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Pogrindžio balsas
Pavergtose tautose natūraliai atsiranda pogrindžio veikla. Taip 

buvo Vakarų Europoje vokiečių okupacijos laikais, taip buvo ir 
Rytų Europoje. Baltijos kraštuose pogrindinė veikla reiškėsi tiek 
rusų, tiek vokiečių okupacijos laikais. Kurį laiką tas pogrindis 
telkėsi daugiausia miškuose ir reiškėsi net kruvinomis kovomis. 
Ir kaip jis nesireikš, jeigu okupacijos replės buvo tokios kietos — 
paliko tragišką pasirinkimą: mirti savo tėvynės miškuose arba Si
bire. Ir aplamai, juo kietesni būna okupacijos varžtai, juo veikles
nis pogrindis. Negalėdami pakankamai laisvai kvėpuoti, pavergtie
ji natūraliai spiečiasi į slaptas grupes bendrai atsparai. Kai prie
spauda didėja, prispaustieji ima garsiau ir stipriau šaukti. Tada 
atsiranda net desperacinių žygių, nebesiskaitančių su savo gyvybe. 
Taip įvyko Lietuvoje su Romu Kalanta. Jo asmenyje prasiveržė 
ištisų trijų dešimtmečių priespauda. Kančia buvo didesnė už mir
ties baimę, desperacija skaudesnė už pačią mirtį. Tą desperaciją 
įtempė iki kraštutinumo laisvės perspektyvų nematymas — net ir 
po 30 metų vergijos ateities horizonte nesirodė jokia laisvės viltis. 
Ten buvo matyti tiktai didžiojo sovietinio koloso pavergiančios jė
gos ženklai. Tokia situacija yra pavojinga ne tik pavergtajam, bet 
ir pavergėjui, nes provokuoja radikalius žygius.

★ ★ ★
Lietuvoje, šalia kruvinų bei radikalių pogrindžio veiksmų, visą 

laiką veikia nuosaikusis pogrindis kaip religinės ir tautinės laisvės 
reiškėjas. Maždaug nuo 1954 m. jis atsisakė radikaliosios takti
kos ir stengėsi rasti laiko sąlygoms tinkamas formas. Viena tų 
formų — naudotis sovietine teise, ypač konstitucija. Ir, reikia 
pasakyti, ji yra gana sėkminga. Tiesa, ji nepakeičia esamų sovie
tinių dekretų bei taisyklių, bet turi imponuojančią atramą — 
sovietinę konstituciją. Kai prispaustieji faktais įrodo, kad sovieti
niai pareigūnai patys laužo savo konstituciją, susidaro labai kom
promituojanti situacija, ypač užsienio akyse. O kad sovietai nesi
laiko konstitucijos, paliudijo savo kalboje ir A. Solženicinas Va
šingtone. Pasak jo, Sov. Sąjunga dar nė vieną dieną nesilaikė 
konstitucijos. Tai sustiprino lietuvių argumentus ypač religinėje 
srityje, kurioje surenkama daugybė faktų. Jų netrūksta ir kitose 
srityse. Juk ruso letenos prispaustas žmogus negali ramiai sėdėti 
ir visą laiką vergu būti. Susidaro grupės, siekiančios ne tik asme
ninės, bet ir tautinės bei valstybinės laisvės. Jos susiranda vien
minčių kitose tautose ir bando apraizgyti milžiną pavergėją ne
matomo tinklo gijomis. Tai.natūralus procesas, kurio negali išveng
ti nė galingiausias pasaulio mi lž> n as-p a vergėjas? ..

* * *
Išeivija ir aplamai užsienis apie tuos dalykus labai mažai te

žino, o jei ir sužino, tai gerokai po įvykių. Nežino dėlto, kad slapti 
dalykai nėra skelbiami prieš laiką, be to, jų perdavimas yra sun
kus ir net sunkiai įtikinantis. Taip buvo pvz. su Lietuvos partižanų 
atneštu laišku popiežiui Pijui XII. Jo pareigūnai priėmė laišką su 
tam tikru nepasitikėjimu, ir dėlto pasaulis mažai apie jį tesužinojo. 
Panašiai buvo su neseniai užsienyje gautais memorandumais iš Es
tijos — Tautinio Estijos Fronto ir Demokratinio Estijos Sąjūdžio. 
Taip pat ir Latvijos socialdemokratų raštas buvo sutiktas su tam 
tikra doze nepasitikėjimo. Daug buvo abejonių ir dėl “Kronikos”. 
Paskelbus “Tž” Lietuvos Nacionalinio Liaudies Fronto deklara
ciją, irgi kilo abejonių. Jos visų pirma kilo dėl slapto tokių raštų 
pobūdžio, dėl kaikurių nežinomųjų, dėl didelio okupacinio suvar
žymo (“ar tai gali būti tokiose sąlygose?”). Be to, mes slaptuosius 
sąjūdžius įsivaizduojame pagal laisvojo pasaulio mąstą. Reikia ne
užmiršti, kad pavergtuose kraštuose sąjūdžių veikla yra visai kito
kia, pritaikyta vietos galimybėms. Tai nėra masinė veikla, bet to
kia, kuri išreiškia autentišką pavergtųjų balsą. Nevienas pogrin
džio dalyvių patenka į pavergėjo rankas, tačiau veikla eina toliau. 
Mes su savo abejonėmis neturėtume eiti pertoli. Išeivijos parei
ga — išgirsti pavergtuosius brolius ir stiprinti veiklą savame plote.

Pasaulio įvykiai Į
JAV PREZ. G. FORDĄ, BESIRUOŠIANTI VIEŠNAGEI EUROPOJE 

ir saugumo konferencijos užbaigai Helsinkyje, ištiko naujas poli
tinis smūgis — amerikiečių karinių bazių uždarymas Turkijoje. Tai 
buvo tiesioginė Turkijos premjero S. Demirelo reakcija į JAV 
kongreso veiksmus. Demokratų dominuojamas kongresas lemtingu 
P. Vietnamo krizės momentu atsisakė patvirtinti respublikininko 
prez. G. Fordo prašomą paramą, netiesiogiai ateidamas į pagalbą 
komunistams. Dabar tas pats kongresas pasitarnavo Sovietų Są
jungai, vaikydamasis graikų kilmės amerikiečių balsus sekantiems 
rinkimams. Dėl pernykštės Turkijos invazijos į Kipro salą, kur 
graikai buvo pradėję kovą su aiškiu tikslu Kiprą prijungti prie 
Graikijos, kongresas š.m. vasario 5 d. sustabdė visą JAV karinę 
paramą Turkijai. į pastarosios •----------------------------------------
grasinimą uždaryti amerikiečių nį Europos padalinimą į komu-

/Vykm/05 Atidėta konferencija
Kanados užsienio reikalų mi- 

nisteris A. MacEachen, nuvykęs 
Niujorkan pas Jungtinių Tau
tų sekr. K. Waldheimą, prane
šė, kad Kanada nesutinka rug
sėjo pradžioje turėti Toronte 
šios organizacijos numatytos 
konferencijos kovai su krimina
liniais nusikaltimais. Jo pasiū
lytas konferencijos atidėjimas iš 
tikrųjų tėra Kanados išsisukinė
jimas, nes šiuo klausimu galuti
nį sprendimą turės padaryti pa
čios Jungtinės Tautos, kurios 
konferencijai greičiausiai pasi
rinks kitą valstybę. Dėl konfe
rencijos jau keletą mėnesių vy
ko aštri kova Kanados spaudoje, 
ypač Toronte, ir federacinės val
džios sluogsniuose Otavoje. Ją 
sukėlė galimas palestiniečių 
PLO organizacijos atstovų daly
vavimas, nes Jungtinės Tautos 
šiai organizacijai yra suteiku
sios oficialaus stebėtojo teises. 
Kanados žydai PLO organizaci
ją laiko grynai teroristine, nors 
iš tikrųjų jai priklauso tik ne
didelės teroristų grupės. Di
džiausią spaudimą premjero P. 
E. Trudeau vyriausybei darė 
Kanados Žydų Kongresas, vado
vaujamas S. Harrio. šovinistinė 
Žydų Apsaugos Sąjunga, kurios 
Toronto skyriui vadovauja A. 
Applebaumas, ėmė grasinti, kad 
nė vienas PLO atstovas iš kon
ferencijos gyvas negrįš namo. 
Ontario premjeras W. Davis, 
matydamas artėjančius provin

cinio parlamento rinkimus, taip 
pat pasisakė už PLO atstovų 
neįsileidimą arba konferencijos 
atšaukimą. Jo pavyzdžiu pasekė 
ir kaikurie savivaldybių nariai. 
Jiems visiems rūpėjo Kanados 
žydų balsai. Mat, Kanadoje yra 
apie 300.000 žydų, susitelkusių 
didžiuosiuose miestuose, o ara
bų priskaičiuojama tik apie 
100.000. Pastaruosius jungia 
Kanados Arabų Federacija, va
dovaujama K. Mouammaro. žy
dai turi didesnį svorį ne tik 
savo skaičiumi, bet ir finansi
niu pajėgumu, kuris politinių 
partijų nariams labai svarbus jų 
rinkiminio vajaus finansavime.

Premjero P. E. Trudeau 
sprendimą savo vedamaisiais 
kritiškai sutiko du didieji To
ronto dienraščiai — “Star” ir 
“Globe and Mail”. Jiedu pri
minė vyriausybei Kanados įsi
pareigojimus Jungtinėms Tau
toms, šios konferencijos rengė
joms. Dienraštis “Star” taipgi 
paskelbė Toronto žydų rabino 
R. Slonimo straipsnį, pasisakan
ti už konferenciją ir PLO pa
lestiniečių atstovų įsileidimą. R. 
Slonimas- priminė skaitytojams, 
kad ir Izraelis yra turėjęs bei 
tebeturi teroristinių grupių, ku
rios dar visiškai neseniai Bei
rute žudė PLO veikėjus, pasi
naudodamos Libano arabų tar
pusavio kovomis. Jis taipgi pa
tarė neužmiršti, kad teroras nė-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Brazilijos lietuviai iškilmingai mini tautines šventes. Nuotraukoje — momentas iš šių metų Vasario 16 minėjimo 
Sao Paulo mieste

Rytų Europos laidotuvės?
Kieti Solženicino žodžiai vakariečiams prieš susirenkant į Europos saugumo konferenciją

Čia spausdiname didžiąją dali ra
šytojo A. Solženicino kalbos, pasa
kytos Vašingtone. Dėl savo pranašiš
ko pobūdžio ji verta didžiausio dė
mesio. RED. (

Žmogiškam protui tiesiog yra 
nesuprantamas Vakarų pasau
lio neapsakomas gobšumas, no
ras tik pasipelnyti, uždirbti. Jis
prašoka protą, sąžinę ir visas 
ribas.

Turiu pripažinti, kad Leni
nas išpranašavo šią plėtotę. Pra
leidęs didesnę savo gyvenimo 
dali Vakaruose, jis juos pažino 
geriau nei Rusiją ir nuolat saky
davo, kad Vakarų kapitalistai 
darys visa paremti sovietų eko
nomijai: “Jie varžysis vienas su 
kitu, norėdami parduoti savo 
nrekes kuo pigiau ir greičiau, 
kad tik mes pirktume iš to, o 
ne iš kito.” Maskvoje vykusio 
partijos susirinkimo sunkiu mo
mentu Leninas pareiškė: “Drau
gai, nesirūpipkite, jei nesiseka. 
Kai bus sunku, paduosime virvę 
buržuazijai ir -ji pati pasikars.” 
Tada Karolis Radek, sąmojin
gas vyrukas, apie kurį galbūt 
esate girdėję, paklausė: “Vladi
mirai Iljičiau, iš kur mes gausi
me pakankamai virvių pakarti 
visai buržuazijai?” Leninas tuo
jau atkirto: “Ji pati mums jas 
parūpins.”

Nikita Kruščiovas čia atvyko 
ir pareiškė: “Mes jus palaido
sim.” Žmonės tuo netikėjo — 
jie priėmė tai už juoką, žinoma, 
dabar komunistai mano krašte 
tapo gudresni. Jie daugiau ne
besako “mes jus palaidosim”. 
Dabar jie sako “atolydis”.

* * *
Niekas komunistinėje ideolo

gijoje nepasikeitė. Tikslai te
bėra tie patys kaip ir buvo. 
Leiskite man padaryti trumpą 
istorinę apžvalgą santykių, ku
rie skirtingais laikotarpiais su
silaukė įvairių pavadinimų: pre
kyba, stabilizacija, pripažini
mas, atolydis. Šie santykiai yra 
bent 40 metų senumo. Visų pir
ma noriu jums priminti su ko
kia sistema komunistai pradėjo. 
Jie atėjo į valdžią žiauriu su
kilimu: nušlavė rinktų atstovų 
seimą, įvedė čeką, šaudymus, 
egzekucijas be teismo, sužlug
dė darbininkų streikus, plėšė 
kaimus ir kruvinai prispaudė 
valstiečius. Jie sužlugdė Tikin
čiųjų Bendriją. Dvidešimčiai 
mūsų valstybės provincijų jie 
atnešė badą. Tai buvo garsusis 
1921 m. Volgos badas.

Labai būdinga komunistų 
technika: pagrobti valdžią ne
pagalvojus, kad gamyba kris, 
kaimai nustos klestėję, įmonės 
užsidarys, valstybė pateks į 
skurdą ir badą. O kai skurdas 
ir badas ateina, tada jie šaukia
si humanitarinės pasaulio pa
galbos.

Šiandieną tai matome šiaurės 
Vietname ir beveik tą patį Por
tugalijoje. Visai tas pat vyko 
Rusijoje 1921 metais.

Civilinis karas, kurį komunis
tai pradėjo, buvo labai gražiai 
jiems skambantis šūkis. Bet kai 
jie įvėlė kraštą į civilinį karą, 
tada šaukėsi Amerikos: “Maitin- 

_ kite mūsų alkstančius”. Ir duos- 
ni bei didžiadvasė Amerika juos 
maitino. Taip buvo sudaryta va
dinamoji Amerikiečių Pagalbos 
Administracija, kuriai vadovavo 
busimasis prezidentas Hooveris. 
Tikrai tada daugelis milijonų 
rusų gyvybių buvo išgelbėta.

Tačiau kokios padėkos už vi
sa tai jūs susilaukėte? Komu
nistai bandė ne tiktai ištrinti 
visą šį įvykį iš žmonių atminties, 
taip kad šiandien beveik neįma
noma sovietų spaudoje rasti ko
kių nors užuominų apie Ameri
kos Pagalbos Administraciją. 
Jie netgi pradėjo jus kaltinti 
gudriu amerikietiško kapitaliz
mo sąmokslu — sukurti šnipų 
tinklą Rusijoje.

* * *
Tai buvo sistema, kuri pirmą 

kartą pasaulio istorijoje įvedė 
koncentracijos stovyklas. Ji pir
mutinė dvidešimtajame amžiuje 
įvedė įkaitų sistemą, pagal ku
rią suimamas ne asmuo, kurio 
jieškoma, bet jo šeima ar kuris 
nors jam artimas žmogus ir jo 
vietoje nušaunamas.

Ši įkaitų sistema ir šeimų per
sekiojimas tebesitęsia. Tai jų 
stipriausias persekiojimo gink
las, nes ir drąsiausias asmuo, 
kuris dėl savęs nesibaimintų, 
dreba dėl pavojaus savo šeimai.

Tai sistema, kuri pirmoji, dar 
gerokai prieš Hitlerio laikus, 
panaudojo registracijos klastą: 
ji įsako tokiam ir tokiam as
meniui atvykti registruotis. Kai 
atvyksta, būna suimamas ir su- 
likviduojamas.

Jie neturėjo tais laikais dujų 
kamerų, todėl naudojo krovinių 
laivus (baržas), šimtai ir tūks
tančiai žmonių būdavo suvaro
mi j tuos laivus ir nuskandina
mi. Tai sistema, kuri išnaikino 
visas kitas partijas ir, prašau 
tai įsidėmėti, sunaikino ne tik 
partijas, bet ir visus kiekvienos 
partijos narius.

Tai sistema, kuri įvedė vals
tiečių tautžudystę. Penkiolika 
milijonų valstiečių buvo sunai
kinta. Tai sistema, kuri taikos 
metu Ukrainoje dirbtinai įvedė 
badą ir numarino 6 milijonus 
asmenų 1932-1933 metais. Pa
čiame Europos pakraštyje tie 
žmonės mirė, o Europa nė ne
pastebėjo. Nė pasaulis nepaste
bėjo.

Galėčiau jums be galo var
dinti tokius įvykius, tačiau rei
kia sustoti, nes pasiekėm 1933 
metus.

Tai metai, kai viso to mano 
minėto vaizdo fone jūsų prezi
dentas Rooseveltas ir jūsų kon
gresas rado šią sistemą ver
tą diplomatinio pripažinimo, 
draugystės ir pagalbos. Tai bu
vo bičiulystės ir galiausiai kari
nės sąjungos pradžia.

* * *
Mano kalbos tikslas ir apimtis 

neleidžia man šiandieną daugiau 
pasakyti apie priešrevoliucinę 
Rusiją. Noriu tik palyginimo dė
lei pacituoti eilę skaičių, ku
riuos rasite patys “Gulago sa
lyno” pirmajame tome, išleista
me Jungtinėse Valstybėse.

Pagal specialistų apskaičiavi
mus, remiantis labai preciziš
kom ir objektyviom priešrevo
liucinėm Rusijos statistikom, 80 
metų priešrevoliuciniame laiko
tarpyje, revoliucinių sąjūdžių 
metu, kai būdavo pasikėsinimų 
prieš caro gyvybę, — apie 17 as
menų būdavo nužudoma per 
metus. Garsioji ispanų inkvizi
cija didžiausiame savo įkarštyje 
sunaikindavo apie 10 asmenų 
per mėnesį.

“Gulago salyne” aš cituoju 
knygą, kuri buvo Čechovo išleis
ta 1920 m. Ten su pasididžiavi
mu pateikiama apyskaita, kad 
1918 ir 1919 m. laikotarpyje be 
jokio teismo buvo nužudoma po 
1,000 asmenų į mėnesį.

O Stalino teroro įkarštyje, 
1937 iy 1938 metais, jei išves- 
tume mėnesinį nužudomųjų vi
durkį, prieitume prie to, kad 
kas mėnesį buvo nužudoma per 
40,000 asmenų. Tad štai ir pa
lyginamosios skaitlinės: 17 į me
tus, per 1,000 į mėnesį ir per 
40,000 į mėnesį. Taip žengė pir
myn Rusijoje vadinamasis kon- 
servatyvizmas.

* * *
Kodėl tad demokratiškieji Va

karai sudarė sąjungą su tuome
tine Rusija ir kodėl ši šalis su
sibičiuliavo su Sovietų Sąjun
ga? Visas pasaulio demokratijų 
junginys — Anglija, Prancūzi
ja, JAV, Kanada, Australija ir 
kitos mažosios valstybės — su
darė karinę sąjungą su Sovietų 
Sąjunga 1941 m. Kaip tai išaiš
kinti? kaip tai suprasti?

Pirmasis aiškinimas galėtų 
būti šis: greičiausiai visas pa
saulio demokratijų junginys bu
vo persilpnas atsispirti vienai 
Vokietijai, vienam Hitleriui. Jei 
tai būtų tiesa, tai baisus ženk
las, baisi pranašystė dabarčiai. 
Jei visos tos valstybės drauge 
neįstengė nugalėti mažos Vokie
tijos Hitlerio laikais, ką jos da
rys dabar, kai daugiau nei pusę 
pasaulio yra apsėmęs totalizmo 
potvynis?

Aš nenorėčiau sutikti su to
kiu aiškinimu. O gal tada priim
tinas kitas aiškinimas, jog tai

(Nukelta j 2-rą psl.) 

bazes kongreso nariai numoda
vo ranka, nepaisydami prez. G. 
Fordo įspėjimų bei prašymų at
naujinti pagalbos teikimą. Sena
tas gegužės mėnesį 41:40 balsų 
santykiu pasisakė už karinę pa
ramą Turkijai, bet ją praėjusią 
savaitę atmetė atstovų rūmai 
223 balsais prieš 206. Turkijos 
vidaus reikalų ministeris O. 
Asilturkas tada paskelbė visų 
amerikiečių bazių perėmimą. 
Amerikiečių vadovybėje palie
kama tik Atlanto Sąjungai pri
klausanti jų bazė Incirlike, kur 
yra sutelkti “Phantom” naikin
tuvai, ginkluoti atominėmis 
bombomis. Kitų 26 bazių vado
vybę savo kontrolėn perėmė 
turkai. Didžiąją tų bazių dalį 
sudarė radaru ir elektroniniais 
įrenginiais aprūpinti žvalgybos 
punktai Sovietų Sąjungos pasie
nyje. Jų duomenys yra labai 
svarbus Atlanto Sąjungos ir pa
čių JAV saugumui. Bazėse yra 
apie 7.000 amerikiečiu, daugiau
sia priklausančių kare aviacijai. 
Bazių vadovybės perėmimas 
praktiškai reiškia jų veiklos su
stabdymą, nors jos oficialiai ir 
liktu neuždarytos. Prez. G. For
das bazes bandė išgelbėti specia
lia telegrama Turkijos vyriausy
bei, valstybės sekr. H. Kissinge- 
ris — telefoniniu pokalbiu su 
Turkijos premjeru S. Demire- 
lu. Padarytą klaidą JAV kongre
sas tegalės atitaisyti sekantį ru
denį, kai pasibaigs vasaros ato
stogos. Tada paramos teikimo 
atnaujinimą vėl svarstys jung
tinis senato ir atstovų rūmų ko
mitetas.

KARINE DIKTATŪRA
Portugalijos ginkluotųjų pa

jėgų sąjūdis, kurį sudaro 240 
karininkų, puskarininkių ir ka
rių, kraštui valdyti patvirtino 
naują generolų triumviratą — 
prezidentą Francisco da Costa 
Gomes, be ministerių kabineto 
likusį premjerą Vasco Goncal
ves ir karinio saugumo viršinin
ką Otelo Saraiva de Carvalho. 
Iš šios trijulės tik prez. Costa 
Gomes yra nuosaikesnių pažiū
rų. Premjeras V. Goncalves lai
komas aiškiu prokomunistu, 
Saraiva de Carvalho — kraštuti- 
niosios kairės atstovu. Socialis
tai ir populiarieji demokratai, 
pasitraukdami iš valdžios, rei
kalavo premjero V. Goncalveso 
pakeitimo kitu karininku. Jo 
įjungimas į triumviratą yra la
bai parankus komunistams, jų 
vadui A. Cunhalui, kuris, pra
laimėjęs demokratinius rinki
mus, dabar siekia valdžios ne
legaliomis priemonėmis, remda
masis savo partijos įtakoje esan
čiais karininkais. H. Kissinge- 
rio pranešimu, prez. G. Fordo 
vyriausybė jau yra pareiškusi 
protestą Sovietų Sąjungai dėl 
jos kišimosi į Portugalijos rei
kalus. Panašių protestų Maskva 
yra susilaukusi ir iš Italijos bei 
Prancūzijos kompartijų, kurios 
valdžion nori ateiti demokrati
niu keliu ir portugalų komunis
tų veiksmuose mato propagan
dinę grėsmę savo tikslams.

ATMETĖ KVIETIMĄ
A. Solženicinas atmetė neofi

cialų prez. G. Fordo kvietimą 
apsilankyti Baltuosiuose Rū
muose. Pasak jo, toks susitiki
mas yra beprasmis, nes prez. G. 
Fordas ruošiasi dalyvauti R. Eu
ropos išdavime Helsinkyje. Eu
ropos saugumo konferencijos 
paruošta sutartis atneš galuti- 

nistinę ir nekomunistinę. Prez. 
G. Fordas Helsinkio konferen
cijos proga taipgi aplankys tris 
komunistines valstybes — Len
kiją, Rumuniją ir Jugoslaviją. 
Dėmesį į JAV užsienio politikos 
klaidas atkreipė ir A. Solženi- 
ciną remiantis AFL-CIO unijų 
centro vadas G. Meany. Jis tei
singai pastebėjo, kad amerikie
čiai sutartis pasirašo, norėdami 
jų laikytis, o sovietai neturi to
kios intencijos ir visiškai ne
vertina jokių titarčių.

GRĮŽO ŽEMĖN
Sovietų “Sojuzo” kosmonau

tai A. Leonovas ir V. Kubaso
vas laimingai nusileido centri
nėje Azijoje, netoli Arkalyko 
miestelio. Pirmą kartą sovietų 
televizija nusileidimą transliavo 
Sovietų Sąjungos gyventojams 
ir visam pasauliui. Amerikiečių 
astronautai T. Stafford, V. 
Brand ir D. Slayton tris dienas 
tęsė papildomus eksperimentus 
erdvėse. Jų nusileidimas įvyko 
Ramiajame vandenyne, apie 
300 mylių nuo Havajų. Sovietų 
kompartijos vadas L. Brežnevas 
atsiuntė sveikinimo telegramą 
astronautams, prez. G. Fordui ir 
visai amerikiečių tautai. Nusi
leidimo metu “Apollo” erdvėlai- 
vin įsiveržė dujos, ir astronau
tai turėjo nžsidėti deguonies 
kvėpavimo kaukes. Nusileidus 
V. Brandas neteko sąmonės 
maždaug vieną minutę. Kad ne
įvyktų komplikacijų, astronau
tai porą dienų praleido ligoni
nėje. Įtariami du galimi dujų 
šaltiniai — erdvėlaivio kuras ir 
apsauginio šydo degimas nusi
leidimo metu.

IŠLEIS J. SACHAROVIENE
Sovietų kompartija, matyt, pa

veikta “Apollo” ir “Sojuzo” 
skrydžių, staiga sutiko išleisti 
Italijon baigiančią apakti dr. A. 
Sacharovo žmoną Jeleną. Lig 
šiol jau du oficialūs prašymai 
buvo atmesti, nors Italijos gydy
tojai jai yra pažadėję sėkmingą 
operaciją, kurios nesiryžta imtis 
sovietų gydytojai. Dėl ligšioli
nės laikysenos kompartija buvo 
susilaukusi daug protestų iš už
sienyje gyvenančių dr. A. Sa
charovo rėmėjų.

MALDININKAI IŠ 
LIETUVOS ROMOJE

Jau žymiai anksčiau buvo ži
nių, kad iš okupuotos Lietuvos 
Romon ketina atvykti maldinin
kų grupė Šventųjų Metų proga. 
Jų atvykimo buvo tikėtasi tuo 
metu, kai Romoje vyko pasauli
nis lietuvių katalikų suvažiavi
mas liepos 1 d. Deja, tuo metu 
niekas iš okupuotos Lietuvos 
neatvyko. Grupė atvyko vėliau, 
būtent, liepos 8 d. ir Romoje 
viešėjo iki liepos 22 d. Ją suda
rė 15 lietuvių katalikų kunigų 
su vyskupu R. Krikščiūnu prie
šakyje. Jon buvo parinkti kuni
gai, užimą vadovaujančias vie
tas, ir kaikurių parapijų klebo
nai. Dauguma jų Romoje lan
kėsi pirmą kartą. Jiems buvo 
sudarytos sąlygos aplankyti 
miesto įžymybes bei šventas vie
tas ir dalyvauti bendroje popie
žiaus audiencijoje. Paulius VI 
pasveikino lotynų kalba Lietu
vos kunigus ir pranešė, kad gar
siajai Marijos šventovei Šiluvo
je yra duotas “mažosios bazili
kos” titulas, pažymint Lietuvos 
tikinčiųjų pamaldumą į Mari
ją bei jų tikėjimo atsparumą.
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Naujausias “Kronikos” numeris
“TŽ” redakciją pasiekė šešiolik

tas “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” numeris. Pateikiame vie
ną jos ištrauką.

