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Dešimt ar dvylika?
Natūralu, kad artėjant naujiems mokslo metams spau

doje pradeda kilti balsų, liečiančių mūsų lituanistini švie
timą. šiais metais tie balsai yra žymiai stipresni, nes susi
koncentravo Į vieną jau nuo seniau rūgstanti klausimą: 
kaip ilgai reikia laikyti mokinius lituanistinėse mūsų mo
kyklose — dešimt ar dvyliką metų? Nors klausimas liečia 
JAV lituanistines mokyklas, bet tenka tuo reikalu pasisa
kyti ir už JAV ribų gyvenantiems, nes JAV lit. švietimo 
reforma vienaip ar kitaip visada atsiliepia ir į kitas mo
kyklas laisvajame pasaulyje.

DVYLIKOS metų lituanistinio švietimo sistema yra su
kurta JAV-se prieš dvidešimt kelerius metus. Tai 
padaryta greičiausiai taikantis prie tada buvusios 

ir dabar tebesančios amerikiečių švietimo sistemos — 8 
metai pradžios mokslui ir 4 metai gimnazijai. Pagal tą 
sistemą buvo sudarytos skyrinės programos ir parašyti 
kiekvienam skyriui vadovėliai, kaip kad yra amerikiečių 
mokyklose. Kanadoje daug metų lituanistinė mokykla 
buvo 8 metų, prieš dešimtmeti ji perėjo į 10 metų, tokia 
tebėra iki šiol. Augštesnjjį lit. švietimą Kanadoje atlieka 
lituanistiniai seminarai bei kursai, Toronte pasiekiantieji 
13-tuosius lituanistinio švietimo metus. Ilgainiui dėl for
malaus lituanistinio mokymo metų skaičiaus ir JAV-se 
pradėjo atsirasti nuomonių, linkstančių Į metų skaičiaus 
mažinimą, tam nurodant eilę praktiškų priežasčių. Svar
biausia jų buvo bene mokinių skaičiaus mažėjimas, ypač 
vyresniuose skyriuose.

Iš TOLIAU žiūrint atrodytų, kad ta visa problema daro
si kontroversinė tik dėlto, jog ne iš to taško Į ją 
žiūrima. Gal reiktų kelti kitaip redaguotą klausimą, 

kriterijumi laikant ne metų skaičių, bet lituanistinę me
džiagą, būtiną busimajam inteligentui. Atseit, pirma rei
kėtų parašyti bendro pobūdžio programą (“curriculum 
guidelines-’), o tik po to nustatyti, kiek maždaug metų' 
reiktų tai programai išeiti. Laisvesni metų skaičiaus pasi
rinkimą reikėtų palikti pačiai mokyklai ir net, kaikuriais 
atvejais, mokiniui 10-12-13 metų ribose. Kana le v. .ųęks 
laisvas pasirinkimas yra leidžiamas, o vyresniuose skyriuo
se (11-13) galutini žodį turi pats mokinys. Jeigu jis toliau 
10 metų nenorį eiti, tai ir tiek to — prievarta šio amžiaus 
jaunimui tik žalą daro. Toronte jau turime pavyzdžių, 
kad tokia tvarka gerai veikia: pasitaikė net keli atvejai, 
kai mokiniai, laiku neatėję i 11 klasę, po metų-kitų Į ją 
grižo. Visais atvejais tokie studentai yra vieni iš gerųjų, 
nes jie grįžta Į lituanistinį švietimą savo apsisprendimu. 
Jeigu JAV-bių švietimo taryba norėtų laikyti kietos kont
rolės ranką, kad 10 metų mokiniai būtų nemažiau paruoš
ti, kaip 12-kos metų, gali tai padaryti privalomais abitūros 
egzaminais, kurių vienodos temos ar klausimai būtų pa
čios švietimo tarybos pateikti visoms mokykloms. Tokius 
egzaminus galėtų rašyti ir mokinys, visai lit. mokyklos 
nelankęs, jeigu būtų pakankamai motyvų tam nelanky- 
mui pateisinti, sakysime, jis gyveno toli nuo betkurios 
lit. mokyklos.

PRIĖMUS šitokį galvojimą, pagrindinis sunkumas būtų 
nustatyti privalomą medžiagą abitūros egzaminams. 
Jau ir dabar iš to, kas šia tema rašoma spaudoje, 

matome, kad būtų sunku susitarti, štai vienas rašo, kad 
išjungimas pilnos dalyvių studijos būtų nusikaltimas. Ki
tas vėl istorijos abitūros egzaminų vietoje davęs moki
niams surašyti 20 datų, Įskaitant tokias: kuriais metais 
buvo surašytas Krėvos aktas, kada pasirašyta savitarpės 
pagalbos sutartis su Sovietų Sąjunga? Kažin ar su tokiais 
reikalavimais nenueiname virš 14-16 metų amžiaus dabar
tinio mūsų jaunimo lituanistinio pajėgumo? Ar tokie 
klausimai nėra viena iš priežasčių, dėl kurių augštesnių- 
jų klasių mokiniai meta mokyklą?

Tenka sutikti su dabartinio JAV LB švietimo tary
bos pirmininko iniciatyva atsiklausti minimu reikalu visų 
suinteresuotųjų, nes mūsų mokyklos laikosi ne švietimo 
vadovų Įsakymais, bet mokytojų ir tėvų nepaliaujamu rū
pesčiu bei pasišventimu. A. Rinkūnas

Vasario 16 gimnazija V. Vokietijoje, kurioje jau prasidėjo nauji mokslo melai. Nuotraukoje matyti senasis pastatas
— berniukų bendrabutis, sporto salės, auditorija Nuotr. V. Priščepionkos

Pasaulio įvykiai
JUGOSLAVIJOS PREZ. J. B. TITO MASKVOJE TURĖJO PASITARIMUS 
su kompartijos vadu ir naujuoju Sovietų Sąjungos prez. L. Brež
nevu, dėl šio vizito nutraukusiu savo atostogas Kryme. Atrodo, 
prezidentui J. B. Tito, turinčiam jau 85 metus amžiaus, labiausiai 
rūpi gauti L. Brežnevo pažadą, kad Sovietų Sąjunga nebandys 
kištis į Jugoslavijos reikalus po jo mirties. Pernykštis abiejų vadų 
susitikimas Jugoslavijoje nebuvo labai draugiškas dėl L. Brežnevo 
spaudimo, kad Jugoslavija pasirinktų artimesnius ekonominius 
bei politinius ryšius su Sovietų Sąjunga. Maskvoje prez. J. B. Tito 
pabrėžė kiekvienos šalies teisę vadovautis savitu komunizmu. 
Kremliuje įvykusiame pokylyje L. Brežnevas sakėsi respektuojąs 
Jugoslavijos nepriklausomybę, tačiau kompartijos visame pasau

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Rytų blokas ir Vatikanas
Vienos kardinolas F. Koeni- vadinamų “taikos šalininkų" 

gas, geras Rytų Europos reika- kandidatūra. Visa tai kol kas
lų žinovas, kurio nuomonė ir 
Vatikane daug sveria, neseniai 
pareiškė, kad Rytų bloko šalių 
vyriausybės nėra iš esmės pa
keitusios savo nusistatymo reli
gijos atžvilgiu. Toks pareiški-

tėra tik spaudos spėliojimai.
Belaukiant naujų Įvykių, lie

pos viduryje stfejėtujų tiėmę.ų 
patraukė augšto Vatikano par
eigūno — arkivyskupo Poggi 
vizitas Rumunijoje. Skelbiama,

ir suras veiksmingų būdų le
dams pralaužti, parodys ateitis.

Kad tai nelengvas uždavinys, 
rodo paskutinių dešimties metų 
isterija. Popiežių ■ Paulių dar 
1968 m. Vatikane aplankė tuo
metinis Rumunijos min pirmi
ninkas Maureris, 1973 m. —

KANADOS ĮVYKIAI

Infliacija didėja
Kanados kova su infliacija, 

daugiausia matuojama pragy
venimo pabrangimu, rodo žings
nį pralaimėjimo kryptimi. 1976 
m. lapkričio mėnesį infliacija 
buvo nukritusi iki 5,6%. Tada 
atrodė, kad premjero P. E. Tru
deau vyriausybė pasieks savo 
tikslą 1977 m. infliacija suma
žinti iki 6%. šią teoriją dabar 
sugriovė paskutinieji liepos mė
nesio statistikos duomenys, pas- 
tarųjų 12-kos mėnesių infliaci
jai pripažinę 8,4%. Prie jos pa
kilimo daugiausia prisidėjo 
maisto bei kitų gaminių pa
brangimas ir netgi Ontario vy
riausybės mokesčio padidini
mas cigarečių dėžutei 5 centais. 
Nerimą taipgi kelia nedarbo pa
didėjimas iki 8,1% liepos mė
nesį, 1976 m. liepoje tesiekęs 
7,2%. Be darbo dabar jau yra 
878.000 kanadiečių. Normaliai 
vidurvasaryje turėtų būti aiš
kus bedarbių skaičiaus suma
žėjimas.

Kanados Darbo Kongresas, 
vadovaujamas pirm. J. Morriso, 
Otavoje buvo sušaukęs 90 uni
jų vadų konferenciją apsvars
tyti premjero P. E. Trudeau vy
riausybės siūlomom kainų bei 
atlyginimų kontrolės atšaukimo 
sąlygom. Antiinfliacinė kontro
lė buvo įvesta prieš 22 mėne
sius iki 1978 m. pabaigos, bet 
premjeras P. E. Trudeau liepos 
29 d. pareiškė unijų ir verslo 
vadams, kad ji gali būti atšauk
ta dar šiemet, jeigu jie pažadės 
laikytis savanoriškos savitvar
dos algų ir kainų didinime. Ka
nados Darbo Kongresas savo 
konferencijoje šį reikalavimą 
griežtai atmetė. Kanados uni
jos iš principo atmeta betkokią 
atlyginimų kontrolę — priva
lomą ar savanorišką. Dėl šios 
priežasties Kanados Darbo Kon
gresas net nedalyvaus pasitari
muose su Kanados vyriausybe 
ir verslo atstovais. Pastarieji
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mas, be abejonės, remiasi nau
jausiais pranešimais apie nesi
liaujančius tikinčiųjų vargini
mus, kuriuos jie patiria iš vie
tinių valdžios organų. Tačiau 
iš to dar negalima daryti išva
dos, kad Vienos kardinolas tuo 
pačiu būtų linkęs atsiriboti nuo 
Vatikano vadinamos “Rytų poli
tikos”. kurią ir jis pats iki šiol 
tvirtai rėmė.

Žinoma, jog kardinolo Koe- 
nigo pareiškimas gali būti ir 
yra kaikieno aiškinamas kaip 
savotiškas minėtosios politikos 
nesėkmingumo pripažinimas. 
Bet iš tikrųjų tai nieko naujo. 
Nekartą ir ne nuo šiandien tiek 
Vakarų, tiek Rytų Europoje 
buvo ir yra kritiškai vertinami 
Vatikano ‘‘Rytų politikos” lai
mėjimai, kurių daug kas pasi
genda.

Šiuo atveju daugiau domina 
toji aplinkybė, kad įtakingasis 
Vienos kardinolas savo plačiai 
nuskambėjusiam pareiškimui 
parinko kaip tik tokį laiką, kai 
Vakarų spauda prašneko apie 
pirmuosius Vatikano “ilgos 
kantrybės” vaisius. Tiesa, kol 
kas dar paskelbta mažai konk
rečių faktų, kurie paremtų vi
sus daugiau ar mažiau optimis
tiškus spėliojimus.

Bene labiausiai juos pakurs
tė pastaruoju metu įvykęs Če
koslovakijos partijos ir valsty
bės vadovo Husako pasikeiti
mas laiškais su naujuoju Pra
hos kardinolu Tomašeku. Ste
bėtojai linkę viltingai vertinti 
abipusiškai išreikštą norą pa
gerinti K. Bendrijos ir valsty
bės santykius šioje šalyje, kur 
pastaraisiais metais kunigų ir 
tikinčiųjų persekiojimas labai 
jau nesiderino su žymiai nuo
saikesne kaimyninių Vengrijos 
ir Lenkijos kraštų padėtimi. 
Tikras laukiamo pagerėjimo 
ženklas būtų, jei netrukus kar
dinolas Tomašekas būtų val
džios patvirtintas Prahos arki
vyskupu ir pasitvirtintų gandai 
apie naujų Čekoslovakijos vys
kupų paskyrimus.

Šiuo metu iš 13 vyskupijų 
tik 4 turi savo vyskupus. Lau
kiama, jog netrukus turi būti 
sutvarkyta padėtis dar 6 vys
kupijose, paskiriant joms gany
tojus. Prileidžiama, jog tuo at
veju abi pusės padarysiančios 
nuolaidų. Vatikanui sutinkant 
su viena kita valdžios remiamų

kad arkivyskupo pokalbiai Bu
karešte, trukę dešimtį dienų, 
pasibaigė be jokių konkrečių 
išdavų. Visdėlto pats faktas, kad 
jie įvyko devyniems mėnesiams 
praslinkus puo paskutinio Pog
gi vizito Rumunijoje leidžia 
spėti, jog padaryta šiokia tokia 
pažanga.

Stebėtojai teikia daug reikš
mės ir tam, kad Rumunijoje 
šiemet paskirtas naujas religi
nių reikalų tvarkytojas, kurio 
vieta pastaruosius dvejus me
tus buvo neužimta. Naujasis re
liginių reikalų tvarkytojas yra 
buvęs diplomatas Roseanu. Dip
lomatinį patyrimą turinčio žmo
gaus parinkimas lyg ir mena 
Bukarešto norą jieškoti naujo 
“modus vivendi” su Vatikanu. 
Ar Roseanu iš tikrųjų jieškos

pats čeaučesku, o arkivyskupo 
Poggi ryšiai su Rumunija sie
kia 1975-sius metus. Gal ir čia 
tinka tas garsus vokiečių posa
kis: “Dievo malūnas mala lėtai, 
bet labai smulkiai.”

Rumunijos ir Vatikano san
tykiuose sunku veikiai laukti 
esminio pagerėjimo, nežiūrint 
tam palankios dabartinės pohel- 
sinkinių Belgrado pasitarimų 
nuotaikos. Rumunijos valdžia 
dar 1948 m. visiškai panaiki
no Rytų apeigų Katalikų Bend
riją, o iš 5 lotynų apeigų vys
kupijų tėra likusios tik 3. Bu
kareštas mano, kad Rytų apei
gų problema jau išspręsta “vi
siems laikams”, tuo tarpu Vati
kanas iki šiandien tai laiko gru
biu tarptautinės teisės laužymu.

A. Lembergas

Dailininkų ANASTAZIJOS IR ANTANO TAMOŠAIČIŲ sodyba prie Kings- 
tono, Ont., kurią vasaros metu daug kas aplanko, nes joje yra daug Įdomios 
bei vertingos lietuvių tautodailės ir pačių dailininkų kūrinių St. Dabkus

lyje turinčios siekti solidarumo. • 
Ši pastaba greičiausiai bu
vo L. Brežnevo nukreiptą 
prieš europinio komunizmo at
stovus, atmetančius Maskvos 
primatą. Sovietų spaudos teigi
mu, J. B. Tito ir L. Brežnevo 
pokalbiai buvę labai draugiški. 
Jugoslavai betgi sako, kad iš 
tikrųjų jiems nepavyko pašalin
ti ligšiolinių nuomonių skirtu
mų, liečiančių Jugoslavijos ir 
Sovietų Sąjungos santykius. Iš 
Maskvos prez. J. B. Tito išskri
do į Pekingą, kur susitiks su 
kiniečių kompartijos vadu H. 
Kuo-fengu, didžiausiu L. Brež
nevo priešu. Jis taipgi žada lan
kytis ir š. Korėjoje.

Žydų kaimai
Naujasis Izraelio premjeras 

M. Beginąs tampa vis didesne 
rakštimi JAV prez. J. Carteriui 
bei jo pastangoms sušaukti Že
nevos konferenciją Artimųjų 
Rytų problemoms išspręsti. 
Grįžęs iš susitikimo su prez. J. 
Carteriu Baltuosiuose Rūmuo
se. M. Beginąs legalizavo tris 
vakarinėje Jordano upės pa
krantėje nelegaliai įsteigtus žy
dų kaimus, o dabar vėl leido 
steigti tris kitus. Dėl šio nuta
rimo JAV vyriausybė įteikė 
protesto raštą Izraelio ambasa
doriui S. Dinitai. Asmeninį 
prez. J. Carterio protestą prem
jerui M. Beginui perdavė JAV 
ambasadorius Jeruzalėje S. Le
wis. Premjero M. Begino vy
riausybė žydų kaimų steigimą 
buvusioje Jordanijos teritori
joje laiko legaliu žingsniu, ku
ris liudija Izraelio vadų apsi
sprendimą vakarinės Jordano 
pakrantės negrąžinti arabams. 
Tokiose aplinkybėse Ženevos 
konferencijos greičiausiai nepa
vyks sušaukti, o be jos sunku 
bus išvengti karo. Naują pro
blemą sudaro ČIA žvalgybos 
pranešimas, kad Izraelis 1965 
m. nelegaliai yra gavęs nemažą 
kiekį atominių bombų gamybai 
paruošto uranijaus iš vienos 
amerikiečių įmonės Apollo vie
tovėje, Pa. Šiuo klausimu dabar 
susidomėjo ir JAV kongresas. 
Jeigu ČIA išvados teisingos, 
Izraelis savo arsenale dabar jau 
turi atominių bombų.

Išlaisvino kalinį
Santykius tarp V. Vokietijos 

ir Italijos įtempė vėžiu merdin

tis pik. H. Kappleris, buvęs SS 
policijos viršininkas Romoje. 
1944 m. jo įsakymu buvo su
šaudyti 335 italai, atsilyginant 
už 32 vokiečių karius, žuvusius 
nuo partizanų įmestų granatų 
sunkvežimin. H. Kappleris bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos ir kalėjime jau yra pra
leidęs 30 metų. Dėl vėžio ligos 
paskutinės stadijos jis buvo 
perkeltas į vieną Romos ligo
ninę, iš kurios jį, sveriantį vos 
105 svarus, lagamine išsinešė 
ir V. Vokietijon atsivežė jo 
žmona. Italija pareikalavo mer
dintį kalinį grąžinti, tačiau V. 
Vokietija atsisako tai padaryti, 
vadovaudamasi savo konstituci
ja. Atrodo jam bus leista nu
mirti Soltau miestelyje, kur gy
vena jo žmona Anneliese, medi
cinos gydytoja.

Sustabdė siuntas
Egipto prez. A. Sadatas įsakė 

nutraukti medvilnės tiekimą 
Sovietų Sąjungai, nors dabarti
nės ir būsimes jos atsargos so
vietams yra pažadėtos už gink
lus. Pasak A. Sadato, medvil
nės siuntų sustabdymą padik
tavo lig šiol iš Sovietų Sąjungos 
negauti tankai, už kuriuos jau 
seniai atsilyginta. Egiptiečių 
medvilnė nėra perdaug svarbi 
Sovietų Sąjungai, nes jos pa
kankamai užsiauginama vieti
nės. Nuostolis daugiausia tėra 
politinis, liudijantis blogėjan
čius Egipto ir Sovietų Sąjungos 
santykius, mažėjančią Krem
liaus įtaką Artimuosiuose Ry
tuose/

Naujieji naciai
V. Vokietijos socialdemokra

tai paskelbė savo vado W. 
Brandto laišką kancleriui H. 
Schmidtui, atkreipiantį dėmesį 
į prasidėjusį nacių atkutimą. 
Buvęs kancleris W. Brandtas, 
Skandinavijoje vedęs kovą 
prieš A. Hitlerį, rašo apie viso
kias naujųjų nacių demonstra
cijas su nacių ženklais, piršimą 
naciškų idėjų, neapykantą ma
žumų grupėms ir netgi atvirą 
reikalavimą pašalinti demokra
tinę santvarką. Vidaus reikalų 
min. W. Maihoferis tiria kraštu
tinių dešiniųjų grupių veiklą, 
bet pavojaus V. Vokietijai dar 
neranda, žurnalai “Stern” ir
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Pas rojiško gyvenimo žmones
St. Petersburgo vasarvietėje, Floridoje, kur spiečiasi pensininkai

★ PASAULIO LIETUVIŲ KATA
LIKŲ KONFEDERACIJA (World 
Lithuanian Catholic Confederation), 
kuriai vadovauja vysk. V. Brizgys ir 
Pr. V. Povilaitis, rugsėjo 8 paskelbė 
Pasaulio Lietuvių Maldos ir Solida
rumo Diena. Ta proga skatinama 
rengti atitinkamas iškilmes — aka
demijas, procesijas, bendras maldas. 
Kanados lietuviai katalikai jau turi 
žymiai anksčiau įvestą Tikinčiosios 
Lietuvos Dieną, minimą kasmet pir
mąjį kovo mėnesio sekmadienį ir 
jungiamą su šv. Kazimiero diena. Ši 
data kanadiečiams yra patogesnė, be 
to, jau tapusi tradicija.

★ A.a. KUN. VINCENTAS BYLA 
mirė okup. Lietuvoje š.m. gegužės 
21 d.; palaidotas gegužės 23 d. Jur
barko par. šventoriuje. Velionis bu
vo gimęs 1901 m. lapkričio 19 d. 
Butrimų k., Girdžių par. (tada Jur
barko filijoje). Privačiai pasiruošęs, 
1918 m. įstojo į Jurbarko “Saulės” 
gimnazijos III klasę. Baigęs IV kla
sę, 1920 m, įstojo Kauno kunigų se
minarijom Kunigu įšventintas 1927 
m. balandžio 2 d. Kunigavo Arioga
loje. Eržvilke, Radviliškyje. Kurį 
laiką dirbo Kat. Veikimo Centre 
Kaune. Vėliau klebonavo Lygumuo
se, Šiauliuose, kur buvo ir dekanu. 
Frontui artėjant, persikėlė į Skirs
nemunę. Keletą metų klebonavo 
Kurtuvėnuose. Buvo išvežtas į Sibi
rą, iš kurio grįžo po penkerių metų 
ir iki mirties gyveno Jurbarke, tal
kindamas klebonui. Paskutinius ke
lis mėnesius sunkiai sirgo. Lovoje 
paminėjo 50 metų kunigystės sukak
tį. Velionis buvo ir spaudos žmogus. 
Dar būdamas progimnazijoje rašinė
jo Rekyvos slapyvardžiu jos laikraš
tėlyje “Spindulys”. Mielasai kunige

Kuo serga Brežnevas?
M. STONYS

Jis pamažu iškilo į paviršių, 
gavo daug medalių, maršalo ir 
prezidento titulus. Dabar jis sė
di augščiausiame komunistų 
partijos ir Sovietų Sąjungos val
džios soste. Atrodo, kad turėtų 
būti linksmas ir laimingas. De
ja, įniršis ir savo menkystės pa
jautimas padarė jį nepagydo
mu ligoniu.

Brežnevas didžiavosi savo 
krašto ekonomija. Girdi, Sovie
tų Sąjungoje nėra bedarbių, 
nėra ekonominių atoslūgių ar 
kritimų, o tik pastovus kilimas. 
Bet per eilę metų buvo reika
las pirkti kviečius Kanadoje, 
JAV ir Australijoje. Reikėjo 
sviesto, mėsos ir mašinų, nes 
Sov. Sąjungos “priešakinė tech
niką”, kaip vėliau Brežnevas 
pamatė, toli atsilikusi nuo Va
karų pasaulio technikos.

Prez. J. C a r t e r.i s priminė 
žmogaus teises, kurios Sov. Są
jungoje paneigtos, ir sukėlė są
jūdį komunistinėse valstybėse. 
Tas sąjūdis ir Helsinkio pasira
šytas dokumentas tapo gan 
skaudžia rakštimi panagėje.

Atolydis buvo beužliuliuojan- 
tis Vakarų Europą ir JAV. 
Įniršis dėl žmogaus teisių bai
gia sugriauti atolydžio mitą. 
Tas Sov. Sąjungos vyriausybės 
įniršis ir nuolatinis niurnėjimas 
Vakarų pasaulį stebina ir duo- 

furniture

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Vincentai. ilsėkis ramybėje savo my
limoje Tėvynėje. D. G.

★ RELIGINĖ LIETUVIŲ KATA
LIKŲ ŠALPA JAV-se 1976 m. iš
leido ir išplatino daugiau kaip 100.- 
000 egz. informacinių spaudinių ang
lų kalba Lietuvos laisvės bei tikin
čiųjų persekiojimo klausimais.

Spaudiniai įvairiausių rūšių: vieni 
specialiai religinės šalpos talkinin
kų parašyti, kiti persispausdinti iš 
amerikiečių arba anglų-airių spau
dos.

Į minėtą skaičių neįeina prel. J. 
Kučingio pernai finansuotas ir Ku
nigų Vienybės išleistas sės. Onos Mi- 
kailaitės vertimas Nijolės Sadūnai- 
tės kalbos teisme. Tos knygutės taip 
pat išplatino Religinė Šalpa su Ka
talikų Tarnyba bei Kunigų Vienybe 
25.000 egz.

41-ojo tarptautinio eucharistinio 
kongreso proga Filadelfijoje 1976 
m. rugpjūčio mėn. buvo išdalinta ar
ti 30.000 egz. brošiūros anglų kalba 
“The Greater Hunger”. Paskutiniu 
laiku baigiamas išplatinti likutis 
20.000 egz.

Tokie spaudiniai išsiuntinėti vys
kupams, kunigams, vienuoliams-ėms 
bei tikintiesiems. Jie pasiekė Škoti
ją, Norvegiją, Kanadą, Afriką, Aust
raliją ir kitus kraštus.

Religinė šalpa nemokamai aprū
pina didesniais kiekiais tos medžia
gos visus, kurie jos prašo. Adresas: 
Religinė šalpa, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

* AUŠROS VARTAI VILNIUJE 
iš lauko naujai nudažyti gelsva spal
va. Dažai buvo gauti iš Jugoslavijos. 
Po restauravimo virš vartų angos ni
šoje nebėra stilizuoto kryžiaus. Ma
tyt, buvo pašalintas.

da laiko persirikiuoti ir prama
tyti tolimesnius ėjimus.

Nusiginklavimas ir jo konfe
rencijos, ilgai buvusios Sov. Są
jungos arkliuku, tapo nenaudin
gos, atėjus Carterio administ
racijos atstovams.

Sovietų kariuomenės apgink
lavimas ir karinis laivynas, ku
riuo didžiavosi Brežnevas, pra
rado savo pranašumą ir pajė
gumą, kai JAV ir V. Vokietija 
paskelbė savo naujai išrastus 
ginklus. Sov. Sąjunga vėl pa
sijuto atsilikusi ir pasenusiais 
ginklais apginkluota.

Brežnevo dekoratyvinė kons
titucija, kaip galvojo komunis
tai, turėjo nustebinti pasaulį. 
Deja, ji nebuvo rimtai komen
tuota. Pakako trumpų užuomi
nų ir vieno kito šypsnio jai cha
rakterizuoti.

Brežnevui valdant Sov. Są
jungą, Kinijos Liaudies Res
publikos nepavyko prisikalbinti 
ir su ja susitaikinti. Brežnevo 
didelei nesėkmei atsirado euro
pinis komunistų blokas, nebeno
rįs priimti įsakymų iš Mask
vos.

Tos visos nesėkmės . ir savo 
senatvės bei asmeninės men
kystės pajutimas Brežnevą pa
darė niršuliu sergantį ligonį. 
Politinė, karinė ir ekonominė 
Sov. Sąjungos situacija nežada 
duoti pagalbos didžiajam savo 
ligoniui.

Florida, JAV valstija, pasta
raisiais metais labai sparčiai pa
augo savo gyventojų skaičiumi 
ir tapo devintąja valstija, turin
čia per 6 milijonus gyventojų. 
Seniau traukė vasarotojus ypač 
Miami Beach, o pastaraisiais 
metais iškilo visa eilė vietovių, 
kuriose pradėjo kurtis ameri
kiečiai ir kanadiečiai, jiešką šil
tesnio klimato, ypač žiemos me
tui. Tokių vietovių tarpe iškilo 
ir St. Petersburg^, šiuo metu 
su apylinkėmis turįs per milijo
ną gyventojų. Taigi, pasidarė 
jau didmiestis, suskirstytas į at
skirus miestus, turinčius auto
nomiškas savivaldybes.

