
Įį TEV1SKES ŽIBURIAI
*"~r THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 29 (1432) 1977 LIEPA - JULY 21 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. (416) 275-4672

Dinamiškoji lietuvybė
Juo toliau, juo daugiau plyšių pastebime lietuviškosios 

išeivijos pastate. Nekartą konstatuojame, kad jin veržiasi 
pavojingi vėjai, bandą užpūsti lietuviškojo gyvenimo židi
nius. Pasigirsta ir pesimistinių balsų, pranašaujančių ne
tolimą išeivijos išblėsimą. Tai perankstyvi aliarmo balsai, 
kelią nevilti patriotinei visuomenei ir džiaugsmą okupaci
nėm Lietuvos pajėgom. Mat, pastarųjų žmonės, net ir kai- 
kurie lietuviai, dirbą okupanto fronte, reiškia pasitenki
nimą savo spaudoje, kad “fašistiniai elementai” baigia 
sunykti. Aktyvieji patriotinės visuomenės veikėjai, maty
dami neigiamas išeivijos puses, kartais prabyla nevilties 
tonais, norėdami atitiesti esamą padėti, atkreipti dėmesį 
į silpnąsias vietas ir tuo būdu jas sustiprinti. Ir išeivijos 
spaudoje neretai pasirodo tokio pobūdžio straipsnių. Jų 
visų tikslas yra ne aliarmą skelbti, o tik pažadinti turimas 
jėgas bei nukreipti Į silpnėjančias pozicijas. Visdėlto klau
santiems kalbų suvažiavimuose, skaitant tokio aliarminio 
pobūdžio straipsnius, susidaro Įspūdis, kad jau artėja 
galas, kad jau skęstame ir kad dangus jau griūva . . . Tai 
nekelia entuziazmo ypač jaunojoje kartoje, kuri stebi 
vyresniųjų žingsnius ir ruošiasi perimti jų veiklos naštą. 
Jei pamato, kad ji persunki, nesiryžta jos imti.

KAD mūsų išeivijos gyvenime yra susirūpinimą ke
liančių reiškinių, nėra abejonės. To niekas negali 

■paslėpti, neš jie aiškiai matomi, tačiau iš antros 
pusės matyti džiuginančių reiškinių, kurie rodo, kad mūsų 

lietuvybė turi ir pasigėrėtinos dinamikos. Yra daugybė 
kolektyvinių ir individualiniu darbų, kurie rodo, kad išei
vijos paiėgumas nėra išsekęs. Imkime pvz. kad ir visuome
ninę veiklą, kur jaunimas rodo mažiau domesio nei seni
mas, kantriai ir ištvermingai vežęs tos srities vežimą. Tebe
veikia ideologinės organizacijos — ateitininkai ir skautai, 
įsisteigė jaunimo sąjunga, rengiami įvairūs kursai, stovyk
los, kongresai. Pastaruoju metu matyti didesnis jaunimo 
susidomėjimas politine veikla. Jaunimo sąjunga ir VLIKas 
surengė specialų seminarą. JAV prez. J. Carterįo mestas 
šūkis kovoti už žmogaus teises visame „ pasmū'/je ira.do 
aigarSi rr LltilViD Tąuhi'ftiu Siuogčhiuosė. S .m. 24 d.
rengiamas gana plataus masto baltiečių žygis į Vašingtoną, 
kur bus demonstruojama už žmogaus teisių atstatymą so
vietų okupuotose Baltijos valstybėse. Ši iniciatyva primena 
anuos metus, kai mūsų jaunimas gausiai išėjo Į gatves, rei
kalaudamas Simo Kudirkos grąžinimo. Rodo daugiau ar 
mažiau iniciatyvos ir kitų kraštų lietuvių jaunimas šioje 
srityje, kiek vietinės sąlygos leidžia.

DAR gausesnių ir stipresnių dinamiškosios lietuvybės 
reiškiniu matyti kultūrinėje srityje. Tiesa, yra nu- 
tautimo faktu, ir tai gana liūdnu. Taip pat tiesa, kad 

visose mokyklose mokinių skaičius mažėja. Tačiau šalia 
to turime jau daug jaunimo, baigusio lietuviškąsias mokyk
las ir dalyvaujančio įvairiuose ansambliuose. Be jų neapsi
eina nė viena didesnė iškilmė. O kai į tautinių šokių šventę 
suvažiuoja gausūs šimtai jaunimo, visi pamato, kad tai 
dinamiška jėga. Arba imkime paskiras grupes. Jos rodo 
daug aktyvumo. Stipresnės jų nesiriboja vien savo gyven
viete — lanko kitas kolonijas ir užmezga lietuvišką bend
ravimą. Pvz. net kelios JAV ir Kanados lietuvių grupės 
aplankė savo tautiečius su koncertais tolimuose kraštuose. 
“Gyvataras” aplankė ne tik Europą, P. Ameriką, bet ir 
Australiją. Toronto “Gintaras” ir Klevelando “Grandinėlė” 
gastroliavo Europoje ir kitur. Panašiu keliu ėjo Montrealio 
“Gintaras”. Windsoro lietuvaičių kvartetas taipgi aplankė 
daug šalių. Choras “Aidas” dainavo net pačiam popiežiui 
Romoje. Dabar jis jau vėl kelia sparnus į P. Ameriką. To
kie ir panašūs reiškiniai rodo, kad mūsų lietuvybė nėra 
nustojusi dinamikos, kuri reiškiasi Įvairiuose frontuose. 
Kai juos sustatai šalia silpnųjų pusių, pamatai, kad dangus 
negriūva. Tai turėtų visus paskatinti dar didesnei iniciaty
vai ir dinamiškosios lietuvybės ugdymui. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
PREZ. J. CARTERIS NUTARĖ PAPILDYTI JAV ARSENALĄ kontrover
sine neutrono bomba, kuri savo radiacija sunaikina žmones, bet 
nesugriauna pastatų, nesugadina kelių. Tai taktinis kovos lauko 
ginklas, ypač svarbus kautynėse su tankais — plienas neapsaugo 
tankistų nuo mirtinos radiacijos. Jos paliesti priešo kariai miršta 
per keletą valandų. Tada be jokių kautynių galima užimti tą vie
tovę. Neutrono bombos užtaisai bus pritaikyti nedidelei pėstininkų 
raketai “Lance”, aštuonių colių ir 155 milimetrų patrankų sviedi
niam. Šis prez. J. Carterio nutarimas gali uždelsti naujosios strate
ginių ginklų sutarties pasirašymą su L. Brežnevu. Kaltę dėl lig
šiolinių nesėkmingų derybų sovietų spauda suverčia prez. J. Car
teriui. Pastarasis šį kaltinimą atmeta, nes neutrono bomba iš tik

KANADOS ĮVYKIAI

Premjerų pokalbiai
V. Vokietijos kancleris II. 

Schmidtas oficialų penkių die
nų vizitą Kanadai pradėjo susi
tikimu su premjeru P. E. Tru
deau Vankuveryje. Tenykščiuo
se jų pokalbiuose vyravo politi
niai klausimai — atolydžio ir 
žmogaus teisių. Spaudos atstovų 
surinktais duomenimis, H. 
Schmidto ir P. E. Trudeau pa
žiūros šiais klausimais skiriasi 
nuo prez. J. Carterio. Jiedu ne
nori pakenkti politiniam atoly- 
džiui pergriežtu žmogaus teisių 
reikalavimu R. Europoje. Jų po
kalbiuose Vankuveryje buvo pa
sisakyta už tam tikrą balansą 
tarp atolydžio ir žmogaus teisių, 
vadovaujantis išvada, kad per- 
didelis teisių reikalavimas gali 
būti žalingas jų neturintiems R. 
Europos gyventojams. Spėjama, 
kad šias mintis H. Schmidtas pa
kartos ir prez. J. Carteriui savo 
viešnagės metu Vašingtone. 
Otavoje P. E. Trudeau ir H. 
Schmidtas sprendė ekonomines 
problemas, liečiančias daugiau
sia kanadiško uranijaus tiekimo 
atnaujinimą V. Vokietijai bei 

kitoms Bendrosios Europos Rin
kos šalims. Ekonomines proble
mas H. Schmidtas aptarė ir sa
vo susitikime su Ontario prem
jeru W. Davis Toronte. Ypač 
Įdomios buvo jo pastabos pata- 
riamajai ekonominių Ontario 
reikalų komisijai. Pasak H. 
Schmidto, nedarbas ir infliacija 
V. Vokietijoje siekia tik 4% 
dėlto, kad ten yra glaudus bend
radarbiavimas tarp įmonių va
dovybių ir unijų, kai tuo tarpu 
Kanadoje tarp jų vyksta nuola
tinė kova. V. Vokietija turi tik 
16 unijų, apimančių beveik vi
sus dirbančiuosius. Tų unijų 
centro atstovai turi reguliarius 
pasitarimus su valdžios pareigū
nais, dalyvauja ekonominio gy
venimo planavime. Kanadoje 
bei kituose demokratiniuose Va
karų pasaulio kraštuose proble
mą sudaro perdidelis unijų skai
čius bei jų rūpinimasis kovos 
principu ir tik savo nariais.

Separatistinė premjero R. Le
vesque Kvebeko partija kontro
versinį prancūzų kalbos įstaty
mą nr. 1 pakeitė šiek tiek švel-

Jauniausi Toronto atžalyniečiai šoka tautybių savaitės metu “Vilniaus” paviljone Nuotr. Omero Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Savos ir svetimos
Kai savo metu Tenerifos ae

rodrome, Kanarų salose, susidū
rė du dideli keleiviniai lėktuvai 
ir žuvo 577 žmonės, sovietinė 
spauda tuojau pranešė apie šią 
susisiekimo nelaimę. “Pravda” 
išspausdino dviejų skilčių 
straipsnį su paliestųjų lėktuvų 
bendrovių pavadinimais ir kito
mis smulkmenomis. “Izvestijos” 
savo ruožtu pirmiausia paskelbė 
tik trumpą pranešimą, bet po 
trijų dienų jį papildė Vakarų 
spaudos agentūrų žiniomis apie 
spėjamas nelaimės priežastis.

Visai kitaip ta pati sovietinė 
spauda elgiasi, panašioms nelai
mėms įvykus pačioje Sov. Są
jungoje. Antai 1971 m. Ukrai
noje, netoli Charkovo, nukrito 
“Iljušino” tipo keleivinis lėktu
vas. Po dviejų dienų “Izvesti
jos” išspausdino trumpą prane
šimą, kad sudaryta komisija 
avarijai ištirti. Neoficialiai pa
tirta, kad komisijai vadovauti 
buvo pavesta garsiajam lėktuvo 

nesniu įstatymu nr. 101. Jame 
betgi paliekamas reikalavimas 
visų būsimų ateivių Kvebekan 
vaikus siųsti į prancūziškas mo
kyklas. Išimtis numatyta tik da
bartiniams Kvebeko gyvento
jams. Jų vaikai galės lankyti 
angliškas mokyklas, jeigu bent 
vienas tėvų išsilavinimą yra ga
vęs šia kalba, o taipgi ir tais at
vejais, kai broliai ar seserys jau 
lanko angliškas mokyklas. Pir
majame įstatymo projekte buvo 
reikalaujama, kad visi kultūri
nių, etninių, politinių ar religi
nių grupių skelbimai būtų tik 
prancūzų kalba, o dabar prie jos 
leidžiama pridėti ir kitą kalbą, 
švietimo vadybos angliškai kal
bančiose miešti} dalyse tarpusa-

(Nukelta į 8 psl.)

nelaimės
statyta, kad dalis geležinkelio 
ruožo tik dieną prieš nelaimę 
buvo perduota judėjimui, dar 
nesutvarkius kaip reikiant sig
nalizavimo sistemos. Tokiu bū
du abiem traukiniam buvo duo
tos žalios šviesos ant tų pačių 
bėgių. Tūkstančiai maskviečių 
žinojo, kad dėlto buvo suimti 6 
inžinieriai, tačiau nei sąjungi
ninkai, nei rajoniniai laikraščiai 
ničnieko apie šią nelaimę nepa
rašė. Netrukus po to “Pravda” 
pranešė apie nelaimę Ispanijo
je, kur, sunkvežimiui susidū
rus su traukiniu, žuvo trys žmo
nės.

Prisiminkime ir porą pavyz
džių iš Lietuvos. Kai savo metu 
prie Žaslių susidūrė, du trauki
niai ir didelis keleivių skaičius 
žuvo liepsnose, “Tiesoje” buvo 
paskelbta tik trumpa žinutė 
apie tyrimo komisijos sudary
mą, bet nelaimės priežastys ir 
aukų skaičius taip ir liko nuty
lėti. Laikraščiai netgi nepriėmė 
užuojautų nukentėjusių artimie
siems. Visiškai spaudoje buvo 
nutylėta kita Vilniaus gyvento
jus netrukus sukrėtusi nelaimė, 
įlūžus keltui per Nerį, kai net 
žuvusiųjų palaidoti šeimoms ne
buvo leista.

Taigi, kaip paaiškinti tai, kad 
sovietinė spauda išsamiai infor
muoja apie užsienio nelaimes ir 
dažniausiai visiškai nutyli savą
sias? Sunku patikėti, kad visose 
sovietinėse redakcijose dirbtų 
tik nesąžiningi žurnalistai. 
Anaiptol. Priežasties reikia j ieš
koti kitur, būtent, griežtai cent
ralizuotoje sovietinės spaudos 
cenzūroje. Nelaimių pranešimai 
yra pavesti išimtinai centrinės 
žinių agentūros “Tasso” kom
petencijai. O ką ji nutyli, tai 
turi nutylėti ir visa sovietinė 
spauda. A. Lembergas 

konstruktoriui Sergiejui Iljuši- 
nui.

Sovietų spauda retai praneša 
apie savo šalies lėktuvų nelai
mes, nebent tik.tada, kai žūsta 
drauge ir užsieniečiai keleiviai. 
Čia paminėtoje nelaimėje jų 
nebuvo. Tai kodėl prisireikė 
augščiausiojo lygio tyrimo ko
misijos? Tai paaiškino ne spau
da, bet žmonių kalbos. Pasirodo, 
kad žuvusių keleivių tarpe bu
vo 60 rinktinių pijonierių, grįž
tančių iš Maskvoje įvykusios ju- 
bilėjinės šventės. Lėktuvas, leis
damasis Charkovo aerodrome, 
sudužo su visais keleiviais. Pra
džioje manyta, jog nelaimė įvy
ko dėl blogos konstrukcijos, lū
žus lėktuvo sparnui. Tačiau II- 
jušinas nustatė, jog tikroji ne
laimės priežastis buvo “Aeroflo
to” administracijos apsileidi
mas. Avarinis lėktuvas jau bu
vo išimtas iš rikiuotės dėl kai- 
kurių jo dalių susidėvėjimo. Kai 
šventės proga “Aeroflotui” pri
reikė daugiau lėktuvų papildo
miems skrydžiams, buvo paim
tas ir tas lėktuvas, jo visai ne
patikrinus, nepaisant net kapi
tono protestų.

Visa tai nustatė Iljušino va
dovaujama komisija, bet sovie
tų spauda nepaskelbė nei jos 
pranešimo, nei smulkmenų apie 
katastrofą. Nutylėjo ir žuvusių 
pijonierių skaičių. Kai gandas 
apie tai pasiekė Charkovo gy
ventojus, visuomenė buvo taip 
■sukrėsta, kad “Aerofloto” lėk
tuvai buvo kelis mėnesius boi
kotuojami ir tušti išskrisdavo iš 
Charkovo.

O štai kitas atvejis. 1975 m. 
rugpjūčio pradžioje prie Mask
vos įsibėgėjęs prekinis trauki
nys įvažiavo į pripildytą prie
miestinio susisiekimo traukinį, 
žuvo šimtai keleivių. Ištyrus nu-

rųjų nėra strateginio pobūdžio < 
ginklas, ja nebus apginkluotos 
tarpkontinentinės raketos, di
dieji bombonešiai. Be to, prez. 
J. Carteris, įsakydamas pradė
ti neutrono bombų gamybą, pa
brėžė, kad jis nėra padaręs 
sprendimo dėl eventualaus jų 
panaudojimo. Sovietus turėjo 
apraminti prezidento J. Car
terio nutarimas atsisakyti 
naujųjų “B-l” bombonešiu, 
kurie būtų pareikalavę keliasde
šimt bilijonų dolerių. Tačiau so
vietams didžiausią nerimą kelia 
skraidančios amerikiečių bom
bos, primenančios vokiečių “V- 
1” raketas II D. kare. Jos gali 
būti iššautos iš povandeninų 
laivų bei didžiųjų lėktuvų, taiki
nį pasiekia 100 pėdų tikslumu. 
Nors bombos greitis nėra dide
lis, jos beveik neįmanoma nu
mušti, nes skrenda taip arti že
mės, kad jų nepastebi radaras. 
Šiomis bombomis su atominiais 
užtaisais prez. J. Carteris pla
nuoja apginkluoti jau “ turinius 
“B-52” bombonešius. Naujieji 
“B-l” bombonešiai skraidančias 
bombas būtų paleidę virš Sovie
tų Sąjungos, o senieji “B-52” 
jas gali paleisti už Sovietų Są
jungos ribų, kur jiems nesudaro 
grėsmės priešlėktuviniai gink
lai. Bombos gali nuskristi 1.200 
mylių ir pasiekti visus taikinius 
Sovietų Sąjungoje.

Pašovė malūnsparnj
Prez. . J. Carteris, pasiryžęs 

atitraukti visus JAV pėstininkų 
dalinius iš P. Korėjos, pirmą 
kartą susidūrė su agresyvia ko
munistinės š. Korėjos laikyse
na. Jos priešlėktuvinė apsauga 
numušė transportinį neginkluo
tą amerikiečių malūnsparnį 
“Chinook”, dėl navigacinės klai
dos įskridusį Š. Korėjos terito
rijom Malūnsparniu buvo gabe
nama statybinė medžiaga. Trys 
įgulos nariai žuvo, o ketvirtasis 
buvo sunkiai sužeistas. Jokių 
žvalgybinių tikslų šis malūn
sparnis neturėjo.
Gręžino pabėgėlius

Du jauni rusai — Aleksand
ras Zagirniakas ir Genadijus Se- 
lužka iš sovietinės Karelijos sos
tinės Petrozavodsko bandė pa
bėgti švedijon. Apsiginklavę 
sprogmenų neturinčia granata, 
jiedu nukreipė “Aerofloto” lėk
tuvą “TU-134”, skridusi Lenin- 
gradan, į Suomijos pusę. Pasiek
ti Stockholmo nepavyko, nes 
lėktuvas neturėjo pakankamai 

Siame numeryje:
Dinamiškoji lietuvybė

Nežiūrint visų trūkumų, išeivijos lietuvybė tebėra 
dinamiška

Savos ir svetimos nelaimės
Mūsų bendradarbis Europoje rašo apie sovietų sle
piamas nelaimes

Jaunimo skrydis per Pacifikę
G. Breichmanienė baigia savo įspūdžius apie “Gy- 
vataro” išvyką Australijon

Ispanija spindi karališka didybe
Algirdas Gustaitis aprašo savo įspūdžius iš kelionės 
po Ispaniją

Spekuliacijų malūne
Profesorius Antanas Musteikis atsako į V. Rastenio 
priekaištus

Baltistikos konferencija Švedijoje
Prof. VI. Sabalienė rašo apie mokslinę konferenciją 
Stockholme

Kai smegenys — širdies satelitas
Dr. Jonas Grinius primena rašytojo Oskaro Mila
šiaus 100 metų gimimo sukaktį

kuro ir nusileido Helsinkyje. 
Kadangi Suomija yra pasirašiu
si sutartį su Sovietų Sąjunga, 
įpareigojančią grąžinti lėktuvų 
grobikus, jos pareigūnai nesuti
ko papildyti kuro. Pirmiausia iš 
lėktuvo pabėgo visa sovietų įgu
la, po to buvo paleisti visi kelei
viai, išskyrus tris. Jiems taipgi 
pavyko pabėgti, kai A. Zagirnia
kas ir G. Selužka užmigo dėl 
nuovargio. Praradę visus savo 
įkaitus, jiedu pasidavė suomių 
policijai ir tuojau pat buvo grą
žinti Sovietų Sąjungon.

Niujorkas tamsoj
Didžiąją Niujorko dalį užtem

dė žaibas, pataikęs į elektros 
stotį Indian Point vietovėje va
karo metu. Srovės tiekimas pil
nai buvo atstatytas tik po 25 va
landų. Panašaus užtemdymo 
Niujorkas buvo susilaukęs 1965 
m. lapkričio 5 d. Tada buvo pa
liestos kaikurios vietovės net 
pieV“krr.c Kvebeke ir Ontario 
provinicjoje, tačiau užtemdy
mas praėjo be didesnių inciden
tų. šį kartą, pasinaudodami tam
sa, Niujorko gatves užplūdo 
chuliganai. Išdaužę krautuvių 
langus, jie vogė visa, kas tik 
pasitaikė po ranka, padeginėjo 
krautuves. Policijai pavyko su
imti apie 3.500 vagių, o susidū
rimuose su jais buvo sužeisti 
439 policininkai. Spėjama, kad 
krautuvėm bei pastatam pada
ryti nuostoliai siekia bilijoną 
dolerių.

Puola Kiniję
Mažoji Albanija 15 metų bu

vo vienintele komunistinės Ki
nijos bičiule Europoje, siekda
ma atsvaros prieš Sovietų Sąjun
gą. Draugystė pradėjo atvėsti po 
Mao mirties ir dabar jau tapo 
beveik neapykanta. Albanų 
kompartijos oficiozo vedamasis 
Kiniją apkaltino nukrypimu nuo 
marksizmo bei leninizmo. Jai 
taipgi buvo padaryta priekaištų 
dėl pagalbos teikimo visoms 
naujoms valstybėms, jeigu tik 
jos yra antisovietinės ar bent 
nepriklauso Sovietų Sąjungos 
orbitai. Pylos Kinija susilaukė 
ir dėl savo santykių gerinimo 
su JAV. Pasak Albanijos partie
čių, ir Sovietų Sąjunga, ir JAV 
yra tokio paties laipsnio impe
rialistinės valstybės. Nors veda
majame Kinija nebuvo paminė
ta jos vardu, tačiau visiems yra 
aišku, kad ši aštri kritika jai ski-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Jaunimo skrydis per Pacifika
Atsiminimų ir įspūdžių nuotrupos po "Gyvataro" išvykos j Australiją

Liudykime Kristų ir tautq
VINCAS KOLYČIUS

Tokį šūkį pasirinko Ateitinin
kų Federacijos valdyba šiais 
metais rengiamam Ateitininkų 
kongresui. Mat, kiekvienam at
eitininkų kongresui parenkamas 
šūkis, rodąs to laikotarpio rei
kalavimus. Negrįždami į tolimą 
praeitį, prisiminkime kongresą 
Toronte 1965 m. To kongreso 
šūkis buvo “Atvirybė laikui, iš
tikimybė idealui”. Tuo metu bu
vo iškilęs klausimas, kaip sude
rinti ateitininkų idealus su nau
ja aplinka, su besikeičiančiais 
laikais. Po kongreso pasirodė 
veikalas, kurį šiuo metu būtų 
galima vadinti lyg ir ateitininkų 
charta. Tai dr. J. Girniaus “Ide
alas ir laikas”. Pats autorius vei
kalo įvade rašo: “Šios knygos 
puslapiai išaugo iš paskaitos, 
skaitytos Ateitininkų VII kon
grese Toronte 1965 m. liepos 4 
d. Tuo būdu ir tenka ją laikyti 
šio kongreso vaisiumi”.

Aštuntasis ateitininkų kon
gresas įvyko Čikagoje 1970 m. 
To kongreso pagrindinė tema 
buvo “Žmogus — kūrėjas Dievo 
planuose”. Buvo mestas žvilgs
nis į mūsų, kaip ateitininkų, ko
kybę, į jų kūrybingumą. Buvo 
peržiūrėtos įvairios sritys, kur 
ateitininkas galėtų pasireikšti 
kaip kūrėjas. Viena pagrindinių 
paskaitų buvo dr. A. Damušio 
“Krikščioniškoji asmenybė — 
tautos viltis”. Ir, ačiū Dievui, 
per praėjusius septynerius me
tus iškilo nemažai asmenybių iš 
jaunesnių ateitininkų, daug da
vusių ir dar ateįtyje duobiančių 
mūsų tautai.

Ir štai, po septynerių metų, 
esame devintojo ateitininkų 
kongreso išvakarėse. Šiam kon
gresui laikas iššaukė temą “Liu
dykime Kristų ir savąją tautą”.

Stebint iš arčiau ateitininkiš- 
kąjį jaunimą — moksleivius ir 
studentus, dažnai kyla klausi
mas: ar “visa atnaujinti Kristu
je” dar tebėra mūsų šūkis? Nė
ra sveika būti pesimistais, bet 
padėtis nėra gera. Federacijos 
valdyba tai pastebėjo ir jau pra
ėjusių metų rudenį pradėjo ak
ciją “Už krikščioniškąjį atsinau
jinimą”. O to atsinaujinimo tik
rai reikėjo ir reikia. Kun. dr. 
K. Trimakas, kuris tuo atsinau
jinimu sutiko rūpintis, jau ne
mažai yra toje srityje padaręs. 
Darbas nėra lengvas, nes prieš 
pradedant sėti, pirma reikia pa
ruošti dirvą, kuri yra gana su
džiūvusi, akmenuota.

Pažiūrėkime giliau, ką pats žo- 
dis “liudyti” reiškia, kas yra liu-

SAULIUS ČYVAS, Lietuvių Moksleivių Ateitininkų Sąjungos pirmininkas, 
sveikina Detroito ateitininkus metinės šventės proga Dainavoje ir kviečia 
visus į IX kongresą š.m. rugsėjo 1-4 d.d. Klevelande Nuotr. I. Damušytės

A+A \ 
kūrėjui-savanoriui

mjr. G. SONGINUI
Čikagoje mirus, lietuvišką užuojautos žodį jo žmo
nai ELENAI, dukrai REGINAI ir žentui LEONUI 
RASLAVIČIAMS, anūkėms RAMINTAI, JOLAN
TAI, anūkui LINUI taria— ,,

Vyt. Kastytis
Toronto Mississaugoje

dininkas. Tai tas, kuris žino, net 
matė, tas, kuris faktais remiasi. 
Angliškame žodyne žodis liu
dyti taip aptariamas: “to see or 
know by personal presence and 
perception, to be present, to 
bear witness to, testify to, give 
evidence of”. Taigi, liudyti ga
lime tik tai, ką esame arba ma
tę, arba visa savo esybe išgyve
nę. Kitaip galime būti netikrais 
liudytojais.

Liudyti galime tik tai, ką ži
nome, ką pažįstame, kuo tikime. 
Tada prasideda liudijimas ir tai 
ne tik kalbėjimu, paskaitomis,, 
bet ir kasdieniniu gyvenimu. Čia 
pradedame susidurti su sunku
mais. Jei Kristus nėra mūsų gy
venimo Viešpats, mūsų kelro
dis, kuriam mes be jokių sąly
gų nesame atsidavę, tai mes ne
galime būti Jo liudytojais.

Liudyti savąją tautą yra leng
viau vyresniesiems. Sunkiau 
jaunimui. Ačiū Dievui, šioje sri
tyje padėtis nėra kritiška. Jau
nimas gana gražiai, organizuotai 
ir pavieniai, liudija savąją tau
tą. Kad tik tas liudijimas tęstų
si panašiai ir ateityje! Dėlto bu
dėjimas yra nuolat reikalingas.

Rengdamiesi kongresui, visi 
turėtume pažvelgti į save ir 
klausti: ar aš galiu būti liudyto
ju? Ar man Kristus yra tiek ar
timas, kiek aš Jį pažįstu savo 
širdimi, kad galėčiau Jį liudyti? 
Paskaitykime “Ateities” 1976 
m. 10 nr. jaunos studentės laiš
ką: “Krizė nėra, kaip veiklą at
gaivinti, bet kaip atgaivinti 
Kristų mūsų širdyse”. Kai Jis 
bus gyvas mūsų»širdyse tada ga
lėsime Jį liudyti.

Liudydami savąją tautą, taip 
pat turime pažvelgti į save ir 
klausti: “Ar esame apsisprendę 
prisiimti savo kilmę ir tuo būdu 
tėvų tautą pripažinti ir sava tau
ta” (dr. J. Girnius “Idealas ir 
laikas”, 71 psl.). Jaunimui turė
tų būti du pagrindiniai rūpes
čiai: pakankamas lietuvių kalbos 
išmokimas ir teigiamas lietuviš
kas apsisprendimas. Tada galė
sime būti tautos liudytojais.

Žavėtis gražiu šūkiu neužten
ka. Reikia pradėti ne nuo orga
nizacinės masės, bet nuo savęs. 
Tai bus pasiruošimas kongresui, 
kuris įvyks Darbo Dienos savait
galį Klevelande.

“Jūs tapsite mano liudytojais 
Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei 
Samarijoje ir lig pat žemės pa
kraščių” (Apaštalų Darbai 1, 8). 
Prie tų Kristaus žodžių galime 
pridėti: Toronte, Klevelande, 
Čikagoje — iki žemės pakraš
čių.

G. BREICHMANIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Atsisveikinimo pamaldos

Prieš važiuodami į aerodro
mą, sustojame šv. Mišioms, ku
rias atnašavo kun. P. Butkus ir 
pasakė “Gyvatarui” pritaikytą 
pamokslą. Man tik labai gaila, 
kad nevisus jaunuolius laiku su
vežė, tad nevisiems teko girdėti 
šiuos jautrius ir nuoširdžius jo 
žodžius. Pasakęs, kad šį pa
mokslą skiria atsisveikinimui su 
“Gyvatąru”, kun. Butkus kal
bėjo: “Kai mes laisvėj augdami 
ir tokio amžiaus būdami tik 
pirštu vedžiojome po Ameriką 
ir Kanadą, bet niekad nepagal
vodavome apie Australiją. O 
jūs, perbridę plačias marias, at
siradote skurdžiame eukaliptų 
pavėsyje, šioje kengūrų ir koalų 
žemėje. Jūs esate ne paprasti 
turistai, o lietuviško folkloro, 
tautos meno pijonieriai. Pagar
ba jūsų mokytojoms, kurios 
įžiebė lietuvybės žibintą jūsų 
jaunose širdyse su meile, ryžtu, 
auka. Iš to kasdieniško šokio 
jūs sukūrėte šventišką nuotai
ką, kuri mus visus žavi ir lyg 
kažkokion nuostabion vizijon 
nukelia . . .

Gera mums su ‘Gyvataru’, 
kuris ne tik mus, vyresniuosius, 
bet ir mūsų jaunimą glaudžia 
prie tautos, kuris žarsto ginta
rus, kuris užburia draugystei ir 
meilei, kad net skaudu sudiev 
tariant. Viena mergaitė man va
kar gražiai pasakė: ‘Kažkas nuo
stabaus ir jautriai džiuginančio, 
kad visame pasaulyje, kur tik 
sutinkame lietuvius, pajuntame 
kažkokį širdį apimantį jausmą, 
kuris traukia ir teikia šilimos. 
Ypač traukia jaunimą, kurio 
širdis širdį šaukia’. Gal nevie
nas Jūsų šioj kelionėj atras 
paparčio žiedą.

Mačiau jūsų kilnią ir gražią 
laikyseną, mačiau jus ir maldos 
rimtyje dažnai priimant Komu
niją, nors buvote kelionės vargo 
bei neįprastų sąlygų spaudžia
mi. Jūs savo misiją atlikot mū
sų vardą, mūsų meną keldami 
net ir valdančiųjų sferose. Te
gul Dievo Apvaizda budri ir 
meilinga lydi kelionėje ir vi
sur . . .t ” i» . ' I

Sydnėjaus aerodrome
Sunku man būtų aprašyti, kas 

dėjosi Sydnėjaus aerodrome, 
susirinkus visam būriui jų ir 
mūsų jaunimo, dar būriui jau
nuolių automobiliais, net lėktu
vais atskridusių iš Melburno ir 
Adelaidės išleisti “Gyvataro”. 
Daugelis Australijos korespon
dentų bandė tai aprašyti kaip 
“ašarų pakalnę”, kaip “netikė
tą potvynį Sydnėjuje”, o mes, 
vyresnieji, juokėmės, kad kurį 
laiką jie nejus sausros. Viskas 
maišėsi kartu: daina, juokas, 
ašaros, meilūs žvilgsniai. . . Net 
ir praeiviai stebėjo tokį didelį 
būrį jaunimo, kuris labai sun
kiai skyrėsi vieni nuo kitų. Ir 
nenuostabu, nes jau buvo įsi
liepsnojusi viena kita meilė, 
daug jaunimo nuo pat Melbur
no vis buvo kartu. Tai šokėjai, 
suvažiavę į Lietuvių Dienas ir 
dabar vėl čia susitikę. Ginta Vi- 
liūnaitė, segdama gėles kiekvie
nam prie švarko ir braukdama 
ašarą, kalbėjo: “Ponia, šios‘trys 
savaitės buvo mums visiems 
kaip ilga maloni šventė. Bus la
bai liūdna be ‘Gyvataro’.”