Juozo Gražio teisinas
1975 kovo 11-17 dienomis 

LTSR Augščiausias teismas na
grinėjo Juozo Gražio baudžia
mąją bylą. Teisėjas — Jankaus
kas, prokuroras — Bakučionis, 
gynėjas — Kudaba.

Nors teismo posėdis nebuvo 
uždaras, bet į teismo salę niekas 
iš pašalinių žmonių patekti ne
galėjo. Teisme taip pat niekas 
nedalyvavo iš J. Gražio artimų
jų. Į teismą liudininkais buvo 
pakviesti šie asmenys: Povilas 
Petronis, Jonas Stašaitis, Kazė- 
naitė, Martinaitienė, Žemaitienė 
ir Semaška - Semaškevičius.

J. Gražys buvo kaltinamas už 
“LKB Kronikos” brošiūravimą 
ir bendradarbiavimą, žinias ren
kant “Kronikai”. J. Gražys įri
šęs po keletą egzempliorių pir
mųjų “LKB Kronikos” numerių 
ir apie 20 egz. 7-jo numerio. Jis 
taip pat padauginęs rašomąja 
mašinėle keletą brošiūrų: “Tarp 
dviejų įstatymų”, “Vyskupas 
Matulionis”, “Lietuviškojo cha
rakterio problemos”, “S. Kudir
kos teismo procesas”, “Lietuva 
laimėjimų keliu”, “Nacionali
nių pajamų paskirstymas” (iš
vertė iš rusų kalbos ir išplatino), 
“Tau, Lietuva” (padarė san
trauką).

Teismo metu J. Gražys atsisa
kė pasakyti, iš kur gavo ir kam 
atidavė augščiau minėtus leidi
nius. Jam buvo pritaikyta 
LTSR BK 68 str. I-ji dalis — 
antitarybinė agitacija ir propa
ganda, norint susilpninti Tary
bų valdžią. Prokuroras pasiūlė 
šešerius metus griežto režimo, 
o teismas paskyrė tik trejus me
tus bendrojo režimo. Teismas 
nutarė konfiskuoti Gražio rašo
mąją mašinėlę, sunaikinti kra
tos metu pas Gražį rastus tris 
augštos įtampos blokus elektro- 
grafiniam dauginimo aparatui 
“Era”, o pinigus grąžinti. Teis
mo salėje nuolat buvo matyti 
saugumo kapitonas Markevičius 
ir kiti saugumiečiai.

J. Gražys nuteistas trečią kar
tą. Pirmuosius du kartus taip 
pat buvo teisiamas už “politi
ką’?. Antrojo kalinimo metu J. 
Gražys gavo nepagydomą žarny
no ligą.

Tardymai
1975 vasario 28 majoras Isto

minas A. A. tardė Vilniuje Ser- 
giejaus Kovaliovo žmoną L. Boi- 
covą, kuri buvo atvežusi savo 
vyrui siuntą. S. Kovaliovas šiuo 
metu yra kalinamas Vilniaus 
saugumo izoliatoriuje.

1975 kovo 28 majoras Isto
minas tardė Vilniaus saugume 
A. Lavutą, atvežusį S. Kovolio- 
vui siuntą. A. Lavutas atsisakė 
dalyvauti tardyme, nes, jo žo
džiais tariant, toks tardymas 
kliudąs laisvam informacijos 
platinimui. Istominas paklausė 
Lavutą, ar jau išėjęs “Einamų
jų įvykių kronikos” 34-sis nu
meris, ir paaiškino, kad tuo do
misi S. Kovoliovas. Tardytojas 
pasakė, kad S. Kovoliovas už 
34-jį numerį nebus kaltinamas, 
o už 33-jį bus.

1975 kovo 4 buvo tardomi Ba
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lys Gajauskas, Birutė Pašilienė 
ir Algis Petruševičius.

B. Gajauskas buvo klausinė
jamas apie rastą pas jį kalinių 
sąrašą. Šis paaiškino, kad pažįs
tąs daugelį lietuvių politkalinių, 
nes pats neseniai sugrįžo, iška
lėjęs 25-rius metus. “Aš gerai 
žinau jų kentėjimus, — kalbėjo 
Gajauskas, — ir laikau savo pa
reiga padėti, kai jie sugrįš. Kad 
ko nors neužmirščiau, pasida
riau sąrašą”. Į tardytojo klausi
mą, kodėl Gajauskas vertęs į 
lietuvių kalbą “Gulago salyną”, 
šis atsakė manąs, jog ši knyga 
kada nors Tarybų Sąjungoje 
bus išleista, o jo vertimas pra
vers. (Kratos metu pas B. Ga
jauską buvo paimta 50 puslapių 
“Gulago salyno” vertimo juod
raščių).

Birutė Pašilienė vėl buvo 
klausinėjama, kaip pas ją pate
ko “Gulago salynas” ir kur su
sipažinusi su S. Kovaliovo žmo
na L. Boicova. Pašilienė sakėsi 
susipažinusi su Boicova Vil
niaus geležinkelio stotyje, o 
anksčiau su ja nebuvusi pažįs
tama.

1975 kovo 28 Vilniaus saugu
me buvo tardomi B. Gajauskas 
ir A. Žilinskas.

Saugumas nenuleidžia akių 
nuo Lietuvos kraštotyrininkų. 
1975 pradžioje į saugumą buvo 
iškviestas dailininkų sąjungos 
pirmininkas Stauskas, nors dai
lininkų sąjungos patalpose šiuo 
metu susirenka liaudies dainos 
mylėtojai.

Saugumas tardė dailininkę 
Didelytę, bibliotekininkę Kili- 
kevičiūtę ir Stankevičiūtę.

Darbovietėje buvo renkamos 
žinios apie viešoje miesto bib
liotekoje dirbančią Juškaitę ir 
kardiologijos instituto darbuo
tojus Veteikį ir Adomonį. Sau
gumiečiai teiravosi, kokiomis 
nuotaikomis gyvena kraštotyri
ninkai po Šarūno Žukausko by
los ir kokie kraštotyrininkų ry
šiai su Katalikų Bažnyčia. Kai- 
kuriems kraštotyrininkams bu
vo pasiūlyta bendradarbiauti su 
saugumo organais.

Balandžio pradžioje iš Per
mės srities į Vilniaus saugumą 
atvežtas Šarūnas Žukauskas.

Nuteistųjų likimas
“LKB Kronikos” 15-jafne nu

meryje buvo parašyta apie Vir
gilijaus Jaugelio sumušimą Pra
vieniškių lageryje. Papildome 
informaciją. Jis buvo sumuštas 
besimeldžiant. Savaitę laiko po 
sunkaus galvos sumušimo pra
leido Pravieniškių lageryje be 
kvalifikuotos medicininės pagal
bos ir tik po to buvo nugabentas 
į Vilnių, Lukiškių kalėjimo li
goninę. Pakeliui kriminalistai 
jį apiplėšė.

Vilniaus onkologinio dispan
serio poliklinikos chirurgas 
Kasparūnas nustatė diagnozę, 
kad V. Jaugelio dalis žarnyno 
apimta vėžio (III-ji stadija) ir 
kad reikalinga skubi operacija. 
Po metų laiko, kai Jaugelis grįš 
iš lagerio į laisvę, operacija jau 
bus pavėluota. V. Jaugelis raš
tu atsisakė nuo operacijos.

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
buvo grynai panikos antplūdis 
to meto valstybininkų tarpe? Jie 
neturėjo pakankamai pasitikėji
mo savimi, stokojo dvasinės 
stiprybės ir tokioje sudrumsto
je padėtyje nutarė jungtis su 
sovietų totalizmu?

Galimas ir trečias aiškinimas, 
būtent, tai buvo gerai apsvars
tytas ir norėtas žingsnis. Demo
kratija nenorėjo pati savęs gin
ti ir pavedė tai atlikti kitai to- 
talistinei sistemai, t.y. rusišką
ją! sistemai. Aš nekalbu apie 
viso šio reikalo moralinį vysty
mąsi — apie tai kalbėsiu vėliau 
— bet grynai paprastų apskai
čiavimų požiūriu. Koks trumpa
regiškumas! Koks apsigavimas!

* * *
Mes turime rusišką patarlę: 

nešauk vilko pagalbos prieš šu
nis. Jei šunys puola, ginkis nuo 
jų. Ginkis nuo jų, bet nesišauk 
vilko pagalbos, nes kai vilkai 
atbėgs, prarys arba nuvaikys 
šunis, bet ir tave sudraskys.

Pasaulio demokratijos galėjo 
nugalėti vieną totalistinį reži
mą po kito — vokiečių, o pas
kui sovietų. Bet vietoje to jos 
sustiprino sovietų totalizmą ir 
sudarė sąlygas trečiojo totaliz- 
mo gimimui Kinijoje. Visa tai ir 
sukūrė dabartinę pasaulio pa
dėtį.

Rooseveltas Teherane, kelda
mas vieną paskutinių taurių, ši
taip išsireiškė: “Aš neabejoju, 
kad mes visi trys” — t.y. Roose
veltas, Churchillis ir Stalinas — 
“vedame savo žmones pagal jų 
pačių troškimus ir siekius”.

Kaip tai išalkinti? Na, pali
kime tai istorikams. Mes gi tuo 
metu klausėmės jų žodžių ir ste
bėjomės.' * * *

Būdami Raudonojoje Armijo
je manėme, kad pasiekę Euro
pą susitiksime amerikiečius ir 
jiems viską papasakosim. Aš bu
vau tuose daliniuose, kurie žy
giavo Elbės link. Nedaug trūko, 
kad būčiau pasiekęs Elbę. Ten 
būčiau paspaudęs rankas JAV 
kariuomenės pirmųjų fronto 
dalinių karių. Tačiau tuo metu 
aš buvau nugabentas kalėjiman, 
ir manasis susitikimas neįvyko. 
Dabar, po ilgo laiko, štai atvy
kau čia kaip JAV draugas pasa
kyti tai, ką mes norėjome jums 
pasakyti tada, bet mūsų ka
riams nebuvo leista tai padary
ti ant Elbės krantų.

Yra dar kita rusiška patarlė: 
priešas yra tas, kuris visada su 
tavim sutinka ir tau pataikau
ja, o draugas — tas, kuris su 
tavimi ginčijasi. Kaip tik dėl 
šios priežasties ir atvykau jums 
pasakyti, mano draugai.

Aš jums nekalbėsiu saldžių 
žodžių. Pasaulio padėtis yra ne 
tik pavojinga, ne tik grėsmin
ga, bet tiesiog katastrofiška!

Tai, kas žmogui net į galvą 
neateina, tikrovėje įvyko. Mes 
tenai — bejėgiai, eiliniai sovie
tų žmonės, metai iš metų, de
šimtmetis po dešimtmečio nega
lėjome suprasti kas dedasi. Ang
lija, Prancūzija, JAV — valsty
bės, kurios laimėjo II D. karą, 
turėjo padiktuoti taikos formą 
ir išreikalauti sąlygas, tvirtas 
sąlygas tvarkyti gyvenimui pa
gal jų pažiūras, jų laisvės sam
pratą, jų tautinio intereso sam
pratą. Deja, viso to vietoje, Va
karų valstybininkai, dėl kažko
kios neišaiškinamos priežasties, 
pasirašinėjo vieną kapituliaciją 
po kitos. Jūsų prezidentas Roo
seveltas nestatė Sovietų Sąjun
gai jokių sąlygų, prieš duoda
mas jai neribotą paramą.

Jaltoje visiškai be jokio reika
lo buvo pripažinta Mongolijos, 
Moldavijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupacija. Tuojau po 
to beveik nieko nebuvo daroma 
apsaugoti Rytų Europai, ir sep
tynios ar aštuonios Rytų Euro
pos valstybės buvo vėl atiduo
tos.

Stalinas reikalavo, kad sovie
tų piliečiai, kurie nenorėjo grįž
ti namo, būtų jam atiduoti. Ir 
Vakarų valstybės tada jėga jam 
grąžino 1,5 milijono žmonių. 
Anglų kariai žudė rusus, kurie 
nenorėjo tapti Stalino kaliniais, 
ir jėga juos gabeno Stalinui, 
kad būtų sunaikinti.

* * *
Kaipgi galėjo Vakarų demo

kratijos taip pasielgti? Tada se
kė kiti 30 metų — nuolatinės 
grėsmės, atidavimo vienos vals
tybės po kitos, iki tokio taško, 
kad dabar net Afrikoj yra so
vietų satelitinės valstybės; be
veik visa Azija jų užimta; Por
tugalija rieda prarajon. Per 
tuos 30 metų daugiau buvo ati
duota totalizmui nei betkada pa
saulio istorijoje, kai pralaimė
jęs kraštas pasiduodavo.

Karo nebuvo, bet viskas buvo 
daroma taip, tarsi jis būtų įvy
kęs. Ilgą laiką aš to negalėjau 
suprasti. Mes negalėjome su
prasti to ištižusio paliaubų ve-

Rytų Europos laidotuvės?
dimo Vietname. Kiekvienas so
vietų pilietis suprato, kad tai 
buvo apgaulinga priemonė, įga
linanti šiaurės Vietnamą užimti 
Pietų Vietnamą, kada tik pano
rės. Ir staiga už tokį nuopelną 
suteikiama Nobelio taikos pre
mija! Tai tragiška ir ironiška 
taika.

Tai labai pavojinga nuotaika, 
kuri gali atsirasti kaip 30 metų 
traukimosi pasekmė: kuo grei
čiau pasiduoti, kuo greičiau ati
duoti ir išlaikyti taiką ir ramy
bę betkokia kaina. (...)

* * *
Sovietų sistema yra tokia už

dara, kad čia jums tiesiog yra 
neįmanoma ją suprasti. Jūsų 
teoretikai ir mokslininkai rašo 
veikalus, bandydami aiškinti ten 
vykstančius dalykus. Kaikurie 
aiškinimai Jungtinėse Valstybė
se yra tokie naivūs, kad sovie
tų piliečiams jie atrodo tiesiog 
juokingi.

Kaikurie sako, kad sovietų va
dai dabar yra atsisakę nežmo
niškos savo ideologijos. Anaip
tol! Jie neatsisakė nė vienos pė
dos.

Kaikurie sako, kad Kremliuje 
vieni yra dešinieji, o kiti — 
kairieji. Jie esą rungiasi vieni 
su kitais, ir mes turime taip elg
tis, kad neprisidėtume prie kai
riųjų. Bet iš tikrųjų jie visi yra 
vienodi. Tiesa, jie rungtyniauja 
dėl valdžios, bet visi siekia to 
paties tikslo.

Pasak trečiojo aiškinimo, 
technikinės pažangos dėka So
vietų Sąjungoje auga techno- 
kratija — nuolat didėja skai
čius inžinierių, kurie dabar 
tvarko krašto ekonomiją, ir grei
tai nebe partija, o jie tvarkys 
visą kraštą. Tačiau aš jums sa
kau, kad inžinieriai tik tiek 
apsprendžia krašto ekonomiją, 
kiek generolai mūsų kariuome
nės reikalus. Abiem atvejais tai 
yra nulis. Tokia jau yra jų sis
tema.

Spręskite patys. Tai sistema, 
kurioje per 40 metų nebuvo 
tikrų rinkimų, o tiktai farsas. 
Tai sistema, kuri neturi įstaty
mams leisti organų. Tai sistema 
be savarankiškos spaudos, be 
savarankiškos teisminės tvar
kos, nes žmogus neturi nei iš
orinės, nei vidinės įtakos spren
dimams — kiekviena mintis, 
kuri skiriasi nup to, ką valsty
bė g a 1 v o j a, yra sunaikina
ma. (...)

Tai sistema, kur demaskuoti 
milijonų žmonių žudikai, kaip 
Molotovas ir už jį mažesni, nie
kad nebuvo teisiami. Jie išėjo 
pensijon su augštais atlygini
mais. Tai sistema, kurioje šis 
farsas tęsiasi ir dabar. Ten 
kiekvienas užsienietis yra ap
suptas slaptosios policijos agen
tų. Tai sistema, kur valstybės 
konstitucija dar nebuvo tikrai 
vykdoma nė vieną dieną. Viši 
sprendimai daromi kažkur augš- 
tai, mažos grupės asmenų, Slap
tai, o tada yra paleidžiami kraš- 
tan kaip žaibas. (...)

* * *
Tad kokią išvadą iš to galime 

padaryti? Ar reikia atolydžio, 
ar ne? Ne tiktai reikia, bet la
bai reikia, kaip gyvybei oro. 
Tai vienintelis kelias pasaulio 
išgelbėjimui. Vietoj pasaulinio 
karo mes turime turėti atolydį, 
bet tikrą. Yra labai aiškūs ženk
lai, nusakantys koks turėtų bū
ti tikrasis atolydys.

Tie ženklai yra trys. Pirmoje 
vietoje turi būti visiškas nusi
ginklavimas — atsisakymas ne 
vien tik karo, bet ir smurto, at
sisakymas ne vien ginklų, bet 
ir jėgos; atsisakymas ne tik to
kių ginklų, kurie naudojami kai
mynams naikinti, bet ir tokių, 
kurie naudojami savo krašto 
žmonėm žudyti.

Jeigu mes šiandien galime su 
jumis draugiškai praleisti lai
ką, kai ten žmonės aimanuoja 
h- miršta psichiatrinėse ligoni
nėse bei beprotnamiuose, tai nė
ra tikro atolydžio. Gydytojai ten 
eina nuo vieno žmogaus prie 
kito ir duoda injekcijas, kurios 
visiškai sužaloja smegenų celes.

Antrasis tikrojo atolydžio 
ženklas yra toks: jis negali būti 
paremtas šypsniais ir žodžiais. 
Jis turi turėti tvirtą pagrindą. 
Jūs žinote Šv. Rašto išsireiški
mą “ne ant smėlio, bet ant 
uolos”. Turi būti užtikrinimas, 
kad per naktį viskas nesuby
rės. O tam reikia, kad antroji 
pusė irgi būtų kontroliuojama 
viešosios opinijos, spaudos ir 
laisvai išrinkto parlamento. Kol 
tokios kontrolės nėra, nebus jo
kio užtikrinimo.

Ir trečioji paprastutė sąly
ga: koks gali būti atolydis, kai 
jie varo nežmonišką propagan
dą, kuri Sovietų Sąjungoje va
dinama “ideologiniu karu”? To

negalima leisti. Jei norime tu
rėti atolydį, turime būti drau
giški ir užbaigti ideologines ko
vas. * * *

Sovietų Sąjunga ir komunisti
niai kraštai moka vesti derybas. 
Jie žino, kaip tai daryti. Ilgą lai
ką jie nedaro jokių nuolaidų, 
o paskui truputėlį nusileidžia. 
Tada visi triumfuojančiai šau
kia: “Žiūrėkit, jie padarė nuo
laidą! Laikas pasirašyti.”

Trisdešimt penkių Europos 
valstybių atstovai per dvejus 
metus labai labai sunkiai derė
josi — jų nervai buvo įtempti 
iki trūkimo. Ir galiausiai komu
nistai padarė nuolaidų. Kelios 
moterys iš komunistinių kraštų 
dabar galės ištekėti už užsienie
čiu. Keli laikraštininkai bus lei
džiami nuvykti į kaikurias vie
tas, kur anksčiau vykti negalė
jo. Taigi, jie davė vieną tūks
tantąją to, kas pagal natūralųjį 
įstatymą priklauso, kas yra na
tūralioji kiekvieno teisė. Tai da
lykai, į kuriuos žmonės turi tei
sę ir prieš derybas.

Per šiuos dvejus derybų me
tus visuose Rytų Europos kraš
tuose priespauda padidėjo — 
net Jugoslavijoj ir Rumunijoj, 
nekalbant jau apie kitas valsty
bes. Ir kaip tik šiuo metu Aust
rijos kancleris sako: “Mes turi
me pasirašyti šią sutartį kaip 
galint greičiau”. Koks gi bus 
tas susitarimas?

Siūlomasis susitarimas yra 
Rytų Europos laidotuvės. Jis 
reiškia, kad V. Europa galuti
nai atsisako R. Europos, pa
smerkia ją pražūčiai, idant pa
ti nebūtų daugiau varginama. Ir 
Austrijos kancleris mano, kad 
įstūmęs visus šiuos kraštus 
bendran kapinynan, apsaugos 
Austriją, kuri stovi ant pačios' 
kapinyno duobės briaunos.

* * *
Iš savo gyvenimo patirties te

nai mes esame priėję tokią iš
vadą: yra tik vienas dalykas, ku
ris gali atremti smurtą, tai tvir
ta laikysena.

Jūs turite suprasti komuniz
mo prigimtį, pačią komunizmo 
ideologiją. Visas Lenino moks
las sako, kad komunizmas kiek
vieną laiko žiopliu, kuris neima, 
kai jam kas nors duodama, kai 
jam padedama prieš akis. Jei 
tik gali paimt, imk. Jei gali pul
ti, pulk. Bet jei yra siena prieš 
tave, sukis atgal.

Komunizmo vadai gerbia tvir
tumą, bet niekina ir juokiasi iš 
asmenų, kurie nuolat traukiasi. 
Jums sakoma — ir tai bus pa
skutinė ištrauka jūsų vadų žo
džių, kurią pacituosiu, — kad 
jėga be taikos pastangų gali nu
vesti į pasaulinį sankirtį. Bet 
aš sakyčiau, kad jėga su nuolati
nėmis nuolaidomis, nuolatiniu 
traukimus! nėra jokia jėga.

Iš savo patirties aš galiu jums 
pasakyti, kad tiktai tvirtumas 
gali atlaikyti komunistinio tota- 
lizmo antplūdį. Mes žinome 
daug istorijos pavyzdžių. Leiski
te kaikuriuos suminėti. Pažiū
rėkite į Suomiją 1939 m., kuri 
savo pajėgomis atsilaikė. Jūs 
1948 m. gynėte ir tvirtai stovė
jote už Berlyną. Vien dėl jūsų 
tvirtumo nebuvo jokio pasauli
nio konflikto. Korėjoje 1950 m. 
jūs pasipriešinote komunizmui 
savo tvirtumu, ir dėlto jokio pa
saulinio konflikto nebuvo. 1962 
m. jūs privertėte, kad raketos 
būtų išgabentos iš Kubos. Ir vėl 
tai buvo jūsų tvirtumas bei cha
rakterio stiprybė ir dėlto jokio 
pasaulinio konflikto nebuvo.

* * *
Mes, Sov. Sąjungos disiden

tai, neturime tankų, ginklų, or
ganizacijos. Mes nieko neturi
me. Mūsų rankos tuščios. Turi
me tiktai širdį ir visa tai, ką 
esame pergyvenę per pusšimtį 
metų toje sistemoje. Kai mes 
suradome savyje stiprybės atsi
stoti už savo teises, mes tai pa
darėme. Ir tai yra dvasios stip
rybė, kuria mes atsilaikėme ir 
kurios dėka dabar čia stoviu 
jūsų akivaizdoje. Jokiu būdu tai 
nėra komunistų geraširdišku
mas ir malonė, jokiu būdu tai 
ne atolydžio politikos vaisiai. 
Stoviu čia savo atkaklumo ir jū
sų tvirtos paramos dėka.

Komunistai žinojo, kad nė co
lio neužleisiu, nė vieno plauko 
neatiduosiu. Kai jie daugiau 
nieko nebegalėjo iš manęs iš
gauti, pasitraukė. To mane pa
mokė sunkus mano gyvenimas.

Nenoriu minėti daug pavar
džių, bet jeigu paminėčiau tik 
dvi ar tris pavardes, reikštų, 
kad išdaviau visus kitus. Todėl 
geriausia minėti skaičius. Ten 
yra dešimtys tūkstančių politi
nių kalinių ir, anglų specialis
tu apskaičiavimu, 7,000 jų yra 
aštrioje beprotnamių priežiū
roje.

Bet paimkime Vladimirą Bu- 
kovskį kaip pavyzdį. Jam buvo 
pasakyta: “Išvažiuok. Išvyk. Ke
liauk į Vakarus ir nutilk.” Bet 
šis jaunas vyras, jaunuolis ant 
mirties slenksčio, pasakė: “Ne, 
aš nevažiuosiu. Aš aprašiau as
menis, kuriuos jūs patalpinote į 
beprotnamius. Juos paleiskite ir 
tada aš vyksiu į Vakarus.” Tai 
aš laikau dvasios tvirtumu, atsi
spyrimu net prieš tankus. (.. .)

* * *
Negalima svarstyti dalykų tik

tai žemoje politinių apskaičiavi
mu plotmėje. Reikia taipgi mąs
tyti apie tai, kas yra kilnu, nuo
širdų, garbinga, ne vien apie 
tai, kas yra naudinga.

Šaunūs Vakarų teisės žinovai 
dabar yra nukalę terminą “teisi
nis realizmas”. Šiuo teisiniu rea
lizmu jie nori nustumti šalin 
betkokį moralinį įvykių vertini
mą. Jie sako: “Pripažinkime 
tikrovę. Turime suprasti, jeigu 
tokie ir tokie įstatymai įvesti 
tokiose ir tokiose valstybėse, tai 
šie įstatymai, nors jie remia 
ir smurtą, turi būti pripažinti 
ir gerbiami”.

Šiuo metu tokia samprata, 
kaip labai priimtina, yra papli
tusi teisininkų tarpe: įstatymas 
yra augštesnis už moralę; įsta
tymas esąs tai, kas yra išvystyta, 
o tuo tarpu moralė esanti kaž
kas tik prasidėjusio, beformio. 
Bet tai netiesa. Kaip tik prie
šingai — moralė yra augštesnė 
už įstatymą. Įstatymas yra žmo
giškas mūsų bandymas kokiu 
nors būdu įdiegti taisyklėm da
lį tos moralinės plotmės, kuri 
yra virš mūsų. Mes bandome tą 
moralę suprasti, ją žemėn nu
leisti ir pateikti įstatymų pavi
dalu. Kartais mums tai geriau 
pavyksta, kartais blogiau. Būna 
atvejų, kai iš moralės padaro
me karikatūrą. Tačiau moralė 
visada pasilieka augštesnė už 
įstatymus. Mes to niekad nega
lime pamiršti.

Savo sieloj ir širdy turime 
pripažinti, kad dabar jau be
veik juokinga kalbėti dvidešim
to amžiaus Vakarų pasaulyje 
apie žodžius “gėris” ir “blogis”. 
Jie yra beveik senienos. Tačiau 
tai labai tikros ir teisingos sam
pratos. Šios sampratos yra kilu
sios iš mus prašokančios plot
mės.

Todėl užuot žvelgę-Į trumpa
regiškus politinius apskaičiavi
mus, turime pripažinti, kad ten 
yra pasaulio blogio ir nepapras
to pykčio koncentracija, sklin
danti į visą pasaulį. Mes turime 
tam pastoti kelią ir nieko ne
duoti, ko iš mūsų prašo.

* * *
šiandieną du procesai vyks

ta pasauly. Vienas jų, kurį jums 
jau nusakiau, tęsiasi jau 30 me
tų. Tai procesas trumparegiškų 
nuolaidų, atiduodančių viską su 
viltimi, kad vilkas kada nors 
bus sotus. Antrasis procesas yra 
tas, kurį laikau visko raktu. Po 
komunistiniu geležies kevalu 
Sovietų Sąjungoje ir kituose 
komunistiniuose kraštuose tebė
ra žmogiškosios dvasios laisvė.