Šion vietovėn prie Meksikos 
įlankos traukia žmones, ypač 
vyresnio amžiaus, šiltas klima
tas, jūros vanduo, geri paplūdi
miai, rami aplinka, palyginti ne
brangūs namai (bent iki šiol) ir 
gana pigus pragyvenimas.

Atskridęs lėktuvu į Tampos 
aerodromą ir susidūręs su St. 
Petersburgo vardu, klausi pažįs- 
tamusy žmones, kaip atsitiko, 
kad Amerikoje atsirado Rusijos 
sostinės (buvusios) pavadinimas. 
Deja, ir jie nežino. Kreipiesi į 
turistų informacijos įstaigą, bet 
ir čia nėra pakankamos infor
macijos. Pagaliau ją surandi 
centrinėje bibliotekoje. Ten pa
aiškino, esą St. Petersburgo pa
vadinimas buvo pairnktas 1887 
m. pirmųjų ateivių. Vienas jų, 
kaip kilęs iš Rusijos, pasiūlė jos 
sostinės pavadinimą, ir buvo 
priimtas. Kiti ateiviai davė var
dus kitom vietovėm, viešbučiam 
irgi pagal savo kilimės miestus. 
Kai Rusijos Peterburgas vėliau 
buvo pavadintas Leningradu, ir 
Floridos St. Petersburge grupė 
žmonių kėlė mintį pasekti tuo 
pavyzdžiu, bet nerado pritari
mo.

Rojiškas gyvenimas
Dabar St. Petersburge spie

čiasi žmonės, kuriems dirbti ne
reikia (pareigine prasme), o lė-
šu ir laisvės netrūksta. Prie to
kių pirmoje eilėje priklauso 
įvairaus amžiaus pensininkai. 
Vieni jų yra įsigiję namus, kiti 
butus bendranamiuose, treti 
nuomoja kambarius moteliuose 
arba privačiuose namuose. Dalis 
jų gyvena ištisus metus,, o kiti 
išvyksta “atostogų” į senąsias 
gyvenvietes, ypač vasaros metu, 
kai čia temperatūra pakyla virš 
90°

Prie minėto rojiško gyvenimo 
kategorijos priklauso ir hipių 
stiliaus jaunimas, kuris taip pat 
čia nieko nedirba, gyvena be di
desnių rūpesčių — nuolat girkš- 
noja įvairius gėralus, rūko, šne
kasi, klauso muzikos, groja gi
taromis ir dainuoja. Toks jauni
mas spiečiasi pigesniuose rajo
nuose gana tirštais būriais.

Taigi, St. Petersburgas nėra 
vien pensininkų miestas. Jame 
matyti gana daug ir jaunų vei
dų bei vasarojančių jaunų šei
mų, ypač liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais.

Lietuvių klubai
Su padidėjusia gyventojų sro

ve atplaukė Floridon ir nema
žai lietuvių. Vieni apsigyveno 
rytinėse pakrantėse, kiti — va
karinėse. Senieji ateiviai čia at
sirado anksčiau, įsteigė savo 
klubus, o naujieji gausiau pra
dėjo apsigyventi prieš maždaug 
du dešimtmečius. St. Petersbur
ge veikia, kaip ir Miami, du lie
tuvių klubai — senųjų ir naujų
jų. Pirmųjų klubui priklauso 
daugiausia komunistinių laik
raščių “Vilnis” ir “Laisvė” rė
mėjai, antrųjų — patriotinės vi
suomenės tautiečiai. Pastarųjų 
klubas, turįs keletą šimtų narių, 
įsteigtas prieš 15 metų, turi erd
vias patalpas .— didžiąją salę, 
mažąją salę, barą, virtuvę, rašti
nę. Yra ir scena, kurioje atlie
kamos įvairios programos. Sek
madieniais, 12 v., renkasi klubo 
nariai bei jų svečiai pietums. 
Žiemos metu susirenka iki 350 
tautiečių, o vasaros metu — 
apie 150-200. Svečiai, atvykę iš 
JAV ir Kanados miestų, prista
tomi pietų metu ir tuo būdu 
lengvai gali užmegzti pažintis su 
vietiniais tautiečiais. Klubui 
pirmininkauja A. Karnius, ku
ris sodriu balsu kiekvieną sek
madienį pasveikina gausiai su
sirenkančius tautiečius.
šiame lietuvių klube po pietų 

kartais rengiamos kultūrinės 
programos, minėjimai, šventės. 
Man besilankant, buvo paminė
tos Dariaus - Girėno skrydžio 
metinės. Pagarbos žvakutes už
degė buvę Lietuvos aviacijos la
kūnai — dail. J. Juodis, K. Urb- 
šaitis, L. Virbickas, o rožes at
nešė — G. Jasinskienė ir M. 
Juodienė. Pagrindinę kalbą pa
sakė buvęs lakūnas J. Jasiriskas, 

savo laiku iš arti sekęs visą Da
riaus - Girėno skrydžio odisėją. 
Dėlto jis galėjo įpinti daug as
meninių savo atsiminimų. Po 
programos dalyviai galėjo ap
žiūrėti parodėlę — spaudos iš
karpas bei vaizdus, liečiančius 
Darių - Girėną.

Lietuviai pranciškonai
Kai lietuvių skaičius Florido

je gerokai padidėjo, iškilo ne 
tik kultūriniai, bet ir religiniai 
poreikiai. Bene judriausi pasi
rodė pranciškonai. Jie kreipėsi 
į vietos pranciškonų vadovybę 
ir vyskupus, išdėstydami lietu
vių reikalus. Daugiausia palan
kumo jie rado St. Petersburge. 
Čia (St. Petersburg Beach) 1975 
m. jie įsigijo namą ir įsteigė 
vienuolyną, iš kurio galėtų ap
tarnauti savo tautiečius. Šiuo 
metu jame gyvena ir visai savo 
vienuolijai - vikarijai atstovauja 
kun. Tadas Degutis, OFM. Jis ir 
rūpinasi dvasiniais lietuvių rei
kalais. Nors pradžioje vietinis 
vyskupas Ch. B. McLaughlin 
lietuvius pranciškonus palan
kiai sutiko, tačiau vėliau tas jo 
palankumas atvėso ir lietuvių 
pranciškonų bei kitų kunigų 
veiklą ėmė varžyti. Į privačią 
liet, pranciškonų namo koply
tėlę, vyskupo potvarkiu, gali 
lankytis tiktai ligoniai, seneliai 
ir artimieji kaimynai. Pamaldas 
lietuviams jis leidžia laikyti 
kiekvieną sekmadienį Šv. Vardo 
šventovėje tiktai'turistų sezono 
metu (nuo lapkr. 1 iki geg. 1 d.). 
Kitu metu jis leidžia laikyti lie
tuviams pamaldas tiktai kartą į 
mėnesį. Mat, vietinio vyskupo 
noras — kiek galint greičiau 
įjungti lietuvius į vietines para
pijas. Savo rašte kun. T. Degu
čiui, OFM, vietinis vyskupas 
1977 m. kovo 1 d. pareiškė: “I 
believe that various ethnic 
groups should be absorbed into 
the mainstream of regular par
ish life in these United States 
as quickly as possible”. Taigi, 
vyskupo siekis — kiek galint 
greičiau sūamerikietinti atei
vius pačioje jautriausioje srity
je, būtent, religinėje. Tai ne kas 
kita kaip “melting pot” politi
kos dalis. Gerai tad rašė A. Pa
leckis, senųjų ateivių atstovas, 
savo laiške St^etersburgo vys
kupui, kad tai nutautinimo po
litika. Vyskupas atsiliepė ilgu 
laišku, teisindamas bei švelnin
damas savo poziciją, bet jos ne
pakeisdamas. Gaila, kad vysku
pui nebuvo pasiųsta daugiau pa
našių laiškų.

Kad tokia vyskupo pozicija 
kenkia jo atstovaujamai katali
kybei, jo patarėjai, matyt, ne
pastebi. Juk tuo būdu daugelis 
kitataučių yra atgrasomi nuo 
pamaldų lankymo ir aplamai re
liginio gyvenimo. Laimingesni 
čia yra Rytų apeigų slovakai 
(katalikai), kurie priklauso ki
tam hierarchui. Lenkai, besi
priešindami minėtam vyskupui, 
nuėjo' tiek toli, kad įsteigė tau
tinę savo Bendriją.- Lietuviai 
nėra nusiteikę pasukti tuo ke
liu, tačiau jie yra pasiryžę ir to
liau reiKalauti savo teisių, nepa
siduoti nepagrįstiems varžtams. 
Ta linkme taktiškai dirba ir lie
tuvių katalikų komitetas (pirm. 
K. Kleiva, dr. Petrikas, O. Gal- 
vydienė).

Ar nenuobodu?
Pokalbiuose su vyresnio am

žiaus tautiečiais nekartą kilo 
klausimas: ar nenuobodu gyven
ti be pareiginio darbo? Niekas 
betgi nesiskundė, kad nuobodu. 

Pelikanai St. Petersburge stebi besimaudančius vasarotojus ■

Vytui Kažemėkui 
amžinybėn iškeliavus, žmonai ALDONAI su duk
romis ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
re’šk'a Onutė ir Juozas Peleckiai

Detroit, JAV

Nevienas aiškino, jog ir čia “nė
ra laiko”. O tas laikas dingsta 
ilgiau miegant, laikraščius skai
tant, poilsiaujant. . . Žymi da
lis pensininkų, ypač pajėgesni 
fiziškai, dalyvauja visuomeni
niame bei kultūriniame vietos 
lietuvių gyvenime. Mat, čia vei
kia apie tuziną organizuotų vie
netų, kurie rengia įvairias pra
mogas, minėjimus, koncertus, 
literatūros vakarus .. . Lietuvių 
klubo patalpose yra nedidelė 
biblioteka, tvarkoma A. Rage
lio, kurios knygomis naudojasi 
gana gausūs skaitytojai. Veikia 
tautinių šokių grupė, vad. A. 
Karnienės, mišrus choras, vad. 
muz. Armono, oktetas, vad. E. 
Rūkštelienės, vaidybos grupė, 
vad. B. Zelbienės, dramos sam
būris, vad. dail. J. Juodžio, mo
terų sekstetas, vad. p. Jazukai- 
tienės. Lietuvių klubas leidžia 
mėnesinį biuletenį “Lietuvių Ži
nios”. Jis yra tik dviejų' pusla
pių, bet redaguojamas net ke
turių redaktorių — K. Grigai
čio (kanadiečio), A. Karnienės, 
K. Kleivos, dr. H. Lukaševi- 
čiaus.

St. Petersburgo lietuviai ne
siriboja vien savo kiemo veikla 
— dalyvauja ir platesnėje veik
loje. Pvz. Vasario 16 proga jie 
surengia iškilmes, kurias paro
do vietos televizija ir aprašo 
spauda. Kasmetiniame tautų 
festivalyje lietuviai dalyvauja 
su savo programa ir paviljonu. 
Pvz. š.m. festivalyje Bayfront 
Centre lietuvių paviljonas buvo 
įrengtas šalia žydų paviljono. 
Pastarojo žmonės stebėjosi, kad 
lietuvių paviljonas buvo visą 
laiką apgultas, nes imponavo sa
vo valgiais, rodiniais ir progra
ma. Žydai'sakė: “Mes manėm, 
kad tik žydai yra apsukrūs pre
kybininkai, " pasirodo, lietuviai 
dar geresni...”

Kultūrinį lietuvių gyvenimą 
pagyvina įvairių kultūrininkų 
pastangos. St. Petersburge gy
vena prel. J. Balkūnas, kun. J. 
Gasiūnas (rašo monografiją apie 
vysk. K. Paltaroką), dail. J. Juo
dis, dail. A. Rūkštelė, dr. H. Lu- 
kaševičius, dr. J. Petrikas, V. 
Kulbokas, inž. Kačinskas, p. Ka
činskienė, St. Vaškys, buvęs ba
leto šokėjas Velbasis ir kiti, ku
rių pavardžių neteko sužinoti.

Pas dailininką Juodi
Pasitaikė gera proga aplanky

ti dail. Jurgį Juodį, įsikūrusį 
šaunioje, ramioje rezidencijoje. 
Pirmiausia į akis krinta fronti- 
nis vietinės augmenijos darželis 
Gedimino stulpų formos. Kitoje 
namo pusėje — įvairių vaisme-. 
džių sodas. Namo viduje — tik
ra tapybos galerija. Visų kam
barių sienos papuoštos savos 
kūrybos paveikslais. Juose ma
tyti savitas dailininko stilius, la
ki vaizduotė, religinės, mitolo
ginės ir patriotinės temos. Dai
lininkas, pasirodo, yra atkaklus 
kūrėjas, kuris ir sunkiausiose 
sąlygose neleido nutilti savajai 
mūzai. Niujorke apie 20 metų 
dirbo įmonėje preciziniu me
chaniku, bet dailės neapleido. 
Lietuvoje buvo lakūnu, tačiau 
nesiskyrė ir su teptuku. O dabar 
jis turi gražaus laiko kūrybai. 
Erdviame garaže yra įrengęs sa
vo atelje ir čia praleidžia daug 
kūrybingų valandų.

Dail. A. Rūkštelė taip pat ne
siskiria su teptuku. Jo paveiks
lų gali pamatyti Lietuvių klubo 
salėje, liet, pranciškonų vienuo
lyne ir jo namuose.

(Bus daugiau)

Staigiai netekus brangaus šeimos nario 

a+a
Vytauto Kažemėko, 

reiškiame giliausią užuojautą p.p. KAŽEMĖKŲ 
ir RINKEVIČIŲ šeimoms —

Saulė ir Jonas Remesaičiai
V. Lukoševičienė

Ekskursija, panaudota 
propagandai

Montrealiečių lietuvių jaunimo gru
pė, vadovaujama Liudo Stankevi
čiaus, viešėjo okupuotoje Lietuvoje 
tris savaites. Čia pateikiame Įspū
džius vienos ekskursijos dalyvės ir 
kartu pastabas asmens, iš arti seku
sio ši bandymą. RED.

“Tėviškės” draugijos pakvies
ta, Montrealio lietuvių studen
tų grupė, atvyko į Lietuvą š.m. 
birželio 24 d. trim savaitėm.

Dauguma atvyko pirmą kartą 
Lietuvon. Išlipdami iš lėktuvo 
abejojo, ar pavyks atpažinti gi
mines iš nuotraukų, bet neužil
go matėsi tik šypsenos su ži
bančiom akim ir rankos, kupi
nos gėlių. Taip pat ir oficialiai 
sutiko mus atstovai iš “Tėviš
kės” draugijos.

Nakvynes mums parūpino 
Čiurlionio meno mokyklos bend
rabutyje, kuriame išbuvom 4 
dienas, vėliau mus apgyvendino 
turistų viešbutyje. Gaila, retai 
matėm saulę, nes per visą mū
sų viešnagę beveik ištisai lijo.

Sekančią dieną “Inturisto” 
autobusu lankėme dalį Vilniaus 
senamiesčio ir Gedimino aikš
tę. Didelį įspūdį padarė miesto 
švarumas bei daugybė medžių ir 
seni pastatai. Gaila, kad jie taip 
lėtai yra restauruojami ir dau
guma dar apleisti. Po pietų, 
aprūpinti geriausiais bilietais, 
vykom į moksleivių dainų šven
tę Vingio parke. Atliktoji pro
grama nesusilaukė didelių ova
cijų. Programai pasibaigus, 
linksmai suskambėjo mums ge
rai žinomos dainelės prie pa
leistų spalvingų balionų ir fe
jerverkų. Sekančios dienos šo
kių šventė praėjo įspūdingai.

Per tris savaites buvom nu
vežti į Kauną, Trakus, Druski
ninkus/ ’^Anykščius, Molėtus, 
Elektfėnus ir Rumšiškes. Supa
žindino su aplinka, gamta, lite
ratūra, istorija, muzika ir me
nu. Restauruotos pilys ir sena
miesčių šventovės patvirtina 
gražią Lietuvos praeitį.

Prie Rumšiškių yra buvusių 
Lietuvos sodybų muzėjus. Lydi
mi direktoriaus Vytauto Staliu- 
kūno, matėm 85 perkeltus pa
status. Gėrėjomės jų autentiš
kumu ir sugrupavimu. Aplan
kėme čiulėnų kolūkį ir gavo
me po kietą sūrį. Druskininkuos 
pirmąsyk pamatėm Nemuną. 
Anykščiuos buvom gražiai sutik
ti tautiškai pasipuošusių mer
gaičių su rasotomis rožėmis ir 
suvenyrais, o mes, nesitikėję to
kio priėmimo, nejaukiai pasiju
tome be jokių dovanėlių.

Stovėdami prie Puntuko, ku
riam labai trūksta geros prie
žiūros, klausėmės apie Darių ir 
Girėną. Netoliese aplankėme 
rašytojo Vienuolio kapą ir jo 
namelį. Elektrėnuose teko žais
ti krepšinį, bet, deja, mūsų 
sportininkai pralaimėjo. Kaune 
pralinksmino velnių bei kaukių 
kolekcija, ir norintys spėjo pa
matyti muzėjuje M. K. Čiurlio
nio paveikslus, kuriais lietuviai 
didžiuojasi.

Pačiame Vilniuje matėm ba
letą, operą ir koncertų? Buvom 
pakviesti į televizijos studiją, 
kur ne tik pasišnekėjom, bet ir 
užtraukėm keletą dainelių, va
dovaujant Kristinai Kličiūtei.

Nepaprastas grožis Vilniaus 
universiteto bibliotekos. Matė
me senąsias istorines knygas, 
laiškus ir 400 metų senumo at
lasus. Visur buvome draugiškai 
sutikti.

Krautuvėse ir kavinėse išmė- 
ginom savo lietuvių kalbos mo
kėjimą, o su giminėmis dar ir 
žodyną smarkiai praturtinome. 
“Tėviškės” draugija mumis tik
rai nuoširdžiai rūpinosi. Turė
jome labai skanų maistą ir daug 
išvykų. Gaila, turėjome mažai 
progos susitikti su savo amžiaus 
jaunimu.

Akyse pasiliko vienspalvių 
plakatų vaizdai, puiki gamta, 
istorinis Vilnius ir mielos mie
los lietuviškos širdys.

Už tuos neužmirštamus įspū
džius dėkojam visiem vadovam 
ir visiem, kurie mus taip nuo
širdžiai priėmė.

Dana E. B. — 
ekskursijos dalyvė

Propagandinė pusė
Taip rašo viena minėtos eks

kursijos dalyvių. Tai žinoma, 
jos vienos įspūdžiai. Kokie 
įspūdžiai kitų dalyvių, neteko 
sužinoti. Jie ir jos — visi jau
ni, tad domėjosi tuo, kas jiems 
buvo rodoma Lietuvoje. Bet 
“Tėviškės” draugijai rūpėjo 
propagandinė pusė. Tai matyti 
iš “Gimtojo Krašto” (31 nr.), 
skirto propaguoti sovietiniams 
laimėjimams bei sovietinei san
tvarkai. Jis, kaip ir kitais atve
jais, Montrealio-lietuvių grupę 
panaudojo propagandai. Ištisą 
puslapį skyrė nuotraukoms ka
nadiečių grupės, kuriai buvo 
parodytas ir sovietinis kolcho
zas — viena iš komunistinės 
santvarkos atramų. Netrūko ir 
kitų dalykų, bandančių sudary
ti įspūdį, kad Lietuva yra lais
vas kraštas, klestintis komunis
tinės santvarkos ir Kremliaus 
dėką.

Toji tendencija kyšo iš “GK” 
reportažo apie montrealiečių 
grupės atsisveikinimą su “Tė
viškės” draugijos darbuotojais 
jų būstinėje. Reportaže parink
ti montrealiečių pasisakymai 
(be pavardžių). Pvz. vienas (ar 
viena) montrealietis pareiškė: 
“Man buvo labai įdomu pama
tyti, kad čia visi žmonės laisvi, 
normaliai gyvena, kultūringi.” 
Taigi, jaunuolis (ar jaunuolė) 
po trijų savaičių ekskursavimo 
po sovietinių rusų pavergtą 
Lietuvą, nematė jokios vergi
jos! Matyt, buvo stengiamasi 
nuteikti ekskursantus ta link
me. Iš jauno, nepatyrusio žmo
gaus nesunku tokius įspūdžius 
išgauti. Arba, štai, kitas mont- 
realiečio pareiškimas: “Aš bu
vau labai nustebęs, kad jūs la
bai gerai gyvenate.” Tai jau 
toks lėkštas turistinis pasisaky
mas, kuris toli gražu neišreiš
kia tikrovės. Kaip ten iš tikrųjų 
“labai gerai” gyvenama, žinoma 
iš tautiečių, pagyvenusių okup. 
Lietuvoje ne tris savaites, o 
tris dešimtmečius. Bet “GK” 
skelbia tai, kas jo propagandai 
tinka.

Prie sovietinės" propagandos 
prisidėjo ir pats montrealiečių 
grupės vadovas Liudas Stanke
vičius, davęs pasikalbėijmą pro
pagandiniam “G. Kraštui”. Jau 
pats kreipimasis į sovietinę 
įstaigą (“Tėviškės” dr-ja yra 
Sov. Sąjungos “Rodinos” sky
rius) yra bendradarbiavimas su 
okupantais bei jų pareigūnais. 
Savo pareiškime L. S. sako: 
“Aš visada esu už kuo tvirtes
nius ryšius su savo tauta. Man 
atrodo, kad buvau bene pirmas 
lietuvis Kanadoje, žengęs šiuo 
bendravimo su Tarybų Lietuva 
tiltu. Žinote, kai Montrealyje 
atsidarė pasaulinė paroda EKS- 
PO-67, aš iš karto nuėjau į Ta
rybų Sąjungos paviljoną pasi
žiūrėti lietuviškų eksponatų, su
sitikti su ten dirbusiais lietu
viais.” Tai kolaborantinio po
būdžio pareiškimas, užmirštus 
laisvųjų lietuvių siekimus ir 
peršąs bendradarbiavimą su so
vietiniais pareigūnais, vykdan
čiais Lietuvą okupavusios Mask
vos valią. Bendradarbiavimas 
su sovietiniais agentais nėra ry
šių palaikymas su savo tauta. 
Tam yra geresni keliai — asme
niniai kontaktai su savais tau
tiečiais privačių kelionių metu. 
Grupiniai važinėjimai yra vi
suomet panaudojami sovietinei 
propagandai, kaip ir minėtoji 
montreališkių ekskursija. Pas
taroji, gavusi nemokamą trijų 
savaičių išlaikymą iš okupaci
nės valdžios įstaigos, turėjo at
sidėkoti, pasmilkydama sovieti
niams valdovams, Lietuvos pa
vergėjams. Stebėtojas

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

Visu rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.



Įvairių konfesijų vyskupai sibirinių trėmimų minėjime Sv. Mato anglikonų šventovėje Kanados sostinėje

Tikrovė ir ambicijos

Dienraštis apie išlaisvintą lietuvi
Sovietų disidentas turi progos padėkoti vietiniams geradariams"

už paėmimą jo bylos į savo ran-Šitaip užvardino “The St. Ca
tharines Standard” dienraštis il
gą rašinį apie Kęstuti Jokubyną 
1977. VII. 30 laidoje. Jį parašė 
reporteris Martin Van Nierop. 
Pradžioje įdėta nuotrauka fede
racinio parlamentaro Gilbert 
Parent, K. Jokubyno ir apylin
kės valdybos kultūrinių reikalų 
vadovo S. Setkaus. Čia pateikia
mas to rašinio vertimas.

“Kaip gerai, kad atvykau to
kiu šiltu ir gražiu metu. Buvau 
sušalęs taip ilgai. Tiek ilgų me
tų koncentracijos stovyklose...”

Lengva šypsena veide ir užsi
mąsčiusiu galvos palingavimu 
K. Jokubynas pradėjo pasakoti 
apie savo 17 metų užtrukusį 
vargą, praleistą rusų kalėji
muose bei koncentracijos lage
riuose ir taip pat dešimtmetį 
persekiojimo jo gimtoje Lietu
je, sugrįžus iš Sibiro.

K. Jokubynas, tik prieš du 
mėnesius išleistas iš Sovietų Są
jungos, atvyko į St. Catharines 
aplankyti Stepono šetkaus ir 
parlamento nario Gilbert Par
ent, kurie abu padėjo K. Joku- 
bynui išsilaisvinti iš sovietų pa
vergtos Lietuvos.

Reikėjo pustrečių metų pa
stangų jo broliui, gyvenančiam 
Hamiltone, taipgi nemažam 
skaičiui įvairių pareigūnų Kęs
tučiui išlaisvinti. Kaip jis nu
rodė, sovietai nenuleido nuo jo 
akių nė viename žingsnyje. “Jie 
visą laiką mėgino pasodinti ma- 
ne kalėjiman jau trečią kartą” 
— paaiškino jis. “Jie” — tai 
slaptoji sovietų policija, KGB, 
kuri sekė kiekvieną žingsnį pa
starųjų 10 metų laikotarpyje, 
jam grįžus iš koncentracijos la
gerio 1966 m.

Jis stebėjo savo prabėgančią 
jaunystę Sibire, nuteistas du 
kartu. Pirmą sykį suimtas 1948 
m. 17 metų amžiaus, pagal so
vietų versiją, už tai, kad “daly
vavo tautinėje antisovietinėje 
organizacijoje”.

Už tai jis buvo nuteistas 10 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
be jokio oficialaus teismo.

Sekantį kartą suimtas 1956 
m. po jo išėjimo iš kalėjimo, 
ten atsėdėjus 7 metus. Šį kartą 
buvo nuteistas 10 metų už mė
ginimą nelegaliu būdu išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Atsėdėjo vi
sus pilnus 10 metų.

Dėl turimo išsilavinimo pate
ko į specialius lagerius, kuriuo
se buvo laikomi sovietų intelek
tualai, ir tokiu būdu susipažino 
su dabar jau labai pagarsėju
siais sovietų disidentais.

Susidraugavo su Andriejum 
Sacharovu, biologu Sergiejum 
Kovaliovu, su Andriejum Tver- 
dochlebovu, mokslininku, kuris 
tik neseniai buvo paleistas iš Si-

biro kalėjimo už savo reiškiamą 
nuomonę.

Kai K. Jokubynas atsidūrė 
Maskvoje, pakeliui į laisvę, tie 
jo draugai surengė jam išleistu
ves. Jis turi A. Sacharovo foto
grafiją su sekančiu įrašu: “Bran
giam Kęstučiui — ilgam atmini
mui — su giliausia pagarba — 
linkintis laimės naujame gyve
nime”.

Vakar, rodydamas tą nuotrau
ką, jis išvertė paminėtus žodžius 
iš rusų kalbos švariausia anglų 
kalba. Ironiškai, jo anglų kalba 
skamba Oksfordo tonu. Iš dalies 
todėl, kad jam teko nemaža lai
ko praleisti Sibire kartu su ang
lais politiniais kaliniais.

Pastaruoju laiku jis tarnavo 
mokslinės technologijos biblio
tekoje. esančioje Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje. Kaip kalbų eks
pertą, mokantį net Svahili kal
bą, taip pat kaip gerai susipaži
nusį su elektros energijos teo
rija, sovietai jį panaudojo užsie
nio technologijos leidinių tvar
kymui. “Vargas privertė išmokti 
visokių amatų, tačiau norėčiau 
šioje šalyje gauti tarnybą, ku
rioje nors bibliotekoje”, pareiš
kė K. Jokubynas.

Vargas, apie kurį jis kalba, 
reiškia katalogą sovietų siste
mos brutališkumo. Taip pat 
reiškia brutalumą žmogui ir jo 
laisvei.

Jis buvo daug kartų sovietų 
policijos suimtas jau būdamas 
“laisvas” Sibire ir sugrįžęs Lie
tuvon. Tuo būdu jis pasidarė so
vietų metodų žinovu ir niekad 
nesinešiojo jokio daiktelio, ku
ris galėtų jį inkriminuoti.