Mums visiems buvo gaila jau
nimo, nors ir patiems sunku bu
vo skirtis, nes jautėme, kad 
viešnagė Australijoje nebuvo 
vien tik kasdieninio gyvenimo 
paįvairinimas, bet kažkas dau
giau, kas surišo vienus su ki
tais, užmezgė bendrus intere
sus, davė daug džiaugsmo mo
mentų, paliko prisiminimų.

Ir dabar sunku priimti faktą, 
kad tai jau šio gražaus sapno 
pabaiga. Sunkiausias buvo pats 
atsisveikinimo momentas, kurį 
australiečiai savo laikraščiuose 
aprašė ir iš rimtos, ir iš juokin
gos pusės. Daugumas mūsiškių 
išdalino savo uniformų marški
nius, “Gyvataro” ženkliukus, 
nusiimdami nuo savęs kaip pas
kutinį dėkingumo pareiškimą, 
kaip paskutinį sentimentą . . . 
Ne vien jiems, bet ir pašaliniam 
žiūrovui tos scenos buvo labai 
jaudinančios ir graudžios.

Nustebintas bendrakeleivis
Susėdus į lėktuvą ir laukiant 

jau ir taip pavėluoto pakilimo, 
mane užkalbino priešais sėdin
tis šviesiaplaukis vyras. Jo vei
das man atrodė matytas ir iš 
pradžių pagalvojau, kad tai bus 
lietuvis, kur nors sutiktas Aus
tralijoje. Bet kai jis kreipėsi į 
mane angliškai su australišku 
akcentu, prisiminiau, kad jį bu

vau pastebėjusi Naujojoj Zelan
dijoj Auckland aerodrome, prieš 
atvykstant į Melburną. “Kas to
kie tie jaunuoliai?” — klausė 
jis. — Aš matau, kad Jūs esate 
vienas vienetas, nes esate apsi
rengę vienodomis uniformomis. 
Aš stebėjau jus, atvykstančius 
į Australiją. Tada visi buvo 
linksmi ir energijos pilni. Kas 
atsitiko, kad dabar tokie liūdni 
veidai?” Jis domėjosi viskuo ir 
ilgai užtruko, kol išpasakojau 
visą “Gyvataro” odisėją. Pasi
rodo, jis yra australietis elek
tronikos inžinierius ir labai daž
nai įvairiais verslo reikalais ke
liauja į San Francisco. Jam la
bai patiko, kad gimtasis jo kraš
tas ir gyventojai taip paveikė 
jaunimą, kurį, jo manymu, šiais 
laikais labai sunku kuo nors 
taip paveikti ar sudominti.

Australijos lietuviai
Negalėčiau tvirtinti, kad pa

žinau Australiją arba lietuvių 
gyvenimą ten. Išbūti 3 savaites 
ten reiškia tik praskleisti lango 
užuolaidą, pažvelgti į kiemą ir 
pagauti bendrą jo vaizdą. Ir tai, 
ką pamačiau ir patyriau, yra tik 
mano įspūdžiai. Dienos laikas 
paprastai būdavo užimtas viso
kiomis oficialiomis pareigomis 
ir tik vėlai vakare ar naktį tek
davo išsikalbėti su draugais ir 
pažįstamais. Pirmiausia jie vi
sada klausdavo, kaip patinka 
Australija. Nuo to prasidėdavo 
mūsų pasikalbėjimai: kaip jie 
atvyko į šį tolimą kraštą, kaip 
atliko sunkias dvejų metų su
tartis kasyklose, fabrikuose ir 
kitur. Pasakojo apie svetimos 
kalbos nemokėjimą, savo profe
sijų praradimą, savotišką lyg 
savęs pažeminimo pajutimą. 
Bet laikas užgydė žaizdas, kal
bos sunkumai nugalėti, įsigytos 
prarastos profesijos, o kaikas 
griebėsi naujų. Lietuvis gajus 
— nurijęs kartų kąsnį, įstengė 
gražiai įsikurti, įsigyti namus, 
automobilius, ūkelius už miesto 
(vadinamus “bušius”) arba va
sarnamius prie vandens ir susi
daryti gerą vardą australiečių 
visuomenės akyse. Jie truputį 
jaučiasi atskirti nuotoliu nuo 
Amerikos ir Kanados lietuvių, 
bet dabar pį- nenorėtų ( keisti 

į gyvenamo-fa Jašto. i "•

Kultūrinis gyvenimas
Jų kultūrinis gyvenimas ne

siskiria nuo tremtinių Ameriko
je ir Kanadoje: veikia mokyk
los, lituanistiniai kursai, išeina 
du savaitraščiai — “Mūsų Pa
stogė” Sydnėjuje ir “Tėviškės 
Aidai” Melburne. Adelaidė tu
ri savo mažą savaitinį informa
cinį leidinėlį “Adelaidės Lietu
vių žinios”. Beveik kiekvieno
je kolonijoje veikia chorai, kiek 
silpniau tautinių šokių grupės, 
teatras, išraiškos šokio studija. 
Dar reikėtų paminėti jaunimo 
organizacijas —- skautus ir atei
tininkus, daugelį korporacijų ir 
senesnio amžiaus. žmonių orga
nizacijų, įskaitant ir visus ap
imančią Bendruomenę.

Lietuvių Australijoje priskai- 
toma iki 10.000. 1961 m. buvo 
išleistas “Australijos Lietuvių 
Metraštis”, kuris labai gerai nu
šviečia jų gyvenimą šiame kraš
te. Esu dėkinga Adelaidės liet- 
tuviams, kad jį man padovano
jo. Iš viso .susidariau vaizdą, 

KLB Hamiltono apylinkės valdybos atstovai — pirm. K. Deksnys (dešinėje) 
ir narys K. Mikšys (kairėje) pasitinka “Gyvataro” vadoves — G. Breich- 
manienę ir I. Jokūbynienę, grįžusias iš Australijos Nuotr. M. Borusienės

Brangiam vyrui ir tėveliui
A+A

Antanui Lapaičiui
mirus, žmonai VITAI, mūsų buvusiai pirmininkei, 
dukterims DAINAI ir RAMONAI reiškiame gilią 
užuojautą —

Šalpos Grupė "Daina"

kad Australiją su tremtinių 
banga pasiekė daug inteligentų 
ir todėl jie nestokoja nei rašy
tojų, nei menininkų, nei muzi
kų, nei veikėjų.

Tie, kurie prasimušė versle, 
statyboje, prekyboje — labai 
gerai įsikūrė. Daug jų dirba 
valdinėse įstaigose ir savo pro
fesijose, kaip gydytojai, dantis
tai, inžinieriai, architektai.

Nežiūrint, kaip kuris gyvena, 
širdyje paliko nuoširdūs, vaišin
gi, malonūs ir draugiški lietu
viai, turintys daug vidinės šili
mos draugui ir net pirmą kar
tą sutiktam svečiui. Aš džiau
giuos, kad man teko nors trum
pai pabūti jų tarpe.

Ar vertėjo “Gyvatarui” vykti 
Australijon?

Kadangi nuotolis didelis ir ši 
išvyka kainavo daug pinigų, ne
vienas mane to klausė. Bet aš 
visados manau, kad yra svar
besnių dalykų, už pinigus nenu
perkamų. Tikiuosi, kad tie, ku
rie bus perskaitę šiuos mano 
įspūdžius, patys galės padaryti 
išvadą.

Deja, daugumai nėra žinoma, 
ką po Australijos Lietuvių Die
nų rašė jų spauda, kokia gyva 
korespondencija vyksta tarp 
jaunuolių, likusių Australijoje, 
ir “Gyvataro”, kokie planai, 
susitikimai, stovyklos, tautinių 
šokių kursai planuojami atei
čiai, kad rengiamasi vestuvėms, 
kad telefono ir pašto įstaigos už
dirba daug, kad vyresnių žmo
nių laiškai pilni gražiausių pri- 
sinfinimų.ir t.t.

Po mūsų išvykimo visos tau
tinių šokių grupės, jau anksčiau 
ten veikusios, pagyvino savo 
darbą, daugumas vyrų nusikir
po plaukus, nors tautinių šokių 
vakare kaikurie dar šoko juos 
susipynę į kasas.

Neseniai gautame laiške G. 
Karosienė rašo: “Mūsų nuotai
kos pakeltos, daug kam suplaz
dėjo apmirusi lietuviška širdis 
. . . Labai pasigendam Jūsų, lyg 
Jūs būtumėte ne savaitę, o visą 
laiką čia praleidę. Sugebėiote 
mus tokiais stipriais priklauso
mais lynais surišti.”

“Mūsų Pastogė’] 3 nr, straips
nyje “Vietoj atsisveikinamo” ra-: 
šė: “Savo atsilankymu užjūrio 
svečiai atnešė tos olimpinės ug
nies, ir dabar mūsų rūpestis, 
kad toji ugnis čia neužgestų, o 
skaisčiai suliepsnotų. Entuziaz
mas įžiebtas ...”

Taip, entuziazmas įžiebtas, ir 
mes, gyvatariečiai, galime tik 
palinkėti, kad jis stiprėtų bei 
atneštų gražiausių rezultatų.

Ši kelionė buvo atlikta jauni
mo pastangų, entuziazmo dėka, 
padedant daliai lietuviškų orga
nizacijų, gerų žmonių ir Kana
dos valdžiai. Aš esu dėkinga vi
siems, džiaugiuos, kad šis skry
dis įvyko, didžiuojuosi mūsų 
jaunimu ir tikiuosi, kad ateitis 
parodys tikruosius rezultatus, 
nekalbant apie tai, kas jau 
įvyko.

Gailiuosi tik vieno, kad nebe- 
suspėjau pasikalbėti su visais 
ten buvusiais senais draugais 
ir juos aplankyti. Bet jei tas 
bumerangas, kurį man padova
nojo K. Lynikas ir į kurį kas
dieną pasižiūriu, gerai veiks, 
gal dar sugrįšiu atgalios.

Padėka
Mylimai mamai ir močiutei 

A+A
Emai Šmitienei 

/ 
mirus, nuoširdžiai dėkojame gerbiamam klebonui 
kunigui Algimantui Žilinskui ir visems užjautu- 
siems bei padėjusiems mūsų liūdesio valandoje —

Nuliūdusi šeima

MYLIMAI MAMYTEI

A+A
MARIJAI URBONIENEI

Čikagoje mirus, jos vyrą, sūnų VYTAUTĄ ir visą 

šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Kun. Pr. Gaida J. K. Kaknevičiai

S. J. Andruliai Vyt. Kastytis

G. V. Balčiūnai A. V. Ramanauskai

R. P. Bražukai A. K. Rusinai

A+A

MARIJAI URBONIENEI 
f

Čikagoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

jos vyrui ALFONSUI, sūnui VYTAUTUI bei visai 

jo šeimai ir kartu liūdime —

A. P. Ščepavičiai G. H. Lapai

S. V. Aušrotai V. J. Jasinevičiai

B. J. Mažeikos O; L. Rimkevičiai

A. D. Barkauskai ' J. M. Žėkai

R. J. Žiūraičiai

'f- v ' . ė . .
Mylimai Mamytei

A+A
MARIJAI URBONIENEI

JAV mirus, jos vyrui ALFONSUI, sūnui VYTAU
TUI ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia bei 

kartu liūdi —

J. A. Paršeliūnai J. L. Arštikaičiai
G. M. Skrinskai J. A. Arštikaičiai

A+A \
Marijai Urbonienei

Čikagoje mirus, jos vyrui ALFONSUI Čikagoje;" 
sūnui VYTAUTUI su šeima Bramptone ir kitiem 

artimiesiem reiškiame gilią užuojautą —

A. E. Kuraičiai, St. Catharines Z. O. Girdauskai
A. J. Pūkai J. J. Šarūnai

Brangiai MAMYTEI 
mirus Lietuvoje,

LIUDAI PLEČKAITIENEI ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia —

KLB Otavos apylinkė

t Ižui) IT,y k
<$urniture£t&
PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Vakaruose — 1 37 RONCESVALLES Avė.—Tel. 537-1442 
Rytuose —2448 D AN FORTH Ave. — Tel. 699 4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakarė.
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Spekuliacijų malūne

ALGIRDAS GUSTAITIS
Madridas nuo Lisabonos ne

toli, bet visokie vėlavimai atė
mė dvi valandi. Iš uostamies
čio Į viešbutį reikėjo važiuoti 
per vidurį Madrido vakare. Iš 
karto pajunti prakilnesnę, di
dingesnę aplinką. Greta važiuo
ja išsipusčiusi moteris, Gatvės 
platesnės, namai puošnesni.

Miesto centras žavus vakaro 
šviesose, fontanų mirgėjime, pa
minklų siluetuose.

Los Angeles kelionių įstaigos 
išnuomotas viešbutyje kamba
rys labai kuklutis: linoleumo 
grindys, viena kėdė, sugedęs ra
dijo aparatas. Norėjau bėgti ki
tur, bet jau vėlu, nakvynei bus 
pakenčiamas.

PIRMIEJI ŽVILGSNIAI
Išeinu pasižvalgyti po miestą. 

Užeigose (baruose) pilna žmo
nių, stebi kojinio (futbolo) rung
tynes tarp ispanų ir italų. Atsi
stoju prie jų stiklu apdengto ba
ro. Matyti stikliniai indai su 
įvairiausiais šaltais valgiais: sil
kėm, žuvim, krabais, mėsa, dar
žovėm, raugintais agurkais. Ant 
kablių sienose dideli rūkyti 
kumpiai, riebios rūkytos dešros, 
lašinių paltys. Kitur išdėstyta 
įvairių rūšių duona, vynas.

Panaudojęs visą ispanų kal
bos mokėjimą, trūkstamus žo
džius paaiškinu tarptautiniu bū
du. . . Puikiausiai susikalbame.

Jauki aplinka. Ispanai gurkš
noja alų, kaikas — vyną. Išlukš
tentų krabų “rūbus” meta ant 
žemės, paspiria koja, kad nesi- 
maišytų.

Gatvės nelabai apšviestos. 
Žmonės. atrodo tvarkingai, ne
matyti kūtvėlų, padaužų.

Pro viešbutį nenutrūkstantis 
automobilių, sunkvežimių judė
jimas dieną ir naktį. Automobi
lių kaip Amerikos didmiesčiuo
se, gal daugiau.

UŽKANDINĖJE
Rytą einu pusryčių ne į vieš

bučio kavinę, bet į netoliese 
esančią užkandinę. Ryto skuba 
praėjusi, po truputį tvarkosi. 
Virtuvės patalpa nuo užkandi
nės atskirta dideliu, storu stik
lu, apačioje erdvus tarpas pa
duoti maistui. Tą stiklą valo 
jaunas vaikinas. Nuostabu — 
jis ne tik švariais, baltais marš
kiniais, bet ir tvarkingu kakla- 
raišiu! Valo naudodamas specia
lų, stiklams skystį purškimo bū
du. Kiti tarnautojai, lygiai tvar
kingai apsirėdę, jauni, trumpais 
plaukais, jam nurodo kur koks 
taškelis likęs. Man, kiek iš tolo 
stebint, tasai stiklas atrodo vi
siškai švarus, bet jauni ispanai, 
ispanės parodo kur dar reikia 
papurkšti, nublizginti. Nuostabi 
švara. Ir ne kokiame parinkta
me, pirmos eilės restorane, bet 
eiliniame restorane - kavinėje, 
skirtoje ispanams.

Pusryčiams pasirinkimas gau
sus, įvairus. Paėmiau veršienos 
suplotėlį su šviežia balta bandu
te. Kava nepalyginamai geresnė 
už amerikiečių. Čia ir kitur jie 
gamina “expresso” kavą. Įtai
sus, gaminančius “expresso” ka
vą, Amerikoje labai retai kur 
užtiksi, o jei gausi, tai bus neįti
kėtinai brangu. Ispanams tai 
visiškai paprastas ir būtinas da
lykas. Ir visi pusryčiai nebran
gūs, skanūs. Patarnavimas ma
lonus, greitas, su šypsena.

KRAUTUVĖS
Vaikštinėjant gatvėmis maty

ti daug odinių gaminių, įvaires

nių, geresnių nei JAV-se. Di
džiausias pasirinkimas batų net 
ir su skylutėmis, kurių jokiu 
būdu negausi net Los Angeles. 
Odos gaminių kainos nėra že
mos, bet vistiek pigiau nei toly
gios kokybės gaminiai Ameriko
je. Moterims rankinukų — be
galybė. Pasako kurie tikros 
odos, kurie dirbtiniai, nors pa
prasta akimi, pirštais neatskir
tum. Dirbtiniai perpus pigesni. 
Gausybė diržų, įvairių spalvų, 
kainų.

TAIP VALGO ISPANAI
Po kelių dienų buvojimo Is

panijoje stengdavausi valgyti jų 
baruose - restoranuose, kartais 
įrengtuose net rūsiuose. Ispa
nai, sustoję prie baro, užsisako 
jiem patinkančius valgius, sto
vėdami, kalbėdamiesi valgo, už
sigerdami alumi ar vynu. Atro
do šeimyniškai, draugiškai. At
sisėdus prie stalo, tie patys da
lykai kainuos beveik dvigubai.

Maisto visur gausu, gali užsi
sakyti suplotėlį nuo ąienoje ka
bančio kumpio, sūdytą silkę, rū
kytą jūros žuvį, puikiausią jau
tienos kepsnį ir t. t. Ispanai to
kiuose baruose stovi vieni prie 
kitų, vos turėdami vietos ran
koms pajudinti. Matyt, užsimez
ga naujos pažintys. Gausu vyrų, 
mažiau moterų. Visi gerai apsi
rėdę, švarūs, atrodo patenkinti, 
laimingi, ramūs, neskubantys. 
Jokių piktavališkų apsikabinėji- 
mų ar laižymosi, kaip matyti 
pas amerikiečius. Niekur nema
čiau tokio pasišlykštėjimą suke
liančio jaunimo, kaip JAV-se. 
Ispanijoje temačiau tvarkingus 
jaunuolius, merginas, kartais 
draugiškai per petį apsikabinu
sius ar einančius rankas laikant, 
susikabinus.

ŽMONĖS IR GATVE
Vieną dieną ištisos Madrido 

gatvės buvo pilnos jaunuolių — 
rinko aukas kovai su vėžio liga. 
Mieste plakatai, prašantys auko
ti. Visi aukojo. Tasai ispanų jau
nimas, kiek mačiau, buvo links
mas, pilnas džiaugsmo, klegesio 
ir akyse spindinčios laimės. Ir 
kas iš amerikiečių studentų, 
gimnazistų vargtų ilgas valan
das gatvėse, prašydami vėžio li
gai aukų? Dienos laiku važi
nėjau, vaikščiojau po Madridą. 
Gražus didmiestis. Paminklai 
greta paminklų. Gausybė fonta
nų. Paminklai ant namų stogų. 
Bokšteliai, lyg varpinės ar mal
dyklų stogeliai, senuose namuo
se. Daugybė plačių gatvių, me
džių, parkų, gėlių. Visur švaru. 
Jokių šiukšlių nemačiau. JAV- 
ių didmiesčiuose negali pereiti 
per šiukšlynus net pagrindinėse 
gatvėse.

Vaikščiodamas pavargau. 
Sekmadienis. Barai uždaryti. 
Užeinu į puikią kavinę, papra
šau bonką sodos vandens. Atsi
prašo —■ teturi sodos iš sifono. 
Išgėriau vieną stiklą. Dar ištroš
kęs. Paprašiau, išgeriu antrą 
stiklą sodos. Klausiu, kiek mo
kėti. Sako — nieko. Manau, ne
nugirdau, vėl klausiu, kiek mo
kėti. “Nieko, pone!” — malo
niai atsakė. Kas daryti? Nieko 
nemokėjau, tik palikau už pa
tarnavimą. Galvoju: kodėl nieko 
nemokėti? Ar Ispanijoje sodos 
vandenį duoda nemokamai? Gal 
kaip kitur vandenį?

Yra ir siaurų, mažučių galvu
čių. Jos visos švarios, gerai iš
grįstos. Visi mandagūs, taktiški, 
paslaugūs. Pilna įvairiausių par
duotuvių su gėrybėmis kokių 

nematysi Amerikos languose. 
Tai išradingos Europos gami
niai, daugeliu atveju puikesni 
už amerikietiškus. Matyti ir 
amerikiečių gaminių, bet ne
daug.

Žmonės Madrido gatvėse ap
sirėdę geriau, gražiau ir skonin- 
giau nei JAV-se. Daugybė tak
sių. Puikūs autobusai. Nauji na
mai jau standartinio stiliaus. 
Labai gaila.

MIESTO IŠPLANAVIMAS
Stebina, kad Madridas, sta

tytas senais laikais, išdėstytas 
taip plačiai, tarsi numatant 
šimtmečiais priekin. Kur kas 
naujesni Amerikos miestai (sa
kysim, Vašingtonas, nors irgi 
projektuotas europiečio prancū
zo) turi panašų platų išdėstymą, 
bet tai jau kopija kaikurių se
nųjų Europos miestų. Stebėda
mas senąją Europos didybę, pla
tumą, puošnumą tarsi jauti mil
žinišką anų laikų Ispanijos di
dybę, galingumą, turtingumą,

Garsiojo ispanų rašytojo Cervanteso paminklas Madride, Ispanijoje

Pranešimas gimnazijos reikalu
Mielai noriu su Jumis pasida 

tinti Vasario 16 gimnazijos rū
pesčiais ir džiaugsmu.

Š.m. liepos 6 d. Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos valdyba 
turėjo su Bonnos vidaus reikalų 
ministerijos, Baden - Wuertten- 
bergo vyriausybės ir Regie- 
rungspresidiumo atstovais labai 
svarbų, 7 valandas trukusį, pa
sitarimą visais Vasario 16 gim
nazijos reikalais. Pasitarimas 
buvo labai išsamus ir nuoširdus. 
Suglaustai sakant, susitarime:

1. Vokietijos įstaigų teikiama 
piniginė parama artimoje atei
tyje nebus mažinama, bet net 
padidinama, pagal galimybę. 2. 
Ta parama bus išmokama mums 
patogiausiais laikotarpiais, 3. 
Už jų teikiamą paramą meš tu
rėsime atsiskaityti pagal jų nuo
status. 4. Jie pageidauja ir ska
tina, kad patys išeivijos lietu
viai daugiau susirūpintų Vasa
rio 16 gimnazija. Visų pirma — 
mokinių skaičiumi. Jiems nesu
prantama, kad apie milijonas iš
eivijos lietuvių neišgali bent 
100 mokinių sutelkti į vieninte
lę savo gimnaziją.

Mano Brangieji, kiekvienas iš 
mūsų padarykime viską, kas 
mums įmanoma, kad nuo rug
pjūčio 22 dienos į mūsų gimna
ziją atvyktų kuo daugiau moki
nių.

didelį išsilavinimą, puošnumą ir 
žvilgsnį tolimon ateitin.

JAV-ių ambasada Madride 
įrengta kaip modernių laikų 
tvirtovė: aplinkui visi langai ap- 
kalstyti plieniniais virbalais. 
Viduje viskas uždaroma, atida
roma elektriniu būdu. Eidami iš 
augšto į augštą tarnautojai turi 
spausti pagal kodą atitinkamus 
numerius ir tuo būdu atidaryti 
ar uždaryti duris. Pirmame 
augšte dalį judėjimo kontroliuo
ja uniformuotas JAV-ių mari
nas. Prie jo eilė televizijos stik
lų, rodančių įvairias duris, augš- 
tus ir kas tenai darosi (kaip kri
minaliniuose filmuose). Bet vi
si tarnautojai ambasadoje labai 
malonūs, paslaugūs. Daugelis jų 
ispanai(-ės), tvarkingai, puikiai 
apsirėdę. Ambasados laukiama
jame prieangyje nėra nė vienos 
kėdės, bet gali skaityti visų JAV 
ambasadorių pavardes, datas, 
aukso raidėmis įsegtas marmu
rinėje sienoje. (Bus daugiau)

Vienas ministerijos atstovas, 
susižavėjęs mūsų gimnazija, no
rėtų net savo vaikus į ją siųsti. 
Jis sakė, kad nėra kitos gimna
zijos, kurioje galima būtų iš
mokti taip senos lietuvių kalbos 
ir didingos istorijos bei kultū
ros. Jis žavėjosi, kad į bendra
buti susirenka iš daugelio vals
tybių vaikai, o tai socialiniu po
žiūriu labai svarbi. Ragino ne
leisti gimnazijai sunykti.

Mielieji, ar šio kilnaus vyro 
susižavėjimas neturėtų ir mus 
naujai sužavėti Vasario 16 gim
nazija? Telkime į ją mokinius ir 
prisidėkime prie jos išlaikymo 
pinigine auka. Dievas padės!

Kun. Alfonsas Bernatonis, 
kuratorijos valdybos 

pirmininkas
PARDUODAME LIETUVIŠKUS

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

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus} oTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

ANTANAS MUSTEIKIS

Nemanau, kad esu ypatingai 
jautrus, bet kas žino? Visdėlto, 
kai tik perskaitau kritiko žodį 
apie savo straipsnį, kuri kritikas 
randa tai, ko aš nerašiau, taip 
ir niežti nagus “niekadėją” pa
statyti į “atitinkamą vietą”. Šia 
proga turiu galvoje žurn. V. 
Rastenio išvedžiojimus, susiju
sius sumano pavarde (žr. “Pai
nios sąskaitos — II; Padirginta 
žaizda”, “Akiračiai”, 1977 m. 
gegužė, 5 nr.). Man rodos, kad 
trys atvejai išsemiamai paaiški
na galimus nesusipratimus tarp 
straipsnio autoriaus ir kritiko: 
pirma, autorius rašo neaiškiai, 
antra, kritikas nepajėgia su
prasti; trečia, kritikas nenori 
suprasti. Deja, V. Rastenio kri
tikoj aš randu tik antrą ir tre
čią atvejį.

Kritikas paliečia mano atsi
liepimą į prof. D. Levino studi
jos apybraižą, išspausdintą 
“Journal of Baltic Studies”, VI 
t., 4 nr., ir randa, kad ir mano 
straipsny yra “nesvetima” “tau
tinė atmintis”, reikalaujanti ne
užmiršti, “kas priešas ir kas bi
čiulis” (taigi — “padirginta 
žaizda”); jam “ši keršto ‘supra
timo’ gaida skambėjo daugelyje 
šios polemikos straipsnių, pra
dedant pačiu Musteikiu” ir t.t.. 
Deja, pagrindžiai tai yra ne ma
no, o V. Rastenio mintys kaip 
miltai, sumalti spekuliacijų ma
lūne. Manau, kad ir jis pats tai 
žino, nes savo priekaištų ir ko
mentarų neparemia citatomis iš 
mano atsiliepimo (neskaitant 
vieno sakinio, kurį aš išverčiau 
iš angliško Levino teksto).

Kartais atrodo, kad Rastenis 
nė neskaitė mano straipsnio, 
nes rašo: “Vienas toks neapdai
rus (Levino) sakinys užkliuvo 
dr. Antanui Musteikiui, kuris 
nedelsdamas suskambino pavo
jaus įspėjamuoju varpu “Tėviš
kės Žiburiuose (1976 bal. 29), 
kad, štai, Jeruzalės universiteto 
profesorius baltiečių žurnale lie
tuvius kaltina”. Tik ar ne keis
tas sutapimas, kad ir Levinas 
rašo, jog aš ir “TŽ” “reaguoja 
ne į mano išvadas, bet į vieną 
sakinį, kuriame minima labai 
sena, bet, deja, tragiška tema: 
lietuvių dalyvavimas Lietuvos 
žydų žudynėse (“TŽ”, 1976. VII. 
8)? Betgi patikrinkite mano at
siliepimą ir atrasite, kad man 
“užkliuvo” (ir aš “reagavau”) 
nę vienas, o penki Levino saki
niai; visi jie prieštaravo tiesai, 
ir joks interpretatorius nė ne
bandė įrodyti, kad aš būčiau 
klydęs.

Šia proga Rastenis pataria 
man parašyti ar paraginti “žur
nalo redakciją parūpinti studiją 
ir apie lietuvių padėtį tame pa
čiame kare, ar bent parūpinti 
atitinkamą rezervo pareiškimą 
dėl tokio neatsakingo opios 
problemos lyžtelėjimo, kaip ta
me Levino posakyje”. Deja, pir
muoju atveju — parūpinant stu
diją (kuri, beje, ir be Rastenio 
patarimo senokai jau buvo ruo
šiama) — bus perilga laukti; 
antruoju atveju — rezervui pa
reikšti — šaukštai jau po pietų, 
nes Levino studijos apybraiža 
jau buvo atspausdinta be jokios 
pastabos. Tokie patarimai pri
mena politinių komentatorių už
baigos anekdotinę išmintį, jog 
“ateitis parodys”.

Prisipažinsiu, kad man nė 
kiek linksmiau nepasidarė per
skaičius Rastenio smagų ko
mentarą, jog “užsimezgė dialo
gas (tarp Levino ir manęs) pa
gal klasišką pavyzdį: Tu mela
gis, — o tu paleistuvis! Tu plė
šikas, — o, tu žmogžudys!” Ši 
parodija, neturinti nieko bend
ro su minėtu dialogu (niekas to
kių žodžių ten nevartojo), gal ir 
tiktų Vitalio Žukausko talentui, 
bet liečiamų temti rimtumas su- 
gestijonuotų kitokį stilių. (Ne
bent tai atspindėtų paties kriti
ko asmenybę. ..).

V. Rastenis, atrodo, vienu at
veju norėtų pateisinti Leviną 
prieš mane: “Nerašė D. Levinas 
nei apie lietuvių bandymus už
tarti žydus, nei apie išgelbėji
mus ... Jo knygos užsibrėžtoji 
tema tų dalykų nesiekė”. Bet ar
gi taip iš tikrųjų? Juk, charak
terizuojant lietuvių tautą apla
mai, neteisinga apsiriboti vien 
blogybėmis, jei yra ir teigiamy
bių. Ir priešingai —argi patei
sintume, jei kas vokiečių kultū
rą nacių valdymo metu matuo
tų vien Beethoveno, Mocarto, 
Goethės ir Kanto įnašu, aplenk
damas koncentracijos lagerių 
“tobulinimo” pastangas? Tik V. 
Rastenis nesilaiko nė savo pa
ties patarimo, kai rašo apie tai, 
kad “derėtų prisiminti”, jog per 
aną birželio naktį “beveik du 

nuošimčius visos lietuvių tautos 
išplėšė iš namų.. .” Pagal V. 
Rastenio logiką juk tai neįėjo į 
Levino temą.

Vėlgi — V. Rastenis lyg ir 
nepatenkintas, kad aš atsilie
piau “kitoje auditorijoje” (“Tė
viškės žiburiuose”), nors jis 
pats atsiliepia trečioje auditori
joje (“Akiračiuose”), ir pamirš
ta būti nepatenkintu.

Tiems, kurie neturi mano 
straipsnio po ranka, pakartosiu 
tik vieną sakinį iš jo: “Netgi ir 
tie žydai, kurie, neturėdami pa
sirinkimo, iš getų pateko į miš
kus, prisijungė prie rusiškų par
tizanų ir suėjo-į konfliktą su 
vietiniais lietuviais, negali jų 
(lietuvių) pakaltinti, nes šie sa
vo žemėje gynėsi nuo visų už
puolikų — rusiškų ir vokiškų”. 
Rašydamas apie tuos žydus, ku
rie neturėjo pasirinkimo, nors 
teriojo lietuvius, aš jų nesmer
kiau, — tai kur čia toji lietuvių 
“tautinė atmintis” ir “keršto 
gaida”? Tik spekuliacinės gir
nos gali mano atsiliepimą įri- 
kiuoti į “keršto” rėmus, nors aš 
savo atsiliepimo pradžioje ir pa
baigoje pabrėžiau etnocentriš
kumo rėmus. (Antra vertus, aš 
nenutylėjau, kad kaikurių lie
tuvių tarpe keršto motyvas bu
vo svarus).