PADĖKA
Nuoširdžiausia padėka visiems, kurie mirus mano mamytei

Sofijai Indriksonienei (Norvaišaitei)
prisidėjo prie jos laidotuvių. Ypač dėkoju Tėvams pranciš
konams už laidotuvių apeigas bei maldas prie karsto, Lie
tuvių Kankinių parapijos kat. moterų skyriui, kurios orga
nizuotai dalyvavo laidotuvių Mišiose Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje, visiems užprašiusiems šv. Mišias, nupirkusiems 
gėlių, visiems, kurie dalyvavo laidotuvių namuose, bažny
čioje, šv. Jono lietuvių kapinėse bei polaidotuviniuose pie
tuose. Dėkoju visiems už išreikštą man užuojautą ir supra
timą. Tai palengvino man pergyventi tas sunkias atsisky
rimo su Mamyte valandas —

Liūdintis sūnus
Jonas
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mirus, sūnums — EUGENIJUI SPUDUI ir dr. 

ALEKSANDRUI SPUDUI bei jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškia —

Stasys Šimkus

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

ALDONĄ RUSINIENĘ ir jos šeimą liūdesio valan
dose giliai užjaučia —

Anapilio Moterų Būrelis

Auga nauja karta, kuri yra at
kakli grumtynėse su blogiu, ku
ri nėra linkusi priimti beprinci- 
pinius kompromisus, kuri ren
kasi verčiau viską prarasti, bet 
neaukoti savo sąžinės sutartims 
su blogiu.

šis procesas yra taip toli pa
žengęs, kad šiandieną Sovietų 
Sąjungoje marksizmas yra nu
puolęs iki tokio laipsnio, jog 
tapo paniekos objektu. Joks 
rimtas asmuo mūsų šalyje šian
dieną, net ir mokyklų mokiniai, 
nekalba apie marksizmą nenusi
šypsoję.

Bet šis mūsų išsilaisvinimo 
procesas, kuris, be abejonės, at
sineš ir socialinius pakeitimus, 
yra žymiai lėtesnis, negu anas 
pasidavimo procesas.

Mes tenai, kai matome nuo
laidas, pasidavimą, išsigąstame. 
Kodėl taip greitai? Kodėl taip 
pašėlusiai? Kodėl taip dažnai? 
Kodėl kiekvienais metais?

* * *
Pradėjau savo kalbą sakyda

mas, kad jūs esate mūsų sąjun
gininkai laisvės sąjūdyje komu
nistiniuose kraštuose. Dabar 
kreipiuosi į jus: galvokime bend
rai ir stenkimės įžvelgti, kaip 
galėtume suderinti šių dviejų 
procesų santykį. Kiekvieną kar
tą, kai jūs gelbstite persekioja
mus asmenis Sovietų Sąjungo
je, parodote ne tik didžiadva
siškumą bei kilnumą, ginate ne 
tik juos, bet ir save. Jūs tuo 
būdu apsaugote savo ateitį.

Taigi, stenkimės įžvelgti, iki 
kokio laipsnio galime eiti, kad 
apstabdytume šį beprasmį nuo
latinių nuolaidų procesą užpuo
likams, kad atremtume visus 
tuos gudrius argumentus, aiški
nančius, kodėl reikia daryti nuo
laidą po nuolaidos ir vis atiduo
ti daugiau ir daugiau.

Kodėl gi mes turime jiems 
atiduoti vis daugiau ir daugiau 
technologijos — komplikuotos, 
sudėtingos, išvystytos technolo
gijos, kurią paskui jie panau
doja ginklams ir savo piliečių 
priespaudai?

Jei mes įstengsime bent sulė
tinti nuolaidų procesą, jeigu ir 
nevisai sustabdyti, ir duosime 
laisvinimosi procesui galimybių 
augti komunistiniuose kraštuo
se, galiausiai šie abu procesai 
susijungę paruoš mums ateitį.

Mažoje mūsų planetoje dau
giau nebegali būti vidaus reika
lų. Komunistų valdovai sako: 
“Nesikiškite į mūsų vidaus rei
kalus. Leiskite mums smaugti 
savo piliečius ramybėje ir tai
koje.” Bet aš jums sakau: kiš- 
kitės daugiau ir daugiau, kiški- 
tės kiek tik galite; mes kviečia
me jus kištis į mūsų reikalus.

Vertė K. J. Staškus
PARDUODAME LIETUVIŠKUS 

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

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

Lietuviška baldų 
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P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537.
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Keičiasi Amerikos politika?
AL. GIMANTAS

Mūsiškių tarpe vyrauja įsiti
kinimas, kad amerikinė užsie
nio reikalų politika staigiais po
sūkiais keičiama mums nenau
dinga kryptimi. Atseit, valsty
bės sekretorius H. Kissingeris 
kažką reviduoja, kažka taiso, ir 
jei mes nebūsime pakankamai 
budrūs, tuoj pat nurašys Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes sovietinėn orbiton. Tokios 
mintys ar prielaidos, atrodo, tu
ri pagrindo. Jei taip iš tiesų yra, 
kažin ar tik dabartinį valstybės 
sekretorių reikia kaltinti.

Nežiūrint skambių šūkių, di
dingų principų, amerikinė už
sienio politika beveik visada bu
vo savanaudiška, pragmatinė. 
Tiesa, vienos ar kitos vyriausy
bės valdymo metu buvo keičia
mos dekoracijos, bet esmė visa
da pasilikdavo ta pati. Tai itin 
buvo ir yra ryšku nuo 1940 m., 
t. y. nuo pirmosios Pabaltijo 
okupacijos laikų. Matyti žodinis 
nalankumas, bet jokios akcijos. 
Diplomatinės misijos ir konsu
linių. įstaigų funkcijos (tuo pa
čiu ir reikšmė) siaurinamos. 
Juk daug metu baltiečiams rei
kėjo kovoti dėl “Amerikos Bal
so” transliacijų. Taip pat dėl 
“Radio Free Europe” ir “Ra
dio Liberty”, šis tas laimėta, 
bet drebama, kad lėšos nenu
trūktų.

Tiesa, J. F. Dulles laikais žo
džių salvės buvo trankios ir šau
nios, bet ir jos nepajėgė su
griauti prievarta pastatytų sie
nų. Anuo metu lietuviai džiau
gėsi visais tais tariamais ar tik
rais laimėjimais žodžių fronte, 
bet nebuvo gebėta atskirti skra
jojančių žodžių nuo realybės.

Kažkas mums įpiršo, o gal ir

Mokytojų ir jaunimo stovykla
Devintoji mokytojų ir jauni

mo studijų savaitė Dainavoje 
rugpjūčio 10 - 17 d.d. bus gera 
proga mokytojams pasidalinti 
mokyklos praktinio darbo paty
rimais, išgirsti referatų ir pra
nešimų apie aktualiuosius mo
kyklos klausimus, o jaunimui— 
sustiprinti savo lituanistiką bei 
patobulinti savo lietuvių kalbą. 
Tautinių šokių kursas esamiems 
ir būsimiems instruktoriams, 
kanklių muzikos kursas, daina
vimas, simpoziumai, vakarinės 
programos paįvairins studijų 
savaitės dienas.

Maži pakeitimai anksčiau pa
skelbtoje programoje: mokyt. 
A. Balašaitienė turės pašneke
sį apie literatūrą tik su jaunimo 
grupe. Mokyt. V. Augulytė jau
nimo grupėje dėstys literatūrą, 
o mokytojų grupėje kalbės te
ma “Ar galima lituanistinėje 
mokykloje vartoti anglų kal
bą?” Simpoziumą apie lietuvių 
kalbos vartojimą jaunimo bend
ravime siūloma rengti visiems 
studijų savaitės dalyviams.

Primename, kad lietuvių kal
bos kursas šioje studijų savaitė
je jaunimui bus privalomas, o į 
tautinių šokių kursus bus pri
imami tik nuo 18 m. amžiaus 
jaunuoliai - jaunuolės, kurie bus 
pasiryžę būti tautinių šokių in
struktoriais mokyklose ar orga

mes patys padarėm išvadą, kad 
demokratai yra minkšti ir ne- 
principingi santykiuose su So
viet! ja, o respublikonai — kie
ti, tiesūs ir nedviprasmiški, šai- 
pėmės iš vietinių amerikiečių 
lietuviu, kurie beveik visada 
balsuodavo už demokratų parti
jos kandidatus tiek savivaldy
bės, tiek ir federaciniuose rin
kimuose. Tikėjome, kad tai ly
gu lietuviškųjų reikalų ir bend
rųjų interesų išdavimui. Ne
įstengėme suprasti amerikinių 
politinių žaidynių esmės rinki
miniame laikotarpyje, kai vis
kas žadama, ko tik rinkėjai pa
geidauja. Lygiai panašiu įtūži
mu opozicijos atstovai mala į 
miltus valdančiąją partiją, vis
ką žadėdami. Po to viskas nu
rimsta, ir dalykai vėl rieda sena 
vaga, ypač užsienio politika. Pa
sitaiką niuansai bei plonybės 
tėra taktikos, bet ne esmės rei
kalas.

Iš tiesų, ar būtų galima įžvelg- 
bent kiek ryškesnius skirtumus 
Pabaltijo atžvilgiu tarp buvusių 
ir dabar esančios vyriausybės, 
nepaisant, kas Vašingtone turi 
daugumą — respublikonai ar 
demokratai? šaunios rezoliuci
jos buvo priimtos JAV kongre
so rūmuose, bet kur jų vykdy
mas, rekomendacijos, išvados? 
Nepajudėjo visa tai anksčiau, 
vargu ar lauktina skirtingų re
zultatų ir H. Kissingeriui pasi
traukus. Mes užmirštame, kad 
ir kongreso narių kalbos Vasa
rio 16 proga, mus taip kelian
čios ir drąsinančios, netampa 
veikla. Laikas suprasti ameri
kiečių politikų veiklos metodus, 
tradicijas ir tikruosius nusitei
kimus. Kitaip niekad neišeisi
me iš iliuzijų pasaulio.

nizacijose.
Stovyklos mokesčiai: pirmam 

suaugusiam šeimos nariui — 
$60, kitiems suaugusiems tos 
šeimos nariams — $30; studen
tam ir augštesniųjų mokyklų 
moksleiviam — $30, vaikams 
iki 12 metų — $15. Į stovyklą 
atsivežti savo miegmaišius arba 
reikalingą patalynę (paklodes, 
pagalvėms užvalkalus ir antklo
des bei kitus asmeninius reik
menis). Kambarių paskirstymas 
įvyks “Baltųjų Namų” salėje 
rugp. 10 d. nuo 12 v.p.p. Prog
rama prasidės pamaldomis ir 
atidarymo posėdžiu apie 5 v.p. 
p. Registracija iki rugpjūčio 6 
d. adresu: Pr. Karalius, 12470 
Snow Rd. S. Newbury, P.O. Bur
ton, Ohio 44021, USA. Tel. 216- 
834-4259.

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.

Visų rūiių automobilių ilorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Šio straipsnio autorius tame laiko
tarpyje gyveno Lietuvoje ir dalyva
vo jaunimo veikloje. Pasiekęs lais
vąjį pasaulį, turėjo progos atsiųsti 
šį straipsnį “T. Žiburiams”. Jis są
moningai vengia kaikurių okupuotoj 
Lietuvoj vartojamų terminų: pvz. 
vietoj LTSR jis rašo Lietuvos SSR. 
Minimasis 1960- 1970 m. laikotarpis 
suprastinąs nebūtinai precizine pras
me, nes užgriebia dalį ir ankstyves
nio laikotarpio. Autoriaus pavardė 
dėl suprantamų priežasčių neskel
biama. RED.

Ten, kur nėra laisvės ir hu
manizmo, kur siautėja teroras 
ir atimamos elementariausios 
piliečių teisės, buvo, yra ir bus 
rezistencija.

Visose Pabaltijo valstybėse, 
dabar sovietinėse respublikose, 
politinis pasipriešinimas savu 
laiku vyko dviem frontais — 
ginkluotu ir ideologiniu. Gink
luotas lietuvių tautos pasiprie
šinimas sovietiniam - rusiškam 
imperializmui buvo palaužtas 
maždaug apie 1953 - 1954 m. Ta
čiau postalininiame laikotarpy
je iš naujo atgijo ir sustiprėjo 
kita kovos forma — ideologinė 
rezistencija, kuri visame Pabal
tijy. ypač Lietuvoje, ir dabar 
gyvai pasireiškia.

Pragarui sušvelnėjus
Jaunoji lietuvių karta po kai

kurių N. Chruščiovo reformų 
pasijuto laisvesnė. MGB, abso
liutus ir faktinis visos SSSR val
dovas, G. Malenkovo ir N. 
Chruščiovo dėka buvo pakeistas 
KGB (Komitet Gosudarstven- 
noj Bezopasnosti — Valstybės 
Saugumo Komitetas). Jis, būda
mas tiesioginėje SSSR ministe- 
rių tarybos žinioje, nors ir atli
kinėjo tas pačias baudžiamąsias 
funkcijas, tačiau buvo šiek tiek 
apribotas ir mažiau pavojingas 
kaip anksčiau. Rusinimo politi
ka, brutaliausia forma pasireiš
kusi J. V. Stalino trisdešimtme
tyje, nacionalinių kadrų išaugi
mo ir jų tautinio sąmonėjimo 
dėka gerokai sumažėjo. Paleisti 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
kuriems buvo leista grįžti į Lie
tuvos SSR (dalis tos teisės netu
rėjo), atnešė naujas nuotaikas.

N. S. Chruščiovo pradėta Sta
lino kulto kritika nuplėšė Leni
no “šventumo” aureolę, net pa
tys didžiausi generalisimo pase
kėjai ir fanatikai susvyravo, jau 
nekalbant apie tuos, kurie 
marksizmo klasikus garbino tik 
iš reikalo. Meilė iš prievartos 
leninizmui privedė prie susvy
ravimo daugelį tos srovės šali
ninkų, aklai tikėjusių juo. Vis
kas, rodos, apsivertė augštyn 
kojom. Naujos perspektyvos at
gauti pilietinę laisvę vis didėjo. 
Tai skatino jaunąją kartą pasi
rūpinti savo tautos gerove bei 
jos laisve.

Jaunimo sujudimas
Lietuvos SSR studentija, pa

veikta grįžusios iš Rusijos trem
ties inteligentijos, įsijungė į 
naujo pobūdžio nacionalinį ju
dėjimą, kuris reiškėsi įvairiau
siomis formomis — legaliomis 
ir nelegaliomis. Tik nedidelis 
nuošimtis jaunimo, nuėjęs par
sidavėlių keliu, talkino KGB, 
partijai bei komjaunimo orga
nizacijai, veikė prieš lietuvių 
atgimimo sąjūdį, pasireiškusį 
vadinamojo “sovietinio renesan
so” laikotarpyje.

N. S. Chruščiovas, prakirtęs 
langą į Vakarų Europą savo as
meniniais kontaktais su kapita
listinėmis pasaulio šalimis ir pa
vadinęs tai koegzistencijos po
litika, pradžiugino daugumą so
vietinių piliečių, ypač jaunimą, 
troškusį turėti tokius ryšius su 
kitų kraštų piliečiais. Tačiau pa- 
baltiečių jaunimas galimybes 
išplaukti į laisvojo pasaulio van
denis turėjo daug mažesnes, ne
gu Sov. Sąjungos žmonės, nes 
centrinė Maskvos vyriausybė, 
gerai žinojusi jaunimo nuotai
kas Pabaltijy, juo nepasitikėjo. 
Visdėlto Pabaltijys, humoristi
nėje kalboje SSSR vadinamas 
“sovietiniu užsieniu”, gavęs 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pareigūnai S. Amerikos jaunimo suvažia
vime Londone, Ont., kur buvo aptarti jaunimo kongreso reikalai. Iš kairės: 
PLB pirm. Br. Nainys, vicepirm. R. Kasparas, E. Pakštaitė, R. Sakadolskis 

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Ministry of 
Revenue

daugiau oficialios laisvės, suju
do politinio ir ideologinio fron
to baruose.

Kai susvyravo marksizmas
Lietuvos SSR akademinis jau

nimas (60- 70% komjaunuoliai) 
po politinių pasikeitimų Mask
vos viršūnėse, o labiausiai po 
Rytų Europos sukilimų bangos, 
kurios atgarsiai itin gyvi liko 
Lietuvoje, visiškai suabejojo le
ninizmo teorija apie tautų lais
vę, apsisprendimą bei nepri
klausomybę. Visose respublikos 
augštosiose mokyklose, kur 
marksizmo - leninizmo porcija 
nė kiek nesumažėjo, ir toliau 
aiškiai reiškėsi ideologinis smu
kimas. Didžioji studentijos da
lis jau buvo užsikrėtusi laisvės 
idėjomis ir Lenino mokslą pri
ėmė tik kaip prievartinę discip
liną, be kurios nebuvo galima 
gauti augštosios mokyklos dip
lomo. Vietoj sovietinio patrio
tizmo, skelbiamo oficialiai, kilo 
tautinio pasididžiavimo jaus
mas, prieš tai persekiojamas, 
sovietų terminologijoje vadina
mas “vietiniu nacionalizmu”. 
KGB stengėsi sulaikyti šį nacio
nalinį judėjimą ne žiauriomis, 
masinėmis, represijomis, kaip 
tai darė MGB, bet profilaktika, 
slaptais areštais organizatorių ir 
aktyvistų, kad neleistų perdaug 
išsiplėsti tai tautinio judėjimo 
upei, kurios tėkmė, priešinga 
“sovietiniam marksizmui”, vis 
stiprėjo.

Susidomėjimas lituanistika
Studentai pradėjo aktyviau 

domėtis Lietuvos istorija. J. 
Žiugždos istoriją, kuri tada bu
vo peršama, studentai kritika
vo, vadindami ją Lietuvos isto
rijos falsifikacija, ir jieškojo už
draustos A. Šapokos istorijos. 
Jie reikalavo, kad į literatūros 
programą, dėstomą filologijos 
fakultetuose, būtų įtraukti į Va
karus pasitraukę lietuvių rašy
tojai ir poetai, kaip B. Brazdžio
nis. Vincas Krėvė - Mickevičius 
ir kiti.

Sugrįžusiems iš SSSR gilu
mos rehabilituotiems poetams, 
kaip K. Inčiūrai ir kitiems, stu
dentai rengė pusiau legalius va
karus. Grįžę iš Rusijos inteli
gentai įsijungė, nebe rizikos, į 
studentijos sąjūdį. Kaune pvz.

■ veikė V. Paulaitis,' kuris vėliau 
KGB vėl buvo areštuotas, o Vil
niuje K. Inčiūra, kurio tremties 
poeziją studentai skaitė privati
niuose vakaruose bei nelegalio
se grupelėse.

Taip Lietuvos SSR studentija 
pradėjo orientuotis situacijoje, 
ėmė stichiškai, o vėliau ir pla
ningai spiestis į legalias ir ne
legalias grupes bei pogrindines 
organizacijas. Studentų sąjūdis 
persimetė net į kaimą, fabrikų 
darbininkus, karius.

Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko vardo universitete, ša
lia oficialiai leistų istorijos, kal
botyros, kraštotyros, etnografi
jos, turizmo ir kitų būrelių, or
ganizavosi mažos slaptos grupės 
nacionaliniam sąmoningumui 
kelti.

Prieš ateistų būrelį, aktyviai 
veikusį vienoje augštojoje mo
kykloje, susibūrė nelegali kata
likų grupė, vėliau išaugusi į Lie
tuvos Katalikų Sąjungą. Oficia
liame kraštotyros būrelyje susi
darė grupė, kuri, pasinaudoda
ma būrelio statutu, pradėjo lan
kyti Baltarusijos lietuvius. Lie
tuvos SSR KGB susidomėjo aka
demikais ir istorikais, net ko
munistų partijos nariais lietu
viais, kurie, užuot garbinę Leni
no, Dzeržinskio, V. Mickevi
čiaus - Kapsuko ir kitų revoliu
cionierių paminklus, “nusirito į 
tautinių senienų garbinimo ba
lą”, anot marksistiško išsireiš
kimo. Tie kraštotyrininkai pa
teko x į įtartinų piliečių sąrašus 
už žavėjimąsi Krėvos pilies griu
vėsiais, Naugarduko, Gardino ir 
kitomis (dabar Gudijos) istorinė
mis vietovėmis, priklausančio
mis etnografinei Lietuvai. Tos 

užmirštos ir, rodos, visai nerei
kalingos pilys šių laikų lietu
viams patraukė naujus praei
ties mylėtojus.

Negana to, “sovietinio rene
sanso” dešimtmetyje Kauno Po
litechnikos Instituto, Vilniaus 
Dailės Akademijos ir Vilniaus 
Valstybinio Universiteto stu
dentai rašė peticijas Justui Pa
leckiui dėl Gedimino paminklo 
pastatymo pilies papėdėje. Jie 
išsiuntinėjo anoniminius laiš
kus paskiriems piliečiams su Sa
lomėjos Nėries ir Antano Žu
kausko testamentais, kuriuos 
KGB laiko antisovietiniais.

Patriotinės grupės
Akademinėse sferose veikė 

kelios patriotinės grupės, pasi
vadinusios “frontininkais”. Jos 
Rygoje ir Taline užmezgė ryšius 
su latvių ir estų studentais bei 
sudarė pusiau legalią organiza
ciją — Pabaltijo Studentų Są
jungą, kuri vėliau už perdidelę 
brolišką trijų tautų draugystę 
Maskvos buvo panaikinta, ta
čiau ryšiai tarp lietuvių, latvių 
ir estų, ypač lietuvių ir estų, 
ėmė vystytis be oficialios val
džios kontrolės.

Tais laikais Lietuvos SSR stu
dentai Vėlinių metu Vilniuje ir 
Kaune organizavo demonstraci
jas. Prie Basanavičiaus kapo jie 
skaitydavo patriotinius eilėraš
čius, sakydavo kalbas ir paga
liau išeidavo j gatves. Ten 
traukdavo patriotines dainas, 
skanduodavo šūkius: “Tegyvuo
ja laisva Lietuva! Tegyvuoja ne
priklausomas Pabaltijys!” Tai
kingas demonstracijas apsupda
vo nuogais durtuvais MVD ka
reiviai — rusai, tačiau nešaudy
davo į demonstrantus. Maskva 
kategoriškai z uždraudė šaudyti, 
kai Lietuvos SSR saugumas už
klausė ją, norėdamas kartą ati
daryti ugnį į maištininkus. De
monstracijas išsklaidydavo muš
dami studentus “bananais” (mi
licijos lazdomis), šampalais, net 
karabinų buožėmis. KGB tuo 
metu veikė taktiškai, po vienos 
demonstracijos suėmė vos ke
liolika asmenų, nors labai ste
bėjo demonstrantus. Tik už po
ros dienų Saugumas suėmė ke
liasdešimt aktyvistų, tačiau, 
spaudžiamas naujos sukilėlių 
bangos, daugumą paleido. Kai 
aprimo studentų sujudimas, 
Saugumas tyliai suėmė daugelį 
demonstrantų Vilniuje ir Kau
ne. Tuo metu buvo suimti kelių 
nacionalistinių grupių nariai. 
Vilniuje saugumiečiai suėmė 
vieną Nacionalinio Liaudies 
Fronto grupę, kuri, kaip spėjo 
KGB, turėjo platesnę pogrindi
nę organizaciją, veikusią visose 
Vilniaus augštosiose mokyklose 
rusų revoliucinių demokratų 
konspiracijos principu — maži 
atskiri vienetai, nežinomi ir ne
priklausomi vienas nuo kito. Le
galių ir nelegalių grupių bei or
ganizacijų pavadinimai dažnai 
keitėsi, bet visų tikslas buvo vie
nas: kelti tautos sąmonę, kovoti 
prieš atėjūnus, siekti socialinės

(Nukelta į 7-tą psl.)

Nauju automobiliu pardavimo 
mokestinė nuolaida
Ontario finansų ministeris Darcy McKeough 1975 metų liepos 7 dieną 
paskelbė mokestinę nuolaidą, taikomą visoje Ontario provincijoje kaikuriem 
naujiem automobiliam, pirktiem nustatytame laikotarpyje. Nuolaida bus 
daroma pirkėjam, naujų automobilių pardavėjam įteikus atitinkamą 
prašymą Ontario Pajamų Ministerijai. Nuolaidos čekiai bus siunčiami iš 
tos ministerijos tiesiai naujo automobilio pirkėjui. Automobilių gamintojai 
ir pardavėjai prašomi bendradarbiauti. Netrukus jie bus aprūpinti 
reikalingais prašymų blankais.

Kokiem automobiliam taikoma nuolaida?
1. Nuolaida duodama pirkėjam naujų automobilių ir transportinių 

autovežimių (station wagons), kaip žemiau nurodyta antrame ir trečiame 
punkte; kurie yra pagaminti Siaurės Amerikoje iš dalių bei rėmų, 
padarytų taip pat S. Amerikoje.

2. Naujiem automobiliam, turintiem nedaugiau kaip 10 sėdimų vietų 
(išskyrus Cadillac, Lincoln ir Thunderbirds autovežimius, turinčius 
motorus 460 kub. inčų ar daugiau).

3. Naujiem transportiniam automobiliam, turintiem nedaugiau kaip dešimt 
sėdimų vietų, nežiūrint motoro didumo.
Jūsų naujų automobilių pardavėjas pateiks atitinkamą sąrašą.

Nuolaidos laikotarpis
Nuolaida yra taikoma naujiem automobiliam, registruotiem pagal vieškelių 
eismo įstatymą pirmojo pirkėjo vardu 1975 m. liepos 7 dieną arba vėliau, 
bet prieš 1975 m. gruodžio 31 dieną. Pradiniame laikotarpyje, jeigu 
automobiliai yra įregistruoti prieš liepos 7 dieną, bet pirkėjui pristatyti tarp 
liepos 7 ir 31 dienos imtinai, taip pat turi teisę į nuolaidą.

Tolimesnių informacijų galite teirautis pas kvalifikuotą naujų automobilių 
pardavėją arba vietinėje pardavimo mokesčių įstaigoje (District Retail 
Sales Tax Office).

Ontario
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Ar reikia jaunų kunigų?
Atsiliepimas Į diskusinį ta tema straipsnį 

"T. Žiburių" 29 numeryje
Minėto straipsnio autorius J. 

Abromaitis palietė daug klausi
mų ir sau prieštaraujančių min
čių. Pasistengsiu kuo trumpiau
siai išreikšti savo nuomonę.

♦ * *
1. Autorius rašo: “Jaunas vy

ras stoja į seminariją iš meilės 
Kristui ir artimui. Jam rūpi lie
tuvybė, bet pirmiausia — krikš
čionybė”. Lietuvių Katalikų 
Bendrija visais laikais pirmon 
vieton statė Dievą, o antron tė
vynę. Net ir religinio pobūdžio 
organizacijos laikėsi ir tebesi
laiko to principo. Neteko girdė
ti, kad ir Vatikanas būtų kitos 
nuomonės. Žinoma, pasitaiko 
“paklydusių avelių”, kurios pir
mon eilėn reiškia savo nuomo
nę, o antron Kristaus mokslą. 
Sveikintina, kad ir autorius 
Kristų stato pirmon eilėn, bet 
nepamiršta ir lietuvybės. Ta
čiau apgailėtina, kad jis sutikęs 
agnostikų ir hedonistų nebema
to reikalo turėti jaunų lietuvių 
kunigų. Tos filosofinės srovės 
dar nėra tokios baisios, palygi
nus su anarchistais ir maoistais, 
kurie kulkosvaidžiais ir bombo
mis naikina visa, kas “sena”.