Stovykloje jis matė žudomus 
žmones už mėginimą pabėgti. 
Kiti dingdavo be žinios. K. Jo
kubyno tardymai nesiliovė. Daž
niausiai dėlto, kad jis mokėjo 
anglų kalbą. KGB įtarinėjo jį 
esant anglų ar amerikiečių šni
pu. Metai iš metų tas pats mais
tas. Daugiausia pašvinkusi žu
vis, bet turėjo valgyti, nes ki
taip — mirtis.

“Iki šios dienos negaliu per
nešti tos žuvies kvapo” — pa
reiškė jis. Bet dabar jis yra lais
vas. Laisvas daryti ką nori, eiti 
kur patinka. Pirmiausia jis nu
vyko pasimatyti su savo drau: 
gaiš, ^buvusiais kaliniais. Tuo 
reikalu jis Paryžiuje išbuvo mė
nesį laiko. Matėsi su rašytoju Si- 
niavskiu, kuris dabar profeso
riauja Sorbonoje. Po to porą sa
vaičių išbuvo Amerikoje — Niu
jorke ir Vašingtone. Vakar jis 
atvyko į St. Catharines miestą 
padėkoti geradariams. Pirmiau
sia jis išreiškė padėką p. šetkui 
ir visai Rytų-Vidurio Europos 
Pavergtų Tautų Organizacijai

kas.
Po to parlamentaro G. Parent 

įstaigoje jis nuoširdžiai padėko
jo šiam žymiam kanadiečiui už 
paskatinimą imigracijos depar
tamento kuo greičiau ji išlais
vinti.

Į tai G. Parent atsakė: “Esa
me patenkinti, matydami jus 
čia. Esame patenkinti, matyda
mi jus laisvą. Dabar jūs esate 
vienas iš mūsų”.

K. Jokubynas ilgai kalbėjosi 
su parlamentaru, pasakojo gy
venimą už sovietų kalėjimo sie
nų. Nusišypsojo išgirdęs parla
mentaro pareiškimą, kad ir Ka
nada dabar turi Kvebeko atsi
skyrimo problemą.

47 metų amžiaus buvęs poli
tinis kalinys gerai žino, ką reiš
kia aukotis už savo įsitikinimus.

Taip pabaigė savo straipsnį 
“Standard” reporteris Martin 
Van Nierop. Kor.

• Talka spaudai yra pagalba tau
tai

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

KAZYS MILERIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Juozas tada dar buvo jaunas, 
vienos didelės krautuvės Kaune 
vedėjas. Karo metas, laikai ne
tikri, bet apsukriam ir tais lai
kais buvo galima gerai gyven
ti. ..

Bolševikai grįžta. Žmonės bė
ga, kad ir į nežinią. Greit atei
na karo pabaiga, gyvenimas Vo
kietijoj pabėgėlių 1 stovyklose, 
emigracija į užjūrį. Reikia ne 
rinktis, o jieškoti darbo naujojo
je žemėje. Kad tik su didesniu 
atlyginimu. Uždarbis tik buvo 
svarbu. Darbą reikia rasti greit, 
nes šeima, maži vaikai auga. Ir 
žaliųjų Lietuvos lygumų artojo 
vaikas patenka į sunkiosios pra
monės “peklą”.

Pirmieji d a r b o v ietės įspū
džiai nebuvo patys geriausi. Po 
kiek laiko kiek apsiprato, bet ta 
slegianti, savotiška netikrumo 
nuotaika pasiliko su juo per tą 
visą 25 metų tarnybą.

Ir daugiau jo draugų čia dir
ba. Vieni šioj pamainoj, kiti ki
tose. Tai žmonės, kurie niekad 
nesiruošė ir negalvojo šitokiose 
sąlygose dirbti visą savo gyveni
mą. Žmonelė jam vėliau prikai
šiodavo:

— Juozai, kodėl tu nejieškai 
geresnio ir lengvesnio darbo? 
Kaip ilgai tokioje “pekloje” ga
lėsi ištverti?

— Mamut, ten geri pinigai. O 
kur bebūtum, visur reikia tas 
aštuonias valandas išdirbti, — 
atsikirsdavo Juozas. — Ne aš 
aš vienas jau toks ten. Turime 
ten ir dviejų fakultetų mediką, 
operos dainininką, savo dalinį 
rytų fronte praradusį leitenantą, 
kurio kareiviai, išleisti atosto
gų, pas jį kariauti nebegrįždavo.

s-:
Juozo ištarnautas laikas buvo 

25-rių metų darbo monotonija, 
be jokio kūrybiškumo, galvoji
mo, savęs įjungimo, žmogus esi 
čia vien tik automatas — dide
lės mašinos labai mažas ratelis. 
Nematė jis savo pareigose jokio 
pagerėjimo, tad visą laiką ta 
pati kasdienybė buvo pasidariu
si jam jau slegiančiu nuobodu
liu. Aštuonios valandos. Jos 
kartais pasidarydavo nebesulau
kiamai ilgos. O tos pačios aštuo
nios valandos tau yra išimamos 
ir nurašomos iš netaip jau ilgo 
gyvenimo.

AL. GIMANTAS

Mūsiškių katalikų pasauliečių 
tarpe kaikuriais atvejais stebi
masi vieno kito išeivio kunigo 
kietu kritiniu žodžiu, skiriamu 
kaikuriems savo konfratrams, 
vargstantiems sovietinamoje 
Lietuvoje.

Dažniausiai tie puolimai ri
kiuojami prieš dvasiškius, kurių 
tariami, tikri ar pusiau tikri, 
pilnai ar dalinai suklastoti pa
reiškimai pasirodo sovietinėj ar 
jiems simpatizuojančioj spau
doj Vakaruose. Tuos žodžius 
kaikas čia nori laikyti “grynu 
pinigu”, na, ir tokiu būdu gintis 
ar teisintis negalintiems auto
riams pažeria saują kaltinimų.

Vison ton istorijon yra įsivė
lęs ir šis autorius ta prasme, 
kad tiek šiame laikraštyje, tiek 
ir kitur jau keletą kartų teko 
prabilti šia jautria tema, ban
dant bent kiek vėsiau žvelgti į 
tikrąją padėtį ir kviečiant visus 
kaltintojus būti atsargesniais 
ir, svarbiausia, nepulti sūkurin 
staiga, prieš tai net ir neban
džius pasvarstyti sąlygų bei ap
linkybių, kurias kasdien turi 
pergyventi sovietinėse sąlygose 
visi tikintieji — pasauliečiai ir 
jų ganytojai, pradedant kuni
gais, baigiant vyskupais.

Staigūs mūsų pasikarščiavi
mai ir staigios išvados vienus 
padrąsina, kitus papiktina, bet 
vargiai ar atlieka pozityvią 
funkciją, žvelgti be užuojautos, 
supratimo ir simpatijos į tikin
čiuosius sovietinamoje Lietuvo
je yra gal net nežmoniška ir 
vargu ar krikščioniška. Kiekvie
na kritika jų atžvilgiu beveik 
visada skamba kaltinimo aktu, 
priekaištais, lyg ir pasmerkimu. 
Ar toks kelias tikrai tarnauja 
pusiau katakombinėje būklėje

Ketinate pirkti nekilnojamq turto—
investuoti bei apsigyventi FLUKIUUJt ■

John (Jonas) PAŠKUS, 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai visoje Floridoje, mielai jums patarnaus.» į 3640 N. Federal H-way,

Jhe, Cc. SiftI REALTORS

Įstaigos telefonas: Vakarais ir nedarbo metu:
Į-305-782-4422 1-305-946-4389

Paskutinė darbo pamaina
Žaliųjų Lietuvos laukų artojas plieno fabrike pasitinka pensininko dienas

Nedaug džiaugsmo savo gy
venime yra turėjęs mūsų pensi
ninkas Juozas. Jeigu jo kiek ir 
buvo, tai tik trumpos jo rūpes
čių ir visokių kasdieninių nelai
mių prošvaistės. Nedaug ką gy
venime jis yra padaręs, kas už
drausta. Užteko jam vien tik 
Dievo leidžiamų gyvenimo ma
lonumų. Jei visi būtų tokie kaip 
Juozas, valstybei nereikėtų bau
džiamojo kodekso, pakaktų vien 
tik Dievo įsakymų. Geroji gyve
nimo dalis jam jau tikrai praėjo. 
Ko begali tikėtis žmogus, ku
riam nužydėjo jau tiek daug va
sarų. Bet jau-tokia žmogaus pri
gimtis, kad gyvenime jis pluša 
ligi paskutinio atodūsio, kad tu
rėtų kuo daugiau. Taip ir plėšo
si jis, didindamas savo atsar
gas, kurių tikrai nereikės, 
įrengdamas visokiausių patogu
mų, kuriais nebelieka laiko pasi
naudoti.

Kiti visus savo atliktus gerus 
darbus ir nuopelnus investuoja 
į garbę. Tokiam, jei ne jis pir
mas, jei ne jam ačiū, tai eikit 
sau su savo vadavimais ir savo 
tėvyne. . . Juozas dėl savo pri
gimties ar darbo kitam gali at
rodyti ir šiurkštokas. Mėgsta jis 
pasiginčyti visais reikalais, ne
išskiriant ir religinių.

Kankina jį graudus jausmas, 
kad šį vakarą kažkas pasibaigė 
— jis nebereikalingas. Visokios 
pabaigos žmogui kartais ištrau
kia ašaras — džiaugsmo ar liū
desio. Kas toliau? Mirtis ir vis
ko galas. Pasibaigė kažkas nebe
sugrąžinamai. Apie išėjimą į 
pensiją daug jau jo buvo galvo
ta ir planuota. Nedirbančiam 
sulaukti kas mėnesį iš fabriko 
čekį atrodė turėtų būti atpildas 
už ketvirčio šimtmečio sunkų 
darbą ir prarastas jėgas. Bet šį 
vakarą jam visa tai kitaip atro
dė.

— Tai, va, ir pasibaigė viskas. 
Pasidariau dabar benaudis. O 
jie ten pasiges manęs. Kieno 
dabar kiaušis nuomonės, kiek 
atvežti geležies formų prie ram
pos. Kas beištaisys kieno nors 
klaidingai kalkėmis atžymėtą 
pylimo augštį. Tiems vyrukams 
visada man reikėdavo priminti, 

esančiai Katalikų Bendrijai tė
vynėje? Bendrijai, kuri turi 
kasdieninių kankinių, tų pačių 
tikinčiųjų ir kunigijos tarpe.

Net “KLB Kronikoje” būta 
netikslumų, vertinant vienokius 
ar kitokius reiškinius, tokių ar 
kitų dvasiškių žodžius ar veiklą. 
Tuo tarpu mes, gyvendami už 
tūkstančių mylių, norėtume sė
dėti teisėjo kėdėje ir labai leng
vai svaidytis papeikimais, kalti
nimais, neturėdami tikrų faktų, 
kaikada pasiteisindami tik prie
laidomis ar pusiau tikromis ži
niomis. Toks teisminis sprendi
mas dažnai būna ne tik netei
singas, bet ir kaltinamiesiems 
žalingas.

Todėl su visišku pasitenkini
mu teko sutikti žinią apie Kau
no kunigų seminarijos rekto
riau kun. dr. V. Butkaus jau ži
nomą laišką, kuriame išryškėjo 
eilė duomenų apie jo “pareiški
mus”, kurie šioje Atlanto pusė
je sukėlė ir nuostabos, ir nepa
sitenkinimo, ir, aišku, skubių 
kaltinimų.

Galbūt šis įvykis privers mus 
visus būti ir atsargesniais, ir 
budresniais. Neapgalvoti kalti
nimo aktai, patyrus faktus, gali 
labai nesunkiai'būti nukreipti į 
mus pačius. Atseit, nesantaika, 
nesutarimas gali persimesti iš- 
eiviškon visuomenėn. Tuo visa
da galės džiaugtis tos jėgos, ku
rių uždvainys ir yra bandyti to
linti tautą, jos kamieną nuo 
emigracijos. Nebūtinai už kiek
vieno kampo tūno priešiški gai
valai. Tautinė savigarba reika- 
laute reikalauja bent trupučio 
daugiau tarpusavio pasitikėjimo 
tarp atskirų tautiečių grupių ir 
individų. O kaikurie ambiciniai 
nusiteikimai galėtų palaukti, kol 
tautai nebereikės kovoti už sa
vo egzistenciją . ..

kiek suberti aliuminiaus pupų 
j besioksiduojančią ir begęstan
čią plieno statinę. Kažin kaip 
žmonės dabar į mane žiūrės, 
kai būsiu be tarnybos, be vie
tos, atgyvenęs, senas. . .

Seniau buvo daug tokių mo
mentų darbe, kai jo dvasia išsi
nerdavo iš sunkaus asbestinio 
apdaro, išsispirdavo iš sunkių 
metalinėm antpirštėm apkaus
tytų batų.. . Tada jis basas, vien
marškinis parbėgdavo į savo tė
viškės sodybą. Ten nušienautos 
pievos takeliu skubėdamas į 
Maldenių gyvenvietę, jis išgirs
davo plakamų delgių takšėjimą, 
pamiškėj uogaujančių vaikų 
ūbavimus, pamatydavo prie 
tvenkinio ajeruose ant vienos 
kojos snūduriuojantį gandrą, už
uosdavo medum kvepiantį bal
tų dobilų lauką, žiemą jis jau 
brisdavo tiesiai per sniegu žvil
gančius baltus laukus, šokinė- 
mas per čiurlenančio vandens 
pralaižytą ledą, kad greičiau pa
siektų namus, kad greičiau su
sitiktų su savaisiais. Duris pra
vėrus, jį pasitinka močiutė, kaip 
kadaise, kai jis dar būdamas 
vaikas parvažiuodavo iš gimna
zijos. Jis visada turėdavo daug 
ko jai papasakoti. . .

— Mama, tu sakydavai: kai 
išeisi į žmones, visko pamatysi. 
Tą išgąstingą spalio dieną, vos 
tik spėjęs kiek pavažiuoti, pra
dėjau kasti apkasus sulaikyti 
priešui, kuris atrodė jau nebe
sulaikomas. Besidalindamas su 
kitais, greitai suvalgiau tavo 
man į kepurę įdėtus lašinius ir 
duoną. Pradėjau greit badauti 
ir sapne sapnuoti. .. duoną. 
Nešdamas savo gyvybę, bėgau 
per degančius ir tirpstančius 
bombų suplėšytus kūnus. Rusų 
kareivis nutraukė man nuo ran
kos tavo man mokyklos baigimo- 
proga dovanotą laikrodėlį. Greit 
sulaukėm karo pabaigos, bet ne
sulaukėm to, ko tikėjomės. Grįž
dami į namus, pralėkdavo sunk
vežimiuose rytų kraštų darbi
ninkai, dainuodami apie kraštą, 
kur labai “laisvai” alsuoja žmo
gus, o mums nebuvo kur grįžti. 
Vėliau gyvenimas kiek pagerė
jo. Gyvenome stovyklose, val
gėme amerikietišką pyragą, dai
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Toronto tautybių savaitės metu “Vilniaus” paviljone buvo surengta paroda,
kurioje ryškiai matėsi tautiniai lietuvaičių drabužiai Nuotr. O. Burzdžiąus

navome choruose, šokom kalve
lius. Pulkų netekę pulkininkai 
žadėjo mums greitą grįžimą į 
laisvą tėvynę. Paskum visi pra
dėjo važiuoti į užjūrius, kur ir' 
aš atsidūriau. Čia dideli ir pla
tūs kraštai, čia daug visokio tur
to, bet jie nėra ir nebus mano 
namai. Pažiūrėk, mama, kaip 
darbo šalmas ir prakaitas nurin
ko nuo mano galvos visas gar
banas, žiežirbuojantis plienas 
išdegino mano veide žymes ir 
ilgi metai svetur giliais takais 
išvagojo mano veidą. . .

Daug tokių svajos momen
tų ir sugrįžimo į savo jaunystės 
dienas darbe yra turėjęs Juozas. 
Tai jam teikdavo lyg kažkokio 
pastiprinimo. Jis jautė, kad jo 
gyvenimas yra pilnesnis ir pras
mingesnis, kad jis daugiau ma
tęs ir patyręs, negu vietiniai 
bendradarbiai, kurių gyvenimo 
įvairumas ribojasi pokalbiu 
apie ledo ritulį ir praleistu lais- 
vavakariu aludėje.

Nuo virtuvės sienos iš laikro
džio iššoksią paukščiukas ir 
pradeda skaičiuoti valandas: kū- 
kū-kūkū. Juozas pakelia akis ir 
pro neužtrauktą virtuvės langą 
mato mėlyną, pilną mėnesienos 
rugsėjo naktį. Įžvelgęs dar to
liau, anapus skardžio, jis mato 
ir įprastą kapinaičių vaizdą. Sa
ko, ten kapai karių, kritusių Eu
ropos karuose, kuriuos jie suve
žė palaidoti. Juos čia laidojo ka
daise labai iškilmingai — su 
prakalbomis, vainikais, šautuvų 
Salvėmis. Šiandien jų tik vardai 
belikę sunkiai išskaitomuose 
antkapiuose.

— Kažin kiek dar liko man to 
gyvenimo? — pradeda save 
klaustis senasis Lekaitis. — Jau 
nedaug beliko to gyvenimo. Jei 
gerai, dešimtis, jei geriau — 
penkiolika, o gal ir visiškai ne
daug beliko tų metų. Ateina 
nauji žmonės, ir jiems reikia už
leisti vietą. Taip jau gyvenimas 
žemėje sutvarkytas. Mirė kara
lienė Viktorija, visi popiežiai, 
miršta nepamaldūs, miršta pa
maldūs ir dar nevisad spėję iš
melsti sau laimingos mirties.

Bet jį džiugino mintis, kad jis 
dar gyvas, susilaukė net> pensi

jos, poilsio. Kiek daug jo drau
gų jau nukeliavo į Anapilio kal
nelį, ir jų laike/ jau nebeskai
čiuoja laikrodžio rodyklės. Pa
sirodo lik maža žinutė angliška
me laikraštyje, du vakarus pa
žįstamieji dar ateina pasižiūrėti 
į negyvą veidą, ir juodas, sidab
riniais kryžiais padabintas limu
zinas išsiveža tave. ..

— Mirusius mes ne tik greit 
laidojame, bet ir greit pamirš
tame, — dažnai pasako Lekaitis. 
— Sunkiau pamiršta tave gal 
tik tie, kuriems buvai naudin
gas. Tik tuos pritrenkia skaus
minga staigmena, kad tu čia bu
vai, nebosi ir niekad nebebūsi. 
Žmonės prie visko greit pripran
ta, bet ne prie mirties. Kaip 
žiauriai sukrečia kiekvieną vė
žio ligos diagnezė. O po pirmo
jo širdies priepuolio išlikęs 
žmogus dažnai pasimeta ir nebe
žino kaip begyventi.

Jau kelintą kartą iššoksta iš 
laikrodžio gegutė su savo kukū, 
vis primindama, kad jau laikas 
miegoti. Tačiau Juozo šį vakarą 
miegas neima. Jis nori kalbėti ir 
kalbėti, išsisakyti viską, kad ir 
sau vienam, kad ir keturiom vir
tuvės sienom arba kukuojančiam 
laikrodžiui, kuris jam dabar pa
sidarė toks gyvas ir sužmogėjęs.

— Ar jau taip viskas čia ir 
kukū? — lūpomis sau šlapsena 
mūsų pensininkas. — Taip, gal 
ir nėra prasmės čia sukti galvą 
dėl dalykų, kurie gyvenime sa
vaime vyksta, kurių tu negali 
pakeisti. Bet kažkaip gaila to 
jau praėjusio gyvenimo. Jis ga
lėjo būti daug gražesnis ir dė
kingesnis. Ar man toks gyveni
mas buvo skirtas, ar aš pats jį 
tokį susikūriau? Bepigu tau, 
laikrodi, nes tu turi geležinę šir
dį. Tavo širdies neįskaudina ne
laimės, nesėkmės, trūkumai, nu
sivylimai, žmogiškoji vienuma. 
Tu esi tiksliai padarytas, kad 
su savo laiku neskubėtum ir ne- 
sivėluotum. Žmogus gi neturi 
tos tobulybės. Jis kartais pasku
ba, kartais pavėluoja, tad jam 
tenka dėl savo padarytų klaidų 
daug kentėti.. .

Juozas visu kūno svoriu pasi
remia ant stalo briaunos, koja 
paspiria savo kėdę ir nutirpu
siais pirštais užgesina virtuvės 
šviesą. Rankos delnu tapšnoda
mas sieną, pagaliau užlipa į sa
vo miegamąjį.
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© PAVERGTOJE TEVTWEJF, O LIETUVIAI PASAULYJE
VANAGUPĖS KURORTE
1 talką Palangai ruošiasi ateiti 

Vanagupės kurortas, kuriame jau 
auga sanatoriniai pastatai. Jų tar
pe bus Įrengtas didžiulis atviras 
plaukinio' baseinas su šildomu jūros 
vandeniu, skirtas fizkultūrinėm gy
dymo procedūrom. Jame bus vietos 
500 žmonių. Pastatų projektus pa
ruošė vyr. architektas A. Lėckas, 
architektai L. Merkinas, S. Šarki
nas ir vyr. konstruktorius I. Rustei
ka. Sanatorinį kompleksą sudarys 
sporto salė, kaskadinės maudyklės, 
soliarumas, procedūrų fizioterapijos 
ir medicininės kosmetikos kabine
tai, gydomosios fizkultūros salės, 
poilsio kambariai bei kitos patalpos.

TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJAI
Liepos 1-10 d.d. Lietuvos keliuose 

buvo pravesta sąjunginė operacija 
“Greitis”, nukreipta prieš maksima
lios greičio ribos pažeidėjus bei ki
tus eismo taisyklių laužytojus. Iš 
viso buvo sulaikyta beveik 13.000 eis
mo taisyklių pažeidėjų, kurių apie 
5.000 viršijo maksimalų važiavimo 
greitį. 1076 m. liepos 1-10 d.d. Lie
tuvos keliuose žuvo 29 žmonės, o 
šiemet per tą patį laikotarpį — tik 
18. Dėl perdidelio greičio posūkyje 
prie Druskininkų savo automobilio 
kontrolę prarado Druskininkų sov- 
chozo vairuotojas Pranciškus Mi
liauskas, vežęs traktorininkus Pet
rą Vaškevičių, Gediminą Dailidę ir 
vairuotoją Joną Kerą. Automobilis 
nuriedėjo nuo kelio sankasos ir at
sidaužė į medį, šioje nelaimėje žu
vo P. Miliauskas ir G. Dailidė, o P. 
Vaškevičius ir J. Keras buvo su
žeisti.

BUSIMIEJI STUDENTAI
“Komjaunimo Tiesa” liepos 20 d. 

paskelbė pasikalbėjimą su augštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos valdybos viršininko pava
duotoju Antanu Šulcu apie busimuo
sius studentus. Augštosios mokyklos 
į savo dieninius skyrius sekančiais 
mokslo metais galės priimti 22,2% 
šiemetinių abiturientų, technikumai 
ir kitos specialios vidurinės mokyk
los — 17,8% , technikos mokyklos — 
12,7%. Pasak A. Šulco, į augštąsias 
mokyklas Lietuvoje bando įstoti kas 
antras abiturientas, o įstoja tik kas 
ketvirtas.

RAŠYBOS REFORMA
Lietuvių kalbos komisija, sudary

ta prie Mokslų Akademijos, paskel
bė rašybos reformos rekomendaci
jas. Jos buvo padarytos, peržiūrėjus 
leidinį “Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba”, susipažinus su kritinėmis 
pastabomis. Komisija rekomenduoja 
po priebalsių “b” ir “p” rašyti “j” 
žodžių “bjaurus”, “pjauti” ir “spjau
ti” šaknyse bei iš jų sudarytuose 
žodžiuose. Kai dviskiemenių veiks
mažodžių bendratis baigiasi “-yti” 
arba “-(i)ūti”, busimojo laiko tre
čiajame asmenyje rašoma “i” arba 
“u”. Pvz. gyti — gis, lyti — lis. Iš
imtis daroma dviem žodžiam: siūti 
— siūs ir vyti — vys. Kartu rašomi 
samplaikos žodžiai: galbūt, turbūt, 
kaipmat. Komisijos pateiktų reko
mendacijų privalo laikytis visos 
įstaigos, redakcijos, leidyklos. Pilnas 
lietuvių kalbos komisijos nutarimas 
bus paskelbtas “Mūsų Kalboje”, 
“Kalbos kultūroje”, “Tarybinėje Mo
kykloje”. Iš Lietuvos gaunama spau
da jau yra įgyvendinusi šias reko
mendacijas.

MAŽVYDAS KNYGYNE
Premijuojamų leidinių knygynas 

Vilniuje persikėlė į naują pastatą. 
Knygyno vidaus įrenginius supro. 
jektavo architektas D. Daukša, o 
dail. Kazys Kisielis sukūrė bronzinę 
Martyno Mažvydo skulptūrą. Joje M. 
Mažvydas vaizduojamas sėdintis, pa
linkęs ties rankraščiu. Už jo nuga
ros — didžiulė pirmoji lietuviška 
knyga, užpildanti beveik visą galinę 
sieną, su garsiaisiais M. Mažvydo žo
džiais: “Broliai, seserys, imkit mane 
ir skaitykit...”

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Valstybinio televizijos ir radijo 

komiteto laiškų bei sociologinių ty-_ 
rimų redakcijos skyriaus vedėjas Jo
nas Švėgžda “Tiesos” 163 nr. pa
skelbė statistinį pranešimą “Kiek 
Lietuvoje televizorių?”- Kartu palie
čiamas ir radijo imtuvų skaičius. 
Šimtui šeimų tenka 76 televizoriai 
ir 112 radijo imtuvų. Vilniuje ir

VIRGINIJA BUNYTĖ, baigusi Mont- 
realio McGill universitete ‘mikrobio
logiją ir imunologiją bakalaurės 
laipsniu. Be to, yra baigusi litua
nistinę mokyklą ir yra “Gintaro” 
ansamblio narė 

Kaune iš šimto šeimų net 90 turi 
televizorius, respublikinės priklau
somybės miestuose — 87, kituose 
miestuose ir miesteliuose — 70, kai
mo vietovėse — 62. J. Švėgždos 
duomenimis, iš šimto turimų tele
vizorių tik penki yra skirti spalvo
toms laidoms. Apie 70% Lietuvos 
šeimų tūri ir televizorius, ir radi
jo imtuvus. Nė vieno šių aparatų 
neturi 5% šeimų.

KAIMO PEDAGOGAI
Mokslinio pedagogikos tyrimo ins

tituto vyr. bendradarbė A. Kače- 
rauskienė “Valstiečių Laikraščio” 83 
nr. atskleidžia priežastis, dėl kurių 
kaimo mokytojai dažnai keičia mo
kyklas. Viena pagrindinių priežasčių 
— blogos buitinės sąlygos, mokyto
jams skirtų butų trūkumas. Daug 
kur jiems tenka apsigyventi pas 
privačių namų savininkus. Tokią pa
stogę ypač sunku susirasti mokyto
jams su šeimomis. Dėlto jie ir sten
giasi gauti darbą mokyklose, turin
čiose specialius butus mokytojams. 
Lėšas hutų statybai turi parūpinti 
kolchozai bei sovehozai, kuriem tar
nauja mokyklos. Kaip praktika ro
do, su lėšų skyrimu ir butų statyba 
neskubama. A. Kačerauskicnės duo
menimis, per pastaruosius trejus 
metus privačiuose butuose gyvenan
čių kaimo mokytojų skaičius Kelmės 
rajone sumažėjo tik 2,4%, Vilkaviš
kio — 3,3%, Kėdainių — 7,3%, 
Šiaulių — H,l%, Kaišiadorių — 
9,5%. Prie mokytojų kaitos daug 
prisideda ir vaikų lopšelių-darželių 
stoka kaimo vietovėse. Jaunos mo
kytojų šeimos stengiasi susirasti 
mokyklas arčiau savo tėvų ar gimi
nių, kad būtų kam prižiūrėti vaikus. 
Dar vieną problemą mokytojams su
daro apsirūpinimas maisto gami
niais. Jie norėtų pieno, mėsos ir 
daržovių gauti tiesiai iš ūkių. Toks 
maisto gaminių pardavimas mažme
ninėmis kainomis kaimo mokyto
jams yra leidžiamas, bet jį daug kur 
pamiršta ūkių vadovai.