Kai aš skaičiau “TŽ”, tai man 
vedamojo žodžiai, jog “žydų įna
šas į lietuvių naikinimą sovieti

Kanada įieško savęs 2
Konferencija, svarsčiusi Kanados ateitį

A. RINKŪNAS

Antroje konferencijos dalyje, 
taip pat trukusioje pusantros 
dienos, buvo svarstoma pagrin
dinė tema:

Kokios Kanados norime ir kaip 
tokią norimą Kanadą sukurti?

Kaip ir pirmoje dalyje, svars
tytos prasidėjo visumos posė
dyje, bet kalbėtojai buvo pa
rinkti kitokia tvarka: ne pagal 
geografines sritis, bet pagal tau
tybes. Už prezidiumo stalo, ša
lia pirmininko, sėdėjo tik du 
kalbėtojai: anglosaksų — John. 
Robarts, buvęs ilgametis Onta
rio premjeras ir prancūzų — 
Claude Ryan, žurnalistas, Mont- 
realyje išeinančio dienraščio 
“Le Devoir” redaktorius.

Nors savo kalbose jie pažiū
rėjo į klausimą iš savų perspek
tyvų, tačiau išvadose, abu bū
dami federacininkai, gerokai su
artėjo. Tad ir panagrinėsime ne 
jų kalbas atskirai, bet bendrą
sias išvadas.

Jeigu pirmojoje konferenci
jos dalyje labai svarbią vietą už
ėmė ekonominės atskirų Kana
dos sričių problemos, tai antro
joje dalyje tos problemos buvo 
vos prisimintos, pirmumą duo
dant pūliniams - struktūriniams 
Kanados reikalams, kurių šak
nys glūdi konstitucijoje.

Dabartinė Kanados konstitu
cija reikalinga reformų. Claude 
Ryan nuomone, jeigu konstitu
cija nebus pakeista iki Kvebeko 
referendumo, tai bus nubalsuo
tas atsiskyrimas, bet jeigu ji 
tuoj pat bus pakeista, sutariant 
dėl esminių dalykų, Kvebeko 
pasilikimas konfederacijoje ga
rantuotas.

Kokio pakeitimo Kvebeko 
prancūzai nori? Kraštutinę nuo
monę pasakė diskusijose vienas 
separatistinių nuotaikų kalbėto
jas: atsisakyti karalienės, nes ji, 
kaip valstybės galva, negyvena 
Kanadoje, o konstitucijos Ka
nada iki šiol neturinti, nes tai, 
ką tuo vardu vadiname, yra tik 
“•British North America Act”, 
kurio net pakeisti negalime be 
britų parlamento sutikimo.

C. Ryan nuomonė tuo reikalu 
■buvo žymiai atsargesnė ir gero
kai sutapo su pirmosios dienos 
visumos posėdžio kalbėtoja 
Mme. Solange Chaput - Rolland. 
Nors iki šiol Kvebeką vadiname 
provincija, viena iš dešimties, 
tačiau ši Kanados sritis turi vi
sai skirtingą charakteristiką, ne
gu kitos provincijos, dominuo
jamos anglosaksų. Čia gyvena 
prancūzai, per šimtmečius išlai
kę ne tik kalbą, bet ir tautybę 
pilna prasme. Kvebekas yra tau
ta — nation, suprantant tą žodį 
europine prasme. Tuo būdu 
provincijos statusas kvebekie- 
čiams prancūzams yra persiau- 
ras: jie turi gauti daugiau nei 
leidžia provincijos statusas.

Vaizdžiai tą mintį išreiškė po
nia Rolland, pasakydama, kad 
Kanada naujojoje konstitucijo
je turėtų būti lyg žmogus, turįs 

nėje okupacijoje buvo toks sva
rus ir skaudus, kad, pasikeitus 
sąlygoms, iššaukė apgailėtiną 
reakciją”, nebuvo “dar nuosta
besnis paaiškinimas”. Toji re
akcija neimplikuoja, kaip V. 
Rastenis mano, jog “žudynės ... 
įvyko ne pagal nacių planą ir 
iniciatyvą ... o tik visų pirma 
iš keršto prieš žydus”. Ar tik ne
bus ir čia Rastenio fantazija, 
nes žodis reakcija ten gali ap
imti visokias apgailėtinas laiky
senas bei veiksmus?

Spekuliacija biržoje yra nor
malus paskirų individų veiklos 
reiškinys, bet kai ja vadovauja
masi svetimas mintis iškrei
piant, ji jau yra viešas dalykas, 
šalintinas etikos paisančioje 
spaudoje. Žinia, V. Rasteniui 
valia poros dešimčių (ar kelioli
kos) autorių pasisakymus — daž
nai su labai konkrečia medžiaga 
— lietuvių-žydų santykių tema 
laikyti žaizdos padirginimu, bet 
aš manau, kad yra daug daugiau 
tokių skaitytojų, kurie šią me
džiagą laikys reikšminga jaut
riai temai suprasti ir pagalba 
kiekvienam tos temos tyrinėto
jui. Ir jeigu tuos straipsnius ga
lima vadinti polemika, tai jų di
džioji dalis yra dalykinė, ir tik 
išimtys, kurioms priklauso ir 
Rastenio kritika, daugiau priar
tėja prie propagandinio tipo po
lemikos, kaip galima buvo įsiti
kinti iš mano pateiktų citatų.

dvi rankas — vieną anglišką, ki
tą prancūzišką.

Tuo principu sudarius naują
ją konstituciją, visos centrinės 
federacinės įstaigos, kurių skai
čius žymiai sumažėtų (didelė da
lis federacinių įstaigų pereitų 
prancūzų ar anglosaksų “vals
tybių” žinion), turėtų būti suda
rytos griežtu anglų-prancūzų 50 
% principu. Tai liestų augščiau- 
siąjį teismą, federacinę policiją 
ir kitas panašias įstaigas.

Girdėdami tokius teigimus, 
anglosaksai visumos posėdyje 
laikėsi tyliai (išskyrus jau minė
tąjį Albertos atstovą, grasinan
tį atsiskyrimu), bet diskusijų 
grupėse buvo jaučiamos nuotai
kos, kad tokia kaina anglosak
sams gal būtų perdidelė, nes ir 
gyventojų skaičiumi, ir žemės 
plotu, ir turtais angliškosios Ka
nados svoris yra didesnis kaip 
50%.

Kalbos klausimai sukėlė dis
kusijose daug painiavos, pran
cūzams teisingai teigiant, kad 
kalba ir tautybė nėra tas pats. 
Federacinės valdžios vykdoma 
dvikalbiškumo politika, kuriai 
jau išleista milijonai dolerių, 
nepatenkino nei prancūzų, nei 
anglosaksų. Be to, konstatuota, 
kad provincijos kaikuriais atve
jais to dvikalbiškumo nesilaiko, 
jį savotiškai boikotuoja. Šiam 
pastarajam trūkumui išvengti 
visų buvo pripažinta, kad kal
bos teisės turi būti įrašytos į 
konstituciją. Tuo būdu kalbiniu 
požiūriu skriaudžiama mažuma 
galėtų pasiskųsti teismui.

Komunikacija buvo visų ap
kaltinta kaip nepakankamai tar
navusi Kanados suklijavimui į 
vieną “nation” (ir vėl nelaimin
gai buvo painiojamos tautos ir 
valstybės sąvokos).

Ekonominiuose reikaluose Ka
nada nebus visų pilna tėvynė 
tol, kol visos sritys neturės 
maždaug lygaus ekonominio pa
jėgumo, nes nuo srities turtin
gumo nemažai priklauso ir visa 
kita veikla, įskaitant kultūrinį 
gyvenimą bei švietimą. Bet tas 
ekonominis visų pajėgumas ne
būtinai reiškia, kad centrinė 
valdžia turi prievarta atiduoti 
nustatytas pinigų sumas vargin
gesnėm provincijom. Tos pro
vincijos nori pačios garbingai 
atsistoti ant kojų, sukurdamos 
savo ekonominius centrus. Išva
doje pasisakyta- kad klausimą, 
kokį ekonominį centrą kurti, tu
ri nuspręsti ne federacinė, o 
provincinė valdžia (jau minėjo
me Newfoundlandijos atstovo 
nepasitenkinimą; esą, kai jiems 
reikia sumoderninti žuvies pra
monę, federacinė valdžia stato 
elektros jėgainę).

Nors ši konferencija buvo 
šaukiama Kvebeko atsiskyrimo 
grėsmėje, bet išėjo į daug pla
tesnius laukus, paliesdama eilę 
klausimų, svarbių ir kitose Ka
nados vietose. Kiek daug tų 
klausimų pavyks išspręsti būsi
moje Kanadoje, parodys artima 
ateitis, nes kaip sakėme pradžio
je, Kvebeko bombos laikrodis 
vis tiksi. Laiko liko nedaug.
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& PAVERGTOJE TE/fflElE
PUOLA TRIS LIETUVIUS MOKSLEIVIŲ ŠVENTĖ
“Gimtasis Kraštas” savo 24 ir 25 

numeriuose perspausdino ištrauką iš 
Rokiškio rajono laikraščio “Spalio 
Vėliava”, kaltinančią tris užsienio 
lietuvius žydų bei kitų tautybių 
žmonių naikinimu 1941 m. Obelių 
apylinkėje. Pagal “Spalio Vėliavos” 
duomenis, Pranas Bukauskas gyve
nąs Kanados Montrealyje, Vytautas 
Mažeika — Klevelande, Ohio, o Jo
nas Vaitkus prieš keletą metų gyve
nęs netoli Niujorko. Jie vadovavę 
Obeliuose sudarytai aktyvistų gru
pei. Straipsnyje minimi keli kiti šios 
grupės nariai — Vincas Barkauskas, 
Balys Arminas, Ivanas ir Gurijus 
Kateščenkos, Antanas Talačka, Ba
lys Urbonavičius, Juozas Samavičius, 
teisti ankstyvą 1946 m. pavasari. 
Kaltinant P. Bukauską, V. Mažeiką 
ir J. Vaitkų, daugiausia remiamasi 
tardymo metu padarytais Ivano ir 
Gurijaus Kateščenkų, V. Barkausko 
pareiškimais. Straipsnio autorius J. 
Mažeikis vienu šūviu bandė nušauti 
du zuikius — atmesti Vakarų pasau
lio kaltinimus, kad Sovietų Sąjungo
je laužomos žmogaus teisės, ir ap
kaltinti Vakarus žudikams teikiama 
globa. Tai liudija jau pati straipsnio 
antraštė “Žudikai globojami užsie
nyje”. J. Mažeikis, deja, užmiršta, 
kad didžiausia žudikų globėja yra 
Sovietų Sąjunga, Stalino laikais žu
dynes dangsčiusi net specialiais 
teismais, praktikavusi masini gyven
tojų trėmimą Sibiran. Tokioms ope
racijoms neužteko vieno Stalino — 
reikėjo didžiulio KGB saugumiečių 
aparato, net specialių dalinių. Su
šaudytas buvo tik vienas Berija, o jo 
kruvinieji talkininkai nesusilaukė 
bylų. Įdomu, kiek tokių žudikų tebė
ra gyvų dabartinėje Sovietų Sąjun
goje, gaunančių net riebias persona
lines pensijas.

NAUJA POLIKLINIKA
Panevėžyje, Nevėžio pakrantėje, 

darbą pradėjo nauja rajono polikli
nika, Įsikūrusi perstatytame ir jai 
pritaikytame pastate. Joje dirba 30 
gydytojų, kurie kasdien gali priim
ti-po 500 sergančių žemdirbių. Ant
rajame poliklinikos pastate, kuris 
bus užbaigtas dar šiemet, įsikurs Pa
nevėžio rajono greitosios pagalbos 
skyrius, dantų protezavimo laborato
rija, fluorografijos kabinetas. Kiek
viename rajono ūkyje veikia felčeri
niai - akušeriniai punktai. Ramyga
la turi rajoninę ligoninę ir poliklini
ką, Raguva, Krekenava ir Nauja
miestis — apylinkių ligonines.

SVEČIAI IŠ DETROITO
Sigitas Krivickas “Gimtojo Kraš

to” birželio 23 d. laidoje paskelbė 
reportažą “Gimtinėje po 33 metų”, 
supažindinantį su dviem svečiais iš 
Detroito — psichologijos prof. dr. 
Justinu Pikūnu ir jo dukra Kristina. 
Reportaže minima jų kelionė Į Lietu
vos liaudies buities muzėjų Rumšiš
kėse, lankymasis Elektrėnuose, Drus
kininkuose, gimtinėj Miroslavoj, kur 
palaidoti prof. dr. J. Pikūno tėvai, 
tebestovi jų namas. Vilniaus univer
sitete prof. dr. J. Pikūnas susitiko su 
rektorium J. Kubilium, psichologijos 
katedros prof. A. Guču, docentu A. 
Lape. Juos jis supažindino su ame
rikiečių psichologų tyrinėjimų kryp
timis, dėstymo metodika, kontroli
niais praktikos darbais. Dėkodamas 
rektoriui J. Kubiliui už galimybę pa
būti Vilniaus universiteto svečiu, 
prof. dr. J. Pikūnas reiškė viltį, 
jog vėl galės apsilankyti 1979 m., kai 
universitetas švęs 400 metų sukaktį. 
Universiteto bibliotekai pažadėjo at
siųsti savo knygų su autografais.

Birželio 25-26 d.d. Vilniuje įvyko 
respublikinė moksleivių dainų ir šo
kių šventė, skirta sovietinės Spalio 
revoliucijos šešiasdešimtmečiui. Skel
biama, kad Vilniun buvo suvažiavę 
net 17.511 jaunųjų dainininkų bei 
šokėjų, o prie jų prisijungė dar apie 
2.500 vilniečių. Dainų šventė birželio 
25 d. buvo pradėta duokle kompar
tijai bei jos vadams — moksleiviai 
gėlėmis papuošė V. Lenino, gen. I. 
Černiachovskio, V. Kapsuko, Z. An- 
gariečio paminklus. Įvadinį žodį Vin
gio parke tarė švietimo “ministeris” 
A. Rimkus. Trylikos tūkstančių 
moksleivių choras atliko kompoz. A. 
Bražinsko ir poeto V. Barausko kan
tatą “Spalis — mūsų žvaigždė”, spe
cialiai sukurtą revoliucijos šešiasde
šimtmečiui. šventės repertuare taip
gi buvo V. Baumilo “Komjaunuolių 
maršas”, D. Kabalevskio “Tarybinė 
mūsų Tėvynė”, A. Ostrovskio “Te vi
sad šviečia saulė”, revoliucinė rusų 
daina “Jaunoji gvardija”, B. Dvario
no ir E. Mieželaičio “Ant Nemuno 
kranto”. Atskirus pasirodymus turė
jo jaunuolių, merginų, pijonierių ir 
spaliukų chorai. Dainų šventei buvo 
pasirinktas šūkis: “Tau, Tėvyne, mū
sų daina!” Vyr. šventės dirigentu 
buvo kompoz. L. Abarius, vyr. reži- 
sore — S. Surkevičienė, vyr. daili
ninkais — architektai A. ir V. Nas- 
vyčiai.

šokių šventei birželio 26 d. buvo 
pasirinktas “Žalgirio” stadijonas, su
traukęs beveik 7.000 jaunųjų atlikė
jų, jų tarpe ir svečių iš Estijos, Lat
vijos, Rusijos, Gudijos. Pastarieji 
renginį papildė savo intarpais. Apra
šymuose minimi tautiniai šokiai 
“Varkijietis”, “Kubilas”, tradicinė 
“Polka su ragučiais”, J. Pakalnio ba
leto “Sužadėtinė” ištrauka, valsas iš 
P. Čaikovskio baleto “Miegančioji 
gražuolė”, spaliukų šokiai “Mūsų 
klasė”, “Spanguoliukė”, “Baltijos 
gintarėliai”. Stadijono pakraštyje pi
jonierių rikiuote buvo sudaryti so
vietinei revoliucijai skirti skaičiai 
“1917—1977”, o baigmėje visi šokė
jai stadijono vejoje savo grupuote 
suformulavo du žodžius sovietų kom
partijai — “Šlovė TSKP”. Skambėjo 
pranešėjų šūkiai: “Didžiajam Leni
nui — šlovė”, “Partijai mūsų — 
šlovė”, “Šlovė mūsų gimtajai Tėvy
nei”. Pastarajin įterptas žodis “gim
tajai” lyg ir priminė šiaipjau nuty
lėtą Lietuvą, šokėjii atliepis į šūkius 
— “šlovė!” šokių šventės vyr. ba
letmeisteriu ir režisorium buvo J. 
Gudavičius, muzikiniu vadovu — 
kompoz. A. Raudonikis, vyr. dailinin
kais — O. ir V. Vincevičiai. Baigmi
nį žodį tarė organizacinio mokslei
vių šventės komiteto pirm. A. Rim
kus, švietimo “ministeris”.

PIRMOSIOS AUKOS
L. Braziulis ir A. Stanevičius bir

želio 23 d. “Tiesoj” pateikia duome
nų apie pirmąsias šios vasaros van
dens aukas. Vien tik birželio mėnesį 
ligi tos datos Lietuvos vandens tel
kiniuose nuskendo 65 žmonės: 39 vy
rai, 7 moterys, 16 moksleivių, 3 
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Net 
11 nuskendusiųjų buvo girti. Vilniu
je bei jo apylinkėse aukomis tapo G. 
Graužinis, P. Geglys, V. Jurginas, 
Kauno mariose — studentas A. 
Vanslauskas, Vandžiogalos sovcho- 
zo tvenkinyje — A. Kuskevičiūtė. 
Daug kur maudomas! nepažįstamose 
vietose, perdaug pasitikima savo jė
gomis, vaikai paliekami be priežiū
ros. Net ir paplūdimiuose, turinčiuo
se gelbėjimo stotis, pasigendama at
sakomybės, pareigingumo.

V. Kst.

Baltiečių žygio už žmogaus teises rengėjų komitetas po pasitarimo su JAV kongreso nariu J. Blanchard. Iš kairės: 
Sigurts Rudzitis — latvių atstovas, Valdis Sipols — latvių jaunimo sąjungos pirm., Raymond Trala — estų 
atstovas, kongreso narys J. Blanchard, Viktoras Nakas — rengėjų komiteto pirm., Jonas Urbonas — žygio koordi
natorius Detroite ' Nuotr. J. Urbono

Išlydėjom lietuvį diplomatą
Dr. Vytautas Dambrava iš Venecuelos išvyko į Salvadorą

Vos trejus metus pagyvenęs 
Venecueloje, dr. Vytautas 
Dambrava, kaip JAV ambasa
dos patarėjas, gavo naują pa
skyrimą Į JAV ambasadą Salva
dore. Venecueloje jis gyveno 
palyginti trumpai, bet paliko la
bai ryškius pėdsakus. Kad ir bū
damas diplomatinėje tarnyboje, 
dr. V. Dambrava visa širdimi 
reiškėsi visuomeninėje veikloje
— lietuvių, baltiečių ir venecu- 
eliečių. Dėlto Į jo išleistuves, 
surengtas baltiečių vardu veng
rų klube, susirinko labai gausus 
jo bičiulių būrys — 170 asme
nų. Ypač gausiai dalyvavo lie
tuviai. Daug kas atvyko net iš 
tolimų vietovių.

Išleistuvių programai vadova
vo Danutė Statkutė - de Rosales. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
admirolas Augusto Brito Asca- 
nio, simfonijos dirigentas Gon
zalo Castellanos (pažadėjo ir se
kančiais metais surengti baltie
čių muzikos koncertą), lenkų 
kolonijos pirm. inž. F. Zubr, ku
ris palinkėjo, kad Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai būtų tokie 
geri, kaip ir Venecuelos lietuvių
- lenkų. Venecuelos užsienio rei
kalų ministerijos vardu atsisvei
kino jos patarėjas ir Įteikė Si
mono Bilivarb medalį.

Iš lietuvių atsisveikinimo kal
bas pasakė: inž. A. Rudis iš Či
kagos, tuo metu ten lankęsis, J. 
Menkeliūnas Karako Lietuvių 
Kultūros Fondo vardu, latvių 
pirm. inž. P. Vanags, St. Jan
kauskas ir K. Kazimierėnas — 
draugų vardu, A. Mažeika — 
jaunimo sąjungos vardu. Gyd.

Povilas Dambrava, Karako Liet. 
Bendruomenės pirm., Įteikė at
minimui Įgraviruotą lentelę — 
diplomą, pranešdamas, kad dr. 
V. Dambrava pakeltas i garbės 
narius. Baltiečių vardu kalbėjo 
ir dovaną (įgraviruotą lentelę 
su Baltijos kraštų herbais) Įtei
kė jų organizacijos vicepirm. 
inž. V. A. Vitols.

Atsiliepdamas į sveikinimus, 
dr. V. Dambrava, prabilo ispa
niškai, nuoširdžiu žodžiu dėko
damas už surengtas išleistuves 
ir linkėjimus. Sakė Venecuelos 
niekad nepamiršiąs, nes joje pa
lieka daug idėjos ir širdies drau
gų. “Garbė ir įvykiai praeina, 
— kalbėjo jis, — tačiau pasilie
ka registrai, t.y. įspaustos pė
dos, kuriose atsispindi praeitis. 
Palieku ir aš savo pėdsakus”. 
Esą gyvenimas išmokė jį nesi
džiaugti perdaug laimėjimais ir 
neliūdėti dėl nesėkmių. Taip: 
pat gyvenimas išmokęs jį dalin
tis laimėjimais su kitais. Baltie
čių jaunimui jis paliko 400 to
mų biblioteką, linkėdamas sau
goti savo energiją, kaip tauta 
saugoja savo vėliavą.

Išleistuvių vakarienėje daly
vavo Venecuelos švietimo minis
teris, valstybinių stipendijų fon
do (JAV-se studijuoja -3.500 ve- 
necualiečių) atstovė, universite
to, kultūros agentūros CONAC, 
JAV ambasados ir kitų valsty
bių atstovai.

Išvažiuodamas dr. V. Damb
rava įteikė spaustuvei savo dar
bą ispanų kalba apie Šv. Kazi
miero parapiją Venecueloje ir 
apie patį šv. Kazimierą. Įžangos

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

VYTAUTAS DAMBRAVA, augštas JAV ambasados pareigūnas, trejus me
tus dirbęs Venecueloje, dabar perkeltas į Salvadorą

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui 'enninaer Ltd

Nežiūrint religijos persekiojimo okupuotoje Lietuvoje, retomis progomis ti
kintieji rengia procesijas, šioje nuotraukoje matome procesiją Salų para
pijoje, lankantis vysk. R. Krikščiūnui, kuris valdo Panevėžio vyskupiją

ST. CATHARINES, ONTARIO

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

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

PADĖKA

Iš širdies dėkoju savo mylimai 
mamytei už išauginimą manęs, liku
sio be tėvelio penktaisiais amžiaus 
metais. Dabar žinau kas yra nete
kus tėvo užaugti ir pradėti mokslą 
nuo pradžios mokyklos iki universi
teto baigimo. Pirmieji mokslo metai 
yra nesukeliantys jokio ateities pla
navimo. Tačiau pradedant mokytis 
gimnazijoje reikia daugiau medžia
ginės paramos. Man, netekusiam tė
velio, visą reikalingą paramą teikei 
Tu, Mama. Kai baigiau XIII gimna
zijos klasę, manyje kilo mintis tapti 
gydytoju. Tuo metu, kai prieš akis

stovėjo mokslas universitete, teko 
sukurti šeimą. Mokslas universitete 
pareikalavo papildomų išlaidų, nes 
nebęvienam buvo reikalinga parama. 
Ir čia Tu, mylima Mamyte, surami
nai mane, tardama: nesirūpink sū
neli, pragyvenimą duosiu abiem, tik 
tęsk mokslą. Manyje tie žodžiai liko 
visam amžiui giliai širdyje. Aš nu
siraminau ir su atsidėjimu tęsiau 
mokslą. Tavo, Mamyte, padedamas, 
baigiau universitetą ir gavau medici
nos daktaro diplomą, šiandieną ma
no įsipareigojimas yra šis: kai pri
reiks Tau, mylima Mamyte, pagal
bos aš taip pat rūpestingai padėsiu.

Sūnus — dr. Algis Jovaišas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125
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.

“TALKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ................. 7 %
term, depozitus 1 m. 8 '/a %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas.. 11 % 
nekiln. turto pask... 9% %

žodį sutiko parašyti Maracay 
vyskupas Feliciano Rafael Gon
zalez, kurio vyskupijoje yra mi
nėtoji parapija.

Aleksandra Vaisiūnienė, ra
šydama apie dr. V. Dambravos 
išleistuves, pastebi:

“Prisimindami šviesų Vytau
to bendradarbiavimą su mumis 
visais ir jo entuziazmą, tariame: 
didelį darbą lietuvybei gali at
likti vienas asmuo, kai jo talen
tinga veikla yra persunkta ide
alizmu ir brolių meile. Nebuvo 
jis puikuolis. Visi, kurie jį pa
žino, į jį kreipėsi, visiems jis 
padėjo. Visi jautė jo meilę Lie
tuvai, tikėjimą Lietuvos ateiti
mi, didelę ištikimybę savie
siems. Atvirai pasakius, šis 
augšto rango JAV diplomatas 
buvo mums labiau prieinamas 
nei savieji.

Jis prašė būti vadinamas net 
ne ponu ir ne daktaru, o papras
tai Vytu, todėl jis taip greitai ir 
pasidarė toks populiarus ir 
mėgstamas. Jis įjungė bendram 
darbui kiekvieną ir gydė skal
dymosi padarytą žalą. Sakoma, 
jog iš vaisių pažįstamas medis. 
Vytauto paliktas medis žaliuoja 
ir žydi. Mums belieka jį tik pri- 
žiūtėti ir sveiką išlaikyti. Iki 
greito pasimatymo, Vytai! Di
džiuojamės Tavimi ir džiaugia
mės, kad Tavo širdyje ir mes su
radome sau vietelę. Laimingos 
kelionės, sėkmingos darbuotės, 
sveikatos ir ilgiausių metų!”

Hamilton, Ontario
SLA 72-ROS KUOPOS tradicinė 

gegužinė Įvyks liepos 24 d. A. Pa- 
dolskio sodyboje, Paris, Ont. Geguži
nės ruoša vyksta sėkmingai: loteri
jos bilietai platinami, darbščiosios 
šeimininkės Z. Ulbinienė ir M. 
Paukštienė planuoja svečiams pa
ruošti šiltų valgių. Kelias į gegužinę: 
iš Hamiltono važiuojantiems 2-ju ke
liu — važiuoti tiesiai iki 5-tojo kelio, 
kirsti jį tiesiai ir, pavažiavus gerą 
mylią, sukti į kairę; už pusės my
lios prie kelio dešinėje pusėje ple
vėsuos Lietuvos trispalvė A. Padols- 
kio sodyboje; važiuojantiems rytų 
krytimi — prie šviesų sukti į kairę, 
vakarų kryptimi — į dešinę pusę. 
Koks oras bebūtų, gegužinė vistiek 
įvyks, nes leidimas pagal valdžios 
taisykles reikalauja nustatytu laiku 
vykdyti SLA loterija. Be to, valdžia 
reikalauja kiekvieno laimėjusio bi
lieto numerį paskelbti spaudoje. Kas 
norės pabūti gryname ore, medžių 
pavėsyje, A. Padolskio sodyba svečių 
patogumui bus atidaryta nuo ryto 
iki vėlaus vakaro. Gegužinėje per 
garsiakalbį linksmins svečius lietu
viška muzika. Gegužinėje bus pa
gerbta Sibiro tremtinė ir dabar pri
klausanti Lietuvos komitetui žmo
gaus teisėms ginti Ona Poškienė, da
bar gyvenanti okupuotoje Lietuvoje 
Šiaulių mieste. Kviečiame visus da
lyvauti $LA gegužinėje ir Onos Poš
kienės pagerbime. Valdyba

JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ ateiti
ninkų kuopa užbaigė šių metų veik
lą su išvyka į “Christie Conserva
tion” parką.

Metinėje veikloje keturi jauniai 
laimėjo premijas pagal nustatytą 
taškų sistemą. Rita Beržaitytė laimė
jo dvi savaites stovyklos, Almis Lu- 
kavičius — pusantros savaitės, Rūta 
Sadauskaitė — vieną savaitę, Edis 
Labuckas — pusę savaitės.

Dėkojame: dvasios vadams prel. J. 
Tadarauskui ir kun. L. Januškai už 
talką, jauniesiems vadovams D. Pa
jarskaitei, D. Lukavičiūtei ir Vidui 
Kairiui už nuoširdų darbą bei gerai 
atliktas pareigas šių metų veikloje, 
rankdarbių skyriaus vadovei E. Gu- 
dinskienei už audimo pamokas.

Jaunučių globėja dėkoja už įteik
tą dovaną visai kuopai bei pavaduo
tojams ir nuoširdžiai linki geros 
veiklos kitais metais. D. Enskaitienė

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

DR. L. KRIAUČELIŪNO bei kitų 
visuomenininkų pastangos susodinti 
JAV LB ir ALTos vadovus už bend
ro pasitarimų stalo buvo minėtos “T 
ž” 26 nr. šiame skyriuje. Tarpinin
kai užbaigė savo žygius, gavę abiejų 
organizacijų atsakymus. ALTa prita
rusi šiai minčiai, o JAV LB krašto 
valdyba pasisakiusi už tiesiogines de
rybas be jokų tarpininkų. Papildo
mą pranešimą šiuo klausimu “Kelei
vyje” paskelbė JAV LB krašto val
dybos pirm. Algimantas S. Gečys, 
pateikdamas ištrauką iš L. Kriauče- 
liūnui rašyto atsakymo. Jame pri
menamos JAV LB krašto valdybos 
pastangos rasti bendrą kalbą su AL 
Tos vadovybe, o tarpininkai prašomi 
paveikti ALTą, ją sudarančias srovi
nes grupes bei organizacijas, kad 
būtų pradėti pokalbiai su JAV LB 
krašto valdyba. Pasak A. S. Gečio, 
tarpininkai pasiūlyto įtaigojimo atsi
sakė ir akciją nutraukė. A. S. Gečys 
po to kreipėsi tiesioginiu laišku į AL 
Tos v-bos pirm. dr. K. Bobelį, pasiū
lydamas pasitarimų darbotvarkę, ku
rion yra įtrauktas pasikeitimas ry
šininkais, bendros delegacijos suda
rymas lankantis JAV įstaigose Va
šingtone, jungtinio fondo įsteigimas 
ALTos, LB ir VLIKo veiklai finan
suoti, laisvo apsisprendimo teisės 
suteikimas aukotojui ALTos skyrių 
rengiamuose Vasario 16 minėjimuo
se, eventualus ALTos ir JAV LB ap- 
sijungimas, pagrindu pasitarimui 
imant dr. A. Butkaus spaudoje pa
skelbtą projektą. Į šiuos pasiūlymus 
gautas ALTos sekt. kun. A. Stasio 
birželio 10 d. laiškas, priimantis 
kvietimą pradėti pasitarimus. A. S. 
Gečio teigimu, pirmiausia teks išsi
aiškinti ALTos siūlomą darbotvarkės 
papildymą, o po to susitarti dėl su
sitikimo datos bei vietos.

A.a. GEN. JONAS ČERNIUS mirė 
liepos 3 d. Kalifornijoje, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Velionis buvo kūrė
jas - savanoris, inžinerijos studijas 
baigęs 1929 m. Briuselyje, augštąją 
karo mokyklą 1932 m. Paryžiuje. Jis 
taipgi yra ir Lietuvos karo mokyklos 
pirmosios laidos absolventas. Ne
priklausomybės metais buvo karo 
technikos štabo viršininku, augštųjų 
karininkų kursų lektorium, genera
linio štabo operacijų skyriaus ir ka
ro mokyklos viršininku. 1939 m. jam 
teko eiti Lietuvos ministerio pirmi
ninko pareigas, sudaryti vadinamąją 
bendro darbo vyriausybę. Artėjant 
antrajai sovietinei Lietuvos okupaci
jai, pasitraukė Vokietijon, 1947 m. 
išvyko Britanijon ir 1948 m. įsikūrė 
JAV. Dirbo inžinierium “General 
Motors” automobilių gamykloje Flin- 
te, Mich. Reiškėsi lietuviškoje veik
loje, ypač BALFe.