Kunigystė yra Dievo duotas 
pašaukimas, kuris neturi tauti
nių ribų. Mano parapijoje (ne
lietuvių) yra 1 vengras, 1 olan
das, 1 italų kilmės ir 1 anglų 
kilmės kunigas. Visi jie skelbia 
Kristaus mokslą ir stengiasi pa
traukti tuos, kurie nutolo nuo 
Katalikų Bendrijos, ir tuos, ku
rie kovoja prieš ją. Neturėtų ir 
lietuvis kunigas nuogąstauti, 
kad ir jam gali tekti pakeisti 
darbo vietą, nes vyskupai daž
nai perkeldinėja kunigus į kitas 
parapijas. Mano parapijos net ir 
dabartinis klebonas nepažino nė 
vieno parapijiečio, todėl “se
nesni” kunigai padėjo susipa
žinti su tvarka ir parapijiečiais. 
Duok Dieve, kad kuo daugiau 
lietuvių stotų į kunigu semina
rijas! Gal tada ir Hamiltono vys
kupijai nereikėtų “Lay minis
ters of the Eucharist” (mano pa
rapijoje yra 38!). Tikiu, kad 
kiekvienam būtu daug malo
niau priimti Švenčiausiąjį iš sak
ramentinio kunigo, negu iš “lay 
minister”. Taigi, kunigams dar
bo netrūksta, tik parapijoms 
trūksta kunigų!

* * *
2. Sveikintina, kad lietuvis 

kunigas nori dirbti lietuvių pa
rapijoje. Tikiuosi, kad ir vysku
pai skirs lietuvį kunigą į lietu
vių parapiją, nes pamaldos at
liekamos gimtąja kalba. Tačiau 
nereikia susidaryti klaidingos 
nuomonės, kad “... Lietuvoje 
... bažnyčios būdavo centrai re
liginės, socialinės, kultūrinės ir 
švietimo veiklos, o kunigai bū
davo tu centrų vadai...” Gal iš 
dalies būtų galima sutikti, jog 
taip buvo tolimoje praeityje, 
kai katalikai ir protestantai var
žėsi dėl tikinčiųjų, gal vysk. M. 
Valančiaus ir spaudos draudi
mo laikais. Tačiau po 1918 m.

Arthur Meen 
Minister 
T.M. Russell 
Deputy Minister 

nepriklausomybės atgavimo, 
ypač po 1926 m. įvykių, bažny
čios nebuvo centrai, kunigai va
dai autoriaus paminėtos veiklos, 
žinoma, išskyrus religiją. Jei au
toriui būtų buvusi žinoma to lai
ko Lietuvos vidaus politinė pa
dėtis, jis nebūtų padaręs tokio 
teigimo ir būtų supratęs, kodėl 
kunigai negalėjo tokio veikimo 
išvystyti. To laiko vyriausybė ir 
jos globojamos organizacijos 
nelabai buvo palankios kuni
gams. Be to, normaliose sąlygo
se socialiniai, kultūriniai ir 
švietimo reikalai tvarkomi tam 
tikrų ministerijų, kurios nusta
to veikimo gaires ir steigia ati
tinkamų institucijų tiems tiks
lams atsiekti.

Kas kita išeivijoje. Pradžioje 
ir dabar lietuviui bažnyčia buvo 
ir yra ne tik maldos namai, bet 
ir svarbus susibūrimo centras, 
o kunigas ne tik dvasios vadas, 
bet ir gana įtakingas visuomeni
nėje veikloje, žinoma, jaunas 
kunigas neturėtų tikėtis tuoj 
tapti “kultūros ir lietuvių socia
linių reikalų centro administra
torium”. Kunigas negalėtų va
dovauti chorams, šokiams, vai
dybos būreliams, bankams, šeš
tadieninėms lietuvių mokyk
loms, ateitininkams, skautams, 
šauliams ir t.t. ir 1.1. Tačiau jis 
ne tik galėtų, bet ir turėtų mo
raliai ir net materialiai padėti 
mokykloms bei organizacijoms 
kurtis, veikti. Atrodo, kad už
tektų aplankyti tokias lietuvių 
kolonijas, kuriose yra lietuvių 
katalikų bendrija, ir paklausti 
įvairių organizacijų vadovybes, 
kad galėtume įsitikinti, jog ku
nigų įnašas visuomeniniame 
veikime yra neišmatuojamas.

Nenurašykime ir tų lietuvių, 
kurie “... kartais nueina į kokį 
parengimą ar balių parapijos sa
lėje ...” Prisimenu Lietuvoje 
nevieną žydų komunistų parti
jos narį, kurie eidavo į sinagogą 
ne šnipinėti, bet duoti patarimų 
ir pranešti naujienas kitiems 
žydams, kaip gelbėti savo “kai
lį". Gal ir tas lietuvis, ateida
mas į parapijos salę, vieną die
ną gali tapti geru kataliku. Be 
to, mums svarbus kievienas lie
tuvis, kuris siekia nepriklauso
mos Lietuvos.♦ * *

3. Tikrai sunku suparsti au- 
riaus teigimą: “... Ar nėra svar
biau ateitininkui suprasti ir pa
sisavinti krikščionybės mokslą 
... negu eiti į lietuvių švento
vę ir bandyti būti “gerais” lie
tuviais, bet nieko neišmokti 
apie krikščionišką dvasinį gy
venimą?” Jeigu toje kolonijoje 
yra lietuvių šventovė, ateitinin
kų draugovė, aišku, yra ir šešta
dieninė lietuvių mokykla. Ne
abejotina, kad ateitininkas turi 
galimybę pramokti lietuvių kal
bos ir suprasti lietuvių pamal
das. Aš pats, turėdamas progos 
lankyti lietuvių ir anglų pamal
das, galiu drąsiai tvirtinti, kad

(Nukelta j 7-tą psl.)
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PAVERGTOJE TĖVItJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
V. ALSEIKOS KNYGA
Vytautas Alseika “Gimtojo Kraš

to” 27 nr. paskelbtame pasikalbėji
me džiaugiasi jau užbaigta knyga 
“Trys dešimtmečiai emigracijoje”. 
Mat, buvo asmenų, pranašavusių, 
kad jis jos nesuskubs užbaigti ir kad 
jam teks iškeliauti į kapines A. Mor
kaus ir J. Mikuckio pėdomis. Atsimi
nimai liečia lietuvių pabėgėlių gyve
nimą Vokietijoje 1944-49 m., imigra
ciją į JAV bei kitus kraštus ir imi
grantų būklę. Iš V. Alseikos prasi- 
tar.'mų betgi matyti, kad jam labiau
siai rūpėjo kompartijos įsakytas išei
vijos patriotinių organizacijų ir va
dų niekinimas, pasišaipymas iš Lie
tuvai vaduoti vedamos kovos, kuri 
buvo ir tebėra didelė rakštis Krem
liui. Dėl šios priežasties naiviai 
skamba V. Alseikos pageidavimas: 
“Būčiau labai patenkintas, jei ji pa
dėtų nušviesti tikrąjį emigracijos 
veidą ir užjūrio skaitytojams”. 
Mums tas išeivijos veidas seniai pa
žįstamas ir be V. Alseikos pastan
gų, tarnaujančių Maskvai. Okupuo
tos Lietuvos skaitytojams knyga iš 
tikrųjų gali būti įdomi, nes juos so
vietinė cenzūra jau yra išmokiusi 
skaityti ir tarp eilučių.

RUOŠIASI EKSPEDICIJOMS
K. Račkausko pranešimu “Tiesos” 

141 nr., kraštotyrininkai šiemet pla
nuoja surengti 33 kompleksines eks
pedicijas. 1972 m. jų turėta 8, 1973 
m. — 15, 1974 m. — 20. Ekspedici
jų pobūdis neatskleidžiamas, išsky
rus prasitarimą, kad trečdalis jų 
rinks istorinę medžiagą Alytaus, 
Kapsuko (Marijampolės), Kauno, 
Kėdainių, Lazdijų, Šilalės rajonuose, 
kitas trečdalis tyrinės Anykščių, Ku
piškio, Zarasų rajonuose ir Šiau
liuose numatomas nusausinti ar 
užstatyti vietoves. Istorinę medžiagą 
kompartija savaip interpretuoja, kar
tais versdama kraštotyrininkus dirb
ti grynai propagandiniam reikalam. 
Būsimiems ekspedicijų vadovams 
Kraštotyros Draugijos centro taryba 
surengė respublikinį seminarą, ku
riame metodinius pranešimus pada- 
rė mokslininkai — B. Kerbelytė, R. 
Merkienė, R. Krutulytė, A. Tyla ir 
K. Grigas.

ŽURNALISTŲ SEMINARAS
Žurnalistai, rašantys pasaulėžiū

ros ir ateizmo klausimais, turėjo sa
vaitę trukusią seminarinio pobūdžio 
stovyklą Molėtų rajone prie Bebru- 
so ežero, čia juos švietė stambiais 
mokslo laipsniais prisidengę ateizmo 
specialistai: filosofijos daktarai J. 
Minkevičius, B. Genzelis, filosofijos 
mokslų kandidatai B. Kuzmickas, J. 
Gaidys, kultūros ministerijos dar
buotoja R. Gedrienė, Vilniaus uni
versiteto dėstytojas G. Jatkonis, žur
nalistas V. Radaitis ir net pats reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinis K. 
Tumėnas. Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas rajonų ir miestų laikraščių 
vaidmeniui kovoje už materialistinę 
pasaulėžiūrą. Stovykloje surengtą 
ateistinio rašinio konkursą laimėjo 
trys redakcijų darbuotojai: Telšių 
rajono laikraščio “Komunizmo Švi- 
turys” — M. Kvarciejūtė, Šilutės ra
jono “Komunistinio Darbo” — S. 
Mėlinauskas ir Utenos rajono “Leni
no Keliu” — M. Stundžia. Stovyk
lautojus aplankė Žurnalistų Sąjun
gos pirm. A. Laurinčiukas, Vilniuje 
veikiančio ateizmo muzėjaus vado
vas A. Martinionis.

MUGĖ VARĖNOJE
Daug dalyvių susilaukė tradicinė 

varėniškių mugė liepos 1 d. Juos 
viliojo prekybininkų parūpinti ries
tainiai, skilandžiai, rūkyti žiobriai, 
garuojantys šašlikai, gaivino lietuviš
ka gira. Senovinių dzūkiškų dainų 
ir polkų programą atliko rajono sa
viveiklininkai.

DELHI, ONTARIO
PAMINĖTA LIETUVOS OKUPA

CIJA. Birželio 15 d. Delhi lietuvių 
organizacijos ir visuomenė paminė
jo Lietuvos okupacijos liūdną 35 me
tu sukaktį. Dar prieš birželio 15 d. 
Tillsonburgo radijas per 4 dienas 
pranešinėjo apie 1940 m. birželio 
15 d. rusų ginkluotą įsibrovimą į 
Lietuvą, masinius lietuvių trėmimus 
į Sibirą ir antrą Lietuvos okupaciją 
II D. karo pabaigoje, kuri trunka 
iki šių dienų. Taipogi Tillsonburgo 
ir Delhi laikraščiai plačiai aprašė 
šią lietuvių tautos tragediją.

Birželio 15 d. Delhi lietuvių orga
nizacijos ir visuomenė pamaldomis 
šventovėje ir prie kankinių kry
žiaus vainiko padėjimu paminėjo 
Lietuvos okupacijos žiaurumus. Prie 
kankinių kryžiaus buvo priimta pro-
testo rezoliucija ir pasiųsta Kanados Stepas Jakubickas

Jūrų šaulių “Palangos” kuopa St. Petersburge, Floridoje, surengė šaudymo 
varžybas policijos šaudykloje, kurią parūpino kuopos pirm. V. Baranauskas. 
Šaudymo liniją tvarkė M. Baranauskienė. Pirmą vietą laimėjo V. Baranaus
kas, II — G. Baranauskas, III — J. Radvila. Po šaudymo buvo surengta 
išvyka į Seminole parką

PIRMOJI PARODA
Radvilės Zagurskytės pranešimu 

“Komjaunimo Tiesoj” liepos 3 d., 
Vilniaus ateizmo muzėjus išniekinto
je šv. Kazimiero šventovėje surengė 
I respublikinę liaudies menininkų 
darbų parodą antireligine tematika. 
Ji mini lankytojus susimąstyti ver
čiantį A. Gedvilo medžio bareljefą 
“Mano Viešpatie! Juk aš nieko ne
užmušiau, aš ‘ik nurodinėjau, ką pa
šalinti, kuris komjaunuolis, komu
nistas, aktyvistas”. Parafrazuojant 
šią mintį, būtų lengva sukurti dar 
įdomesnį kūrinį “Tėveli ir mokyto
jau Staline! Aš nenukankinau de
šimčių milijonų nekaltų kalinių Si
bire. Aš tik juos suėmiau, apkalti
nau, be teismo nuteisiau, vykdyda
mas tavo valią. O kad jie numirė, ne
sugebėdami prisitaikyti prie gamtos 
ir darbo sąlygų, patys kalti. Kalti ir 
dėlto, kad dabar savo kaulais daro 
gėdą Sovietų Sąjungai, didžiausiai ir 
žiauriausiai žmonių naikintojai pa
saulio istorijoje”. Parodoje dalyvau
ja liaudies skulptoriai, tapytojai, me
džio drožėjai, vario kalinėtojai ir 
net keramikai.

VANDENS AUKOS
Lietuvos skęstančiųjų gelbėjimo 

draugijos komiteto pirm. Vytauto 
Bražiulio pranešimu, Lietuvos van
denyse vien tik per liepos 5-6 d.d. 
savaitgalį nuskendo 12 vyrų ir 3 
moksleiviai. Ši tragedija G ištiko ne
didelėse kūdrose, 6 — upėse, 2 — 
ežeruose ir 1 — jūroje, žuvusieji 
vyrai daugiausia buvo neblaivūs. 
Statistika liudija aukų skaičiaus di
dėjimą.. Per pirmąjį šių metų pusme
tį jų jau susilaukta apie 280. Minė
tosios draugijos darbuotojas Jonas 
Kilius kitame pranešime spaudai pa
grindinėmis šios liūdnos statistikos 
priežastimis laiko girtavimą ir mau
dymąsi apsaugos neturinčiose vieto
se. Būdami girti, nuskendo: Nemune 
prie Kačerginės — kaunietis A. Sin
kevičius, Dubysoje — B. Budrys iš 
Raseinių rajono Taurupio kaimo, A. 
Geručio seklios kūdros dumble Jo
niškio apylinkėje — S. Norkus. Ne
atsargumo aukomis tapo: keturiolik
metis kaunietis V. Pavalkis Neryje 
prie Kleboniškio, batavietis V. Čiu- 
rinskas Nemune.

AUTORIŲ TEISĖS
Sovietų Sąjungai įsijungus į tarp

tautinę autorių teisių konvenciją, 
okupuotoje Lietuvoje buvo įsteigtas 
sąjunginės autorių teisių agentūros 
respublikinis skyrius, vadovaujamas 
Jono Leikausko. Jo pranešimu 
“Komjaunimo Tiesos” 137 nr., šis 
skyrius turi teisę parduoti užsieniui 
ne tik Lietuvoje išleistas knygas, 
bet ir spaudai ruošiamų grožinių bei 
mokslinių knygų, partitūrų rankraš
čius. Naujove laikoma nuomos sutar
tis su užsieniu, kurios dėka galima 
susipažinti su užsienio kūriniais ir 
tik tada padaryti nutarimą, ar verta 
juos įsigyti. Tuos ryšius su užsieniu, 
atrodo, tvarko sąjunginės autorių tei
sių agentūros valdyba Maskvoje. Ne
seniai įvykusiame vilniečių posėdy
je dalyvavo valdybos pirmininko pa
vaduotojas V. Sitnikovas.

15.000 DIPLOMŲ
Vilniaus Pedagoginį institutą šie

met baigė jau XXX laidos 479 busi
mieji mokytojai, kurių aštuoni dip
lomus gavo su pagyrimais. Rektorius 
V. Uogintas 15.000-tąjį diplomą įtei
kė gamtos - geografijos bei fizinio 
auklėjimo specialybės absolventui 
Romualdui Murėnui, kuris visą lai
ką mokėsi tik penketukais ir dabar 
lieka dirbti institute. Trumpame 
pranešime taipgi pabrėžiama, kad R. 
Murėnas yra Lenino stipendininkas 
ir instituto komjaunimo komiteto 
sekretorius. V. Kst.

ministeriui pirmininkui. Prie kanki
nių kryžiaus minėjimo apeigose da
lyvavo vietinių laikraščių reporte
riai, kurie savo spaudoje plačiai (su 
nuotraukomis) aprašė lietuvių tautos 
okupaciją ir lietuvių kovą už savo 
laisvę.

Į pasiųstą protesto rezoliuciją iš 
Kanados vyriausybės buvo gautas 
oficialus atsakymas. Jame užsienio 
reikalų ministeris MacEachen, kaip 
ir kitiem laiškų rašytojam, pareiš
kia, kad Kanada ir toliau nepripa
žįsta Baltijos valstybių įjungimo Sov. 
Sąjungon. Europos saugumo konfe
rencijoje Kanados delegacija išven
gusi betkokių pareiškimų ar doku
mentų, pripažįstančių pokario vals
tybių sienas. Pastarąsias turėtų pri
pažinti taikos sutartis.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į Kanados šaulių moterų 

sąskrydį - gegužinę
rugpjūčio 17, sekmadienį, Old Boys Club House,
Henley Island, St. Catharines, Ontario

ue ^oTC

• Bus įvairi programa, gera muzika ir užkandžiai.
• Pradžia 12 valandą.

Povilo Lukšio šaulių kuopa .
Toronto—Hamilton Quenn Elizabeth Highway

Henley Island

---- Martindale
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Hamilton, Ontario
TAUTOS ŠVENTĖS minėjimą ir 

Vilniaus Dieną š.m. rugsėjo 13 d. 
rengia Tautos Fondas. Meninę pro
gramos dalį atliks Niagaros pusiasa
lio “Nemuno” ansamblis, vadovau
jamas St. Zubrickienės. šokiams gro
ja J. Vaičiaus orkestras. Jau gauti 
loterijai du laimės staliukai iš M. 
Juodžio ir A. Šilinsko. Tai bus pir
mas rudens parengimas Jaunimo 
Centre. Prašoma šią datą rezervuoti 
Tautos Fondui ir paremti mūsų lais
vės kovą finansiškai. K. B.

JUNGTUVĖS. Vitos Skvereckaitės 
ir F. G. Peters jungtuvės įvyko lie
pos 12 d. Aušros Vartų parapijos 
šventovėje. Vestuvinės vaišės, daly
vaujant per 200 svečių, įvyko Jauni
mo Centro salėje. Jaunavedžius svei
kino Hamiltono apylinkės pirm. L. 
Skripkutė, pirmasis pabrolys ir abu
du jaunųjų tėveliai. Taip pat gauta 
visa eilė sveikinimų telegramomis iš 
giminių, draugų. Svečių buvo atvy
kusių net iš Europos. Vakarui suma
niai vadovavo Z. Gedminas. Jaunieji 
povestuvinei kelionei išvyko į Va
karų Kanadą ir JAV. Linkime gra
žiausios ateities.

“AIDAS” vėl gavo iš federacinės 
valdžios savo veiklai plėsti $2.600. 
Šiuo metu “Aidas” atostogauja, o 
rugsėjo pradžioje pradės ruoštis 
koncertams ir dainų šventei, kuri 
įvyks spalio 11 -12 d.d. Hamiltone.

J. P.
PADĖKA

Už mums suruoštą pagerbimą ir 
vaišes 25-rių m. vedybinio gyvenimo 
sukakties proga nuoširdžiai dėkoja
me: motinai ir patėviui Alf. A. Pa
tamsiams, už sveikinmus ir linkėji
mus pagerbimo vadovui St. Garliaus- 
kui iš Detroito, A. Patamsiui, dėdei 
B. Milašiui; visiems dalyviams už 
sveikinimus ir gražias dovanas: J. 
Asmenavičiams, K. Baronams, E. 
Dirsienei, A. Dirsei, E. Giedraitie
nei, O. Grau, St. Garliauskams, R. 
Garliauskaitei, A. Haakams, Al. Juo- 
zapavičiams, M. Jonikams, Gr. Jase- 
vičiams, V. Jonuškoms, A. Jankaus
kams, L. Koperskiams, P. Kanopoms, 
D. Kočinskiams, V. Leparskams, B. 
Milašiams, L. Meškauskams, K. Mi
leriui, F. Krivinskams, P. Sakalams, 
A. Šilinskui, R. Rožanskams, M. 
Šniuoliams, J. Sears, J. Virkiečiams, 
V. Vitkevičiams, L. Urbonienei, M. 
Hybams, R. Stenmeyer, K. Tron- 
tams, Miss Lyndai ir Patty.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
paliks mūsų bendrame gyvenime il
gai, ilgai atmintyje. Dar kartą — 
ačiū visiems! jūsų _

J. L. Toliai

JONAS JUOZEVIČIUS iš Čikagos 
kalba jaunimo suvažiavime Londone, 
Ont., kur buvo svarstomi jaunimo 
kongreso reikalai.

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

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 $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

Darbščiosios lietuviškos sodybos šeimininkės Hamiltono Gage Parke ruošiasi 
vaišinti lankytojus “It’s Your Day” festivalio metu. Iš kairės: Vida Stane
vičienė, St. Petkevičienė Nuotr. K. M.

St. Catharines, Ont., tautybių festivalyje solo dainuoja iškilioji lietuvaitė
Ramona Braunel tūkstantinei miniai Nuotr. S. Ulbino

London, Ontario
VEDYBOS “BALTIJOS” ANSAMB

LYJE. Liepos 11 d. Šiluvos parapijos 
salėje Santuokos sakramentą priėmė 
ištikima “Baltijos” ansamblio šokėjų 
pora Julija čegytė ir Antanas Vyš
niauskas. Sakramentą suteikė para
pijos klebonas kun. B. Pacevičius ir 
Delhi klebonas kun. dr. J. Gutaus
kas. Mišioms asistavo brolis Tomas. 
Iškilmėje dalyvavo labai daug žmo
nių. “Veni Creator” giedojo “Balti
jos” choras. Per šv. Mišias smuiku 
grojo jaunoji čegienė. Jai akompa
navo Jonas Čegys. Taip pat per Mi
šias giedojo jaunųjų mergaičių cho
ras. Vestuvinis pokylis įvyko gražio
je “Wonderland” salėje. Sveikino 
jaunuosius Vyšniauskus londoniš- 
kiai, hamiltoniškiai ir delhiškiai. Po 
vakarienės šokiai buvo pradėti Rez- 
ginėle. Tai buvo iškilmingiausia ir 
didingiausia Rezginėlė betkada šok
ta “Baltijos” ansamblio. Pastarasis 
tvirtai suraizgė juostomis jaunave
džius ir šiandieną jiems taria: “Juli
ja ir Antanai, priimkite linkėjimus 
mūsų nuoširdžius, saulėtos dienos, 
ramūs vakarai ir Dievo palaima vi
sad telydi Jus”.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS liepos 
13 d. pasirodė pavergtųjų tautų fes

Sudbury, Ontario
MIRTIES METINĖS. Liepos 20 d. 

vasarvietėje “Baravykas” buvo su
ruoštas Povilo Jutelio iniciatyva me
tinis a.a. Petro Jutelio prisiminimas. 
Paties Petro pastatytoj pastogėj bu
vo įrengtas altorius. Ten kun. Ant. 
Sabas sukalbėjo Rožinį ir atlaikė Mi
šias už buvusio tos vasarvietės savi
ninko vėlę. J. Kručas savo kalboje 
per garsiakalbį plačiau apibūdino 
velionies nuopelnus mūsų kolonijai 
ir lietuvybei. Velionis labai rėmė lie
tuvišką spaudą ir pats prenumeravo 
12 laikraščių. Todėl jam pagerbti 
buvo suruošta loterija. Gauta $200 
gryno pelno, kuris paskirstytas taip: 
“Tėviškės Žiburiams” ir “N. Lietu
vai” po $70, “Draugui” — $25, “Mo
teriai” — $20 ir “Kariui” — $15. 
Dalyvavo daugiau kaip 100 tautiečių 
— vietinių ir atvykusių iš Floridos,

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ............... 7’/z %
term, depozitus 1 m. BVi°/o

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10!/2%

(’tinin/jer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641 

tivalyje Detroite. Nors festivaliui 
daug pakenkė lietingas vakaras, bet 
“Baltijos” ansamblio narių nuotaika 
ir publikos nuoširdus priėmimas pa
darė vakarą labai sėkmingą. Progra
moje dalyvavo prieš dvi dienas su
situokę Julija ir Antanas Vyšniaus
kai. Daug ovacijų sukėlė publika, 
kai mūsų šaunioji pranešėja Lydija 
Keraitė paskelbė, kad Rezginėlėje 
jaunavedžių vaidmenį atliks tie, ku
rie prieš porą dienų susituokė. Vaka
re, kartojant programą, Rezginėlėje 
jaunavedžių vaidmenį atliko mūsų 
šokėjai Lydija Keraitė ir Saulius 
Dragūnevičius. Publika vėl kėlė ova
cijas, kai buvo pranešta, kad Lydija 
ir Saulius susituoks š.m. spalio mė
nesį. “Baltijos” ansamblis dėkoja 
detroitiškiams už nuoširdžias vaišes 
festivalio metu. Po programos an
samblis nuvyko pas p.p. Matvekus. 
Prisivaišinęs jaunimas, nors ir nu
vargęs, gerai nusiteikęs grįžo namo.

Su pasijodymu Detroite “Baltija” 
užbaigė pirmą šių metų veiklos dalį. 
Buvo labai sėkmingi ir darbingi me
tai; sustiprėta dainoje ir šokyje. Va
dovai ypatingai džiaugiasi, kad an
samblio tarpe kuriasi lietuviškos šei
mos. M. Ch.

Čikagos, Toronto čia paatostogauti. 
Visus Povilas Jutelis pavaišino ska
niai paruoštais KLB Sudburio apy
linkės pirmininkės Jadvygos Labuc- 
kienės pietumis. Pagarba Povilui, 
kuris taip gražiai ir prasmingai pa
gerbė savo brolį mirties metinių 
proga.

STREIKAS. Aštuonias dienas už
trukęs INCO darbininkų streikas pa
sibaigė liepos 18 d. Kai vyko darbi
ninkų balsavimai priimti ar atmesti 
sutartį, iš Toronto atvažiavo pilnas 
sunkvežimis barzdotų komunistų agi
tatorių, kurie norėjo sutrukdyti lais
vus balsavimus ir įžūliai ragino dar
bininkus nepriimti sutarties. Buvo 
atsivežę komunistinės propagandos, 
bet susipratę darbininkai juos išvijo, 
suplėšė jų peršamą komunistinę 
spaudą. Kad geriau galėtų apgauti
darbininkus, buvo pasivadinę “Inde
pendent Socialists” vardu. Savo tik
ro veido nedrįso parodyti, nes žino, 
kad INCO darbininkų tarpe yra ne
mažai pabėgusių nuo komunistinio 
teroro ir jų peršamo rojaus.

SVEČIAS. Jonas Staškevičius, mo
kyklų inspektorius iš Punsko, pra
leido šešias savaites vasaros atosto
gų pas seserį Eleną ir svainį Stasį 
Tolvaišas. ‘Ta proga aplankė Sault 
Ste. Marie, Niagaros krioklį, Toron
tą, Wasagą ir kitas įžymesnes Onta
rio provincijos vietas. Iš Toronto 
per Niujorką grįžo lėktuvu į Suval
kų trikampį. K. A. S.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

J. A. Valstybės
EUROPOS SAUGUMO KONFE

RENCIJAI artėjant prie užbaigos, 
VLIKas birželio 30 d. pasiuntė ant
rąjį memorandumą visiems laisvo
sios Europos ir S. Amerikos vyriau
sybių vadams. Pirmasis memorandu
mas, vadinamas didžiuoju, jiems bu
vo įteiktas 1972 m. lapkričio mėnesį.

“CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR” dienraštis paskelbė žurnalisto 
Paul Wohl straipsnį, kuriam jis pa
naudojo ELTOS paruoštą medžiagą 
apie “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”, dabartinę būklę Lietuvo
je, pateiktas trijų naujausių “Kroni
kų” ištraukas. Straipsnis išryškina 
sovietų taikaus sambūvio apgaulin-- 
gumą — naują tikinčiųjų persekioji
mo bangą okupuotoje Lietuvoje. Ši 
ELTOS informacinė medžiaga buvo 
išsiuntinėta žymiesiems JAV bei Ka
nados laikraščiams ir žinių agentū
roms.

LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS, turėjęs įvykti rugpjūčio 
19 - 21 d.d. Brooklyno kunigų semi
narijoje, atidedamas. Jo vieta bei 
data bus paskelbtos vėliau.

PROF. STEPONAS KAIRYS, Di
džiojo Vilniaus seimo atstovas, Lie
tuvos Tarybos narys ir Nepriklauso
mybės Akto signataras, prieš 10 me
tų buvo palaidotas Čikagos lietuvių 
tautinėse kapinėse, šio žymaus mū
sų tautos veikėjo atminimą dabar 
norima pagerbti specialiu antkapi
niu paminklu. Vykdomąjį komitetą 
paminklui statyti sudarė Čikagos bei 
jos apylinkės lietuviai: pirm. dr. Jo
nas Valaitis, vicepirmininkai — inž. 
K. Burba, inž. A. Didžbalis, J. Pet- 
niūnas, dr. J. Puzinas ir A. Pužaus
kas, sekr. G. J. Lazauskas, ižd. Jonas 
Krutulis, 7225 So. Richmond Ave., 
Chicago, Ill. G0629, USA. Tel. 312- 
476-2929. Visuomenė savo aukas pra
šoma siųsti ižd. J. Krutulio adresu. 
Lygiagrečiai yra sudarytas ir lėšų 
telkimo komitetas, vadovaujamas 
pirm. Juozo Skorubsko. šio komite
to vicepirmininkai — Valdas Adam
kus, Pranas Andrijauskas, dr. Gedi
minas Balukas, Stasys Baras, Algir
das Didžiulis, Faustina Mackevičie
nė, Aldona Merkelienė, Mykolas 
Pranevičius, Irena Rimavičicnė, sek
retorė — Janina Vienužienė.

BALFO CENTRO VALDYBOS 
PIRM. M. RUDIENĖ, sužeista eismo 
nelaimėje Čikagoje, po trijų savai
čių gydymosi ligoninėje grįžo namo 
ir sveiksta dr. P. Brazio priežiūroje.

PRANCIŠKONŲ VIENUOLIJOS 
gen. kun. K. Koscr vienuolijos gar
bės nario titulus suteikė dviem lie
tuviam prelatam bei protonotaram 
— Pranciškui Jurui ir Jonui Balko
nui už jų didelius nuopelnus Lietu
vos Šv. Kazimiero pranciškonų pro
vincijai. Jie yra pirmieji lietuviai, 
susilaukę tokio augšto pranciškonų 
vienuolijos pagerbimo. Abu prelatai 
įjungiami į pranciškonų vienuolijos 
maldų, malonių ir nuopelnų privile
gijas, jiems leidžiama dėvėti pran
ciškonišką abitą.

IŠ EUROPOS GRĮŽO Oklahomos 
universiteto prof. dr. V. S. Vardys, 
dalyvavęs III baltietiškųjų studijų 
konferencijoje Stockholme ir skaitęs 
pranešimą apie socialinius pasikeiti
mus bei tautiškumo apraiškas oku
puotose Baltijos valstybėse, šia pro
ga jis taipgi lankėsi V. Vokietijoje 
ir Britanijoje, susitiko su lietuviais 
kultūrininkais, mokslo žmonėmis.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIAI lau

kia svečių iš JAV — čikagiečių so
listų Bernardo Prapuolenio, Nerijos 
Linkevičiūtės ir Los Angeles mieste 
gyvenančios pianistės Raimondos 
Apeikytės. šios trijulės koncertai 
įvyks: rugpjūčio 2 d. Valencijoje, 
rugpjūčio 3 d. Karake. Jų pelnas ski
riamas III lietuvių jaunimo kongre
sui Argentinoje, Urugvajuje ir Bra
zilijoje. Jaunuosius menininkus kon
certuoti didžiosiose P. Amerikos lie
tuvių kolonijose siunčia PLB val
dyba.

Brazilija
ANTANO ŠKĖMOS “ŽVAKIDE” 

Sao Paulo mieste ruošiasi statyti at
eitininkai sendraugiai, vadovaujami 
pirm. Vinco Tūbelio. Pagrindinius 
vaidmenis atliks mėgėjai aktoriai V. 
Banys, J. Kraujelytė, A. Sliesoraitis, 
K. Miliauskas, N. Guzikauskaitė.

PORTUGALŲ - LIETUVIŲ KAL
BŲ ŽODYNĄ Sao Paule baigia ruoš
ti spaudai Alfonsas D. Petraitis ir 
Liucija Jodelytė. Lietuvių - portuga
lų kalbų žodyną pernai išleido Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenės aka
deminis sambūris.

KUN. JONUI KIDYKUI, SJ, išvy
kus į JAV dirbti Klevelando lietu
vių parapijoje, Sao Paule leidžiamo 
savaitraščio "Mūsų Lietuva” redaga
vimą perėmė redakcinė komisija: 
kun. Pr. Gavėnas, ligšiolinis admi
nistratorius kun. P. Daugintis, kun. 
A. Saulaitis ir BLB tarybos vice- 
pirm. A. Petraitis.
Argentina

JAUNIMO KONGRESO RENGĖJU 
pasitarime Buenos Aires mieste bu
vo aptarta čia rengiamos stovyklos 
programa. Kiekvienai stovyklos die
nai parinktos skirtingos temos, bū
tent, “Kongreso tikslai”, “Lietuva 
dabar”, “Lietuvos jaunimas”, “Lie
tuvių kultūros skleidimas tarp jau
nimo”, “Lietuviški Kūčių bei Kalė
dų papročiai”, šias temas išryškins 
paskaitininkai iš Argentinos, Brazi
lijos, Australijos ir Urugvajaus. Sto
vyklautojai bus suskirstyti į 14 bū

relių praktiniams įvairių sričių užsi
ėmimams. Rytinei programai vado
vaus E. Rudytė, popietinei — L Si- 
manauskienė, o visos programos va
dove bus N. Zavickaitė. Stovyklos 
renginius papildys lietuviškų ir mo
derniškų šokių vakarai prie laužo, 
tradicinės lietuviškos Kūčios su do
vanomis, sportas, foto paroda, repe
ticijos tautinių šokių šventei, pasi
ruošimas studijų savaitei, kasdieni
nės ekskursijos į Buenos Aires. 
Kongreso šventė Buenos Aires San 
Martino teatre įvyks gruodžio 26, 
antrąją Kalėdų dieną. Į Urugvajaus 
Montevideo miestą bus vykstama 
laivu. Ten gruodžio 27 d. bus sureng
tas kongreso talentų vakaras. Ren
gėjų pasitarime Argentinai atstova
vo V. Barzdžius, J. Baltrūnas, J. Mi
kalonis, N. Zavickaitė, M. Balčiūnai
tė, ALOS Tarybos pįrm. A. Mičiū- 
das, kun. J. Margis, A. Rauplėnas, 
E. Rudytė, I. Simanauskienė, R. Sta- 
lioraitis ir kun. A. Steigvilas, Brazi
lijai — kun. A. Saulaitis, M. Baubly
tė ir A. Steponaitis, Urugvajui — 
R. Vitkauskienė, Gvidas ir Rosa Ma- 
čanskiai. Dalyvių eilėse buvo ir dvi 
talkininkės iš JAV — Argentinon 
atvykusi Rasa šoliūnaitė, Brazilijon 
— Marija Saulaitytė.

Australija
AUSTRALIJOS PREMJERAS G. 

WHITLAMAS Launcestono mokyk
loje dėl Pabaltijo susikirto su geo
grafijos mokytoju Tomu McGlynn. 
Paklaustas vieno mokinio, kodėl 
Australija pripažino Baltijos valsty
bių įjungimą Sovietų Sąjungon, G. 
Whitlamas šį savo žingsnį bandė tei
sinti teigimu, kad šios valstybės tik 
20 metų buvo nepriklausomos 1919 - 
1939 m. laikotarpyje. Be to, jos gir
di, buvusios fašistinės. Prieš toki G. 
Whitlamo nesusigaudymą istorijoje 
pasisakė T. McGlynn, kuris dvejus 
metus yra gyvenęs Lietuvoje. Pasak 
G. Whitlamo, Baltijos valstybėse bu
vo tiek demokratijos, kiek ir Hitle
rio Vokietijoje. Į tokį savo pareiški
mą G. Whitlamas susilaukė reakci
jos ir spaudoje. Pvz. “Sun” laikraš
tyje jį sukritikavo H. W. Birrell, 
primindamas skaitytojams, kad Bal
tijos valstybių “fašizmas” visiškai 
nublunka, kai jį palygini su Hitlerio 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga, šių 
dviejų užkariautojų į Baltijos kraš
tus atneštu fašizmu bei brutalumu. 
Apie turėtą laisvę G. Whitlamui gali 
papasakoti imigrantai iš Baltijos 
valstybių. Pastarųjų atidavimas So
vietų Sąjungai liudija, kad G. Whit
lamo Australijos vyriausybė yra aiš
ki komunistinių reikalų bei pergalių 
rėmėja.

Britanija •<
PENKTADIENIO KLUBAS, vei- 

kiantis Londono Lietuvių Namuose, 
kiekvieną penktadieni organizuoja 
lietuvių susibūrimus, kuriuose kvie
čiami dalyvauti ne tik vietiniai lie
tuviai, bet ir svečiai iš Kanados, 
JAV ir kitų pasaulio valstybių, čia 
jie turės progą susipažinti su Brita
nijos lietuvių gyvenimu, susitikti su 
senais pažįstamais, užmegzti naujas 
pažintis. Lietuvių Namų adresas: 
Lithuanian House, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT. Lietuvių 
Namuose taip pat yra įsikūręs ir vie
nintelis mūsų tautiečių Europoje sa
vaitraštis “Europos Lietuvis”.

Vokietija
LIETUVIŲ SIELOVADOS CENT

RE Bad Woerishofene vasarą praleis 
Europos lietuvių vysk. A. Deksnys, 
iš Italijos atvykęs su prel. P. Celie- 
šium. Šventųjų Metų proga Romoje 
įvykusiose lietuvių iškilmėse vysk. 
A. Deksnys juto nuovargį. Širdies li
gų specialistas jam patarė poilsi- Iš 
Bad Woerishofeno vysk. A. Deksnys 
buvo nuvykęs šiaurinėn Italijon da
lyvauti XXII-joje Europos lietuvių 
savaitėje, o dabar vėl yra grįžęs V. 
Vokietijon.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ GYDY
TOJŲ KLUBAS buvo įsteigtas 1970 
m. lapkričio 15 d. dr. Gintauto, dr. 
Laukaičio, dr. Ašoklienės, dr. Bylai- 
čio, dr. Paltarokaitės. Valdybon jie 
išrinko: pirmininku — dr. Bylaitį, 
iždininke — dr. Paltarokaitę. Klubo 
tikslas — jungti visus lietuvius bei 
artimai su lietuviais bendraujančius 
ar lietuviams palankiai nusiteikusius 
gydytojus V. Vokietijoje, gvildenti 
medicinines, kultūrines, socialines 
problemas, rūpintis savitarpine pa
rama bei informacija, palaikyti glau
džius ryšius su tautiečiais, teikti 
jiems reikalingą pagalbą, remti 
augštojo mokslo siekiančius lietu
vius studentus. Lietuviai gydytpjai 
V. Vokietijoje yra plačiai išsisklaidę 
dėl profesinių sąlygų. Vokietijos LB 
turi apie 1.400 registruotų narių, ku
rių eilėse yra 26 gydytojai. Didesnė 
jų pusė dalyvauja lietuviškoje veik
loje bei ją remia. Klubo suvažiavime 
š.m. birželio 15 d. Bad Godesbergo 
baltiečių krikščionių rūmuose pir
miausia buvo pareikštas solidarumas 
Čikagoje gegužės 24 - 25 d.d. įvyku
siam dešimtajam Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavimui. 
Aptarę ateities veiklos gaires, suva
žiavimo dalyviai klubo pavadinimą 
nutarė pakeisti į Vokietijos Lietu
vių Gydytojų Draugiją. Taipgi nu
tarta sudaryti specialų fondą, kurio 
vienkartinės pašalpos bus teikiamos 
lietuviams studentams ir mokslei
viams. Naujoji draugija savo meti
nius suvažiavimus turės gegužės pra
džioje. Juos jungs su kitais baltiečių 
renginiais ir stengsis pasirūpinti ati
tinkama kultūrine programa.



JAUNIMAS IŠEIVIJOS TEATRE
ANATOLIJUS KAIRYS

Teatro reikšmė išeivijoje su
stiprėtų, jei mes pajėgtume jį 
užpildyti išimtinai jaunimu. Li
tuanistinės mokyklos yra gry
nai mokymo institucijos ir savo 
darbą tęsia išimtinai vaiko am
žiuje, brendimo periode, kai te
atras reikalauja jau beveik su
brendusio darbininko. Kaip į 
teatro darbą patraukti jaunimą 
ir jį išlaikyti? Klausimas nėra 
lengvai atsakomas. Jis spren
džiamas vietinėmis sąlygomis, 
nes kiekvienas miestas yra šiek 
tiek skirtingas savo veikla, nuo
taikomis ir finansiniais ištek
liais. Visdėlto norėčiau pasiū
lyti du receptus, kurie, mano 
nuomone, galėtų įnešti šiek tiek 
aiškumo.

Patrauklumas
Reikia pažinti jaunimą ir ban

dyti jį suprasti šių dienų gyve
nimo eigoje. Sudaryti tinkamas 
ir jam priimtinas darbo sąlygas. 
Dramos sambūris ar dramos bū
relis turi vilioti jaunimą nauju
mu, įdomumu ir veržlumu į 
naujus, dar jo dvasiai tolimus 
darbo laukus.

Pirmoje eilėje reikėtų parink
ti specialius, jaunimui patrauk
lius veikalus. Jaunas žmogus 
yra drąsus, kovojantis, mėgstąs 
žygius, veržlus ir idealus. Hero
jiniai veikalai su aiškia proble
matika, drąsiais, nesvyruojan
čiais charakteriais gali būti pri
imtini geriau, negu beidėjiniai 
ir blankūs tematiškai. Jaunas 
žmogus, atėjęs į sceną, nori pa
sireikšti, sukurti atmintiną per
sonažą, šviesti žvaigžde žiūrovų 
akyse. Tuo ne tik jis pats pasi
reiškia, bet ir kitus patraukia, 
nes padarė “kažką” verto žiūrė
ti. Mano nuomone, įvairios bui
tinės dramos ar lengvos kome
dijos reikėtų palikti vyresnie
siems, o jaunimui duoti istori
nius veikalus su nepaprastais 
žygiais, nuotykiais, nuostabiais 
laimėjimais. Tokiuose veikaluo
se yra daugiau veikėjų, visi gali 
pasireikšti, susidaro grupės dir
bančiųjų, užsiangažavusių bend
rai teatro idėjai ar bendram te
atriniam darbui.

Jaunimo bendravimas
Kas pažįsta jaunimą, supran

ta jo troškimus judėti, keliauti, 
pamatyti, susipažinti, praplėsti 
savo akiratį. Nežiūrint fakto, 
kad teatro vieta namie, gastro
lės yra labai reikalingos ir turi 
būti skatinamos visomis prie
monėmis. Pasikeitimas vaidini
mais tiek kultūrine, tiek socia
line ar tautine prasme yra ne
pakeičiamas dalykas. įvairios 
ekskursijos, išvykos jaunimo 
dvasią skatina ir verčia aukotis 
darbui su malonumu. Jeigu Ka
nadoje būtų bent penki dramos 
teatrai, o Amerikoje bent 10, 
tai pasikeisdami, vieni kitus 
lankydami jie sukeltų tokią 
bangą, tokį kultūrinį judėjimą, 
kad didesnis miestas ar koloni
ja matytų kasmet po 3-4 vaidi
nimus ar net daugiau. Ir būtų 
lengva, nes reikėtų į metus 
kiekvienai grupei paruošti tik 
po vieną premjerą. Reikia ap
važiuoti net ir mažas lietuvių 
salas. Gali į vaidinimą ateiti tik
tai 50 asmenų, nesvarbu — vai
dinimas naudingas ir sau. Akto
riai turtėja patirtimi, krašto pa
žinimu.

Šia proga noriu konstatuoti 
malonų faktą, kad Hamiltono 
“Aukuro” išvykų ir gastrolių 
skaičiumi dar niekas nėra pra
lenkęs, įskaitant ir Ameriką. 
Pagarba ir padėka priklauso po
niai E. Kudabienei. Jei mes 
Amerikoje turėtume tokį asme
nį, turėtume žymiai veiklesnį ir 
našesnį teatrą. Tęskite šią tra
diciją toliau.

Varžybos
Amerikoje labai populiarūs 

įvairūs laimėjimai: prizai, do
vanos, diplomai, piniginės pre
mijos, atžymėjimai, įvertinimai, 
laipsniai ir t.t. Tai išbandytos ir 
geros priemonės. Kodėl jomis 
nesinaudoti? Visa tai naudoja
ma sporto, literatūros, mokslo 
pasaulyje. Tai kodėl mes, išeivi
ja, turime eigtis kitaip, lyg bū
tume šventieji? Jaunime kiltų 
entuziazmas, trauka, garbės pa

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. Meldutis Laupinaitis, LIBER- 

DADE OU ESCRAVIDAO? Front In- 
ternacional Contra o Comunismo. 
Caixa Postal 2082 Sao Paulo, Brasil, 
1975. Tiražas — 15.000.

SVEČIAS, 1975 m. 1 nr. Lietuvių 
evangelikų liuteronų laikraštis. Išei
na kas trys mėnesiai. Redaktorius — 
kun. A. Trakis, administratorė — dr. 
Adelė Trakienė, 6620 S. St. Louis 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Lei
dėjas — Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Bažnyčios vyriausioji taryba.

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS, SJ. 
Atsiminimai. Spaudai paruošė T. Br. 

jautimas. Matydami, kad visuo
menė ir vyresnieji taip vertina 
teatrą ir jame dirbančius, jau
nieji kreiptų daugiau dėmesio 
tautiniam įsipareigojimui. Kaip 
jaunimas gali dirbti, gaišinti 
laiką, aukotis, jei vyresnieji ir 
visuomenė serga apatija, abe
joja, pati save nuvertina, pati 
sau duobę kasa?

Premijos galėtų būti stipen
dijų pavidalu iki $1.000 arba 
kelionės į žymesnius amerikie
čių teatrus. Suprantama, jei tė
ra du ar trys teatrai, varžybos 
nėra Įspūdingos. Nėra galimy
bių kilti ar pasireikšti. Jeigu 
JAV-se veiktų 15 dramos sam
būrių, o Kanadoje 5-6 vaidybi
nės grupės, varžybos su tokio
mis premijomis ir dovanomis 
būtų įmanomos.

Pinigų klausimas
Visi gerai žinome, kad jauni

mui reikia pinigų (kam jų ne
reikia?). Nors tėvai ir duoda pil
ną išlaikymą, tačiau jaunas 
žmogus turi reikalų, kurių tėvai 
nefinansuoja. Slidinėjimas kal
nuose žiemos metu ar ekskursi
jos į užsienius vasaros metu, 
stovyklos, sutiktuvės, išleistu
vės, mokslo pradžia, mokslo pa
baiga ... Todėl nenuostabu, 
kad daug moksleivių ir studen
tų vasaros metu eina uždarbiau
ti. pardavinėti gėralų, ledų, 
laikraščių, išsisklaido po Mar- 
halfieldus, Goldblatus, Searsus 
ir ten praleidžia 2 ar 3 mėne
sius savo iždui papildyti. O kas 
atsitiktų, jei LB JAV-se ir Ka
nadoje padarytų eksperimentą 
ir visą norintį užsidirbti jauni
mą pakviestų į teatrą? Mokėti 
jiems už darbą, už vaidinimus, 
už keliones, net už repeticijas 
po tiek pat į valandą, kiek jie 
uždirba viešose krautuvėse ar 
fabrikuose? Kitaip išsireiškiant, 
užuot dirbę svetimiems, ateiki
te ir dirbkite saviems. Mano 
nuomone, turėtume jaunimo 
daugiau, negu reikia. Galima 
būtų pasirinkti, reikalauti, su
drausminti, nes apmokamas 
žmogus pasiduoda taisyklėms ir 
įstatymams.

Bet kur gausime tiek pinigų? 
Atsakymas: reikia surasti, jei 
norime gyventi. Teatrai visuo
met yra, buvo ir bus subsidijuo
jami. Reikia rasti globėjus. Su
daryti globos komitetus kiekvie
nam dramoj sambūriui, kiekvie
nam sceniniam kolektyvui. Yra 
turtingų organizacijų — gydy
tojų, inžinierių, prekybininkų 
arba turtingų mecenatų. Jiems 
galima būtų pavesti globoti vie
ną ar kitą teatrą. Kur tokių glo
bėjų nėra, reikia suorganizuoti 
iš ponių ar turtingesnių žmonių 
globos komitetus, kaip turi su
dariusios amerikiečių teatro 
grupės, privačios, ligoninės, įvai
rios labdaros organizacijos. To
kius globos komitetus turi Lie
tuvių Opera Čikagoje. Lietuvių 
visuomenė dabar turtingesnė, 
negu anksčiau. Jei ne visur, tai 
gal bent kaikuriose vietose ši 
priemonė gali būti veiksminga.

Teatras yra lokalinė apraiška, 
kurioje kaip tik iškyla mėgėjų 
teatro ypatingas uždavinys — 
pasipriešinti nutautėjimo grės
mei savo vietovėje, pradedant 
nuo savęs. Būdami pavyzdžiais 
namie, būsime pavyzdžiais ir 
svetur. Kai dirbsime patys, 
dirbs ir kiti, pritars visuomenė 
ir parems.

Rašytojas Anatolijus Kairys daro 
pranešima, apie kultūros tarybos pla
nus JAV Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime Klevelande. Pranešėjas 
yra JAV LB kultūros tarybos pirmi- 
sinkas Nuotr. VI. Bacevičiaus

Krištanavičius, SJ. Viršelis dail. A. 
Kurausko. Atspaude M. Morkūnas. 
Išleido Tėvai jėzuitai. Čikaga 1974 
m., 180 psl. Kaina — $4.

Dr. Bronius Povilaitis, MUTACI
JOS MODERNIOJE BIOLOGIJOJE. 
Atspaudas iš LKM Akademijos “Su
važiavimo darbų” VIII t. 493-516 psl. 
Roma 1974 m.

“LAIKO” ŽINYNAS - KALENDO
RIUS. 1975 metai. Paruošė Pijus Gu- 
delevičius. Leidėjas — Argentinos 
lietuvių dvisavaitraštis “Laikas”, 
Mendoza 2280, Avellaneda, Prov. 
Buenos Aires, Argentina.

“Vaivorykštės” tautodailės parodoje Otavoje 1975 m. birželio 14 • 26 d.d. buvo išstatytos ir lietuviškos lėlės (Da
nutės Staškevičienės), kraitinė skrynelė ir margučiai Nuotr. B. Ceponkaus

Romanas “Miršta tik žmonės“
BALYS GRAŽULIS

A. Norimas išleido plačiai iš
garsintą ilgą pasakojimą, pava
dintą romanu. Šiai knygai ge
riau tiktų apysakos vardas, bet 
kai pats autorius vadina roma
nu, tai ir aš vadinsiu romanu. 
Romanui būdingų savybių šiame 
veikale nedaug. Nekiek ir tie
sioginio veiksmo — jį atstoja 
paties autoriaus pasakojimai, 
kas ir ka daro.

Pasakoti autorius mėgsta ir 
rėžia iš peties. Papasakoja apie 
kaizerinių vokiečių Lietuvos 
okupacija, apie Lietuvos valsty
bės atstatymą, kovas už laisvę, 
Lietuvos laisvės metus, pirmą
ją bolševikų okupaciją, išveži
mus ... Pamini jų išbėgimą ir 
vokiečių okupaciją. Vėl bolše
vikų antplūdis ir partizanų ko
vos. Atrodytų, kad tokiai dau
gybei istorinių įvykių reikėtų 
kelių storokų tomų, o A. Nori
mas su jais susidoroja per tris 
šimtus puslapių. Ir dar kartu 
sugeba suregzti vienos šeimos 
dviejų kartų tragediją! Žinome, 
jog sugebėjimas glaustai pasa
koti yra didžiausia rašytojo do
rybė, o sodrus pasakojimas yra 
kiekvieno prozos kūrinio stipry
bė. Deja, autorius pasirinko ne 
ramų epiko, stebėtojo stilių, ne 
šaltą istoriko žvilgsnį, o prakal- 
bininko kalbą. Taip su tėvynės 
priešais ir įvykiais susitvarko 
kalbėtojai nuo scenos per tau
tos švenčių iškilmes. Tai spal
vinga ir įspūdinga kalba, bet tai 
nėra romano kalba, juo labiau, 
kai taip kalba ir romano veikė
jai, ir pats autorius.

Čia pavaizduota patriotiškos 
Klemenso ir Agnės Trumpūnų 
šeimos tragedija. Tik ką ve
dęs jaunuolis Klemas stoja sa
vanoriu į besikuriančią 1919 m. 
Lietuvos kariuomenę. Tuoj 
siunčiamas į užfrontę palikto 
pulko iždo pargabenti. Uždavi
nio neatlikęs, per tragišką ne
susipratimą miršta. Jau jam mi
rus Agnė pagimdo sūnų Almi, 
kurį užaugina patriotu. Almis 
išeina partizanauti ir žūsta ko
voje.

Toks labai glaustas šio roma
no turinys. Iš tiesų, ne kas dau
giau ir tekste randama, nes ro
mano veikėjai daugiau kalba nei 
veikia arba už juos kalba pats 
autorius.

Tėvo Klemenso veikla tęsiasi 
per šimtą puslapių. O būtų už
tekę paminėti, kad Almio tėvas 
buvo savanoris, žuvęs pareigą 
vykdydamas, nes su tolimesne 
romano eiga tėvo veikla neturi 
jokio ryšio. Ir tai tik skelia ro
maną į dvi dalis, kurios galėtų 
būti atskiromis apysakomis. Pir
moji dalis, berods, ir buvo pe
riodikoje spausdinta kaip apysa
ka. Be to, nieko pažymėtino joj 
neįvyksta. Jaunuoliai mylisi, 
slapta veda (kas ten per kuni
gas, kad nepilnamečius jaunuo
lius be tėvų žinios sutuokia?). 
Vėliau Klemensas, abejotiną už
davinį vykdydamas, neparodęs 
nei išskirtino sumanumo, nei 
pastangų, miršta. Jo visas did
vyriškumas pasireiškia patrioti
nėm kalbom. Net su mylimąja 
jis kalba kaip įsimylėjęs patrio
tas. Vilioja ją ne meiliu burka
vimu, o krašto legendomis ir 
tokiomis deklaracijomis:

— Mylima mergina ir mano Tė
vynė. Arba: žmona ir tėvynė. Ma
no manymu, bemylint žmoną galima 
kartais apibarti, su ja susipykti dėl 
smulkių gyvenimo klausimų, bet tė
vynės meilė yra tarytum savęs atsi
žadėjimas ir visų jėgų atidavimas 
tiktai jai. Tėvynės meilė turi būti 
be sąlygų, be apribojimų, be jokių 
bet, be jokių kodėl! Tai aukuras, ant 
kurio aukojama viskas.