MOTORIZUOTAS STIRNINAS
P. Druktenis “Valstiečių Laikraš

tyje” rugpjūčio 2 d. skaitytojams 
pasakoja apie stirniną, važiavusį mo
tociklu ir žuvusį eismo nelaimėje, šį 
neįtikėtiną įvykį matė Raseinių ra
jono Graužiu kaimo gyventojas J. 
Kemzūra, pjovęs šieną pakelės grio
vyje. P. Druktenis rašo: "Kai keliu 
dūzgiantis motociklas susilygino su 
pjovėju, šis pakėlė akis. Kas gi čia?! 
Motociklas rieda be vairuotojo? Ne
regėta — negirdėta! Pariedėjus šiam 
gal 100 metrų, nuo jo į griovį nušo
ko rudas kamuolys. O mašina tuo
met pasuko į kitą kelio pusę ir įstri
go krūme. Tik viską apžiūrėjęs, pjo
vėjas suprato, kas nutiko. Mat mo
tociklas išgąsdino pakelėje besiga
niusį stirniną. Žvėris šoko per kelią 
ir trenkėsi į vairuotoją, šis gi nurie
dėjo į griovį. O stirninas, įstrigęs 
tarp motociklo ir jo priekabos, tapo 
kurį laiką “vairuotoju”. J. Kemzūra 
griovyje stirniną atrado nebegyvą. 
O tikrasis vairuotojas atsipirko tik 
lengvu susižeidimu. Išstūmęs iš krū
mo motociklą, jis nuvažiavo toliau”.

MAŽVYDO PARKAS
Respublikinio dailininkų simpo

ziumo dalyviai beveik mėnesį pralei
do kūrybinio darbo stovykloje Smil
tynėje. Ten jie sukūrė 14 skulptūrų 
papuošti Mažvydo parkui Klaipėdo
je. Jos atspindi žmogaus ir gamtos 
santykius, sunkų žvejo darbą. Di
džiausią “Bangpūčio” skulptūrą iš 
akmens iškalė vilnietis K. Kisielis ir 
klaipėdietis M. Narbutas. Trumpa
me pranešime minimos dar dvi di
desnio dėmesio susilaukusios skulp
tūros: vilniečio R. Kazlausko “Kur
šė” ir J. Narušio “Įkvėpimas”. Pa
starasis yra Suvalkijos atstovas, gy
venantis Kapsuku pavadintoje Mari
jampolėje. V. Kst.

TERESĖ JURĖNAITĖ šiais metais 
baigė Toronto universitete gamtos 
mokslų fakultete chemijos skyrių 
bakalaurės laipsniu. Be to, ji baigė 
šeštadieninę Maironio mokyklą ir 
lituanistinius kursus. Antraisiais stu
dijų metais buvo lietuvių studentų 
klubo valdybos sekretore. Paskuti
niais studijų metais buvo universi
teto chemijos klubo pirmininke, šį 
rudenį ketina tęsti studijas politech
nikos institute laboratorijos techno
logijos srityje

Torontiškės “Volungės” lietuviškų dainų klauso Edmontono lietuviai Nuotr. A. Dudaravičiaus

Toronto "Volungė” Edmontone
Kad prie Exschaw miestelio (40 

mylių į vakarus nuo Kalgario) šių 
metų liepos 1-9 dienomis įvyks Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ruošiama stovykla, sužinojome iš 
anksto. Iš anksto taip pat visi, ypač 
jaunimas, B-nės valdybos pastango
mis buvo kviečiamas bei skatina
mas šioje stovykloje gausiai daly
vauti.

Mes, edmbntoniečiai, tuo laiku 
tikrai nežinojome, kad tarp jaunimo 
stovyklos dalyvių bus Toronto dai
nos grupė ■‘Volungė", kuri, pasibai
gus stovyklai, koncertuos Edmon
tone. Tas numatytas koncertas įvy
ko liepos 10 d. Lietuvių Namuose. 
Jo įspūdžiai buvo tokie jausmingi ir 
stiprūs, kad nevienas dalinamės jais 
net iki šios dienos.

Koncerto dalyviai, apypilnėje Lie
tuvių Namų salėje scenai atsidarius, 
džiaugsmingu plojimu pasveikino 
“Volungės" dainos grupę: Reginą 
Giniotienę, Loretą Kriščiūnaitę, Ri
tą Radžiūnaitę, Ramunę Ulbaitę, Rū
tą Urbonaitę,' Ramoną Vaičiūnaitę 
bei jų vadovę - akompaniatorę Dalią 
Viskontienę. dabar gyvenančią Fort 
McMurray, Alta.

Tautiniais drabužiais pasipuošu
sios volungietės pradžioje padaina
vo “Kur giria žaliuoja”. “Aš nuėjau 
į girelę" ir "Gaideliai pradėjo gie
doti". Nuo pat pirmos dainos iki 
programos pabaigos, nors ir nepil
nos sudėties, "Volungės” grupė pa
sireiškė kaip darnus ir muzikaliai 
stiprus vienetas, jausmingais, lyriš
kais bei aiškiais dainos žodžiais už
būręs klausytojus. #

Trumpos pertraukos metu ener
gingas mūsų B-nės pirm. Justas Au
gis trumpai, su humoru supažindi
no dalyvius su talentinga volungie- 
čių grune. Jis pabrėžė jų jaunystės 
entuziazmą, lietuvišką sąmojį bei 
meilę lietuviams ir lietuviškai dai
nai. Daina lydi lietuvį per visą jo gy
venimą: nuo užgimimo iki gilios se
natvės —- tarė viena iš volungicčių, 
pridėdama, kad dainose glūdi daug 
tautos meno lobių bei istorijos.

Jeigu pirmos trys liaudies dainos 
visus smagiai nuteikė, tai sekančios 
— “Kaip toli žadėta", "Kas bus, mo
čiute, kas bus”, “Tu giruže tu ža
lioji” ir “Lietus lynojo” tikrai vi
sus sužavėjo. Publika atsidėkodama 
nuoširdžiai plojo.

Programos repertuarą meistriškai 
paįvairino bei papildė “Volungės” 
talkininkė čikagietė Rasa šoliūnai- 
tė. ši talentinga jauna tautietė pra
džiai akordeonu atliko du klasiki
nius veikalus — Vengrų šokį nr. 2 
ir ukrainiečių šokio variaciją. Vė
liau ji įspūdingai visus dalyvius, 
akordeonu palydint, įtraukė į dainų 
bei ritmo pynę.

Visi gėrėjosi akordeono muzika. 
Tačiau tikrai neužmirštamą įspūdį 
paliko momentas, kai “Volungės” 
grupė, akordeonu pritariant, atliko 
“Ant marių kranto gintaru nusėto” 
ir "Kukuoja gegutė — kukū”. Kar
totas priedainis “kukū-kukū” neju
čiomis perkėlė vaizduotę į Tėvynę, 
kur Nemuno pašlaitėse bei soduose 
gegutės mūsų broliams vasaromis ir 
dabar kukuoja.

Antroje programos dalyje volun
gietės su nuoširdžiu’įsijautimu atli
ko Kalifornijoje gyvenančio kompo
zitoriaus Br. Budriūno “Iš rytų ša
lelės” ir “Tėviškėle, tėviškėle”. Te
ko pastebėti, kaikuriems, atidžiai šių 
dainų klausantiems, ašaros per 
skruostą riedėjo .. .

Antros pertraukos metu žvali, 
energinga ir sąmojo pilna akordeo
nistė Rasa šoliūnaitė, kartu su vi
sais dalyviais, pakilioje nuotaikoje 
padainavo — “Palankėj, palankėj” 
ir “Norėčiau aš keliauti ten toli, to
li...”

Tą pakilusią nuotaiką iki progra
mos pabaigos išlaikė puikiai volun
gicčių padainuotos 3 dainos: “Kai 
prie tavo lango išsiskleis alyvos”. 
“Padainuosiu tau dainelę — devyn
balsę” ir “Ant kalvos ąžuolėliai”, 
čia puikiai bei meistriškai išryškė
jo Dalios Viskontienės atliktas akom- 

panavimas pianinu.
Ilgų plojimų lydimos šauniosios 

volungietės programą užbaigė daina, 
kuri, mano nupmonc, buvo ne vien 
tik puikiai atlikta, bet ir kartu išryš
kino mūsų lietuviškų dainų bei kal
bos grožį:

čia baltosios jievos pražysta, 
Nubarsto žiedeliai takus, 
O jauną krūtinėje širdį 
Užvaldo troškimas lakus.
Nemunėli, Nemunėli, per laukus, 

per plačius, per girias ...
Tyrą, tyrą plukdai vandenėlį 
į žydriąsias pasauly marias ... 
Nemunėli, Nemunėli, po gimtinės

JUSTAS AUGIS, KLB Edmontono 
apylinkės pirmininkas, visų vardu 
dėkoja volungietėms už jaudinantį 
koncertą Nuotr. A. Dudaravičiaus

padange žydra
Aš tėvelio sode serbentėlė. 
Motinėlės jauniausia dukra . . .
Ši daina tapo pakartota, dainuo

jant visiems dalyviams, “Volungės” 
grupei, pritariant akordeonui ir pia
ninui. Tai buvo tikrai žavi progra
mos užbaiga.

Pirm. Justas Augis nuoširdžiai pa
dėkojo jaunoms bei talentingoms 
volungietėms už puikiai atliktą pro

S HAMILTON
CHORAS “AIDAS” rugpjūčio 6 d. 

po Mišių AV parapijos šventovėje 
buvo išlydėtas tėvelių ir artimųjų į 
Toronto aerodromą išvykai į P. 
Ameriką. Tą pačią diena vietos dien
raštis “The Spectator” vakarinėje 
laidoje išspausdino platų pasikalbė
jimą su choriste J. Vitkevičiūte. “Ai
das” Toronto aerodromą vėl pasieks 
rugpjūčio 26 d. 7 v.v., (skrydis 781. 
terminai 2). Tad Jaunimo Centre 
laukiamas apie 9.30 v.v. Su choris
tėm išvyko keletas hamiltoniečių.

VILNIAUS DIENA ir šiemet ren
giama spalio 22 d. Jaunimo Centre. 
Be oficialiosios ir meninės dalies, 
bus pasilinksminimas, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui. 

KANADIETĖ ANGELĖ KAMINSKAITĖ ir AUSTRALIETES ŠARŪNAS- 
PETRAS MORKŪNAS, susituokę š.m. liepos 16 dieną Hamiltone, Ontario. 
Abu apsigyveno Australijos Sydnėjuje
—,------------------------------------------------- -----

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

gramą kuri visus sužavėjo. Ypatin
ga padėka buvo išreikšta “Volun
gės” grupės iniciatorei bei gabiai 
muzikei akompaniatorei Daliai Vis- 
kontienei.

Po programos pabaigos susirinku
sieji buvo pavaišinti kavute bei ska
niais lietuviškais sumuštiniais, pa
ruoštais mūsų darbščių seimininkių 
— G. Bajorienės ir L. Urbonienės. 
Juodvi, tarp kitko, globojo bei pa
ruošė pietus “Volungės” ansamblio 
grupei. Už tai pirm. J. Augis išreiš
kė padėką. Norintiems ką nors 
“stipresnio” veikė bufetas, šokiams 
grojo L. Namų salėje įrengta "ste
reo” muzika. Retkarčiais jaunimas, 
vadovaujamas Rasos šoliūnaitės, ly
dimas akordeono muzikos, pašoko 
įvairių šokių variaciją. įtraukdamas 
beveik visus dalyvius. Skambėjo dai
nos ir vyravo graži šeimyniška nuo
taika.

Šokių pertraukos metu, dalyvavęs 
jaunimo stovykloje, edmontonietis 
Adomas Kantautas vaizdžiai apibū
dino stovyklos gyvenimą. Sužinojo
me, kad stovykla buvo tvarkingai 
administruojama. Dalyvavo 50 as
menų iš įvairių Kanados ir JAV vie
tovių, turėjo turiningą dienotvar
kę su paskaitomis.

Visi šie dalykai pareikalavo ne
mažai darbo, laiko bei pasiaukojimo 
iš daugelio asmenų ir organizacijų. 
Edmontono lietuvių vardu tariu vi
siems už tai nuoširdų lietuvišką 
ačiū, ypač mieloms volungietėms, 
kurios mums, edmontoniečiams. da
vė tiek džiaugsmo, pasigėrėjimo ir 
pasididžiavimo. Dobilas

DR. A. SAUNORIS iš St. John’s 
Niufoundlandijos prov. praktikos 
atlikti persikėlė į Torontą, tačiau 
naujus namus nusipirko Hamiltone. 
Prieš Kalėdas htvykęs žentas iš Lie
tuvos jau gavo darbą plieno fabrike.

PAKVIETIMAI į J. Mikšio pager
bimą gaunami kiekvieną sekmadienį 
po Mišių AV parapijos salėje. Pra
šome iš anksto pakvietimus įsigyti, 
nes rengėjams reikia žinoti tikslų 
dalyvių skaičių vakarienės paruoši
mui.

NEŽIŪRINT VASAROS ATOSTO
GŲ, T. Fondo piniginis vajus eina 
pilnu tempu pirmyn. Ir šiemet rei
kia išskirti plieno fabriko darbinin
ką Joną Steiblį, kuris mūsų laisvės 
kovai paaukojo '$50. K. B.

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

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11% 
nckiln. turto posk. 9% %

JA Valstybės
BALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMO

GAUS TEISES vykdomojo komiteto 
pirm. V. Nakas šios demonstracijos 
reikalais lankėsi Vašingtone. Ten jis 
susitiko su JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. B. Zdanyte ir latviu 
Janiu Bolsteinu, tvarkančiu Jungti
nio Amerikos Balticčių Komiteto 
reikalus valdžios įstaigose. Pirmiau
sia buvo susipažinta su demonstra
cijų vieta, pasikalbėta su policijos ir 
parkų tarnybos pareigūnais, paaiški
nant jiems žygio tikslą. Kongreso at
stovai J. Blanchard ir Fenwick pa
žadėjo rugsėjo 22 d. JAV kongreso 
rūmuose surengti priėmimą žygio 
organizatoriams, baltiečių organiza
cijų atstovams. Jin taipgi bus pa
kviesti visi senatoriai, kongresma- 
nai, žymieji vašingtoniečiai. Visais 
techniniais žygio reikalais pasirūpins 
Jungtinis Amerikos Baltiečių Kon#- 
tetas, kuris rugsėjo 24 d. taipgi su
rengs ir dalyvių susipažinimo va
karą.

PLK. JUOZAS TUMAS, kūrėjas- 
savanoris ir Lietuvos nepriklausomy
bės kovų dalyvis, širdies smūgiu mi
rė Čikagoje rugpjūčio 2 d., sulaukęs 
lygiai 84 metų amžiaus, nes buvo gi
męs 1893 m. rugpjūčio 2 d. Velionis 
pradžioje buvo mokytoju, bet baigė 
Petrapilio karo mokyklą, pašauktas 
Rusijos kariuomenėn I D., karo me
tais. Rovne, Ukrainoje, 1918 m. va-' 
dovavo ten įsteigtam lietuvių bata- 
lijonui, grįžo Lietuvon ir stojo ginti 
jos nepriklausomybės, o vėliau liko 
tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 
1934-40 m. vadovavo II-jam pėsti
ninkų pulkui Šančiuose. Pirmojo bol
ševikmečio metais buvo suimtas, so- 
vietų-vokiečių karo pradžioje atsidū
rė Červenėje, kur buvo šaudomi ka
liniai, bet pasislėpė ir išliko gyvas. 
Savo įspūdžius yra paskelbęs “Ka
ryje” 1957 m. Už nuopelnus Lietu
vai buvo apdovanotas ordinais ir me
daliais. Išeivijoje reiškėsi ramovė- 
nų veikloje, rėmė studentų skaučių 
draugovę. Palaidotas rugpjūčio 6 d. 
šv. Kazimiero kapinėse.

KULTŪRINĖ ŠAULIŲ SAVAITĖ 
“Gintaro” vasarvietėje, Union Pier, 
Mich., liepos 2-4 d.d. susilaukė 267 
dalyvių iš JAV ir Kanados. Paskai
tas skaitė: J. šiaučiulis — apie šau
lių darbus kovose už Lietuvos nepri
klausomybę, kultūros bei švietimo 
ugdymą. K. Dabulevičius — apie 
kultūrinius bei tautinius uždavinius 
Lietuvos laisvinimo srityje, dr. K. 
Pautienius — apie pirmąją pagalbą. 
Pamaldas po atviru dangumi laikė 
šaulių kapelionas kun, J. Borevičius, 
SJ. Stovyklos vadovybė su vėliavo
mis ir gargęs palyda aplankė Michi
gan City įlarką, kur yra pasodinti 
trys medeliai Lietuvos prezidentų 
atminimui. Šaulių Sąjungos Tremty
je centro valdybos ir kuopų pirmi
ninkų posėdyje buvo nutarta pasta
tyti paminklą Romui Kalantai, išleis
ti vadovą, įsteigti specialų fondą kul
tūrinei šaulių veiklai remti.

ČIKAGOS LIETUVIAI dalyvavo 
“United Artists” bendrovės kuria
mame filme “F.I.S.T.", kurio siuže
tas primena sunkvežimių vairuotojus 
tvarkiusią “teamsterių” uniją ir jos 
vadą J. Hoffą. Centrinė filmo figū
ra yra vengras unijos vadas, vedan
tis lietuvaitę, šiuos vaidmenis atlie
ka pasižymėjęs aktorius Sylvester 
Stallcne ir kylanti aktorė Melinda 
Dilon. Filmą režisuoja Norman Jew
ison. Filmo kūrėjai, norėdami su
stiprinti jaunosios lietuviškumą ves
tuvėse, kreipėsi į generalinę konsu
le J. Daužvardiene. Tautinių šokių 
vadovės L. Braždienė ir N. Pupienė 
sukvietė šokėjus į Jaunimo Centrą, 
kur filmuotojai pasirinko 12 jauni
mo bei vyresniųjų atstovų. Jie visi 
nemokamai buvo nuskraidinti iš Či
kagos į Dubuque, Iowa, gavo po S50 
dienpinigių ir dar po S100 už kiek
vieną filmavimo dieną. Dr. R. šilkai- 
tis nusivežė lietuviškų vestuvių nuo
traukų. puošmenų, tautinių raštų, 
net raguolį ir lietuviškos duonos. V. 
Stankuvienė ir T. Krizienė parūpino 
rūtų, iš kurių buvo nupintas vaini
kėlis jaunajai. Lietuviai į vestuvių 
scenas buvo įjungti lauke, šventovė
je ir salėje. Su kitais vestuvių sve
čiais jie šoko Suktinį, lingavo Klum- 
pakojo taktan. Filme taipgi panau
dota melodija “Noriu miego”. Nors 
filmavimas užtruko visą dieną, pa
čiame filme šios scenos tesudarys 
porą minučių, bet tai yra pirmas ko
lektyvinis lietuvių pasirodymas IIol- 
lywoodo bendrovės kūrinyje.

Brazilija
“PRO LIBERTATE” KOMITETAS, 

kovojantis už pavergtų tautų laisvę, 
išsivystė iš Baltiečių komiteto ir 
šiandien jungia jau 13-kos tautybių 
atstovus Sao Paulo mieste. Jų tarpe 
yra ir keli Azijos tautų atstovai. Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenei komi
tete atstovauja J. Čiuvinskas. Pra
ėjusį pavasarį “Pro Libertate” ko
mitetas persikėlė į nuosavas patal
pas, kuriose steigiama tarptautinė 
biblioteka su kiekvienos šiai organi
zacijai priklausančios tautybės sky
riumi. Kiekviena tautybė stengiasi 
parūpinti savo plokštelių, skaidrių 
bei kitos medžiagos, nušviečiančios 
jos istoriją, muziką, folklorą. “Mū
sų Lietuvoj” paskelbtame pranešime 
kreipiamasi į JAV ir Kanados lietu
vius, jų politines bei kultūrines or
ganizacijas, prašant talkos. Laukia
ma medžiagos apie Lietuvą, ypač 
veikalų svetimomis kalbomis. “Pro 
Liberte” komitetui juos mielai per

duotų “Mūsų Lietuvos” administraci
ja. Savaitraščio adresas: Caixa Pos
tal 4421, 01000 Sao Paulo, SP, Bra
zil. “Pro Libertate” komitetas, pa
sinaudodamas gauta medžiaga, pa
ruoš specialias radijo ir televizijos 
programas apie pavergtas tautas. 
Šiuo metu jam taipgi jau yra priei
nama ir Brazilijos spauda.

Argentina
VISUOTINIS SENELIŲ ŽIDINIO 

narių susirinkimas įvyko Argentinos 
Lietuvių Centre, Buenos Aires mies
te. Nuveiktų darbų apžvalgą padarė 
pirm. J. Grigaitis, dalyvius supažin
dindamas su šios senelių prieglau
dos statybos eiga, narių bei rėmėjų 
teikiama parama. Senelių židinio 
statutą perskaitė sekr. J. Mičiūdas. 
Oficialias teises ši organizacija yra 
gavusi 1974 m. gruodžio 18 d., o Se
nelių Židinio pavadinimas buvo pa
tvirtintas praėjusį pavasarį. Naujo- 
jon S. Židinio valdybon išrinkti: 
pirm. V. Grigaitis, vicepirm. J. 
Čikštas, I sekr. J. Mičiūdas, II sekr. 
Z. Tamošiūnaitė, I ižd. L. Ryšelis, 
II ižd. A. Burba, patarėjai — V. Mi
siūnas, J. Morkūnas ir V. Daratėnas.

ARGENTINOS EKONOMIJOS MI
NISTERIJOJE jau 10 metų dirba 
Albertas Lukšėnas. Jis dažnai . yra 
siuntinėjamas į užsienio valstybes 
susipažinti su jų ekonominiais rei
kalais.

Australija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI

TĖ Melburne buvo pradėta ekumeni
nėmis pamaldomis liepos 17 d. Šv. 
Patriko katedroje. Pagrindiniu jų 
organizatorium buvo kun. St. Gaide
lis, SJ, pasakęs pamokslą anglų kal
ba. žodį tarė ir katedros dekanas 
kun. M. Chamberlain. Giedojo Mel
burno lietuvių parapijos choras, va
dovaujamas B. Prašmutaitės. Didelį 
įspūdį visiems dalyviams padarė iš
tisas vėliavų miškas su garbės paly
domis. Lietuviams atstovavo mūsų 
trispalvė, katalikių moterų, skautų 
ir ramovėnų vėliavos. Pamaldos 
baigtos liuteronų, ortodoksų ir kata
likų kunigų suteiktu palaiminimu. 
Savaitės renginiai liepos 24 d. už
baigti tautybių koncertu. Jame gra
žiai pasirodė Melburno “Dainos sam
būris” su vadove D. Levickiene. Pro
gramoje taipgi dalyvavo vengrų ir 
lenkų tautinių šokių grupės, maž
daug prilygstančios Kanados “Gy- 
vatarui”, negausus ir silpnas latvių 
choras. Iš solistų šilčiausiai buvo 
sutikti latvė May'a Vilson ir italas 
Bill Adami, dainavęs čekiškai ir ru
siškai. Organizacinius koncerto dar
bus atliko Anita Matiukevičienė su 
visa savo šeima. Programos pranešė
ja buvo Irena Kviecinskienė.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA. Vil
niaus operos tenoras ir teatro direk
torius, su žmona Žaneta gastroliavo 
Sydnėjuje, Melburne ir Adelaidėje. 
Pirmoji jo koncertų dalis buvo skir
ta tokiems lietuvių kompozitorių kū
riniams, kaip A. Bražinsko “Ugne
lė”, V. Klovos ciklas “Ganyklų dai
nos”, J. Indros “Saulėlydyje”, arijos 
iš J. Karnavičiaus “Gražinos”. Ant
roje dalyje skambėjo F. Schuberto, 
E. Griego dainos, klasikinių itališkų 
operų arijos. Ilgoką recenziją Mel
burno dienraštyje “The Age” pa
skelbė koinpoz. F. Werder, jai pa
rinkdamas antraštę “Dinamika ir 
spalva galingame balse”.

Lenkija
PUNSKO LIETUviŲ GIMNAZI

JĄ šiais mokslo metais baigė 25 abi
turientai. Dešimt jų žada stoti Į 
augštąsias mokyklas.

VISUOMENINĖ LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJA išleido neperio
dinės “Aušros” 2 nr. šiais metais. 
Kompartijos Punsko valsčiaus komi
teto I sekr. Jonas Gasperavičius ja
me rašo apie žejnės ūkio pagerini
mą, nusausinus drėgnus ir geriau 
įdirbtus nenaudojamus plotus. Tiki
masi 12,5% padidinti kviečių, mie
žių ir bulvių pasėlius. Nušviečiamas 
LVK Draugijos dvidešimtmečio ju- 
bilėjus bei jam skirti renginiai. Mi
nimi Punsko kaimo kapelos “Klum
pė" koncertai, “Punios” ansamblio 
dalyvavimas Suvalkų vaivadijos su
rengtame dainų konkurse. Apie vil
niečių kompoz. B. Gorbulskio, est
rados solistų N. Tallat-Kelpšaitės ir 
S. Liupkevičiaus gastrolinius koncer
tus Punske ir Seinuose rašo Algis 
Udzila, o J. Stoseliūnas skaitytojus 
supažindina su rašytojos M. Peč- 
kauskaitės — Šatrijos Raganos gy
venimu bei kūryba. Okupuotai Lie
tuvai skirtame puslapyje pasakoja
ma apie kauniečio kompoz. G. Kup
revičiaus kūrybą, Birštono kurorto 
dabartį ir ateitį.

Šveicarija
CIURICHO LIETUVIAI, susirinkę 

J. Jakaičio rezidencijoje, susipaži
no su į plokšteles įrašyta poezija, 
gauta iš okupuotos Lietuvos. Janinos 
Degutytės eiles plokštelei! buvo 
įdeklamavusi aktorė Irena Leonavi
čiūtė, Maironio ir Adomo Mickevi
čiaus — žymusis dailiojo žodžio in
terpretatorius Laimonas Noreika. 
Maironis šio poezijos vakaro daly
viams priminė Lietuvos didybę, J. 
Degutytė atskleidė dabartinę lietu
vio meilę mažytei Lietuvai. Iš A. 
Mickevičiaus kūrybos visiems di
džiausią įspūdį padarė “Puota" iš 
“Konrado Valenrodo”.



Daih A. Dargio “Kompozicija” 1976. Dydis 24x36 inčų. Jo tapybos paroda 
rengiama Kultūros Židinyje, Brooklyne, š.m. spalio 15-16 dienomis

Almeno romanas “Sauja skatiku”

Tapybinių vaizdų poezija
Aldona Veščiūnaitė (Janavi

čienė), debiutuojanti šiuo poe
zijos rinkiniu, jau’reiškėsi anks
čiau periodinėj spaudoj. Kad ir 
debiutinis, šis rinkinys rodo au
torę, užsitarnaujančią jau bran- 
desnės poezijos kūrėjos vardą. 
Kad ir veikiama moderniosios 
poezijos, ji sugeba duoti kūry
biškai ir savarankiškai atbaigtą 
nevieną žodi ’ ar vaizdą. Tapybi
nių vaizdų turinys čia pilamas į 
palaidą, “laisvų ritmų” formą, 
kur žodžiai kartais taip išmėtyti, 
lyg salos vandenyse. Iš to ir viso 
rinkinio pavadinimas. Čia visiš
kai atitolta nuo tradicinių poe
zijos formų, nuo mums labiau 
Įprastos, lyg ir savos, išraiškos. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų lyg 
čia jau nieko nėra savo širdžiai 
artimo, nieko lietuviškesnio, po 
tom eilėm galėtų būti pasirašęs 
ir koks svetimtautis poetas, ang
las ar prancūzas, juoba, kad čia 
ir tų kalbų posakių vienas kitas 
Įterptas. Bet iš tikrųjų taip nė
ra. Lietuvaitė lieka lietuvaite. 
Kokia bebūtų jos išraiška ar po
etinė forma, - joj lieka mums 
įgimtas savitumas neišblėsęs, 
tikriau, tik gal kita forma iš
reikštas, kiek pridengtas ar pa
slėptas. Reikia iššifruoti.