DAIL. V. ŽILIUS, turėjęs savo 
darbų parodą Lietuvių Dienos proga 
Los Angeles mieste, Šv. Kazimiero 
parapijoje, padarė pranešimą apie 
dabartinę Lietuvos būklę sovietinė
je vergijoje, atsakinėjo į dalyvių 
klausimus. Los Angeles lietuvių su
sitikimą su dail. V. Žilium suorga
nizavo vietinis ALTos sky.rius.

KAZIO SAUDARGO LAIŠKĄ, 
amerikiečiams primenantį sovietinę 
Lietuvos okupaciją bei masinius jos 
gyventojų trėmmius Sibiran, paskel
bė dienraštis “The Detroit News”. 
K. Saudargas taipgi atkreipia ameri
kiečių dėmesį į Sovietų Sąjungos 
vykdomus Helsinkio susitarimų pa
žeidimus. Faktai liudija, kad po 1974 
m. Helsinkio konferencijos represi
jos Lietuvoje ne tik nesumažėjo, bet 
dargi pagausėjo. K. Saudargas reiš
kia viltį, kad Helsinkio susitarimų 
laužymus Belgrado konferencijoje 
atskleis JAV delegacija. Tik Vaka
rų spaudimo dėka sovietų okupuotos 
Baltijos šalys gali tikėtis laisvės at
gavimo.

A.a. PREL. LEONARDAS GIŽINS- 
KAS, 83 metų amžiaus, liepos 6 d. 
mirė Detroite. Jis buvo baigęs Kau
no kunigų seminariją, įšventintas 
1917 m. Nepriklausomoje Lietuvoje 
dirbo keliose gimnazijose kapelionu, 
o JAV nuo 1950 m. daugiausia dar
bavosi Farmingtone, V. Virginijoje, 
kaip vietinės parapijos klebonas. 
Detroite gyveno kunigų pensininkų 
namuose. Reiškėsi katalikiškoje 
spaudoje, ypač “Drauge” ir “Darbi
ninke”. Palaidotas liepos 11 d. iš Šv. 
Juozapo katedros Wheelingo kapinė
se, V. Virginijoje.

MJR. GENRIKAS S O N G I NAS, 
Lietuvos kariuomenės savanoris-kū- 
rėjas, kautynėse laimėjęs Vyčio kry
žių bei kitus žymenis, mirė birželio 
20 d. Čikagoje, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Velionis Lietuvos kariuo
menėn įsijungė 1919 m. ir joje tar
navo iki 1937 m. II D. kare buvo ry
šininku tarp vokiečių ir lietuvių sa
visaugos dalinių. Vietinės rinktinės 
likvidacijos metu buvo suimtas ir pa
talpintas Salaspilio koncentracijos 
stovykloje. Čikagoje dalyvavo lietu
vių karių veteranų veikloje, bend
radarbiavo “Drauge”. Atsisveikini
mą su velioniu D. A. Petkaus lai
dotuvių koplyčioje suorganizavo Či
kagos ramovėnų skyrius su pirm. A. 
Tverų. Be ramovėnų, kalbėjo: JAV 
JAV Lietuvių Fondo vardu — K. 
Girvilas, Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos — vicepirm. Z. Dailidka, 
Tautinių Lietuvių Namų — inž. J. 
Jurkūnas, JAV LB Marquette Par
ko apylinkės — pirm. R. Tervydis. 
Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse 
iš Švč. M. Marijos Gimimo švento
vės. Giliam liūdesy liko žmona Ele
na, dukra Regina ir žentas Leonas 
Raslavičius, dvi anūkės ir anūkas.

Brazilija
1972 M. SAO PAULO TELEFONO 

abonentų knygoje buvo 407 lietuviš
kos pavardės, o šiemetinėje jų yra 
beveik dvigubai daugiau—807. “Mū
sų Lietuvos” duomenimis, daugiausia 
pavardžių turi S raidė — 114. B rai
de prasidedančiu pavardžių yra 95, 
K — 80, P — 62, J — 57, V — 43, 
A — 42.

A.a. JUOZAS VALAVIČIUS mirė 
Iporangoje, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Velionis buvo Lietuvos kariuo
menės kūrėjas-savanoris, gimęs 
Kurklių miestelyje, vėliau dirbęs 
mokytoju. Brazilijoje gyveno nuo 
1927 m., duosniai remdamas įvairius 
lietuviškus reikalus.

Argentina
NELIDA ŠEŠTOKAITĖ Buenos 

Aires mieste garsėja kaip talentinga 
aktorė. Ji yra jaunesnioji Rikardo ir 
Jonės šeštokų dukra, teatro pasau
lyje žinoma Shestokat pavarde. 
Dienraštis “Clarin”, aprašydamas jos 
teatrinės grupės veiklą, ją įtraukė 
į pagrindinių aktorių sąrašą.

ELENA PUPELYTĖ, Argentinos 
Lietuvių Centro ansamblio narė, ga
vo Buenos Aires savivaldybės stipen
diją medicinos sesers studijoms. Bai
gusi pusmetį trunkančius kursus, 
gaus darbą šio miesto ligoninėje.

Australija
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJI

MĄ Adelaidėje surengė P. Australi
jos Baltiečių Taryba, vadovaujama 
pirm. J. Lapšio, birželio 19 d. Už Si
biran ištremtus lietuvius Šv. Kazi
miero koplyčioje Mišias atnašavo 
kun. A. Spurgis, MIC, pasakęs ir 
šiai progai skirtą pamokslą. Baltie
čių tarybos vardu buvo padėtas vai
nikas prie žuvusiems Australijos ka
riams skirto paminklo. Akademinė 
dalis įvyko Adelaidės rotušės sa
lėje, kurią užpildė tūkstantis baltie
čių bei jų bičiulių. Svečių tarpe buvo 
parlamento narių ir Adelaidės arkiv. 
J. Gleesonas. Paskaitą apie Baltijos 
valstybių tragediją skaitė pasižymė
jęs žurnalistas S. Cockburnas. Kon
certinę programą atliko jungtinis bal
tiečių choras. Atskirus pasirodymus 
turėjo jungtiniai vyrų ir moterų cho
rai. Jiems dirigavo visių trijų tauty
bių muzikai. Lietuviams atstovavo 
sol. G. Vasiliauskienė, o jų dainoms 
— A. Bražinsko “Nemunėlis”, Br. 
Budriūno kantata “Protėvių žemė”, 
atlikta jungtinio mišraus choro su 
sol. G. Vasiliauskiene. Po minėjimo 
Baltiečių Moterų Draugija surengė 
priėmimą augštiesiem svečiam. Bir
želio trėmimų minėjimą sekančios 
dienos laidoje aprašė didysis Ade
laidės dienraštis “The Advertiser”. 
Kuklesnį minėjimą vien tik lie
tuviams birželio 19 d. surengė ir 
ALB Geelongo apylinkės valdyba. 
Jis taip pat buvo pradėtas pamaldo
mis šv. Jono šventovėje, dalyvaujant 
kun. Pr. Daukniui. Paskaitą Lietu
vių Bendruomenės Namuose skaitė 
melburnietis A. Žilinskas. Progra- 
mon įsijungė jaunieji deklamatoriai 
T. Bindokas, D. Valaitis, pianistas 
V. Kymantas ir Geelongo lietuvių 
choras su vadovu muz. M. Kymantu. 
Buvo priimta visų dalyvių pasirašy
ta rezoliucija, protestuojanti prieš 
sovietų raudonosios armijos ansamb
lio pakvietimą Adelaidės meno fes- 
tivalin.

ADELAIDĖS UNIVERSITETO me
dicinos fakultetą baigė Rima Stau- 
gaitė. Jai įteiktas gydytojos ir chi
rurgės diplomas. Naujoji gydytoja 
yra daug dirbusi su moksleiviais at
eitininkais. Studijas karališkajame 
Melburno technologijos institute bai
gė Aldona Juškaitė. Diplominiam 
darbui ji buvo pasirinkusi lituanisti
nę temą “Lietuviškoji knyga Austra
lijos bibliotekose”. Medžiagą ren
kant, A. Juškaitei teko lankytis kelių 
Australijos miestų bibliotekose. Ins
tituto vadovybė, teigiamai įvertinda
ma jos pastangas, A. Juškaitę prista
tė kaip pavyzdį visiems studentams.

Britanija
BRADFORDO LIETUVIAI skau- 

džiuosius birželio įvykius paminėjo 
birželio 19 d. Šv. Onos šventovėje 
kun. J. Kuzmickio už Lietuvą bei jos 
kankinius atnašautomis Mišiomis, 
prasmingu pamokslu. Po pamaldų vi
si jų dalyviai vos besutilpo Vyčio 
klubo salėje. Įvadinį žodį tarė D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Brad- 
fordo skyriaus pirm. A. Bučys. Įdo
mų pranešimą padarė Škotijos lietu
vių veikėjas Pr. Dzidolikas, supažin
dindamas su Britanijos lietuvių nuo
taikomis, kurias sukėlė 1941 m. lie
tuvių trėmimas Sibiran. Apie šį 
skaudų įvykį anuometinėje Britani
jos spaudoje trūko išsamesnių žinių. 
Britanijos lietuviai labai jaudinosi, 
nes žinojo, kad tremiamųjų eilėse 
yra ir jų giminių. Meninei minėjimo 
programai vadovavo A. Lešinskas, o 
ją atliko deklamatoriai, nedidelis 
mišrus chorelis, suorganizuotas Pr. 
Dzidoliko.

Šveicarija
DR. JUOZAS ERETAS, sulaukęs 

80 metų amžiaus, tebėra judrus ir 
veiklus. Šią vasarą jis planuoja už
baigti savo knygą “Vyskupo M. Va
lančiaus šviesa už marių”. Iš Baze
lio buvo nuvykęs į Šveicarijos kari
ninkų suvažiavimą Zueriche, kur 
skaitė paskaitą apie Sovietų Sąjun
gos kėslus ir Baltijos valstybių liki
mą, daugiausia apsistodamas ties 
Lietuva, nes joje jam teko praleisti 
gražiausius savo gyvenimo metus.



Po prelato JONO KUČINGIO Mišių, kuriomis buvo atžymėta jo 40 metų kunigystės sukaktis Los Angeles mies
te, Kalifornijoje. Viduryje — sukaktuvininkas tarp patarnautojų, kunigų ir dalyvių Nuotr. A. -E. I. Gulbinsko

“Mes tebeturime viltį gyventi”
Lietuvos kančios prancūzų žurnale "Catacombes"

Mons. KL. RAZMINAS
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Realios galimybės bendrauti
AL. GIMANTAS Geriau susiorganizavus, ma

terialiai atkutus, kaikuriais at
vejais radus kelius gauti para
mos iš valdinių institucijų, bu-į 
vo ir yra galima atlikti ištisų 
ansamblių tolimas keliones, 
apie kurias anuo metu net ir pa-’ 
svajoti buvo nedrąsu. Čia pat 
reikia skubėti prisiminti, kad, 
su parama ar be jos, pagrindinė 
ir pati sunkiausia visų tų gastro
lių našta tenka patiems išvykti 
dalyviams. Jie ruošia loterijas) 
vakarus, šokių maratonus, orga
nizuoja aukų rinkimą, žodžiu, 
bando visas efektyvias ir jiems 
prieinamas priemones lėšų tel
kimui. Tai labai vertinga inicia
tyva. Kiekvienu atveju matome, 
kad prasideda vis intensyvejan
tis tarpusavis lietuviškas bend
ravimas viso pasaulio mastu.

Yra toks, sakoma, angliškas 
posakis, kurio apytikslis verti
mas sakytų, kad neįmanomus 
dalykus atliekame tuoj pat, tik 
stebuklai užtrunka kiek ilgiau. 
Apie tuos neįmanomus reikalus, 
teisingiau jų atlikimą, šiandien 
ir norėtųsi bent kiek pakalbėti, 
gretinant džiugesnius lietuviš
kojo gyvenimo - veiklos reiški
nius.

Jei kas prieš kokį dvidešimt
metį būtų papranašavęs, kad ’70 
metų antroje pusėje mūsų tau
tinių šokių mėgėjų grupės ir lie
tuviškos dainos sambūriai lan
kysis šiame kontinente ar vyks 
gastroliuoti po kitas valstybes ir 
žemynus, vargiai kas patikėtų. 
Tokios išvykos juk labai išlai- 
džios, daug pastangų reikalau
jančios, kainuojančios ne šim
tus, bet tūkstančius žaliukų. 
Taip galvota net ir pačius ge- kitai kategorijai. Būtų itin mie- 
riausius norus turint. Tokia tuo la išvysti ir pamatyti tokius iš
metu buvo realybė. kilius junginius, kaip berniukų

Tokio pobūdžio ryšiai su Lie
tuva, deja, jau priklauso visai

--------------------------------------- --------------------------------------- -

Vilniečio žodis 
vilniečiam ir kitiem

BŪKITE PAŠLOVINTI VISI, KURIE BUDI SOSTINES 
APKASUOSE IR KITOSE TAUTOS PERIFERIJOSE!
Pradžiai Vilniaus bičiulio ir dainiaus Balio Sruogos 

“VILNIUS” (muzika Dvariono):
“... Vilnius ten toli. .. Lyg laivas koks, kaip burės tvis

ka bokštai. .. Užgęsta žvaigždės, perdega širdis — o Vil
niaus bokštai, kaip stebuklas šventas, kaip-jie atsimuša 
dangaus mėlynėj, lengvučiai balzgani, perrėgiini, lyg ne 
pūslėtos rankos statė juos.

O geras burtininkas meilėj pynė, iš pasakos, iš žmogiš
kos malonės.

Kaip aš norėčiau Vilnių aplankyti, pasivaikščioti pa
unksnėse bažnyčių, prieš Gedimino kalną nusilenkti nors 
vienai dienai, valandai trumputei.

Kaip aš norėčiau tėviškėn nuvykti...”
Kiekvienai kovai reikia ne tik džiaugsmo, bet ir viso 

apžvelgimo kritiškai, nors tai būtų dažnai ir skausmo taurė.
Vilnius statosi. Tai teigia okupantas ii’ visi, kas linkęs iš 

smulkmenos daryti teigiamas išvadas, tuomi pasitarnaujant 
ne Vilniui, bet visiems slavams. Kalbama apie Žirmūnus, 
Karoliniškes, Šnipiškes ir kt. Jau šios okupanto garsinamos 
statybos pradeda trupėti. Tai, žinia, ne architektų kaltė. 
Statoma iš atliekų, statoma iš anksto numatant statybines 
klaidas. Tuo tarpu pamirštama senasis Vilnius. Štai prof. č. 
Kudaba “Literatūroje ir Mene” aliarmuoja, kad nyksta Bel- 
mantas, tolimi užkraščiai Antakalnio, Bakanausko slėniai, 
gražieji Vilnelės šlaitai ir kt. Tai motociklininkų ir kito 
gaivalo griaunami Vilniaus kvartalai. Niekas to nesudrau- 
džia.

Pažiūrėkime kas vyksta su kitais pakraščiais. Štai Drūk
šių ežeras. Okupantas ko ne su trimitais pagarsina, kad 
statoma vidaus vandenų uostas. Tai ežeras, kuriame buvo 
vadinamosios kūlgrindos (vandenyje išgrįstas kelias, kurį 
težinojo lietuvis, kai kovėsi su slavais ir kryžiuočiais). Lie
tuvos archeologai sujudo gauti teisę ištirti ežero strategines, 
kadaise, vietas. Čia draudžia ar leidžia Maskva. Leidimas, 
aišku, negaunamas.

Kas nežino nuostabiųjų Ažušilių! Ten, kai veržėsi ger
manai ir slavai, būdavo sukuriami laužai ir kaip mat įspėja
mas Kernavės Vilniaus gynybos postas. Ak, norėta tuose 
kalnuose atskleisti senovės Lietuvos gynėjų ir priešų užma
čias ir pastangas. Ten pat Vidiškių bažnyčia, kur žinomas 
kovotojas už gimtąją kalbą kun. Gimžauskas grūdinosi ko
voje.

Norėta Vidiškių dvaro rumuos įrengti kovų už gimtąją 
kalbą muzėjų. Rusas liepė įruošti vištų ūkį.

Po Stalino mirties buvo kaikur atkutę kraštotyrininkai. 
Tai mokyklų rūpesčiu. Dabar jau reta žinučių. Kažkas rūpi
nasi neleisti nei kvapo laisvos istorijos. Pvz. norėta pradėti 
tyrinėti Dūkšto apylinkėje Antakmenės akmens ir kitų ar
cheologinių faktų tyrimus. Okupantas neleido. Daug tokių 
skaudžių faktų.

Dar viena žinia: tai lenkų repatriacija ir vėl... su
grįžimas. Neva specialistai, neva giminių lankymas ir atosto
gos. Pernai tokių buvo per 200.

Kas be ko, ir lietuvis nebe kaltės. Jieškok po “Tiesą” ar 
kt. spaudą. Kur Dūkštas, Ignalina, Tverečius, Švenčionys ir 
t.t. Kas iš poetų (raudonųjų), kas iš muzikų ir kitų, kurie 
nepatingėtų aplankyti periferijų!

1953. XI. 4 Jonas Aistis rašė:
“... Vilniun aš dar dvejų metų. Kai sirgau, buvau įža- 

dėtas. Vilniaus kraštan rašiau ir vežiau atsišaukimus į Per
loją (drauge su Binkių ir Miškiniu). Vilniuj pasivadinau Ais
čiu. Vilnius man visą gyvenimą maudė, ir tai buvo miestas, 
apie kurį daugiausia galvojau.”

O kas šiandie iš poetų prisimena Vilnių šiandie trem
tyje?

Plati tema ir apstu darbo Vilniaus reikaluose. Šiandie 
šias pastangas užbaikime, kaip ir pradėję B. Sruogos žo
džiais: “Eime kartot kaip maldą vardą LIETUVOS...”

Jeronimas Cicėnas, JAV-bės
RED. PASTABA, šis raštas buvo perskaitytas Kanados vilniečių 

sąskrydyje 1977. VI. 17 Paris, Ontario.

/chorą “Ąžuoliukas” ar mergi- 
/ nų dainos junginį “Liepaitės”. 

k Tačiau tikrovė yra tokia, kad 
| greičiau kupranugaris išlįs pro 
Į adatos skylutę, negu Maskva 
| malonės juos išleisti Kanados ir 
Į JAV lietuvių kolonijų aplanky- 
\ ti. Tam tikrų pastangų Niujor- 
jke buvo per amerikines agen
tūras, šiaipjau nesunkiai iškvie- 
/ čiančias sovietinius profesijona- 

lus menininkus ir ansamblius. 
Tuo keliu buvo bandyta pasiekti 
ir lietuviškojo jaunimo dainuo
jančius ar šokančius junginius, 
bet gana greitai atėjo lietuvių 
išvyką blokuojantis — “Niet!”

Vienu metu kaikam buvo ki
lusi įdomi ir visai nebloga min
tis pasikviesti gastrolėms po lie
tuviškas kolonijas Lenkijos lie
tuvių tautinių šokių vieną ar ki
tą grupę. Šis sumanymas, atro
do, yra lengvesnis ir su mažiau 
pastangų įvykdomas. Tai būtų 
itin gražus Lenkijos lietuvių 
kruopštaus darbo įvertinimas; 
parėmimas ir lietuviškųjų nuo
taikų palaikymas. Bendrieji 
varžtai Lenkijoje, atrodo, yra 
mažiau komplikuoti ir, atsikvie- 
timo galimybės visai kitokios, 
jei lyginti padėtį su sovietinama 
Lietuva. Lyg ir būta kalbų apie 
vienos tautinės^ šokių grupės iš 
Lenkijos dalyvavimą paskutinė
je šokių šventėje Čikagoje, bet 
viskas buvo pavėluota ir net ne
bandyta vykdyti.

Gal mūsų vilniečiai ar kuri 
kita organizacija bandytų ap
svarstyti visas galimybes tokio 
kvietimo Lenkijos lietuviams. 
Finansiniais ištekliais mielai 
prisidėtų lietuviškoji visuome
nė, o tam tikra dalis lėšų būtų 
surinkta iš spektaklių bilietų. 

^Nakvynės irgi nekeltų didesnių 
problemų, nes užjūrio svečius 
mielai globotų mūsų pačių šei
mos. žodžiu, esame pajėgūs to
kį sumanymą įvykdyti. Po to, 
kas žino, gal kuris ir mūsiškių 
meninių vienetų galėtų pasiekti 
lietuviškąsias salas pačios Len
kijos teritorijoje? Toks savitar- 

\pis bendravimas artintų išeivi
jos lietuvius, ypač jaunąją kar
tą.

Paryžiuje leidžiamas mėnesi
nis žurnalas “Catacombes” spe
cialiai nagrinėja Tylos Bendri
jos problemas. Žurnalo redakto
rius Sergiu Grossu kiekviename 
numeryje ypač daug vietos ski
ria Lietuvos Katalikų Bendrijai. 
Taip š.m. gegužės mėn. nume
ryje “Katakombų kalendoriaus” 
skyriuje plačiau minimos Romo 
Kalantos 1972 m. gegužės 14 d. 
susideginimo metinės.

Nicole Valery straipsnyje 
“Du kankinių kraštai” pirmoje 
vietoje iškelia Lietuvos Katali
kų Bendrijos tragišką padėtį. 
“Žiaurūs tikėjimo persekiojimai 
šiame krašte, — pažymi auto
rius, —■ vis dar neranda reikia
mo dėmesio viešojoje pasaulio 
opinijoje. Paskutiniu metu pla
tesnių informacijų pateikia 
Andre Martin savo knygoje “Li- 
tuanie, Terre de Foi, Terre des 
Croix”, kurioje autorius plačiai 
panaudoja “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” paskelbtą 
medžiagą.

Dėmesio vertas yra ir Jean 
Daujat straipsnis “Palaiminti 
persekiojamieji”. Čia iškeliama 
šių Kristaus žodžių aktualumas 
dabarties laikam. Persekiojamų
jų kančios turi pažadinti laisvė
je gyvenančiųjų pastangas jiem 
padėti, už juos melstis ir visais 
būdais reikšti jiem savo solida
rumą.

Skyriuje “Veidu į veidą” J. 
G. Hoffmann per 7 skiltis patei
kia plačią dabartinės tikinčiųjų 
padėties Ukrainoje, Čekoslova
kijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje apžvalgą. Straipsnis 
pavadintas: “Persekiojami, bet 
visada spinduliuojantys”. Padė
tis Lietuvoje, — rašo autorius, 
— yra visai skirtinga nuo augš- 
čiau minėtų kraštų. Čia ypatin
gos reikšmės turi slaptai leidžia
ma “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”. Ar mes galime 
tikrai suprasti ką reiškia tokios 
informacijos skleidimas slap
čiausiose aplinkybėse? Kokie 
pavojai gresia jų autoriam? 
Koks nepaprastas turi būti jų 
tikėjimas? Trumpai apžvelgęs 
Baltijos kraštų okupaciją, auto
rius pažymi, kad Sovietų Sąjun-

ga čia pažeidė įvairiausias tarp
tautines sutartis ir žiauriausiai 
paniekino pagrindinių žmogaus 
teisių principus. Deportacijomis 
sunaikino tautinį elitą, religi
nius vadus ir įvairiausiais bū
dais siekia sunaikinti betkokį 
savarankiškumą. Tačiau iki šiol 
tai dar nepavyko. Nepavyko už
gesinti vilties žiburio. Tas žibu
rys yra jų tikėjimas! Tai ryš
kiausiai matoma Lietuvoje . . . 
Kaip Čekoslovakija turi savo 
kankinį Jan Palach, taip Lietu
va turi savo Romą Kalantą ... 
Jo auka yra simbolis! Iš liepsnų 
turi gimti gyvenimas. Mes esa
me priversti pripažinti, kad tas 
jaunuolis, tapęs gyvu deglu, yra 
savo krašto jaunystės laidas ...

J. G. Hoffmann toliau cituoja 
kito Lietuvos kankinio, chemi
jos inžinieriaus Mindaugo To- 
monio žodžius iš “LKB Kroni
kos” 20-jo numerio: “Romo Ka
lantos liepsna Kauno sodelyje, 
Mindaugo sieloje gimęs mūsų 
kartos šauksmas, parodė gaiva
liškos energijos neišsenkamumą 
kartose, kurios gimė po didžių
jų išbandymų ir negandų. Žino
kite visi — mes tebeturime viltį 
gyventi ir būti savimi, kurti sau, 
save išreikšti, semtis galios iš 
savo gelmių ir jieškoti tikrosios 
tiesos tuo keliu, kurį mums tei
kia prigimtis ir Dievas! ...” O 
kad Dievas ir mum suteiktų to
kios stiprybės malonę, jei kada 
mūsų krašte taip pat įsigalėtų 
komunizmas ir mes patektume į 
panašią padėtį... — rašo “Ca
tacombes” bendradarbis Hoff
mann.

Kitame puslapyje prancūzų 
žurnalas “Katakombų gyveni
mo” apžvalgoje perduoda taip 
pat įvairius pranešimus, pa
skelbtus prancūzų katalikų dien
raštyje “La Croix”, “Le Figa
ro” ir įvairiuose biuleteniuose. 
Iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 18-jo numerio žurna
las pateikia pilną vertimą 
straipsnio “Lietuvos tikintieji 
lageriuose” apie Petro Plum- 
posjPliuros likimą ir jo išgyven
tas kančias. Panašus likimas iš
tiko ir P. Petronį, J. Gražį, N. 
Sadūnaitę ir kitus Lietuvos ti
kinčiuosius — pažymi prancūzų 
žurnalas.

SKAITYTOJAI PASISAKO
SAVŲJŲ išpuoliai

Sekiau “TŽ” pradėtą lyg ir dialo
gą su lenkų veikėjais. Tai buvo po
zityvus bandymas pajudinti aktualią 
problemą ramesnėse išeivijos sąly
gose. Deja, įsimaišė dr. V. Sruogie
nė, parašydama lenkų laikraščiui 
“TŽ” žeminantį laišką ir tuo išeida
ma prieš savo tautiečius. Dabar, už
simezgus dialogui su buvusiais Lie
tuvos žydais, panašų mostą padarė 
V. Rastenis “Akiračiuose” 1977. V. 
Ten jis užsipuola savuosius tautie
čius, rašiusius lietuvių — žydų klau
simu, įskaitant ir “TŽ” redakciją. Jų 
visų straipsniai buvę “atsikertamo
sios polemikos lygio”, t. y. neobjek
tyvūs, dvelkia keršto dvasia. V. Ras
tenis priekaištauja-“TŽ” vedamajam, 
sakydamas: “Žydams tai priekaištau
ja už generalizuotus kaltinimus, o sa
vųjų “kaikurių” net generalizuotą 
žudymą bando pateisinti. . .”

Kadangi buvau skaitęs “TŽ” visus 
minėtus straipsnius, V. Rastenio iš
puolis man atrodo “mandrapypkiš- 
kas”. “TŽ” spausdinti lietuvių auto
rių straipsniai buvo gana nuosaikūs, 
pagrįstai rodantys Dov Levino pra
dėtus kaltinimus. Tai ne keršto nuo
taikos padiktuoti poleminiai straips
niai, o pastangos atskleisti tiesą, iš
kreiptą kaikurių žydų autorių. Nega
lima sutikti su V. Rastenio tvirtini
mu, kad “TŽ” vedamajame (1976. V. 
27) siekiama pateisinti “net genera
lizuotą žudymą”. Cituojamuose “TŽ” 
sakiniuose juk aiškiai matyti, kad 
kalbama apie gausius kompartijos 
žydus, o ne visą jų tautą. Be to, 
Lietuvoje gyveno tik ketvirtis milijo
no žydų, tad jokiu būdu generaliza- 
cija negali būti taikoma visai žydų 
tautai. Tuo tarpu žydų kaltinimai 
yra nukreipti į visą lietuvių tautą. 
Taip pat nepagrįstai įžiūrėjo V. Ras
tenis žudynių pateisinimą. Jei buvo 
kalbama apie kerštą, tai ne pateisi
nimo, o' psichologinio fakto prasme, 
kur atsakomybė tenka ne vienai ku
riai pusei.

Užsipuola V. R. ir patį D. Leviną. 
Be kitko, jis mini nevykusį pastaro
jo lyginimą Lietuvos su Danija ir 
sako, kad sąlygos buvusios labai 
skirtingos. Tai tiesa, bet jeigu V. R. 
užsimojo visus kritikuoti, išskyrus 
patį save, tai turėjo konkrečiai nu
rodyti faktus, juoba, kad rašo apie 
D. Levino pateiktus faktus. Tokia 
kritika tėra išpuolis, nepasiekiąs nė 
V. R. smerkiamų autorių straipsnių 
lygio. A. Kalnėnas

Red. pastaba. Prie šio pasisakymo 
~ -- ka(į lįeįuvjų ----------

“TŽ” redakcija buvo
per- 

jie

užrašu “Lwow”. Tie herbai, atrodo, 
ten kabo jų klube visą laiką, ne vien 
Karavano metu. Tai maitinimas sa
vo tautiečių pretenzijomis į sveti
mas žemes iš tų laikų, kai Lietuva, 
savanoriškai sudarydama uniją su 
Lenkija, sudarė jungtinę valstybę. 
Tačiau ir svečiams, lankantiems šį 
paviljoną, yra paruošta ta proga in
formacija 4 psl. su Krokuvos herbu 
pirmame puslapyje. Tas herbas ap
suptas ratu daugybės miestų herbų 
su tų miestų pavadinimais. Prieky
je yra Lviv herbas su užrašu 
“Lwow”, toliau yra Vilniaus herbas, 
kurio priekį užstoja kiti herbai, tik 
matosi virš jo žodis “Wilno”. Be to, 
rankdarbių skyriuje buvo išstatyta 
lenta, kurios vienoje pusėje buvo iš
degintas Vytis, kitoje — erelis.

Taigi, atrodo, lenkai, bent eiliniai, 
tebėra tokie pat imperialistai, kaip 
ir rusai. L. Tamošauskas

dva- 
sąly- 
Tos 

kitas 
prie-

PAGALBA LIETUVAI
Išeivija okupuotąją! Lietuvai visų 

pirma gali padėti radijo bangomis, 
kurios ją pasiekia. Bet radijo 
programos turėtų būti atitinkamai 
pritaikytos. Jos turėtų kalbėti lietu
viui, kaip išlikti nepavergtam 
šioje, kaip gyventi okupacijos 
gomis, kaip mokyti vaikus, 
programos turėtų pasakoti apie 
tautas, kurios yra okupanto
spaudoje ir kovoja už savo išliki
mą bei tradicijas. Jos turėtų žadinti 
meilę kraštui, nurodyti priežastis, 
naikinančias mūsų tautą. Reikia 
laisvinti pavergto lietuvio sielą, stip
rinti lietuvišką jo sąmonę. Krašto 
meilė turėtų būti siejama su Dievu, 
kuriame yra mūsų ateitis. Okupuo
toji Lietuva yra valdoma komunistų 
bei ateistų — rusų ir lietuvių. Dide
lė dalis mūsų tautiečių netiki į Die
vą.

Tai padaryti gali išeivija tik radi
jo bangomis, nes kiti keliai yra už
blokuoti geležinės sienos. Nei kny
gos, nei laikraščiai iš laisvojo pasau
lio okupuotos Lietuvos nepasiekia. 
BALFo siuntiniai sukelia pavydą 
tiems, kurie jų negauna.

Vidimantas Valatka
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„ demonstracija Švedijos sostinėje Stockholme š.m. birželyje, kai 
buvo minimi sibiriniai trėmimai. Demonstracijoje buvo nešami plakatai, 
protestuojantys prieš žmogaus teisių varžymą.

žydų klausimu “TŽ” redakcija 
gavusi ir kerštingų straipsnių,

birželio 9 d. 
L e n k i j o s vyriausybės 
pareiškimą, kad Lenkija 
unijos su Lietuva ir 
pretenzijų į jos sostinę

“TZ” nebuvo išspausdinti.
LENKAI DAR IMPERIALISTAI
Perskaitęs š. m.

tremtinės 
premjero 
nebesieks 
nebereikš
Vilnių, pagalvojau, kad jau lenkai 
sunormalėjo, prasiblaivė. Tačiau, ap
lankius šiemet lenkų paviljoną “Kra
kow”, pasirodo, kad dar jiems toli 
iki to. Visų pirma pačiame paviljo
ne, viename kambaryje ant sienų, 
yra iškabinti visų didesnių Lenkijos 
miestų herbai su tų miestų pavadi
nimais. Tarp jų yra ir Vilniaus herbas 
su užrašu “Wilno”, Lviv herbas su

VAIKAI MŪSŲ?
Ar pastebėjote, kad liepos 1 d. 

