

ŽEMAITĖS KOLCHOZAS Kelmės 
rajone šiemetinę savo literatūrinę 
premiją paskyrė . rašytojui Kaziui 
Sajai už knygą kaimo tematika “Po 
to, kai jie pavirto medžiais”. Kartu 
su premija dvyliktajam laureatui K. 
Sajai buvo įteiktas ir didžiulis mel
žėjų suslėgtas sūris. Pirmuoju šios 
premijos laimėtoju buvo J. Baltu
šis. K. Saja dalijosi mintimis, kurios 
jį jaudina, stebint kaimo gyvenimą, 
ir kurias jis nori atskleisti savo kū
ryboje. Ištraukas iš naujosios kny
gos skaitė aktorius Č. Stonys ir Vil
niaus konservatorijos studentas V. 
Dabšys. žodį tarė ankstesnieji šios 
premijos laureatai — V. Rimkevi
čius, A. Pocius, V. Bubnys, R. Gra
nauskas.

REŽ. JUOZAS MILTINIS Pane
vėžio dramos teatro sezono užbaigai 
paruošė Sofoklio tragedijos “Edipas 
karalius” premjerą. Scenovaizdžius 
sukūrė A. Mikėnas ir K. Vaičiulis, 
drabužius bei kaukes — R. Stasiū
nienė ir J. šlivinskas, skulptūras — 
V. Vildžiūnaitė, muziką — G. Kup
revičius. Pagrindinį Edipo vaidmenį 
premjeriniuose spektakliuose atliko
J. Garliauskas, kitus vaidmenis — 
aktoriai E. šulgaitė, D. Malėnaitė,
K. Vitkus, G. Karka, A. Dūkštą, V. 
Kcramintas.

BULGARŲ LIAUDIES MENĄ, ar
chitektūrą ir istoriją vilniečiams at
skleidė Fotografijos Meno Draugijos 
salone surengta meninių fotografo 
T. Chorisjano nuotraukų paroda.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJŲ 
RŪMUOSE viešėjo lietuvių kilmės 
lenkų kompozitorius Romualdas Tvar- 
dovskis. Vakaro dalyviams jis kal
bėjo apie Vilniuje dar studijų me
tais pradėtą savo kūrybą, muziki
nius siekius, apie dabartinę lenkų ir 
lietuvių muziką.

SATYROS IR HUMORO KLUBO 
atidaryme Plungėje dalyvavo poe
tas G. Astrauskas su dramos akto
rium J. Čepaičiu. Pastarasis skaitė 
satyrinius L. Janušytės, V. Žilinskai
tės, A. Šimkaus kūrinius.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
su nauja koncertine programa “Už
trauksim, vyrai, dainą” pasirodė vo- 
kalinis-instrumentinis filharmonijos 
ansamblis “Nerija”, vadovaujamas 
R. Bieliausko. Prieš ketvertą metų šį 
ansamblį išgarsino koncertinę pro
grama “Per Klausučių ulytėlę”. Vė
liau keitėsi muzikantai bei daininin
kai. perdaug buvo susižavėta madin
gomis dainelėmis, daugiau tinkan
čioms jaunimo šokių salėms. Naujoji 
programa liudija “Neries” grįžimą 
Klausučių ulytėlėn, tik šį kartą “Ne
ris” yra tapusi vien vyrų ansamb
liu. Jon iš M. Suraučiaus vadovauto 
ansamblio vėl grįžo sol. S. Povilai
tis, pasižymintis emocionalia intona
cija, jį išskiriančia iš kitų estrados 
dainininkų. Koncerte sėkmingai de
biutavo jaunieji solistai V. Pauliu
kas ir L. čcprackas. Pastarasis yra 
lyrinis tenoras, kaikuriose dainose 
primenantis sopraną.

V. Kst.
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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.
SWANSEA — puikus, labai geros statybos, vos keliolikos metų senu
mo 7 kambarių vienaaugštis; didelė moderni virtuvė, 3 pilnos prau
syklos, didelis, gražiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir išėjimu 
į privatų kiemą. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Nepraleis
kite retos progos!

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e Sh' Toront°' °nt • Tel. 532-3400 
M o n i Ao ____

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 8’/į%
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas 7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

I DUODA PASKOLAS:
= asmenines ......  91/2%
= nekiln. turto............... 9,/i%
= investacines .......  10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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 • Say. P. Užbalis

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

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE xtkET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

ę TELEVISION t'B f I'V/f Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, toisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengtam gaisro apsauga (smoke detector)

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

Ateitininkų 
kongresas

Devintasis ateitininkų kon
gresas Įvyks š.m. Darbo dienos 
savaitgalyje Klevelande rugsė
jo 1 — 4 dienomis. Pabrėžiamos 
pagrindinės sritys — religinė, 
kultūrinė ir tautinė. Religi
niams klausimams gvildenti 
skirtas simpoziumas, kurio pa
grindinė idėja “Gyvoji dvasia 
— kelias į krikščioniškąjį atsi
naujinimą”. Organizuoja ir va
dovauja kun. dr. K. Trimakas.- 
Kiti dalyviai — kun. dr. Anta
nas Rubšys, sesuo Ona Mikailai- 
tė, dr. Vytautas Vygantas ir kun. 
Jurgis Šarauskas. Prof. Vytau
tas Vardys skaitys paskaitą te
ma “Katalikiškoji rezistencija 
ir tautos likimas”.

“Kultūrinės ateitininkų veik
los perspektyvos išeivijoje ir jų 
Įsipareigojimai ateičiai” yra te
ma, kuria sutiko kalbėti su 
moksleiviais dr. M. Girniuvienė, 
su studentais — dr. E. Vaišnie- 
nė, su sendraugiais — prof. V. 
Bieliauskas.

šeštadienio vakaras skirtas 
vaidinimui. “Šventasis narvas”, 
Algirdo Landsbergio 2 v. drama, 
jau baigta kurti. Jai panaudota 
medžiaga iš šių laikų gyvenimo 
Lietuvoje. Čikagoje jau pradėti 
pirmieji parengiamieji darbai: 
tariamasi su režisorium, deko
racijų kūrėju, aktoriais ir tech
niniu personalu. Inf.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Tokiu būdu praktiškai jis gali 
būti kalinamas visą gyvenimą 
dėl savo principų. Iš tikrųjų by
lai E. Ziembos šaltinis nėra bū
tinas, nes “A b k o’ ’ savininkų 
sukčiavimui įrodyti yra pakan
kamai kitų dokumentų. Teisme 
jie atsidūrė ne dėl E. Ziembos 
pareiškimo parlamente, bet dėl 
policijos pravesto tyrimo. E. 
Ziembai iš kalėjimo grįžus teis
mo salėn, teisėjas R. Dnieper 
bylą atidėjo kitai savaitei, ma
tyt, tikėdamasis surasti išeitį iš 
nemalonios įstatymų painiavos, 
kurioje baudžiami ne kaltina
mieji, o liudininku per prievar
tą padarytas parlamento atsto
vas.

Patariamoji Ontario taryba 
daugiakultūriškumo reikalams, 
kurią sudaro 24 nariai, pasisakė 
už prancūzų kilmės kanadiečių 
teisių įtraukimą naujon Kana
dos konstitucijon. Pasak komisi
jos, prancūzai priklauso daugia- 
kultūrei Kanados mozaikai, bet 
jie, kaip ir anglai, yra federa
cijos steigėjai. Todėl jie turi 
būti išskirti savo teisėmis iš ki
tų etninių grupių, kurios čia su
sidarė imigracijos dėka. Ontario 
premjeras W. Davis taipgi pasi
sakė už aiškų anglų ir prancūzų 
kalbų teisių įrašymą konstituci
jon.

Ugningą kalbą Montrealio fo
rume Kanados vienybės klausi
mu pasakė federacinis pramo
nės ir prekybos min. J. Chretie- 
nas 8.000 federacijos šalininkų. 
Vėliau jis pabrėžė, kad yra pasi
ruošęs pasitraukti iš federaci
nės liberalų partijos ir tapti 
naujuoju Kvebeko liberalų va
du. Po skaudaus pralaimėjimo 
pernykščiuose provincinio par
lamento rinkimuose liberalai 
ten dabar turi tik 26 atstovus. 
Buvęs premjeras R. Bourassa, 
pasitraukęs iš vado pareigų, iš
vyko Europon. Laikinai Kvebe
ko liberalams vadovauja Gerard 
D. Levesque. Kanados premje
ras P. E. Trudeau taipgi patvir
tino, kad J. Chretienas su juo 
jau yra kalbėjęs apie perėjimą 
Kvebeko politikon. Tapęs libe
ralų vadu, jis galėtų gerokai ap
karpyti separatistinės Kvebeko 
partijos bei jos vado R. Leves
que populiarumą, nes yra geras 
kalbėtojas, palyginti jaunas 43 
metų amžiaus politikas.