Vaizdiniai pergyvenimai čia 
patys būdingiausi. Tai jau ir iš 
rinkinio skyrių matyti — “Spal
vos”, “Oranžiniai paukščiai”. 
Idėjos spalva, žinoma, neapvilk- 
si, nesiduoda. Poetė, lyg daili
ninkas, iš vaizdų kuria savo pa
saulėžiūrą. Tai artima impresio
nistinei išraiškai. Pasaulis toks, 
koki poetė mato pro savo poeti
nę prizmę. Neretas čia ir grotes
kinis vaizdas:
nuo žemės pakraščio atklydus karvė 
baigia ėsti saulėlydžio spalvas.

(p. 16)
Tai lyg ir Apolinairo surrea- 

listinės poezijos atgarsiai:'
horizontu skrieja Town Hall 
užkabindama tingius debesis.

(p. 40)
Čia ir kaikurie epitetai gero

kai patempti; pvz. plasnojančios 
akys, šviesiaplaukė knyga, nors 
šiaupjaū vis spalvai duodama 
pirmenybė, pvz. mėlynas skam
besys, žalios dainos, gelsva šilu
ma ir kt. Mėlyna spalva (roman
tikų žymė!) čia nuolat kartoja
ma. Gausu čia ir australiškų gė
lių bei medžių vardų-— tai ro
do, kur poetės dabar gyvenama 
(kažin ar “juniperas” iškilesnis 
už “kadugį”, nebent skamba 
“poetiškiau”). Ir “eukalyptą” 
norėtum rašyti “eukaliptas”.

Rinkiny pasitaiko vienas ki
tas mekiškai vienžodei eilutei 
artimas eilėraštis, kartais šioj 
berimėj, sulaužytų eilučių poe
zijoj mėgstama ir rimu pažaisti:

kai rankomis 
statai kai 
sienose dar žalias 
medis 
lėta mahonija kai 
žaidžia lapuose 
kai iš laimės . 
garbanojasi plaukai, etc.

(p. 37)
Bet už vis labiau skaitytoją 

pagaus ryškūs tapybiniai vaiz
dai:

nulydėjau baltą debesį 
ligi ežero 
skendinčio vasaros aukse.

(P. 35) 
arba:

raudonais tiltais
perbėga

saulė 
pritaškius 

ežerus mėlyno dangaus.
I (P. 54)

Čia ir eilutės visiškas sulau
žymas turbūt turi simbolizuoti 
tą taškymo procedūrą.

Nors tie vaizdai yra lyg daili
ninko paletės transkripcija, bet 
jie tokie pagaunančiai ryškūs, 
lyg iš Galdiko drobės išimti. 
Kartais sunkiau suvokiamų 
vaizdų pynėse tokie vaizdai yra 
tikra atgaiva.

Atsisakymas nuo įprastinių 
skiriamųjų ženklų didesniojoje 
knygos dalyje (ypač jos antrojo
je pusėje, totališkai “beženklė- 
je”) vietom apsunkina minties 
suvokimą, jos iššifravimą; pvz.:

nutolusiam laike
neprieitam
auginu juniperų 
tiesus kaip šiandiena 
lūžtančios valandos ir 
jūros paukščių

lygina
milijonai metų
uolos užsimiršimui

pėdose
Įkaitusio žemyno, etc.

(p. 57)
Skaitytojas daugiau pasi

džiaugs tom vietom, kur bent 
kiek blyksteli jam artimesnė 
lietuviškumo liepsnelė. Poetė 
dažnai mini laivą, gal tą, kuris 
atplukdė į Australijos krantus 
ir kuris gal vieną dieną grąžins 
į jos gimtąją žemę:
Sako baltesnis ir už sapną laivas, 
bet debesys tie primena man liūdesį.

(P. 14)
Su laivo motyvu susijęs ir 

vienas iš pačių gerųjų poetės ei
lėraščių šiame rinkinyje (beje, 
pats paskutinysis), “Laivai ir 
medis”, galėjęs eiti ir viso rin
kinio pavadinimu:

kaip sudėti akmenis
kad negriūtų 
sienos kai laivai

atplauks?
paliesiu 

šiurkštumą
nelygumą 

žievės
negalinčio 

iškeliauti
medžio.

(p.61)
Tokių nuoširdžių iki graudu

mo, savęs atsiskleidimo eilėraš
čių linkėtina poetei kuo dau
giau sukurti.

aldona veščiūnaitė, ŽODŽIAI, 
KAIP SALOS. Chicago, Ill., išlei
do A. Mackaus knygų leidimo 
fondas 1976 m. Aplankas ir tituli
nis puslapis Viktoro Simankevi- 
čiaus. 64 p. Kaina $5.

A. Tyruolis

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

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

lęšiai (contact lenses).

K. BARĖNAS
Nuotykinės ar deketyvinės li

teratūros lietuviai kaip ir nėra 
turėję. Prieš daugelį metų, tie
sa, išgyvenome neilgą Justo Pi- 
liponio, brolių Tomdykų ir pa
našių rašytojų erą, bet apskri
tai lietuvis rašytojas nuo pat 
Mažvydo iki šios dienos nori 
būti rimtas ir reikšti savo kū
riniuose svarias idėjas, o ne 
nuotykius vaizduoti. Tai jam 
turbūt būtų lyg ir nenormalu 
ar net nemoralu nusileisti nuo 
augšto sosto. Lietuviui juk keis
tai atrodo, kai jis sužino, kad 
garsusis anglų filosofas B. Rus- 
sellis ar mūsų ministeris B. K. 
Balutis mėgo skaityti detekty
vinius romanėlius. Tokie dide
li vyrai ir. ..

Pasaulis, deja, pilnas viso
kios pramoginės literatūros. O 
jeigu ji rašoma ir leidžiama, 
tai reiškia, kad perkama ir 
skaitoma. Populiarumo susilau
kę pramoginės literatūros auto
riai (vienas kitas) net ir milijo
nus sau susikrauna.

Lietuviškos knygos rinką sa
vo metu taip pat buvo užtvin
džiusi verstinė nuotykių knyga. 
Šalia Kari May ir tėvo Durnas 
žmonės skaitė visokius Izidos 
vabalėlius ir Arsenijaus Lupe- 
no, vagies džentelmeno, žygius. 
Jei savi rašytojai laikė beveik 
nuodėme pasukti į tą lauką, tai 
leidėjai stengėsi aprūpinti skai
tytojus tuo, kas svetur prieina
ma ir ką žmonės mėgsta.

šiemet “Draugo” dienraščio 
premiją už romaną “Sauja ska
tikų” laimėjęs Kazys Almenas, 
dar net nelaukęs, kol knyga 
pasirodys, paskubėjo viešai pri
sipažinti, kad jo tas kūrinys yra 
detektyvinio žanro. Taip, teisy
bė, ir gal teisingas jo spėjimas, 
kad skaitytojams tokių knygų 
ir reikia. Jeigu tokios skaito
mos svetimomis kalbomis, ko
dėl jų negalėtų būti ir lietuviš
kų, dar ir iš lietuvių gyveni
mo? Ar kas nors dabar paseks 
K. Almeno pavyzdžiu ir pati
kės, kad savo plunksną reikia 
pasukti ta kryptimi ir liautis 
rašyti ne tik apie kunigaikštį 
Mindaugą, bet ir apie stovykli
nius barakus, kuriuose esame 
gyvenę. Lukterėkime ir pama
tysime.

Pats K. Almenas pateikia 
skaitytojams jau trečią roma
ną. Jeigu jo novelių knygose 
apčiuopiame daugiau socialinio 
pajutimo, ypač “Bėgiuose”, tai 
romanai visi iki vieno yra nuo
tykiniai. Toks yra “Upė į ry
tus, upė į šiaurę”, toks yra lyg 
ir istorinį pamušalą turintis 
“šienapjūtė”. Matyt, viešai pa
kalbėti apie pramoginę litera
tūrą ir jos reikšmę rašytojas 
nutarė, kai iš platesnio kelio 
pasuko į siauresnį. Ankstyves
niuose romanuose niekas jo 
nevaržė, nuotykis vis sekė nuo
tykį, karališkai reiškėsi fanta
zija. O šįkart detektyvinė intri
ga labiau varžo, dėlto ir pats 
romanas jau mažesnės apim
ties.

“Sauja skatikų”,- kaip detek
tyvinis romanas, kol kas lietu
vių knygos istorijoje bus bene 
unikumas — pirmasis, rodos, ir 
vienintelis toks.

Nors parašytas ir be jokios 
politinės druskos, K. Almeno 
romanas “šienapjūtė” svetur 
buvo maždaug nutylėtas, nes jį 
išleido Vilniaus “Vaga”. Gal 
kaikas ir dabar surauks kaktą 
skaitydamas “Saują skatikų”, 
nes lietuviško detektyvo parei
gas jame eina Į JAV atostogų 
atvažiavęs Kauno milicijos par
eigūnas Donatas Vėbra. Pažįs
tamas mokytojas priprašė jį su
rasti Vilnių Augustiną Sadaus
ką, kuris turėtų žinoti, kur ka
ro metu buvo užkasti Pasėlia- 
vos gimnazijos muzėjaus eks
ponatai. Kaip specialistas, jis 
turi gerą uoslę ir greit užtinka 
jieškpmojo asmens pėdsakus. 
Greit baliuje jie ir susitinka 
abu, Vėbra ir Sadauskas, bet 
pastarasis nenori su tokiu de
tektyvu nė kalbėti, kaip turbūt 
.ir nemaža svetur gyvenančių 
lietuvių padarytų: jam neįdo
mu, atstok su savo provokacijo
mis! šitas susitikimas pavaiz
duotas 56-58 romano puslapiuo
se. O kai knyga turi 249 pusla
pius, vadinas, detektyvas turi 
dar nemaža darbo, kol atlieka 
jam pavestąjį uždavinį. Tuoj po 
to baliaus Sadauskas išplaukia 
savo motorine valtim “Jūratė”, 
kuri atsitrenkia į laivą ir iš
tykšta. Vadinas, ir jieškomasis 

xžūva. Ar tai nelaimingas atsiti
kimas, ar nusižudė žmogus, ar 
buvo nužudytas?

Detektyvas gal jau būtų ir at
sisakęs savo misijos, jei ne Sa
dausko sūnus, kuris, dar ir kitų 
pakurstomas,. laikosi teorijos, 

kad jo tėvas buvo nužudytas. 
Tikras karštakošis tas sūnus, ir 
jis greičiau painioja reikalus, o 
ne padeda, bet Vėbra vėl su 
juo leidžiasi jieškoti siūlo galo. 
Kad ir nebepaaiškės, kur pa
slėpti tie muzėjaus eksponatai, 
tai gal nors pasiseks sužinoti, 
kaip žuvo Sadauskas. Kelionės, 
nuotykiai, įtartinųjų apklausi
nėjimas ir atsitiktinės smulk
menos pagaliau nuveda jieško- 
tojus pas Sadauską, kuris nei 
žuvo, nei buvo nužudytas, o su
vaidino katastrofą, kad galėtų 
mesti prabangos trokštančią 
žmoną ir apsigyventi pas savo 
buvusią meilę.

Jei būtų knygoje vien tie de
tektyviniai nuotykiai, sakytu
me, kad romanas tinka dau
giausia tik tos rūšies literatū
rą mėgstantiems sargaliams. 
Tačiau K. Almenas nepasiten
kina vien tuo deketyviniu siū
lo galo jieškojimu — jis dar 
platokai užgriebia tą aplinką, 
kurioje Vėbra sukiojasi, ir,tai 
jo knygą daro įdomesne net ir 
ne sargaliams. Vėbra nemažai 
važinėja po Amerikos žemyną, 
susitinka su lietuviais ir ameri
kiečiais, ir tokius puslapius 
skaitydamas beveik užmiršti, 
kad dar reikia rūpintis sekti de
tektyvinę intrigą. Kur tik hero
jai važiuodami pasuka, prieš 
skaitytojo akis atsiveria visi 
Amerikos greitkeliai, aplinkos 
vaizdai, krašto miestai. Sunku 
pasakyti, ar tais pačiais keliais 
pasukęs iš karto atpažintum 
“Saujoje skatikų” aprašytąsias 
vietas, nes ir gerą akį turįs ir 
jau iš anksto iš knygų su Ame
rika apsipažinęs Vėbra kažkokį 
Garį sumaišo su Čikaga, bet 
svarbiau turbūt tai, kad K. Al
menas turi talentą aplinkai pa
vaizduoti. šitaip jis nepagaili 
puslapių ir lietuviškam baliui 
pavaizduoti, ir namams, kuriuo
se neturtingi ir turtingi lietu
viai gyvena, ir amerikietiškoms 
verslo įstaigoms. Jei ties ku
riuo nors veikėju detaliau su
stojama, net ir jo knygų len
tynos leidžiamos romano skai
tytojui apžiūrėti. Tokios smulk
menos. aišku, paryškina to 
žmogaus charakteristiką.

Detektyviniame romane, ži
noma, nėra ko nė jieškoti ryš
kesnės veikėjų charakteristi
kos. Donatas Vėbra, ta ašis, apie 
kurią veiksmas sukasi, ramus 
žmogus, neskubąs daryti spren
dimų. Jo padėjėjas jaunasis Al
gis Sadauskas — gana nesusi
tupėjęs vaikinas, kuris visur 
skuba ir tiki kiekvienu gandu ir 
net nekaltai įtartąjį apmuša. Jo 
sesuo ir jos bendras taip pat 
nerimti studentiški jaunuoliai, 
kurie gyvena visokiais sau įsi

Neoklasikinis koštuvas virtuvinei
lotynų kalbai

J. JAKŠTAS 

P. Rabikauskas, Gregorianu- 
mo universiteto profesorius, tu
rįs iškilaus neoklasiko pripaži
nimą už jo redaguotą veikalą 
“Relationes status diocesium in 
Magno Ducatu Lituaniae”, pa
bėrė keletą kritiškų kalbinių 
pastabų, recenzuodamas kun. 
dr. V. Gidžiūno lotynišką veika
lą apie bernardinus Lietuvoje. 
(“TŽ” 1977. VI. 16). Ten jis pri
kibo ir prie autoriaus posakio 
“Avidi erant sapere” ir jį išver
tė: “nekantravo, norėdami pa
ragauti”. Kritikas nuo savęs pri
duria: “o juk norėta pabrėžti: 
“norėdami sužinoti”, ką lotyniš
kai išreiškia žodžiai “cognosce- 
re”, “scire” (tiktai itališkai “sa
pere” — “žinoti”).

Prof. P. Rabikausko išverstą 
žodžio “sapere” reikšmę galima 
gretinti su dabartinio labai ži
nomo italų profesoriaus istoriko 
Franco Venturi veikale “Italy 
and the Enlightenment” (1972) 
to žodžio prasmės nagrinėjimui. 
Jis imasi to žodžio prasmę aiš
kinti (34 p.), radęs jį pavartotą 
E. Kanto straipsnyje “Was ist 
Aufklaerung?” posakyje “Sape
re audė”. Prie posakio filosofas 
prideda pastabą: “Tai švietimo 
(laikotarpio — J. J.) motto”.

Toliau Venturi imasi aiškinti 
to motto ilgą kelią nuo dienos, 
kai jis buvo sukurtas klasiko 
Horacijaus. Profesorius cituoja 
klasiko žodžius su jų vertimu 
šiuo būdu. (Pateikiu Venturi ci
tatą iš jo veikalo angliško ver
timo — J. J.); “This motto had 
come a long way since the day 
when it was created by Horace 
for inclusion in the second epis
tle of Ad Lollium, Book 1, line 
40: “Dimidium facti, qui coepit, 
habet: sapere aude, Incipe... 
(he who begins is half way to 
his goal: dare to know. Be
gin . . .)”.

Toliau Venturi duoda visą ei

kaltais kompleksais (sesuo net 
ir pašantažuoti sugeba). Sadaus
kienė — mėgstančio turtingai 
ir prabangiai gyventi žmogaus 
tipas. Turbūt šioje knygoje 
pats simpatiškiausias ir įdo
miausias žmogus yra senukas 
Juozapas Sadauskas, senasis iš
eivis (be kita ko, į knygos galą 
paaiškėja, kad tasai Vilnius Au
gustinas Sadauskas, kurio jieš- 
kojo Vėbra, iš tikro yra Vidu
giris — atsitiktinumas kaltas, 
kad jis prisiėmė savo žuvusio 
draugo pavardę).

Lengva lektūra turėtų būti ir 
lengvai paskaitoma. Tokį norą, 
tikėkime, bus turėjęs rašytojas. 
Kaikur jam pasisekė — yra tai
syklingų, gražiai plaukiančių 
sakinių, bet dažniau sunki saki
nių konstrukcija, sintaksiniai 
netaisyklingumai, šen ten ir pa- 
šiukšlintas žodynas stabdo skai
tymą ir neleidžia gėrėtis apra
šymais ir dialogais. Be to, ir 
korektūros klaidų apstu (ma
tyt, mūsų leidyklos jau prade
da varžybas, kuri su daugiau 
klaidų išleis knygą skaityto
jams).

Kas dar krinta į akį, tai asme
ninių įvardžių rašymas ir dia
loguose angliški žodžiai bei sa
kiniai. Norėdami būti manda
gūs, laiškuose mes rašome ne 
jūs, ne tamsta, bet Jūs, Tams
ta. Taip priimta, taip įprasta. K. 
Almenas šįkart per visą knygą 
šitaip rašo. Anglosaksiška įta
ka? Sakyčiau, kad superanglo- 
saksiška, nes čia jau ir anglo
saksai pralenkiami, bet tokius 
dalykus knygoje užtikti kažkaip 
linksma — kaip kas išmano, 
kaip kas nusistato, taip ir rašo. 
Negi dėlto pradėsi bartis? Net 

-ir beprasmiška būtų bartis, nes 
niekas nekreips į tai dėmesio. 
Linksmina ir kaikurie žodyno 
dalykai, štai, visi romano hero
jai vienas kitą vis “durniais” 
vadina, kvailių nėra! Rečiau pa
sitaiko, kad pagiria ir “razum- 
nu" palaiko .. .

Kai dėl angliškų žodžių ir 
sakinių dialoguose, tai juos už
tikęs įsivaizduoju “Saują ska
tikų” skaitantį Vokietijos, 
Prancūzijos ar Brazilijos lietu
vį. Laimė dar, kad tokių žodžių 
ir sakinių nėra perdaug. Jei aš 
jų nesuprasčiau, padaryčiau iš
vadą, kad jais vis kažkas negra
žaus sakoma. Ana, mačiau ang
lų išsiverstą Bokačio “Dekame- 
roną”, kuriame tam tikros vie
tos paliktos italų kalba. Kas nė
ra susidūręs su panašiais reiš
kiniais, turbūt pagalvos, kad 
rašytojas patingėjo išnašose 
pateikti vertimą. Tarp tų ang
liškų yra, žinoma, ir ne pačių 
gražiųjų žodžių, bet gal išvers
ti jie ir negąsdintų skaitytojo.

lę pavyzdžių iš 18 š. švietėjų 
raštų, kur įvairiomis atmaino
mis vartotas Horacijaus posa
kis. Niekas nedavė žodžiui “sa
pere” prasmės “paragauti”. Ka
žin ar draustina- būtų ir dabar 
vartoti lotyniškai tą žodį klasiko 
Horacijaus ir 18 š. švietėjų pras
me — “žinoti” (kaip ir italų 
kalboje), o ne “paragauti”, kaip 
norėtų kritikas Rabikauskas?
Regina Varanavičiūtė 

, I
Lietuvai ir 
tremtiniui
Tu neverk dėl manęs,
Nes aš būsiu su tavim visados, 
Ryte kai gimsi, 
Ir vakare,
Kai savų namų pasiilgusi kūną 
Svetimo krašto mirtis apsikabins.
Tu neverk dėl manęs, 
Nes aš tavęs neužmiršiu, 
Kai pavasaris pumpurus gimdys, 
Ir žiema su šaltais pirštais 
Sušluos lapų trupinius 
Ant tavo apleisto kapo.
T u neverk dėl manęs, 
Aš esu amžina, 
Gimiau anksti rytą 
Ir niekados nemirsiu, 
Nors žiema pasaulio priešas 
Dabar privertė mane miegoti.
N. Zelandija,
Christchurch, 1977

Atsiųsta paminėti
LITUANUS No. 1 and No. 2. Kul

tūrinis žurnalas anglų kalba, leidžia
mas Čikagoje keturiskart per metus. 
Metinė prenumerata — $10, atskiro 
nr. kaina — $2.50. Adresas: Litua- 
nus, 6621 So. Troy, Chicago, Ill. 
60629, USA.

SĖJA nr. 1 (134), 1977 m. Tauti
nės demokratinės minties žurnalas. 
Leidėjas — Varpininkų Leidinių 
Fondas, redaktorius — Liudvikas 
Šmulkštys. Administruoja Juozas 
Urbelis, 1649 No. Broadway, Mel
rose Parka, Ill. 60160, USA.

Tėviškės Žiburiai » 1977. VIII. 25 — Nr. 34 (1437) « 5 psi.

□ KUITMĖJE VEIKLOJ E
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ mirusio sūnaus, brolio at
minimui įsteigė dr. Leono ir Ire
nos Kriaučeliūnų šeima. Tūkstančio 
dolerių premija kasmet bus skiria
ma lietuviui jaunuoliui, pasižymėju
siam savo raštais lietuvių ar kuria 
kita kalba arba vadovaujančiu dar
bu organizacijose. Ją taipgi galės 
gauti jaunimo sambūriai, tautinių 
šokių grupės, chorai, sporto klubai, 
geriausiai atstovavę lietuviams bei 
Lietuvai. Kandidatus kiekvieneriais 
metais iki gruodžio 31 d. galės siū
lyti jaunimo organizacijų vadovy
bės, jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ir paskiri asmenys, nu
rodydami motyvus. Siūlymai siun
čiami E. Kriaučeliūno premijos ko
misijai, 12500 Pawnee Rd., Palos 
Park, Ill. 60464, USA. Kandidatų 
tinkamumą tikrins speciali vertinto
jų komisija, kurion po vieną atsto
vą paskirs PLB vadovas jaunimo 
reikalams, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba ir š. Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, du atsto
vus Kriaučeliūnų šeima. Vertintojų 
komisija premiją paskirs iki sekan
čių metų vasario 15 d., o dėl jos 
įteikimo susitars su Kriaučeliūnų 
šeima.

ALGIS J. BUDRYS, gyvenantis 
Evanstone, Illinois valstijoje, para
šė jau septintą fantastinę beletristi
kos knygą “Michaelmas”, kurią iš
leido Berkley - Putnam leidykla. 
Dienraštis “Chicago Daily News”, 
supažindindamas skaitytojus su šia 
knyga, A. J. Budrį įrikiuoja į pir
maujančių mokslinės-fantastinės be
letristikos kūrėjų eiles JAV.

KŪRYBINĖS VEIKLOS DVIDE- 
ŠIMTPENKMETĮ atšventė Los An
geles mieste gyvenanti kompoz. 
Giedra Nasvytytė - Gudauskienė. Ji 
yra baigusi Roosevelto universitetą 
Čikagoje, muzikos studijas gilinusi 
Kalifornijos universitete Los Ange
les. Vienas vertingiausių jos kūri
nių — “Los Angeles vaizdai”, kuris 
buvo atliktas Brentwoode su simfo
niniu orkestru. Kompoz. G. Gudaus
kienė taipgi yra sukūrusi nemaža 
dainų, kurias į savo koncertus įtrau
kia mūsų solistai. Minėtini ypač 
“Metų laikai” Pr. Lemberto žodžiais.

SOL. IRENA STANKŪNAITĖ ■ 
SILVA sekanti sezoną atliks pagrin
dinį Džildos vaidmenį G. Verdi ope
roje “Rigoletto” Patersone, N.J. “Ri- 
goletto” pastatymu rūpinasi Paterso-' 
no Operos Draugija.

KOLEKTYVINĖJE DAILININKŲ 
PARODOJE Artemisia galerijoje, 
Čikagos centre, birželio 24 — lie
pos 30 d.d; dalyvavo trys mūsiškės 
dailininkės — Magdalena Stankū
nienė, Vilija. A. Eivaitė, Irena Šim
kienė. Pirmoji parodai buvo patei
kusi grafikos kūrinių, antroji — 
piešinių, trečioji — tapybos darbų.

- Didžiąją parodos dalyvių dalį suda
rė moterys dailininkės.

PRANAS ČEPĖNAS jau baigė 
rašyti ir ruošia spaudai antrąjį “Nau
jųjų laikų Lietuvos istorijos” tomą, 
kuris apims laikotarpį nuo I D. karo 
iki 1920 m. Trečiajam tomui medžia
ga jau surinkta. Jis bus skirtas Lie
tuvos nepriklausomybs metams. Pir
masis “Naujųjų laikų Lietuvos isto
rijos” tomas, vaizduojantis mūsų 
tautos atgimimą iki I D. karo, jau 
gaunamas knygynuos ir leidėjo ad
resu: J. Urbelis, 1649 No. Broad
way, Melrose Park, Ill. 60160, USA. 
Šio 560 psi. turinčio veikalo kai
na — $15.

KINIETIS CHIEN CHING MO 
Ročesterio universitete apgynė li
tuanistinę disertaciją “Case Gram
mar of Spoken Lithuanian” (“Šne
kamosios lietuvių kalbos linksnių 
gramatika”) ir gavo filosofijos dok
toratą. Jis yrą gimęs Kinijoje, moks
lus baigęs Formozoje. Gilindamas 
studijas Ročesterio universitete, pra
moko lietuvių kalbos ir disertacijai 
pasirinko lituanistinę temą. Jo 
moksliniu vadovu bei patarėju buvo 
prof. dr. A. Klimas. Naujasis dr. 
Chien Ching Mo šį rudenį grįš For- 
mozon dėstyti kalbotyros valstybi
niame Chengchi universitete.

MUENCHENO “SUSITIKIMO NA
MU” VADOVYBĖ su lietuvių jauni
mo grupe “Ratukas” surengė iš Lie
tuvos pasitraukusio sol. Ričardo 
Daunoro ir pianisto Algio Draugelio 
koncertą. Pirmoje dalyje skambėjo 
sol. R. Daunoro atliekamos lietuvių 
liaudies dainos, harmonizuotos mūsų 
kompozitorių, šilčiausiai buvo sutik
tos dvi — M. Petrausko “Šią nak
telę per naktelę” ir J. Tallat-Kclp- 
šos “žaliojoj lankelėj”. Pianistas A. 
Draugelis programą papildė savo šo- 
peniškos nuotaikos noktiurnu, varia
cijomis liaudies dainos “Oi žiba ži
burėlis” tema, J. Brahmso “Inter- 
mezzu” ir L. Beethoveno “Patetine 
sonata”. Antroje dalyje skambėjo J. 
S. Bacho, L. Beethoveno, G. Puccini 
bei kitų klasikinių Europos kompo
zitorių kūriniai, kuriuos sol. R. Dau
noras buvo paruošęs Vilniaus kon
servatorijoje, dainavimą studijuoda
mas' pas savo brolį sol. Vacį Dauno
rą, tarptautinio dainininkų konkurso 
Tulūzoje laureatą, laimėjusį aukso 
medalį bosų grupėje.

ALĖS RŪTOS ■ ARBIENĖS kūry
bos vakarą Los Angeles mieste, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, gruo
džio 10 d. rengia Lietuvių Fronto 
Bičiulių skyrius. Literatūros mėgė
jams bus pateiktas jos kūrybos 
skerspjūvis.

DAILĖS PARODŲ RŪMAI vilnie
čius supažindino su dail. B. Valanti- 
naitės-Jokūbonienės pastarųjų pen- 
kerių metų kūriniais — gobelenais 
bei kita technika atliktais dailiosios 
tekstilės darbais. Jos kūryba yra at
stovavusi Lietuvai Čekoslovakijos, 
Lenkijos, R. Vokietijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Suomijos ir kitų užsie
nio šalių miestuose.

“MOKSLO” LEIDYKLA netrukus 
išleis “Lietuvių kalbos atlaso” I to
mą, paruoštą Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto kalbininkų —- E. Grinaveckie- 
nės, A. Jonaitytės, J. Lipskienės, K. 
Morkūno, M. Razmukaitės, B. Vana
gienės, A. Vidugirio su Vilniaus uni
versiteto prof. Z. Zinkevičiaus tal
ka. Keturių tomų “Lietuvių kalbos 
atlasui” yra sutelkta 700.000 korte
liu su visų mūsų kalbos tarmių bei 
šnektų leksikos, gramatinių ypaty
bių pavyzdžiais. Atlasui bus paruoš
ta 400 kalbinių žemėlapių. Kiekvie
nas tomas apims atskiras lietuvių 
kalbos sritis — leksiką, fonetiką, 
morfologiją ir sintaksę. Pirmajame 
tome bus išryškintas beveik 9.000 
žodžių su įvairiais jų variantais var
tojimas ir paplitimas tarmėse. At
laso žemėlapiai grafiškai parodys 
tarminių reiškinių santykį su litera
tūrinės kalbos norma, išskirs skoli
nius iš kitų kalbų.

JONAS GLEMŽA, Vilniaus dai
lės instituto architektūros kated
ros dėstytojas, gavo architektūros 
kandidato laipsnį už paruoštą diser
taciją “Lietuvos mūro architektū
ros paminklų tyrimo, konservavimo, 
restauravimo darbų metodinės kryp
tys”. J. Glemža taipgi yra Lietuvos 
muzėjų ir kultūros paminklų apsau
gos valdybos viršininkas.

VALSTYBINIAME VILNIAUS 
DAILĖS MUZĖJUJE direktorius 
Pranas Gudynas liepos 20 d. atida
rė Kalifornijoje gyvenančio dail. Jo
no Rimšos tapybos darbų parodą. 
Jai sutelkti 25 kūriniai, kurių 19 
dail. J. Rimša atsiuntė ir padovano
jo Lietuvai, o 6 jau anksčiau buvo 
šio jnuzėjaus fonduose. Kalbėtojų 
eilėse buvo ir propagandistas P. 
Petronis, “Tėviškės” draugijos va
dovas, džiaugęsis kultūrinio bend
radarbiavimo vaisiais, žodį taipgi ta
rė “Gimtojo Krašto” red. V. Rei- 
meris ir Lietuvos Dailininkų Sąjun
gos pirmininko pavaduotojas K. 
Bogdanas.

POETINU POPIETĘ ant Šatrijos 
kalno surengė etnografinis Luokės 
ansamblis, pasikvietęs poetę S. Bu- 
ccvičicnę, jaunuosius Klaipėdos, 
Skuodo, Neringos, Kretingos, Telšių, 
Plungės literatus. Įdomių padavimų 
apie Šatrijos kalną papasakojo an
samblio narys Antanas Jonušas, 
kraštotyros entuziastas.

KALBINĘ EKSPEDICIJĄ į Uk
mergės rajoną šią vasarą suorgani
zavo Paminklų Apsaugos ir Krašto
tyros Draugija su Mokslų Akademi
jos lietuvių kalbos ir literatūros 
institutu, augštųjų Vilniaus mokyk
lų lietuvių kalbos katedromis.. Jos 
dalyviai, kurių buvo beveik šimtas, 
aplankė 13 apylinkių, rinkdami vie
tovardžius, pavardes, pravardes, var
dus vardynui, užrašinėdami žodžius 
akademiniam “Lietuvių kalbos žody
nui”. Ekspedicijos metu surinkta 
apie 25.000 kalbinių vienetų, kurių 
apie 9.000 sudarė vietovardžiai, 
4.000 pavardės, 2.000 žodžiai. Ekspe
dicijoj taipgi buvo jieškoma atsaky
mų dialektologinėms anketoms, me
džiagos Europos kalbų atlasui.

RAŠYTOJO PETRO VAIČIŪNO 
atminimui “Jonavos Balso” redak
cija ir vidurinė Panoterių mokyk
la rengia jo vardo moksleivių poezi
jos konkursus. Rezultatai paskelbia
mi Piliakalnių kaimo sodyboj, ku
rioj gimė P. Vaičiūnas ir kur dabar 
yra jo muzėjus. Šiemetinis spren
dimas buvo padarytas liepos 11 — 
P. Vaičiūno gimimo dieną. Vertin
tojai geriausia poete pripažino Pa
noterių moksleivę Jūratę Umbrasai
tę, premijas taipgi paskirdami Jona
vos atstovėms Vidai Pukenytei ir 
Audronei Mikštaitei. Joms jas įtei
kė iš Vilniaus atvykusi poetė Judita 
Vaičiūnaitė, velionies P. Vaičiūno 
dukterėčia. Sodybos kieme aktorė 
Gražina Urbonaitė skaitė jo eilėraš
čius, poetas Jonas Graičiūnas dali
josi atsiminimais. Koncertinę pro
grama atliko Milagainių kultūros 
namų saviveiklininkai.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, ku
rio meno vadovas yra vyr. rež. Vy
tautas Čibiras, naująjį sezoną pradės 
amerikietiška operete “Mary Pop
ins”. Ją režisuoja G. Žilys, sceno
vaizdžių bei drabužių eskizus yra su
kūrusi dail. J. Malinauskaitė. Rež. 
J. Vaitkus ruošia naujausią Juozo 
Grušo veikalą “Unija”. Teatro re
pertuarą papildys I. Dvoreckio pjesė 
“Palydos”, E. Vatemos “Rožių so
das”, V. Šekspyro “Makbetas”, J. 
Bobrowskio romano “Lietuviški for
tepijonai” inscenizacija, E. Olbio 
drama “Kas bijo Virdžinijos Vulf?, 
H. Ibseno “Statytojas Solnesas”.

“ESTRADINĖS MELODIJOS”, J. 
Tiškaus vadovaujamas vokalinis in
strumentinis Vilniaus filharmonijos 
ansamblis, grįžo iš sėkmingų gastro
lių Čekoslovakijoje. Su lietuviška 
profesine estrada turėjo progą susi
pažinti net- 14-kos miestų gyvento
jai. Ansamblis taipgi dalyvavo pra
diniame tarptautinio estradinės dai
nos konkurso “Bratislavos Ivra—77” 
koncerte. V. Kst.
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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 E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HC°A8Se St' To,onf°' Ont • Tel- 532-3400

AKTYVAI — virs 12 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 816%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines ....... 916%
nekiln. turto......................... 916%
investacines 10%

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

Nemokamo 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.

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 MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., _ . _
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

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

Spirncpti ę televisionH IPO Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772 
Netoli Lietuvių Nomų prie Bloor-Dundos 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 T mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

mSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Pabaltijo ir Gudijos futbolo tur
nyrą, surengtą Kaune jau 31-mą 
kartą, laimėjo Lietuvos rinktinė, 
baigminiame susitikime įveikusi 
Latvijos žaidėjus 1:0. Trečioji vieta 
teko Estijos rinktinei.

Augštojo pilotažo varžybose Aly
tuje jėgas išbandė 26 Lietuvos lakū
nai. Privalomų figūrų rungtį laimė
jo vilnietis J. Kairys, laisvų figūrų
— kaunietis R. Pivnickas, teisėjų pa
skirtų iš anksto nežinomų figūrų — 
J. Kairys. Pastarasis betgi iškrito iš 
varžybų prizininkų dėl pralaimėjimo 
laisvose figūrose. Daugiakovėje dau
giausia taškų surinko R. Pivnickas, 
II vietoje palikęs vilnietį R. Alek
siejų, III — vilnietį R. Drazdį.

Vilniaus “Žalgirio” komanda, su
rinkusi 35 taškus, laimėjo antrosios 
Sovietų Sąjungos lygos pirmosios zo
nos I rato futbolo žaidynes. Lygą 
sudaro 12 komandų. Antrą vietą iš
sikovojo “Iskra” su 31 tašku, trečią
— “Lokomotyvas” su 28. Paskutinę 
vietą užmė latvių “Dvina”, tesurin
kusi 19 taškų.

Lietuvos jojimo varžybose Vil
niaus Riešėje didįjį prizą laimėjo 
vilnietė J. Kašarina su žirgu Ipati- 
ja, vidurinį prizą — valstybinio “Ne
muno” žirgyno sportininkė J. Ba- 
šinskaitė ir jos žirgas Bromacnas, 
mažąjį prizą — kaunietė N. Blazevi- 
čiūtė, jojusi žirgu Fakelu.

Lietuvos sklandymo varžybas ket
virtą kartą laimėjo Kauno radijo 
gamyklos inž. L. Supinys. Parašiu
tinio sporto čempijonų vardus išsi
kovojo vilnietis A. Gruzdys ir B. 
Paulauskaitė, gyvenanti Kapsuku 
pavadintoje Marijampolėje.

Stipriausius teniso žaidėjus išryš
kino Vilniuje penkias dienas trukęs 
turnyras. Lietuvos moterų teniso 
čempijone tapo vilnietė A. Vaitkie
nė, baigmėje nugalėjusi kaunietę N. 
Gudavičienę. Vyrų tenise stipriau
sias buvo vilnietis V. Mažeika. įvei
kęs kaunietį G. Remeikį. Moterų

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
taipgi pasisako prieš kainų už
šaldymą ilgesniam laikui, kai 
unijų jungiamiem darbininkam 
yra didinami atlyginimai. Ka
nados darbo min. J. Munro, ne
susilaukęs unijų vadų pritari
mo savanoriškiems varžtams, 
teigia, kad kontrolę teks palik
ti ilgesniam laikui, greičiausiai 
iki 1978 m. pabaigos. Tokiai 
nuomonei pritaria ir didžiausias 
Kanados dienraštis “The Toron
to Star”, remdamasis, paskuti
niais Gallupo instituto tyrimų 
duomenimis, liudijančiais, kad 
už infliacinę kontrolę pasisako, 
58% kanadiečių, o prieš — tik 
26%. Kontrolės atšaukimas be 
savanoriškos unijų savitvardos 
joms leistų vėl reikalauti pasa
kiško atlyginimų didinimo, ne
kreipiant jokio dėmesio Į du 
trečdalius unijoms nepriklau
sančių kanadiečių bei visos Ka
nados ekonomines problemas.

Kanados laiškanešių unija, 
turinti 16.700 narių, su valdžios 
paskirtais tarpininkais jau bai
gia ruošti naują sutarti, kuri 
bus greičiausiai priimta ir pa
tvirtinta. Problemą betgi suda
ro vidaus paštininkų unija su 
savo naujuoju vadu J. C. Parro- 
tu, dar net nepradėjusi derybų 
ir jau turinti atstovų suvažiavi
mo įgaliojimą pradėti streiką, 
jeigu nebus grąžinti darban dėl 
praėjusios sutarties pažeidimų 
atleisti 28 paštininkai. Kai Ha- 
lifakse Įvykusiame paštininkų 
atstovų suvažiavime buvo pa
siūlyta sujungti laiškanešių ir 
paštininkų uniją, ši mintis bu
vo sutikta su pašaipa. Pasak bu
vusio paštininkų unijos vado J. 
Davidsono ir naujojo vado J. C. 
Parroto, laiškanešių unija esan
ti perdaug nuolaidi, išdavusi sa
vo narių reikalus. Jiedu atmeta 
betkokius nuoširdesnius ryšius 
su pašto vadovybe. Dienraštis 
“The Toronto Sun” rugpjūčio 
18 d. šiai karingai visokio plau
ko revoliucininkų unijai pasky
rė specialų vedamąjį. Įžiūrėda
mas sąmoningą Kanados pašto 
griovimą, dienraštis siūlo vy
riausybei atimti šiai unijai jos 
teises ir paštininkų atstovavimą 
pavesti Kanados Darbo Kongre
sui ar kuriai kitai unijai. “The 
Toronto Sun” nuomone, pašti
ninkai turi būti apsaugoti nuo 
neatsakingo unijos vadų siautė
jimo.

Kanados aerodromų kontro
lieriai parlamento Įsakymu bu
vo grąžinti darban su 8% atly
ginimo padidinimu. Toks strei
ko užbaigimas betgi nepatiko 
Toronto Maltono aerodromo 
kontrolieriam, kurie dabar va
dovaujasi sulėtinto darbo prin
cipu, trukdydami orini susisie
kimą. Jie teisinasi, kad dabar 
dirba pagal taisykles, o seniau 
savo darbą atlikdavę 120%. Iš 

dvejeto varžybas laimėjo N. Gudavi- 
čienė ir A. Vaitkienė,, vyrų — S. 
Labanauskas ir G. Remeikis, miš
raus dvejeto — N. Gudauskienė ir 
S. Labanauskas.

Lietuvos aviamodelizmo pirmeny
bes Kaune laimėjo vilniečiai, išsi
kovoję visas pirmąsias vietas. Grei
čio modelių klasėje geriausias buvo 
vilnietis S. Nugaras, su savo mode
liu pasiekęs 226,41 km per valandą. 
Jis taipgi laimėjo ir antrąjį meda
lį pilotažinių modelių klasėje, surin
kęs 1775 taškus. Modelių oro kau
tynėse jau trečius metus iš eilės vi
sus savo varžovus įveikė V. Ramclis 
ir A. Narkevičius. Lėktuvų kopijų 
klasėje aukso medalis teko V. Rim- 
kaičiui, surinkusiam 1005 taškus. 
Dviejų kilometrų nuotolį greičiau
siai per 9 min. 54 sek. nuskrido V. 
Šidlausko ir A. Terentjevo modelis.

Padolske įvykusias šuolių į tolį 
varžybas laimėjo klaipėdietė O. Jo
nikienė, nušokusi 6 m. 36 cm. Rutu
lio stūmėjai ir jieties metėjai var
žėsi Brianske. Klaipėdietė I. Putinic- 
nė užėmė I vietą, jietį nusviedusi 
56 m. 30 cm. Trys Lietuvos atstovai 
laimėjo II vietas: rutulio stūmė
jai R. Plungė — 19 m 36 cm, B. 
Kcršulienė — 17 m 81 cm ir E. Ta- 
tariūnas, numetęs jietį 73 m 24 cm.

Tarptautinės kategorijos teisėjų 
vardus gavo trys Lietuvos atstovai: 
vilniečiai Z. Raudonis ir M. Rudzins- 
kas — baidarių ir kanojų irklavime, 
klaipėdietis P. Buivydas — krepši- 
nyje.

Tradicinėse akademinio irklavimo 
varžybose Liucernoje, Šveicarijoje, 
dalyvavo 20 šalių atstovai. Iš ketu
riolikos baigminių plaukimų net 12 
laimėjo R. Vokietijos sportininkai. 
Vienvietės valties irkluotoja kau
nietė L. Kaminskaitė, pralaimėjusi 
vengrei A. Androš, gavo sidabro me
dalį. Antrąsias vietas laimėjusiose 
Sovietų Sąjungos porinėse bei ke
turvietėse valtyse buvo du kaunie
čiai sportininkai — V. Butkus ir A. 
Cikotas.

tikrųjų darbo atlikimas tegali 
būti matuojamas 100%, o da
bartinis jų tūpčiojimas terodo, 
kad jie atlieka tik du trečdalius 
savo darbo, nešdami nuostolius 
orinio susisiekimo bendrovėms, 
kankindami būrius keleivių. Vi
dutinis mėtinis kontrolierių at
lyginimas yra apie $21.000. To
ronto aerodromo kontrolierių 
taktika pradeda sekti jų bend
raminčiai Otavos ir Montrealio 
aerodromuose.

Federacinio parlamento po
tvarkiu po 10 metų vėl buvo 
sujungtos dvi darbo reikalus 
tvarkančios institucijos. — ne
darbo drauda (Unemployment 
Insurance Commision) ir darbo 
jėga (Manpower). Seniau jos 
turėjo atskiras įstaigas, nors 
bedarbiams reikėdavo regist
ruotis abiejose. Dabar jos bus 
sutelktos gretimose patalpose. 
Reformai įgyvendinti reikės 
maždaug pusantrų metų. Su
jungtos institucijos oficialiai 
vadinsis Kanados darbo ir imi
gracijos departamentu, kuri 
tvarkys ligšiolinis darbo jėgos 
min. J. S. G. Cullenas.
rs^r^r^#^*^*^*^*^*s*s*^*s**s*s*^*s*^^*s*^s*

Vasario 16 gimnazijai reika
lingas berniukų bendrabučio 
vedėjas. Jis galėtų ir šiek tiek 
pamokų turėti gimnazjoje. Ge
ras atlyginimas, pigus pragyve
nimas. Rašyti: Litauisches Gym
nasium, 6840 Lampertheim- 
Huettenfeld 4, W. Germany.

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

“Quick” rašo apie labai dažnus 
buvusių SS dalinių suvažiavi
mus. Vien tik per šių metų pir
mąjį pusmeti Įvyko net 60 bu
vusių SS pulkų ir divizijų ve
teranų sąskrydžių.

Karališkos 
laidotuvės

širdies smūgis pakirto ame
rikiečių “rock and roll” daini
ninką Elvis Presley, tesulauku
sį vos 42 metų amžiaus. Jis bu
vo rastas miręs savo rezidenci
joj Memphio mieste, Tenn. E. 
Presley, buvęs šoferis, pradėjo 
“rock and roll” muzikos bangą 
ir tapo “rock” karaliumi, nors 
iš tikrųjų neturėjo ypatingo 
balso, nepasižymėjo ir vaidybi
niais gabumais Hollywoode su
kurtuose filmuose. Velionį jo 
“Graceland” rezidencijoj aplan
kė keliasdešimt tūkstančių ger
bėjų. Didžiulė minia palydėjo 
Į Forest Hills mauzolėjų, po lai
dotuvių pasidalinusi ir nusine
šusi visas gėles, kurių buvo tik
rai didelė kupeta. Valstijos gu
bernatorius buvo Įsakęs visom 
valdžios įstaigom nuleisti vėlia
vas iki pusės stiebo. Prez. J. 
Carteris netgi buvo susilaukęs

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų stovykla bus 

Dainavoje nuo rugpjūčio 28 d. iki 
rugsėjo 1 d. Iš stovyklos visi vyks 
tiesiai į ateitininkų kongresą Kleve- 
lande. Stovyklos mokestis tik $35. 
Studentų sąjungos centro valdyba 
kviečia visus studentus ateitininkus 
šioje stovykloje dalyvauti.

Ateitininkų kongrese, kuris įvyks 
Darbo šventės savaitgalyje Kleve- 
lande, dalyvaus nemažas būrys To
ronto ateitininkų, pradedant moks
leiviais ir baigiant sendraugiais. Rei
kia tikėtis, kad po kongreso veiki
mas ne tik Toronte, bet ir visose ki
tose vietovėse žymiai pagyvės.

Toronto moksleivių kuopos valdy
ba naujiems mokslo metams dar nė
ra galutinai sudaryta. Pirmininke iš
rinkta Rūta Girdauskaitė.

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

ramovės organizuotoj išvykoj į Ro
muvą dalyvavo 26 asmenys, dau
giausia skautininkai-kės. Atlikta visa 
eilė priešstovyklinių darbų bei sto
vyklavietės pagerinimų: surūšiuoti, 
išvalyti visi bendros valgyklos ir vir
tuvės indai, nuvalyti salės langai, 
perdažyti didieji stovyklos vartai, 
įvesta elektra į laivų namelį ir pato
bulintas apšvietimas sesių .rajone, 
įkasta 10 stulpų teritorijų iškaboms 
pritaisyti, padaryti pagerinimai bei 
pagražinimai prie Lietuvos žemėla
pio ir II pasaulinio lietuvių jaunimo 
kongreso paminklo. Si iškyla parodė, 
kad sutelktomis jėgomis per dvi die
nas galima daug padaryti. Ačiū V. 
Matulaičiui ir St. Jakubauskui, kurie 
nuoširdžiai talkino plušantiems va
dovams.

• Užjaučiame sesę V. Lapaitienę 
ir dukras, netekus vyro ir tėvelio.

• Vykstantiems į Vl-tą tautinę sto
vyklą Australijoje žinotina: su savim 
galima pasiimti du lagaminus, kurių 
kiekvienas gali sverti nedaugiau 
kaip 77 sv. Lagamino dydis nedi
desnis kaip 62 coliai. Neišpildžius 
dydžio ir svorio reikalavimų, keliau
tojai apdedami labai dideliu mokes
čiu ($85). Patartina pasitikrinti 
draudos įstaigose, ar turimos drau
dos galioja Australijoje. Stovyklau
tojams skautams Australijos lietu
viai skautai parūpins loveles, mieg
maišius ir indus. Tautinės stovyklos 
metu (sausio 1-13 d.d.) laiškus bus 

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

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PAĖDUODAMI 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 — VIENAzVUGSTIS, 5 kambarių, pilnai už
baigtas rūsys, nepersenas; elektrinis šildymas, platus, privatus įva
žiavimas, garažas. Savininkė ima atgal viena atvira mortgičiu su $8.000 įmokėjimu. . . t. .

RUNNYMEDE — ANNETTE. atcVį-j— m ftmbariu. plytų namas.
ali1Syki o’ A R D U O “e. Kaina sumažinta — $56.500. įmokėti f* AJW.

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, o i AT A Saugštų, atskiras, van
deniu - alyva’šildip AR9 ” T 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 kambarin A gvandeniu šildomas;
žaidimo kambarys; a p ardu xv X 300; prašo $64.900.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

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

galima siųsti šiuo adresu: VI World 
Lithuanian Scouts’ Jamboree, Gil- 
well Pork, c/o Postmaster, Gem
brook. P.O.. Victoria. 3783, Austra
lia. Galutinis kelionės mokestis pri
siunčiamas iki spalio 1 d. adresu: 
Mrs. R. Kučicnė. 8626 So. Mozart 
St., Chicago. Ill. 60652. USA.

• “Harmony ’77” vardu įvyko lie
pos 2-10 d.d. estų stovyklavietėj Kot- 
kajarve, Port Sydney. Ont., tarptau
tinė stovykla, kurioje dalyvavo estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių 
ir svečių kanadiečių. Stovyklos tiks
las — suartėjimas. Kiekviena tauty
bė rodė savo tautinius šokius, pa
pročius, tautosakos dalykėlius, val
gius. Kasdien buvo vis kitos tautos 
diena. Įdomi buvo nakties iškyla, ku
rios metu visi stovyklautojai žygiavo 
4 vai. Stovyklavo 82 skautai-tės. Lie
tuviams atstovavo ps. B. Paliulytė 
(stov. komendante) v.sk.sl. V. Bara- 
kauskaitė (stov. sekr. ir ižd.), psl. 
A. Paliulytė, D. Barakauskaitė ir 
jūr. sk. R. Rauth. Liepos 9 d. sto
vyklą aplankė ps. L. Saplys. ps. N. 
Gverzdytė, s.v.v.sl. A. Simonavičius 
ir s.v.v.sl. V. Gotceitas. Rugsėjo 
mėn. numatytas stovyklavusių są
skrydis Toronte, č. S.

• Sąskrydžio, kuris įvyks Darbo 
šventės savaitgalyje, rugsėjo 2-5 d. 
d., Dainavoje, pasiruošimo darbai ei
na pilnu tempu. Detroito vyr. skau
tės ir sk. vyčiai su dideliu entuziaz
mu ruošiasi sutikti visus atvažiuo
jančius bei planuoja įdomią progra
mą. Suvažiavimo vardas — “Minčių 
juosta”, tema — “Nauji laikai, nau
jos mintys”. Pilna suvažiavimo pro
grama netrukus bus išsiuntinėta vie
netų vadovams.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

816% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
716% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

916% už asm. paskolas

916% už mortgičius

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723. Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

1113 Dundas St. W., —. . EJE/I Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ’* NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokomos įkainojimas

reikalavimų paskelbti valstybi
nę gedulo dieną. Spauda at
skleidė vienišą ir labai liūdną 
E. Presley gyvenimą pastarai
siais metais. Jo koncertus nu
traukė nutukimas, narkotikų 
bei įvairių piliulių vartojimas, 
galimas dalykas, priartinęs mir
tį. šiaip velionis buvo geros šir
dies žmogus, negailėjęs pinigų 
šalpai, mėgęs dovanoti brangius 
automobilius net pirmą kartą 
sutiktiems žmonėms.

Uždraudė streikus
Australijos premjero M.' Fra- 

serio vyriausybė specialiu įsta
tymu parlamente uždraudė val
džios tarnautojų streikus. Įsta
tymas duoda teisę streikuojan
čius tarnautojus atleisti iš dar
bo. Prie įstatymo priėmimo, 
matyt, prisidėjo 2.800 paštinin
kų streikas centriniame Sydnė- 
jaus pašte. Komentatoriai da
ro išvadą, kad premjeras M. 
Fraseris ruošiasi naujiems par
lamento rinkimams ir kad juo
se bus keliamas klausimas, kas 
iš tikrųjų valdo Australiją — 
rinkta valdžia ar unijos. Šis 
klausimas nemažiau aktualus ir 
Kanadai, kur valdžios tarnauto
jų unijos savo streikais šokdina 
visą kraštą.

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

Auto fits Suks SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

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

(Canadian dirt <JKemorials£i&
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus. ■
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Čikagos lietuvių horizonte
; VLADAS RAMOJUS

DEMONSTRACIJOS
Marquette Parko vardas šią vasa

rą vėl plačiai nuskambėjo per didžią
ją spaudą, televiziją ir radiją. Nedi
delė juodųjų ramybės drumstėjų 
grupė vėl dviem atvejais bandė žy
giuoti į grynai baltųjų gyventojų 
apgyventą rajoną Į vakarus nuo 
Western tarp 67 ir 71 gatvių. Abiem 
atvejais leidimai žygiuoti buvo at
šaukti, ir demonstrantai, bandę žy
giuoti be leidinio, policijos buvo su
laikyti dar toli į rytus už Western 
gatvės.

Ko siekia maža juodųjų grupė tais 
žygiais? Ji siekia sau reklamos, ly
giai kaip siekia jos Čikagos naciai, 
vis prašydami leidimo žygiui į žydų 
apgyventą priemiesti Skokie. Pirma
jam juodųjų demonstrantų žygiui į 
Marquette Parką leidimas buvo at
šauktas gana vėlai, todėl daugelis 
gal nežinojo. Tad nenuostabu, kad tą 
šeštadienį Marquette Parko gatvėse 
susirinko nemaža minia baltų paaug
lių, daugiausia suvažiavusių., iš kitų 
miesto, rajonų bei preimiesčių, ir, 
nesulaukę ateinant juodųjų demons
trantų, pradėjo užpuldinėti bei ak
menimis apmėtyti netyčia pro šalį 
pravažiuojančius juodųjų automobi
lius. įvyko keletas susirėmimų ir su 
policija. Keliasdešimt žmonių buvo 
suimta. Didžiajai spaudai, radijui ir 
televizijai to tik tereikėjo. Oficialiais 
žinių kanalais per visą kraštą skli
do žinios ir vaizdai, kaip baltieji “ra
sistai” svaido akmenis Į juodus vai
kus ir motinas, kaip liejasi jų krau
jas, nors toje akcijoje Marquette 
Parko gyventojai gal mažiausiai da
lyvavo. Suimtųjų ir sužeistųjų są
raše. berods, tebuvo paminėta viena 
ar dvi pavardės.

Kaip turi lietuviai laikytis prieš 
tuos reklamos siekiančius juoduosius 
demonstrantus, nurodymai kartais 
buvo dvejopi. Marquette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų Draugija tą 
šeštadienį, kai turėjo ateiti juodieji 
žygininkai, kvietė visus rinktis j ge
gužinę Marquette Parke. Jaunųjų 
lietuvių teisės studentų sąjūdis, pa
sivadinęs “Ethnic Community Serv
ices” ir planingai tyrinėjantis Mar
quette Parko problemas, “Draugo” 
dienraštyje įdėjo skelbimą, kviesda
mas lietuvius tą dieną pasilikti na
muose ir tokiu būdu ignoruoti juo
duosius žygininkus. Vidurinė ir jau
nesnioji lietuvių karta paklausė jų 
nurodymo. Jei niekas nekreiptų dė
mesio į juoduosius žygininkus, jei 
nekiltų riaušės su akmenų svaidymu, 
neturėtų ką nei didžioji spauda ra
šyti, nei televizijos ekranai rodyti. 
Kaip teisingai pietinės Čikagos da
lies laikraštis “Southtown Econo
mist” pastebėjo, tokie žygiai — de
monstracijos nepadės nei juodie
siems, nei baltiesiems.

Gaila, kad neatsakingų baltųjų pa
auglių akmenų svaidymas į prava
žiuojančius juoduosius viešojoje opi
nijoje juoduosius padaro kankiniais, 
o baltuosius Marquette Parko gyven
tojus užkietėjusiais “rasistais”, nors 
jie gal mažiausiai kalti. Jei didžio
sios spaudos ir televizijos reporte
riai pavartytų policijoje esančias 
bylas, įsitikintų, kiek kartų baltos 
moterys ar vyrai juodųjų buvo už
pulti, primušti ir apiplėšti Marqu
ette Parko rajone. Kol kas Marquet
te Parko rajonas Į vakarus nuo 
Western gatvės tebėra išimtinai bal
tųjų apgyventas ir jis toks išsilai
kys, jei baltieji bus sėslūs ir nepar
davinės namų tiems, kurie čia ne
pageidaujami. Kai juodieji žyginin
kai, atstovaują labai mažai grupei, 
nebegaus sau reklamos, tikėkime, 
jie daugiau nebegrasins tais įkyrėju
siais žygiais.

NAUJAS VADOVAS
Nuo šio rudens, Čikagos Lietuvių 

Operai pradedant 22-jį darbo sezo
ną, vyriausiu jos vadovu bus jauno
sios kartos muzikas Alvydas Vasai- 
tis. Jis jau yra dirigavęs nevieną 
Čikagos Lietuvių Operos spektaklį. 
Kokius kūrinius numatoma ruošti 

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

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

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

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

V EACE NAS
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.

naujajam sezonui, operos vadovybė 
oficialiai dar nepranešė.

SEZONO PRADŽIA
Rugpjūčio 28 d. Čikagoje praside

da naujas kultūrinės lietuvių veik
los sezonas. Jis pradedamas solisto 
Ričardo Daunoro koncertu rugpjūčio 
28 d. Jaunimo Centre. Koncertą ren
gia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba, gi solistas, augęs, 
išsimokslinęs ir iškilęs Lietuvoje, 
laisvuosius Vakarus pasiekė praėju
sią vasarą. Dabar gyvena V. Europo
je, ir jo gastrolės JAV ir Kanadoje 
bus pirmos. Todėl nenuostabu, kad 
jo koncertu susidomėjimas Čikagos 
lietuvių tarpe yra didelis.

Viena iš gyvųjų korporacijų — 
“Giedra” mini auksinę sukaktį. Mi
nėjimas Čikagoje įvyks rugsėjo 25, 
sekmadienį, 10 v.r., jėzuitų koply
čioje. Korp. “Giedra” dvasios vadas 
kun. Pr. Garšva atlaikys Mišias, so
lo giedos sol. D. Kučėnienė. Akade
mija įvyks 5 v.p.p. Jaunimo Centre. 
Paskaitą skaitys J. Lungienė. Minint 
korporacijos garbės narę Šatrijos 
Raganą, kalbės mokyt. S. Peterso
nienė; akt. Ž. Numgaudaitė paskai
tys Šatrijos Raganos kūrybos, dai
nuos sol. D. Kučėnienė, akompanuos 
muz. D. Lapinskas. “Giedra” Čika
goje yra gyvas sąjūdis — jam pri
klauso daug jaunų narių, todėl, mi
nėdama auksinę sukaktį, korporaci
ja gali didžiuotis ne tik praeitimi, 
bet ir dabartimi bei ateitimi.

EGLĖ GIEDRAITYTĖ ir MARIUS 
LANIAUSKAS, susituokę š.m. bir
želio 18 dieną Klevelande

Šypsenos
Nekokia pradžia

Jonas: Ar girdėjai, šiemet per 
Naujus Metus vedė Petras.

Antanas: O, kaip nelaimingai 
prasidėjo jam šie metai! . ..

Parinko Pr. Alš.
Vaistas

Patirta, kad sėkmingiausiai 
gydo žmonos skaudančią gerk
lę. . .

— Kas? ... Kas? ... — susi
domėsite.

— Nauji, brangūs karoliai.
Reikalinga pagalba

Policininkas prie Įkaušusio 
vyruko, kuris negali atrakinti 
durų:

— Duokite man raktą, aš 
jums pagelbėsiu.

— Su raktu tai viskas tvar
koj. Tamsta tik palaikyk namą, 
kad jis taip nesvyruotų'. . .

Už keturis
— Ar tamsta turi tik vieną sū

nų?
— Taip, bet jis sukelia rūpes

čio už keturis .. .
Parinko Pr. Alš.

Nuotaka EMILIJAI PAKŠTAITEI-SAKADOLSKIENEI Čikagoje uždedamas nuometas vestuvių metu pagal lie
tuviškus papročius. Šias apeigas atlieka nuotakos motina E. Pakštienė ir sol. V. Stankuvienė. Toliau matyti jauna
vedys ROMAS SAKADOLSKIS ir palyda. Dešinėje — dail. A. Varnas, artėjantis prie 100 metų amžiaus slenks
čio, sveikina jaunavedžius, padedamas Balio Pakšto • Nuotr. Jono Dovydėno

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Ekonominis mūsų gyvenimas
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Mus visus šiandien labiausiai 
gąsdina vis kylanti infliacija. 
Norint nupirkti kokį nors daik
tą, reikia išleisti pasakiškas su
mas pinigų. Anksčiau galėjai 
pasistatyti visai apydorį 4 - 5 
kambarių namą už 70-80 tūks- 

, tančių bolivarų. (JAV doleris — 
Bs. 4.30). Šiandien toks namas 
kainuoja apie '/a milijono boli
varų. Maždaug ta pati kaina ir 
butų daugiaaugščiuose namuo
se. Venecuela daug ką impor
tuoja iš kitų kraštų ir už žalia
vą labai brangiai moka. Todėl 
ir žibalo kaina labai kyla, nes 
čia žibalas ir geležis yra pagrin
diniai pajamų šaltiniai. Vene
cuela labai daug gauna už žiba
lą, bet taip pat labai daug sumo
ka ir už žaliavas.

Žemės ūkis silpnai išsivystęs, 
nes nėra entuziazmo žemės ūkio 
produktų gamintojams. Darbas 
rizikingas, žemė gera, viskas 
auga gerai, bet kas metai der
lius priklauso nuo klimatinių 

-sąlygų. Nuo užėjusios sausros 
viskas išdžiūsta, o gyvuliai dve
sia. Užėję potvyniai viską sunai
kina, net gyvenamas ūkininkų 
patalpas apsemia, ir ūkininkai 
turi palitki savo namus su ryšu
liuku rankoje. Be to, visokie va
balai nuėda derlių, siaučia lau
kinės žiurkės ir visokios kito
kios augmenijos epidemijos. Ži
noma, jei ūkininkas stambus, 
tai vienur pradirba, kitur gerai 
uždirba, bet smulkus daržovių 
augintojas su viena nesėkme 
praranda viską, ką buvo įdėjęs 
—- viską likviduoja ir keliasi į 
miestą. O mieste surasti darbą, 
ypač vyresnio amžiaus žmogui, 
nelengva.

Prekybininkams šiandien čia 
rojus, nes jokių kainų nustaty
mo nėra, visi prašo, kiek nori. 
Tik maisto gaminiams kainos 
karts nuo karto yra nustatomos, 
ir jas sunku išlaikyti dėl jų sto
kos.

Aprangos ir avalynės kainos 
labai augštos. Geri vyriški marš
kiniai kainuoja iki 50-60 dole
rių, batai — iki 50 dolerių, mo
teriška gera suknelė — iki 200 
dolerių, bliuze — iki 35-40 do
lerių. Moteriškos piniginės ir 
rankinukai taip pat labai bran
gūs. Automobilis čia dvigubai 
brangesnis nei Š. Amerikoje. 
Televizijos priimtuvai, šaldytu
vai ir kiti elektros reikmenys 
labai brangūs. Bet žmonės viską 
turi, nes perka išsimokėtinai ir 
moka amžinai. Maisto gaminiai, 
kurie yra importuojami, savo 
brangumu mums taip pat yra 
neprieinami. Kilogramas vyš
nių, kurios čia neauga, šiemet 
kainavo iki 9 dolerių. Olandiški 
importuoti sūriai — iki 14 dole
rių kg.

Jums kils klausimas, kaip 
mes galime verstis, esant to
kiom augštom kainom. Daug 
kas iš Venecuelos važiuoja į už
sienį, atsiveža drabužių sau ir 
giminėms. Taip pat daug kas 
aplanko Venecuelą iš užsienio ir 
daug ko atveža. Daugumas mo
terų perka medžiagas ir siūdina
si pačios — išeina pigiau.

Sunkiausia yra verstis tiems, 
kurie neturi nuosavos gyvena
mos patalpos ir turi nuomoti. 

Lietuvių tarpe labai mažai tokių 
yra. Kurie dirbo, visi jau turi 
nuosavas gyvenamas patalpas; 
jei gali, dalį namo išnuomoja. 
Be to, prisideda pensija. Jei tu
rėjo dar kiek santaupų, tai pa
dėjo į banką ilgalaikiam termi
nui už 8% palūkanų. Tai taip iš 
visų pusių po truputį subyra 
pragyvenimui.

Gerų daiktų įsigijimui yra ir 
kitas būdas. Venecuela šiandien 
su pasakiškomis pajamomis yra 
tūkstančių galimybių kraštas. 
Užsienio firmos investuoja mili
joninį kapitalą įmonių staty
bom Be to, ir pati valstybė stato 
milijardinių kainų pastatus. Pri
važiuoja užsieniečių tarnautojų 
su šeimomis, įsipareigojusių čia 
dirbti vienerius ar dvejus me
tus. Išgyvenę sutartą laiką, grįž
ta atgal į savo kraštą. Išvažiuo
dami likviduoja viską — nuo 
automobilio iki puodų, žmonės

Moterų kova už lygybę
Žmonijos gyvenimui riedant į 

priekį, pasiektas toks taškas, kur 
herojizmui fizinė jėga nėra bū
tinybė. Dėlto fiziškai silpnesnė 
lytis — moteris panoro susily
ginti su vyru ir kartais pasiekti 
“laurų” vainiką ten, kur ji pasi
tiki savo išmintimi, ši kova yra 
pavadinta moterų išsilaisvini
mu, susilyginimu ar dar kitaip. 
Moteris siekia būti pripažinta 
kaip individuali asmenybė.

Moterų lygybės kova sutinka 
pasipriešinimą iš kitos moterų 
grupės (ne tik iš vyrų), kurios 
be vyriškos globos jaučiasi pa- 
simetusios ir nemato jokios at
eities. Šitos damos sako, jog sa
varankiškumo ir lygybės jieško- 
tojos praranda savo moterišku
mą. Kita gi grupė visai prasilen
kė su moterų lygybės jieškoto- 
jų principu ir tapo “emancipan- 
tėmis” — nori pasidaryti kaip 
galima panašesnėm į vyrus: pa
mėgdžioja jų manieras, nešioja 
jų aprangą. ‘

žurnale “Ms.” rašoma, kad 
tikrasis moterų judėjimo tiks
las yra gauti lygias teises vi
siems. Gal todėl paskutiniu lai
ku į grynai moteriškas profesi
jas įsiskverbė ir vyrai. Taip me
dicinos seserų mokyklose, mote
rų kirpyklose ir kitur atrasi vy
rų besimokančių.

Moterys, nors ir pasyvesnis 
elementas, po paskutiniojo ka
ro smarkiai sujudo ir ... “ne- > 
sulaikysi naujo kilimo, nors pa
sveikint jis tau baisu” (pasinau
dojau Putino žodžiais). Moterys 
panoro siekti moksle akademi
nio lygio, dalyvauti' valstybės 
valdymo aparate, pasirinkti dar
bą ne pagal leidimą, bet pagal 
savo pašaukimą ir prašyti lygaus 
atlyginimo už tokį patį darbą.

Moterys ryžtasi būti savaran
kiškos, kaip kiekvienam indivi
dui pridera. Net arabės panoro 
numesti savo “romantiškus” už
dangalus nuo veidų, o haremų 
moterys ėmė maištauti — taip 
pat panoro laisvės.

Atrodo, čia nėra nieko nepa
prasto, bet vyras, pasitikėdamas 
savo stipresne struktūra, nenori 
pasiduoti moteriai, nes toje ly
gybėje jis dažnai įžiūri savęs pa
žeminimą. 

seka tokius skelbimus ir gerą 
daiktą nusiperka daug žemesne 
kaina.

Privačių profesijų darbuoto
jai, kaip gydytojai, inižnieriai, 
ekonomistai - administratoriai, 
uždirba gerai. Taip pat ir lietu
viai, kurie nebijojo ir pradžioje 
metėsi į prekybą, šiandien jau 
turtingi žmonės.

Mokslas valstybinėse mokyk
lose ir universitetuose — nemo
kamas. Venecuela, jei sugebės 
gaunamas milžiniškas pinigų su
mas už žibalą ir geležį investuo
ti į pramonę ir žemės ūkį. galės 
tvirtai atsistoti ant kojų. Vargas 
kitiems Pietų Amerikos kraš
tams, kurie neturi daug ko eks
portuoti.

Mes,,Venecuelos lietuviai, ku
rie prieš 30 metų pasirinkome 
šį kraštą kaip antrąją savo tė
vynę, džiaugiamės jos pasiseki
mais ir liūdime jos nesėkmėmis.

Prisimena lietuviškas kaimo 
posakis: jei nuo didumo pareitų, 
tai karvė kiškį pagautų. Ir iš 
tikrųjų, jei nuo raumenų stip
rumo priklausytų pasaulio galy
bė, tai bokso čempijonai turėtų 
būti renkami prezidentais! Jei
gu taip tedaroma, tai ir silpnų
jų raumenų atstovė turi turėti 
teisę kandidatuoti į vadovaujan
čius postus.

Vyras, kuriam įgimtos visos 
žmoniškumo savybės (galbūt tik 
jo motinos išmintingu auklė
jimu!), laiko sau lygiu partneriu 
ne tik savo kategorijos vyrą, bet 
ir moterį. Jis pagerbs ir palie
gusį senelį bei senelę, ir vaiką. 
Su jauna ar senesne moterimi 
elgsis natūraliai, kaip ir vyro 
akivaizdoje, nes jinai jam pir
moj eilėj yra žmogus, o ne “sex 
object”.

Yra ir kita vyrų rūšis — tai 
tie, kurie mato moteryje tik 
“moterį”, bet ne sau lygų žmo
gų. Jų elgesį nesunku pastebėti, 
ypač jaunų moterų akivaizdoje 
— jie domisi tik gražiomis, kar
tais net dvigubai už save jau
nesnėmis. Jų elgesys būna ne
natūralus, dirbtinis; labiausiai 
jie vertina “mini skirt” mėgė
jas ir tas, kurių paakiai žalsvai, 
o nagai raudonai dažyti. Kitos 
moterys jiems neegzistuoja. Tai 
ypač būdinga pusamžiams vy
rams. Savo amžiaus moteris jie 
vadina senėmis. Vargas, jei su 
tokiu tenka tvarkingai, inteli
gentiškai moteriai kartu dirbti! 
Tokie nevertina teigiamų žmo
niškumo savybių, gabumų ar iš
silavinimo moteryje.

Lygybės klausimas įvairiai 
vertinamas ne tik vyrų, bet ir 
pačių moterų. Vieniems — tai 
natūrali modernaus gyvenimo 
išvada, o kitiems — siaubą ke
liantis, net nuodėmingas reiški
nys, ypač jei tai paliečia religi
jos reikalus. Greičiausiai tai pri
klauso nuo amžiaus ir individo 
išsilavinimo lygio. Alijošiūtė

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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SKAITYTOJAI PASISAKO
KIENO NUOPELNAI?

1977 m. birželio 2 d. “Gimtajame 
Krašte” R. L. straipsnyje “Ne savo 
nuopelnais” puola ir niekina ŠAL- 
FASS vadovybę už rengiamas spor
to žaidynes.

Tikrai būtų malonu visiems lietu
viams, jei šios sporto žaidynės būtų 
surengtos laisvoje tėvynėje Lietuvo
je, o ne Toronte. Suvažiuotų iš viso 
pasaulio lietuviai sportininkai susi
tikti sporto varžybose. Su jais nu
vyktų į tėvynę ir daug svečių. Jie 
susitiktų savo tėvus, gimines, drau
gus, paviešėtų savo tėviškėse, ap
lankytų artimųjų kapus. Deja, tai 
draudžiama nuo rusų okupacijos 
pradžios. Kiekvienas sporto dalyvis 
matytų savo nuopelnus pagal savo 
laimėjimus, kurie būtų tik Lietuvos 
garbei priskiriami. Būtų didžiausia 
lietuvių šventė, kuri pralenktų 1938 
m. surengtą pirmąją tautinę olim
piadą Kaune, laisvoje tėvynėje.

Deja, dabartinės “laisvės” skelbė
jai ne savo, bet Maskvos nuopelnais 
laiko mūsų tėvynę pavergtą, uždrau
dę aplankyti tėviškes ir kiekvieną 
laisvą žodį gyvenime ar spaudoje, 
persekioja tikinčiuosius, neišleidžia 
iš krašto išvykti net išskirtoms šei
moms. Lietuvis karys rusiškoje uni
formoje vargsta prie Kinijos sienos, 
kai jo tėviškėje prievartauja rusas 
ar mongolas, aprengtas ta pačia 'uni
forma. Lietuvio darbininko gaminiai 
išvežami į Maskvą už menkavertį 
rublį, o jis turi laukti eilėse prie 
maisto krautuvės. Lietuviai krašto
tyrininkai turi tirti ir girti tik tė
vynę pavergusios kariuomenės žy
gius, bet yra persekiojami,' kai at
skleidžia savo krašto istorijos įvykį. 
Lietuvio sportininko nuopelnai, net 
laimėjusio olimpiniuose žaidimuo
se, priskiriami rusų garbei, o lietu
viška pavardė parašoma rusiškai.

R. L. pradžioje rašinio parašo tei
singai “pasaulio lietuvių žaidynės”, 
bet jas aiškina, kad lietuviai nori 
rengti pasaulines žaidynes. Vėliau 
grįžta prie lietuvių žaidynių, bet jas 
riša su praėjusiais Montrealio olim
piniais žaidimais. Iš rašinio matai, 
kad žmogus, kaip piktas šuo, urzgia, 
taikosi kąsti laisvus lietuvius ir klai
dinti esančius tėvynėje. Kaip neme
luosi, kaip negarbinsi pavergtos tė
vynės “laisvės”, kiekvienu atveju 
yra aišku, kad tik laisvame pasauly
je lietuviai nori ir gali bendradar
biauti, o pavergtos Lietuvos žmonės 
maitinami tik sovietišku melu. Už 
melą gaunami sovietiški rubliai. Me
lo mokslas pradedamas komjauni
mo būreliuose, o toliau jis tęsiamas 
propagandistų mokyklose.

M. Petrelis

Kanados japonai mini savo 
imigracijos šimtmetį (1877 - 
1977). Ta proga jie surengė isto
rinių nuotraukų parodą, atvaiz
duojančią jų kūrimąsi Kanado
je. Paroda kilnojama iš vieno 
.miesto į kitą. Toronte ši paroda 
yra įrengta Scarborough Civic 
Centre ir bus atidaryta iki rug
pjūčio 27 d. Kanadoje yra 40.- 
000 japonų, turinčių savo spau
dą ir kultūrinius centrus.

HETHERINGTON
betkurią sali sutvarkys 

Tel. 531-4674Marius Rusinas <9 vr* —
5.30 v.v.)

1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO ONTARIO

FRANK BARAUSKAS rl^'tteod'
KtAL I UK

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

PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

Įstaigos telefonas: 233-3323
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Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r.— 12 v.p.p.
Narys "Better Business" B'iuro

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

VALDANČIŲJŲ TYLA
Siekdami pavergtai tautai laisvės, 

tarp kitų priemonių kiekviena pasi
taikiusia proga primename ameri
kiečiams mūsų tautos, tragediją, jos 
kovą ir lūkesčius išsilaisvinti. Pri
mindami tai, tikimės iš jų simpatijų 
kenčiančiai tautai. Iš eilinio ameri
kiečio tokių simpatijų mūsų tauta 
yra susilaukusi. Sunkiau su valdan
čiaisiais. Neskaitant Helsinkio ir 
įvairiausių kitų tarptautinio masto 
politinių forumų, kaip ir kitų vals
tybių galiūnai, taip ir amerikiečiai 
iki šiol vengia viešai kalbėti apie ru
sų pavergtas tautas. Pvz. preziden
tūros rašte, skirtame Amerikos ko
misijai Belgrade, tik vienoje vietoje 
yra paminėtas Lietuvos vardas, kur 
primenama, jog tam tikrose respub
likose, jų tarpe ir Lietuvoje, vyksta 
žmogaus teisių pažeidimai. Taigi, ru
sų pavergtos tautos vėl nesulaukė nė 
vieno paguodos žodžio iš šį kraštą 
valdančiųjų. Rusų pavergtos tautos 
ne apie žmogaus teisių pažeidinėji
mus nori išgirsti iš laisvų galiūnų 
lūpų — jos ir pačios žino, jog ten 
žmogaus teisės yra sutryptos. Jos no
ri žinoti, ar jų laisvės klausimas bus 
pajudintas. Net ir kongreso priim
tos rezoliucijos slepiamos nuo ame
rikiečių visuomenės: nei radijas, nei 
televizija, nei spauda jokia žinute 
apie tas rezoliucijas nepainformavo. 
Ką mes savuose laikrašiuose prira
šome, tarptautinėje plotmėje dide
lės reikšmės neturi, ypač kai tie 
mūsų laikraščiai net pavergtos tau
tos nepasiekia.

Labai keistai atrodo Amerikos 
valdžios dviveidiškumas. Prez. Car- 
teris rašo laiškus Sov. Sąjungoje 
esantiems raudonojo teroro demas
kuotojams, skatindamas juos ten 
nepalūžti, tačiau kai žmonės*be nie
kieno pagalbos prasiveržė per gele
žinės uždangos sieną, tas pats prezi
dentas nebenori leisti jiems Ameri
koje pasilikti. Čia turiu galvoje mū
sų tautiečius Bražinskus.

K. Radvila

KANADIEČIŲ GASTROLĖS
Su dideliu džiaugsmu Argentinos 

lietuviai sutikome sol. V. Vcrikai- 
čio vadovaujamą chorą “Aidas”. Pui
kus “Odeono” teatras buvo pilnas 
lietuviškos publikos. Jaunimas su
rengė mums tokią gražią šventę. 
Daugeliui mūsų lietuvių, ypač seno
sios kartos, jis parodė, kad tęs tą 
pačią kovą už lietuvybę.

Mes, kurie gimėm nepriklausomo
je Lietuvoje, turime galbūt daugiau 
žinių apie savo krašto praeitį iš lais
vos Lietuvos mokyklų. Dabartinis 
Lietuvos atžalynas yra klaidinamas 
ir verčiamas gerbti tą patį maskolį, 

''kuris caro laikais norėjo mus su
rusinti, vertė melstis už carą. Rau
donosios Maskvos valdovas šiandie
ną siekia to paties tik geriau užmas
kuotomis priemonėmis.

Skaitantieji okup. Lietuvos spau
dą pvz. pastebi, kad dingo lietuviški 
Prūsų Lietuvos vietovaizdžiai. Juk 
tai kolonistų darbas, kurio nedrįso 
atlikti nė vokiečiai per šimtus metų.

Jums, mielas Verikaiti, linkime ir 
toliau tęsti lietuvišką veiklą bei 
stiprinti tautiečius lietuviška daina.

Petras Ciabis

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
/ A A ft E ★ Automobilių
< * Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Šventovės ir parapijos salėje 

vykdomi vidaus įrengimo darbai: su
dėti salės langai, paruošiama švento
vės altoriaus vieta, šventovės staty
bai aukojo $1.000: N.N.; $300: K. 
Margienė; po $100: P. Mazaitis (Sud
bury), M. J. Astrauskai, VI. S. Ba- 
čėnai. Geradariams nuoširdi padėka.

— Nuo ateinančio sekmadienio 
Wasagoje pamaldos bus 11 v.r. De
šimtos valandos pamaldų nebebus.

— Rugpjūčio 24 d. iš Prisikėlimo 
šventovės palaidota a.a. Tamara Ka
zakevičienė. Rugpjūčio 18 d. palai
dotas a.a. Pranas Stripinis.

— Anapilio balius įvyks spalio 15 
d. Anapilio salėje. Programai pa
kviestas “Antras Kaimas” iš Čikagos.

— Tradicinė lietuvių maldininkų 
kelionė į Midlands bus rugsėjo 18, 
sekmadienį.

— Susituokė: Eduardas J. Stra
vinskas ir Ramunė K. Underytė. 
Ruošiasi tuoktis: Viktoras K. Kakne
vičius ir Rita O. Dementavičiūtė, 
Vytautas Lenauskas ir Aldona Jasi- 
nevičiūtė.

— Anapilyje per 11 v. Mišias rug
pjūčio 21 d. giedojo solo A. Paulio- 
nis ir duetas — A. Paulionis - Paulio- 
nienė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Alfonsą Čižiką, 11 v.r. už 
a.a. Oną Eižinienę ir a.a. Oną Ali
šauskienę. Wasagoje 11 v. už a. a. 
Stasį Jonaitį ir visus geradarius, pa- 
gelbėjusiems velionies šeimai per 
laidotuves.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos po klebono atostogų 

prasidėjo rugpjūčio 7 d., 9.30 v.r. 
Rugp. 14 d., 11 v.r., pamaldos įvyko 
Romuvos skautų-čių stovyklavietėje. 
Pradedant rugp. 21 d., 9.30 v.r., pa
maldos laikomos Išganytojo švento
vėje kas sekmadienį. Pradedant rug
sėjo 11 d. pamaldos bus 9.30 v.r. su 
sekmadienio mokykla.

— Konfirmandų pamokos numa
tomos pradėti rugsėjo 15 d.

— Liepos 15 d. mirė Ėdė Janku
tė, 80 m. amžiaus. Palaidota šv. Jo
no lietuvių kapinėse po pamaldų Iš
ganytojo liuteronų šventovėje. Pir
mas budėtuves atliko kun. kleb. P. 
Ažubalis (nuoširdžiai dėkojame) 
prieš kun. kleb. Alg. Žilinsko sugrį
žimą iš atostogų. Velionė paliko liū
dinčią seserį Elzę. Reiškiame užuo
jautą mirusios šeimai. Ilsėkis ramy
bėje!

— Vyriausiai amžiumi parapijie
tei Onai Yčienei, gyv. North Bay, 
rugpjūčio 23 d. suėjo 90 m. Nuošir
džiai sveikiname.

— Išganytojo šventovės remontai 
bei dažymas buvo atlikti liepos mėn. 
Dėkojame visiems, kurie aukojo sa
vo laiką, jėgas (net atostogas) bei 
lėšas. Ypatinga padėka A. Langui, 
J. Šturmui, M. Jankui, Alg. Povilai
čiui, J. Povilaičiui, J. Dambarui, K. 
Stulpinui, M. Galinaičiui, O. Delkui, 
Emai šturmienei už padrąsinimą, V. 
Drešeriui, turto komiteto pirminin
kui, už darbo koordinavimą. Rude
nį planuojamas užbaigti vidaus da
žymas bei kiti remontai.

PADĖKĄ
Nuoširdžiausiai dėkojame visoms 

ponioms už dovanas ir apsilankymą 
mūsų įkurtuvių proga. Labai ačiū 
gerb. kun. 'klebonui P. Ažubaliui už 
namo pašventinimą, p. Petraitienei 
už rūpestingą darbą, p. Šimkevičie- 
nei už įspūdingai sukalbėtą gražią 
maldą, prašant mums Augščiausiojo 
palaimos. Dėkojame p. Rušienci už 
pakvietimą kitų ponių. Už viską vi
soms labai ačiū.

Nuoširdus ačiū Liudai ir Petrui, 
Martai ir Broniui Jurėnams už ap
lankymą ir dovanas.

Jūsų visų apsilankymas praskaidri
no mūsų namus ir paliko mums di
delį džiaugsmą.

Ačiū ir tiems, kurie prisidėjo prie 
dovanų, bet negalėjo aplankyti.

Visiems liekame dėkingi —
V. A. Katelės

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
lietuvaitė, baigusi augštąjį mokslą, 
geros išvaizdos ir būdo, jieško gera
dario, kuris sutiktų ją vesti ir at
kviesti į Kanadą arba JAV. Plates
nių informacijų prašau teirautis tel. 
923-1665 Toronte nuo 9 v. ryto iki 
2 v. po pietų.

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

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

“PARAMOS” KREDITO KOOPERA
TYVUI reikalinga tarnautoja - kasi
ninkė, norinti išmokti dirbti su 
kompiuteriu. Pirmenybė — turin
čiai patyrimo banko ar buhalterijos 
darbe. Kreiptis į vedėją tel. 532-1149 
ar 532-8723.
PARDUODAMAS VASARNAMIS 
Wasagoje, lietuvių rajone. Skam
binti Toronto tel. 767-6094.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Misijoms mūsų šventovėje rug

pjūčio 21 d. surinkta $372.
— Mišių mūsų stovyklavietėje šią 

vasarą daugiau nebus.
— Sveikiname susituokusius Ed

vardą Stravinską su Ramune Unde- 
ryte.

— Nors mūsų šventovė jau atnau
jinta, pastatų remonto vajų tęsiame 
toliau. Šiuo metu vyksta dažymo dar
bai, pakeitimas inventoriaus, kuris 
po daugelio metų jau pradeda rodyti 
senatvės ir gedimo žymes. Kurie ne
prisidėjo prie šventovės atnaujini
mo, malonėkite skirti auką pastatų 
remontams.

— Dėkojame J. J. Varkavičiams, 
kurie vienuolyno virtuvei padovano
jo gerą šaldytuvą ir kitų vertingų 
reikmenų.

— Vasaros metu mūsų kavinėje 
parapijiečių patogumui yra kavos ir 
lengvų gėrimų.

— Maldininkų kelionė į Midlandą 
įvyks rugsėjo 18, sekmadienį. Mišios 
— 1.30 v.p.p., Kryžiaus kelias — 2.30 
v.p.p.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 4 v.p.p., senosios klebo
nijos patalpose. Patalpos visada lais
vos, pensininkai gali rinktis kada 
tik nori.

— Vasaros metu bendras giedoji
mas šventovėje vyksta sekmadie
niais per 10 v. ir 11.30 Mišias. Var
gonais palydi muz. E. Krikščiūnas.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Aušrą 
Sapijonytę, užpr. V. M. Valaičiai, 
8.30 v. už Karoliną Priščepionkienę, 
užpr. J. Priščepionka, 9 v. už Stasį 
Telšinską, užpr. T. pranciškonai, 
9.20 v. už Juliją Daunienę. 10.00 v. 
už Sofiją Baužienę, užpr. A. Mačiu
lienė; sekmadienį 8 v. už Sofiją Gus
tainienę, užpr. J. Gustainis, 9 v. už 
Valeriją ir Kazimierą Zarus, 10 v. 
už Steponą Juodikaitį, užpr. J. Juo- 
dikaitienė, 11.30 v. už parapiją, 8.30 
v.v. už Alfonsą Čižiką, užpr. žmona.

Lietuvių Namų žinios
— Rugpjūčio 21 d. LN popietėj 

dalyvavo 225 nariai bei svečiai. Sve
čių skaičiuje buvo: žurkevičių šei
ma iš Lavalio, P.Q., žiūraičių šeima, 
E. Barškutis, Ign. Slabšinskas iš 
Čikagos, J. Vaičiulaitienė iš Vašing
tono, L. Dimša — Detroito, V. L. Lė
liai ir ė. R. Blavesčiūnai — Ročes- 
terio, A. Kusinskis — Sudburio, V. 
I. Priščepionkos iš Otavos, G. A. Ka
razijai — Melburno, R. E. Steponai
čiai — Tampos. Teklė Agurkytė — 
Vilkaviškio.

—r TLN teatro būrelis “Aitvaras” 
po vasaros atostogų ruošiasi naujam 
rudens sezonui. Norintieji jame da
lyvauti prašomi kreiptis į LN admi
nistraciją.

— Buvo pageidavimų, kad svetai
nė “Lokys” duotų pietų ir vakarie
nės valgius savaitės dienomis. “Lo
kio” vadovybė tyrė ir rado, kad atsi
radus užtektinai valgytojų būtų ga
lima tai padaryti. Suinteresuoti pra
šomi apie tai pranešti tvarkančiam 
barą.

— Rugsėjo 3 d. Karaliaus Mindau
go ir Karalienės Mortos salės bus 
uždarytos dėl vykstančio remonto — 
grindų valymo.

— Mieloms šeimininkėms, kurios 
savanoriškai ir sunkiai dirbo pirmo- 

' je TLN poilsio stovykloje LN vyrai 
reiškia nuoširdžiausią padėką: vy
riausiai šeimininkei Julijai Šimkie
nei, jos dukrai Nijolei, Agotai Pranc- 
kūnienei, Irenai Račinskienei iš Flo
ridos ir kitoms jų talkininkėms. 
Ačiū Konstantinui Bubeliui už pui
kiai nupieštą plakatą — pasveikini
mą įeinantiems į stovyklą.

— LN administracija jieško as
mens, kuris sutiktų prižiūrėti dra
bužinę savaitgalių parengimuose.

— LN turi daugybę narių be ad
resų. Jų tarpe yra šios pavardės: Ba
kutis Justinas, Baunaitaitė Ona, Bu- 
čys Jonas, Bunderis Povilas, Gaižu
tis Jeronimas, Glineckas Jonas, Gri
gas Antanas, Jonynas Balys, Kara
lius Jurgis, Kasperavičius Vladas, 
Končius Antanas, Leškauskas Jurgis, 
Maurukas Jonas, Moklickaitė Vero
nika, Rimbutienė Janina, Vaškelis 
Bronius. Laukiame žinių apie šiuos 
narius.

PADĖKA
Pradėdama pirmuosius žingsnius 

šiame krašte ir naujame gyvenime, 
esu labai dėkinga gerb. ponioms 
pagrindinėms rengėjoms — p. Nor
kienei, p. Karaliūnienei, p. Juknie
nei ir visoms, prisidėjusioms prie 
taip įdomaus mergvakario surengi
mo. Taip pat dėkoju už puikias jū
sų dovanas.

Ačiū ir visiems, taip gausiai atsi
lankiusiems į mūsų vestuves, taipo
gi šeimininkėms — E. Juknienei, A. 
Padolskienei už skaniai pagamintą 
maistą, A. Lukošienei už talkinimą 
prie stalų.

Ypatingą padėką reiškiu savo mie
lam dėdei VI. Makuzai, kuris pasi
rūpino mano atvažiavimu į šį kraš
tą, viską organizavo, tvarkė, o svar
biausia — padengė visas mūsų ves
tuvių išlaidas.

Visų jūsų parodytas nuoširdumas 
mums liks neužmirštamas. Nuošir
džiausias ačiū.

Jūsų Lilija Jocytė-N. Dyer

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

Kanados Lietuvių Diena šie
met rengiama Londone, Ont., 
spalio 7-9 d.d. Ta proga rengia
mas tradicinis leidinys, kuri re
daguoja Lydija Dragūnienė 
(623-540 Mornington Ave., Lon
don, Ont. Tel. 452-3638). Turin
tieji medžiagos tam leidiniui ar
ba norintieji duoti sveikinimus 
KLD prašomi kreiptis nurodytu 
adresu.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad pradedant 
rugsėjo 10 d. raštinė bus atdara 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. Vedėjas

Simfoninis Mississaugos or
kestras priima naujus narius, 
grojančius styginiais ir pučia
maisiais instrumentais. Apklau
sa bus rugsėjo 6 ir 7 d.d., rugsė
jo 13 tarp 7 ir 9.30 v.v. Erindale 
College Campus, South Build
ing. Telefonas informacijai: 274- 
1571. Orkestrui vadovauja dr. 
Boyd Neel. Muzikoje pažengu- 
siem studentam duodama sti
pendija $250 tolimesnėm stu
dijom.

Violeta Rakauskaitė, estradi
nė Lietuvos dainininkė, šiuo me
tu gyvenanti V. Vokietijoje, šį 
rudenį lankysis Š. Amerikoje, 
kur duos eilę koncertų. Spalio 
22 d. ji dainuos Anapilyje spor
to klubo Vytis metiniame pa
rengime. Lietuvoje yra išleista 
keletas jos plokštelių solo ir du
etas su kanadiečiams girdėta 
Onute Valiukevičiūte. Čikagoje 
yra išleista jos dainų plokštelė 
“Violeta”. Rakauskaitė yra kon
certavusi Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje, V. Vokietijoje, Italijo
je, Prancūzijoje, JAV ir Kana
doje.

Metropoliniame Toronte pla
nuojama įsteigti daugiakalbę 
bei daugiakultūrę televizijos 
stotį. Pirmoji šia linkme pradė
jo veikti Dan lanuzzi, italo, va
dovaujama grupė. Ji jau dabar 
transliuoja televizinę programą 
keliom kalbom per 79 kanalą. 
Jos prašymas gauti valdžios lei
dimą paduotas 1976 m. ir laukia 
viešos apklausos. Kiek vėliau 
tuo užmoju, susidomėjo kitos 
grupės ir kreipėsi į federacinę 
valdžią leidimo. Iki šiol iš jų pa
siskelbė dvi — Leono Kossaro 
ir John Lombardi. Pirmasis yra 
Ontario etninės meno tarybos 
pirmininkas, buvęs žurnalistas, 
visuomenės veikėjas, apie kurį 
telkiasi įvairių tautybių veikė
jai. Antrasis yra CHIN radijo 
stoties savininkas, kuria naudo
jasi daugybė tautinių grupių. 
Iš jos transliuojama ir lietuvių 
programa “Tėvynės prisimini
mai”. Visos tos bendrovės ar 
grupės, suinteresuotos daugia
kalbe televizijos stotimi Toron
te ir norinčios gauti valdžios lei
dimą, telkia savo šalininkus, 
prašydamos paremti jų pastan
gas, t.y. parašyti paremiančius 
laiškus leidimus duodančiai ko
misijai CRTC (Canadian Radio
— Television and Communica
tion Commission).

“Gintaro” ansamblio tautinių 
šokių mokytojos Regina Kra
sauskaitė ir Dalia Nausėdienė, 
ansamblio narės Aušra Vaitku
tė, Silvija ir Lilija Zenkevičiū- 
tės rugpjūčio 21-28 d.d. daly
vauja Tautinių šokių Instituto 
šokių mokytojų stovykloje Dai
navoje. Buvusieji ansamblio va
dovai Rita ir Juozas Karasiejai 
šioje stovykloje dalyvauja kaip 
pareigūnai ir prisideda prie pro
gramos tvarkymo.

“Gintaro” ansamblio krikšto"* 
tėvams Genovaitei ir Stasiui 
Kuzmams vyriausia šokėjų gru
pė, orkestras, oktetas ir jų va
dovai dėkoja už suruoštą gražią 
popietę savo ūkyje liepos 30 d.
— Gintariečiai taip pat sveikina 
savo narius — šokėją Liuciją 
Barkauskaitę - Kaminskienę ir 
ilgametį akordeonistą Algį Ka
minską, sumainiusius aukso žie
dus rugpjūčio 13 d.

Molsono tautinių šokių viene
tų konkurse, kuris įvyko CHIN 
radijo stoties gegužinėje liepos 
1-3 d.d. Toronto miesto salose, 
“Gintaro” ansamblis užėmė šeš
tą vietą iš 39 dalyvavusių viene
tų. Vertintojams buvo labai sun
kus uždavinys, nes beveik visi 
vienetai buvo gan augštos kla
sės. Vertintojams reikėjo kelių 
savaičių išskirti pagrindinius 
laimėtojus. Galutiniai rezultatai 
buvo sužinoti tik liepos pabai
goje.

Vasaros atostogoms pasibai
gus, Toronto “Gintaro” tautinio 
meno ansamblio repeticijos pra
sidės rugsėjo mėnesį.

Lankėsi “TŽ” įstaigoje: Jani
na Mažylienė ir Petras Mažylis iš 
Australijos, atvykę pas savo gi
mines bei pažįstamus š. Ameri
koje; Vladas Šimkevičius iš Lie
tuvos. Juos lydėjo torontietis p. 
Karosas. Taipgi lankėsi “TŽ” 
skaitytojas p. Leparskas iš Det
roito.

A+A 
PRANUI STRIPINIUI

mirus, jo dukrą ALDONĄ VALADKIEN£, jos 

šeimą, jo sūnus bei jų šeimas giliai užjaučia —

O. Jonaitienė B. E. Rovai

A. P. Šimonėliai M. S. Bašinskai

S. V. Aušrotai
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PRANUI STRIPINIUI

mirus, dukrai ALDONAI VALADKIENEI, jos šei

mai, jo sūnums bei jų šeimoms nuoširdžią užuo

jautą reiškia —

Anapilio Moterų Būrelis

A+A
EUGENIJAI SENKUVIENEI

mirus, vyrą JUOZĄ ir sūnų ALGĮ, skausmo valan

doje nuoširdžiai užjaučiu —

Br. Mackevičius

A+A
mylimam sūnui

Dovydui Gujai
tragiškai mirus, tėvams MARIJAI ir FELIKSUI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūr 
dime — M. K. Kvedarai

FLORIDA THE FARGO MOTEL 
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVICIAI

“Open Circle” teatre kasdien 
iki spalio 30 d. yra vaidinama 
komedija, vaizduojanti naujųjų 
ateivių anglų kalbos pamoką. 
Ji pavadinta “The primary Eng
lish Class”. Autorius — Israel 
Horovitz. Smulkesnių informa
cijų teirautis tel. 481-6191. Se
ansai vyksta Bayview Playhouse 
patalpose, 1605 Bay view Ave.

Atvyko iš Lietuvos kaip imi
grantai — inž. Laimutis - Zeno
nas Bakšys, jo žmona Vanda, 
duktė Rasa, 12 metų, ir sūnus 
Stasys, 5 metų amžiaus. Jie at
skrido “Aerofloto” lėktuvu į 
Montreal}, o iš , ten į Maltono 
aerodromą Toronte rugpjūčio 
22 d. Apsigyveno pas tėvą St. 
Bakšį (Hamiltone), kuriam prieš 
keletą metų pavyko atsikviesti 
iš okup. Lietuvos ir žmoną. P.p. 
Bakšiai sūnaus ir jo šeimos at- 
sikvietimu rūpinosi septynerius 
metus įvairiais būdais. Po dide
lių pastangų pagaliau buvo 'duo
tas leidimas emigruoti. — Vla
das šimkevičius taip, pat atvyko 
iš okup. Lietuvos kaip imigran
tas pas seserį Šimkevičiūtę-Yčie- 
nę. Kurį laiką gyveno Sibire.

A.a. Tamara Kazakevičienė, 
52 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 
21 d. Velionė daugelį metų sir
go, rūpestingai globojama vyro 
Algio. Po daugelio operacijų, 
savo tvirtu ryžtu velionė sten
gėsi būti aktyvi; giedojo Lietu
vos Kankinių parapijos chore. 
Velionė buvo pašarvota McDou
gal ir Brown laidotuvių namuo
se, 29 Kingston Rd., Scarbo
rough.

A.a. Pranas Stripinis, 83 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 16 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje. Velio
nis buvo kilęs iš Žemaitijos. 
Lietuvoje buvo vienas “Germa- 
po” vaistų bendrovės dalinin
kų. Velionis gyveno pas dukrą 
Aldoną Valadkienę. Palaidotas 
iš Lietuvos Kankinių parapijos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse šei
mos kapavietėje.

“The Toronto Sun” 1977. VII. 
25 išspaudino ilgą rašinį apie 
jauną beisbolo žaidėją Bruno 
Jurgaitį, kuris buvo pakviestas 
žaisti šį sezoną “Maple Leafs” 
iš jaunių komandos Leaside vie
tovėje. B. Jurgaitis esąs 22 me
tų amžiaus ir turįs gerus duo
menis beisbolo žaidėjo karjerai.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybos būstinė yra To
ronte, Kanadoje. Veikla parei
kalauja gana daug pastangų iš 
valdybos narių, kai ateina laikas 
rengti koncertus, šokius ar kito
kius parengimus. Ypač daug pa
rengimų numatyta ryšium su 
artėjančiu ketvirtuoju pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresu Vo
kietijoje. Valdybai talkinti suti
ko Regina Stočkutė-Knox. PLJS 
valdyba, atkreipdama dėmesį į 
naujų menininkų pasirodymą 
lietuviškai visuomenei, numato 
ruošti gana daug parengimų, 
kurie, tikimės, lietuviuose su
kels nemažai susidomėjimo. Re
ginai teks rūpintis tokių paren
gimų reikalais. Toronte, čia no
rėtume supažindinti skaitytojus 
su PLJS valdybos nare.

Regina gimė 1949 m. Rio de 
Janeire, Brazilijoje. Su šeima, 
dar būdama tik 8 metų amžiaus, 
persikėlė Kanadon, į Torontą. 
Čia pradėjo mokytis lietuvių ir 
anglų kalbų. Yra beveik pamir
šusi portugalų kalbą, kurią teko 
vartoti Brazilijoje. Nuo pat jau
nų dienų Regina įsijungė į lie
tuvišką veiklą. Dainavo Toronto 
Prisikėlimo parapijos chore, 
įstojo į ateitininkų organizaciją, 
kuriai ir dabar priklauso. Stu
dijuodama Londono, Ont., uni
versitete, įstojo į Lietuvių Stu
dentų Klubą ir į “Baltijos” an
samblį. Dalyvavo antrajame pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
se kaip Londono atstovė. Baigu
si politinius mokslus, grįžo į To
rontą ir pradėjo dirbti Montrea- 
lio banke. Įsijungė į “Atžalyno” 
tautinių šokių grupę. Mokslus 
tęsė Yorko universitete ir Ryer- 
seno institute verslo administ
racijos srityje, šiuo metu Regi
na dirba kaip buhalterė “Tamb- 
lyn” vaistų gamybos bendrovė
je. 1974 m. ištekėjo už šaunaus 
škoto James Davis Knox. G. J.

Gautas laiškas iš okup. Lie- 
vos K. Gutui, gyvenusiam 962 
Bloor St. W., Toronte. Siuntė
jas — Vladas Gutauskas, gyv. 
Kaune. Laišką atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba savo plačia
jai veiklai iš Kanados Lietuvų 
Fondo gavo $300. Už tą auką 
ji reiškia viešą padėką.

MONTREAL®
LIETUVIU DIENOS MONTREA- 

LIO parodoje bus rugsėjo 1-2-3 die
nomis. Tuo metu etninių grupių pa
viljone “20 nations — 20 cultures” 
budės lietuvaitės, vyks didesnė tau
todailės paroda ir darbų demnostra- 
vimas, o vakarais bus lietuviška pro
grama. Paviljonas atdaras nuo 10 v. 
ryto iki 8.30 v. vakaro. Programos 
laikas: rugsėjo 1 ir 2 d.d. (ketvirta
dienį ir penktadienį) — 7 ir 8 v. va
karo. o rugsėjo 3, šeštadienį, — 6 ir 
7 v. vakaro.

Šeštadienį, rugsėjo 3 d., vyks pro
grama ir “International Bandshell” 
2 ir 3.30 v. p.p.

Lietuvių pasirodymais rūpinasi 
Rytis Bulota ir Rasa Lukoševičiūtė. 
Visose programose pasirodys “Ginta
ras” su tautiniais šokiais; rugsėjo 2, 
penktadienį, dainuos Aušros Vartų 
oktetas: ketvirtadienį ir šeštadienį 
dainuos trejetukas — Rasa ir Ina 

' Lukoševičiūtės ir Rytis Bulota. Kor.
Danutė Blauzdžiūnaitė baigė peda

goginius mokslus McGill universite
te bakalaurės laipsniu ir jau gavo 
baigimo diplomą. Rugsėjo 3 d. ji iš
teka už Juozo Deveikio ir išvyks gy
venti į Argentiną, Buenos Aires 
miestą.

Rengiasi santuokai: Angelika Lu- 
košiūnaitė su Terrence Briard; Dalia 
Blauzdžiūnaitė su Juozu Sonda; Kris
tina - Marija B a 11 a i tė su Algirdu 
Adomoniu; Anna Malachowska su 
Vaidučiu - Jurgiu Jungmeisteriu.

— Tradicines gegužines surengė

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVp„ MONTREAL, QUE.

t I I T A C ’ ’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I HU MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-ta$ ................. 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.......................
Term. ind. 2 m. ..................
Term. ind. 3 m.

8.75%
8.75%

9.0%

Investacines nuo ............... ......10.5%

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

Baltiečiy žygis
Baltiečių Žygio už žmogaus 

Teises vykdomasis komitetas 
yra Detroite. Jį sudaro: Vikto
ras Nakas — pirm., Sigurds Ru- 
dzitis — vicepifm., latvis, Rai- 
mund Tralla — vicepirm., es
tas, Violeta Abariūtė — žinia
raščio redaktorė, Rusnė Baltru
šaitytė — narė, Gintė Damušy- 
tė — protokolų sekretorė, Sau
lius Jankauskas ir Milda Kupci- 
kevičiūtė — spaudos korespon
dentai, Jonas Marcišauskas — 
iždininkas, Gražina Vaškelytė — 
korespondencijos sekretorė, Ul- 
dis Sipols — latvių atstovas, 
Harry Kord — estų atstovas. Šis 
komitetas rengia patį žygį. Estų, 
latvių ir lietuvių bendruomeni
nių organizacijų pirmininkai 
yra įtraukti į garbės komitetą. 
Pasaulio, JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės ir taip pat 
LJ Sąjungos, ALTa, VLTKas ir 
Lietuvos vyčiai remia šį žygį. 
Neseniai laikraščiuose buvo iš
spausdintas jų “Atsišaukimas 
į lietuvių visuomenę”.

Kiekvienoj lietuviškoj kolo
nijoj yra įsteigti (kur nėra, tu
rėtų būti įsteigti) vietiniai ko
mitetai žygio ruošai. Šie komi
tetai rūpinasi: 1. vietinių žmo-

Sutuoktuvės. Rugpjūčio 20 
d. Prisikėlimo šventovėje susi
tuokė Eduardas Stravinskas ir 
Ramunė Underytė. Apeigas at
liko Delhi-Londono liet, parapi
jų klebonas kun. J. Staškus, 
koncelebruojant abiem Toron
to liet, katalikų parapijų klebo
nam — kun. P. Ažubaliui ir 
kun. A. Simanavičiui, OFM. 
Giedojo Šv. Mykolo katedros 
berniukų choro grupė. Vestu
vinis pokylis įvyko didžiojoje 
Anapilio salėje, kur dalyvavo 
apie 350 asmenų. Programos 
pranešėju buvo St. Jokūbaitis. 
Kadangi publika buvo grynai 
lietuviška, anglų kalba nebuvo 
vartojama, išskyrus padėkos 
žodį — pabrolio Janeliūno ir 
jaunavedžio Stravinsko. Poky
lio metu jaunavedžius sveiki
no: kun. J. Staškus, M. Petru- 

žvejų ir medžiotojų klubas “Nida”, 
jūrų šaulių kuopa “Neringa”.

— Skautais surengė vasaros sto
vyklą “Baltijoje”. Dalyvavo apie 60 
skautų ir skaučių.

— Čikagoje mirė E. Kardelienės 
brolis Albinas Raciborskas, seselės 
Margaritos tėvas Jonas Bareika; 
Phoenikse, Arizonoje, mirė Genovai
tė Mieželienė.

Ukrainiečių žurnalistas Roman 
Rakhmanny, gyvenąs Montrealyje, 
parašė strapisnį apie ukrainiečių ir 
kvebekiečių prancūzų aspiracijas. Ži
nių agentūra “Southam News Serv
ices” išsiuntinėjo jį įvairiem anglų 
laikraščiam. Iki šiol jis pasirodė “Ed
monton Journal” dienraštyje 1977. 
VI. 25. Jame autorius išveda para
lelę tarp Kvebeko prancūzų ir ukrai
niečių siekimų. Esą ir vieni, ir kiti 
siekia savo kraštų nepriklausomybės. 
Ta prasme ukrainiečiai esą gali pri
tarti kvebekiečiams. Abiejų istorija 
betgi labai skirtinga: ukrainiečiai bu
vo rusinami ir naikinami fiziškai, o 
kvebekiečiai tik politiškai spaudžia
mi. Ukrainiečiai pripažįsta teisę Kve
beko prancūzams išlaikyti savo kul
tūrą, bet klausia, ar pastarieji gali 
tai padaryti ncasimiliuodami 20.000 
ukraineičių Kvebeke? Autoriaus nuo
mone, Kvebeko prancūzai gali savo 
tikslą pasiekti daugiakultūriškumo 
rėmuose. “Be daugiakultūriškumo 
mes esame pasmerkti. Daugiakultū
riškumo rėmuose galime gyventi kar
tu, nesudarydami jokio pavojaus 
Kvebeko aspiracijoms”. P.

Res.: 256-5355

į Vašingtoną
nių informavimu apie žygį, 2. 
transportacija į žygį (organizuo
ja autobusus ir t.t.), 3. nakvynė
mis Vašingtone (viešbučiai ir t. 
t.), 4. jei reikia, renka pinigus 
padengti savo išlaidom. Vietiniai 
fondai neturėtų būti maišomi su 
pagrindiniais baltiečių fondais. 
Lietuvių finansų komitetas yra 
Čikagoje. Jo pirmininkas — dr. 
Valaitis. Aukas šio žygio reika
lams prašome siųsti: Baltic Hu
man Rights Rally Inc., 1617 
Fairway Lane, Naperville, Ill. 
60540, USA.

Vietiniai komitetai yra įsteig
ti Čikagoje, Klevelande, Detroi
te, Hartforde, New Jersey, Niu
jorke, Omahoje, Filadelfijoje, 
Ročesteryje, Toronte, Bostone 
ir Worchesteryje. Latviai pasky
rė koordinatorius Čikagoje, 
New Jersey, Niujorke ir Fila
delfijoje. Tikimasi, kad vietinių 
kolonijų baltiečiai dirbs kartu 
šio žygio ruošoje.

Laikas artėja, todėl raginama 
visa lietuviškojo visuomenė įra
šyti į savo kalendorių rugsėjo 
24 d. ir kelionę į Vašingtoną. ,

Baltiečių Žygio už žmogaus 
Teises Vykd. Komitetas

lis, J. Andrulis (Maironio mo
kyklos vardu), kun. A. Simana
vičius, OFM, K. Kaknevičius, 
K. Čepaitis, tėvai — J. Stra
vinskas, Aug. Underys. Gauta 
daug sveikinimo telegramų iš 
Lietuvos ir kitų pasaulio kraš
tų. Visi kalbėjusieji ir dalyva
vusieji džiaugėsi naujos šeimos 
lietuviškumu ir linkėjo lietuviš
kų krikštynų. Ramunė yra ak
tyviai dalyvavusi lietuvių jau
nimo veikloje, stovyklose, bai
gusi lituanistinę mokyklą ir ta
pusi jos mokytoja. Be to, ji yra 
ir kanadiečių gimnazijos moky
toja. Jaunavedys E. Stravinskas 
taip pat yra dalyvavęs lietuviš
koje jaunimo veikloje, baigęs
lit. mokyklą. Šiuo metu dirba 
viename banke Hamiltone. Ten 
ir įsikurs abu jaunavedžiai.