(Kanados Dienos) televizinėje trans
liacijoje tautybių sveikinime suaugę 
galėjo apsirengti tautiniais drabu
žiais, bet vaikas — ne (neleido). 
Reiškia — seni tegul, bet vaikai — 
mūsų. A.

UŽMIRŠTAMI ŠAULIAI
Lietuviškoje spaudoje dažnai ran

du išvardintas organizacijas bei an
samblius, kurie gavo piniginę pa
ramą. Tai labai gražu, bet niekad 
nematyti paramos šauliams. Įvairūs 
ansambliai veikia ir okupuotoje Lie
tuvoje, bet šauliai negali nė pasiro
dyti. Piniginę paramą skirstantieji 
neturėtų užmiršti ir šaulių, kurie ne
mažiau dirba kultūrinėje veikloje, 
kaip ir kitos šelpiamos organizacijos.

J. Rėvas

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Namu savininkai!
Saugokitės nesąžiningų

namų taisytojų

apsisaugoti

Province of Ontario

William Davis, 
Premier

Sidney Handleman, 
Minister of 
Consumer and 
Commercial 
Relations

Jei planuojate remontuoti namus:
• Nesileiskite kieno nors Įkalbinėjamas atlikti darbą 
kurio neplanavote
• Visuomet gaukite kainas iš kelių patikimų bendrovių
• Reikalaukite, kad visos detalės būtų Įrašytos sutartin prieš ją 
pasirašant, įskaitant darbo apimtį ir pobūdį, visus papildomus 
dalykus ir bendrą kainą.
• įmokėkite iš anksto tik patį minimumą
® Niekad nemokėkite pilnos sumos, kol darbas nėra baigtas 
pagal jūsų reikalavimus
• Jei reikia lėšų, pats kreipkitės į banką arba patikimą finansų 
bendrovę.

Be to, provincinė jūsų vyriausybė nori, kad žinotumėte savo 
teises, laiduojamas įstatymų (Consumer Protection and Business 
Practices Acts).

Vartotojų globos įstatymas leidžia atsisakyti betkokios 
sutarties, įpareigojančios atlikti tam tikrą darbą ir atlyginti 
ateityje, pasirašytos jūsų namuose, — jeigu pasiunčiate registruotų

laišką per 48 valandas nuo pasirašymo momento net ir tuo 
atveju, jeigu darbas jau pradėtas.
• Verslo įstatymas (The Business Practices Act) numato baudas 
ir kalėjimo bausmes asmenims, kurie sąmoningai apgaudinėja, 
suvedžioja arba meluoja klientams.

Nemokamos brošiūros reikalu rašyti:
Ontario Consumer/Home Repair
Queen’s Park
Toronto, Ontario M7A 2H6



RIČARDAS DAUNORAS, jaunas solistas, neseniai pasitraukęs iš okupuotos 
Lietuvos, koncertuos JAV-se ir Kanadoje š.m. rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais. Jo koncertus rengia PLJS valdyba Nuotr. Marion Kalter

Baltistikos konferencija Švedijoje

Daunoras koncertuos Amerikoj
1979 m. vasarą Europoje (Ang

lijoje ir V. Vokietijoje) Įvyks 
ketvirtasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Tokio masto 
įvykiui darbai pradėti jau da
bar. Su dideliais darbais atsiran
da ir didelės išlaidos. Jaunimas 
šį kartą pasiryžęs pradėti telkti 
ruošos darbams lėšas savomis 
jėgomis. Talkos reikės iš vyres
niųjų ateityje, kai kongresas 
bus jau “po nosim”. Tačiau da
bar iniciatyvos lėšų rinkime 
imasi Vokietijoje sudarytas 
kongresui rengti komitetas kar
tu su Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba Toronte.

Rengėjų komitetas pavasarį 
kreipėsi į Ričardą Daunorą, 32 
m. amžiaus operos solistą, nese
niai pasiprašiusį politinės glo
bos Paryžiuje, vieno koncerto 
proga Prancūzijoje. Ričardas 
šiuo metu yra įsikūręs Stuttgar- 
te, V. Vokietijoje, ir ten tęsia 
muzikines studijas. Ričardas su
tiko vykti š. Amerikon koncer
tuoti PLJS valdybos globoje ir 
skirti visų savo koncertų pelną 
IV pasaulio lietuvių kongresui. 
Šiuo metu PLJS valdybai rūpi, 
kad jis šiltai ir gausios publikos 
būtų priimtas pirmoje savo ke
lionėje į Š. Ameriką. Tai ilgai 
svajoto noro išsipildymas!

Ričardo vyresnysis brolis Vac
lovas (bosas) jau yra koncerta
vęs Š. Amerikoje. Jis liko Lie
tuvoje. Ričardas yra baritonas. 
Pradėjo dainuoti būdamas dar 
gimnazijoje ir 1972 m. baigė 
Vilniaus konservatoriją. Pir
miausia dirbo ansamblyje “Lie
tuva” ir po to Vilniaus operos 
ir baleto teatre. Šalia klasikinių 
operos ir operečių pastatymų, 
Ričardas taip pat dainavo lietu

Lietuvaitės galerija Kanadoje
Vakarų Kanadoje garsėja 

dail. Woneta Dee Zubiss savo 
paveikslais ir įsteigtąja meno 
galerija. (Gaila, turimoji infor
macija nenurodo turėtosios lie
tuviškos pavardės). Ji yra gi
musi netoli Jasper, Albertoje, iš 
lietuvių tėvų, kurie atvyko Ka- 
nadon 1929 m. Iš pat mažens ji 
pradėjo piešti, ypač Rocky kal
nus, kurių artumoje gyveno. 
Vėliau išvyko į JAV, kur baigė 
mokslus, kartu studijuodama 
meną, ypač vidaus dekoravimą. 
Denver, Colorado, mieste įstei
gė savo studiją, kurioje turėjo 
ir mokinių. Prieš keletą metų 
grįžo Kanadon ir Kalgario mies
te įsteigė “Zubiss House of Art” 
— meno galeriją. Vasaros metu 
ji taip pat atidaro galeriją Cha
teau Lake Louise Banffo parke. 
Jos paveikslų turi įvairios ga
lerijos ir privatūs asmenys. 
Daugiausia ji piešia gamtovaiz
džius.

Dail. W. D. Zubiss dalyvauja 
Kalgario lietuvių veikloje. Bū
simai KLB Kalgario' apylinkės 

Dailininkės W. D. ZUBISS paveikslas “Rocky kalnai”, padovanotas KLB Kal
gario apylinkės rengiamai loterijai šių metų rugpjūčio mėnesi

vių kompozitorių kūrinius. Savo 
augšto lygio balsu ir gyvu kon- 
certavimo stiliumi jis yra žavė
jęs publiką net keliuose kraš
tuose — Danijoje, Suomijoje, 
Sovietų Sąjungoje, Balgijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje, Prancū
zijoje ir Jugoslavijoje. Pirmasis 
jo pasirodymas po pasilikimo 
Vakaruose buvo 1977 m. su 
Briuselio operos teatru Verdi 
“Aidos” spektaklyje, kuriame 
jis atliko Egipto karaliaus vaid
menį. Šiuo metu Ričardas tobu
lina balsą toliau ir gilina muzi
kines žinias, studijuodamas 
Stuttgarte.

Kadangi šiuo metu Ričardui 
tenka vėl būti studentu, Š. Ame
rikon jis tegali atvykti vasaros 
metu. Studijos prasideda spalio 
pradžioje. Taigi, Ričardą maty
sime Š. Amerikoje nuo rugpjū
čio mėn. vidurio iki rugsėjo mė
nesio galo. Nors tai nėra labai 
dėkingas laikas, tačiau tikimės 
susilaukti nemažai publikos, no
rinčios pasinaudoti reta proga 
išgirsti augšto lygio dainininką 
iš Lietuvos! Jo koncertų reper
tuaras apima klasikinius kom
pozitorius kaip Verdi, Beetho- 
venas, Rossini ii' kt., taip pat 
lietuvių liaudies kūrinius ir nor
vegų bei vokiečių liaudies dai
nas. Koncertai žada būti tikrai 
įdomūs ir įvairūs!

Ričardo Daunoro koncertai 
numatyti sekančiose kolonijose: 
rugpjūčio 28 d. Čikagoje (ruošia 
PLJS Ryšių Centras), rugsėjo' 
10-11 d.d. Detroite (ruošia Det
roito LJS skyrius), rugsėjo 17 
d. Hamiltone, Kanadoje (rengia 
Hamiltono LB PLJS vardu), 
rugsėjo 18 d. Toronte (rengia 
PLJS valdyba). Gabija 

rengiamai loterijai ji padovano
jo paveikslą. Loterija įvyks š. 
m. rugpjūčio 28 d.

Dailininkės adresas: Zubiss 
House of Art, Box 8007 Postal 
Station F, Calgary, Alberta 
T2J 2V2. Telefonai: namų 281- 
1757, galerijos — 255-4227.

Dailininkė Woneta Dee Zubiss

Malonus Redaktoriau,
Šį kartą aš noriu pasidalinti 

su skaitytojais keliais įspūdžiais, 
kuriuos patyriau išvykoje į Šve
dijos sostinę Stockholmą, kuria
me vyko ketvirtoji mokslinė 
baltistikos studijų konferencija 
(Fourth Conference on Baltic 
Studies in Scandinavia).

Konferencijoje turėjau gar
bės dalyvauti ne vien kaip pasy
vi klausytoja, bet ir kaip dele
gatė, tai reiškia, man buvo su
teikta galimybė skaityti paskai
tą apie lietuvių tautos folklorą, 
tiksliau — apie lietuvių liaudies 
dainas ir šokius, jų grožį, istori
nę raidą, jų svarbą bei įtaką 
jaunajai lietuvių tautos kartai, 
ugdant jos tautinę sąmonę, lie
tuvių kalbos mokėjimą ir palai
kant lietuvių tautos kultūrą.

Mokslinė Ketvirtoji baltisti
kos studijų konferencija, vyku
si š.m. birželio 9-13 dienomis ir 
nagrinėjusi įvairiausias baltų 
tautos lingvistines, literatūrines, 
istorines, socialines bei politi
nes temas, buvo augšto akade
minio lygio ir visais atžvilgiais 
labai įdomi. Joje dalyvavo 500 
asmenų, jų tarpe apie 70 dele
gatų — profesorių iš įvarių uni
versitetų, net iš 14-kos kraštų
— Australijos, JAV, Kanados, 
D. Britanijos, Prancūzijos, Len
kijos, V. Vokietijos, Danijos, 
Švedijos, Olandijos, Izraelio ir 
kitų. Jie skaitė paskaitas įvai
riausiomis Baltijos kraštus lie
čiančiomis temomis. Be lietu
vių, latvių, estų kilmės žmonių, 
dalyvavo ir kitų tautybių aka
demikai, besidomi baltų tautų 
kultūra, istorija ir jų folkloru. 
Paskaitos buvo skaitomos anglų 
ir vokiečių kalbomis.

Didžiausią baltų grupę suda
rė latviai akademikai, kuriems 
atiteko beveik visa organizaci
nė našta. Mažumoje buvo lietu
viai, kurių Švedijoje ir kaimyni
niuose kraštuose yra tik sauje
lė. širdis ir motoras lietuviško 
gyvenimo Stockholme ir apylin
kėse yra veiklus, nepailstas lie
tuvis Juozas Lingis, ilgametis 
Stockholmo un-to profesorius. 
Malonu buvo girdėti pasakoji
mą, kaip vietiniai lietuviai kas
met susirenka švęsti Vasario 16 
dienos dažniausiai puošnioje 
Felikso Tako viloje, kurioje ir 
mes, atvykę į konferenciją iš 
įvairių kraštų lietuviai, vieną 
vakarą buvome vaišinami šve
diškais saldumynais ir kava. 
Tuo būdu turėjome progos su
sipažinti su vietiniais lietuviais.

Pati iškilioji šio . nepaprasto 
suvažiavimo diena buvo pirmo
ji konferencijos diena: po trijų 
puikių paskaitų apie organizuo
jamą baltologijcs katedrą Pary
žiaus universitete, apie šventuo
sius Baltijos kraštų miškus ir 
apie Amerikos užsienio politiką 
Baltijos valstybių atžvilgiu 1940
- 41 metais, konferencijos daly
viai specialiais autobusais buvo 
nugabenti į Stockholmo miesto 
rotušę, kur buvome svečiai sos
tinės burmistro, vaišinami gar
sioje auksinėje salėje “The 
Golden Hall”. Ten Nobelio lau
reatams iškilmingai įteikiamos 
Nobelio premijos. Burmistras 
svečius pasveikino angliškai ir 
kvietė visus prie gausybe šve
diškais patiekalais apkrautų sta
lų, vaisių ir raudono vyno. Tik
rai, daugeliui pirmą kartą gy
venime teko patirti tokią pra
bangą — vaišintis spindinčioje, 
neapsakomo grožio ir garbės sa
lėje, kurios sienose milijonai 
auksinių mažyčių plytelių klus
niai pynėsi į nepaprastus mozai
kinius raštus ir paveikslus. O 
man prieš akis vaidenosi Solže- 
nicinas, atvykęs čia, rodos, per
nai metais atsiimti jam skirtos 
Nobelio premijos. Tada aš jį ir 
puikiosios salės detales stebė
jau Amerikos televizijoje, net 
nesapnuodama, kad kada nors 
galėsiu čia pati būti.

Baltistikos mokslų instituto 
tikslas yra iškelti reikšmę Bal
tijos tautų istorijos ir jų kultū
rų įnašą į pasaulio mokslo sri
tis, kad tas įnašas neliktų nu
stumtas į užmarštį, bet rastų 
sau prideramą vietą pasaulio 
universitetų, humanitarinių 
mokslų katedrose.

Kad ir nedidelis skaičiumi lie
tuvių akademikų būrelis, tačiau 
vertai ir akademiškai atstovavo 
lietuviams, čia išgirdome Ford- 
hamo un-to prof. dr. V. Jaske- 
vičiaus istorinę paskaitą apie 
Lietuvą ir Auksinę Ordą 13-14 
amžiuje, Ohio un-to prof. dr. R. 
šilbajorio apžvalginę, literatūri
nę kritiką “Jaunųjų poetų bal
sai Lietuvoje ir Rusijoje — dia
logas tarp kosmopolitinių ir tau
tinių tradicijų”, Paryžiaus un-to 
lektorės Martinkutės - Greimai- 
tės paskaitą “Mitologinis žaltys 
lietuvių ir kitų tautų pasakose”, 

prof. VI. Sabalienės iš Nazareth 
College, Rochester, N.Y., apie 
lietuvių tautos folklorą — liau
dies dainas ir šokius, prof. dr. 
Liudos Alssen “Peter Suchen- 
wirt und Drang nach Osten” ir 
daugelį kitų įdomių informaci
nių paskaitų, kurių čia visų ne
įmanoma suminėti.

Prie lietuvių grupės galima 
priskirti ir svečius iš Izraelio 
Haifos — istorijos prof. dr. A. 
Stražą ir jo žmoną anglistę dr. 
N. Kameneckaitę' - Stražienę, 
kurie iš Vilniaus išvyko prieš 
trejus metus. Prof. Stražas skai
tė paskaitą “Vokietijos politikos 
galas kaimyniniuose kraštuose 
ir jos santykiai su Lietuva 1918 
-1919 metais”. Doc. dr. Stražie- 
nė kalbėjo lietuvių kalbos fra
zeologijos klausimais.

Šiek tiek laiko turėjau apžiū
rėjimui gražiojo Stockholmo, 
kuris neveltui yra vadinamas 
šiaurės Venecija, nes didelė 
miesto dalis vietoj gatvių turi 
vandens kanalus, simetriškai iš
vedžiotus ir perjuostus lieknų 
tiltų kaspinais. Prie jų — išdi
dūs karaliaus rūmai.

Mūsų viešnagės metu Stock- 
hclmas gyveno pavasarį — bu
vo pilnas žydinčių alyvų, sodų, 
žaliuojančių beržų alėjų. Koks 
nepaprastas žalumas augmeni
jos, tartum su smaragdo prie-

Vancouver, B.C.
TAUTOS FONDUI 1977 m. auko

jo $30: K. Lukas; $20: A. Goronson,
J. Sakalauskas, A. Smilgys, A. Sta- 
lionis, B. Vileita, X; $15: A. Kens- 
tavičius; $10: V. Bukauskas, K. Do- 
menta, K. Vanagas; $5: P. Dainius,
K. Dyglys, K. J. Grigaitis, E. Gum- 
belis, P. Jukna, O. Macijauskienė, B. 
Radzevičius, V. Skabeikis, J. Šmitas; 
$3: M. Artis, R. Juozaitis, J. Karto- 
čius, H. Tumaitis; $2: A. Jurkšaitie- 
nė; $1: A. Janušonis.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

maiša. Buvo girdėti daugybė ža
viai čiulbančių paukščių, tarp 
kurių nostalgiškai jieškojau 
lakštingalos balso, kadaise gir
dėto tėvynėje ir užsilikusio pa
sąmonėje. , :

Daugumas delegatų ir svečių 
buvo apgyvendinti Haesselby 
pilyje, truputį užmiestyje, pa
skendusioje gėlynuose, fonta
nuose, apjuostoje gražaus par
ko, bet lengvai pasiekiamoje iš 
miesto centro-dažnu požeminiu 
traukinėliu. Ta šešiolikto šimt
mečio pilis yra paversta tikru 
šiaurės kraštų kultūriniu cent
ru, svetingu ir labai patogiu vi
sokiems moksliniams suvažiavi
mams.

Penkios darbingos dienos 
konferencijose prabėgo kaip 
sapnas. Kai atėjo laikas skristi 
į Oslo, nežinojau ar džiaugtis 
artėjančiais naujais įspūdžiais, 
ar sentimentaliai liūdėti palie
kant svetingą ir gražią Švedijos 
sostinę — Stockholmą. (Iš Oslo 
aplankiau Norvegijos fiordus, 
kompozitoriaus Edvardo Griego 
gimtąjį miestą Bergeną, Ander
sono tėvynę Daniją ir linksmą 
jos sostinę Kopenhagą).

Jūsų —
Vladė Sabalis,

Nazareth College, 
Rochester, N.Y.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

senatvės pensija
Jei kas keičiasi, tai tik

gerojon pusėn
18 metų amžiaus, gausite pilną pensiją, jei 
gyvensite 20 metų, gausite pusę pensijos, jei 
10 metų, gausite Va pensijos. Jei išvyksite 
užsienin, taip pat gausite Kanados pensiją, 
jeigu būsite gyvenęs Kanadoje bent 20 metų.

Be to, Kanada dabar galės tartis su užsienio 
valstybėmis, kad tie imigrantai, kurie mokėjo 
Įnašus Į savo krašto pensijų fondus, galėtų 
perkelti juos čia. Žinoma, tai bus taikoma 
tiktai tiem kraštam, kurie sutiks pasirašyti 
abipusę sutartį su Kanada.

Priklausomai nuo tokių derybų rezultatų, 
apie 500.000 Kanados gyventojų eventualiai 
galėtų pasinaudoti socialinės draudos santau
pomis, sudarytomis užjūrio kraštuose.

Tai tokios yra naujosios senatvės pensijos 
taisyklės. Galite atkreipti dėmesį į jas savo 
tėvų, giminių ir draugų, kurie ruošiasi netrukus 
prašyti pensijos.

Jei turite klausimų arba norite platesnių 
paaiškinimų, kreipkitės į artimiausią senatvės 
pensijos plano įstaigą (Old Age Security/ 
Canada Pension Plan Office). Mes mielai 
atsakysime į jūsų klausimus ir teiksime visą 
galimą pagalbą.

Senatvės pensijos (The Old Age Security) 
programa, neseniai pakeista Kanados 
parlamento, žvelgia į ateitį.

Jei dabar gaunate senatvės pensiją, niekas 
nepasikeičia. Gausite lygiai tą pačią sumą, 
kaip ir anksčiau.

Taip pat, jeigu dabar esate 25-rių metų 
amžiaus ar vyresnis, nieko nereikia keisti, 
nebent norėtumėte.

Jeigu esate virš 25, gyvenate čia arba 
gyvenote čia praeityje (po 18 metų amžiaus), 
arba turėjote imigranto vizą, kai pakeitimai 
tapo Įstatymu, — galėsite rinktis, sulaukęs 
65-rių metų: prašyti pensijos pagal senas 
taisykles arba pagal naujas. Tai grynai jūsų 
dalykas.

Pagal naujas taisykles dalykai yra pasikeitę 
gerojon pusėn. Visi bus traktuojami vi 
Jeigu dar neturite 25-rių metų ir
□ esate čia gimęs bei gyvenęs
□ esate čia gimęs ir išvykęs
□ esate čia gimęs, išvykęs ir sugrįžęs
□ atvykote čia kaip imigrantas, — 
pagrindinė senatvės pensijos suma, kuria jūs 
gausite sulaukęs 65-rių metų, priklausys nuo 
skaičiaus metų, kuriuos praleisite gyvendamas 
Kanadoje po 1 8 metų amžiaus.

Senatvės pensijai gauti reikės gyventi 
Kanadoje mažiausiai 10 metų po 18 metų 
amžiaus. Jei gyvensite Kanadoje 40 metų po

enodai.

LAIMUTĖ JANUŠAUSKAITĖ, Toronto Maironio mokyklos akompaniatorė, 
baigusi X skyrių šių metų pavasarį Nuotr. St. Dabkaus

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

729. Dalmotas, Jonas,
Montrealis $100

730. Pacevičius, Antanas, jn.
Torontas 100

731. Strazdienė, Birutė,
Mississauga 100

732. Viltrakio, Juozo atmin.,
Delhi 230

733. Kuncinos, Prano atmin.,
Delhi 100
Įnašus papildė:

23. KLB Otavos apylinkė iki $3000
48. Kredito kooperatyvas

“Parama” 1750
430. Jokubilius, Silvestras 1100
431. Jokubilienė, Elena 1100
279. Sudburio Medž. ir Žūki. Kl.

“Geležinis Vilkas” 350
73. Kojelaičiai, Aleksas ir

Teodora 15,100
87. Montrealio kredito

kooperatyvas “Litas” 1200
672. Aušrotas, Vytautas 120
425. KLB Oakvillės apylinkė 200

Daliniai įnašai:
Nagio, Augustino atmin. $25

Kam rūpi pavergtos Tėvynės bro
lių kova už laisvę ir mūsų išlikimą 
ištikimais jos sūnumis bei dukro
mis, tie stoja į KL Fondą. Sveikina
me naujus narius — kovotojus ir 
lenkiam galvas mirties atskirtiems iš 
tos kovos lauko.

Delhi apylinkė neteko dviejų bran
gių tautiečių. Jų atminimui sudary
tas įnašas į KLF. A.a. Juozo Viltra

■ .Jl. HealthH VW and Welfare
M Canada

Marc Lalonde, 
Minister 

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

kio atmin. aukojo po $20: C. Senke
vičius, A. ir A. Juciai; $15: P. Au- 
gaitis; po S10: K. Ratavičius, B. 
Stonkus, J. Strodomskis, P. Žilvitis, 
G. Rugienis, B. Urbonas, A. Kairys, 
VI. Miceika, D. šiurna, P. Laureckas; 
po $5: B. V. Cvirkos, D. Žiogas, S. 
Beržinis, J. Jocas, J. Aušrotas, V. 
Galeckas, K. Lukošius, B. Povilaitis, 
B. Gudinskas, S. Jokubilius, J. Ju
rėnas, A. Masiulis, M. Jonikas, J. 
Jauneika ir K. žilvitis.

A.a. Prano Kuncinos vardo įnašui 
aukojo $25: S. Masionis; po $10: J. 
Žiogas, S. Jokubilius; po $5: K. Liu- 
bertas, V. Radauskas, A. Rudokas, 
A. Augustinavičius, P. Vindašius, S. 
Beržinis, B. Gudinskas, K. Ratavi
čius, J. Jauneika, A. Endrikienė, P. 
Pargauskas.

Uolusis Otavos įgaliotinis inž. A, 
Paškevičius jau kelinti metai kas 3-4 
mėn. papildo Otavos apylinkės įna
šą. Nežinia ar kada kur nors atsiras 
kitas toks KLF įgaliotinis, kuris su
gebės tiek įnašų sutelkti apylinkės 
vardu. KLF sveikina inž. A. Paške
vičių. KLF dėkingas ir kitiems pa
stoviai didinantiems savo Įnašus: p. 
p. Jokubiliams, “Paramai”, Kojelai- 
čiams, kurie padarė staigmeną su
važiavimo metu, įteikdami $3000 če
kį, Montrealio “Litui”, “Geležiniam 
Vilkui” ir visiems kitiems nariams. 
Taipgi dėkojame visiems a.a. Augus
tino Nagio draugams, padariusiems 
dalinį Įnašą. KLF VALDYBA



Kai smegenys - širdies satelitas
Poeto Oskaro Milašiaus 100 metų sukakties proga

DR. JONAS GRINIUS

Oskaras Vladislovas Milašius 
— vieną Įdomiausių asmenybių. 
Prancūzų ir kitų šviesuolių dė
mesį jis patraukia kaip origina
lus poetas ir metafizikas, o lie
tuviams jis dar brangus kaip 
vienas nepriklausomos Lietuvos 
statytojų ir gynėjų, nors ir ne
kalbėjęs lietuviškai.

Jis tapo Lietuvos atkūrėju ir 
jos teisių kovotoju užsieny, nes 
jo šeimoje buvo labai stipri se
nosios Lietuvos tradicija: Mila- 
šiai buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės didikai, kurie 
XVIII š. pabaigoje nuo Kauno 
ir Babtų buvo nusikėlę į Gudi
ją, nes iš kunigaikščių Sapiegų 
buvo Įsigiję žemių Mogilevo ir 
Vitebsko gubernijose. Ten, de
rėjos dvare, 1877 m. gegužės 28 
(senu stilium 15) d. ir gimė mū
sų poetas. Tačiau visą vidurinį 
ir augštąjį mokslą jis išėjo Pa
ryžiuje, didžiąją dalį brandaus 
gyvenimo praleido Prancūzijo
je, visus savo raštus parašė 
prancūziškai, o vaikystėje su tė
vais kalbėjo lenkiškai. Atrodo, 
kad šitokios kultūros asmuo ne
galėjo būti susijęs su Lietuva.

Tačiau istoriškai valstybinės 
tradicijos Milašių šeimoje buvo 
galingesnės. Kad ir nepažipda- 
mas nė vieno lietuviškai kalban
čio atgimstančios Lietuvos ko
votojo, jaunas Oskaras Milašius 
nenorėjo pripažinti Rusijos ca
rų okupacijos Lieutvoje: jam ir 
derėjos dvaras tebebuvo Lietu
va. Šiandien tai juodu and balto 
liudija neseniai (1976 m.) pa
skelbti O. Milašiaus laiškai ame
rikiečių poetui Kristijonui 
Gaussui: dar prieš lietuvių spau
dos atgavimą 1904 m. Milašius 
savo laiškus dedikuodavo: “Cze- 
reia en Lithuanie” (derėja Lie
tuvoje).

* * *
Daug stipriau lietuviška vals

tybinė tradicija ir doroviniai 
principai prabilo Milašiuje per 
I-jį pasaulinį karą. Tada karei
viškoms pareigoms atlikti jis 
buvo paskirtas į spaudos biurą 
prie Prancūzijos užsienio reika
lų ministerijos Paryžiuje, dia 
bedirbdamas, Milašius patyrė, 
kad Lietuva sunkiausiomis ap
linkybėmis grumiasi dėl savo 
nepriklausomas valstybės. Kad 
ir nepažindamas nė vieno atsi
kuriančios Lietuvos veikėjo, Mi
lašius per spaudą stojo ginti lie
tuvių tautos interesų, ypač pa
sisakydamas prieš Lenkijos kės
lus pasiglemžti Lietuvą.

Apie šį savo apsisprendimą 
savo draugui Kr. Gaussui vėliau 
į Ameriką Milašius rašė:

Kaip Jums žinoma, aš priklausau 
labai senai lietuvių šeimai, kuri bu
vo sulenkėjusi, kaip visos mūsų 
krašto bajorų šeimos. Prieš agresinę 
politiką Lenkijos, kuri užmiršo bend
rą maskvini jungą (...), aš paju
tau savy sukylant visą jaunystės 
maištą. Nepaisydamas pavojų ir 
šmeižtų (...), aš nė akimirkai ne
suabejojau viešai ginti savo grasina
mos tėvynės interesus ( . . . ). Savo 
politines pažiūras aš atviriausiai ir 
energingiausiai išreiškiau įvairiuose 
žurnaluose ir laikraščiuose. Ir štai 
vieną gražią dieną pamačiau į savo' 
kabinetą įeinant lietuvį, kuris mane 
pakvietė tiesiogiau dirbti tėvynei. 
Aš priėmiau redaktoriaus vietą Lie
tuvos delegacijoje prie Taikos kon
ferencijos, o po metų buvau paskir
tas Lietuvos ministeriu Paryžiuje.

štai jau treti metai, kai oficialiu 
būdu ginu savo krašto reikalus prie 
Prancūzijos vyriausybės, Tautų Są
jungoje ir įvairiose konferencijose, 
kurios mane blaško.

Suprantama, kad diplomatinė 
tarnyba pradžioje neleido Mila
šiui atsidėti poezijai ir filosofi
jai: Lietuvą reikėjo ginti visur, 
ypač nuo Lenkijos kėslų — ne 
tik Tautų Sąjungoje, bet ir Briu
selio konferencijoje (dėl Hy- 
manso projekto sufederuoti Lie
tuvą su Lenkija), ir prieš Pran
cūzijos vyriausybę, kuri beveik 
visada palaikė savo sąjunginin
kę Lenkiją.

Tikriausiai nemaloniausias lai
kas Milašiui buvo 1923 m. pra
džia, kai sukilę lietuviai Klaipė
dos krašte stipriai pažeidė Pran
cūzijos prestižą, nes tada pran
cūzų įgula Klaipėdos krašte bu
vo lietuvių nuginkluota. Pran
cūzijos vyriausybė dėlto buvo 
ten nusiuntusi savo karo laivą. 
Nežiūrint panašių nemalonumų, 
Milašiui būnant Lietuvos pa
siuntiniu Paryžiuje, Prancūzija 
pripažino Lietuvos respubliką 
de facto ir de jure.

Milašiui ramesnis laikas pra
sidėjo nuo 1925 m., kai į Pary
žių Lietuvos ministeriu atva
žiavo Petras Klimas, o mūsų po
etas pasiliko pasiuntinybėje pa
tarėju reziduojančio ministerio 
titulu. Ligi 1938 m. jis tarnavo 
Lietuvai savo pažintimis, patari

mais ir raštais, versdamas pran
cūziškai lietuvių dainas ir pa
sakas, studijuodamas lietuvių 
kilmę, sau pasilikdamas egzege
tines Šventojo Rašto studijas.

❖ ❖ ❖
Prancūzams ir prancūziško

sios kultūros paveiktiems žmo
nėms O. Milašius įdomus kaip 
tik pastaruoju atžvilgiu: kaip fi
losofas - mistikas - poetas. Pir
miausia į prancūzų kultūrą jis 
įsijungė 1899 m., išleisdamas ei
lėraščių rinkinį “Poeme des de
cadences” (Nuopolių poema), 
kur svajingas poetas savo die
nų tikrovei neranda gero žodžio.

Originalesnė ir juodesnė lyri
ka pasirodė “Septynių vienat- 
vių” rinkiny (1907 m.). Tai bu
vo* išraiška poetą kankinusios 
beprasmybės, kuri jo asmeni
niame gyvenime buvo atsisklei
dusi mėginimu nusižudyti. Į tai 
buvo nuvedęs Milašių bedvasis 
šeimyninis ir mokyklinis auklė
jimas bei XIX š. pabaigos filo
sofinės įtakos.

Su 1910 m., kai išėjo vienin
telis Milašiaus romanas “Meilės 
įvadas”, pasirodė rimtas posū
kis, beveik lūžis poeto gyvenime 
ir kūryboje. Nebūtį bei neigimą 
pakeičia Meilė kaip būties prin
cipas. Šis gilėjantis posūkis atsi
spindi tiek gamtinės lyrikos rin
kiny “Praduose” (Les Elements, 
1911), tiek draminėse poemose- 
misterijose: “Miguel Manara” 
(istoriškojo Donžuano atsiverti
me, 1912), “Mėphiboseth” (ka
raliaus Dovydo atsivertime, 
1913), “Saul de Taršė” (Sau
liaus arba apaštalo Pauliaus at
sivertime, 1913). šie gilūs kū
riniai yra O. Milašiaus dvasinio 
išsivadavimo išraiška su žvilgs
niu į Dievą kaip Meilės Viešpa
tį. Jų meniškiausias — “Miguel 
Manara”, (pagal jį Henri Toma
si yra parašęs operą. Jos pasau
linė premjera buvo Muenchene 
per 1956 m. Velykas.