Kanados laiškanešių unija, 
turinti 18.700 narių, dėl naujos 
sutarties jau turėjo 35 pasitari
mus su pašto vadovybės atsto
vais. Atlyginimų klausimui iš
spręsti unija šaukiasi tarpinin
kų tarybos pagalbos. Blogesni 
reikalai yra su 22.000 narių paš
tininkų unija, jos vadu J. David- 
sonu, derybas nutraukusia jau 
pirmajame posėdyje. Jos lig 
šiol tebėra neatnaujintos. Pas
kutinioji sutartis jau pasibaigė, 
greičiausiai vėl bus griebiama

LIUCIJA BARKAUSKA1TĖ, 1977 m. 
pavasarį baigusi Yorko universiteto 
meno fakulteto baleto skyrių baka- 
laurės laipsniu (Honours BA). Be 
to, ji išlaikė egzaminus, reikalauja
mus baleto mokytojų sąjungos (Im
perial Society of Teachers of Danc
ing) ir gavo teisę kitus mokyti ba
leto. Nuo šio rudens ji studijuos dar 
mokytojų kolegijoje. Liucija yra lan
kiusi Toronto Maironio mokyklą ir 
yra “Gintaro” ansamblio narė

Kanadietė studentė STARR BEED- 
HAM, parašiusi seminarinį darbą 
pas Toronto universiteto profesorių 
sociologą Rubinstein

si streikų. Kadangi federacinio 
parlamento nariai gauna daug 
skundų iš savo atstovaujamų 
apylinkių dėl labai lėto pašti
ninkų darbo, pašto min. J. J. 
Blais visų partijų atstovam pa
rūpino specialius atsakymo laiš
kų pavyzdžius. Juose pvz. teigia
ma, kad Kanados pašto paslau
gos bus vienos iš geriausių pa
saulyje, kai bus užbaigta me
chanizacija. Dienraštis “The To
ronto Sun” birželio 14 d. pa
skelbė įdomų pranešimą apie 18 
metų amžiaus torontietę Noreen 
Howes, garantuojančią laiškų 
pristatymą per 24 valandas. Ji 
juos surenka kasdien 4-6 v.p.p. 
King ir York gatvių kampe su 
iš anksto pačių siuntėjų užkli
juotais pašto ženklais ir nuve
ža į tuos pašto skyrius, kur laiš
kai skirstomi rankomis. Už šim
to laišku nuvežimą ima $1 arba 
$100 už kasdienines mėnesio 
paslaugas. Ir iš tikrųjų tokie 
laiškai per parą pasiekia adresa
tus. Tuo tarpu į pašto dėžutes 
įmesti laiškai dažniausiai atsidu
ria pašto ministerio J. J. Blais 
i š g a r b i n t o j mechanizacijoj. 
Kol su jais susidoroja skaitytu
vai, laiško pristatymas net pa
čiame Toronte užtrunka iki pen
kių dienų.

Automobilio nelaimėje, nuva
žiavęs nuo greitkelio tarp Mont
realio ir Kvebeko, žuvo naujasis 
federacinių kreditistų vadas 
Andre Fortin, 33 metų amžiaus. 
Prieš septynis mėnesius jis pa
keitė mirusį ilgametį kreditistų 
vadą R. Caouette. Spėjama, kad 
velionis nakties metu užmigo 
prie vairo. Laidotuvėse Victo- 
riaville vietovėj dalyvavo prem
jeras P. E. Trudeau ir opozici
jos vadas J. Clark, kelių tūks
tančių minia. Laikinai kreditis
tų vado pareigas perėmė miru
sio vado Real Caouette sūnus 
Gilles. Kreditistų partija federa
ciniame parlamente dabar turi 
tik 9 atstovus, visus iš Kvebeko 
provincijos. Kreditistai yra Ka
nados federacijos šalininkai.

Kanados krikščionių ir žydų 
taryba jau 22-rus metus iš eilės 
rūpinasi pasikeitimo studentais 
programa. Šią vasarą dviem sa
vaitėm į Ontario provinciją at
vyko 500 14-18 metų amžiaus 
moksleivių iš Kvebeko provin
cijos. Juos priglaudė tos šeimos, 
kurios liepos 12 d. tokį patį 
moksleivių skaičių pasiųs Kve- 
bekan. Ten jais pasirūpins kve- 
bekiečių šeimos, kurių vaikai 
viešėjo Ontario provincijoje. 
Šios programos dėka abiejų pro
vincijų jaunimas gauna progą 
pagyventi kartu vieną mėnesį. 
Prancūzų kilmės kanadiečiai su
sipažįsta su Ontario, anglų — su 
Kvebeku, užmegzdami draugiš
kus ryšius ateičiai. Kitose astuo
niose Kanados provincijose pa
našiu principu šią vasarą viešės 
600 kvebekiečių jaunuolių.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės metinėje išky

loje birželio 25-26 d.d. dalyvavo 23 
skautai ir vadovai. Šeštadienio lie
tus buvo gera praktika skiltims įsi
rengti lauko virtuvėles ir gamintis 
maistą. Varžybinės kelionės buvo at
liktos pagal numatytą programą. 
Laisvalaikiai smagiai praleisti pui
kioje Romuvos krepšinio aikštėje, 
ežere su baidarėmis ar besimaudant. 
Iškyloje buvo baigtos žiemos sezono 
varžybos. I v. laimėjo “Briedžių” 
skiltis, vad. L. Grybo, surinkusi 682 
taškus; II v. — “Žirgų” skiltis, vad. 
G. Sendžiko, surinkusi 575 tašk.; III 
v. — “Lapinų” skiltis, vad. I. Kaspe
ravičiaus, su 402 taškais, IV v. — 
“Sakalų” skiltis, vad. V. Šimkaus, su 
309 taškais. Pereinamąją gairelę pa
silaikė “Briedžiai” ir pernai buvę 
pirmieji. Draugovė dėkoja tėvams, 
kurie padėjo skautus nuvežti į Ro
muvą — p.p. Karosui, V. Sendžikui, 
B. Sapliui, L. Kalinauskui, J. Mačiu
liu!, A. Vasiliauskui ir broliui Ro
mui Bubeliui. C. S.

• Lietuviškos Skautybės Fondui 
aukojo $100: P. V. Melnikai, po $50: 
D. A. Baziliauskai, H. Chvedukai, 
St. Jagėla, Tėvai pranciškonai, G. 
V. Morkūnai; S40: V. S. Vaitkai; po 
$25: H. Steponiatis, Drešeris-Baraus- 
kas, V. Girnius, J. Danaičiai; po $20: 
S. Stankevičius, dr. A. Valadkos; 
$15: S. J. Jagėla; po $10: D. Barz- 
džiūtė, A. Jagėlos, A. Kilinskas, A. 
Garbens, M. Rusinas, V. Marcinkevi
čius, M. L. Kalinauskai, F. Mockai, 
P. B. Sapliai, A. Augustinavičius, J. 
Gustainis, L. V. Sendžikai, M. A. Va
siliauskai, G. J. Baltaduoniai, G. Šer
nai; po $5: O. S. Baneliai, J. Vara
navičius, S. A. Draugeliai, L. G”il- 
dienė, K. Batūra, V. Skrinskas, P. 
Būtėnas, J. Jurkuvėnas, B. Saplys, 
A. Valiūnas, P. Imbrasas, B. Abro- 
maitienė, V. Grybienė, Irena Meikle- 
john, V. K. Kalendros, E. A. Simo- 
navičiai, G. Tarvydienė, D. Keršienė; 
$3: O. Gailiūnaitė.

Skautiškas ačiū mieliems aukoto
jams.

LS Fondas

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Savigynos imtinių pirmenybėse Ka
ragandoje dalyvavo trys Lietuvos at
stovai — kauniečiai E. Rudas, bro
liai Česlovas ir Vaclovas Jezerskai. 
Jų pasirodymas buvo nesėkmingas. 
Česlovas Jezerskas, tris kartus lai
mėjęs pasaulio čempijonatą, šį kartą 
užėmė tik III vietą.

Lietuvos tinklinio pirmenybės bai
gėsi Vilniuje. Moterų grupėje aukso 
medalį pirmą kartą laimėjo Vilniaus 
“Kooperatininko” tinklininkės, baig
minėse rungtynėse įveikusios Kauno 
dinamietes 3:2. Bronzos medalis te
ko Šiaulių “Šarūno” komandai. Cem- 
pijonių komandoj žaidžia: L. Poloc
ką, O. Jakupčionytė, R. Ruzijcva, D. 
Žilaitytė, V. Koncaitė, A. Bumbly- 
tė, L. Cepytė, Z. Lobikytė, V. Miš- 
kytė ir R. Cepononytė. “Kooperati
ninko” komandos treneris — V. Del- 
kus. Vyrų grupės varžybas laimėjo 
Vilniaus “Kuro aparatūros” tinkli- 
ninkai, II vietoje palikę vilniečių 
“Mokslo”, III — alytiškių “Dzūki
jos” komandas.

Tarptautinių šaudymo iš lanko 
varžybų laimėtoju Taline tapo klai
pėdietis V. Giča, surinkęs 2470 taš
kų. Naują pasaulio rekordą moterų 
grupėje pasiekė Dušanbės atstovė Z. 
Rustamova, 60 m nuotolyje surinku
si 322 taškus.

Tradicinėse XI sąjunginėse mo
torlaivių sporto varžybose Liepojoje 
Lietuvai atstovavo Kauno motorlai
vių sporto rinktinė. Lenktyniaujama 
buvo sportiniais ir turistiniais lai
vais. Antrąsias vietas laimėjo kau
niečiai E. Kuprevičius ir V. Riabčins- 
kis, III vietą 10 km lenktynėse — 
A. Bakšys. Komandiniu požiūriu I 
vietą laimėjo Maskvos, II — Jelga
vos rinktinės. Kauniečiams teko III 
vieta.

Vakarų pasaulyje yra populiarus 
sportas — slidinėjimas su lentomis 
ant jūros ar vandenyno bangų. Ku- 
dangi Lietuvoje nei Baltijoje, nei 
Kuršių mariose didelių bangų, tin
kančių šiai sporto šakai, nebėra, len
tas teko aprūpinti nedidelėmis burė
mis. Spauda šias varžybas vadina 
burlenčių lenktynėmis, šiemet jas 
Kuršių mariose surengė Nidos “Vėt
rungės” jachtklubas, susilaukęs net 
102 dalyvių. Pirmą dieną, pučiant 
stipresniam vėjui, pirmavo prie to
kių gamtos sąlygų labiau įpratę vie
tiniai Nidos atstovai — S. Kairys, 
R. Kukliauskas, R. Markevičius. Ki
tą dieną, aprimus vėjui, ant kulnų 
jiems pradėjo lipti gudai. Pagrindinį 
“Vėtrungės” prizą laimėjo Gudijos 
“Spartako” komanda. Individualinė
se varžybose I vietą išsikovojo S. 
Kairys, bet komandinio laimėjimo 
nebuvo įmanoma pasiekti dėl kitų 
Nidos atstovų gerokai prastesnių re
zultatų. Lietuvių eilėse nebuvo nė 
vienos merginos. Į varžybas kažkodėl 
neatvyko kauniečiai, o Klaipėda at
siuntė tik vieną šio sporto mėgėją.

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, platus, 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, netnliSf AkS'10 parapijos, atskiras 
gražus namas, 10 Įįįrni''į» T) U O !..“mas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kie.p f* 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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8%% už 1 m. term. dep. 
9% už pensijų ir namų planą 
71/2% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

914% už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

AKTYVAI virš 16 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) 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

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

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

1113 Dundas St. W., •»■ . Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario “ NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

Autorite Stites service 
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage,
• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michetin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRanK PETTIT

(Canadian dirt cfttemorials£t&

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).

• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.)

Port Credit, Ont. Tel. 278-2757
LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Čikagos lietuviu, horizonte
DOKUMENTINIAI ŽODŽIAI

Prieš 25 su viršum metų Lietuvos 
laisvės kovos lauke žuvusiojo a.a. 
Juozo Lukšos-Daumanto ir visų kri
tusiųjų už Lietuvos laisvę minėji
mas, rengtas Lietuvių Fronto Bičiu
lių cv, įvyko birželio 12 d. Jaunimo 
Centre. Pagrindiniai kalbėtojai aka
demijoje buvo Lietuvos atstovas Va
šingtone dr, S. Bačkis ir dr. A. Da- 
mušis iš Detroito. Giliai graudų ir su 
gyva menine išraiška atliktą monta
žą iš J. Daumanto raštų bei lietu
vių poetij kūrybos, pavadintą “Tu 
mirei ant raudančios rudens žolės”, 
perdavė aktoriai St. Kielaitė ir J. 
Kelečius. Sol. D. Kučėnienė padaina
vo 3 kūrinius, jų tarpe ii- Lietuvos 
pogrindžio giesmę “Skaisčioji Mari
ja”. Sceną apipavidalino dail. A. Va- 
Iešką. Prieš tai atlaikytose Mišiose 
už žuvusiųjų partizanų sielas, kurias 
atnašavo kun. J. Vaišnys, SJ, ir mi
nėjime akademijoje dalyvavo labai 
daug žmonių, šalia kitų j minėjimą 
iš Niujorko buvo atvykusi ir J. Luk
šos-Daumanto buvusi žmona N. Bra
žėnaitė • Panoretto. Ji vietoje kalbos 
perskaitė ištraukas kaikurių J. Luk
šos - Daumanto laiškų, rašytų iš Pa
ryžiaus. Štai ištrauka iš Daumanto 
laiško, rašyto N. Bražėnaitei 1949 
m. vasario 16 d. iš Paryžiaus:

“Jieškau ir nerandu nei kaltinin
ko, nei atsakymo, kodėl aš šiandien 
čia, o ne ten, kur privalau būti. Me
tai su kaupu, kai paskutinius savo 
pėdsakus palikau kruvinos tėviškės 
dirvonuose. Metai su kaupu, kai akis 
akin nematau kryžiuojamos numylė
tos mūsų Lietuvos. Metai su kaupu, 
kai tiesiog negirdžiu klykiančių 
skausmo raudų, šie metai su kaupu 
jau suspėjo iš daugelio mano geriau
sių draugų pareikalauti nemirtingos 
mirties. Metai su kaupu, kai aš ne
dalyvauju anoj mirties ir gyvybės 
procesijoj, kartu su gausiais tūks
tančiais taurių lietuvių. Perkošiu 
mintimis jau penktų mėtų krauju 
įmirkusius apkasus, prisimenu ilgas 
galerijas mirtimi paženklintų drau
gų ir, gyvent norėdamas, trokštu 
ir savo kaulus matyt besirikiuojan
čius tarp anų sukryžiuotų griaučių. 
Tik gaila to, kas nebaigta pasiekti. 
Tai šios Vasario 16-sios proga!

Mudu šiandien kalbėjom apie 
kantrybę. Leisk man papasakoti ir 
apie ją tenai. Menu vieną ankstyvą 
rudenį. Pavakariop į mūsų urvą at
šliaužia ryšininkas, ir štai kokias 
gaunu žinias: šiandien 9 vai. ryto 
buvo apsupta 200 rusų Šarūno slėp
tuvė. Po kelių valandų kautynių 
slėptuvėj gyvenę 5 partizanai nusi
žudė. Tie patys rusai prie slėptuvės 
aptiko ryšininkes Jūratę ir Ramunę. 
Jūratė, išsitraukus pistoletą, sužeidė 
vieną rusą ir nusišovė. Ramunę pa
vakariop pusgyvę rusai atvedė į Pa- 
kuorių su tardant" sulaužytais rankų 
sąnariais . ..

Įsijausk į aną dalinio vado padė
tį: kokį matą pasiūlei jo ištvermei 
ir jo kantrybei? Ką sakyt ir kaip in- 
struktuot kovotojus, kurie, nematy
dami jokios dar laisvės properšos, 
skaito savo kovos draugų likučius? 
Ką patart ir kaip paguost betkurią 
šeimą, kurią nueini perspėti, kad 
slėptųsi, nes ryt išveš, kai vakare 
slenki į jų lūšnas? Kokias priemo
nes naudoti nušluostyt ašarom ir su-

mažint skausmui širdies, kai nueini 
pranešti šeimai, kad vakar susisprog
dino brolis, sūnus, tėvas, kai sesuo 
ar duktė jau greit nepareis, nes su
trupintais sąnariais ją link Kauno 
išvarė? Tai sąlygos, su kuriomis taip 
pat reikia susidoroti žmogiškai pri
gimčiai ir žmogiškai kantrybei. Jei 
aš save išskirčiau iš anų savo bran
gių draugų tarpo, tai jų turimą iš
tvermės matą aš siūlyčiau visiems 
jų sunkiai įveikiamose sąlygose.

Tokia tai buvo padėtis prieš vie
nerius su kaupu metus. Ir vėl pra
ėjęs laikotarpis padėtį pakeitė ne ki
taip, kaip tik didesnio skausmo, kan
čių ir ašarų kryptimi. Ana buvusi 
ištvermė jau bus atsilikusi pagal nū
dieną. O šia 16-sios dienos proga 
mes nors ilgimės anų kančių”.

J. Lukša - Daumantas, palikęs iš
eivijai dokumentinę knygą “Partiza
nai” ir eilę laiškų, grižo atgal į 
okup. Lietuvą ir 1951 m. rudenį žu
vo laisvės kovos lauke.

REZISTENCIJOS PARODA
J. Lukšos - Daumanto ir visų kri

tusiųjų už Lietuvos laisvę minėjimo 
proga “Draugo” red. Br. Kviklys su
rengė labai turtingą rezistencijos 
parodą Jaunimo Centro mažojoj sa
lėj. Paroda, apimanti knygas, foto
grafijas, įvairius dokumentus, po
grindžio spaudą, suklasifikuota į 
įvairius poskyrius, pvz.: pogrindžio 
spauda nacių okupacijos metais, po
grindžio spauda po II pas. karo, par
tizanų kapai (foto nuotraukos), da
bartinė Lietuvos pogrindžio spauda 
(“LKB Kronika”, “Aušra”), lietu
viai Sibire, lietuvių kapai Sibire, 
laiškai iš Sibiro, Šiaulių šventovės 
gaisras (1973. III. 17), Klaipėdos 
šventovės istorija ir visa eilė kitų.

Įdomu, kad parodoje buvo išsta
tytų ir tokių retų relikvijų, kaip at
skiri partizanų spaudos numeriai,' 
spausdinti jų bunkeriuose po II pas. 
karo, partizanų maldaknygė, o šalia 
jų ir šiurpą keliantis tuometinio vi
daus reikalų komisaro Bartašiūno 
įsakymas, paskelbtas 1946. II. 15.

Išeivijoje yra parašyta ir išleista 
nemažai veikalų apie nacių ir sovie
tinę okupaciją, apie lietuvių tautos 
rezistenciją, Lietuvos partizanų ko
vas. Visi tie veikalai buvo išdėstyti 
parodoje ant kelių stalų.

Taip pat parodos lankytojų dėmesį 
atkreipė ilgas stalas, ištiestas beveik 
per visą salę. Ant to ilgo stalo buvo 
sudėti okupantų išleisti veikalai iš
eivijos lietuviams niekinti, taip pat 
antireliginiai, kovojantys prieš ti
kinčiuosius Lietuvoje. Pažvelgęs į 
tą galybę jų išleistų knygų, supran
ti, kokia skaudi rakštis okupantui 
yra laisvoji lietuvių išeivija.

Ilgai žiūrėjau į parodoje išstatytų 
žuvusiųjų partizanų portretus. Pro 
akis prabėga pik. Vitkus — “Kazi
mieraitis”, J. Lukša - Daumantas, 
Ašoklis, J. Būtėnas ir kiti. Visi jie 
krito kovos lauke, šalia kritusiųjų 
kovos lauke išstatyta ir gen. M. Pe- 
čiulionio fotografija. Bet šis garbin
gas generolas, rezistencijoje ėjęs 
augštas pareigas, kovos lauke nežu
vo. Atkalėjęs Sibire, grįžo į Lietu
vą, kur ir mirė 1960. I. 26. Palaido
tas A. Panemunės kapinėse su reli
ginėm apeigom.

Ši turtinga paroda būtinai turėtų 
nukeliauti ir į Kanados lietuvių ko
lonijas.

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos posėdyje Klevelande š.m. birželio 18-19 d.d. Matyti dalis prezidiumo: dr.
E. Lenkauskas, pirm. inž. R. Kudukis, J. Gaila (kalba), R. Bublys Nuotr. J. Urbono
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Welland, Ontario
PUIKIAI PAVYKĘS TAUTOS 

FONDO VAJUS. KLB Wellando 
apylinkės valdyba baigė labai sėk
mingai 1977 m. Tautos Fondo vajų 
ir surinktas aukas išsiuntė Tautos 
Fondui. Iš mažos pensininkų apylin
kės surinkta $326.25.

Aukojo $50: Baliukas: po $20: S. 
Sinkienė, I. G. Skaistys; $17: J. 
Radvilas; po $15: J. Butkus, V. Ja
siulionis; $12: P. Šidlauskas; $10.25: 
A. Stankevičius; po $10: kun. Juve
nalis Liauba, OFM, B. Luomonas, V. 
Morkūnas, J. Rankauskas, A. Pivo
riūnas, V. Vitkauskas; $7: M. Urb

šys; po $5: B. Andriušis, V. Bieliū
nas, J. Bieliūnas, J. Blužas, A. Če- 
pukas, M. Izokaitienė, J. Kėžinaitis, 
V. Karalius, J. Kutka, Kuzavas Mi
kas, J. Paužuolis, B. Simonaitis, A. 
Smolskis, K. Stankevičius, J. Staške
vičius, M. Šalčiūnas, A. Šileikis, J. 
Tamulėnienė ir A. Zinaitis; $3: A. 
Ramanauskas; $2: J. Mašauskas.

Apylinkės valdyba

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — S12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

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 J 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

Balio Maskeliūno įstaiga

S HAMILTON
(Atkelta iš 4-to psl.) 

buvo ir tautinio meno paroda. Mūsų 
maistas ir skanumynai svetimtaučių 
buvo labai greitai išpirkti. Už tokį 
sėkmingą lietuvių tautos ir mūsų tė
vų krašto atstovavimą didelė padė
ka priklauso čia gimusiam mūsų jau
nimui — pirm. K. Deksniui, vice- 
pirm. M. Gudinskui, K. Goldbergai- 
tei, parodos rengėjoms — R. Pakal
niškienei, E. Steiblienei, audėjai A. 
Petraitienei, šeimininkėms, gaminu
sioms maistą, St. Petkevičienei, p.p. 
Deksnienei, Agurkienei ir A. Petke
vičiui, padėjusiam maistą gabenti.

Gaila, kad slovakai iškabintame 
savo paviljone Europos žemėlapyje 
Pabaltijo kraštus įjungė į Sov. Są
jungos ribas, tačiau savo žemę at
skyrė nuo Čekoslovakijos. Panašiai 
padarė Daugiakultūriame Centre 
latviai, užrašydami “Latvia”, bet 
prie Lietuvos ir Estijos paliko SSR 
raides.

PAS SAVO SUŽADĖTINĘ A. Ka
minskaitę iš Australijos Melburno 
birželio 25 d. atskrido šarūnas-Pet- 
ras Morkūnas, o liepos 12 d. atskris 
jo tėvai — Vilniaus krašto lietuviai.

K. B.
Į KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

tarybą išrinkti hamiltoniečiai.— L. 
Skripkutė ir inž. J. Kšivickis, kuris 
yra ir Fondo įgaliotinis apylinkėje.

PENSININKŲ NAMAMS statyti 
komitetas tebejieško patogaus skly
po. Yra kilęs sumanymas sklypo pra
šyti per miesto savivaldybę. Norin
čių tuose apartamentuose gyventi 
jau yra per 60. Mums reikia tik di
desnio skaičiaus lietuvių, norinčių 
ten gyventi. Valdžia visą statybą fi
nansuoja, ir niekas iš nieko nereika
lauja piniginių ar šiaip įsipareigo
jimų. šį dalyką daugelis maišo su 
buvusia ar dar tebesančia Liet. Na
mų akcine bendrove.

JONINES IR ĮKURTUVES birže
lio 26 d. atšventė Aldona ir Jonas 
Norkai. Ta proga į jų naują reziden
ciją, apsuptą ošiančių pušų, kelioli
ka kilometrų nuo miesto, suvažiavo 
daug jų bičiulių iš Hamiltono ir To
ronto. AV par. klebonas prcl. J. Ta- 
darauskas pašventino namą ir ta 
proga tarė gražų žodį. Varduvininką 
ir naujojo namo šeimininkus trumpu 
žodžiu pasveikino ir K. Mileris.

Į ANTANINOS GURECKIENĖS 
dukters sutuoktuves Windsore iš Ha
miltono buvo nuvykę P. R. Zubai, 
J. Lekutis, Ant. O. Jusiai, G. E. Ja- 
sevičiai ir O. Žilinskienė. Jie iš bu
vusios hamiltonietės vestuvių parsi
vežė malonius įspūdžius. K. M.

Boston, Mass.
SENIAUSIA LIETUVIŠKA RADI

JO PROGRAMA Naujoj Anglijoj, 
einanti 44-tus metus, rengia savo 
metinį pikniką rugpjūčio 14, sek
madienį, gražiame, lietuviškame, Ro
muvos Parke, 71 Claremount Avė., 
Brocktone - Montclloje. Programoje 
dalyvaus: etnografinis Bostono lietu
vių ansamblis, vad. Gitos Kupčins
kienės, Bostono liet, tautinių šokių 
sambūris, vad. Onos Ivaškicnės. Bus 
metinis, tradicinis rinkimas gražuo
lės “Miss Lithuania of NE”, šokių 
varžybos, grojant Mickey Haberek 
orkestrui, dovanos laimėtojams. Taip 
pat bus įžangos dovanos, skaniausi, 
lietuviški piknikiniai valgiai ir drau
giški gėrimai. Komisijoje, ku
ri išrinks gražuolę ir geriausius šo
kėjus, dalyvaus Ona Ivaškienė, Lai
ma Kontautienė, dr. Petras Bizin- 
kauskas, Mykolas Drunga ir Edmun
das Ketvirtis.

Bus puikios loterijos dovanos: au
tomobilis, $200 vertės gintarinis ant
kaklis, kelionė lėktuvu iš Bostono į 
Niujorką ir atgal bei kitos vertingos 
dovanos.

Susitarkite su giminėm, draugais 
ir pažįstamais susitikti šiame links
mame radijo piknike rugpjūčio (au
gusio) 14 d. Ramuvos Parke Brock- 
tone. Visus kviečia —

Steponas ir Valentina Minkai

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pijos delegacija, vadovaujama 
pik. Itn. A. Abato, net nelauk
dama naujosios respublikos pre
zidento H. Gouledo kalbos. Si
rijos spauda teigia, kad Etio
pija jau telkia kariuomenę in
vazijai. Džibučio prez. H. Gou- 
ledas politinės atsvaros žada 
siekti įsijungimu Į Arabų Lygą, 
bet Džibutis ir toliau sąsiauriu 
leis plaukti Izraelio laivams.

Auganti įtampa
Įtampos Į Izraelio ryšius su 

JAV atnešė naujasis premjeras 
M. Beginąs savo pareiškimu, 
kad Izraelis niekada nesutiks 
su palestiniečių valstybės Įstei
gimu vakarinėje Jordano pa
krantėje, kuri esanti istorinė 
Judėjos ir Samarijos sritis. Jos 
Izraelis neatiduos arabams. Į 
šiuos pareiškimus tuojau pat at
siliepė JAV valstybės departa
mentas, primindamas Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos rezoliu
ciją, Įpareigojančią okupuotų 
žemių grąžinimą arabams už pa
stovią taiką. Tokių žemių grąži
nimo negalima išjungti iš pla
nuojamų taikos derybų. Atro-

London, Ontario
UŽBAIGĖ SUKAKTUVINIUS ME

TUS. 1977-ieji metai Londono litua
nistinei mokyklai buvo neeiliniai — 
prieš 25 metus mokykla pradėjo sa
vo egzistenciją. Gegužės mėnesį įvy
ko tų metų užbaigtuvės, o per ko
vo mėnesį įvykusį mokytojų suva
žiavimą Londone buvo atšvęstos dvi 
sidabrinės sukaktys: mokyklos ir jos 
“amžinojo” vedėjo bei steigėjo Leo
nardo Eimanto, kuriam ta proga bu
vo įteiktas žinomojo Kanados kari
katūristo Ting-Tingley šaržas: Ei
mantas, iškėlęs lietuvišką trispalvę, 
patikimiausia savo susisiekimo prie
mone - dviračiu vyksta į vargo mo
kyklą. Mokyklai didžiausią auką, be 
abejonės, davė Leonardas Eimantas 
ir jo žmona Jadvyga, nes tik. jų dėka 
ji išsilaikė per sunkiausiąjį laiko
tarpį. šiemet mokykla turėjo 26 mo
kinius, o “turtingiausiais” metais jų 
skaičius siekė pusšimtį. Londone gy
vena apie 75 šeimos. D. E.

Sudbury, Ontario
GEGUŽINĖ, suruošta medžiotojų- 

, žuvautojų “Geležinio Vilko” klubo 
lietuviškai Kanados spaudai parem
ti, įvyko V. Gudrūno vasarvietėje. 
Jonas Remeikis paruošė skanius šil
tus pietus. Veikė lietuviškas bufe
tas, buvo loterija, Antano Gatau- 
čio rinktinių plokštelių muzika, šau
dymo pratimai. Oras buvo labai gra
žus. Sudburio lietuviai galėjo pra
leisti laiką gražioj lietuviškoj nuo
taikoj.

KUN. ANTANAS NOCKŪNAS; 
MIC, porą savaičių atostogauja P. 
M. Venskų vasarvietėje prie French 
River ir ten sekmadieniais atlaiko 
lietuviams vasarotojams pamaldas.

PAKRIKŠTYTAS Justinas Alek
sandras Kusinskis. K. A. S.

SPAUDOS ir kartu pirmoji š.m. 
gegužinė, kurią surengė Sudburio 
Žuvautojų ir Medžiotojų “Geležinio 
Vilko” Klubas spaudai paremti, pra
ėjo sėkmingai, nors dalyvių skaičiu
mi nepasižymėjo. Gegužinės metu 
gautas pelnas $198 taip paskirstytas: 
“Tėviškės Žiburiams” $85, “Mote
riai” $28, “Nepriklausomai Lietu
vai $85. Iš viso $198.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
J. Gatautienei ir E. P. Jutcliams už 
dovanotus laimikius loterijai ir vi
siems dalyviams už atsilankymą.

Klubo valdyba
Red. prierašas. “TŽ” reiškia nuo

širdžią padėką už gautą paramą ir 
linki geriausios sėkmės klubo veik
lai.

do, Izraelio premjero M. Begi- 
no laukia aštrūs pokalbiai su 
prez. J. Carteriu Vašingtone, 
kai jis ten atvyks už poros sa
vaičių. M. Beginąs yra gimęs 
1913 m. Lenkijoje, Lietuvos 
Brastoje, teisę studijavęs Var
šuvos universitete. Matydamas 
Lenkijai gresiantį pralaimėjimą 
kare su Vokietija, pasitraukė 
Vilniun. Kai Lietuvą 1940 m. 
okupavo Sovietų Sąjunga, M. 
Beginąs buvo suimtas ir ištrem
tas Sibiran kartu su lietuviais 
bei žydais. Jį išlaisvino gen. W. 
Sikorskio sutartis su Sovietų 
Sąjunga, užtikrinusi lenkų išlei
dimą į užsienyje organizuojamą 
Lenkijos kariuomenę, prasidė
jus karui tarp nacių ir sovietų. 
Sutarties dėka M. Beginąs at
sidūrė Irane, bet jau 1942 m. 
nelegaliai atvyko Palestinon ir 
ten suorganizavo pogrindinę 
grupę, pasižymėjusią žiauriu te
roru prieš britus.

ŠYPSENOS
Ne ta galva

Kartą Churchillis, skubėda
mas iš parlamento rūmų, paėmė 
ne savo skrybėlę, nors atitiko 
dydį ir spalvą. Parlamentaras, 
grąžindamas jo skrybėlę, su pa
sitenkinimu pastebėjo:

— Atrodo, mudviejų galvos 
vienodo dydžio.

— Taip, tik iš lauko, bet ne iš 
vidaus, — atsakė Churchillis.

LIETUVIAI...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

tų, ateitininkai šiemet vėl rink
sis į jubilėjinį devintąjį savo 
kongresą. Deja, dr. D. Jasaitis 
jame nebekalbės. O verta būtų 
jo paklausyti po 50 metų, nes 
jo gyvenimas, darbai ir minties 
sklaida visada atspindėjo di
džiuosius ateitininkijos idealus.

* * *
Besklaidydamas mūsų žurna

lų komplektus, kai buvau pa
prašytas apie velionį parašyti, 
nustebau, kad jokios jo amžiaus 
sukakties proga jis nebuvo net 
kukliu straipsniu užsimintas, 
nors ateinančiais metais jau bū
tų sulaukęs 80 m. amžiaus, šios 
kuklios nekrologinės žinios apie 
iškeliavusį amžinybėn taurų pa
triotą tebūna tik paskatų jį pri
siminti išsamia apybraiža, nes 
jis savo gyvenimu ir darbais 
tikrai to užsitarnavo.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

XEACENAS
All Seasons Travel, BJ).

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.

Prisidėkime prie 
Lietuvos kankinių pagerbimo

Gausiems mūsų tautos kankiniams prisiminti ir pa
gerbti Anapilio sodyboje prie Toronto, Kanadoje, stato
ma paminklinė šventovė (Lithuanian Martyrs' Church). 
Turėdami galvoje, kad kankinių pagerbimas toli išeina 
už Toronto ribų ir yra visos išeivijos reikalas, kviečiame 
visus tę projektą paremti lėšomis.

Aukas, užpildant žemiau spausdinamą atkarpa, 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Martyrs' Church
494 Isabella Avenue
Mississauga, Ont. L5B 2G2 
Canada

Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje 
lentoje šventovės sienoje.

Lietuvos kankinių paminklinės šventovės 
finansų vajaus komitetas

Pavardė vardas.................................. .....................................

Adresas..........................................................................................

■»

(Pašto zona) ................................................................

Auka $.........................................................................................

ST. CATHARINES, ONTARIO
PAPILDYMAS. “TŽ” 26 nr. infor

macija apie N. Gverzdytę papildoma 
ta prasme, kad ji baigė V. Ontario 
universitete Londone medicinos fa
kultete terapijos skyrių (occupation
al therapy). Be to, ji yra Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos 
narė.

VĖL GERAI PASISEKĖ JONI
NĖS! Didoka, nauja, gerai įrengta, 
gerai vėdinama salė buvo apypilnė 
tautiečių iš visur, net iš tolimos 
Sarnijos.

Išsirikiavo pagerbimui visa eilė 
Jonų. Kiekvienas gavo po gražią gė
lę ir dar po bučkį iš “Miss Lithua
nian Community” Daivos šetikaitės. 
Visa salė sugiedojo jiems “Ilgiausių 
metų”. Meninę programą atliko To
ronto “Gintaro” ansamblis. Pirmą 
kartą čia matėme visą programą, at
liktą be jokios pertraukos. Didžiau
sia jaunystės dinamika! Pynė gra
žiausių tautinių šokių bei dainų, pa
lydimų smuiko, trijų klarnetų ir tri
jų akordeonų muzikos. Žmonės ir 
šaukė, ir valiavo, ir plojo iki delnų 
įkaitimo. Pasibaigus visi buvo pa
gerbti padėkomis bei gėlėmis. An
samblio dainos grupei vadovauja 
Giedrė Paulionienė - Rinkūnaitė. Ji 
yra baigusi Kanadoje augštąjį moks
lą ir dar muzikos klasę. Jos vyras 
Rimas yra meno magistras ir mu
zikas. šokių muzika irgi buvo gera, 
o salė — kaip ledas. Tad šoko visi 
gerai nusiteikę.

Šiuo parengimu, kuris pasižymėjo 
tikrai sklandžia tvarka, šauliai, ypač 
jų pirmininkas A. Šetikas, gali pasi
didžiuoti. Tai tikrai buvo geras lie
tuviškas Joninių vakaras.

Svečių tarpe buvo viena lietuvė, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos, iš 
Montrealio atsikėlę Sofija ir Ipoli
tas Tautcrai. Jie įsigijo namus nau
jame miesto rajone, netoli Ontario 
ežero. Lietuvoje p. Tauterienė buvo 
dantų gydytoja, I. Tauteras — gim
nazijos mokytojas. Taigi, mūsų jė
gos vėl padidėjo. Prieš kurį laiką 
atsikėlė archit. V. Zubas, kurio žmo
na yra kūrybinga dailininkė. Abu 
jau įsitraukė į lietuvišką veiklą.

PASKIRTAS AVIACIJOS IN
STRUKTORIUMI vyriausias p.p; 
Ruzgių sūnus. Jo du jaunesni bro
liukai patarnauja lietuviškose pa
maldose. Tuo rūpinasi jų mama, nie
kad nepraleidžianti tų pamaldų. Ji 
yra ispanų kilmės, bet su vaikais ir 
kitais lietuviais kalba tik lietuviškai. 
Kito lietuvio, vedusio olandę, dukre
lė Onytė jau irgi gerai kalba lietu
viškai, yra nuolatinė iškilmių da
lyvė prie vėliavos, pasipuošusi gražia 
skautiška uniforma.

GRĮŽO PO OPERACIJOS į namus 
mūsų B-riės veikėjas Petras Polgri- 
mas. Visi linki jam greitai pasveik
ti ii- grįžti į bendrą lietuvybės dar
bą.' Kor.
U- . ■!!—.... -21.J9-L...!... - -g!T

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurių šąli sutvarkys

Marius Rusinas <’*•'•— Tel. 531-4674
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

• nomai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičioi

FRANK BARAUSKAS
KCAL I VA

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

D
yj INSURANCERESHER-JjARAUSKAS ^DENC,T

nprciiFR realestate 
\V. G.UIt O JLl Iii lt REALTOR

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

Rm9B 1K8~
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

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

■ aaaaaa a * Namų — Gyvybės
. g gg frįĮ * Automobilių
< V C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTE
Anapilio žinios

Tcl. 277-1270
— Wasagoje ilgojo savaitgalio 

proga sekmadienio pamaldose š. m. 
liepos 3 dieną dalyvavo daug žmo
nių. Vasaros metu Wasagoje sekma
dieniais ir toliau bus laikomos pa
maldos 10 ir 11 v.

— Lietuvos Kankinių šventovėj 
šią savaitę atliekami bokšto statymo 
darbai. Vykdomi šventovės ir salės 
vidaus įrengimai. Statybai aukojo 
$125: J. P. Vegliai; po $100: A. J. 
Ramonai, M. D. Reginos, P. Sutkai- 
tis (New Market. Ont.), J. Venckus 
(Vancouver, B.C.), ir H. Drabato. Vi
siems geradariams nuoširdi padėka.

— Praėjusį pirmadienį iš šios pa
rapijos Sv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Antanas Lapaitis. Vc- 
lionies žmonai, dukroms ir artimie
siems nuoširdi užuojauta. Velionies 
prisiminimui vietoj gėlių šventovės 
statybai aukojo po $20: J. L. Dai- 
nauskai, dr. J. Damauskas su šeima, 
J. J. Jacobs, A. R. Bradley (visi iš- 
JAV), A. K. Simučiai, Z. O. Gir- 
dauskai.

— Anapilio Moterų Būrelis šį ru
denį kapinių lankymo dienos pro
ga Anapilyje rengia Irenos Simone- 
lienės iš Montrealio ir Sofijos Pacc- 
vičienės parodą. Kapinių lankymo 
diena — spalio 29.

— Pamaldos: šį sekmadienį. 11 v. 
r., už a.a. Viktorą Mikšį (5 metų 
mirties metinių proga) ir a.a. Jurgį 
Strolį; Wasagoje 11 v.r. — už a.a. 
Salomėją Sątkcvičicnė ir a.a. Liudą 
Racevičių.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Pradedant liepos 4 d. klebonas 

su šeima atostogauja. Pirmos pamal
dos po atostogų įvyks rugpjūčio 7 d., 
9.30 v. ryto. Rugpjūčio 14 Toronte 
pamaldų nebus, jos įvyks Romuvos 
skautų stovykloje. Klebonas bus grį
žęs rugpjūčio 1 arba 2 d. Atostogų 
metu pastoracinius patarnavimus at
liks kun. Juris Calitis, Sv. Andrie
jaus parapijos klebonas. Reikalui 
esant, parapijiečiai prašomi skambin
ti V. Dauginiui 533-1121 arba na
muose 822-7376, kuris susisieks su 
kun. Caličiu arba liet, klebonu.

— Kun. A. Žilinskas dėkoja p-lei 
Elzei Jankutei, padovanojusiai kle
bonui liturgines stulas tautiniais 
motyvais. Taip pat padėka tenka p- 
lei Antosei Baltrušaitytei, kuri juos
tas išaudė.

— Women’s College ligoninėj ser
ga Ona Lorencienė

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį popietėn 

surinko apie 200 svečių, o jų 
knygoje pasirašė: A. ir G. Dzirvonai 
ir Rusteikių šeima iš Čikagos, J. Za- 
davičius ir M. Melinauskienė iš Ari
zonos, R. Jaudegytė iš Omahos, Neb
raska, B. ir B. Gintvainiai iš Balti- 
morės, Kairiūnaitė iš Kalgario, dr. 
Juodis, Galčiūnai iš Montrealio, M. 
Pavilionis iš Nordland, Ont., A. 
Krikščiūnas iš Brantfordo, Ont., V. 
Stelemėkas iš Australijos.

— V. Genčiaus vadovaujamas šach
matų mėgėjų būrelis ir atostogų 
metu ketvirtadieniais žaidžia 
7 v.v. LN bibliotekoje.

— LN Vyrai rengia LN poilsio 
stovyklą Tėvų pranciškonų vasarvie
tėje Wasagoje. Stovykla prasidės lie
pos 30, šeštadienį, ir baigsis rugpjū
čio 7, sekmadienį. Veiks virtuvė, 
bus įdomi programa. Susidomėję 
prašomi registruotis LN.

— Per 5 savaites kooperatiniais 
butais susidomėjusių atsirado 140. 
Pritarimų pareiškimas yra svarbus 
perzonavimui. Pritaria prašomi ra
šyti: Lietuvių Namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont., M6P 1A6; arba 
skambinti 533-9030.

— LN administracija praneša, 
kad dar yra neišnuomotų salių gruo
džio, sausio, vasario ir kovo mėne
siams. Lietuvių organizacijos, norin
čios pasinaudoti LN patalpomis, pra
šomos kreiptis į administraciją iš 
anksto. Lietuviams duodama didelė 
nuolaida.

— LN Moterų Būrelis š.m. spa
lio 29-30 d. d. yra numatęs su
rengti Gedimino Pilies menėje prieš 
2 metus mirusios tapytojos Editos 
Stankuvienės paveikslų parodą.

— Poilsio savaitę užbaigdami, LN 
Vyrai Tėvų pranciškonų stovykloje 
Wasagoje rugpjūčio 6, šeštadienį, 
rengia gegužinę.

WASAGOJE- SPRINGHURST 
BEACH, prie pat ežero kranto, iš
nuomojamas modernus, su visais įren
gimais privatus butas dviem savai
tėm — nuo rugpjūčio 17 iki rugpjū
čio 30 d. Skambinti po 6 v.v. p. Vi- 
tartienei Toronte 536-4207.

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

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.

COLLEGE — RUSHOLME RD. RA
JONE išnuomojami su baldais du 
kambariai ir virtuvė. Tel. 534-5483 
Toronte.

“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
— Vakarinės sekmadienio Mišios 

mūsų šventovėje vasaros metu laiko
mos 8.30 v., vietoj 7 v. Mūsų stovyk
lavietėje Wasagoje Mišios sekmadie
niais — 11 v. r.

— Liepos ir rugpjūčio įnėn. biu
letenis išeis tik pirmą mėnesio sek
madienį.

— Aušros stovykla Wasagoje pra
sidėjo liepos 3 d. Suvažiavo nemažas 
būrys jaunimo. Stovykla pradėta 
Mišiomis, kurias atnašavo kun. Eu
genijus Jurgutis, OFM, ir pasakė 
tai progai pamokslą. Kun. Eugenijus 
yra stovyklos kapelionas, komendan
tas A. Janeliūnas. Berniukų vadovai
— A. Nakrošius, D. Abromaitis, A. 
Morkūnas, P. Mačionis. Sporto vado
vas — P. Kuras. Mergaičių vadovė
— R. Sapočkinaitė. Kitos pareigū
nės: R. Čepaitytė — meno mokytoja, 
R. Girdauskaitė — rankdarbių, R. 
Gustainytė — dainavimo ir vakari
nių programų vadovė, S. Underytė
— tautinių šokių, J. Dūdaitė — dra
mos, D. Lukavičiūtė ■— lituanistikos, 
L. Lukavičiūtė — jaunučių mergai
čių vadovė. Ūkvedys — K. Šapočki- 
nas, gail. sesuo — B. Lelienė. Sto
vyklą organizavo par. tarybos jauni
mo sekcija, kuriai pirmininkauja 
inž. ' A. Čepas. Stovyklautojus 
maitins ponios: B. Greičiūnienė. B. 
Dicevičicnė, O. Drąsutienė, A. Du- 
binskienė, A. Podsadeckicnė, D. 
Tarvydienė ir J. Vitkūnienė. Sto
vyklos adresas: Franciscan Fathers 
Camp, New Wasaga, Elmvale, Onta
rio. Tcl. 1-705-429-2788.

— Ateitininkų stovykla Wasagoje 
prasidės liepos 17, sekmadienį. Visi 
kviečiami iš anksto registruotis. Re
gistracijos blankai gaunami abiejose 
Toronto liet. kat. parapijose.

— Primename, kad sekmadienio 
Mišių pareiga vasaros metu nepanai
kinama. Jei kas nespėja išklausyti 
Mišių rytą, gali tai padaryti sekma
dienio vakarą 8.30 mūsų šventovėje.

— Užuojauta Elmai Padolskienei, 
mirus jos mamytei Liudvikai Šlape
lienei Brazilijoje.

— Kun. Benediktas Bagdonas, 
OFM, Šv. Juozapo ligoninėje gana 
sunkiai serga.

— Dėkojame par. stovyklavietės 
priežiūros sekcijai, kuriai vadovauja 
V. Taseckas, už atliktus darbus. 
Nuolatiniai padėjėjai ir sekcijos na
riai — B. Genčius, A. Arlauskas ir 
P. Skrupskas. Praėjusį šeštadienį 
talkino J. Drąsutis ir L. Dūda. Visus 
skaniai maitino B. Greičiūnienė ir O. 
Drąsutienė. Ypatinga padėka K. Poš
kienei, kuri supirko medžiagas ir pa
siuvo per 100 užvalkalų čiužiniams.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ber
nice Zclis, užpr. O. A. Tamošauskai,
8.30 Gyvojo Rožinio intencija, užpr. 
valdyba, 9 v. už Praną Romeiką, 
užpr. B. Z. Romeikos, 9.30 už Joną 
Zuloną, užpr. D. Židonienė; sekma
dienį 8 v. už Petrulių šeimos miru
sius. užpr. M. S. Petruliai, 9 v. už 
Valeriją ir Kazį Zazus. 10 v. už Juzę 
Gailiūnienę, užpr. E. Senkuvienė,
11.30 v. už parapiją. 8.30 v. v. už 
Vladą Jaškų, užpr. E. Jaškuvienė.

P A D Ė K A
Reiškiame nuoširdžią padėką p.p. 

Augustai ir Antanui Masioniams Wa
sagoje už mums paaukotą laiką, už 
pagalbą, nuoširdumą, transportaciją 
ir viešnagę, trukusią net dvi savai
tes.

Nuoširdus ačiū p.p. Žailauskams 
Wasagoje. Malonu buvo susitikti bei 
atnaujinti pažintį, prisiminti pirmą
sias dienas Kanadoje. Ačiū p. ža- 
liauskienei už triūsą ir nuoširdžias 
vaišes.

Nuoširdžiai dėkojame Teresei ir 
Everistui Apanavičiams. gyv. Hamil
tone, už malonų vaišingumą, apro
dymą įdomesnių Hamiltono vietų 
bei transportaciją į Wasaga.

Nuoširdžią padėką reiškiame Al
donai ir Vytui Apanavičiams, gyv. 
Hamiltone, už vienšnagę jų namuo
se, lietuviškus skanius valgius ir 
maloniai praleistą laiką.

Visiems dkingi —
Leonas ir Uršulė Opanavičiai 

St. Paul, Alberta

PADĖKA
Nerandu tinkamų žodžių išreikšti 

savo dėkingumui ponioms ir pane
lėms, kurios su tokiu nuoširdumu 
suruošė man mergvakarį. Ypač aš 
dėkoju B. Gataveckienei, kuri per 
palyginti tokį trumpą laiką suorga
nizavo tokį puikų ir turtingą merg
vakarį. Taip pat dėkoju savo krikšto 
mamai T. Sekonicnei už labai nuo
širdžius linkėjimus mano vyrui Vy
tautui ir man žengiant į naują vedy
binį gyvenimą. Taip pat esu labai 
dėkinga: A. Abromaiticnci už taip 
meniškai papuoštą džiovintom gėle
lėm, juostele ir gintaru mano ren
gėjų ir viešnių knygą; brangiai te
tai B. Imbrasicnei, atvykusiai iš Lie
tuvos į mūsų vestuves ir atvežusiai 
geriausius linkėjimus nuo giminių.

Mano nuoširdžiausia padėka vi
soms mieloms viešnioms už tokias 
labai gražias ir vertingas dovanas, 
kurios mudviem padės pradėti naują 
gyvenimą. Dar sykį labai nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Rūta Jonušaitė-Zilinskienė

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM 
(pagal susitarimą), ypač vestuvėms 
— jaunajai, pamergėms, stalų papuo
šimui, korsažams ir kt. Skambinti 
V. Siminkevičienei, telefonu 763-6256 
po 6 valandos vakaro Toronte.

KLK krašto valdyba, kuri iš
siuntinėjo leidinį “The Viola
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania” Kanados 
parlamento nariams, iš Marcel 
Lambert gavo šį atsakymą: 
“Bus labai įdomu pasekti Sov. 
Sąjungos reakciją būsimoje Bel
grado konferencijoje į visus pra
nešimus, liečiančius Helsinkio 
susitarimus.”

KL Katalikų Centras pasiun
tė raštą Lenkijos kardinolui S. 
Wyszynskiui Seinų lietuvių pa
maldų reikalu, prašydamas, kad 
Seinų bazilikoje būtų leistos re
guliarios sekmadienio pamal
dos lietuvių kalba. Neseniai 
gautas atsakymas iš kardinolo 
sekretoriaus. Jame sakoma, kad 
Seinuose netoli bazilikos esanti 
šventovė-filija pavesta lietuvių 
dispozicijai. Apie lietuviškas 
pamaldas pačioje bazilikoje ne
užsimenama.

KLK Centras išsiuntinėjo Ni
jolės Sadūnaitės kalbą, pasaky
tą sovietiniame Vilniaus teisme 
ir išverstą į anglų kalbą, įvai
rių valstybių atstovybėms Ka
nadoje. Iš Ispanijos ambasados 
gautas gražus padėkos laiškas 
su geriausiais linkėjimais KLK 
Centrui.

Tautybių savaitės — Karava
no metu televizijai buvo filmuo
jamos programos aštuoniuose 
paviljonuose, kurių tarpe buvo 
ir “Vilnius”. Trijų valandų pro
grama apie Karavaną bus trans
liuojama per Maclean - Hunter 
Cable 10 stotį liepos 6 d., 9 v.v.

Tautybių savaitės — Karava
no karalaite “Miss Caravan” iš
rinkta indietė. Jaz Grenzl, o 
princese — Lilija Zenkevičiūtė. 
Ligšiolinė karalaitė Ramona 
Siminkevičiūtė savo karūną 
perdavė naujai išrinktajai. Ge
riausio paviljono prizas paskir
tas “The Perlh”(skotų). Iškiliuo
ju burmistru išrinktas Toronto 
operos paviljono burmistras 
Rodney Anderson. Geriausia 
pramogine grupe išrinkta ukrai
niečių paviljono “Kievas” šokė
jų grupė “Kalyna”. Be to, atžy
mėti paviljonai — “Odesos” už 
geriausią muzikinį teatrą, “Var
das” (vengrų?) — už geriausią 
maistą, “Prahos” — už geriau
sią dekoravimą, operos paviljo
nas — už geriausią sceninį api
pavidalinimą.

Vincas ir Elena Vasiliauskai 
iš Čikagos, minėdami savo 50 
metų vedybinę sukaktį, atsiun
tė auką “TŽ” — $25. Dėkoja
me už paramą ir linkime ge
riausios sėkmės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už man suruoštą tokį gražų 
mergvakarį, žinau, kiek daug tai pa
reikalavo iš jūsų darbo, rūpesčių ir 
išlaidų. To aš niekad nepamiršiu.

Dėkoju poniai Vitkienei už gražų 
pravedimą, už gerus linkėjimus, už 
įteiktą knygą, dailiai surašytą ir 
gražų eilėraštį.

Dėkoju poniai Dicksonienei už pui
kų salės išpuošimą, ypač mano sta
lo. Ačiū visoms, kurios prisidėjo prie 
išpuošimo salės. Taip pat ačiū už 
gražias gėles.

Dėkoju poniai M. Žymantienei, 
daug dirbusiai ir gražiai paruošusiai 
valgius. Dėkoju visoms rengėjoms, 
kurios prisidėjo prie valgių paruoši
mo, prie svečių aptarnavimo ir prie 
virtuvės darbų, ypač Marytei Jasio- 
nytei ir poniai Lukošienei.

Dėkoju visoms rengėjoms ir vieš
nioms už tokias gražias bei vertin
gas dovanas, už gausų atsilankymą. 
Dėkoju toms, kurios prisidėjo, bet 
negalėjo dalyvauti bei pasidžiaugti 
kartu su manimi nors kelias valan
das.

Tas vakaras paliks man ne tik 
knygoje įrašytas, bet ir mano šir
dyje. Niekad aš jūsų nepamiršiu sa
vo gyvenime. Dar kartą tariu nuo
širdžiausią ačiū.

Angelė Čaplikaitė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam visoms ren

gėjoms, ypač poniai Vaserienei, už 
suruošimą mums prieš vestuvinio po
būvio. Dėkojame visoms rengėjoms 
ir viešnioms už gražias bei vertingas 
dovanas ir už gausias vaišes. Tas va
karas paliks mums amžinai atmin
tyje.

Patricia Wishart Čaplikas 
ir Vacys Čaplikas

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

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

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

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

Baltiečių žygis į Vašingtoną
Baltiečių žygis miž žmogaus 

teises įvyks rugsėjo 24 d., 12- 
3 v.p.p., Vašingtone prie Lin- 
kolno paminklo (Lincoln Memo
rial). JAV prezidentas J. Carter 
kviečiamas kalbėti jame apie 
žmogaus teises.

Vykdomojo komiteto iki šiol 
atlikti darbai:

1. Jau spaudinami ir tuoj bus 
išsiuntinėti kolonijom plakatai.

2. Vykdomojo komiteto narys 
1977 m. birželio 12 d. padarė 
pranešimą apie demonstracijas 
JAV LJS tarybos suvažiavime 
Filadelfijoje.

3. Jaunimas iš Ročesterio, 
Niujorko, Filadelfijos ir Kleve-

lando pažadėjo įsteigti vietinius 
komitetus, kurie organizuos su
sisiekimo priemones, žinių tel
kimą ir t.t.

4. 1977 m. birželio 19 d. Kle- 
velande vykd. komiteto narys 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos suvažiavime kalbėjo 
apie demonstracijas.

5. 1977 m. birželio 26 d. įvyko 
vykd. komiteto posėdis Kultū
ros Centre, Southfield, Michi
gan.

Tikimės, kad demonstracijose 
dalyvaus 2,000 lietuvių, latvių 
ir estų.

Baltiečių žygio 
už žmogaus teises 
vykd. komitetas

KANADA JIESKO SAVĘS
Kanadiečiams prancūzams, 

nepatenkintiems savo dabartine 
būkle Kanados konfederacijoje, 
pradėjus grasinti atsiskyrimu, 
angliškoji Kanada ėmė rūpintis 
krašto likimu. Praėjusią žiemą 
tuo reikalu įvyko eilė konferen
cijų, vadintų daugiakultūrišku- 
mo vardu. Bet daugiakultūriš- 
kumas prancūzams neimpona
vo, nes jie nori daug daugiau. 
Tad neseniai gimė naujas tų 
konferencijų vardas — “Des
tiny Canada Destinee”.

Pirmoji tokių konferencijų 
įvyko birželio 26-28 d.d. Toron
te, Yorko universiteto patalpo
se. Su federacinės vyriausybės 
pritarimu, Ontario vyriausybei 
apmokant $250,000 sąskaitą 
(delegatai gavo ne tik nakvynę 
ir maistą, bet ir kelionės išlai
das), ją organizavo Yorko uni
versiteto prezidentas H. I. Mac
donald, padedamas būrio savo 
universiteto profesorių.

Organizacinė komisija savo

nuožiūra sukvietė ir delegatus 
provinciniu principu, stengda
masi duoti skersinį Kanados gy
ventojų pjūvį. Reikia pasakyti, 
kad tas jiems didele dalimi pa
sisekė, nes 540 delegatų tarpe 
buvo ne tik profesorių, rašyto
jų, menininkų, spaudos, radijo, 
televizijos atstovų, teisininkų, 
kunigų, mokytojų, bet ir nema
žas skaičius eilinių miestelio gy
ventojų. Trūko čia tik bent mi- 
nimalinio naujųjų kanadiečių 
atstovavimo. Mes buvome toje 
masėje tik 2-3, ir tai patekę ne 
per įprastinius etninių grupių 
kanalus.

Konferencijai rengėjai patei
kė kelis klausimus: a. ką pada
rėme ir ko nepadarėme praeity
je? b. ko norime dabar? c. ko
kia kaina Kvebekas sutiktų pa
silikti konfederacijoje ir ar ang
losaksai sutiktų tą kainą mokė
ti? Tai platūs ir įdomūs klausi
mai, apie kuriuos daugiau bus 
sekančiuose “TŽ” numeriuose.

A. Rinkimas

S
 MOKSLEIVIŲ ir JAUNUČIŲ

TOVYKLA
Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje 

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

Registracijos blankai gaunami Prisikėlimo
Stovyklos mokestis:

1
2
3

parapijos raštinėje.

1
1

savaitei $ 50
savaitei $ 95 
savaitei $130

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

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

organizacijos rengiamą stovyklą nes čia:
* lietuviška nuotaika
* įdomios programos

ir užsiėmimai
Ateitininkų tėvų komitetas

graži gamta 
sveikas oras ir švarus 
vanduo
geras maistas

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

Tėvų pranciškonų vasarvietėje

Toronto “Gintaro” pasirody
mas St. Catharines Joninėse 
birželio 25 d. buvo publikos la
bai šiltai įvertintas. “Gintaras” 
džiaugiasi, kad turėjo progą pa
linksminti kaimynystės lietu
vius ir dėkoja Niagaros pusia
salio šaulių kuopai už pakvie
timą.

Dalia Blauzdžiūnaitė iš Mont
realio, “TŽ” bendradarbė ypač 
fotografijų srityje, rengiasi iš
tekėti už torontiečio inž. Rim
vydo Sondos. Nuotakai birželio 
27 d. buvo surengtas mergvaka
ris Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Dalyvavo ir jos motina p. 
Blauzdžiūnienė, sesuo Linda ir 
sužadėtinio motina Elzbieta 
Sondienė. Sutuoktuvės numa
tytos rugsėjo mėn. Montrealyje.

Torontietis Jonas Maniuška 
sulaukė deimantinės amžiaus su
kakties. Birželio 25 d. pas jį su
sirinko gausus būrys bičiulių ir 
pasveikino vardadienio bei gim
tadienio proga. V. Štuikys pasa
kė atitinkamą kalbą, o St. Jokū
baitis paskaitė V. Krėvės frag
mentą iš “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimų”. Visi linkėji
mus išreiškė sukaktuvininkui, 
sugiedodami “Ilgiausių metų”.

Sudburio medžiotojų ir žu- 
vautojų klubas “Geležinis Vil
kas” ir šiais metais vėl suren
gė tradicinę gegužinę Kanados 
lietuvių spaudai paremti. Iš 
gauto pelno “TŽ” paskirta $85. 
Šią sumą persiuntė klubo pirm. 
J. Remeikis. Tai girtinas užmo
jis savajai spaudai paremti. Iš 
kitų lietuvių kolonijų dar Lon
dono, Ont., lietuviai beveik kas
met rengia spaudos balių tuo pa
čiu tikslu. Toronte ir Montrea
lyje patys laikraščių leidėjai 
rengia spaudos balius savo ne
pritekliams padengti.

A.a. Antanas Lapaitis, 59 m. 
amžiaus, staiga mirė liepos 1 d. 
Velionis, grįžęs iš darbovietės 
(Forde) į namus, staiga sukniu
bo ir mirė. Paliko žmoną ir dvi 
universitetą baigusias dukras. 
Palaidotas iš Lietuvos Kankinių 
parapijos Šv. Jono lietuvių ka
pinėse liepos 4 d.

Televizijos programoje “Con
nections” liepos 3 d. tarp kitų 
retų asmenų, kurių profesijas 
turėjo įspėti televizijos progra
mos nariai, buvo parodytas ir 
Karpis, 32 metus sėdėjęs JAV 
kalėjimuose. Kad jis yra lietu
vių kilmės, nebuvo minėta, šiuo 
metu jis gyvena Ispanijoje, rašo 
knygą ir renka medžiagą filmui.

Kanados Lietuvių M ėdikų 
Draugijos pirm. dr. J. Sungaila 
įteikė Draugijos vardu Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto
vybei $500 auką. Džiugu, kad 
mūsų profesijonalai ne tik 
mokslu, darbu, bet ir turtu re
mia tėvynės laisvinimo darbą.

Antanas Bačėnas, 92 m. am
žiaus, 15 metų su žmona kentė
jęs Sibire, dabar gyvenantis pas 
savo dukrą Bramptone, lankė
si “TŽ” redakcijoje, kur papasa
kojo savo pergyvenimus. Kana
doje jis su žmona gyvena jau 17 
metų, tačiau skaudžiausiųjų per
gyvenimų Sibire negali pamirš
ti. Sibiran su žmona buvo sovie
tų išvežtas 1941 m. Vežė preki
niuose vagonuose, kur sąlygos 
buvo nežmoniškos. Sibire buvo 
laikomas daugiausia Dubinkoje 
ir Igarkoje. Daugiausia A. Bačė
nas buvo kankinamas sovietinių 
tardytojų (pasakodamas parodė 
išsukinėtus rankų sąnarius). Po 

15 metų priverstinių darbų jis 
ir žmona buvo paleisti Chruščio
vo laikais. Grįžęs į tėviškę, rado 
ją sunaikintą. Po ilgų pastangų 
gavo leidimą išvykti Kanadon 
pas gimines, kur ir dabar gyve
na. Šiuo metu abudu buvę Sibi
ro kaliniai susirūpinę Belgrado 
konferencija ir tikisi, kad joje 
bus pabrėžtos žmogaus teisės, 
kurių niekad nesilaikė ir nesi
laiko Sov. Sąjunga.

“TŽ” redakcijoje lankėsi to
limas svečias Vyt. Juozas štele- 
mėkas iš Australijos Sydnėjaus. 
Jis lankėsi Lietuvoje ir grįžda
mas aplankė keletą kitų kraštų. 
Taip pat lankėsi J. Venckus iš 
Kanados vakaru ir paliko auką 
“TŽ”.

Atitaisymas. “TŽ” 26 nr. įdė
toje Juzės ir Albino Plioplių 
užuojautoje įsibrovė dvi klai
dos. Turėjo būti: Aleksiukui 
Valevičiui mirus; Pranu Juozai
čiui (ne Juozui). Atsiprašome. 
Klaidos įvyko priimant užuojau
tą telefonu.

Leonas Kossaras, tautybių sa
vaitės — Karavano organizato
rius, pareiškė įteiksiąs prašymą 
CRTC komisijai, duodančiai lei
dimą daugiakultūrei televizijos 
stočiai steigti. Tai jau trečias 
kandidatas. Pirmasis tą mintį 
iškėlė ir prašymą padavė italų 
veikėjas ir laikraščio leidėjas 
Dan lanuzzi. Jo įkandin sekė J. 
Lombardi, turįs radijo stotį 
CHIN. Kanados Radijo ir Tele
vizijos Komisijos viešas pasėdis 
bei apklausa bus š. m. rugsėjo 
20 d.

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

WASAGOJE.
Stovykla atidaroma liepos 30, šeštadienį, 

uždaroma rugpjūčio 7, sekmadienį
Mokestis: vienam asmeniui — $10, šeimai — $20.

Sudaryta įdomi ir įvairi programa • Veiks virtuvė.
Stovyklos užbaigimui

rugpjūčio 6, y rengiama
šeštadieni šauni

G E(v^z VN Ė
Maloniai kviečiame visus lietuvius atostogauti šioje 
pirmoje Lietuvių Namų stovykloje.
Registracija — Lietuvių Namuose. Tel. 533-9030

T. Lietuvių Namų Vyrai
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh^

Toronto Lietuviu Namams:
* kalbantis lietuviškai ir angliškai
* sugebąs administruoti klubą ir personalą
* turintis finansinį patyrimą
* pajėgus bendradarbiauti su publika ir 

valdžios pareigūnais
Darbas pastovus. Atlyginimas pagal susitarimą.

W. S. Kuzmas
Lithuanian Community Association of Toronto 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 

i

Skambinti telefonais:
533-9030 889-4265
533-9121 889-7834

SS MONTREAL
Aušros Vartų par. išvyka-geguži- 

nč įvyko liepos 3 d. “Palangos” va
sarvietėje. Platesnė informacija, ti
kimės, ateis vėliau.

Sol. G. Capkauskicnė labai sėkmin
gai koncertavo Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje. Po koncertų pasiliko

keliom dienom pailsėti pas savo pa
žįstamus tautiečius.

Lindai Blauzdžiūnaitei, uoliai AV 
par. choristei ir kelių organizacijų 
narei, draugės suruošė šaunų merg
vakarį artėjančių vestuvių proga.

Rengiasi tuoktis Julija Macelytė 
su J. V. Lamarca, Vida Burbaitė su 
Šauliu Goriu.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

DAMONIS
. B.
• ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

I T IĮ © J 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
LI I HU MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamosios s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas ....

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

ind. 
ind. 
ind.

1
2
3

m. 
m
m.

6.0%
.........8.0%
.........8.5%

.8.75% 
8.75% 

9.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..............
Nekiln. turto ..........
Čekių kredito ..........
Investacincs nuo ....

10.5%
10.0%
12.0%
10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo 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.