O Agnė taip atsiliepia:

— Tėvynė yra tokia moteris, ku
rią myli milijonai žmonių — ir vy
rų ir moterų. Bet ji, gal būt, nė 
vieno nemyli, o tik sau reikalauja 
aukos! Todėl ją ir turime visi my
lėti. O moterų pasauly taip pat yra 
milijonai...

Tokiu būdu sužinome kaip 
kalbėjo įsimylėję jaunuoliai 
1918 m. ir kodėl reikia tėvynę 
mylėti. Tai stebinančios žinios, 
tik jos neturi nieko bendro su 
literatūra ir šiuo romanu.

Sakoma obuolys nuo obels ne
toli krinta. Taip ir Almis pa
sekė tėvo pėdomis. Baigia gim
naziją ir karo mokyklą jau 
prieš patį bolševikų antplūdį. 
Būdamas ištikimas duotai prie
saikai, jis iš susovietintos ka
riuomenės pasitraukia į mišką 
partizanauti. Kaip jis ten parti
zanauja, nematome, gal dėlto, 
kad apie partizanus pirmajame 
bolševikmetyje neteko girdėti, 
nebent kiekvieną besislapstantį 
vadintumėm partizanu. Tiesa, 
vienoje vietoje minima, kad Al
mio būrelis “sėkmingai” susi
kovė su milicininkais ir atėmė 
suimtuosius lietuvius, šiaipgi 
Almis veikė vienas. Atrodo, net 
nežinojo apie aktyvistų sąjūdį ir 
rengiamą sukilimą, nes sukili
mui prasidėjus jis nesugebėjo į 
jį įsijungti.

Ir vokiečių okupacijos metais 
Almis negrįžo į gyvenimą, bet 
savo partizanavimą tęsė, “pasi
darė keliaujančiu partizanu”, 
organizavo būrius vieną po kito. 
Tik autorius jų veiklos neparo
do ir net nemini, ar jie veikė ir 
prieš ką. Iš viso toje savo parti
zaninėje veikloje Almis veikė 
taip slaptai, kad net dabar au
torius nenori jo darbų at
skleisti.

Nereikia nė sakyti, kad antrą 
kartą bolševikams Lietuvą už
plūdus Almis ir vėl partizanau
ja. Amžinas partizanas. Per vi
sas tris okupacijas! Bet ką da
bar veikia — ir vėl nesužinom. 
O įdomu būtų pažvelgti iš ar
čiau į miško brolių žygius, ta
čiau tiesioginės kovotojų veik
los autorius neparodo.

Tik romano gale autorius pa-
galiau išveda savo didvyrį į švie
są, leidžia jam suplanuoti ir 
įvykdyti vieną žygį — vadovau
jančių saugumiečių likvidavi

t

TINKAMIAUSIOS DOVANOS
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
(suknelei reikia 2V4 jardo)
Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta;
tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga ..........
Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) ...............................
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora ......
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių .......,....
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai
Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora .........................................
Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas .........................
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas ....... ......... ............
Šitos kainos yra ąu iškaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti 

tik persiuntimo išlaidas . ...................
SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

$17.00

8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono, 
1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 
3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu 
ir persiuntimo išlaidomis kainuoja ................................  $125.00
Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 

negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olympia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku raidynu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

mą. Ir Almis tą žygį suplanuoja 
taip, kad jame galėtų pasireikš
ti jo didvyriška asmenybė. Taip 
žygius planuoja savo vaizduotė
je paaugliai. Kad tas žygis pa
vyksta, tai tikras stebuklas. De
ja, ir pats didvyris žūsta. Ir, ži
noma, žūsta teatrališkai kartu 
su savo sužadėtine. Žūsta abudu 
su meilės šūkiais lūpose.

Autorius pasakoja lengvai, 
paskaitomai. Tik krito į akis 
klaidingas dzūkavimas. Dzūkai 
taria — niemčiai, ne niemcai. 
Pradėjo, ne pradzėjo. Nedėlia, 
ne nedzielia.

Kam patinka patriotinis, tri- 
būninis sentimentalizmas, tas 
romaną skaitys ir šils, o reikles
nis skaitytojas galės autorių pa
girti tik už jo sugebėjimą savo 
romaną išreklamuoti, sutelkti 
lėšas jam išleisti. Juk mecena
tų sąraše randame buvusius 
augštus karius, tremties veikė
jus, organizacijas ir net iškilius 
rašytojus. Jei ir kiti rašytojai 
tiek pasistengtų, tai ir jų kūri
niai stalčiuose nedūlėtų.

Andrius Norimas literatūri
nėje dirvoje nebe naujokas. Ra
šo seniai, laimėjo net tris nove
lės premijas ir vieną literatūros 
konkursą jaunimui. Todėl iš 
premijuoto autoriaus daugiau 
reikalautina, todėl šį romaną 
skaitydamas jautiesi apviltas. 
Juk tiek laisvės kovų savano
riai, tiek nepalaužiami partiza
nai savo ryžtu ir žygiais nusi
pelnė, kad apie juos ir jų dar
bus būtų kalbama su literatūri
ne rimtimi. Jie ir jų žygiai bu
vo tikri, o ne koks vaizduotės 
padarinys, todėl apie juos reikia 
kalbėti kaip apie tikrus žmones.

Romano veikėja Agnė Trum- 
pūnienė pabaigoje sako:

— Miršta tik žmonės, o idėjos ir 
darbai gyvena.

Prie to norėčiau pridurti, kad 
ir gero kūrinio didvyriai ne
miršta. Kad šio romano didvy
riai ilgai gyventų, aš gerokai 
abejoju.

Andrius Norimas, MIRŠTA TIK 
ŽMONĖS. Romanas. Viršelis — 
Marijos Žymantaitės-Biržiškaitės.
Leidėjas — Lietuvių Veteranų
Sąjungos “Ramovė” Los Angeles 
skyrius (4422 Oakwood Ave., Los 
Angeles, Calif. 90004, USA). Los 
Angeles 1975 m., 324 psl. Kai
na $6.
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čias iš JAV, Muencheno jaunimo 
“Ratuko” surengtame vakare liepos 
5 d. skaitė dvi spaudai ruošiamas sa
vo noveles. Pranešimą apie lietuvių 
suvažiavimą Romoje padarė J. Lauč- 
ka, “Laisvės Radijo” lietuvių sky
riaus vedėjas.

RENGIAMA SPECIALI LAIDA 
žurnalo “The Canadian Fiction Ma
gazine”, kuri bus skirta neoficialiom 
kanadiečių kalbom. Rašantieji ne- 
anglų ir neprancūzų kalbomis kvie
čiami siųsti rankraščius redakcijai: 
Charles Lillard, Creative Writing 
Department, University of Victoria, 
P.O. Box 1700, Victoria, B.C. V8J 
2Y2. Redaktorius norėtų gauti rank
raščius kiek galint greičiau, nes atei
nančią žiemą numato išspausdinti 
rengiamą numerį. Autoriams ir ver
tėjams bus atlyginta pagal profesinį 
standartą.

M. K. ČIURLIONIO šimtųjų gimi
mo metinių minėjimu Australijoje, 
Adelaidės mieste, pasirūpino Lietu
vių Namų J. Bačiūno vardo bibliote
kos darbuotojai, vadovaujami E. Rei- 
sonienės. Paskaitą “Susipažinimas su 
Čiurlioniu” skaitė viešnia iš Melbur
no Alena Karazijienė, jo muzikinį 
palikimą aptarė buvusi Kauno radio
fono sol. Antanina Binkevičiūtė - Gu- 
čiuvienė, dailės kūrinius — skulpto
rė Jieva Pocienė. K. Bradūno ir J. 
Aisčio eilėraščius čiurlioniškomis te
momis deklamavo aktoriai G. Matu
levičienė, V. Ratkevičius ir J. Vens- 
lovavičius. Sol. G. Vasiliauskienės 
diriguojamas choras "Lituania” atli
ko tris M. K. Čiurlionio harmonizuo
tas mūsų liaudies dainas su pianis
tės R. Žiukelytės palyda. Minėjimą 
užsklendė filmas apie M. K. Čiurlio
nį, sukurtas Bowling Green univer
siteto JAV. M. K. Čiurlionio kūry
bos analizę anglų kalba jame atlieka 
prof. dr. W. I. Misfeldt ir lietuvė 
prof. Liuda Alssen. Programai va
dovavo Puriena Pečiulytė.

LIETUVIŲ MOTERŲ RAŠYTOJŲ 
literatūrinę popietę Australijos Syd- 
nėjuje surengė Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija, vadovau
jama pirm. O. Baužienės. Prozine 
programos dalimi rūpinosi D. Skoru- 
lienė, poetine — A. Veščiūnaitė, mu
zikine — pianistė N. Maksvytytė. 
Lietuvėms rašytojoms prozos bei po
ezijos kūriniais atstovavo: Vitalija 
Bogutaitė, Liūne Sutema, Alė Rūta, 
Janina Degutytė, Danutė Brazytė - 
Bindokienė, Kotryna Grigaitytė, Ju
dita Vaičiūnaitė, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, Živilė Bilaišytė ir Vytautė Žilins
kaitė. Jų kūrybą pateikė rengėjų su
telktos skaitovės, turinčios didesnį 
ar mažesnį patyrimą. Iš jų išsiskyrė 
buvusi Kauno dramos teatro aktorė 
K. Dauguvietytė - šniukštienė, skai
čiusi humoristės V. Žilinskaitės kū
rinį “Vačy!”. Popietę papildė mote
rų rašytojų knygų paroda.

VILNIAUS 650 METŲ SUKAK
ČIAI skirta kantata “Tu Vilniuj pa
silik, valdove” jau atspausta Tėvų 
pranciškonų spaustuvėje Brooklyne, 
N.Y. Jos autoriai — kompoz. Bro
nius Budriūnas ir poetas Kazys Bra- 
dūnas. Kantatos sukūrimu bei išlei
dimu pasirūpino prel. Juozas Kara
lius. Ji turi 32 psl. ir kainuoja $2. 
Leidinį platina Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa, 64-09 56th Road, 
Maspeth, N.Y. 11378, USA. Kantata 
yra parašyta mišriam chorui su solis
tu bosu-baritonu. Atlikimo trukmė
— 25 minutės.

PROF. DR. VANDOS SRUOGIE
NĖS knyga “Steigiamasis seimas”, 
kurios išleidimu rūpinosi VLIKas, 
jau atiduota “Darbininko” spaustu
vei Brooklyne, N.Y. Oficialiu lei
dėju bus Tautos Fondas, platintoju
— “Darbininko” administracija. 
Knyga turės apie 230 psl.

NIUJORKIETIS JUOZAS PETRĖ- 
NAS, literatūriniame pasaulyje žino
mas kaip Petras Tarulis, parašė pla
čią knygos apimties M. K. Čiurlionio 
gyvenimo apybraižą, skirtą jo šimta- 
jam gimtadieniui. Ją tikimasi pa
skelbti spaudoje arba išleisti atskira 
knyga. Apybraiža ne tik atskleidžia 
šio didžiojo menininko gyvenimo ei
gą, bet ir paliečia kaikuriuos jo kū
rybinius momentus.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS, kle- 
velandiečio pianisto, koncertas Niu
jorke, Town Hall salėje, įvyks spalio 
11, šeštadienį, 3 v.p.p.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS AR
CHYVAS Čikagoje praturtėjo dviem 
lietuviškom operom — “Knygnešiu” 
ir “Kalvio dukterim”. Pirmoji opera 
gauta iš čikagiečio Jono Statkaus, 
kuris ją sukūrė libretui panaudoda
mas A. Molio romaną “Knygnešio 
tragedija”. Keturių veiksmų opera 
turi prologą, kuriame žynys kalbasi 
su žuvusiais Lietuvos didvyriais. Mu
zika.— lengva, melodinga, harmoni
ja — klasikinė, be ypatingų naujo
vių. Be solistų, operoje dalyvauja 
choras, baleto solistė, šokančios un
dinės ir gegužinės šokėjai. “Kalvio 
dukters” autorius yra Australijos 
Melburne gyvenantis Benediktas Za
biela. Trijų veiksmų opera atspindi 
Lietuvą 1920-30 m. laikotarpyje. 
Operai reikia aštuonių solistų ir cho
ro.

VELIONIES MONS. ZENONO IG
NATAVIČIAUS monografiją rašo 
Brazilijoje, Sao Paulo mieste, gyve
nantis Klemensas Jūra. Jis prašo vi
sus su velioniu artimiau bendravu
sius asmenis atsiųsti atsiminimų bei 
nuotraukų. Jo adresas: Klemensas 
Jūra, Caixa Postal, 4189 — CEP 
01.000, Sao Paulo, Capital, Brasil.

S. OSORIJOS VADOVAUJAMAS 
šokių ansamblis iš Kolumbijos gast
roliavo Vilniaus filharmonijoje. Vil
niečiai turėjo retą progą susipažin
ti su šio tolimo krašto šventėmis, 
prosenių legendomis. Minima “Eldo
rado” kompozicija, skirta čibčaso 
genčiai, prekymetį Bogotoje vaizduo
jantis “Valstiečių turgus”, vestuvi
niai šokiai. Vadovė S. Osorija — 
kolumbiečių baleto kūrėja. Jos 
įsteigtas ansamblis yra laimėjęs pre
mijų tarptautiniuose liaudies šokių 
festivaliuose.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo sezoną užbaigė lie
pos 4 d. tradiciniu G. Verdi “Aidos” 
spektakliu Kutuzovo aikštėje, po at
viru dangumi. Sekantį. sezoną, ku
ris pradedamas rugsėjo 13 d., bus 
paminėtas lietuviškojo baleto pen
kiasdešimtmetis trijų dalių koncer
tu. Numatomos penkios operų ir ba
letų premjeros. Pirmoji — G. Verdi 
“Aida”, pritaikyta naujųjų rūmų sce
nai.

ALFONSO BIELIAUSKO “Kauno 
romaną”, išverstą Irenos Breving, 
10.000 egz. tiražu išleido R. Berlyno 
leidykla “Der Morgen”. Vokiškajai 
laidai ji parinko kitą pavadinimą — 
“Kreuze weiss wie Kerzen” (“Kry
žiai balti kaip žvakės”). Įvadą para
šė M. Sluckis.

LIETUVOS MEDIKAI VII savo 
poezijos ir prozos šventę surengė 
Kėdainių rajone, Lietuvos žemdir
bystės institute bei kitose vietovė
se. Savo laisvalaikius literatūrai ski
ria beveik šimtas įvairių sričių me
dicinos darbuotojų. Pirmąsias premi
jas šiemetinėje šventėje laimėjo: 
poezijos — Radviliškio rajono sani
tarijos epidemiologijos stoties me
dicinos statistikė M. Ainienė, pro
zos — gydytojas L. Kovarskis iš Sei
rijų.

TELŠIUOSE DVI DIENAS VIE
ŠĖJO Kauno dramos teatras, mies
to ir apylinkių gyventojams atvežęs 
A. Keturakio komediją “Amerika 
pirtyje".

AUDINIŲ PARODĄ Panevėžyje 
surengė dvi žymiausios Augštaitijos 
audėjos — E. Nainytė ir A. Aleliū- 
nienė. Pirmajai atstovavo 137 juos
tos bei kaklaraiščiai, antrajai — 
215 įvairių audinių. Abi jos yra 
dalyvavusios ne tik vietinėse, bet ir 
tarptautinėse parodose.

GERIAUSIAS SAVIVEIKLINIS 
MISRUS CHORAS Vilniuje yra “Do
bilas”, vadovaujamas Gražinos Vaiš
noraitės. Jį sudaro apie 80 daininin
kų ir solistų, dirbančių žemės ūkio 
ministerijoje. Savo paskutiniame 
koncerte “Dobilas” atliko V. Lau- 
tušo “Dainuoja darbo Lietuva”; L.' 
Abariaus harmonizuotą liaudies dai
ną “Gale tėvo sodo”, J. Švedo — 
“Tylus buvo vakarėlis”, A. Račiūno 
— “Per laukelį”, P. Čaikovskio dai
ną “Nakvojo debesėlis”, ištrauką iš 
G. Verdi operos “Lombardiečiai”, iš 
F. Mendelsohno baladės “Valpurgi- 
jų naktis”, R. Sčedrino “Jums, kri
tusieji”. Koncerte taipgi dalyvavo 
E. Sarapo vadovaujamas moterų vo
kalinis kvartetas, solistai E. Sedera
vičiūtė, G. Pamakštys ir E. Pimpė. 
Koncertą užbaigė kompoz. L. Povi
laičio ir poeto V. Barausko melodin
ga daina “Lietuva gimtine”.

PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ FESTI
VALYJE Klaipėdoje I vietą laimėjo 
K. Venclovos vadovaujamas Šiaulių 
kultūros ir poilsio parko orkestras, 
II — Lietuvos Aklųjų Draugijos or
kestras su vadovu A. Kupsčiu, III 
vietas — Kauno “Ąžuolynas”, vado
vaujamas J. Kupčiausko, Klaipėdos 
kultūros ir poilsio parko orkestras, 
kurio vadovas yra A. Radzevičius.

PASAKŲ KŪRĖJO H. CH. AN
DERSENO 170-tųjų gimimo metinių 
hiinėjimą surengė Vilniaus “Raudo
nojo Kryžiaus” klinikinės ligoninės 
medikai. Pranešimą apie jo gyveni
mą bei kūrybą skaitė gydytojas J. 
Skliutauskas, kuris taip pat yra ir 
rašytojas, susilaukęs plataus pripa
žinimo. Žodį taipgi tarė ir filosofi
jos mokslų kandidatas R. Pakalniš
kis.

GRAŽIA TRADICIJA tapo litera
tūriniai vasaros koncertai Palango
je, Birutės kalno papėdėje. Be akto
rių, juose dalyvauja kanklininkių tri
julė ir instrumentinis kvartetas. Lie
pos 3 d. aktorius Laimonas Noreika 
skaitė Maironio balades, ištraukas iš 
A. Mickevičiaus “Pono Tado” ir 
“Konrado Valenrodo”. Liepos 5 d. 
programą “Sveikinu žemę” atliko K. 
Donelaičio skaitovų konkurso laurea
tas Tomas Vaisieta, pasirinkęs V. 
Mykolaičio - Putino, P. Cvirkos, E. 
Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus, M. 
Martinaičio kūrinius. Oficialiai ši 
programa buvo skirta II D. karo už
baigos triedešimtmečiui. M. K. čiur- 
nio šimtosioms gimimo metinėms 
paminėti aktorius Vytautas Kybartas 
liepos 8 d. vakarą skaitė E. Mieže
laičio “Vizijas”. Tarptautiniams mo
terų metams skirtą programą “Aki
mirksnių sauja”, sudarytą iš J. De
gutytės, J. Vaičiūnaitės ir R. Sku
čaitės poezijos, liepos 9 d. atliko ak
torė Marija Skubutytė. J. Marcinke
vičiaus kūrybai atstovavo aktorius 
Rimvydas Kalvelis liepos 11 d.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA- 
MUOSE įvykusioje naujųjų kūrinių 
perklausoje A. Astrauskienės “Mo
nologą fagotui” atliko A. Brazys, J. 
Juozapiačio “Sonatą - fantaziją var
gonams" B. Vasiliauskas. Su O. 
Balakausko “Devyniais šaltiniais” 
obojui ir klavesinui kompozitoriai 
susipažino iš J. Rimo ir J. Andreje
vo įrašo. V. KsL
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S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M69HC?Me St' Tor°nto' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term. indėlius 1 metų 8’/i%
Antradieniais 10-3 B pensijų s-tas 8’/4%
Trečiadieniais uždaryta Į taupomąsias - savings s-tas 7'/i% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9’/i%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9’/i %

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

Nemokoma 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 sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje bai

giasi rugpjūčio 2, šeštadienį, tuoj po 
11 vai. pamaldų. Stovyklauja 109 at
eitininkai iš įvairių Ontario ir JAV 
miestų. Stovyklos vadovybę sudaro: 
dvasios vadas kun. A. Prakapas, ko
mendantas Linas Mikulionis, berniu
kų vadovai — Vytas Sirgėdas, Rimas 
Kuliavas, Audrius Stundža, Liudas 
Kuliavas ir Dainius Abromaitis, mer
gaičių vadovės — Rūta Urbonaitė, 
Rasa Bukšaitytė. Lina Vaitiekūnaitė, 
Ramunė Stravinskaitė, Vida Juzu- 
konytė, Rasa Saulėnaitė, akordeonis
tas V. Polikaitis, medicinos sesuo 
D. Pranaitienė, ūkvedžiai — J. Stra
vinskas ir p. Marcinkevičius, vyr. šei
mininkė p. Beresnevičienė. Stovyk
los ūkiniais reikalais rūpinasi tėvų 
komiteto pirm. L. Dūda, bendra sto
vyklos koordinacija — Eug. Girdaus- 
kas.

Federacijos rengiamoje stovykloje 
Dainavoje paskutinę rugpjūčio sa
vaitę dalyvaus moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai. Bus labai įdomi pro
grama. Norį gauti registracijos blan
kų prašomi kreiptis į Eug. Girdaus- 
ką.

Skautų veikla
• Pereitą savaitgalį XIII Romu

vos stovyklą aplankė daug svečių. 
Buvo iškilmingos pamaldos, įžodžiai, 
vadovybės pasikeitimas ir varžybos, 
šią savaitę viršininkas yra ps. V. Tu- 
rūta. Stovykla uždaroma rugpjūčio 
2 d.

• LSS korespondencinis vadovų- 
vių suvažiavimas rūpimiems klausi
mams kelti ir naujai vadovybei iš
rinkti eina jau prie organizacinės 
pabaigos. Suvažiavimo prezidiumas 
sudaromas Niujorke, jo pirmininku 
pakviestas s. A. Bobelis. Norima iki 
rugsėjo 15 d. suregistruoti suvažiavi
mo dalyvius ir pasiūlyti kandidatus. 
Dalyvių registracijos mokestis — $2 
asmeniui. Rinkimų ir nutarimų bal
savimai — lapkričio 1 d. Duomenys 
skelbiami lapkričio 30 d. LSS tarybos 
pirmininko rinkimų pradžia — gruo
džio 15 d. Svarbu, kad vadovai-vės, 
skautininkai-kės laiku ir tvarkingai 
registruotųsi ir aktyviai suvažiavi
me dalyvautų. C. S. 1

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and 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, Micheh’n, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Laidotuvėmis Helsinkyje Eu
ropos saugumo konferencijos 
baigminius posėdžius pavadino 
“Toronto Sun” politinis komen
tatorius Lubor J. Zink savo tri
jų dalių straipsnyje. Vakarų de
mokratinės valstybės Helsinky
je patvirtins 100 milijonų žmo
nių atidavimą Sovietų Sąjungai 
Rytų ir Centro Europoje. Šiuo 
žingsniu tų žmonių širdyse bus 
užgesinta paskutinė vilties ki
birkštėlė. Sovietų Sąjunga kon
soliduos savo satelitų imperiją 
ir turės laisvas rankas vyravi
mui V. Europoje. Pasak L. J. 
Zinko, didžiąją dalį R. Europos 
kraštų jau prieš 30 metų Roose- 
veltas atidavė Stalinui Jaltos 
konferencijoje, jų tarpe tris 
valstybes — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Vakarų demokratijos 
po II D. karo buvo linkusios 
manyti, kad Stalino proveržį 
^paskatino kariniai tikslai ir kad 
užimtiems kraštams bus grąžin
ta nepriklausomybė taikos kon
ferencijoje. Akis tų demokrati
jų vadams atvėrė Stalino įvyk
dytas Čekoslovakijos užėmimas, 
bandymas užgrobti ir V. Berly
ną. Dėl šių priežasčių net 30 
metų buvo vengta įteisinti so
vietinę R. Europos okupaciją. 
Helsinkio konferencija L. J. 
Zinkui primena Miuncheno 
konferenciją 1938 m. Skirtumas 
tik tas, kai tada Hitleriui buvo 
paaukota viena Čekoslovakija, o 
dabar Sovietų Sąjungai atiduo
dama pusė Europos.

Ontario vyriausybės ministe- 
ris Allan Grossman, lietuviams 
gerai žinomas veikėjas, prane
šė, kad pasitraukia iš politinio 
gyvenimo ir ateinančiuose rin
kimuose nebebus kandidatu į 
provincinį parlamentą. Jo vieto
je toje pačioje St. Andrew — 
St. Patrick rinkiminėje apylin
kėje kandidatuos jo sūnus Law
rence Grossman, 31 m., advo
katas, kaip konservatorių par
tijos kandidatas. Jo tėvas Allan 
Grossman tai apylinkei atstova
vo parlamente nuo 1955 m. Ta
me laikotarpyįe jis palaikė glau
džius ryšius ypač su etninėmis 
grupėmis ir daug kartų dalyva
vo lietuvių renginiuose. Jam 
linkėtina geriausios sėkmės ra
mesnio pobūdžio gyvenime.

Kanados laiškanešių unija, 
kurios atstovai prieš porą metų 
viešėjo Sovietų Sąjungoje, da
bar pasikvietė Kanadon sovietų 
ryšių tarnybos profsąjungos de
legaciją, vadovaujama pirminin
kės A. Kanajevos. Ji lankėsi 
Otavoje, Toronte, Montrealyje 
ir Niagara Falls. Kadangi visos 
profsąjungos Sovietų Sąjungo
je rūpinasi pirmiausia valdžios 
reikalais, A. Kanajeva negalėjo 
pasigirti ryšininkų streikais, ku
riuos tuoj pat sutriuškintų 
KGB. Kanados paštininkams 
Kanadoje ji tegalėjo papasakoti 
propagandinę pasakėlę: “Mes 
turėjome vieną didelį streiką 
1917 m. spalio mėnesį ir jį pa
vadinome revoliucija.”

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Į Mozambikiją buvo nuvykęs Vil
niaus plaukikas A. Juozaitis, kuris 
dalyvavo nepriklausomybės šventės 
proga surengtose rungtynėse. Jis, 
plaukdamas krūtine, nesunkiai lai
mėjo 100 m ir 200 m lenktynes.

Tautų spartakiados sunkumų kil
nojimo varžybose Vilniuje šilutiškis 
Bronius Mačernis laimjo I vietą. Jis 
dviem veiksmais iškėlė 370 kg. ir pa
siekė naują Lietuvos rekordą.

Savigynos varžybose Tbilisyje ge
rai pasirodė Lietuvos imtynininkai. 
C. Jazerskas laimėjo I vietą, o A. 
Songaila ir A. Zulonas — antras vie
tas.

Gerai pasirodė Lietuvos irkluoto
jai Maskvoje įvykusiose lenktynėse. 
G. Ramoškienė ir L. Kaminskaitė, 
pirmą kartą plaukdamos dvivietėje 
valtyje, laimėjo II vietą. Antras vie
tas laimėjo dar A. Bareiša ir A. Či- 
kotas, kurie sudarė aštuonvietės val
ties įgulą. Lietuvos moterų aštuon- 
vietė taip pat laimėjo II vietą. Ge
riausiai pasirodė Vyt. Butkus ketur
vietės rinktinėje, ši valtis laimėjo I 
vietą. Geriausi irkluotojai pakvies
ti į Sov. Sąjungos rinktinę ir daly
vaus garsioje Liucernos regatoje. 
Tai G. Ramoškienė, V. Butkus, A. 
Bareiša, A. Cikotas ir Lietuvos Žal
girio moterų aštuonvietė.