'i* 5.S »;•
1914 m. gruodžio 14 d., 11 v. 

v., po šventraščio skyrelio per
skaitymo O. Milašius pergyveno 
intelektuališkai dvasinio pobū
džio viziją, kurioje jam staiga 
paaiškėjo regimojo pasaulio re- 
liatyvybė ir dvasinis Absoliu
tas. Apie tas nuostabias akimir
kas prasitardamas draugams, jis 
pasakydavo:' ‘‘Regėjau Dvasinę 
Saulę”. Nuo tada į šią saulę 
stengtis žiūrėti sieloje, ją skelb
ti, mėginti nurodyti kitiems ta
po pagrindiniu Milašiaus užda
viniu. Nors jis išleido tokių pui
kių poezijos rinkinėlių kaip 
“Simfonijos” (1915 m.) ir “Ad- 
ramandoni” (1918 m.), tačiau 
jo poetinė kalba vis labiau pa
našėjo į metafizines meditaci
jas, sumišusias su savotiškomis 
psalmėmis (La Confession de 
Lemuel, 1922; Ars Magna, 1924; 
Les Arbanes, 1926). Eiliniam 
skaitytojui jos dažnai nebepri
einamos ir dėl to, kad Milašius 
ten vartoja iš mistikų ir kaba- 
listų pasiskolintų simbolių.

# sfc
Milašiaus kūrinių didžiuma 

žavi skaitytoją tuo, kad jie yra 
ištryškę iš egzistencinių pačio 
poeto versmių, kuriose gilusis 
intuityvinis “aš” daugiau reiš
kia negu protas. Turbūt norė
damas pabrėžti egzistencinės 
intuicijos svarbą savo kūrybinė
se pastangose, kartą O. Milašius 
yra pasakęs: “Smegenys yra šir
dies satelitas”. Bet tai tik pa
stangų forma, kurios pagalba 
jis nori prasiveržti į absoliučią 
Būtį arba Dievą. Transcenden
ciniai siekimai jo žymiuosiuose 
kūriniuose taip pat liudija Mi
lašiaus kovą ir su savimi, nes 
jame retkarčiais, rodos, atgyda
vo nuosėdos čia racionalizmo, 
čia skepticizmo, čia nihilizmo, 
kurie jaunystės metais moky
mo bei auklėjimo buvo įspaus
ti į jo jautrią, imlią, svajingą 
poeto prigimtį. Jo žymieji kūri
niai yra tartum etapai toje jo 
dramatiškoje kovoje dėl Meilės 
Absoliuto, kurio atošvaistė jo 
visoje poezijoje reiškėsi savos 
idiliškos vaikystės ilgesiu, šis 
ilgesys tarp transcendentinių 
gaidų žavi kiekvieną Milašiaus 
poezijos skaitytoją, nepaisant 
jo tautybės.

Atsiųsta paminėti
O. V. Milašius, MIGUEL MANA

RA, šešių paveikslų misterija. Vertė 
Antanas Vaičiulaitis. Grafika ir 
iliustracijos — V, O. Virkau. 94 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina $4. Lie
tuviškos Knygos Klubo leidinys. Či
kaga, 1977 m. Leidėjo adresas: 4545 
West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

PASAULIO LIETUVIS, mėnesinis 
PLB valdybos leidinys, 1977 m. bir
želis. Redaguoja Bronius Nainys. Ad
ministracija: 7240 S. Mozart St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Kanados lietuvaičių choras “Aidas” koncerto metu spaudos baliuje Toronte, šiuo metu choras rengiasi koncer
tams P. Amerikoje. Vadovauja sol. V. Verikaitis Nuotr. St. Dabkaus

Du dvasiniu būtybių pasauliai
Kelios pastabos perskaičius naująją kun. J. Burkaus knygą

Kum J. GUTAUSKAS
1. Bendras įspūdis

Kun. Jonas Burkus nėra nau
jokas spaudos darbe — jis yra 
parašęs keletą mažesnių ir di
desnių knygų. Pati didžiausia jo 
sukurta ir “Sūduvos” išleista 
knyga apie du dvasinių būtybių 
pasaulius — angelus ir piktą
sias dvasias. Tai žinių aruodas, 
turintis 444 p., atspausdintas 
smulkiu raidynu. Autorius, ra
šydamas šį veikalą, panaudojo 
plačią bibliografiją — bene 180 
knygų lietuvių, ispanų ir anglų 
kalbomis. Žinoma, ir nurodyto
ji literatūra nevienodos vertės, 
ypač mokslinio kritiškumo at
žvilgiu. Autorius nevisur laikė
si kritiško atsijojimo grūdų nuo 
pelų — tikėtinų tiesų nuo pa
maldžių nuomonių, kurios ir pa
lieka privačių asmenų, geriau 
sakant, atskirų regėtojų pareiš
kimais, kuriems galima tikėti ir 
netikėti. Tokių pavyzdžių bus 
duota vėliau.

Knygos turinio angliškos san
traukos nėra, bet duotas angliš
kai knygos turinys. Naudingi, 
kad ir vieno puslapio ilgumo, 
sutrumpinimai ir paaiškinimai.

2. Apimtis ir padala
Ką galime rasti knygoje, ma

tyti iš turinio. Ji turi 9 skyrius, 
kuriuose gan tiksliai ir logiškai 
paskirstyta veikalo medžiaga. 
Kiekvienas skyrius turi po kelis 
poskyrius, o poskyriai po kele
tą skirsnių. Tekstas aprūpintas 
trumpesnėmis antraštėlėmis, 
kurios palengvina skaitymą.

Dar labiau paaiškėja veikalo 
pobūdis, jo apimtis, kai susipa
žįstame su smulkesne jo pada
la. Imkime pirmąjį skyrių — 
Dvasinių būtybių buvimas. Jis 
turi šiuos poskyrius: Angelų bu
vimas šventraštyje, Angelai 
Bendrijos mokyme ir liturgijo
je, Angelai Bendrijos rašytojų 
ir tėvų raštuose, Angelai istori
joj, mene, tautosakoje, literatū
roje, Dvasinių būtybių pavadi
ntai, Dvasinių būtybių sukūri
mo metas. Dar galima pridėti, 
kad kiekvienas poskyris turi 
nuo 2 iki 9 skirsnių. Paskutinia
me skyriuje — šėtonizmas ran
dame šiuos poskyrius: Velnias 
išganymo istorijoj, Dabarties 
pagrindiniai velnio taikiniai, 
Dieviškojo mokslo iškraipymas, 
Šėtono kova prieš autoritetą, 
Velnias melagis ir galvažudys, 
Dvi priešpriešinės karalystės, 
Šėtono garbinimo kultas, Pra
žūtingi žaismai. “Žaismų” var
du (čia praverstų kitoks termi
nas) autorius kalba apie astrolo
giją, magiją, burtus, prietarus, 
užkalbėjimus, burtininkavimą, 
kerėjimus, okultizmą, spiritiz
mą, hipnotizmą, sapnus ir per
spėja apie tų “žaismų” pavojų. 
Šie skirsneliai nelygūs apimti
mi. Sapnams skirta truputį dau-

OSKARAS MILAŠIUS-MILOSZ, ra
šytojas ir diplomatas, nuo kurio gi
mimo suėjo šimtas metų (1877. V. 
15 — 1939. III. 2)

giau kaip pusė puslapio. Gal 
knygos apimtis nebeleido auto
riui apie tuos dalykus plačiau 
pakalbėti, bet šie okultiniai 
klausimai šių dienų žmogų labai 
domina.

3. Puslapį po puslapio 
verčiant

Rašąs šias eilutes turi pripa
žinti, kad autorius parašė ver
tingą populiarios teologijos 
knygą, įdėjo daug darbo, panau
dojo nemažai įdomios medžia
gos, nors toji medžiaga nėra vie
nodos vertės, ypač ją kritiškai 
vertinant teologijos šaltinių at
žvilgiu. Tokios apimties knygo
je yra nemažai vietų, kurių ne
galima laikyti oficialiu K. Bend
rijos mokslu, bet tik atskirų 
žmonių, nors ir švento gyveni
mo asmenų, numonėmis bei pa
reiškimais.

Kaikur ir su paties autoriaus 
teigimais negalima sutikti. Kal
bėdamas apie angelų buvimą 
šventraštyje, teigia, kad “švent
raštis visiškai neduoda Dievo 
bei angelų buvimo įrodymų” (p. 
8). Jei šventraštis yra abipusė 
Dievo ir žmogaus santykių isto
rija, jeigu jame nuolatos kalba
ma apie angelus ir jų pagalbą 
žmonėms, tai kaip gi galima 
tvirtinti, kad Šv. Raštas “neduo
da Dievo bei angelų buvimo įro
dymų”, nebent įrodymų vardu 
jis vadintų teologijos traktatus. 
Dievas ir angelų buvimas mums 
apreiškiamas Šv. Rašte ir žo
džiais, ir darbais.

Liturgija yra viešas, K. Bend
rijos patvirtintas Dievo garbi
nimo būdas. Apie dangiškąją li
turgiją nedaug teturime žinių. 
Kad danguje angelų ir šventųjų 
yra garbinamas Dievas, netenka 
abejoti. .Bet kad “Apreiškimo 
knygoje aprašomoji angelų ir 
šventųjų dangiškoji liturgija ... 
yra pratęsta ir žemės gyvento
jams, kad pastarieji tokiu pat 
būdu teiktų garbę Dievui kovo
jančioje Bendrijoje”, yra nieku 
nepagrįsta prielaida. Sunku ti
kėti, kad dangiškoji liturgija, 
kurią atlieka angelai ir šventie
ji, būtų pratęsta ir žemės gy
ventojams, kad ir tokiu pat bū
du (mano pabraukta — J. G.) že
mėje garbintų Dievą, kaip Jis 
yra garbinamas danguje (p. 15). 
Kaip žemė skiriasi nuo dan
gaus, kaip jos gyventojų būklė 
skiriasi nuo dangaus gyventojų 
būklės, taip ir Dievo garbinimas 
yra skirtingas danguje ir žemė
je, nors ten ir čia garbinamas 
tas pats Dievas.

Jei ir “daugelis šventųjų kal
ba, kad kunigai ir vyskupai turį 
labai ypatingus angelus sargus, 
o Dievo tarnas kun. J. E. Lamy 
turėjęs antruoju angelu sargu 
net patį arkangelą Gabrielių” 
(p. 15), tai toks tvirtinimas nėra 
K. Bendrijos mokslas, o tik kai- 
kurių šventųjų mintis.

Knygoje rašoma: “Prisikėlu
sio Išganytojo valgymas (Lk. 24, 
43) buvo tikras, nes jis turėjo 
tikrą kūną, ir maistas pavirto į 
kūno ląsteles” (p.57). Rašytinas 
klaustukas prie tokio autoriaus 
tvirtidimo, ypač prie paskuti
nės sakinio dalies. Prisikėlusio 
iš mirties Kristaus kūnas buvo 
tikras kūnas, ne jo atvaizdas ar 
tik pakaitalas, bet kartu tai bu
vo prisikėlusiojo kūnas, išaugš- 
tintas, perkeistas, garbingas, ga
lįs įeiti per uždaras duris, mato
mas ir nematomas, toks, koks 
dabar yra danguje, nereikalin
gas maisto, kuris pavirstų kūno 
ląstelėmis.

Teisingai rašoma, kad “ange
lai paprastai pasirodo žmonėms 
apsirengę pagal reikalą, aplin
kybes ir choro aukštumą” (p. 
57). Tik nevertėjo spausdinti 

angelų regėtojo kun. Jono E. 
Lamy (i’1931) gan naivaus jo 
matytųjų angelų išvaizdos apra
šymo: “Pasirodo regimi mūsų 
akims, dažnai jie turi juodus 
plaukus, ir jų plaukai gražiai 
apkirpti. Aš niekados nemačiau 
angelų garbanotais plaukais. 
Mano angelas sargas turi pusė
tinai apskritą galvą, labai gra
žaus veido, juodų banguotų 
plaukų. Arkangelo Gabrieliaus 
plaukai gražiai apkirpti ir ban
guoti”.

Kad angelai minimi liturgijoj 
(net jų vardu yra Mišios), tai 
tiesa, bet jų aktyvus dalyvavi
mas sakramentų teikime ir Mi
šiose nėra tikėjimo tiesa (14-18). 
Tvirtinimas, kad “Ligonio pate
pimo apeigose angelai būtinai 
dalyvauja, kada Dievą mylįs ve
da žūtbūtinę kovą už savo amži
nąjį likimą”, nėra K. Bendrijos 
paskelbtas mokslas, bet pamaldi 
autoriaus nuomonė. Vyriausias 
sukilusių angelų vadas nevertas 
herojaus vardo (p. 145), nes va
dovavo sukilimui prieš Dievą. 
Dangaus kūnai juda pagal tam 
tikrus gamtos dėsnius ir nėra 
angelų judinami. Angelų dan
gaus kūnų judintojų mintis pa
imta iš šv. Tomo Akviniečio 
“Summos”, bet nėra teisinga (S. 
Th., 1, 110, q. 1 ir 3). Neuž
tenka teigti, bet reikia ir įrody
ti, kad 1917 m. Berno mieste 
Šveicarijoj V. J. Leninas pasira
šė paktą (sutartį?) su velniu, 
kad J. Stalinas ir A. Hitleris bu
vę velnių apsėsti (p. 267-268). 
Žmonės padaro velniškų darbų 
ir be velnių pagalbos.

4. Baigiamosios pastabos
Autoriaus kalba gana sklan

di. Tekstas lengvai skaitomas. 
Korektūra rūpestingai atlikta. 
Ką nors teigiant, geriau vartoti 
žodį yra, bet ne esąs, esą; pvz. 
“kad angelai esą Dievo kūri
niai” (p. 9), “kad angelai ir šven
tieji nesą jokie dievaičiai” (p. 
18), kad “jie (angelai) esą aukš
tesni už žemės gyventojus žmo
nes” (p. 12). Aptarimas klausimo 
kas yra laisva valia nedaug ką 
pasako, kai autorius rašo: “Va
lia yra psichinio proceso galia 
svarstyti proto pagalba, nusista
tyti arba pasirinkti sielos galia 
ir po to vykdyti visų asmens tu
rimų galių pagalba” (p. 68).

K. Bendrija apie angelus tėra 
paskelbusi nedaug tikėti priva
lomų tiesų-dogmų (plg. 13-14 
p.). Jei autorius tebūtų apie jas 
kalbėjęs, nebūtų parašęs tokios 
plačios knygos. Kad ir nedog- 
matinio pobūdžio mintys, paim
tos iš K. Bendrijos Tėvų, žymių 
teologų, šventųjų, mistikų raš
tų, turi savo svorį, žadina meilę 
gerosioms dvasioms, perspėja 
prieš piktųjų dvasių pavojus, 
kurių buvimo neigimas labiau
siai jas džiugina. Evangelijos 
mini 22 piktųjų dvasių apsėdi
mus. Vien JAV-se nuo šio šimt
mečio pradžios iki šių laikų at
likta per 20 egzorcizmų (p. 305). 
Egzorcizmai daromi po labai 
rimtų pasitarimų su specialis
tais ir apie juos viešai neskel
biama.

Dviejuose skyriuose — Šėto
niški apsėdimai ir Egzortinių 
procesų pavyzdžiai skaitytojai 
ras gausiai medžiagos tais įdo
miais klausimais. Esu tikras, 
kad kiekvienas šios knygos 
skaitytojas, būdamas geros va
lios žmogus, bus dėkingas auto
riui už šios aktualios ir naudin
gos knygos parašymą.
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “Tž” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.
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□ KULTI] IMUE VEIKLOJE
XIV JI LOS ANGELES LIETU

VIŲ DIENA, kurią kasmet surengia 
Šv. Kazimiero parapija su klebonu 
prel. Jonu Kučingiu, šiemet pasižy
mėjo puikiu koncertu, įdomia dail. 
Vlado žiliaus paroda. Pastarąją bir
želio 18 d. vakarą parapijos mokyk
los patalpose atidarė J. Kojelis, di
desnį dėmesį skirdamas ne 35-kiems 
dail. V. Žiliaus kūriniams, bet jo 
netikėtam atvykimui iš sovietų oku
puotos Lietuvos. Tautiečiai gausiai 
lankė parodą, nupirko apie trečdalį 
kūrinių. Tą patį vakarą parapijos 
salėje koncertą pradėjo kompoz. Br. 
Budriūno vadovaujamas vyrų kvar
tetas, kurį sudaro E. Jarašiūnas, Br. 
Seliukas, A. Polikaitis ir R. Dabšys. 
Jie padainavo porą vadovo B. Bud
riūno dainų, maršą iš Ch. Gounod 
operos “Faustas”. Tiltu tarp Los An
geles kvarteto vyrų ir montrealietės 
sol. G. Čapkauskienės buvo vietinė 
pianistė Raimonda Apeikytė, atliku
si ilgoką F. Liszto “Vengrų rapsodi
ją nr. 2”. Ji taipgi akompanavo ir 
solistei Ginai čapkauskienei. 
Ta pati koncerto programa pakarto
ta ir birželio 19, sekmadienį, po 
iškilmingų pamaldų. Koncertuo- 
s e dalyvavo apie 600 lietuvių. Šv. 
Kazimiero parapija iš gauto pelno 
$600 paskyrė Los Angeles jaunimo 
ansambliui, kuris šią vasarą gastro
liuos Europos lietuvių kolonijose. 
Lygiai^ tokia pačia auka įsijungė ir 
G. Kazlauskas, o kiti šventės daly
viai suaukojo $135. Tuo būdu an
samblio vadovei O. Razutienei iš kar
to buvo įteikta $1.335.

KETVIRTĄJĄ MENO MĖGĖJŲ 
PARODĄ Čikagoje, Jaunimo Centre, 
atidarė kun. A. Kezys, SJ. Dalyvavo 
apie 20 įvairių sričių menininkų, ku
riuos ugdo prieš keletą metų Jauni
mo Centre suorganizuoti meno kur
sai. Juose su būsimais menininkais 
dirbo dailininkai A. Kurauskas, J. 
Kinkienė, A. Veselkienė, D. Ston- 
čiūtė - Kuolienė, dr. M. Gaižutienė, 
seselė Mercedes, R. Lapšienė, M. 
Holecek. Kursų ir parodos organi
zatorė yra J. Smilgienė. Kaikurie pa
rodos dalyviai jau yra pasiekę augš- 
tą lygį ir galvoja apie individualias 
savo darbų parodas.

SOL. DALIA ZAKARAITĖ BACH, 
mezzo - sopranas, surengė lietuvių 
kompozitorių dainų koncertą Arizo
noje, Phoenixe, ukrainiečių salėje. 
Solistei akompanavo jos vyras dr. J. 
Bach, muzikos profesorius. Phoenixe 
jiedu lankėsi atostogų proga.

ČIKAGOS LIETUVIŲ DAILININ
KŲ paroda birželio 11 d. atidaryta 
Mitchell dailės muzėjuje, Mount Ver- 
none, III. šis modernus muzėjus sa
vo veiklą tėra pradėjęs 1972 m., bet 
jau turi daug dėmesio vertų rinki
nių. Trisdešimties lietuvių dailinin
kų parodą, truksiančią iki liepos 24 
d. suorganizavo Čikagoje veikiantis 
Balzeko lietuvių kultūros muzėjus.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
brolijos ir seserijos vadovų sąskry
dį Klevelande praturtino vyr. skauti- 
ninkės N. Kersnauskaitės su talki
ninkėm surengtas vakaras “Milžinų 
paunksmė”. Jame Klevelando lietu
viai turėjo retą progą susitikti su iš 
Kalifornijos atskridusiu poetu Ber
nardu Brazdžioniu. Jis skaitė savo 
eilėraščius iš rinkinių, papildydamas 
juos įdomiais komentarais, o pabai
goje pateikė ir keletą eilėraščių iš 
dar neišleisto rinkinio “Dangaus pa
guoda”. Koncertinę programos dalį 
atliko Čiurlionio ansamblio kankli
ninkės E. Muliolytė, M. Bankaitytė 
bei visas ansamblis, vadovaujamas 
Onos Mikulskienės.

DAIL. JURGIS JUODIS Florido
je, St. Petersburgo lietuvių klube, 
pernai suorganizavo dramos sambū
rį. Jo darbas buvo apvainikuotas či- 
kagiečio Anatolijaus Kairio komedi
jos “Sidabrinė diena” premjera. 
Spektaklį režisavo ir jam scenovaiz
džius sukūrė dail. J. Juodis.

TARPTAUTINIAME BOSTONO 
INSTITUTE barokinės muzikos kon
certą surengė keturi menininkai — 
sopranas Violeta Balčiūnienė, flei- 
tistė Beverly Peterson, smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas ir pianistas Vy
tenis M. Vasyliūnas. Įvadinį žodį 
apie baroko laikotarpį tarė Elena 
Vasyliūnienė. Koncertą globojo LB 
Bostono kultūros klubas, vadovauja
mas pirm. M. Drungos, V. Balčiū
nienė padainavo G. B. Pergolesio, 
Ch. W. Glucko, G. Legrenzo, G. F. 
Haendelio operų arijų. B. Peterson 
ir I. Vasyliūnas atliko Fr. Couperi- 
no, G. P. Telemanno, K. P. Bacho 
kompozicijas smuikui ir fleitai. Kon
certo užbaigai buvo pasirinkta J. S. 
Bacho sonata fleitai, smuikui ir for
tepijonui.

VAŠINGTONO GALERIJOJE 
“Project for Arts” paskaitą apie M. 
K. Čiurlionį skaitė Audrius Plioplys, 
aptardamas jo kūrybą bei jos užima
mą vietą Lietuvoje ir pasaulyje. Pa
skaita buvo iliustruota M. K. Čiur
lionio darbų skaidrėmis, muzikos 
kūrinių įrašais plokštelėse. Galerijos 
salės sienos buvo papuoštos M. K. 
Čiurlionio dailės kūrinių reproduk
cijomis.

DR. VYTAUTAS VARDYS, Okla- 
homos universiteto profesorius, bai
gė ruošti spaudai knygą anglų kal
ba apie dabartines Lietuvos proble
mas — “The Catholic Church, Dissi
dent and Nationality in Soviet Li
thuania”. Ji yra dokumentinė, tu
rinti 500 mašinraščio puslapių. Au
torius jieško leidėjo.

SOL. EDUARDAS KANIAVA, Vil
niaus operos baritonas, dviejuose 
koncertuose Maskvoje atliko J. Tal- 
lat-Kelpšos, M. Petrausko dainas, P. 
Čaikovskio romansus. Antroji kon
certų dalis buvo skirta italų kompozi
torių operų arijoms ir neapolietiš- 
koms dainoms. Solistui akompanavo 
pianistas Ch. Potašinskas.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT
RAS paruošė dvi premijas — molda
vų dramaturgo J. Drucės veikalą 
“Visų švenčiausia” ir serbų klasiko 
B. Nušičiaus “Du vagis”. J. Drucės 
kūrinį režisavo I. Bučienė, scenovaiz
džius jam sukūrė dail. F. Linčiūtė- 
Vaitiekūnienė. Pagrindinių vaidme
nų atlikėjai — aktoriai J. Meškaus
kas, R. Staliliūnaitė, L. Noreika. 
“Dviejų vagių” spektaklio režisorius
— A. Lapenas, dailininkė — V. Idze- 
lytė.

TRADICINES TEATRO DIENAS 
surengė Vilniaus universiteto teat
ras, vadovaujamas vyr. rež. Vlado 
Limanto. Bene didžiausio dėmesio 
susilaukė Trakų pilies kieme suvai
dinta V. Krėvės drama “Šarūnas”. 
Pagrindinius vaidmenis atliko pro
fesiniai aktoriai: Šarūno — H. Ku
rauskas, motinos Viltės — K. Ky
mantaitė. Šarūno vaidmenį taipgi 
buvo paruošęs ir studentų teatro ak
torius V. Paškonis. Scenovaizdžiai
— dail. A. Dakinevičiaus. Universi
teto merginų teatras šventėn įsijun
gė su V. šukšino spektakliu “Iki tre
čiųjų gaidžių”, režisuotu N. Kurk- 
lietytės. Muziką jam buvo sukūręs 
kompoz. J. Tamulionis. Pirmą kartą 
teatro dienose dalyvavo ir studentų 
estrados miniatiūrų teatras su prog
rama “Yra kaikurių trūkumų”. Da
lyvauti turėjo ir Vilniaus inžinieri
nio statybos instituto estrados minia
tiūrų grupė, bet jos žiūrovai nesu
laukė, nes nebuvo parūpintas sunk
vežimis dekoracijoms atvežti. Peda
goginio Vilniaus instituto teatro stu
dija šventę papildė poezijos spektak
liu “Eilėrašti, kas esi?”

OPEROS VETERANAS ANTANAS 
KUČINGIS, 78 metų amžiaus bosas, 
birželio 19 d. naujajame Vilniaus 
operos teatre atliko Mefistofelio 
vaidmenį Ch. Gounod “Fauste”. Su 
šiuo vaidmeniu A. Kučingis yra de
biutavęs 1929 m. Kauno operoje, 
prieš 40 metų susilaukęs puikaus 
įvertinimo Prahos operoje. Spektak
lio recenzentai džiaugiasi vis dar 
gražiu A. Kučingio balsu, puikia vai
dyba. Faustą dainavo jaunasis teno
ras E. Gutauskas, Valentiną — ba
ritonas P. Zaremba, Margaritą — 
sopranas E. Sauievičiūtė. Dirigavo 
R. Geniušas.

TARPTAUTINIAM ŽVAIGŽDŽIŲ 
DUOMENŲ centrui Strasburge, 
Prancūzijoje, Lietuvos astronomai 
pasiuntė savo stebėjimų rezultatus, 
gautus pagal pačių sukurtą fotomet- 
rinį metodą. Jie ištyrė apie pusant
ro tūkstančio žvaigždžių, keleto jų 
spiečių Paukščių take savybes, atstu
mus, amžių. Lietuvos Mokslų Akade
mijos fizikos instituto astrofizikos 
skyriaus vadovo prof. V. Straidžio 
pranešimų, keitimąsi duomenimis 
koordinuoja Tarptautinė Astronomų 
Sąjunga ir Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos astronominė taryba.

VALSTYBINĖM SOVIETŲ SĄ
JUNGOS PREMIJOM siūlomų kan
didatų sąraše yra du lietuviai — Pa
nevėžio dramos teatro aktorius Do
natas Banionis ir Didžiojo Maskvos 
teatro dirigentas Algis Žiūraitis, ja
me dirbantis nuo 1960 m. D. Banio
nis įtrauktas su grupe “Mosfilmo” 
studijos darbuotojų, sukūrusių filmą 
“Misterio Mak Kinlio pabėgimas”, 
kaip pagrindinio vaidmens atlikėjas. 
A. Žiūraitį siūloma premijuoti už ba
leto “Angara” pastatymą.

CHOREOGRAFIJOS ŠVENTĖJE 
“Draugystės žiedas” Šiaulių kultūros 
rūmuose ir K. Požėlos parke dalyva
vo apie 20 šio miesto šokėjų grupių 
bei kaimiškų kapelų. Vieną koncertą 
atliko svečių grupės — “Jauniba” iš 
Jelgavos, “Kajakas” iš Pernu, “Ne
manas” iš Gardino ir Stepanovo ra
jono kultūros namų šokėjai. Teatra
lizuotam renginiui vadovavo vyr. 
baletmeisterė ir rež. A. Ivanauskie
nė, paruošusi nemažai pirmą kartą 
atliekamų šokių, daug naujų kompo
zicijų.

ERFURTO OPEROS TEATRE, R. 
Vokietijoje, P. Čaikovskio “Eugeni
jaus Onegino” premjerą paruošė vil
niečiai menininkai — Vilniaus ope
ros ir baleto teatro vyr. rež. Riman
tas Siparis, dirigentas Jonas Aleksa 
ir dail. Henrikas Ciparis. Erfurto 
teatralai už jų gražias pastangas atsi
lygins R. Wagnerio “Skrajojančio 
oalndo” premjera Vilniuje sekantį 
sezoną. Premjerą paruoš erfurtiečių 
vyr. dirigentas U. Nisenas, rež. G. 
Imbelis, dail. K. Bachas.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA- 
MUOSE birželio 9 d. skambėjo nau
jausieji lietuvių kompozitorių kūri
niai. V. Barkausko “Humoreską” 
dviem fagotam ir dviem fortepijo
nam atliko P. Jaraminas, A. Ančere- 
vičius, L. ir K. Grybauskai, M. Ur- 
baičio “Invencijas” 3-5 obojam — 
J. Rimas. Su J. Gaižausko simfoni
ja “Brestas” susipažinta iš įrašo 
magnetofono juostelėje, kurį atliko 
simfoninis Vilniaus filharmonijos 
orkestras, diriguojamas paties auto
riaus. Naujųjų kūrinių seriją užbai
gė F. Bajoro siuita, sukurta S. Nė
ries poezijos spektakliui “Sesuo žyd
rioji”. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1977. VII. 21 — Nr. 29 (1432) EKSPORTAS
CHOLKRD

R. Cholkan & Co. Ltd. 
Realtor

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

SWANSEA, puikus labai geros statybos modernus vos keleto metų 
senumo, 7 kambarių vienaaugštis (bungalow), 3 prausyklos, didžiulė 
moderni virtuvė, gražiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu ir išėjimu 
į kiemą, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.
ISLINGTON-BLOOR, atskiras gražus 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), puikiai užbaigtas saulės kambarys, pilnai užbaigtas rūsys, 
centrinis vėsinimas, puikus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; 
netoli požeminio traukinio; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, gražus didžiulis 7 kambarių vien- 
augštis (Side split bungalow); pilnai užbaigtas rūsys, centrinis vė
sinimas; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, greitas užėmimas, 
puiki vieta.
JANE - BLOOR, atskiras originalus keturbutis (4-plex); vandeniu- 
alyva šildomas; garažai su privačiu įvažiavimu; gauna virš $10.000 
metinių pajamų; netoli požeminio traukinio; apie $30.000 įmokėti ir 
viena skola.
JANE - BLOOR, atskiras 6 kambarių namas, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, 2 prausyklos, garažas; netoli Bloor; namas be skolų.
RUNNYMEDE ■ BLOOR, pilna kaina tik apie $59.900; atskiras mū
rinis 7 kambarių namas, kvadratinis planas, 2 prausyklos; garažas 
su šoniniu įvažiavimu; reikalingas mažo remonto; neblogas pirkiniys. 
INDIAN RD. - BLOOR, didžiulis 18 kambarių atskiras namas, 4 at
skiri butai; gauna apie $10.000 metinių pajamų; namas gerame 
stovyje, garažai su plačiu įvažiavimu; apie $30.000 įmokėti ir viena 
atvira skola; netoli Bloor ir Lietuvių Namų.

P. K ER 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 
m’hSas9' Sf" Toront°' Ont • Tel- 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 — term, indėlius 1 metų ... 8%4%

Antradieniais
pensijų ir namų s-tas ........9%

10-3 taupomąsias s-tas.......... ........7%
Trečiadieniais uždaryta depozitų-čekių s-tas........ ........6%
Ketvirtadieniais 10-8 —

DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 asmenines ..................... ,..9’/2%
Šeštadienia'is 9-1 — nekiln. turto................... ...91/4%
Sekmadieniais 9.30-1 investacines ................... ......10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

VARŽYBOS TORONTE
Tarpapygardinės ŠALFAS S-gos 

lengvosios atletikos varžybos įvyks 
rugpjūčio 13, šeštadienį, Toronte, 
West Toronto Secondary School sta- 
dijone, 330 Lansdowne Ave. (šiauri
nis - vakarinis College - Lansdowne 
gatvių kampas). Jas praves Kanados 
sporto apygarda, talkinama Aušros 
ir Vyčio sporto klubų. Registruoja- 
masi iki liepos 30 d. pas L. Baziliaus- 
ką, 486 Tadwyn Dr., Mississauga, 
Ont., Canada L5A 1J7. Tel. 1-416- 
279-8226.

Tarpapygardinės ŠALFAS S-gos 
lauko teniso varžybos — rugpjūčio 
13 d. tąip pat Toronte, Earlscourt 
parko aikštėje (pietinis - vakarinis 
St. Clair West ir Lansdowne gatvių 
kampas). Varžybų dalyviai turi re
gistruotis iki liepos 30 d. šiuo adre
su: A. Grajauskas, 18 Arklį Avė., 
Hamilton, Ont. L8S 1N4. Tel. 1-416- 
522-2698. Čia gaunama ir informa
cija. ŠALFAS Sąjunga

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo 

penktasis turnyras šį sezoną Boltone 
liepos 10 d. praėjo geroje varžybinė- 
je nuotaikoje, dalyvaujant 64 klubo 
nariams. Mūsų jaunimas ir šį kartą 
pralenkė vyresniuosius gerais rezul
tatais. Edis Šmitas, įveikęs kursą 73 
smūgiais, laimėjo gerialsiai sužaidu- 
sio titulą. Penkiolikametis Petras 
Paukštys su 74 smūgiais laimėjo II 
v. ir Antanas Sergautis, su 76 smū
giais pasiekęs baigmę, liko trečiuo
ju. Su išlyginamaisiais smūgiais I v. 
laimėjo S. Rukša — 59, II —■ J. Ba
naitis su 65 ir III — L. Radzevičius 
taip pat su 65 smūgiais. Moterų kla
sėje geriausiai sužaidė E. Kuchals- 
kienė — 104 (69). Živilė Rukšaitė, 
Jadvyga Paukštienė taipgi daro pa
žangą. Pirmą kartą golfo laukuose 
pasirodžiusi Gražina Stauskienė ne 
tik mėgino greitai pramokti golfo 
žaidimo meno, bet ir buvo pastebėta 
kaip sąžiningiausia tašku skaičiuoto
ja. Už tai laimėjo golfininkų simpa
tijas ir dovaną.

Geriausios pasekmės šiame turny
re: Edis Šmitas 73, Petras Paukštys 
74, Ant. Sergautis 76, A. Siminkevi- 
čius 77, August. Simanavičius 78, 
Vilius Sergautis 79, R. Šimkus 80, 
Petras Stauskas, Markus Ignatavi
čius, J. Danaitis, S. Rukša po 81, Al. 
Kuolas 82, Sig. Kazlauskas 84, Vikt. 
Paukštys 85, L. Radzevičius 86, V. 
Pėteraitis 87, P. Augaitis 88, Alg. 
Simanavičius, E. Kuchalskis ir A. 
Žutautas po 90, H. Stcpaitis, R. Ky
mantas, dr. S. Pacevičius ir A. Ža
liauskas po 91. Ant ketvirtos žalio
sios vienu smūgiu arčiausiai vėliavos 
sviedinuką primetė Vyt. Pulkys, ant 
15-tos žaliosios dviem smūgiais ar
čiausiai sviedinuką atmetė A. Simin- 
kevičius, aštuonioliktos žaliosios — 
arčiausiai vienu smūgiu primetė A. 

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

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

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 mI;tkET
335 Roncesvalles Avė., _
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

2 Carlton Street, suite 714 .
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier1 Life

Aitrinti v tele visionLJ III IVrl Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.

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

Sergautis.
Klubo narių tarpusavio dviejų mi

nusų turnyre jau sužaista daug rung
tynių ir abiejose lentelėse artėjama 
prie pusbaigminių susitikimų. Len
telėje A E. Kuchalskis, įveikęs EI. 
Kėkštienę, pirmauja. Lentelėje Z 
Petras Stauskas, nugalėjęs Viktorą 
Paukštį, turi žaisti prieš Edį Šmitą 
pusbaigmio susitikime. Po vieną pra
laimėjimą turinčių pusėje pirmauja: 
P. Paukštys, R. Šimkus, H. Paukš
tys, EI. Kėkštienė, V. Balsys, J. Da
naitis, Al. Kuolas, V. Paukštys, L. 
Radzevičius, dr. J. Sungaila ir V. 
Astrauskas. Sunku dabar numatyti 
kas iš čia išvardintų sugrįš į lente
lių dešiniąją pusę baigminėms rung
tynėms. Tai parodys sekantieji susi
tikimai. Aplamai, šis turnyras yra 
įdomus ir golfininkų tarpe labai po
puliarus. Pagal valdybos paruoštą 
planą, pirmųjų trijų vietų laimėto
jai iš kiekvienos lentelės bus su
grupuoti paskutiniams žaidimams 
(play-off).

Toronto Lietuvių Golfo Klubo se
kantieji du turnyrai įvyks: liepos 24 
d., 1 v.p.p., Glen Eagles, ir liepos 
30 d., 11 v.r., Utopia laukuose. Dėl 
laiko stokos apie juos nebus atskirai 
skelbiama. Kas norėtų anksčiau pra
dėti žaisit ar turėtų kitų pageidavi
mų, prašom paskambinti Sig. Kra- 
šauskui 766-5367 arba P. Stauskui 
251.3467.

Tradicinis ŠALFASS golfo turny
ras šiais metais įvyks Čikagoje rug
sėjo 3 ir 4 d.d. Silver Lake Golf & 
Country Club. Torontas, tikimės, ga
lės nusiųsti net tris komandas tarp
miestinėms rungtynėms. Prašome 
golfininkus rezervuoti šią datą. Val
dyba, gavusi daugiau informacijų iš 
rengėjų, nedelsiant painformuos na
rius.

Kanados baltiečių turnyras šiais 
metais rengiamas estų rugsėjo 11 d. 
Glen Scaders aikštyne, Toronte. Ko
manda iš 12 žaidėjų atstovaus kiek- 
nai tautybei.

Sveikiname naujus klubo narius 
— Rimą Gaižutį, Jurgį Juodikį ir dr. 
Antaną Pacevičių. Su jų įsijungimų 
į klubo veiklą narių skaičius pasiekė 
jau 98. Sig. K.

LAUKO TENISAS
Rūta Gerulaitytė šiais metais jau 

varžėsi Wimbledone. Pirmame rate 
ji susitiko, su Chris Evert — pirmą
ja varžybų žaidėja.' Rūta nusilenkė 
jai pasekme 6-0 ir 6-3.

Vitas Gerulaitis šį rudenį atsto
vaus JAV komandiniame susitikime 
su Sov. Sąjunga. Amerikiečių rink
tinė sudaryta iš “World Team Ten
nis” organizacijoje dalyvaujančių 
žaidėjų.

V. Gerulaitis taipogi yra pirmau-

jantis oficialių profesijonalų teniso 
varžybų laimėjimuose.

Teniso Profesijonalų Sąjunga bir
želio lentelėje skelbia pasekmes. 
“World Championship Tennis”, 
“World Team Tennis” ir “Grand 
Prix” varžybose laimėtojai grupavo
si šia eile:

1. Guillermo Vilas — $171.699
2. Vitas Gerulaitis — 137.000
3. Jimmy Connors — 136.000
4. Hie Nastase — 136.000
5. Dick Stocton — 133.845
6. Brian Gottfried — 117.599
7. Eddie Dibbs — 108.500
8. Bjorn Borg — 104.576
šiuo metu Vito uždarbis jau pasie

kė $200.000. J. B.

SPORTAS LIETUVOJE
šiaulietė V. Penkauskaitė parsive

žė du sidabro medalius iš Sovietų Są
jungos plaukimo varžybų Dnepropet- 
rovske. Ji laimėjo antrą vietą bei si
dabro medalius 100 ir 200 metrų 
plaukimuose krūtine. Abu kartus šio
se rungtyse aukso medalis teko le- 
ningradietei J. Bagdanovai. Du šim
tus metrų ji nuplaukė per 2 min. 
35,5 sek., lietuvaitę pralenkusi 0,6 
danovos laikas — 1 min. 14.1 sek., 
sek. šimto metrų plaukime J. Bag- 
V. Penkauskaitės — 1 min. 15,1 sek. 
Pastaroji betgi 0,2 sek. pralenkė 
maskvietę M. Košejevą, olimpinę 
Montrealio čempijonę.

Kaunietis krepšininkas S. Butautas 
treniruoja Sovietų Sąjungos studen
tų krepšinio rinktinę, kurion yra pa
kviesti kauniečiai M. Arlauskas, S. 
Jovaiša, L. Žukaitis ir vilnietis A. 
Pavilionis. Rinktinė dabar jėgas iš
bando tarptautiniame krepšinio tur
nyre Kaune. Pradžia jai buvo sėk
minga — pirmosiose rungtynėse 
lengvai įveikė Lenkijos Lodzės krep
šininkus 80:64.

Su Sovietų Sąjungos moterų krep
šinio rinktine Japonijoje viešėjo vil
nietė Angelė Rupšienė, olimpinė 
Montrealio čempijonė, Vilniun par
vežus! aukso medalį. Fukuokos mies
te sovietų rinktinė nugalėjo Japoni
jos moterų rinktinę 98:63, Nagasa
kyje — antrąją japonių komandą 
114:54.

Bėgikų brolių Znamenskių atmini
mui skirtose X tarptautinėse lengvo
sios atletikos varžybose Maskvoje da
lyvavo apie 500 lengvaatlečių iš li
kos užsienio šalių ir Sovietų Sąjun
gos. Lietuvos atstovams varžybos ne
buvo sėkmingos. Geriausiai pasirodė 
klaipėdietė J. Putinienė, užėmusi III 
vietą jieties metime. Jos rezultatas 
— 54 m 34 cm. Kaunietis R. Plungė, 
buvęs rutulio stūmimo čempijonas, 
su 18 m 34 cm turėjo tenkintis tik V 
vieta. A. Stanionis atsidūrė VI vie
toje, 110 metrų bėgimą su kliūtimis 
įveikęs per 14,41 sek. Klaipėdietė O. 
Jonikienė, į tolį nušokusi 6 m 06 
cm, užėmė X vietą.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vio ryšiams galės vartoti anglų 
kalbą. Kvebeko indėnams bei es
kimams taip pat paliekama tei
sė, be jų gimtosios kalbos, var
toti prancūzų arba anglų kalbą 
jų gyvenamose teritorijose. Se
niau buvo grasinama bendro
vėms, kurios nejsives prancūzų 
kalbos, sustabdyti valdinius Kve
beko užsakymus. Šis grasinimas 
atšaukiamas, bet padidinamos 
finansinės baudos. Įstatymo pro
jekto pakeitimu norima sustab
dyti ilgas diskusijas komitetuo
se ir tuo būdu paspartinti jo pri
ėmimą.

Kvebeko liberalų partija pa
siūlė rezoliuciją provinciniame 
parlamente, raginančią referen
dumą Kvebeko atsiskyrimo nuo 
Kanados klausimu pravesti iki 
sekančių metų liepos 1 d. Libe
ralas J. N. Lavoie, pateikęs re
zoliuciją, teigė, kad referendu
mas yra būtinas dabartiniam 
netikrumui pašalinti artimiau
siu laiku. Rezoliuciją Kvebeko 
partijos vardu atmetė tarpvy
riausybinių reikalų min. C. Mo- 
rinas. Jo teigimu, separatizmo 
grėsmė nėra sukėlusi netikru
mo nuotaikų kvebekiečiuose. 
Rezoliucija būtų nedemokratiš
ka, nes jos priėmimas reikštų 
rinkiminę kovą Kvebeke, kuris 
šiandien turi daug svarbesnių 
reikalų. Vykdomoji Kvebeko li
beralų partijas taryba specialia
me savo posėdyje pasisakė už 
dvikalbiškumą. Laikinojo libe
ralų vado G. Levesque praneši
mu, Kvebeko gyventojai ir var
totojai turi teisę būti aptarnau
jami arba anglų, arba prancūzų 
kalba viešajame gyvenime ir 
valdinėse įstaigose. Liberalai 
taip tap pasisako prieš kalbinę 
diskriminaciją valdinių tarnau
tojų samdyme. Išimtis numato
ma tik tokiais atvejais, kai tar
nybai yra reikalingas vienos ar 
abiejų oficialių kalbų mokėji
mas. švietimo reikaluose libera
lai laikosi beveik tokios pačios 
linijos, kaip ir Kvebeko partija. 
Šiuo metu jau Kvebeke gimu- 
siem vaikam pripažįsta teisę į 
angliškas mokyklas, bet ją at
meta būsimų ateivių vaikams.

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasidėjo lie

pos 17 d. Stovyklauja 2 grupės: jau
nučiai ir vyr. moksleiviai, š.m. sto
vyklos tema “Liudykime Kristų ir 
savąją tautą”. Kadangi ir šių metų 
ateitininkų kongreso, įvykstančio 
Klevelande, yra ta pati tema, tai 
stovykla bus lyg ir savotiškas pasi
ruošimas kongresui. Minėta tema 
bus rengiami ir visi pokalbiai su 
vyresniaisiais moksleiviais.

Pagrindinis stovyklos laužas bus 
šeštadienį, liepos 23, apie 8 v.v. 
Kviečiami tėvai ir svečiai.

Visi sendraugiai ir studentai yra 
prašomi paremti kongreso darbus fi
nansine auka. Aukas prašome siųsti 
finansinio komiteto vardu šiuo adre
su: M. šilkaitis, 6810 So. Talman, 
Chicago, Ill. 60629, USA. Federaci
jos valdybai reikia surinkti $15.000. 
Visų mūsų pareiga prie to bendro 
darbo prisidėti.

Skautų veikla
• Liepos 23-24 d.d. skautininkai- 

kės su šeimomis iškylaus Romuvoje. 
Tai pirma tokio pobūdžio išvyka. 
Vakaronės programa rengiama. Visų 
bendru pamaitinimu rūpinsis skau- 
tininkės. Todėl svarbu žinoti iš 
anksto dalyvių skaičių. Prašoma re
gistruotis pas ramovių seniūnus: s. 
M. Kalinauskienę tel. 533-7506 arba 
s. V. Sendžiką tel. 233-4188.

• Liepos 10 d. skautininkų V. 
O. šenbergų namuose Klevelande 
įvyko posėdis komiteto, kuris rūpi
nasi knygos “Mūsų Skautybė” išlei
dimu. Komitetas pasiskirstė parei
gomis: pirm. v. s. A. Samušis, I pav. 
v.s. A. Namikienė, II pav. v.s. C. 
Senkevičius, sekr. v.s. A. Saulaitis, 
nariai — v.s. Pr. Karalius ir kun. v.s. 
A. Saulaitis, SJ. Sutarta dėl veikalo 
apimties, numatyti medžiagos telki
mo būdai, pakviesti atskirų skyrių 
redaktoriai. Vienetų apžvalgos lau
kiamos iki š.m. spalio 15 d. Kanados 
rajone jas siųsti adresu: 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7.

• Spalio 1-2 d.d. Toronte bus pa
minėtas J. Lukšos-Daumanto 25 m. 
ir R. Kalantos 5 m. mirties sukaktys, 
iškilmingomis pamaldomis Prisikėli
mo šventovėje ir minėjimu-koncertu 
Lietuvių Namuose. Rengia skauti- 
ninkų-kių ramovės.

• XV-tosios Romuvos stovyklos 
programų komisijos liepos 12 d. po
sėdyje suderino šakų projektus. Tri
jose varžybų srityse — lietuviškume, 
skautiškume ir sporte — šakos pa
gal amžių ir pajėgumą tų pačių tiks
lų sieks skirtingais būdais. Užsiėmi
mų laikas bus skilčių varžybų lai
kas. Taip pat skiltys bus vertina
mos valgykloje, maudymosi metu, žy
giavimuose, vėliavų aikštėje ir prie 
vakarinio laužo, kur ypač taškų ga
lės laimėti lietuviškumo srityje už 
atitinkamus pasirodymus. Į stovyklą 
registruotis reikia iki liepos 24 d. 
pas tunt. V. Grybienę tel. 532-7284. 
Norinčios stovykloje šeimininkauti 
kreipiasi i L. Gvildienę tel. 439-7888.

Č.S.

Kanados paštininkų unija, ku
rios sutartis pasibaigė birželio 
30 d., derybas nutraukė jau pir
majame posėdyje su pašto vado
vybės atstovais gegužės 18 d. 
Atmestas buvo ir dabartinis paš
to pasiūlymas atnaujinti dery
bas. Pasak unijos vicepirm. J. 
C. Parroto, pašto vadovybė no
rinti tik susitikti, o ne rimtai de
rėtis. Rugpjūčio pabaigoje yra 
numatytas paštininikų unijos 
atstovų suvažiavimas, kuris grei
čiausiai patvirtins delsimo tak
tiką. Tikroji priežastis, atrodo, 
yra pakankamai aiški. Paštinin
kų unija, kaip ir visi kanadie
čiai, tikisi, kad dar šį rudenį 
premjeras P. E. Trudeau, ruoš
damasis artėjantiems parla
mento rinkimams, atšauks kai
nų bei atlyginimų kontrolę. To
kiu atveju paštininkų unija vėl 
galės pareikalauti 50% ar dar 
didesnio atlyginimų padidinimo 
už savo narių labai lėtą darbą. 
Tada vėl bus galima beprasmiš
kais streikais šokdinti visą Ka
nadą, ypač jeigu priartėtų Ka
lėdos.

Gallupo viešosios nuomonės 
tyrimo institutas paskelbė birže
lio mėnesio duomenis, kurie, 
palyginti su gegužės duomeni
mis, liudija gerokai padidėjusį 
Kanados liberalų populiarumą. 
Gegužės mėnesį 47% apsispren
dusių kanadiečių pasisakė už 
premjero P. E. Trudeau vado
vaujamus liberalus, 32% — už 
J. Clarko pažangiuosius konser
vatorius, 17% — už E. Broad- 
■bento NDP socialistus, 4% —• 
už kitas grupes. Birželio mėne
sį liberalus jau rėmė 51%, kon
servatorius tik 27%, NDP so
cialistus — 18%, kitas grupes 
— 4%. Taigi, liberalų populia
rumas per vieną mėnesį paaugo 
4%, NDP socialistų — 1%, o 
konservatorių krito net 5%. Ne- 
apsisprendusių buvo 31% insti
tuto apklausinėtų kanadiečių. 
Dėl šių rezultatų liberalai vėl 
pradeda daryti savo vadui P. E. 
Trudeau spaudimą, kad jis fe
deracinio parlamento rinkimus 
skelbtų šį rudenį, nors jis viešai 
yra atmetęs tokią mintį ir rin
kimus gali atidėti iki 1979 m.

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

QUEBEC-ANNETTE, 10 kambarių plytinis dvibutis, vandeniu šildo
mas; geras įvažiavimas, garažas; prašoma kaina tik $63.500.

JANE — ANNETTE — VIENAAUGŠTIS, 5 kambarių, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal viena atvira mortgičiu 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. ° 1ft T A Saugštų, atskiras, van
deniu - alyva šildep ardu 'f garažas. Prašo $65.900.

PEARSON GATVĖ, 7 kambariai per 2 augštu, naujas vandeniu-alyva 
šildymas; garažui vieta; nedidelis įmokėjimas; savininkas ima vieną 
mortgičiu; prašo tik $58.900.

YONGE-FINCH, 8 kambarių vienaaugštis, plius 3 kambariai rūsy; 
nauji kilimai, šildymo-vėsinimo sistema, maudymosi baseinas; arti 
Yonge požeminio; prašo $89.900.

YONGE-SHEPPARD, 5 kambarių vienaaugštis, vandeniu šildomas; 
žaidimo kambarys; arti Yonge gatvės; sklypas 40 x 300; prašo $64.900.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 5F& JK n JI A Ji JA 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAIVlA 

KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------
MOKA:

81/4% 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.)

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9%% už mortgičius

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, 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

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

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

1113 Dundas St. W., —. . E? "3 Ę/fE/f Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas Įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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

ir Bloor Autorite Garage, ('?96riBr°ck> ° 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Say FRANK PETTIT

(Canadian dirt cfftemorials£tė.
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



JAUNIMO CENTRUI 20 METŲ
Turbūt maža laisvajame pasauly

je yra lietuvių, kurie, lankydamiesi 
Čikagoje, nebūtų aplankę ir pagrin
dinio Čikagos lietuvių židinio — Jau
nimo Centro. Jis buvo pastatytas ir 
visuomenei bei jaunimui atidarytas 
1957 m. spalio 6 d. šį rudenį sueina 
20 m., kai šiuo židiniu naudojasi lie
tuvių visuomenė, o ypač jaunimas. 
Šimtai gražiausio Čikagos ir apylin
kių jaunimo išaugo JC rūmuose, lan
kydami čia įsikūrusią Dariaus-Girė
no lit. mokyklą, Čikagos augšt. lit. 
mokyklą, Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą, dalyvaudami skautų, atei
tininkų, jaunimo choro, įvairių tau
tinių šokių grupių veikloje, nes vi
sos šios mokyklos, organizacijos ar 
meno vienetai telkiasi Jaunimo 
Centre.

Pirmasis JC, pastatytas tuometi
nio liet, jėzuitų vyresniojo kun. 
Krištanavičiaus rūpesčiu bei pastan
gomis, greit Čikagos lietuviams pasi
darė perankštas. Prieš kelerius me
tus kun. J. Kubilius su talkininkais 
jį dvigubai padidino, gi šiuo metu 
baigdama didinti JC kavinė, kuri 
ypač penktadienių vakarais yra Či
kagos lietuvių kultūrinio gyvenimo 
centras. JC sodelyje prieš porą sa
vaičių išaugo naujas, meniškas kop
lytstulpis buv. JC direktoriaus a.a. 
kun. J. Raibužio, SJ, atminimui. Kop
lytstulpį užsakė Čikagos jūrų skauti- 
ja buvusio jų kapeliono atminimui, 
o jį sukūrė dail. A. Paskočimas, 
prieš kuri laiką tą patį sodelį pa
puošęs dailiu kryžiumi kadaise prieš 
caro kazokus kovojusių kražiškių at
minimui.

Išsamesnę JC veiklos studiją su 
skaičiais bei statistikomis paskelb
siu vėliau, kai iš atostogų sugrįš JC 
direktorius kun. A. Kezys, kai jo 
pavaduotojas kun. V. Gutauskas pa
ruoš atsakymus į duotus klausimus, 
šia proga noriu priminti, kad JC 20 
m. sukakties iškilmės įvyks š.m. spa
lio 2 d. Didžiojoje salėje bus aka
demija ir meninė dalis, kavinėje — 
vakarienė ir pasilinksminimas. Prieš 
tai jaunimo organizacijų rengiama 
didžiulė mugė.

IR VASARĄ VEIKLOS PERDAUG
Tradicinė eisena pavergtųjų tautų 

savaitės proga bus liepos 16, vidur
dienį, Čikagos miesto centre. Eiseną 
rengia pavergtųjų tautų komitetas, 
kooperuodamas su ALTa ir LB Vi
durio Vakarų apyg. valdyba, nes 
abi šios bendrinės organizacijos vie
šais atsišaukimais spaudoje kreipėsi 
į lietuvius, kviesdamos jas eisenoje 
dalyvauti. Bet va, kaip ir per daugelį 
metų, šiuo laiku keli šimtai Čikagos 
skautų stovyklauja Rako stovykloje. 
To dar negana. LB Marquette Parko 
apyl. valdyba skelbia, kad tą pačią 
dieną Union Pier, Mich., įvyksta jų 
rengiama gegužinė, gi Marquette 
parke tuo pat metu, kai vidurmies- 
tyje vyks pavergtųjų tautų eisena, 
skelbiamos rungtynės tarp įvairių 
miesto komandų, taip pat pasilinks
minimas, kuriame gros Vyt Dargio 
vedamas orkestras “Vytis”. Visi tie 
skelbimai sudėti į “Draugo” š.m. lie
pos 9 d. nr. Į juos įsiskaičius, susi
daro įspūdis, kad ir vasarą Čikagos 
lietuvių veikla yra pašėlusiai didelė 
bei plati ir kad pavergtųjų tautų 
eisenos proga, kuri leidžiama spe
cialiu JAV prezidento ir kongreso 
nutarimu, mes negalime bent vienai 
dienai tos veiklos sustabdyti ir vie
ningai bei masiškai dalyvauti pa
vergtųjų eisenoje. Į pastarąją nu
krypsta ir amerikiečių televizijos ir 
didižosios spaudos akys, formuojan
čios viešąją opiniją. Tos opinijos 
mums kartais labai prisireikta gyvy
binėmis tautai ar išeivijai akimirko
mis. *

DAUŽVARDŽIO FONDAS
Lietuvių žurnalistų S-gos cv, jau 

šešeri metai reziduojanti Čikagoje, 
baigia savo antrąją kadenciją. Arti
miausiu laiku bus renkama nauja 
LŽS cv. Nominacijų-rinkimų komisi
ją sudaro “Draugo” vyr. red. kun. 
Pr. Garšva, “Margučio” radijo pro
gramų vedėjas P. Petrutis ir rašyt.

J. Toliušis. Buvo kreiptasi į atskirus 
skyrius, kad jie siūlytų bazę, kur 
turėtų būti išrinkta naujoji LŽS cv. 
Detroitas ir Torontas pasisakė už 
Čikagą, Los Angeles skyrius pažadė
jo pasiūlyti kandidatus iš savo narių 
tarpo .Oficialų žodį dėl rinkimų ne
trukus spaudoje tars nominacijų-rin
kimų komisija. Dabartinė LŽS cv 
liepos 6 d. buvo susirinkusi posė
džio. Jame padarytas svarbus nuta
rimas: Dr. P. Daužvardžio fondas 
jauniesiems lietuvių spaudos ir ra
dijo bendradarbiams ugdyti, po ve- 
lionies mirties įsteigtas čikagiškės
I. ŽS cv, atskiriamas nuo cv funkci
jų ir paliekamas kaip atskira insti
tucija LŽS-goje. Fondui administ
ruoti išrenkama speciali komisija iš 
Čikagoje gyvenančių LŽS-gos narių. 
Kur bebūtų išrinkta LŽS cv, fondas 
liks Čikagoje, nes su ja neatskiria
mai suaugęs a.a. Lietuvos gen. kon
sulo dr. P. Daužvardžio vardas. Be 
to, čia geriausia dirva surinkti dau
giau lėšų fondui, ypač toliau tęsiant 
tradicinius ir visuomenės nepapras
tai gausiai lankomus spaudos balius. 
Dr. P. Daužvardžio fondo administ
racinis organas bus išrinktas visų 
narių slaptu balsavimu, renkant 
centro valdyba, kontrolės komisiją 
ir garbės teismą. LŽS cv paskutinia
me posėdyje galėjo pasidžiaugti pa
lyginti geru finansiniu stoviu. Tą 
dieną s-gos kasoje buvo $3,906, o 
Dr. P. Daužvardžio fonde — $2,095. 
LŽS cv nutarimą Dr. P. Daužvardžio 
fondą laikyti savarankiška institu
cija LŽS-gos rėmuose labai palan
kiai sutiko ir velionies konsulo žmo
na, dabartinė gen. Lietuvos konsule
J. Daužvardicnė. Netrukus bus krei
piamasi į redaktorius ir liet, radijo 
valandėlių vedėjus, kad jie vėl pri
statytų jaunuosius kandidatus pre
mijomis iš dr. P. Daužvardžio fondo 
gauti.

Pasaulio ivykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

riarna. Albanijos ambasada Pe- 
kinge vedamojo kopijas parūpi
no visiems užsieniečiams žurna
listams ir netgi užsienio valsty
bių ambasadoms. Kiniečių kom
partijos vadai j šį vedamąjį dar 
neatsikirto, matyt, vengdami 
propagandinės įtampos. Santy
kių atvėsimą pabrėžia nedauge
lio pastebėtas faktas, kad Alba
nija nepasiuntė sveikinimo tele
gramos H. Kuo-fengui, kai jis 
perėmė mirusio Mao pareigas ir 
tapo komunistų partijos vadu.

Pasitraukė 
gubernatorius

Australijos premjeras M. Pra
skris Kanberoje ir karališkieji 
Buckingamo rūmai Londone pa
skelbė Australijos gubernato
riaus J. Kerro atsistatydinimą. 
1975 m. politinės krizės metu 
jis pašalino darbiečių vyriausy
bę su premjeru G. Whitlamu, 
laikinai valdžią perdavė libera
lų premjerui M. Fraseriui ir par 
skelbė parlamento rinkimus, 
kuriuos laimėjo liberalai su sa
vo sąjungininkais. Nuo to laiko 
darbiečiai bei jų šalininkai gu
bernatoriui J. Kerrui rodė atvi
rą savo neapykantą, netgi dažais 
buvo apipylę jo automobilį. 
Naujuoju Australijos guberna
torium paskirtas teisės prof. Z. 
Cowenas, Queensland© univer
siteto vicerektorius. Pareigas iš 
J. Keryo jis perims gruodžio mė
nesį. Su nauju gubernatorium 
tikimasi užbaigti vidinį australų 
nesutarimą. Daug kam atrodė, 
kad gubernatorius J. Kerras ne
turėjo teisės premjero G. Whit- 
lamo vyriausybei pašalinti, nes 
tokios teisės neturi net ir pati 
karalienė Elzbieta.

Winnipeg, Manitoba
PAMINĖJOME SIBIRINIUS TRĖ

MIMUS. š. m. birželio 12 d., KLB 
Winnipego apylinkės valdyba, pasi
tarusi su šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos kleb. kun. J. Bertašiumi, pa
maldomis atžymėjo 1941 m. birželio 
14-15 d.d. žiauriuosius lietuvių trė
mimus iš savo krašto. Prie altoriaus 
su Lietuvos tautine vėliava prisiarti
no jaunimo atstovas Marius Timmer- 
manas, kurios sargyboje, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, pasikeisda1 
mos stovėjo: Aldona Jančiukaitė, Rū
ta Bežytė ir Teklė Timmermanienė. 
Tai dienai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. J. Bertašius, pabrėžda
mas: “Mylėkite vienas kitą, kaip my
lėjo tremtiniai sugrūsti į gyvulinius 
vagonus vežami į tolimąsias Sibiro 
taigas pražūčiai. Jie dalinosi vis
kuo, skendo meilėje vienas kitam...”

Pamokslui pasibaigus buvo pra-| 
nešta, kad tolimesnis trėmimų minė
jimas įvyks 4 v.p.p. St. Peter’s Evan- 
gelical-Lutheran Church, prie kurios 
yra prisiglaudę latviai. Minėjimas 
buvo surengtas visų trijų tautybių 
kartu. Šiais metais minėjimui vado
vavo latviai. Programą tvarkė Lat
vių B-nės atstovas Ojans-Charles Ra- 
dovskis ir Lietuvių B-nės pirm. Juo
zas Demereckas.

Minėtoje šventovėje susirinko apie 
80 asmenų. Estų iš viso nesimatė. 
Prie lietuvių vėliavos stovėjo pasi
keisdami M. Timmermanas ir J. De
mereckas. Prie lietuvių trispalvės 
sargyboje stovėjo: Rūta Bežytė, Lisa 
Daubaraitė, o prie Latvijos vėliavos 
— T. Timmermanienė, ne£ latvių 
jaunimas atėjo pavėluotai.

Maldas atliko lietuvių ir latvių 
kunigai. Sv. Rašto ištraukas skaitė 
J. Demereckas ir vienas iš latvių. 
Pamokslą anglų k. pasakė latvių 
kunigas Egil Grislis, kuris profeso
riauja Manitobos universitete. Kal
ba buvo labai išsami ir lietė visų tri
jų tautybių trėmimus. Minėjimas 
baigtas visų trijų tautybių himnais, 
pritariant vargonais. Aukas rinko 
Latvių B-nės atstovas Blazmanis ir 
Snikeris.

Po minėjimo Latvių B-nės atsto
vas Radovskis, Lietuvių B-nės pirm. 
J. Demereckas, vicepirm. Marius 
Timmermanas ir didžioji dalis minė
jimo dalyvių nuvežė ir padėjo vai
niką prie nežinomo kareivio pa
minklo. Latvių B-nės atstovas tarė 
trumpą žodį anglų kalba. Minėjimas 
praėjo gana gyvai ir tvarkingai.

KITOS ŽINIOS. Į jaunimo stovyk
lą Kalgaryje liepos 1 d. išvyko Win
nipego lietuvių parapijos kleb. kun. 
J. Bertašius, kuris buvo stovyklos 
kapelionu. Su juo kartu stovyklauti 
išvyko jaunimo atstovas M. Timmer
manas ir Rūta Bežytė.

Į okup. Lietuvą birželio 16 d. iš 
Winnipego išvyko Viktorija Dauba- 
raitė, Marija Vidrikienė ir Barbora 
Radzevičiūtė.

š.m. birželio 28 d. važiuodamas 
traktoriumi užsimušė netoli Carber-
ry miestelio turėjęs gražų ūkį 83 mer 
tų amžiaus Juozas Baranauskas. Pa
laidotas liepos 2 d. Carberry kapi
nėse. Į laidotuves buvo atvykusi 
žmonos sesuo iš Tororjto.

PRASIDĖJUS FOLKLORAMOS ’77 
parengiamiesiems darbams, valdžios 
pareigūnas C. W. Semchyshyn, pa

TIMS 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

skyrė ryšininkais iš savo departa
mento: Winnipego universiteto stu
dentę^ Claire Simpson ir studentą iš 
Manitobos universiteto Gordon 
Adams.

Š.m. gegužės 26 d. įvyko informa
cinis pasitarimas J. T. Timmermanų 
bute, kur Folkloramos ’77 parengia
miesiems darbams iš B-nės pusės 
atstovavo T. Timmermanienė ir K. 
Strikaitis. T. Timmermanienė sve
čiams pasodė keletą paveikslų, gau
tų iš dailininkės Tamošaitienės, 
daug albumų iš Lietuvos, ypač Vil
niaus krašto. Taip pat parodė įvai
rių tautinių juostų ir šiaip gražiai 
išsiuvinėtų rankdarbių. Studentai 
tuo labai domėjosi.

Studentė Claire Simpson paklau
sė T. Timmermanienę, ar ji nebuvu
si okup Lietuvoje. Ji taip atsakė: 
“Mano vyras yra olandų kilmės. Mes 
buvome nuvykę į vyro gimtinę Olan
diją. Ten jis turi daug giminių, ku
rie turi nuosavus ūkius ir gražiai 
gyvena. Mes ten nuvykę padėjome 
sodinti gėles, medelius ir kitus ža
lumynus. Vykome iš vieno ūkio į 
kitą be jokių trukdymų. Kai aš nu
vykau į savo gimtąjį kraštą Lietu
vą, man leido tik 5-kiom dienom ap
sigyventi sostinėje Vilniuje, kur yra 
skirtas specialus viešbutis turistams. 
Aš negalėjau nuvykti į savo gimtąjį 
kampelį, bet iš ten mano giminės 
buvo atvežami specialiai tik su ma
nim pasimatyti. Netikėjau, kad ten 
taip viskas suvaržyta, o aš su savo 
giminėmis susitikusi tik verkiau, 
verkiau.” Studentė, labai nustebusi 
tokia informacija, mane paklausė: 
“Ar tamsta, p. Strikaiti, buvai ka
da nuvykęs į savo gimtinę?” Aš atsa
kiau — ne. Tuo ir baigėsi mūsų pa
šnekesys.

T. Timmermanienė paruošė sve
čiams kavą su gardžiu tortu ir py
ragaičiais. Pokalbis truko nuo 9 v.r. 
iki 1 v.p.p. Svečiai išvyko labai pa
tenkinti. Paliko savo adresus ir pra-

Balio Maskeliūno ištaiga

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 •

DĖMESIO, 
GRUPĖS IR 

ORGANIZACIJOS!
Programa “Kanada Dirba” grįž

ta vėl. Tai jūsų darbų plėtimo pro
grama, pasiruošusi jums padėti. 
Bet atsiminkite - paskutinė die
na paduoti prašymams yra rug
pjūčio 26.

Dar kartę turėsite progę pra
dėti naudingus darbus asme
nims, neturintiems darbo.

Jeigu jūsų idėja yra gera ir 
jūsų grupė turi pakankamai ryž
to bei patirties ję įvykdyti, “Ka
nada Dirba” programa galės pa
rūpinti reikalingas lėšas.

Štai kaip reikia tai atlikti.

Sutarti dėl projekto, kurį 
visi remtų. Nuodugniai jį 
išmęstyti. Nustatyti, 
kiek bus jame 
darbų, kiek 
reikės išleisti 
atlyginimam

šė neužmiršti, o jie iš savo pusės 
padės lietuvių paviljonui, kiek ga
lėdami.

Laiko nebedaug. Folklorama ’77 
visai artėja, tad visi winnipegiečiai, 
be jokių išimčių, dalyvaukime ir vi
sokiais būdais remkime, kad iš sve
timtaučių susilauktume gero vardo
Lietuyai.

K. Strikaitis

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

ir kitiem dalykam, kas vadovaus 
projektui diena iš dienos.

Tuomet kreipkitės į Kanados 
Darbo Jėgos Centrę arba Darbų 
Sudarymo Skyrių (Canada Man
power Centre or Job Creation 
Branch), paimkite prašymo blan- 
kę ir vadovę “Guide to Appli
cants.”

Prašymas nėra sudėtingas, ta
čiau sužymėkite visas detales, 
užpildykite aiškiai ir tiksliai. Jei
gu esate reikalingi pagalbos, jūsų 
CMC arba JCB įstaigos padės už
pildyti blankę.

Maln-d'ceuvre 
et Immigration 

Bud Cullen 
Ministre

■ Manpower
H and Immigration

Bud Cullen 
Minister

Kanada Dirba” programa 
yra gera proga pagerinti 

jūsų bendruomenę. 
Tad pradėkime 

svarstyti 
naujas 
idėjas!

For all oi us.

o YPSENOS Parink0 Pr-Alš-
Abu teisingi

Susitiko kartą du garsūs vo
kiečių kompozitoriai — Wagne-

Turtas ir mokslas
Turtuolis paklausė mokytą 

žmogų:

moka vertinti turtą, o turtingie
ji retai temoka vertinti mokslą.

Balerinos
Miręs anglų dramaturgas Ber

nard Shaw nemėgo klasikinio 
baleto. Kartą jis teatro direkto-

ris sū Šumanu ir ilgokai kalbė
josi.

— Puikus žmogus tas Šuma
nas, — sakė paskui Wagneris, 
— tik gaila, kad jis visą laiką 
tyli.

O Šumanas apie Wagnerj:
— Man jis labai patinka, tik 

perdaug plepa.
• Tinginiavimas taip pamažu 

keliauja, kad bematant vargas jį 
paveja.

— Kodėl prie turtuolio durų 
dažnai gali pamatyti mokytą, o 
prie mokyto žmogaus durų tur
tuoliai beveik niekad nesirodo.

— Dėlto, kad mokyti žmonės

riui pašaipiai patarė:
— Užuot savo balerinas ver

tę vaikščioti pirštų galais, galė
tumėt pa j ieškoti truputį augš- 
tesnių...

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
vilus kelionių reikalus j 
betkurių žalį sutvarkys 

Marius Rusinas ~ Tel. 531-4674 5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

V. EACENAS
All Seasons Travel, b.D.

2224 DUNDAS STREET WEST, 

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
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

-p. -pj INSURANCEDresher-darauskas £?dencJ
». r. n R ES HER

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

Lietuvių kalba patarnauja -—V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandas: 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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

INSURANCE



10 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1977. VII, 21 — Nr. 29 (1432)

TORONTO
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

Sporto klubas “Aušra” ĮJ' B B B
rugpjūčio 6, šeštadienį, B B Bff B B B 
6 v. vakaro, rengia har B% B

— Lietuvos Kankinių parapijos 
adresas: 494 Isabella Ave., Missis
sauga, Ont. L5B 2G2. Tel. 277-1270.

— Šventovės mūro darbai užbaigti. 
Pirmadienį užbaigtas stilingas šven
tovės bokštas. Toliau vykdomi šven
tovės ir parapijos salės vidaus įren
gimo darbai.

— Šventovės statybai aukojo po 
$500: B. Kronas, Hamiltone ir V. 
Jurgulienė, $400: M. Krivickas Oak- 
villėje, po $200: A. O. Biveiniai Ha
miltone ir J. A. Jakelaičiai, $150: 
Malis Georgetowne, Ont., $125: V. S. 
Aušrotai, po $100: V. M. Miceikai 
Simcoe, Ont., K. J. Ožalai, J. S. Me
deliai, Oshawoj, Ont., ir V. Lapai- 
tienė savo vyro a.a. Antano atmini
mui, $25 J. Šatrienė Gravenhurste, 
Ont. Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį antradienį Šv. Jono 
liet, kapinėse palaidota a.a. Ėdė Jan
kutė, visuomenininkės Elzės sesuo. 
Velionės artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Dėl atostogų porą sekmadienių 
neatvyko parapijos autobusas paim
ti maldininkų nuo Islingtono pože
minio traukinio. Reikalas išaiškintas, 
ir sekantį sekmadienį autobusas Is
lington stotyje maldininkų lauks 
10.30 vai.

— Dėkojame Tėvui Augustinui, 
OEM, Prisikėlimo par. klebonui, pra
ėjusį sekmadienį talkinusiam šiai 
parapijai, laikant pamaldas Wasa- 
goje.

— Ruošiasi tuoktis: James F. Al
len ir Irena M. Psezdzieckytė, And
rius Bigauskaą ir Gražina T. Wolo- 
szezuk.

— Pamaldos: 11 vai. už a.a. Oną 
Ališauskienę ir a.a. Oną Matukaitie- 
nę, Wasagoje už a.a. Stasį Jonaitį ir 
a.a. Alą Balčiūnienę.

Sutuokti: Guido Naccarato ir Eli- 
lija Patašiūtė.

Lietuvių Namų žinios
— Liepos 10, sekmadienį, pietau

tojai, kurių buvo apie 200, suaukojo 
P. A. Bražinskams $100. Beveik visi 
pasirašė peticiją JAV prezidentui, 
kad P. A. Bražinskams būtų leista 
apsigyventi Amerikoje. Jiems taip 
pat surinkta $104 per vieną vakarą 
“Vilniaus” paviljone. Aukos jau pa
siųstos.

— Lapkričio 5 d., šeštadienį, LN 
didžiojoje salėje vėl bus ruošiamas 
“Nepriklausomos Lietuvos” balius. 
Programą atliks iškili operos solistė 
ir gastrolėmis pagarsėjęs vyrų cho
ras. Atsilankiusieji turės progą pa
šokti grojant geram orkestrui ir pa
remti spaudą.

— Liepos 13 d., bingo metu, -du 
jauni vyrai išnešė dalį bingo pinigų 
tuo laiku, kai buvo pardavinėjamos 
kortelės. Algio Virušio ir K. Batūros 
vikrumo dėka vienas jų buvo pagau
tas ir policijos suimtas. Vėliau išaiš
kintas ir kitas. Dalis pinigų rasta, 
viskas perduota policijai tvarkyti.

— Lietuvių Namų popietėn susi
rinko apie 200 svečių. Knygoje pasi
rašė: K. Stankevičius ir J. Vieraitis 
iš Montrealio; O. Miniatienė, dr. B. 
Miniataitė, P. ir J. Dromantai ir J. 
Matukas iš Čikagos; A. Mačiulis iš 
St. Petersburgo, Florida; E. Jasaitie
nė iš Des Plains, Ill.; P. ir V. Du
bauskai iš Niujorko; J. ir A. Pivo
riūnai iš Racine, Wisconsin; D. Ba- 
laišytė ir D. Jonynas iš Londono, 
Ont.; J. ir P. Gurkliai iš Stayner, 
Ont.; S. Užemeckienė iš Los Ange
les; S. Mickelevičienė iš Vašingtono; 
V. Kelertienė, Rima ir Kristina Ke- 
lertaitės iš Wisconsin; J. Stankūnas 
iš Floridos.

— Susidomėjimas LN poilsio sto
vykla yra didelis. Užsiregistravę pra
šomi neatidėliojant sumokėti stovyk
los mokestį. Ji atidaroma liepos 30 
d., 12 v.p.p. Stovyklavietė yra dvi 
mylios nuo Wasagos miestelio, prie 
River Rd. kelio. Adresas: Franciscan 
Fathers Camp, New Wasaga, Elm
vale, Ont. Tel. 1-705-429-2788. Rug
pjūčio 6, šeštadieni, 1 v.p.p., rengia
ma gegužinė su loterija. Vaisvande
nių ir ledų bus galima gauti vieto
je. Veiks užkandžių bufetas. Į gegu
žinę iš LN vyks autobusas, kuris grįš 
į Torontą tą patį vakarą. Norintieji 
stovyklauti ar vykti autobusu į ge
gužinę prašomi registruotis Lietuvių 
Namuose arba pas Martyną Račį.

IŠNUOMOJAMAS be baldų trijų 
kambarių ir virtuvės su garažu bu
tas porai be vaikų. Skambinti tel. 
453-7053 Toronte anksti rytą arba 
vėlai vakare.

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

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

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

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.

— Ateitininkų stovykla prasidėjo 
liepos 17, sekmadienį, pamaldomis ir 
iškilmingu atidarymu. Stovyklos ka
pelionas — kun. Antanas Prakapas, 
OFM. Stovyklos adresas Wasagoje: 
Franciscan Fathers Camp, New Wa
saga, Elmvale, Ont. Telefonas 1-705- 
429-2788.

— Mišios pranciškonų stovyklavie
tėje Wasagoje sekmadieniais visą 
liepos mėnesį laikomos 11 v.r.

— Mūsų parapijos 25-mečio leidi
nyje planuojama aprašyti visų orga
nizacijų veiklą. Prašome organizaci
jas, draugijas bei įvairius vienetus 
atsiųsti kaip galima greičiau apra
šymus.

— Dėkojame Vitaliui Matulaičiui 
už $25 auką religinei Lietuvos šalpai.

— Vasaros metu, chorams atosto
gaujant, bendrai gieda visi pamaldų 
dalyviai per 10 v. ir 11.30 v. Mišias. 
Vargonais palydi pakaitomis muz. E. 
Krikščiūnas ir sol. V. Verikaitis.

— J. B. M. Žėkai gausiame gimi
nių ir draugų būryje paminėjo savo 
tėvelių Onos ir Juozo Žėkų mirties 
metines. Liepos 16, šeštadienį, 11 v. 
mūsų šventovėje buvo atlaikytos ge
dulingos Mišios, po kurių Parodų sa
lėje buvo suruošti iškilmingi pietūs.

— Moterystei ruošiasi Angelė Čap- 
likaitė su Aleksandru Zacheju.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
trečiadieniais, 4 v.p.p., senosios kle
bonijos patalpose. Visi pensininkai 
kviečiami ir laukiami.

— Parapijos kavinėje sekmadie
niais po Mišių vasaros metu galima 
gauti kavos ir pyragaičių. Dėkoja
me Greičiūnų šeimai — Jonui, Bro
nei ir Vytui už patarnavimą.

— Vytautui ir Felicijai Urbonams 
reiškiame gilią užuojautą, mirus Vy
tauto motinai Marijonai Čikagoje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Albi
ną Venckų, užpr. A. Venckus, 8.30 
už Jadvygą Grigaliūnienę, užpr. 
draugai, 9 v. už Jurgį Preikšaitį, už
pr. V. T. Gražuliai, 9.30 v. už Kotry
ną Taujenienę, užpr. tretininkės; 
sekmadienį, 8 v. už Emiliją Merke- 
vičienę, užpr. V. M. Valaičiai, 9 v. 
už Eleną Tuinylienę, užpr. B. S. Sa
kalai, 10 v. už Petrą Augustinavi- 
čių, užpr. J. Augustinavičienė, 11.30 
v. už parapiją, 8.30 v.v. už Oną Juk
nevičienę, užpr. J. N. Šimkai.

A.a. Ėdė Jankutė, Mažosios 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus dukra, širdies smūgiu 
mirė liepos 15 d. vidurnaktį. 
Velionė buvo gimusi 1896 m. 
Bitėnuose. Palaidota liepos 19 
d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje..

Dr. J. Urbaitis nuo liepos 20 
iki rugpjūčio 20 d. atostogauja, 
ir jo kabinetas uždarytas.

Bernardo Naujalio natūra
laus gydymo klinika nuo liepos 
29 d. atostogaus ir bus uždaryta. 
Kreiptis tik po rugpjūčio 21 d.

Italijos meno akademija Mi
lane (Accademia Science Lette- 
re Arti) pakvietė dail. Telesforą 
Valių garbės nariu. Šioje akade
mijoje yra 100 tikrųjų ir 100 
garbės narių, gyvenančių įvai
riuose pasaulio ^.kraštuose. Ji 
įsteigta 1919 m. Priėmimo pro
ga akademija atsiuntė dail. T. 
Valiui atitinkamą diplomą. Dail. 
T. Valius taip pat yra įrašytas 
biografinėje enciklopedijoje, ku
rią leidžia International Biogra
phical Centre Cambridge mies
te, Britanijoje.

Metropolinio Toronto sociali
nė taryba su Ontario geroves ta
ryba paruošė pranešimą apie 
mokamas pašalpas darbo ir pra
gyvenimo šaltinių neturintiems 
asmenims. Tokios gerovės pa
šalpos toli gražu nėra pakanka
mos. Vienam, asmeniui pragy
venti reikia $5.430 per metus, o 
gerovės $2.340 pašalpa tesudaro 
vos 43% šios sumos. Vienas tė
vas ar viena motina su vienu 
vaiku per metus gauna $4.045, 
nors normaliam pragyvenimui 
reikėtų $6.464. Pašalpa tesiekia 
63% būtinos sumos. Negeresni 
reikalai ir su dviejų tėvų, turin
čių du vaikus, šeima. Per metus 
jai reikėtų $10.478, o duodama 
$5.762, t.y. 55%. Ontario pro
vincijoje gerovės pašalpas gau
na apie 340.000 suaugusių ir 
vaikų. Prieš 15 metų jas gaunan
čių ontariečių skaičius buvo ge
rokai mažesnis — 167.434. Ge
rovės pašalpos buvo padidintos 
8% nuo liepos 1 d., bet didžiąją 
padidinimo dalį tenka atiduoti 
buto ar kambarių savininkams 
už pabrangintą nuomą. Praneši
mo autoriai konstatuoja, kad 
pašalpų gavėjai yra priversti at- 
sisąkyti visko, išskyrus maistą, 
pastogę ir aprangą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam Tėvams 

pranciškonams, visiems artimie
siems už gražius sveikinimus, 
dovanas ir dalyvavimą mūsų 
šešiasdešimt metų vedybinio gy
venimo sukakties iškilmėje.

Kunigunda ir Antanas 
Dobilai

S
1#J| A D A WASAGOJE> OAKVIEW IbJBKmIbF/I community hall

Tą pačią dieną, 11 v. ryto, 

Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje įvyks

MONTREAL®

krepšinio rungtynės
Visi kviečiami. Sporto klubas "Aušra"

“Aušros” sporto klubas kvie
čia visus Wasagos vasarotojus 

. rugpjūčio 6 d. į šokių vakarą 
Oakview Community Hall ir į 
krepšinio rungtynes Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje. (Žiūr. skel
bimą).

Lituanistinį vasaros semina
rą-stovyklą ir šiemet rengia 
PLJS Ryšių Centras rugpjūčio 
14-26 d.d. Divine Word semina
rijos patalpose Conesus, N.Y. 
(netoli Ročesterio). Apie sąly
gas teirautis: PLJS Ryšių Cent
ras, 2422 West Marquette Rd., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 1-312- 
476-0601.

Lankėsi “T. žiburiuose” Vy
tautas A. Mažeika iš Clinton, 
Iowa, lydimas giminaičio J. 
Gustainio. Ta proga svečias už
sisakė “T. Žiburius”. Taip pat 
lankėsi Vytautas Aras (Asevi- 
čius) su p. Ona Ariene iš Aust- 
talijos, lydimi dail. J. Lemkie- 
nės. Jiedu ypač domėjosi spaus
tuvės darbu, nes jiems tenka 
dalyvauti ir “Mūsų Pastogės” 
savaitraščio leidimo rūpesčiuo
se.

Šeštoji baltiečių studijų drau
gijos AABS konferencija įvyks 
1978 m. pavasarį Toronte. Ruo
šai šį kartą vadovauja latviai. Iš 
lietuvių rengėjų komitete daly
vauja: Gintas Bėrius (Beresne
vičius) — finansų kom., Tatja
na Renkauskaitė — parengimų 
kom., Ona Amolevičienė — pa
rodų kom. pirmininkė, Algi
mantas Banelis — parodų kom.

NPM seserų vadovaujamoje 
berniukų stovykloje Neringoje, 
Vermonte, iš 99 dalyvių, suva
žiavusių iš dešimt JAV valstijų, 
22 buvo torontiečiai. Sumaniai 
s. Ignės Marijošiūtės vadovau
jama stovykla pasižymi ne tik 
gražia aplinka, bet ir pavyzdin
ga tvarka, atrinktais vadovais 
ir berniukams tinkama progra
ma krikščioniškoje ir lietuviš
koje dvasioje bei kalboje. Ber
niukai visuomet grįžta paten
kinti, tad ir tėvai nesigaili ilgos 
kelionės nuvežant ir pasiimant 
vaikus. Pastaraisiais metais sto
vykla taip išpopuliarėjo, jog ne
besutalpinami visi norintieji. 
Šiuo metu Neringoje vyksta 
mergaičių stovykla.

Molsono alaus darykla -pradė
jo skirti metines premijas ge
riausioms šokėjų grupėms, da
lyvaujančioms tarptautiniame 
piknike centrinėje Toronto sa
loje. šiemetiniame piknike lie
pos 1-3 d.d. dalyvavo 28 tautinių 
šokių grupės. Pirmąją $1.000 
premiją ir Molsono folkloro tau
rę laimėjo serbų Hajduko Velj- 
ko grupė, $600 — ukrainiečių 
“Vesniakas”, $400 — Austrijos 
Alpių vaikinai.

Vairuotojams paslaugas tei
kianti “Ontario Motor League” 
draudos organizacija pradėjo ty
rinėti automobilių remontą at
liekančius garažus Toronte, kur 
jų yra apie 2.400. Tyrinėjimo 
tikslas — atrinkti 100 garažų, 
sąžiningai taisančių automobi
lius už normalią kainą, ir juos 
rekomenduoti savo nariams. 
“Ontario Motor League” orga
nizacijai priklauso 238.000 au
tomobilių savininkų Toronte. 
Atrinktieji garažai gauna ap
šviestą veržlėrakčio iškabą su 
numeriu, nurodančiu atliekamo 
remonto pobūdį. Vėliau ši pro
grama bus praplėsta ir į kitas 
Ontario vietoves. Jos dėka au
tomobilių savininkai lengvai ga
lės surasti sąžiningai! darbą at
liekančius garažus.

Gabiausių mokinių sąrašuose 
šiais metais figūruoja Haroldas 
Povilaitis su 93.1 pažymiu. Jis 
įrašytas pačiu pirmuoju Royal 
Yorko gimnazijoje. Joje net 10 
mokinių gavo provincinės vy
riausybės stipendijas.

Tautinėje Kanados parodoje 
Toronte kasmet rengiama tra
dicinė aviacijos šventė, šiemeti
nėje šventėje rugsėjo 2-5 d.d. 
pirmą kartą pasirodys naujasis 
amerikiečių aviacijos naikintu
vas “F-15 Eagle”, pagamintas 
McDonnell Douglas bendrovės.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
WASAGOJE.

Stovykla atidaroma liepos 30, Šeštadienį, 
uždaroma rugpjūčio 7, sekmadienį

Registracija — $2 asmeniui
Mokestis: vienam asmeniui — $10, šeimai — $20.
Sudaryta įdomi ir įvairi programa • Veiks virtuvė. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius atostogauti šioje 
pirmoje Lietuvių Namų stovykloje.
Registracija — Lietuvių Namuose. Tel. 533-9030

rugpjūčio 6, 
šeštadienį

V rengiama šauni

IF Pradžia 1 v. p. p.
Bus turtinga loterija.

Vaisvandenių ir ledų gausite vietoje. Veiks užkandžių bufetas.
įėjimas — laisva auka. Iki pasimatymo! Lietuvių Namų Vyrai

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 ta projektą paremti lėšomis.

Aukas, užpildant žemiau spausdinama atkarpą, 
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 $
S3SSS3CZZŠ

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 susitarimų.
Rašyti: w s Kuzmas
Lithuanian Community Association of Toronto
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6

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

Vladas Vanagas, branduoli
nės fizikos mokslininkas, Lietu
vos Mokslų Akademijos narys 
— korespondentas, šiuo metu 
mokslinį darbą atlieka Toronto 
universitete, kuriame išbus iki 
kovo mėn.

Karališkajame Ontario muzė- 
juje balandžio 19 d. atidarytą 
Kinijos 1644-1911 m. ceremoni
nių drabužių parodą aplankė 
80.000 asmenų.

Ontario vyriausybė nutarė 
1886 m. Toronte pastatytus par
lamento rūmus padaryti priei
namus visiems gyventojams, net 
ir invalidams kėdėse su ratu
kais. Jiems bus įrengtas specia
lus įvažiavimas pro duris ir net
gi keltas tarp pagrindinio pasta
to ir šiaurinės rūmų dalies, ku
rios grindys yra augštesnės še
šiom pėdom. Projekto įgyven
dinimas pareikalaus $212.000.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Birželio mėn. šv. Kazimiero 

šventovėje įvyko Lindos Mališaus- 
kaitės ir Henriko Figūra (lenkų kil
mės) sutuoktuvės, kurių apeigas at
liko klebonas kun. dr. F. Jucevičius. 
Vaišės vyko Viktorijos salėje, West- 
mounte. Povestuvinėn kelionėn jau
navedžiai išskrido į Havajų salas.

—■ Sofijos ir Vyto šlekių vedybi
nio gyvenimo 25-rių metų sukak
čiai paminėti giminių Gražinos ir 
Jono Žurkevičių iniciatyva jų na
muose buvo surengtos vaišės. Su
kaktuvininkai buvo pasveikinti, įtei
kiant sidabrinę dovaną. Dalyvavo gi
minės iš Sault Ste. Marie, Ont., iš 
Montrealio ir artimieji bičiuliai.

— Parapijietei, Vidai žitkutei, šią 
vasarą besiruošiančiai ištekėti, buvo 
surengtas mergvakaris p.p. Dąlmon- 
tų bute. Savo ir visų susirinkusių 
panelių bei ponių vardu ją pasveiki
no Vidos krikšto motina Albina Iš- 
ganaitienė. Dovanas įteikė Rūta Ku- 
zaitytė. Buvo paruoštos gražios vai
šės. S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Tradicinė parapijos išvyka — 

gegužinė gražiai pavyko. Oras buvo 
puikus, “Palangos” vasarvietė žavi. 
Pastarosios iniciatorius ir savininkas 
p. Juodkojis viskuo tinkamai pasirū
pino. Pamaldos buvo atlaikytos gra
žioje gamtoje, giedant parapijos cho
rui. Po pamaldų dalyviai išklausė 
pranešimo apie politinius Kvebeko 
provincijos siekimus. Pietums visi 
išsiskirstė — vieni prie savo automo
bilių, kiti pas draugus. Choristai su
sirinko pas M. ir A. Čepulius, kur 
parapija juos pavaišino.

— Rengiasi tuoktis Vida Žitkaus- 
kaitė - žitkutė su Algiu Jaugeliu, Vi
da Burbaitė — su Sauliumi Goriu. 
J. Mecelytė ištekėjo už G. V. La 
Marca.

— Ant. Bendžius po širdies opera
cijos guli Royal Victoria ligoninėje.

Į Europą. Seserys Audronė ir Lilė 
Jonelytės aštuoniom savaitėm išskri
do į Europą. Žada aplankyti gimines 
Londone, Koblence ir visas V. Euro
pos valstybes. Su jomis išvyko ir L. 
Bendžiūtė.

Dail. Petras Lėlys iš Klevelando 
pirmą kartą lankėsi Montrealyje ir 
viešėjo pusseserės Stasės Ališauskie
nės šeimoje. Aplankė visas Montrea
lio įžymybes, meno parodas ir gale
rijas. Montrealis jam labai patiko, 
ypač Notre Dame šventovė.

“Rūtos” klubas suruošė giros ir sū
rio pobūvį iš Šv. Žemės grįžusiam 
klubo sąskaitininkui Juliui Jurėnui, 
kuris vysk. V. Brizgio ekskursijoje 
aplankė Liurdą, Romą, Graikiją ir 
Šv. Žemę. Susirinkusiems, kurių bu
vo per 60, labai vaizdžiai papasako
jo įspūdžius iš savo įdomios kelio
nės. — Klubo pirm. J. Adomaitis su 
žmona Maryte poilsiui išvažiavo į 
Cape Codą. x

Klubo kavinė neveiks nuo rugpjū
čio 1 d. iki rugsėjo 7 d. Klubo su
sirinkimai ir toliau bus tęsiami kiek
vieną trečiadienį. A. A.

Sol. G. čapkauskienė grįžo iš Los 
Angeles, kur sėkmingai koncerta
vo vietos lietuviams. Dabar ruošiasi 
naujiem koncertam. K.

“Litas” birželio 28 d. jauniesiems 
savo nariams surengė net dvi išvy
kas. Jauniai (iki 12 metų) autobusu 
vyko į “Pare Safari Africain”. Vy
resniesiems buvo duoti bilietai į 
“Forume” vykstantį koncertą. Jau
nesnieji, kurių susidarė per 30, iš
vyka buvo labai patenkinti. Čia jie 
pamatė įvairių gyvulių, žvėris ir 
paukščius iš įvairių pasaulio kraštų. 
Visi gyvuliai laisvai vaikšto parke, 
išskyrus plėšriuosius žvėris, kurie yra 
aptverti augšta vielų tvora. Autobu
sas buvo specialus — langai užtiesti 
vielų tinklu, kad vaikų pirštai ir no
sys būtų apsaugoti.

Pirmiausia pasitinka iškilmingos 
žirafos. Drambliai savo ilgais šnipais 
grabalioja apie langus, nes mėgsta 
saldainius. Prie langų veržiasi jau
nimas ir vaišina parko gyventojus. 
Čia pat maišosi ir vienkupriai, ir dvi
kupriai kupranugariai, raganosiai, 
bizonai, stumbrai, briedžiai, lamos, 
simpatingosios stirnos ir 1.1. Atvažia
vus į beždžionių rajoną, prasidėjo 
tikras cirkas. Vienos iš jų susėdo 
ant autobuso priekio, kitos sulipo 
ant langų vielų, o ant stogo net “kad
rilių” pradėjo šokti. Motinos, po pa
žastimis pasikišusios savo vaikelius, 
kabinosi kur galėdamos, ir gautus 
saldainius dalijo savo beždžioniu- 
kams. Mūsų vaikams tai buvo didelis 
džiaugsmas draugauti su judriomis 
beždžionėmis.

Apžiūrėjus visus Dievo tvarinė- 
lius, reikėjo pasistiprinti. Pagal 
kiekvieno pageidavimą buvo užsakyti 
pietūs su gaivinančiais gėrimais ir 
ledais. Pasistiprinus, “Lito” vedėjas 
Pr. Rudinskas aprūpino visus skirta 
pinigine suma ir bilietais į įvairius 
technikos išradimus. Vieni važinėjo 
traukinėliais po kalnus, kiti automo
biliais ir pan.

Puikus buvo delfinų spektaklis. 
Jie savo gudriais pasirodymais jau
nimui labai patiko. Atsisveikinant, 
palydėjo iškilmingos žirafos iki var
tų.

Mūsų “Litas” puikiai tvarkosi. Šis 
pusmetis bus užbaigtas su 7 milijo
nais. “Litas” moka daug didesnes 
palūkanas kaip Kanados bankai. Be 
to, “Litas” kasmet skiria nemažas 
sumas mūsų kultūriniam gyvenimui 
—- spaudai, mokyklai, organizacijom, 
stovyklom, skautams, ateitininkams, 
“Baltijos” stovyklai, seselėms . . . 
“Litas” taip pat nepamiršo ir pensi
ninkų klubo “Rūta”. Savo metiniame 
susirinkime po įvairių pasitarimų 
“Litas” suruošia puikias vaišes ria- 
riams. Lietuviai savo “Litu” visi yra 
patenkinti. A. A.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................... .6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........................ ...... 10.5%

Taupomąsias s-tas.................. ...7.5% Nekiln. turto ..................... 10.0%
Pensijų planas ......................... .8.5% Čekių kredito ................... ...... 12.0%
Term. ind. 1 m....................... 8.75% Investacines nuo ............. ...... 10.5%
Term. ind. 2 m. ...................
Term. ind. 3 m.......................
Duoda nemokamą gyvybės

,8.75%
9.0% 

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

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

A+A 
ANTANUI BAUBLIUI

staiga mirus, dukrai IRENAI REKŠTIĘNEI ir jos

šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Aldona ir Jurgis Ramoška

Ona Urnavičienė

A+A
Jadvygai Antanaitienei

Lietuvoje mirus, jos dukterims Kanadoje — LIU
DAI PLEČKAITIENEI, gyv. Otavoje, ir ELENAI 
ŠIURNIENEI, gyv. Wasagoje, bei jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą —

V. V. Kubiliai
Ottawa, Ont. A. Paškevičiai
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