GOLFO TURNYRAS
Metinis Kanados sporto apygardos 

golfo turnyras įvyks š.m. rugpjūčio 
17 d. Streetsville golfo aikštyne. Tur
nyro pradžia — 12 v. Varžybas nu
matoma pravesti visose klasėse. Visi 
golfininkai ir golfininkės kviečiami 
dalyvauti. K.S.A.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio turnyras rengiamas Wa- 

sagos vasarvietėje Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės aikštelėje rugpjūčio 
2-3 d.d. Bus žaidžiama vyrų, moterų 
ir jaunių klasėse. Krepšininkai iš 
Ročesterio, Montrealio, Hamiltono ir 
Toronto kviečiami dalyvauti. Nakvy
nei prašoma atsivežti miegmaišius. 
Tuo pačiu laiku Wasagoje įvyks šo
kiai. Informacijos reikalu prašome 
kreiptis pas J. Žuką: tel. 255-6909, 
raštu — 155 Berry Rd., Toronto 18, 
Ont.

Golfo turnyre sužaistos kelerios 
rungtynės. V. Balsys (I) pirmame 
rate nugalėjo S. Rukšą ir A. Banelis 
— J. Žuką. Pralaimėtojų pusėje A. 
Klimas pralaimėjo J. Žukui. Toli
mesni žaidimai: laimėtojų pusėje — 
V. Balsys (I) ir M. Ignatavičius; V. 
Balsys (B) ir A. Banelis. Pralaimė
tojų pusėje — H. Stepaitis ir S. Ruk- 
ša. Tolimesnę turnyro eigą sulaiko

EKSKURSIJOS“

pirmo rato nesužaistos rungtynės A. 
Balnis — L. Radzevičius ir V. Pul- 
kys — R. Kymantas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros sporto klubo golfo turny

ras bus ne rugsėjo 2 d., kaip buvo 
paskelbta pr. “TŽ” nr., bet rugpjū
čio 2d., 11 v.r., Royal Downs aikš
tėje, prie 90 kelio, netoli Utopia 
miestelio. Laukiama žaidėjų ir žiū
rovų. Pirmajame pranešime buvo 
pateikta klaidinga data.

HAMILTONO KOVAS
Norintieji žaisti lauko tenisą pra

šomi kreiptis pas D. Grajauskaitę 
tel. JA 2-2698. Mūsų klubo narė va
saros metu dirba Hamiltono Recrea
tion Department ir kartu moko jau
nus žaidėjus baltojo sporto meno. D. 
Grajauskaitė bus lauko teniso ko
mandos kapitonė rungtynėse tarp 
Hamiltono ir Flin - Flon, Mich.

Vasaros krepšinio lygos pirmeny
bėse Kovo B jauniai laimėjo Hamil
tono meisterio vardą, baigmėje 
įveikdami Beatles 95:81. žaidė: R. 
Kybartas, J. Riekus, R. Antanaitis, 
L. Žilvitis, R. Dudonis, P. Grajaus
kas.

šv. Marijos gimnazijos geriausiu 
lengvaatlečiu pripažintas P. Grajaus
kas, o geriausiu krepšininku — R. 
Kybartas. Abu lietuviai buvo apdo
vanoti gražiom taurėm.

Vytis Wasagoje rugpjūčio 3-4 d.d. 
rengia krepšinio žaidynes. Kovui at
stovaus vyrų komanda.

Kanados parodos proga Toronte 
rengiamos tradicinės stalo teniso 
pirmenybės. Kovas užregistravo L. 
Koperskytę, Ramunę ir Laimą Ra- 
guckaites, kurios dalyvaus jaunių ir 
jaunučių klasėse.

Atrankinės stalo teniso rungtynės 
numatomam tarpmiestiniam susitiki
mui su Flin-Flon, Mich., įvyko lie
pos 14 d. Pirmoji vieta jaunučių gru
pėje teko R. Raguckaitei, II — jos 
sesutei Laimai, III — kanadietei, IV- 
ji — R. Bernotaitei. Be to, 15-kos m. 
grupėje dar žais L. Koperskytė. Vy
rų grupėje be pralaimėjimo reiškia
si dr. A. Saunoris ir Z. Stanaitis, ber
niukų žemiau 12 m. grupje — J. Sta
naitis. Į moterų komandą įėjo ir V. 
Subatnikaitė, kuri kartu eis ir ko
mandos kapitonės pareigas. Šios tra
dicinės žaidynės, vadinamos “Canu- 
sa” (santrumpa CANADA - USA), 
rengiamos kiekvienais melais tarp 
Hamiltono ir Flin - Flon, Mich., be
veik visose sporto šakose. Hamilto
nui visuomet atstovauja nemažas 
skaičius Kovo sportininkų. K. B.

EUROPON
Rugsėjo 4-18 (dvi savaitės) - $920.00;
• penkios naktys Vilniuje • trys naktys Vienoje
• dvi naktys Maskvoje • keturios naktys Romoje

Rugsėjo 25-spalio 8______- $820.00
(astuonios dienos)

Lapkričio 6-14
(astuonios dienos)___

• penkios naktys Vilniuje • dvi naktys Vienoje

Skambinti: V. BAČĖNAS, 
a n c tt i i,o n tel. 533-3531All Seasons Travel, B.D.

- $720.00

□OHN’S ELECTRIC and SERVICe] 

343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646
j Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai j 
į nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į j 

namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik- j 
menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.

PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

INDIAN RD., atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas; privatus įva- 
žaivimas, dviem automobiliam garažas, atviras mortgičius.
INDIAN RD., atskiras, 14 kambarių tributis (triplex), 50’x 200’ skly
pas, 3 garažai.
GLENDONWYNNE ST., atskiras, gražus 7 kambarių namas, 4 kam
bariai pirmame augšte, platus įvažiavimas, garažas. Vienas atviras 
mortgičius.
INDIAN GROVE, atskiras, 14 kambarių, arti Bloor, privatus įvažia
vimas, didelis sklypas.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.

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

T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: 

8’/i% už 1 m. term. dep. 
7'/į % už taupymo s-tas 
814% už pensijų planą 

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI Virš 10
Į

IMA:

9Pž% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnav'imas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). •
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės

(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės
(double knit), sintetinės medžiagos; (Fo/trel. Terylene)- A - . . , r . - ė. '

1! 13 Dundas St. W., Te| 533.5454 
Toronto 3, Ontario

Lietuviams daroma
NUOLAIDA

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
_ . _ . . programos,

971 College St., Toronto 4, Ontario — , "73 ' visi versi o bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHOLKRn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įųiokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti. 
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių, rupių plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - alyva šaldomas; pilnai užbaigtas rūsys, 
garažai; šeimininkas išvyksta iš Kanados. Skubus pardavimas.
COLLINGWOOD, puikus, vos pusės metų senumo, 6 didelių kamba
rių atskiras mūrinis vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, netoli ežero bei krautuvių, gražus rezidencinis ra
jonas; prašoma kaina $57.900 ir viena atvira skola; nepraleiskite 
geros progos, ypatingai išeinantieji pensijon.
KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, 2 prau
syklos, pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli 
susisiekimo.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
gK'LTS Telefonas 47M424

Čio gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.



SKAITYTOJAI PASISAKO
BALTIEČIŲ SANTALKA

“Tėviškės Žiburių” 1975 metų lie
pos mėnesio 10 dienos numeryje bu
vo įdėta didelė nuotrauka Pasau
lio Baltiečių Santalkos suvažiavi
mo, kuris neseniai įvyko Upsalos ko
legijoje (East Orange, New Jersey, 
JAV). Lietuviams toje grupėje at
stovauja VLIKas. Paraše po nuo
trauka rašoma, kad tame suvažiavi
me dalyvavo ir Kanados lietuvių at
stovas (J. R. Simanavičius, Kanados 
LB krašto valdybos pirmininkas).

Šis baltiečių vienetas buvo sufor
muotas prieš maždaug trejetą metų. 
Iki šiol neteko patirti, kad ši insti
tucija imtųsi kokių nors konkrečių 
darbų Pabaltijo kraštų laisvinimo 
žygyje. Darbų ir užsimojimų tame 
žygyje yra begalės!

Iki Šiol nei lietuviai, nei kiti bal- 
tiečiai neturi jokios informacijos 
tarnybos (biuro), kuri pilnai ir nuo
lat informuotų laisvojo pasaulio 
spaudą, radiją, televiziją apie Balti
jos kraštų bylą, baltiečių vargus bei 
priespaudą komunistų vergijoje. Pa
saulio Baltiečių Santalka galėtų im
tis to darbo. Jei latviai ir estai nie
ko konkretaus nesiūlo, tai VLIKas 
galėtų išeiti su savo planais bei siū
lymais. Nė viena grupė nepateisina 
savo egzistavimo, jeigu ji nieko kon
kretesnio neduoda savo visuomenei 
(šiuo atveju, laisvojo pasaulio pat
riotinio nusiteikimo baltiečiams).

Leonardas Valiukas 
Los Angeles, Calif., JAV

PAŠAUKIMAI
“TŽ” 28 nr. straipsnis “Pašaukimų 

krizė ir ateities perspektyvos”, pa
rašytas prel. L. Tulabos, labai pui
kus ir labai reikalingas. Linkėtina, 
kad ir daugiau tokių bei panašių 
straipsnių būtų “T. Žiburiuose”. 
Taip pat noriu paminėti, kad svei
kintinas dalykas yra, kai žmonės, iš- 
sigydę iš alkoholio ligos, nori ir 
kitiems padėt, kaip kad buvo skel
bimas “TŽ” iš Montrealio. Jau daug 
yra lietuvių, kurie serga šia sunkia 
liga, patys net nežinodami, kad jie 
yra ligoniai. Daug kas sako — "aš 
nesu alkoholikas, nes negeriu vie
nas”. Koks skirtumas — ar vienas 
geria ar tokį pat draugą susiranda, 
kad gertų iki proto netekimo. Li
gonis yra tas, kuris be vaistų ne
gali gyvent. Alkoholikas yra tas, ku
ris be alkoholio negali gyvent, ku
rio organizmas jau reikalauja nuo
dų, nes yra pripratęs. Būtų gera, 
kad kas parašytų straipsnį apie al
koholio kenksmingumą. Lietuvių 
tauta žus mirkdama alkoholyje — 
nereiks nė komunizmo, kad sunai
kintų. B. Augustaitė

LAIDOTUVES
Didesnėje lietuvių kolonijoje per 

mėnesį pasitaiko 4-9 laidotuvės. 
Daug kas mirusiam atnešdavo gėlių. 
Dabar tas paprotys kiek pakeičiamas 
į vertingesnes dovanas: šv. Mišias ar 
kitokias aukas. Kai laidotuvių na
muose renkamos aukos kilniam tiks
lui — gerai. Bet tos aukos yra ren
kamos dviem būdais: laisvai — prie 
staliuko ir pusiau prievarta — (duo
dant į rankas aukotojų sąrašą: pasi
rašyk ir paaukok. Antras atvejis nė
ra tinkamas, nes jis atgraso žmones 
nuo dalyvavimo laidotuvėse. Dirban
tieji rėčiau dalyvauja laidotuvėse, o 
nedirbantieji — dažniau. Toronte 
per metus įvyksta per 100 lietuviškų 
laidotuvių. Jei nedirbantis jose viso
se dalyvautų, aukodamas po $10 (šv. 
Mišioms ir numatytai aukai), tai per 
metus jis vien laidotuvių proga pa
aukotų per $1.000 arba 3 mėnesių 
pensininko atlyginimą. Dėlto pusiau 
prievartinės aukos laidotuvėse ne
tiktų.

Po laidotuvių dažnai dalyviai pa
kviečiami pietų. Anksčiau tie pietūs 
būdavo be alkoholinių gėrimų. Dabar 
jų daugiau pasitaiko su alkoholiniais 
gėrimais. Kad žmonės, dalyvavę 3-5 
valandas laidotuvių apeigose, yra pa
kviečiami pietų — visai normalu, bet 
per tuos pietus alkoholinių gėrimų 
vartojimas turėtų būti apribotas. Blo
giau, kai būna laisvas baras. Tokiu 
atveju tų pietų dalyviai, kurie turi 
palinkimą į alkoholį, per valandą 
“kapituliuoja”, o ir kiti alkoholio 
mėgėjai pietuose užtrunka perilgai. 
Taigi, lietuvių laidotuvėse turėtų bū
ti laisvos aukos, jei jos yra renkamos 
(kaip daroma su šv. Mišių aukomis), 
ir turėtų būti apribotas alkoholinių 
gėrimų vartojimas. J. J.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Rezistencija.
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

lygybės ir politinės laisvės Lie
tuvai, bendradarbiauti su viso
mis Pabaltijo tautomis ir, pasi
naudojant Lenino tezėmis apie 
tautų apsisprendimo teisę, 
reikšti protestą Maskvos vyriau
sybei dėl laisvės varžymo neru- 
sų tautoms, siekiančioms atkur
ti ar sukurti savo nacionalines, 
nepriklausomas valstybes.

Tokia pagrindinė idėja reiš
kėsi visame 1960- 1970 metų 
laikotarpyje Lietuvos SSR jau
nimo tarpe. Ir jei kas abejoja 
Pabaltijo tautų rezistencija vie
nokia ar kitokia forma, tas ati

trūko nuo pagrindinės tautos 
jėgos, esančios ten, anoj pusėj 
vandenyno, tas sustojo vietoje, 
nesuprasdamas, kad ir be išei
vijos tauta nenustoja kovojusi 
už laisvę bei nepriklausomybę.

Sekantį dešimtmetį (1970 - 
1980) tebedengia paslapties šy
das. Jame atsirado naujos rezis
tencijos formos. Viena jų, Jau 
atvirai žinoma, yra “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”. 
Taipgi viešai žinomas yra Romo 
Kalantos žygis. Kaip ir praėju
siame dešimtmetyje, taip ir da
bar rezistencija reiškiasi ne tiek 
organizuotumu, kiek spontaniš
kumu.

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., ■ r«r inco
TORONTO, ONTARIO ■
• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• --------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------  •

Siuntinių siuntimo įstaiga 

"BALTIC EXPORTING CO." 

UŽDARYTA 
VASAROS ATOSTOGOMS 

nuo liepos 19 iki rugpjūčio 9 d. 
imtinai.

Čiurlionio ansamblio šokėjai Klevelande su savo vadovu A. Mockapetriu Nuotr. J. Garlos

Tėviškės Žiburiai • 1975. VII. 31 — Nr. 31-32 (1330-1331) • 1 psl.

Ar reikia jaunu, kunigu?

VINCAS KUDIRKA IR VASARIO 16
Rašinys, laimėjęs trečią premiją Toronto Augštesniųjų 

Lituanistinių Kursų konkurse, kuriam premijas parūpino 
VI. Pūtvio šaulių kuopa

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite ...

Šiuo posmeliu Vincas Kudir
ka ragina visus lietuvius keltis 
ir nusikratyti rusų priespauda, 
išsilaisvinti iš rusų jungo. Tos 
laisvės V. Kudirka nesulaukė, 
bet jo šauksmas nenuėjo vėjais 
— Lietuva prisikėlė 1918 me
tais vasario 16 dieną. Tai ir yra 
ta diena, kai lietuviai išgirdo 
“Varpo” šauksmą ir nusikratė 
rusu priespauda. Vasario 16-to- 
ji yra mūsų Lietuvos nepriklau
somybės šventė.

V. Kudirka gimė 1858 m. Vil
kaviškio apskrityje. Baigęs gim
naziją, stojo į Varšuvos univer
sitetą. Čia susipažino su kitais 
lietuviais studentais ir pamatė, 
kad esąs lietuvis. Iki tol jautėsi 
lenku. Supratęs, kad anksčiau 
klydo, bandė kaip nors atsily
ginti Lietuvai už prarastą laiką. 
“Varpe” jis aprašo savo gėdą 
dėl paklydimo šiais žodžiais: 
“Gaila man buvo tų valandų, 
kurios nesugrąžinamai išbrauk
tos tapo iš mano gyvenimo, kai
po lietuvio ... Pajutau save di
džiu, galingu: pasijutau lietuviu 
esąs.. .”

V. Kudirka žinojo, kad 
plunksna buvo stipriausias 
ginklas, kurį jis galėjo naudoti 
prieš rusus. Lietuviai atidžiai 
skaitė visus lietuviškus slaptus 
laikraščius ir čia buvo proga V. 
Kudirkai pasakyti, ko jis norė
jo. Nuo pat jaunystės V. Kudir
ka buvo labai kūrybingas — tu
rėjo gerą balsą, buvo linkęs į 
muzika, mokėjo piešti ir gerai 
rašė. Kai V. Kudirka pradėjo 
rašyti savo straipsnius į laikraš
čius, tai žmonės labai mėgo skai
tyti, nes suprato, ką jis norėjo 
pasakyti.

V. Kudirkai ypatingai gerai 
sekėsi rašyti satyras. Tose savo 
satyrose jis labai aštriai pajuok
davo rusus, kurie norėjo Lietu
vą surusinti. Jis mokėjo taip 
gražiai aprašyti pažįstamus 
žmones, kad nereikėdavo nė mi
nėti jų pavardžių — lietuviai ži
nojo apie kuriuos rusus jisai ra
šo. Jo satyros buvo juokingos ir 
žmonės mėgdavo jas skaityti.

V. Kudirka redagavo laikraš

tį “Varpas”. Per “Varpą” jis 
skelbė lietuviams, kokia skriau
da buvo rusų draudimas lietu
viškos spaudos. Rašė apie rusų 
blogus darbus Lietuvoje, apie 
apgavikus, kurie apgaudinėjo 
žmones, apie blogus papročius, 
kurie buvo Lietuvoje įsigalėję. 
Savo “Varpe” V. Kudirka ban
dė parodyti lietuviams, kaip ko
voti prieš rusus ir lenkus. Nors 
ilgą laiką save laikė lenku, bet 
lenkų V. Kudirka nemėgo. Jis 
norėjo, kad lenkai laikytų lietu
vius sau lygiais ir nežemintų.

Ypatingai savo raštuose V. 
Kudirka stengėsi parodyti lie
tuviams, ka jie patys blogai da
rė. Jis pašiepė bailumą, tingi
nystę ir tarpusavio nesutari
mus. V. Kudirka bandė įrodyti: 
jeigu lietuviai tas pastangas ir 
energiją, kurią išeikvoja besi
ginčydami tarp savęs, nukreip
tų vieningai prieš savo priešus, 
tai Lietuva tikrai greitai būtų 
laisva. Jis ragino netinginiauti. 
Savo eilėraštyje “Labora” rašė:
Gyvenimo knygą skaityk laps Į lapą, 
Ncstodams, kad kartais į tinginius 

kliuvęs,
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi 

buvęs...
Nors V. Kudirka tik apie de

šimtį metų rašė kaip lietuvis, 
bet per tuos dešimt metų jis la
bai padėjo lietuviams kovoti už 
nepriklausomybę. Jis ragino 
jaunimą, kad susijungtų ir kar
tu kovotų prieš rusus. Jis norė
jo, kad jaunimas būtų drąsus ir 
nebijotų kovoti, nes jaunas žmo
gus turi daugiau drąsos ir jėgų. 
Jis liepė nelaukti:
Kol dar idealais, brol, besigėrėsi, 
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink. Paskui tu ... jų 

išsižadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio 

šaukšto.
V. Kudirka norėjo laisvės Lie

tuvai ir už tai kovojo, net savo 
sveikatą atiduodamas. Jis norė
jo matyti Lietuvą laisvą. Iš da
lies jo norai buvo išsipildę — 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe. Taip pat jis norėjo 
matyti lietuvius vieningus ir ko
vojančius už Lietuvos laisvę. 
Dabar mes, lietuviai, kurie gy
vename laisvuose pasaulio kraš
tuose, irgi kovojame už Lietu-

Augščiausias šios rūšies bokštas pa
saulyje — 1,815 pėdų, pastatytas To
ronte. Didysis helikopteris Olga nu
ėmė nuo bokšto viršūnės keliamąjį 
kraną ir uždėjo antenas

Nuotr. M. Pranevičiaus

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
dvasinis ir religinis gyvenimas 
geriau išaiškinamas lietuvių 
šventovėje, negu anglų. Kur pa
rapija yra didelė ir turi daug 
kunigų, atsitinka, kad pamoks
lai parapijiečius “suklaidina”. 
Man pačiam teko net per išpa
žintį gerokai aiškintis, ką kuni
gas turėjo galvoje sakydamas 
“taip ir taip”.

Nevisai suprantamas ir ateiti
ninkų moksleivių pasisakymas 
“... jie įvertina daugiau šv. Mi
šias ir pamokslus anglų kalba 
nei lietuvių ...” Visdėlto “... 
jie didžiuojasi savo lietuvybe”. 
Buvo laikai, kai šv. Mišios bu
vo laikomos lotynų kalba. Jų 
vertė liko ta pati, nes malda
knygėje šalia lotynų kalbos bu
vo ir lietuviškas vertimas, todėl 
parapijietis mokėjo melstis, 
nors ir nebuvo augštųjų moks
lų pasiekęs. Kalba kartais gali 
sudaryti sunkumų suprasti pa
mokslą, bet kas didžiuojasi lie
tuvybe, tas tikrai išmoks su
prasti lietuviškas pamaldas ir 
pamokslus.

Dėl “senimo” ir “jaunimo” 
trumpai būtų įgalima pasakyti, 
kad šv. Raštas yra kelių tūks
tančių metų senumo, todėl daug 
kartų “senimo” ir “jaunimo” 
nukeliavo amžinybėn, o šv. Raš
tas liko tas pats. Todėl kas “se
nimas” ir kas “jaunimas” Šv. 
Rašto atžvilgiu nesudaro jokio 
skirtumo. * * sje

4. Dėl lietuvių parapijų likimo, 
žinoma, nelaukime “.. . imigran
tų iš Lietuvos”; nebarkime, kad 
niekas aktyviai nekovoja už reli
ginę laisvę Lietuvoje; nedary
kime išvados, kad niekas nesu
sipažinęs su “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”. Tikrumoje 
Vatikanas yra labai dažnai

“bombarduojamas” ne vien lie
tuvių dvasiškių, bet ir kitų poli
tinių ir nepolitinių veiksnių bei 
įtakingų asmenų. Turime net ir 
kardinolų didelių lietuvių drau
gų, kurie mūsų okupuotos Lie
tuvos vargus perduoda ir Kris
taus Vietininkui.

“LKB Kronika” patenka į 
laisvąjį pasaulį nuostabiais ke
liais, ją žino ne tik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai. Ji išeivijoje 
spausdinama ir platinama ne tik 
lietuvių tarpe. Gal autoriui teko 
matyti S. Kudirką ir A. Solženi- 
ciną drauge per JAV televiziją, 
kurie gyvu žodžiu lietuvių ir 
amerikiečių visuomenei kalbėjo 
apie Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
religinius ir politinius persekio
jimus. Tas susitikimas irgi buvo 
lietuvių suorganizuotas. Be to, 
mūsų veiksniai religiniais ir 
politiniais klausimais neduoda 
ramybės prezidentams, ministe- 
riams, senatoriams, parlamenta
rams ir kitiems įtakingiems as
menims, bet reikia būti rea
listais — kova sunki, o mūsų 
prašymai nevisada išklausomi. 
Tačiau nelaidokime parapijų ir 
Lietuvos!

Nors ir nevisus iškeltus klau
simus paliečiau, tačiau turiu 
baigti. Gal geriausiai tiktų šv. 
Mišių metu išreiškiamas vienas 
prašymas, būtent, kad Dievas 
duotų kuo daugiausia pašauki
mų j kunigus iš įvairių tauty
bių, tada gal ne tik lietuviai, bet 
ir visas pasaulis nesiskųs para
pijiečių trūkumu, parapijų už
darymais. Tada gal visi bus sau
gūs gatvėje, namie ir šventovė
je. O jaunam seminaristui lin
kiu Dievo palaimos ir stiprybės. 
Tikiu, kad jis, gavęs Kunigystės 
sakramentą, tikrai išlaikys pa
rapiją lietuvišką. J. D.
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Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

vos nepriklausomybę ir toje ko
voje esame vieningi.

Vincas Kudirka nesulaukė 
laisvos Lietuvos, tačiau mes, 
švęsdami savo Nepriklausomy
bės šventę, kiekvieną Vasario 
16-tąją giedame jo parašytus 
žodžius:
Tegul saulė Lietuvos tamsumus 

prašalina,
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse,
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Birutė Nakrošiūtė

• Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

FRED MANOR
Vakarų Vokietijos vokiečiai 

ir kiti europiečiai, bijodami in
fliacijos padarinių ir jų vidaus 
ekonomijos netikrumo, perka 
žemes Manitoboje.

Europiečių nupirktų plotų da
lis yra ūkininkų žemė, kurią 
ūkininkai pardavė, nes jiems 
reikalingas kapitalas investuoti 
į naują mašineriją ir gyvąjį in
ventorių. Daugiąųsia žemės yra 
parduota Winnipego apylinkė
se, kur investuotojai tikisi mies
to augimo. Manitoba tapo geras 
investavimas, panašiai kaip auk
sas, meno kūriniai ir kiti ilga
laikės vertės daiktai, nors už 
juos ir negaunama palūkanų.

Svetimšaliai sudaro tik mažą 
dalį nevietinių žemės savinin
kų, dabar smarkiai investuojan
čių į kaimo nejudomąjį turtą. 
Tokių investuotojų dauguma 
yra Kanados miestų gyventojai. 
Jie perka ūkius, statybos skly
pus, net tuščius sklypus, kurie 
ateityje gali būti vertingi arba 
bent apsaugoti investuotojus 
nuo drastiškų nuostolių dėl in
fliacijos ir pinigų nuvertinimo.

Manitobos vyriausybė pareiš
kė, kad žemės savininkų tauty
bė yra nereikšmingas dalykas. 
“Kiek tai liečia žemės nuomą ir 
kiek tai turi įtakos į kaimo 
bendruomenę, nėra skirtumo, 
ar žemės nuoma turi būti siun
čiama į Winnipegą, Saskatoo- 
ną, Torontą, Mineapolį ar Ham
burgą”. Toliau šiame raporte 
pasakyta: “Ekonominiu požiūriu 
nėra skirtumo tarp svetimšalių 
nuosavybės ir žemės ūkių savi
ninkų, kurie yra neūkininkai ar 
bendrovės, turį Kanados pilie
tybę”.

Vyriausybė bando atsverti ne
vietinių savininkų žemės supir

kimą per “Manitoba Agricultu
ral Credit Corporation”, kuri 
perka žemę valdžios vardu ir ją 
nuomoja ūkininkams, norin
tiems įvairinti savo gamybą ar 
plėsti savo darbą. Tuo atveju 
ūkininkas turi turėti metinių 
pajamų nedaugiau kaip $6,000 
ir sutikti su “intensyvia vadova
vimo priežiūra”. Tai reiškia, 
kad ūkininkas jau nebėra savo 
ūkio šeimininkas ir turi gamin- 

. ti tai, ką valdžios prižiūrėtojas 
pasakys jam auginti. Tačiau, at
rodo, vyriausybė apsigalvojo. 
Josios naujos politikos praneši
me pasakyta: “Jei ūkininkas yra 
visiškai priklausomas nuo žem
dirbystės, negali derėtis su že
mės savininkais. Taip pat ir 
ekonominis gyvenimas kaimo 
bendruomenėje kenčia dėl nuo
mos sutarčių. Pinigai, kuriuos 
ūkininkas turi mokėti už nuo
mą, negali būti išleisti vietoje”.

Dar neranda sprendimo prob
lema ūkininkų, norinčių pradė
ti ūkininkauti arba tęsti ūkinin
kavimą dėl vis kylančių žemės 
kainų ir didžiulių išlaidų, reika
lingų ūkio mašinoms.
Canadian Scene. Vertė J. Str.

Pajieškojimas
Jieškomas Pranas Dumčius, Lie

tuvoje gyvenęs šakiuose ir turėjęs 
monopolį, dabar gyvenantis Kana
doje. Jis pats ar apie jį žinantieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Jonas 
Sakalauskas, 8 Grace Avė., Cabra- 
matta N.S.W. 2166, Australia.

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

lęšiai (contact lenses).

Dresher-Darauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. {Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. * 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Visi dalyvaukime laisvės 
dėjimo demonstracijoje liepos 
šį trečiadienį, prie Toronto miesto 
rotušės, pareikšdami ištikimybę sa
vo tėvynei ir prisimindami paverg
tus tautiečius Lietuvoje. Specialios 
pamaldos buvo atlaikytos praėjusį 
sekmadienį Anapilyje ir Wasagoje. 
Jos užbaigtos Lietuvos himnu.

— Šį trečiadienį 9 v.r. iš šios 
parapijos laidojamas a.a. Antanas 
Katelė. Šv. Mišios už velionies vėlę 
bus laikomos Prisikėlimo par. šven
tovėje.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse Ana
pilyje palaidoti: a.a. Vincas Miniaus
kas iš Sault Ste. Marie ir a.a. Mikas 
Vidžiūnas.

— Įvažiavimas į lietuvių kapines 
iš Dickson gatvės šiokiadieniais yra 
uždarytas. Kapinių lankytojai pra
šomi pasinaudoti Anapilio privačiu 
įvažiavimu iš Stavebank Rd.

— Atspausdinti visi parapijos 
blankai su naujuoju pavadinimu: 
Lithuanian Martyrs Parish — Lietu
vos Kankinių parapija, 494 Isabella 
Ave., Mississauga, Ont. L5B 2G2, 
tel. 277-1270. Atkreipiamas malonus 
visų dėmesys, kad šis parapijos ofi
cialus pavadinimas būtų naudoja
mas, įjungiant ir testamentinius 
likimus.

— Pamaldos: šį šeštadienį 8 
už Bronių šimkevičių, 10 v. už 
Teresę Niaurienę. Sekmadienį: Ana
pilyje 10 v. už a.a. Sofiją Indrikso- 
nienę (užpr. katalikių moterų drau
gijos skyrius) ir 11 v. už a.a. Jokū
bą Beinorių (veliųnies antrosios 
mirties metinės); Wasagoje 11 v. 
už a.a. Kleopą Daulenskj.

Lietuvių Namų žinios
— Šiltas oras ir jaunimo stovyk

los praėjusį savaitgalį daug Toron
to lietuvių išviliojo iš namų ir la
bai sumažino sekmadienio popietės 
lankytojų gausumą. Net ir svečių iš 
JAV bei tolimesnių Kanados vieto
vių į popietę atsilankė mažiau. Per
eito sekmadienio popietėje dalyva
vo beveik 200 asmenų. Pilnus pie
tus valgė tik 126, o 5 išsinešė į na
mus. Kiti pasitenkino kava ar leng
vomis sriubomis. Svečių aptarnavi
mas buvo be priekaišto.

— Sekmadienio popietėms vis dar 
reikia virtuvės darbininkių. Darbas 
apmokamas. Galimas dalykas, kai- 
kurios darbininkės galės turėti dar
bo ir kitom savaitės dienom. Suin
teresuotos prašomos kreiptis į LN 
raštinę arba skambinti tel. 533-4925.

— “Lokyje” kasdien galima ne tik 
pačiam gerai pavalgyti, bet ir pavai
šinti savo svečius. Jei kas norėtų 
pavaišinti svečius ypatingais patie
kalais, reikia tik iš anksto paskam
binti tel. 534-8214, užsakyti vietą, 
laiką ir susitarti dėl valgių. Svetai
nėje “Lokys” pietų valgytojų skai
čius pereitą savaitę vidutiniškai bu
vo apie 30 asmenų per dieną, kiek 
mažiau, kaip dvi ankstyvesnes 
vaites, bet padidėjo užkandžių 
reikalavimas vakarais.

— Lietuvių Namų biblioteka 
vo naujų ir perskaityti; knygų, 
starąsias bibliotekai dovanojo 
Kupčiūnienė ir p. Gečioniai. Biblio
teka labai dėkoja knygas padovano
jusiems. Knygos skolinamos skaity
tojams kiekvieną sekmadienį 1 - 3 v. 
p.p. Įėjimas bibliotekon — per Ge
dimino pilies menę III augšte.

— Liet. Namuose veikiantis To
ronto Lietuvių Pensininkų Klubas 
rugsėjo mėnesį organizuoja ekskursi
ją į McMichael meno muzėjų Klein- 
burgo apylinkėje, apie 20 mylių nuo 
Toronto. Muzėjus turi žymiųjų Ka
nados menininkų (jų tarpe indėnų 
ir eskimų) kūrinių, medžio ir ak
mens kūrinių galerijas. Išalkusiems 
pavalgyti yra restoranas, o pavergu
siems — daug suoliukų. Sėdėdami 
jie gali užkandžiauti ir gėrėtis vaiz
dingomis 
mokamas, 
autobusu, 
dalyvauti 
be -— Nuo rugpjūčio 13 d. iki 
sėjo 1 d. Toronte vyks Kanados 
tinė paroda. Pensininkams su mies
to savivaldybės ar valdžios pažymė
jimais įėjimas bus nemokamas rug
pjūčio 14, 19, 21, 26 ir 28 ir rugsėjo 
1 d.d. Rugpjūčio 28 d. bus skirta 
pensininkams. Dalį programos at
liks patys pensininkai.

sa- 
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apylinkėmis. Įėjimas ne- 
Visos išlaidos — kelionė 
Norintieji ekskursijoje 

prašomi registruotis kiū
ru g- 
tau-

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
LIETUVIS ATLIEKA visus namų 
dažymo darbus iš lauko. Tel. 535- 
2581. Skambinti po 5 v.p.p. ir klausti 
Joe.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, į 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir 1.1. Prieinamos kainos.

Lietu- 
užuo-

staiga

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 25 d. iš mūsų šventovės 

palaidotas a.a. Vincas Miniauskas, 
gyvenęs Sault Ste. Marie, Ont. Ve
lionis buvo vienuolyno geradaris, sa
vo palikimą paskyręs mūsų bažny
čiai atnaujinti. Vokietijoje liko jo 
brolis, pusbrolis J. Blekaitis, gyv. 
Dundas, Ont., ir kiti giminės 
voje. Visiem" reiškiame gilią 
jautą.

— Liepos 29 d. palaidotas 
miręs a.a. Mykolas Vidžiūnas. Jo 
žmona ir du sūnūs liko Lietuvoje. 
Artimuosius ir draugus giliai užjau
čiame. Taip pat gili užuojauta Jad
vygai Dragūnienei, kurios duktė 
Audronė Dragūnaitė - Briedienė mi
rė Lietuvoje.

— Liepos 26 d. pakrikštytas To
mas Bacevičius, Juozo ir Eugenijos 
Bacevičių sūnus.

— Santuokai rengiasi Dana ža- 
bait ir Mdappa Gowda.

— šventovės atnaujinimo vajus 
vyksta sėkmingai. Dėkojame vi
siems, kurie savo auka prisidėjo, ir 
kviečiame kitus įsijungti į vajų.

— Nekaltai Pr. Marijos seserys 
išvyko į Putnąmą. Grįš rugpjūčio 28 
d. Vaikų darželis darbą pradės rug
sėjo 2 d. Sės. Onutė Mikailaitė per
kelta į Putnamą naujom pareigom. 
Sės. Onutei nuoširdžiai dėkojame už 
talką parapijai. Jos pareigas vaikų 
darželyje nuo rudens perims sės. 
Apolinara.

— Pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasaga Beach nuo rugpjūčio 2 iki 
16 d. atostogauja šeimos ir pavieniai 
suaugę asmenys. Dėl sąlygų kreiptis 
j V. Tasecką tel. 535-6659.

— Šį sekmadienį antroji rinkliava 
bus daroma parapijos skoloms su
mažinti.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Stepo
ną Juodikaitį (žmona), 9 v. už Ireną 
Gurevičienę (vyras), 9.30 v. už Pran
ciškų ir Kotryną Brunkus (P. A. 
Jurkšaičiai), 10 v. už Joną Petkūną, 
metinės (A. B. Petkevičiai); sekma
dienį 8 v. už parapiją, 9 v. už Sofiją 
Augaitienę (V. Plačiakienė), 10 v. 
už Stasį Černiauską (žmona), 11.30 
v. už Magdaleną Kviecinskienę (Z. 
Urbonienė), 12 v. tretininkų 
cija, 8.30 v.V. už Vladą Jaškų 
Linkevičiai).

Kun. Hermanas Šulcas, 
zietis, lankęsis Toronte, 
metu yra Italijoje. Dėl susilpnė- 
jusios sveikatos grįžimą Brazili
jon atidėjo kuriam laikui. Lie
tuvių katalikų suvažiavime Ro
moje atstovavo Brazilijos Lietu
vių Katalikų Kunigų Vienybei. 
Vasaros metu ketina lankyti 
Anglijos lietuvius ir dalyvauti 
skautų bei kitose lietuvių jau
nimo stovyklose. Jo anksčiau su
rinktos lėšos P. Amerikos lietu
vių studentų stipendijoms yra 
perduotos P. Amerikos Lietu
vių Studentų Stipendijų Fon
dui. Kun. Šulco adresas iki 
š.m. spalio 31 d.: Colonia Litua- 
na, 11020 Antey St., Andre 
(Aosta), Italy.

Torontietis federacinio parla
mento atstovas dr. S. Haidasz, 
dalyvavęs tarpparlamentinėje 
konferencijoje Belgrade Euro
pos saugumo klausimu, parla
mente padarytame pranešime 
priminė lenkų, čekoslovakų ir 
baltiečių centrinių organizacijų 
memorandumus Kanados užsie
nio reikalų ministerijai, jų 
skundą, kad Kanados spauda ir 
televizija nedavė pakankamos 
informacijos apie Europos sau
gumo konferenciją. Prieš prem
jerui P. E. Trudeau išskrendant 
į Helsinkį, prabilo ir senasis po
litikas J. Diefenbakeris, primin
damas jam tūkstančių ukrainie
čių, lietuvių, estų ir latvių kil
mės kanadiečių reikalavimus. 
Europos saugumo konferencijos 
sutartis turi būti papildyta 
dviem esminiais paragrafais. 
Vienas jų turi įpareigoti sutar
tį pasirašiusias valstybes laiky
tis tarptautinės žmogaus teisių 
deklaracijos, o antras pripažinti 
dabartines R. Europos sienas su 
laisvo gyventojų apsisprendimo 
sąlyga.

inten- 
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NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A.
JIEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti vie- 
nerių metų mergaitę, mamai moky
tojaujant. Darbas prasideda nuo rug
sėjo 2 d. Skambinti tel. 762-8788 To
ronto.
IŠNUOMOJAMAS pirmame augšte 
dviejų kambarių ir virtuvės butas 
suaugusiems Sunnyside rajone. Tel. 
533-1435 Toronte.

CANADA TRUST REALTOR 
Kingsway Branch

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

mielai jums patarnaus — 
J. TAMULIONIS

Tel. 236-2311 Namų 239-8201

mmmMM

“Vaivorykštės” tautodailės paroda Otavoje 1975. VI. 14 - 26 — šiaudinukai kalėdinėm dekoracijom. B. čeponkus

Laisvės budėjimas ryšium su 
Europos saugumo konferencija 
Helsinkyje rengiamas R. Euro
pos tautybių Toronte prie nau
josios rotušės liepos 30, trečia
dienį, 6-12 v.v. Visi lietuviai šau
kiami dalyvauti.

Šis “T. Žiburių” numeris yra 
paskutinis prieš vasaros atosto
gas. Sekantis numeris išeis po 
dviejų savaičių — rugpjūčio 21 
data. Redakcija darbą pradės 
rugpjūčio 11 d. Administracija 
veiks visą laiką. Atsilankiusie
ji galės apžiūrėti laikraščio pa
talpas. Linkime visiem skaityto
jam malonių atostogų ir gero 
poilsio.

“T. Žiburių” svečiai. Grįžda
mas iš lietuvių katalikų suva
žiavimo Romoje į Kolumbiją, 
Toronte buvo sustojęs kun. M. 
Tamošiūnas, salezietis. Jis ap
lankė kaikurias lietuvių institu
cijas, jų tarpe “T. Žiburius”. Jis 
yra vienas stambiųjų Kolumbi
jos lietuvių veikėjų, daug pasi
darbavęs ateivių įkurdinimui ir 
aplamai Lietuvos reikalui. Gi
męs Lietuvoje, bet akademinius 
mokslus ėjo Italijoje. Kolumbi- 
jon nuvyko kaip misijonierius, 
nes negalėjo grįžti Lietuvon. 
Kolumbijoje gyvena jau 40 me
tų, bet lietuvybės nepamiršo ir 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Be to, jis yra susirū
pinęs lietuvių saleziečių sutelki
mu našesniam darbui. Lydimas 
p. Bajoraičio, kun. M. Tamošiū
nas aplankė Hamiltoną ir kitas 
vietoves.

Iš Los Angeles, Kalifornijoj, 
“T. Žiburius” aplankė teisinin
kas J. A. Raulinaitis su p. Rauli- 
naitiene ir sūnumi. Jis yra sū
nus jau mirusio garsaus teisi
ninko prof. Pr. V. Raulinaičio. 
Dirba didelės elektronikos 
bendrovės finansiniame skyriu
je. Aktyviai dalyvauja visuome
ninėje ir politinėje lietuvių 
veikloje.

Iš St. Petersburg Beach, Flo
ridos, lankėsi Jadvyga ir Adol
fas Pupeliai, buvę kėdainiškiai. 
Dabar jiedu yra pensininkai ir 
lanko savo gimines JAV ir Ka
nadoje. Lankymosi proga paliko 
auką “TŽ”.

A.a. Mikas Vidžiūnas, 66 me
tų amžiaus, mirė liepos 26 d. Ve
lionis nepriklausomoje Lietuvo
je buvo karininkas, kilęs nuo 
Molėtų. Jo laidotuvėmis rūpino
si p. žižys. Palaidotus iš Prisikė
limo par. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse.

A.a. Antanas Katelė, 60 metų 
amžiaus, rastas nuskendęs prie 
Toronto salos liepos 26 d. Velio
nis dėl sužeidimo kasyklose prie 
Sudburio jau ilgesnį laiką buvo 
nedarbingas ir gaudavo miesto 
pašalpą. Laidojamas šį trečia
dienį 9 v.r. iš Lietuvos Kanki
nių parapijos (gedulingos pa
maldos — Prisikėlimo švento
vėje).

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Danutei ir 

Aleksui Keršiams, surengusiems iš
leistuves mūsų mamytės, grįžtančiai 
į Lietuvą. Dėkojame visiems, prisi- 
dėjusiems prie dovanų ir dalyvavu
siems išleistuvėse, Onai ir Augustui 
Langams už dovanas bei lietuvišką 
nuoširdumą. Taip pat dėkojame vi
siems, palydėjusiems mamytę į aero
dromą. LietuViškas ačiū Jums —

J. A. Trinkūnai ir šeima
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

Mielus Tėvelius
VYTAUTĄ ir TERESĘ MACUS, 

sulaukusius 25 metų vedybinio gyvenimo sukakties, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug laimės ir 
sveikatos —

Sūnūs:
Vytautas, Mindaugas ir Tadas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ra svetimas ir Sovietų Sąjun
gai. Į konferencijos atšaukimą 
rabinas R. Slonimas reagavo 
specialiu laišku “Star” pusla
piuose, pasmerkdamas jį išpro
vokavusius Kanados Žydų Kon
greso žygius. Pasak jo, Kanados 
žydai nesudaro monolitinio vie
neto — jų tarpe yra visokių nuo
monių. Kongresas nusilenkė 
spaudimui tos grupės, kuri vis 
dar negali užmiršti Hitlerio 
koncentracinių stovyklų, įver
tinti naujų aplinkybių ir duoti 
įnašo pasaulio bendruomenei. 
Rabino R. Slonimo nuomone, 
Kanados Žydų Kongresas, kurio 
nariai yra Kanados piliečiai, tu
rėjo būti lojalus šiam kraštui ir 
remti jo įsipareigojimus Jung
tinėms tautoms, kaip kad buvo 
pasielgta sovietų premjero A. 
Kosygino viešnagės metu.

Kanados vyriausybės diploma
tinis nusilenkimas žydų spaudi
mui gali atnešti nepageidauja
mą arabų kraštų bei pačios PLO 
organizacijos reakciją. Jos ste
bėtojas Jungtinėse Tautose Z. 
Tarazi Niujorke jau kelia klau
simą: “O kaip su olimpiada? Ar 
jūs ją taip pat atidėsite?” Miun
cheno olimpiadą sudrumstė pa
lestiniečių arabų teroro veiks
mai, kurie gali būti pakartoti ir 
Montrealyje. Kiti PLO sluogs- 
niai kalba apie arabų kraštų 
prekybihį bei finansinį Kanados 
boikotą. Didžiulis kelių milijo
nų dolerių nuostolis jau pada
rytas Toronto viešbučiams, nes 
konferencijoje turėjo dalyvauti 
apie 3.000 atstovų, jau užsisa
kiusių kambarius nuo rugpjū
čio 27 iki rugsėjo 14. Konferen
cijai taip pat buvo rezervuotos 
viešbučių salės. Sekančiais me
tais Vankuveryje yra numatyta 
kita Jungtinių Tautų konferen
cija pasaulio gyventojų pasto
gių klausimu. Ar ir ją teks at
šaukti dėl žydų spaudimo? Keis
čiausia, kad torontiškė konfe
rencija buvo “atidėta”, net ne
turint žinių, ar PLO atstovai 
joje dalyvaus.

Žuvininkystės ministeris R. 
LeBlanc pranešė parlamento na
riam Kanados Atlanto pakran
čių uostų uždarymą sovietų 
žvejybos laivams nuo liepos 28 
d. Užsienio reikalų ministeris 
A. MacEachen apie šį nutarimą 
jau painformavo Sovietų Sąjun
gos ambasadą Otavoje, o prem
jeras P. E. Trudeau pasiuntė 
laišką premjerui A. Kosyginui. 
Uostų uždarymo priežastis — 
sovietų žvejų nesiskaitymas su 
tarptautinės komisijos nustaty
tomis normomis žuvims gaudyti. 

TORONTO MIESTAS
ll B PRANEŠIMAS

apie atmatų surinkimą
Kadangi rugpjūčio 14, pirmadienis, yra miesto tar
nautojų šventė, atmatos tę dienų nebus išvežamos.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antra
dienį, o antradienio išvežimas — trečiadienį.

R. M. BREMNER 
Toronto miesto viešųjų darbų 

viršininkas

Tas normas sovietai pažeidžia jų 
viršijimu, darydami žalą žuvų 
atsargoms. Prie Kanados rytinių 
krantų visada yra apie 100 so
vietu laivų, jų tarpe nemažas 
skaičius iš Klaipėdos. Jie dau
giausia naudojasi St. John’s ir 
Halifakso uostais, kuriuose per
ka vandenį, kurą, leidžia pa
mankštinti kojas savo įgulų na
riams. Vien tik šiais metais so
vietų žvejybos laivynas yra nu
pirkęs 12 milijonų galionų van
dens. Newfoundlandijos prem
jeras F. Moores šią sovietų “eks
komuniką” sutiko skeptiškai. 
Jam atrodo, kad minėtieji uos
tai tik praras didelę dalį savo 
pajamų, o sovietai ir toliau vir
šys žuvų gaudymo normas, van
denį bei kurą įsigydami JAV 
uostuose. Veiksmingesnė prie
monė būtų teritorinės žvejybos 
dabartinės 12 mylių ribos padi
dinimas iki 200 mylių. Ši zona 
būtų rezervuota tik Kanados 
žvejams. Tokią mintį betgi su
kritikavo Toronto “Star” dien
raštis taiklia pastaba, kad Ka
nada neturi pakankamai karo 
laivų 200 mylių zonai kontro
liuoti. Karinių pajėgų išlaidas 
jau seniai yra užšaldęs prem
jeras P. E. Trudeau. Joms trūks
ta ne tik laivų, bet ir naujų 
tankų bei lėktuvų.

Pašto ministeris B. Mackasey 
Halifakse pasakytoj kalboj pa
brėžė, kad pašte tol nebus tvar
kos, kol vidaus tarnautojų uni
ja nepašalins savo apgaulingų 
vadų ir Montrealio įtakos. Atro
do, šie jo žodžiai buvo taikomi 
škotų kilmės unijos vadui J. Da- 
vidsonui ir jo pavaduotojui C. 
Parrotui. Nors sutartis su uni
ja jau yra pasibaigusi praėjusių 
metų pabaigoje, jiedu vis dar 
nepradeda rimtų derybų, dangs
tydamiesi nerealiu reikalavimu 
padidinti atlyginimus 71% per 
vienerius metus ir įvesti 30 va
landų darbo savaitę. Vidaus tar
nautojų unijos nariai seniai ga
lėjo gauti neblogą atlyginimų 
pakėlimą, kokį išsikovojo laiška
nešių unija. Ministeris B. Mac
kasey derybų vengiančius uni
jos vadus apkaltino neatsakin
gumu ir nesąžiningumu. Streiko 
atveju jis žada uždaryti visas 
pašto įstaigas neribotam laikui, 
net ir tada, jeigu unija pradės 
tik labai pamėgtus dalinius 
streikus, kad pagaliau vieną 
kartą būtų nulaužti ragai atsa
komybės jausmo neturintiems 
vadams. B. Mackasey betgi ne
paaiškino, ar tokiu atveju kana
diečiams bus nutrauktos pašto 
paslaugos, ar gal jas atliks pa
kviesta kariuomenė.

Aušros Vartų parapija dėl atsira
dusių techniškų kliūčių sukaktuvi
nių metų programoje padarė keletą 
pakeitimų. Religinė bei tautinė su
kakties šventė — 25-rių metų sukak
ties minėjimas bus š.m. rugsėjo 7 d. 
šis renginys skiriamas vien lietu
viams, dėlto kanadiečiai svečiai ne
bus kviečiami. Juo bus paminėta pa
rapijos įsteigimo sukaktis, nes 1950 
m. rugsėjo 8 d. Willibrord salėje bu
vo atlaikytos pirmosios pamaldos. 
Metinė parapijos vakarienė bus lap
kričio 8 d. Ta proga visiems bus 
įteiktas AV parapijos sukaktuvinis

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis, lie
pos 26 d. laidoje išspausdino pa- 
santrauką prel. J. Balkūno pa
mokslo, pasakyto Niujorko šv. 
Patriko katedroje Pavergtų 
Tautų Savaitės proga. Pamoksle 
buvo išreikšti pageidavimai: 
kad JAV katalikų ir nekatalikų 
vyskupai pavergtų tautų klausi
mą įrašytų į taikos ir teisingu
mo komisijų darbotvarkes; kad 
religinė spauda kreiptų daugiau 
dėmesio į skriaudas, daromas 
pavergtom tautom; kad Vatika
nas, siekdamas didesnės tikin
čiųjų gerovės, nepaaukotų mili
jonų pavergtųjų laisvės už ne
aiškaus pobūdžio “modus viven- 
di”; kad diplomatiniai Vatikano 
atstovai keltų pavergtųjų tautų 
klausimą kiekviena proga. Pa
mokslininkas pabrėžė nuopelnus 
rašytojo A. Solženicino, kuris 
atkreipė viso pasaulio dėmesį į 
pavergtųjų likimą. Prel. J. Bal
konas priminė amerikiečiams 
krikščionišką pareigą padėti 
skriaudžiamiem pavergtiesiem. 
Esą daugelis amerikiečių nori 
likti indiferentiškais, nesirūpin
ti kitų gerove. Bet tai klaida — 
asmeninis patogumas neduoda 
teisės apleisti pavergtuosius. 
Jeigu už savo teises kovoja pa
vergtieji, rizikuodami savo lais
ve ir gyvybe, juo labiau tai tu
ri daryti laisvieji. Prel. J. Bal
konas baigė pamokslą šiais žo
džiais: “Reikia veikti dabar, kad 
ateinančios kartos nekaltintų 
mūsų tyla, kai mūsų broliai ir 
seserys palengva yra naikina
mi.” * 

Lankydamasis Montrealyje Simas Kudirka kalbėjo ir jaunimui seselių namų 
salėje. Iš kairės: S. Kudirka, sesuo Paulė, namų vyresnioji

Greitas ir tikslus patarnavimas!
TeL Bus,: 7223545

tjRfJ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

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

t l | |T A OU ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I A W MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

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

8.5%
9.0%

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,(00 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS: '

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

leidinys, kuris jau atiduotas spaus
tuvei. Dėl vienos kitos draugijos pa
vėluotai įteiktų žinių leidinys buvo 
suvėlintas. Leidinį kruopščiai paruo
šė Jonas Narbutas. Didžioji sukaktu
vinė parapijos iškilmė bus 1976 m. 
sausio 18 d. ši data primena oficia
laus Vatikano rašto datą, būtent, 
1951 m. sausio 18 d., kai buvo leista 
įsteigti AV parapiją. Ton iškilmėn 
bus kviečiami hierarchijos, valdžios 
atstovai ir kiti augštieji svečiai.- Ti
kimasi, kad iki to laiko bus išleista 
ir naujoji parapijos choro plokštelė. 
Be to, bus proga paminėti Montrea
lio lietuvių kolonijos šimtmetį.

Liudas Stankevičius, lietuviškos 
radijo valandėlės vedėjas, su žmona 
Vale, dukromis Livija ir Rūta dvie
jų savaičių atostogas praleido S. Ka
rolinoje, vienoje iš gražiausių va
sarviečių Myrtle. Grįždami aplankė 
savo bičiulius Niujorke. Jų duktė 
Donata vasaros atostogų metu stu
dijuoja ispanų kalbą Ispanijoje.

Vasaros atostogas praleidžia Cape 
Code Joana ir Steponas Kęsgailos, 
Milana ir Albertas Joneliai su duk
romis Audrone ir Lilija, kurie taip 
pat dalyvaus ir giminaičio vestuvėse.

Lankėsi Lietuvoje Ričardas Sima- 
niūkštis, kuris po 31 metų aplankė 
savo žmoną, sūnų ir dukterį. Išvyko 
savo giminių aplankyti Jonas Ado
monis ir Vincas Lukauskas.

Aldona - Joana Juodkojytė • Bari- 
sienė baigė Concordia universitetą 
bakalaurės laipsniu. Dirba vaikų 
priežiūros tarnyboje. Jos vyras Ed
vardas yra mokytojas, kuris studi
juoja vakarais augštesniam mokslo 
laipsniui gauti.

Marija ir Vaclovas žižiai grįžo iš 
Dominikos į Montreal; savo dukros 
Loretos vestuvėms.

Elena Navikėnienė, ilgametė litu
anistinės mokyklos mokytoja, sune
galavo širdimi. Dukters Genės Kudž- 
mienės rūpestingoje priežiūroje stip
rėja. Mokyt. E. Navikėnienei linki
me greitai pasveikti, sustiprėti ir to
liau tęsti tremties mokytojos darbą.

Toronte staiga mirė Antanas Balt- 
rušis, 65 m. amžiaus, buvęs nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės 
karininkas. Dideliame nuliūdime li
ko sesuo Magdalena Pakulienė, svai
nis Juozas, sesers dukra Silvija Pie- 
čaitienė su vyru Vincu ir dukra Dai
va. Visiems giminėms — gili užuo
jauta. Mišios už Antano vėlę bus at
našaujamos AV šventovėje, kurias 
užprašė M. J. Pakuliai. A. A.

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės


