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Jie mus kaltina... I Pasaulio įvykiai Į
ATLANTO SĄJUNGOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIAI ŠIOS ORGA
NIZACIJOS problemas aptarė Oslo mieste įvykusioje konferenci
joje. Norvegijos premjeras O. Nordlis savo įvadiniame žodyje 
atkreipė dėmesį į vidinius nesutarimus, kurie gali pažeisti Atlanto 
Sąjungos pagrindus. Sėkmingą tokių nesutarimų sprendimą skati
no ir Atlanto Sąjungos gen. sekr. J. Lunasas. Jiems, be abejonės, 
didžiausią rūpestį sudaro Islandijos ir Britanijos kova dėl žvejybos 
teisių, rakštimi Graikijai ir Turkijai tapęs Kipro klausimas, Itali
jos parlamento rinkimai birželio 20 d., kuriuose stipriausia partija 
gali tapti komunistai. Nerimą Atlanto Sąjungos nariams kelia ir 
JAV prezidento rinkimai bei galimas užsienio politikos pasikeiti
mas su valstybės sekr. H. Kissingerio pasitraukimu. Pastarasis 
betgi užtikrino, kad esminio pa-»-----------------------------------------—

Mus, lietuvius, daug kas kaltina. Didžiųjų prokurorų balsai 
pasigirdo ypač ryšium su II D. karu. Pirmiausia kaltino lenkai 
už tai, kad neturėjome su jais diplomatinių santykių. Jiems 
atstatyti pasiuntė ultimatumą .. . Sovietiniai rusai, įvedę savo kari
nes įgulas Lietuvon, kaltino lietuvius sovietinių karių grobimu — 
didžioji jų armija esą atsidūrė pavojuje . . . Vokiečiai, okupavę mū
sų šalį, kaltino lietuvius neištikimybe Fuehreriui, atsisakymu ko
voti už jo karalystę. Dėlto daug lietuvių nukentėjo... Grįžę sovie
tiniai rusai kaltino lietuvius pataikavimu Hitleriui, vadino juos 
“fašistais”, “buržuaziniais nacionalistais”, masiškai trėmė Sibiran, 
naikino milicine ir karine jėga ... Visi jie buvo dideli prokurorai, 
kaltinę Lietuvą vien dėlto, kad turėjo didelį apetitą. O kuris gi 
vilkas nekaltina ėriuko už tai, kad nori ėsti... Prie jų prisidėjo 
dar vienas prokuroras, bet jau kitokio pobūdžio ir dėl kitokių 
motyvų, būtent, žydai. Jie pakėlė balsą vis didėjančiu intensyvumu 
ir platėjančiu mastu prieš lietuvius, kurių šalyje šimtmečiais gy
veno. Esą lietuviai sunaikino savo krašto žydus, kurių buvo apie 
ketvirtį milijono, o liko tiktai kelios dešimtys tūkstančių. Kaltini
mas mažai tautai yra nepaprastai didelis ir giliai smingąs.

★ ★ ★

Pastaruoju metu paaiškėjo, kad Jeruzalės hebrajų universiteto 
žydų instituto vedėjas Dov Levin yra parašęs studiją apie lietuvių- 
žydų santykius. Jos ištrauka buvo išspausdinta periodiniame leidi
nyje “Journal of Baltic Studies” VI tome, 4 nr. Iš mokslo žmogaus 
reikėtų laukti objektyvios studijos, nešališkai gvildenančios tokią 
jautrią problemą. Deja, kiek matyti iš paskelbtos dalies, tokio ob
jektyvumo nėra. Autorius remiasi daugiausia savo tautiečių šal
tiniais, gerai supranta jų galvoseną, jų elgesio motyvus, bet nesu
pranta lietuvių. Jisai sutinka, kad nepriklausomoje Lietuvoje žy
dai turėjo pilnutinę laisvę ir su lietuviais gerai sugyveno, bet kai 
prieina prie klausimo, kodėl įvyko toks radikalus pasikeitimas, nu
vedęs į kerštingas žudynes, neduoda įtikinamo atsakymo. Jis tik 
mini, jog žydai sovietinę santvarką laikę mažesniu blogiu už nacio
nalsocialistinę. To permaža. Jeigu įvyko žudynės, kuriose dalyva
vo ir kaikurie lietuviai, tai visų pirma dėlto, kad gausūs komparti
jos žydai pirmieji pradėjo naikinti lietuvius, ypač talkindami sovie
tiniams rusams. Žydų įnašas į lietuvių naikinimą sovietinėje oku
pacijoje buvo toks svarus ir skaudus, kad, pasikeitus sąlygoms, 
iššaukė apgailėtiną reakciją. Tai buvo abipusė tragedija, kuria nie
kas negali didžiuotis. Deja, jinai iki šiol nėra objektyviai nušvies
ta. Iš žydų pusės nuolat girdėti kaltinimai lietuviai! ?, be! t/n. nėra 
šviesa, kurios sruogos galėtų dalyką išaiškinti, pasiekti ateitį ir 
ją koreguoti.

★ ★ ★

Jeigu jau Lietuvos žydai savo kaltinimais veda lietuvius į 
pasaulio teismą, neturėtume jo vengti. Kadangi žydai apie lietu
vių kaltumą yra prirašę gana daug ir tai įvairiomis kalbomis, pri
valo pasisakyti ir lietuviai. Žydai tuo klausimu yra parašę ir studi
jų, kuriose iškelia savąjį požiūrį, bet lietuviai iki šiol rimtos stu
dijos nėra paruošę, nors praslinko jau per 30 metų. Kažkodėl nė 
viena institucija nesiėmė tokio darbo organizuoti. Kadangi lietu- 
vių-žydų klausimas visų pirma yra politinis bei visuomeninis, de
rėjo tokios iniciatyvos imtis VLIKui. Nevieno asmens jam tai buvo 
primenama, tačiau iki šiol nieko konkretaus nepasirodė. Negeriau 
buvo ir privačios iniciatyvos srityje, jei neskaityti vieno kito lei
dinėlio ar straipsnio išeivijoje ir Lietuvoje. Kad ir pavėluotai, rei
kėtų visiem sukrusti ir paruošti pilnavertę studiją anglų bei kitom 
kalbom. Joje turėtų būti atskleisti duomenys bei faktai, rodą žydų 
atsakomybę lietuvių naikinime ir atvirkščiai. Atskleistieji faktai 
parodytų, kad daug kaltinimų, skiriamų lietuviams, yra nepa
grįsti. Kaikurių lietuvių dalyvavimas nusikaltime dar nepadaro vi
sos tautos nusikaltėle, kaip kad kaikurie žydų autoriai mano. Jei ir 
buvo nusikaltėlių, tai kur kas gausesni buvo žydų gelbėtojai. Nusi
kaltėlių savajai tautai netrūko ir pačių žydų tarpe. Visa tai tebe
laukia rankos, kuri moksliniu tiesumu atskleistų tikrovę ir pasau
lio teismui parodytų pilną tiesą.

Kanados Darbo Kongresas 
metiniame savo atstovų suvažia
vime Kvebeko mieste paskelbė 
ir vienbalsiai patvirtino ekono
minį manifestą, reikalaujantį 
lygaus balso su vyriausybės ir 
pramonės atstovais Kanados 
ekonomijos planavime. Jame 
netrūksta gražių minčių apie 
kiekvieno kanadiečio teisę į 
darbą, lygesnį pajamų paskirs
tymą, naujų darbų parūpinimą, 
bendrą kovą su infliacija. Kon
greso atstovų nuoširdumu bet
gi verčia abejoti su manifestu 
susietas kitas reikalavimas, kad 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė tuojau pat atšaukti! kainų 
bei atlyginimų kontrolę. Suva
žiavime taipgi buvo priimta re
zoliucija, įgaliojanti KD Kon
greso vadus organizuoti visuo
tini streiką Kanadoje, jeigu mi
nėtoji kontrolė nebus atšauk
ta. Spaudos puslapiai liudija, 
kad didžiausią triukšmą dėl An
tiinfliacinės Tarybos sprendi
mų, apribojančių atlyginimų di
dinimą, kėlė ir tebekelia nau
jas sutartis pasirašančios uni
jos, {pratusios reikalauti 50- 
60'/ padidinimo per porą me
tų. Kanados Darbo Kongresas 
jungia unijas, turinčias apie 2,2 
milijono narių. Visame krašte 
betgi yra apie 8,5 milijono dir
bančių kanadiečių. Taigi, unijos 

apima maždaug ketvirtadalį. C 
kaip su tais kanadiečiais, kurie 
šiandien gauna valdžios nusta
tytą minimalų atlyginimą, kaip 
su kanadiečių dauguma su ge
rokai mažesniu atlyginimu už 
unijų narius? Atlyginimų kėli
mo suvaržymas jiems yra ge
rokai skaudesnis, negu unijų 
nariams, bet jų skundų spaudo
je nesimato. Iš mažesnių dar
boviečių neįmanoma reikalauti 
50-60'i atlyginimų padidinimo, 
nes toks žingsnis baigtųsi bank
rotu. Visų kanadiečių atlygini
mų sulyginimas su didžiųjų uni
jų masteliu reikštų bankrotą 
Kanadai.

Valdžios, pramonės ir unijų 
atstovų pasiūlytą ekonominį 
triumviratą kritiškai sutiko To
ronto dienraštis “The Globe and 
Mail”. Vedamajame pastebima, 
kad valdžią renka visi kanadie
čiai ir ją gali pakeisti sekan
čiais parlamento rinkimais. Tuo 
tarpu pramonininkų niekas ne
renka, o unijų vadus renkasi tik 
jų nariai. Dėl šios priežasties 
būtų netikslu triumvirato na
riams suteikti lygų balsą. Kana- 

-dos Darbo Kongresas negali at
stovauti visiem dirbantiem ka
nadiečiam, savo eilėse jų turė
damas tik vieną ketvirtadalį. 
Pasak "The Globe and Mail” ve-

(Nukelta j 6 psl.)

PREL. PR. JURAS savo (steigtame etnografiniame minėjuje Putname, Conn., prie lietuviškos tautodailės rodinių. 
Šią nuotrauką išspausdino “The Hartford Times" kartu su rašiniu apie jo darbus (vairiose srityse

Lietuva rusinama plačiu mastu
Didžiuosiuose miestuose visiškai surusintos aptarnavimo įstaigos, namų valdybos, autobusų ir 

geležinkelių stotys, orinės linijos, paštas, milicija • Elektrėnai — rusiškas miestas

VLADISLOVAS ŽILIUS
Didžiarusinis šovinizmas, vi

suotinai išplitęs, yra palaikomas 
bei remiamas komunistinių val
džios įstaigų, šalia ginkluoto 
okupacinio teroro, didžiarusinis 
šovinizmas yra antras savo ga
lingumu ginklas Sovietų Sąjun
gos tautinių mažumų bei oku
puotų Pabaltijo tautų engimui. 
Kiekviena proga rusui, taip ne
seniai atkutusiam lietuviška 
duona po ilgų badavimo ir alko
holizmo metų savo “plačioje tė
vynėje”, laisvai leidžiama tyčio
tis iš lietuvių ir jų kalbos. "Pora 
tebe naušitsia govoritj Čelove- 
českim jazykom, — tvojevo so- 
bačjevo ja neponimaju!” (laikas 
tau išmokti kalbėti žmonių kal
ba — šuniškos tavo kalbos aš 
nesuprantu). Arba: “zakroj mor- 
du, tvoj jazyk gnijuščyj!” (už
čiaupk snukį, tavo kalba pūvan
ti). Panašių šiandieninės “pla
čiųjų masių” rusų kalbos perlų 
pavyzdžių, “draugiškai” adre
suotų lietuviams Lietuvos mies
tų gatvėse, galima būtų pateikti 
daug....

Visa, ką sovietinis rusas rado 
Lietuvoj pozityvaus ir augštes- 
nio, spėjo labai greit, bent pavir
šutiniškai, įsisavinti. Ir štai re
zultatas: “My vas osvobodili, my 
vam prinesli kulturu (!) spasli 
vas ot goloda, my vam podarili 
istorijų!” (mes jus išvadavom, 
mes jums atnešėm kultūrą (!), 
išgelbėjom jus nuo bado, mes 
jums davėm istoriją!).

Pasižiūrėkim įdėmiau, kas už 
šitų įžūlių frazių skydo matosi 
nuogoje tiesos plynėje. Mat, ru
sas ir lietuvis tai supranta skir
tingai.

♦ ♦ ♦
“My vas osvobodili” reiškia 

— mes jus okupavom, sunaiki- 
nom Lietuvos valstybingumą, 
diplomatinį korpusą, apiplėšėm 
ir išvežėm Maskvon Lietuvos 
valiutą, apiplėšėm gyventojus, 
konfiskuodami jų turtą bei vež
dami juos į Sibirą, kolchozinda- 
mi ūkius. “My vas osvobodili” 
reiškia — sunaikinom Lietuvos 
inteligentiją, kad tauta liktų be 
galvos, nes pavergtieji (tai jau 
žinojo ir senovės Maskva) be 
šviesesnės sąmonės kibirkšties 
lengviau apiplėšiami ir valdomi.

šitoj “kilnioj” frazėj slypi ir 
slaptas Maskvos planas Lietuvą 
surusinti, nes lietuviai pasirodė 
esą nedėkinga tauta “išvaduo
tojams” ir sunkiai pasiduodanti 
savęs sunaikinimo agitacijai. 
Geriau ir ramiau bus rusams, 
jei lietuvių nebus iš viso. Pla
ningai, kasmet į visus didžiuo
sius Lietuvos miestus atvežama 
po keletą tūkstančių rusų šei

mų. Jos be eilės aprūpinamos 
butais ir darbu. Lietuvis Vilniu
je gali gyventi 10-15 metų ir 
buto negauti. Tai nieko neste
bina, tai normalu: perėjūnas, at
sibastęs vakar - tyakar iš Rusi
jos, butą turi gadii tuoj pat to 
lietuvio sąskaiton, kuriam gim
tajame krašte pradeda trūkti 
vietos.

Atėjūnai įžūlūs. Sąmoningai 
atvežama pati tamsiausia recidy- 
vistinė masė, nes Maskva žino, 
kad tokie žmonės gali lengviau 
sudoroti “pradvokusius Vakarų 
kultūra” lietuvius.

Rusinamos įstaigos bei gamyk
los. Ten vadovaujantis persona
las — rusai; dokumentacija at
liekama rusų kalba. Lietuviai, 
dirbantys tarp rusų, privalo kal
bėti rusiškai. Vilniuje, Klaipė
doje, Panevėžyje, Šiauliuose ir 
iš dalies Kaune visiškai surusin
ta: visos žemesnio rango aptar
navimo įstaigos, namų valdybos, 
autobusų ir geležinkelio stotys, 
oro transporto įstaigos, paštas, 
milicija. Kaikur dėl dekoraci
jos viršininku skiriamas lietu
vis, bet jo pavaduotojas būtinai 
turi būti rusas, kuris yra “bo- 
žyj glaz” (Dievo akis) ir faktinė 
valdžia. Ypač toji taisyklė pri
valoma partinėj visos Lietuvos 
administracijoj ir marionetinėj 
valdžioj (Charazovo šešėlyje 
Griškevičiaus funkcijos — gry
nai marionetinės).

» ♦ *
Sunku lietuviui, atvykusiam 

iš provincijos, esant griežtai en- 
kavedistinei registracijos siste
mai, apsigyventi mieste. Iš jo 
reikalaujama 13 m- gyvenamo
jo ploto ir pažymėjimo apie įsi
darbinimą. Bet be prisiregistra
vimo atžymos pase lietuvis įsi

Penktosios tautinių šokių šventės meninės programos vadovai _ Galina Go-
bienė ir Juozas Karasiejus aptaria būsimos šventės planus Nuotr. Pr. Gobio

darbinti negali, o be įsidarbi
nimo pažymos negali būti prire
gistruotas! Verskis kaip sugebi! 
Rusas nuo šių ir daugelio kito
kių biurokratinių formalumų at
leidžiamas, nes namų valdybose 
ir pasų skyriuose sėdi jau 
"savi”.

Su A. Sniečkaus, o dabar Griš
kevičiaus pritarimu steigiami 
Lietuvoj “grynieji” rusini
mo centrai. Pastatytas Elektrė
nų miestas Vievio elektros jė
gainei aptarnauti. Miestas pa
statytas rusams. Beveik 100% 
gyventojų — rusai. Lietuvių 
kalbos čia neišgirsit. Miestas 
sparčiai plečiasi: kasmet vis at
vyksta naujų “specialistų” ir 
giminaičių. Prievartavimų, plė
šimų ir žmogžudysčių banga 
plačiai sklinda po apylinkes, pa
siekdama ir aplinkinius mies
tus. Veltui paskui Vilniuje ar 
Kaune po eilinio apiplėšimo ar 
nužudymo jieškomi galvažudžiai: 
jie ramiai ilsisi Elektrėnuose. 
Auga ten ir jaunoji karta, sėk
mingai perimanti “revoliucinį” 
savo tėvų patyrimą. Panašūs 
centrai sparčiai auga Kėdainiuo
se, Mažeikiuose ir kitur, Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos jau 
ir neminint.

♦ ♦ *
“My vas osvobodili” reiškia 

— 100.000 jaunų lietuvių kas
metinį mobilizavimą į rusų ar
miją. Ten jie bandomi nužmo
ginti. Neretai jie verčiami da
lyvauti purvinose rusų teroristi
nėse operacijose. Daug lietuviu
kų negrįžo 1956 m. iš Vengri
jos, negrįžo ir iš Čekoslovaki
jos 1968-siais, negrįžta kaikas ir 
nuo Kinijos sienos šiandien. En
kavedistų varomi daliniai į Ce-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

sikeitimo nebus net ir tuo atve
ju, jeigu rinkimus laimėtų de
mokratų kandidatas. Baltieji 
Rūmai ir toliau laikysis atoly
džio linijos, taiką stengdamie
si išsaugoti jėgos principu. Pa
sak H. Kissingerio, Sovietų Są
junga savo veiksmais Angoloje 
pažeidė logišką atolydžio sam
pratą, pasiųsdama apie 15.000 
kubiečių karių ir parūpindama 
$300 milijonų vertės ginklų. Tai 
liudija, kad Maskva yra pasiruo
šusi pasinaudoti agresijai palan
kiomis progomis ir kad tokius 
veiksmus tegali sustabdyti pa
kankamai tvirta karinė Atlanto 
Sąjungos atsvara. Kaip tik prieš 
šią konferenciją pasaulio spau
doje pasirodė pranešimas apie 
naująją amerikiečių torpedą, 
kurios gamyba jau esanti pra
dėta. Si “miegančioji” torpeda 
jūros dugne lauks sovietų po
vandeninių laivų ir puolimą pra
dės, atpažinusi specifinį jų va
riklių garsą. Karo atveju tokio
mis torpedomis Atlanto Sąjun
ga lengvai galės užblokuoti so
vietų povandeninį laivyną šiau
rinėje Norvegijos jūroje, są
siauryje tarp Danijos ir Norve
gijos, Viduržemio jūroje. At
lanto Sąjungos laivams torpeda 
nebus pavojinga, nes jie bus 
aprūpinti jos aktyvumą sustab
dančiu signalu.

SERBSKIO INSTITUTE
Ukrainietis istorikas Valenti

nas Morozas gegužės 9 d. iš ka
lėjimo buvo pervežtas į KGB 
administruojamą Serbskio ins
titutą patikrinti sveikatos. Šią 
žinią pranešė dienraštis “To
ronto Star”, kurio atstovai tu
rėjo telefoninį pasikalbėjimą su 
disidento žmona. Kadangi tas 
institutas yra net užsienyje pa
garsėjusi psichiatrinio kankini
mo institucija, ji prašo visus ko
voti, kad jos vyras būtų grąžin
tas kalėjiman ar darbo stovyk
lom Paties V. Morozo teigimu 
žmonai, perkėlimo Serbskio ins- 
titutan jis susilaukė dėl perdi- 
delio religingumo. Už tautines 
apraiškas Ukrainoje ginančius 
raštus V. Morozas 1965 m. bu
vo nubaustas ketveriais metais 
pataisos darbo stovyklos. Išleis
tas 1969 m. rudenį, sekančiais 
metais jis vėl atsidūrė slapta
me teisme. Šį kartą jam buvo 
paskirti šešeri metai kalėjimo ir 
aštuoneri priverčiamų darbų 
stovyklos. 1974 m. V. Morozas 
paskelbė bado streiką, trukusį 
145 dienas, šis jo protestas pa
siekė laisvąjį pasaulį, iššaukda
mas demonstracijas prieš So
vietų Sąjungą. Prieš ketvertą 
metų V. Morozą peilio dūriu į 
pilvą sužeidė vienas kriminali
nis nusikaltėlis. KGB pareigū
nai dabar teigia, kad tokio už
puolimo nėra buvę ir kad V. 
Morozas tą žaizdą pats pasida
rė. Dėlto, esą, jam yra būtinas 
psichiatrinis patikrinimas. Iš 
tikrųjų V. Morozas sekantį mė
nesį turėjo užbaigti šešerių me
tų kalėjimo bausmę ir turėjo 
būti pervežtas j darbo stovyklą, 
bet atsidūrė Serbskio institute.

SEKA PAŽEIDIMUS
Fizikas Jurijus Orlovas Mask

voje sudarė stebėtojų grupę, 
kuri seks žmogaus teisių pažei
dimus Sovietų Sąjungoje ir su
rinktus faktus pateiks Helsin
kio gaires pasirašiusių valstybių 
ambasadoms. Ši grupė, nepaisy
dama KGB įspėjimo nepažeisti 
konstitucijos, jau paskleidė me

džiagą apie totorių Mustafą Dže- 
milijovą, kovojusį už savo tau
tiečių grįžimą Kryman ir už tai 
susilaukusį pustrečių metų dar
bo stovyklos. J. Orlovo teigimu, 
ši bausmė sulaužo Europos sau
gumo konferencijos Helsinkyje 
pasirašytas gaires, užtikrinan
čias minties laisvę ir teisę lais
vai spręsti savo ateitį, šia tei
se, atrodo, pasinaudojo Italijon 
išleistas 22 metų amžiaus sovie
tų pianistas U. Jegerovas. Jis 
turėjo dalyvauti Brescia mieste 
vykstančiame festivalyje, bet 
atsidūrė Romoje ir pasiprašė 
politinės globos.

PREZIDENTO VIEŠNAGE
Beveik savaitę JAV viešėjo 

Prancūzijos prez. V. G. d’Estain- 
gas, Vašingtoną n atskridęs už 
garsą greitesniu "Concorde” 
lėktuvu. Jo vizitas buvo skirtas 
JAV nepriklausomybės 200 me
tų sukakčiai. Susitikime su prez. 
G. Fordu buvo pabrėžti abiejų 
kraštų geri santykiai, Prancū
zijos parama JA Valstybėms ne
priklausomybės siekimo laiko
tarpyje, JAV parama Prancūzi
jai II D. kare. Prez. V. G. d’Es- 
taingas taipgi tarė žodį JAV 
kongreso nariams, gindamas 
atolydžio politiką ir užmiršda
mas prez. G. Fordo naująjį tai
kos per jėgą principą, padiktuo
tą rinkiminio vajaus. Spaudos 
konferencijoje New Orleans 
mieste jis pabrėžė Prancūzijos 
pasiūlymą pilietinį Libano karą 
užbaigti prancūzų karių pasiun
timu taikai prižiūrėti. Libanas 
prieš II D. karą yra buvęs Pran
cūzijos protektoratu. Prancūzų 
kariuomenės daliniai betgi bus 
ten pasiųsti tik tokiu atveju, 
jeigu jų pagalbos paprašys nau
jasis Libano prez. E. Sarkis.

ŽEMES DREBĖJIMAI
Sovietinę Uzbekistano pro

vinciją Sibire sukrėtė žemės 
drebėjimas, gerokai stipresnis 
už žemės drebėjimą Italijoje ge
gužės 6 d. Daugiausia nuosto
lių turėjo Gazlio miestelis, ku
rį jau buvo sugriovęs ankstes
nis žemės drebėjimas balandžio 
8 d. Oficialiuose pranešimuose 
prasitariama, kad 10.000 šio 
miestelio gyventojų prarado pa
stogę. Žuvusių skaičius neskel
biamas, bet prisipažįstama, kad 
kaikuriems gyventojams Tar- 
džikistane ir Turkmėnijoje mir
tį atnešė dėl žemės drebėjimo ir 
liūčių įvykusi kalnų griūtis. Di
dieji Taškento, Samarkandos ir 
Bucharos miestai nenukentėjo.

POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS
Popiežius Paulius VI per Ita

lijos vyskupų konferenciją įspė
jo visus katalikus, kad 
sekančiuose parlamento rinki
muose kiekvienam teks pasisa
kyti už ištikimybę nepakeičia
miems principams. Katalikams 
turi būti aiškūs kaikurių grupių 
antireliginiai bei antibažnytiniai 
nusiteikimai. Jis taipgi prita
rė Italijos vyskupų konferenci
jos pirmininko kardinolo A. Po
rnos įspėjimui katalikų intelek
tualams, kad jų laukia eksko
munika, jeigu jie rems kom
partiją. šie žodžiai buvo skirti 
pustuziniui katalikų veikėjų, 
pasiskelbusių nepriklausomais 
kandidatais komunistų sąrašuo
se. Vatikano specialistų nuomo
ne, popiežiaus Pauliaus VI raštą 
galima suprasti kaip raginimą 
katalikams sudaryti bendrą 
frontą prieš komunistus.
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® RELIGINIAME GY/EMIME

Lietuva rusinama plačiu mastu

★ “AID TO THE CHURCH IN 
NEED” Anglijos skyrius, turįs 3000 
narių, ryžosi rinkti parašus, kad Ni
jolės Sadūnaitės bausmė — treji me
tai darbo stovyklos ir treji metai 
tremties būtų panaikinta. S.m. bir
želio 17 d. sueina metai, kai N. Sadū- 
naitė buvo nuteista. Ji buvo suimta 
1974 m. rugpjūčio 27 d. ryšium su 
“LKB Kronikos” platinimu. Minėta 
anglų organ'zadja, kurios būstinė 
yra St. Norbert’s, Heathfield Road, 
Keston, Kent, BR2 6BA, Britain, pla
tina Sadūnaitės kalbos vertimą “No 
Greater Love”. Sovietų valdžios grą
žintų Sadūnaitei adresuotų kalėdinių 
atviručių reikalu kreiptasi į Britani
jos parlamentą. Britai pažadėjo ir to
liau šiuo reikalu informuoti Ameri
kos Lietuvių Tarnybą, kuri nuo š.m. 
kovo 1 d. įsikūrė naujose patalpose: 
64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378, 
USA. Tel. 212-894-7351.

★ VYSK. JAMES RAUSCH, JAV 
vyskupų konferencijos sekretorius, 
pakvietė Simą Kudirką padaryti pra
nešimą vyskupams apie žmogaus tei
sių paneigimą Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Tai jis kviečiamas pada
ryti žodžiu ir raštu š.m. liepos 14 d. 
JAV vyskupų konferencijoj, pava
dintoj “The Bicentennial Convoca
tion on Global Justice”. Ji bus Ma- 
ryknoll, N.Y., kunigų seminarijos pa
talpose ir truks 3 dienas. Kudirką 
šiam reikalui vyskupams pasiūlė 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tarny
ba, į kurią vyskupų atstovas kreipė
si, prašydamas asmens, galinčio, kad 
ir per vertėją, liudyti vyskupams 
apie žmogaus teisių padėtį Lietuvo
je ir Sovietų Sąjungoje.

* VENGRIJOS VYSKUPIJOS pir- 
mą kartą po 30 metų visos turi ofi
cialiai paskirtus vyskupus. Paskuti
nioji vyskupija susilaukė savo naujo 
ganytojo praėjusį mėnesį po Vati
kano atstovo vysk. Luigi Poggi ilgų 
pasitarimų su komunistine valdžia. 
Vysk. Komei Pataky paskirtas nau
juoju Gyor vyskupu. Ajka kasyklų 
apylinkės klebonas kun. Laszlo Toth 
paskirtas Veszprem vyskupijos vys
kupu pagalbininku.

★ LENKU KATALIKU TIKĖJI
MAS įžiebia vilties žvakutes ir ki
tiems, kurie yra skaudžiai bandomi, 
pareiškė mons John Tracy Ellis, žy
mus JAV istorikas, kalbėdamas Ro
moje Velykų metu maldininkams. 
JAV katalikams skirtoje šv. Zuzanos 
šventovėje per pamokslą jis iškėlė 
žiaurų tikinčiųjų persekiojimą to
kiuose kraštuose, kaip Kinija, Čeko
slovakija Ir Lietuva. Tačiau, pasak 
jo, kartas nuo karto ten švysteli vil
tis, kuria gyvena Lenkijos tikintie
ji, spindėdami kaip žvakės Europos 
rytams. Tai esąs spindesys, kuris liu
dija prisikėlimą visiems, ar jie būtų 
Europoje, ar Azijoje, Rytuose ar Va
karuose.

* LENKIJOS VYSKUPAI oficia
liu raštu apkaltino komunistinę Len
kijos valdžią visišku nesiskaitymu su 
jų patarimais, rengiant naująją Len
kijos konstituciją, ypač asmens tei
sių srityje.

* VELYKŲ RYTĄ LENKIJOJE 
kard. Stefan VVyszynski stipriai pa
sisakė prieš komunistų valdžios elge
sį šventovių atžvilgiu, kalbėdamas 
Varšuvos katedroje ir dar kitoje lai
kinai iš lentų sukaltoje pamaldų pa
talpoje. Jo pasisakymą iššaukė laiki
nės šventovės Gorky apylinkėje nu
griovimas ir atšaukimas leidimo nau
jos pastovios šventovės statybai. Ta 
vieta yra apie 10 mylių nuo Varšu
vos. Ji lenkams yra nepaprastai 
brangi, nes vokiečių okupacijos me
tu naciai ten sunaikino stovėjusią 
šventovę ir sušaudė apie 200 žmo
nių, kai patyrė, kad apylinkėje sle
piasi lenkų rezistencinio tinklo cent
rinė. Po karo lenkai paskubom pa
statė nacių sunaikintos šventovės 
vietoje laikinę šventovę ir buvo ga
vę iš komunistinės valdžios leidimą 
statyti pastovią šventovę — pamink
lą žuvusiųjų atminimui. Pasirodo, 
leidimas buvo atšauktas, kai atsto
vas iš rusų ambasados įsakė lenkų 
valdžiai tą leidimą atšaukti ir lai
kinę šventovę nugriauti.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.
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* AMERIKOS ŽYDŲ KONGRE
SAS dvimetiniame savo suvažiavime, 
kuriame dalyvavo 500 atstovų iš vi
sų JAV valstijų, pasisakė už abor
tus. Pasak jų, įstatymai prieš abor
tus priešintųsi pagrindinėm tikėjimo, 
privatumo ir lygybės laisvėm. Ta 
proga jie visi pasižadėjo veikti, ypač 
švietimo srityje, abortų naudingumo 
populiarinimui. Nellie J. Gray, Žy
gio už Gyvybę pirmininkė, išreiškė 
savo pasibaisėjimą tokiu žydų spren
dimu. Pasak jos, žydai patys dar vi
sai neseniai buvo tautžudystės aukos, 
o dabar tokiomis aukomis nori pa
versti kitą žmonijos dalį — negimu
sius vaikus. Jie tuo ne tik pareiškia 
savo norą negimusius vaikus žudyti, 
bet ruošiasi imtis visų priemonių, 
kad ir kiti tų gyvybių išgelbėti ne
galėtų.

* UKRAINIEČIŲ KATALIKŲ 
VYSKUPIJA TORONTE pasiuntė 
Vatikanui apeliaciją trijų suspenduo
tų savo vyskupijos vedusių kunigų 
reikalu. Vysk. Isidore Borecky savo 
rašte Vatikanui ne tiktai gina su
spenduotuosius kunigus, bet ir savo 
pagalbininko vysk. Michael Rusnak 
teisę juos šventinti kunigais. Jis aiš
kina, kad Rytų apeigų katalikai Ka
nadoje nori tęsti savo istorinį papro
tį, nežiūrint lotynų apeigų katalikų 
opozicijos bei varžtų, ir šventinti ve- 
dusius vyrus kunigais. Ligšiolinė Va
tikano laikysena, pasak vysk. I. Bo
recky, nuo 1929 m. neleidžianti ve
dusioms Rytų apeigų kunigams eiti 
kunigiškų pareigų Amerikos bei 
Australijos kontinentuose be specia
laus Vatikano leidimo, — daugelį 
t'.kinčiųjų yra atstūmusi nuo Kata
likų Bendrijos ir nuvedusi į Orto
doksų Bendriją. Pagal jo turimus 
duomenis, dabar JAV ir Kanadoje 
ukrainiečių ir rusų ortodoksų bend
rai yra apie 1.5 milijono; iš jų 90% 
yra buvę katalikai. Ukrainiečių apei
gų katalikų tuo tarpu bėra likę 
abiejose' valstybėse 700,000. Norėda
mi sustabdyti ukrainiečių katalikų 
perėjimą Į ortodoksus, jau kuris lai
kas ukrainiečiai vyskupai šventino 
vedusius vyrus kunigais be Vatikano 
žinios. Net ir pats kard. Josip Sli- 
pyj yra įšventinęs vieną vedusį uk
rainietį kunigu Romoje ir pasiuntęs 
darbuotis į P. Ameriką.

* UKRAINIEČIŲ KLIERIKAMS 
ROMOJE Paulius VI pasakė labai 
gražią kalbą ukrainiečių švenčiamų 
Velykų metu. (Šiais metais jų Vely
kos buvo švenčiamos savaite vėliau 
nei lotynų apeigų katalikų). Nežiū
rint įtemptų Vatikano santykių su 
ukrainiečių hierarchija, popiežius pa
gyrė ukrainiečių lojalumą Sv. Sos
tui ir apgailestavo jų Bendrijos per
sekiojimą Sovietų Sąjungoje.

* BENDRA VISŲ KRIKŠČIONIŲ 
DATA VELYKOMS švęsti bus nusta
tyta, kai visuotinis ortodoksų suva
žiavimas pareikš savo sutikimą. Vi
sos kitos krikščioniškosios grupės tai 
minčiai jau yra pritarusios. Paskiros 
ortodoksų bendruomenės — patriar- 
citatai jau Irgi senokai tai minčiai 
pritaria, bet nori visi kartu tą spren
dimą padaryti. Iki šiol Rytų apeigų 
krikščionijos Velykų data visada 
skirdavosi nuo Vakarų apeigų datos 
ne vien tik dėl skirtingo kalendo
riaus, bet ir todėl, kad nuo pirmųjų 
amžių Mažojoje Azijoje krikščionys 
Velykas šventė žydiškųjų Velykų — 
Perėjimo Dieną, o visur kitur — sek. 
madienj po žydiškųjų Velykų. Ant
rojo šimtmečio pabaigoje popiežius 
Viktoras I buvo pirmasis bandęs Ve
lykų datą krikščionių tarpe suvieno- 
dint, tačiau nei jam, nei vėlesniais 
amžiais kitiems tai nepavyko.

* PASTARUOJU METU lietuviai 
gauna laiškus įvairių asmenų, užsi
imančių netikrų pranašysčių skleidi
mu ir prašančių aukų. Tokių tarpe 
yra ir kun. J. Gaudzė, gyvenąs Mek
sikoje. Jis skleidžia tariamos regė
tojos Cochita - Portavoz iliuzines 
pranašystes ir nekreipia dėmesio į 
K. Bendrijos autoritetus, perspėju
sius jų skleidėjus. Tokie aukų pra
šytojai nenusipelno tikinčiųjų para
mos.

KUN. J. STS.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
koslovakiją 1968 m. invazijoje 
didele dalim buvo suformuoti iš 
Pabaltijo karių.

Nebenori rusai Europoj rody
tis vien su savo mongoliniais 
veidais. Nauda keleriopa: oku
puojamas kraštas, parodoma 
europietiškų veidų armija ir... 
supjudomos tautos, neturinčios 
viena kitai jokių piktų kėslų. 
Maskvai naudingiau, kai čeko- 
slovakai ar vengrai manys, kad 
lietuviai, estai, latviai taip pat 
yra jų priešai.

Iš dalies rusai tai jau yra pa
siekę: išbraukė Lietuvą iš pa
saulio žemėlapių, su daugiame
tės įnirtingos propagandos pa
galba įteigė jau Rytų Europos 
tautoms (deja, ne tik Rytų Eu
ropos), kad jokios Lietuvos nė
ra ir niekada nebuvo, kad Lie
tuva kaip savarankiška valsty
bė yra tik “buržuazinių nacio
nalistų kliedesys”. Žmonių vei
dai pasidaro nedraugiški, kai 
šiandien keleivis pvz. Jugoslavi
joj, Vengrijoj, Čekoslovakijoj 
ar Lenkijoj pasisako esąs lietu
vis iš Lietuvos. Pirmą sekundę 
pašnekovas sumyšta (?!), bet po 
papildomos informacijos, kad 
Lietuva yra prie Baltijos jūros, 
kad šalia Lenkija, Latvija, — 
darosi priešiškas ir seka frazė: 
“a, žinom, žinom, Rusija; tai jūs 
— rusai!...”

Lietuviams, kuriems po 
kruopštaus KGB atsijojimo pa
vyksta su turistine grupe iš
vykti į užsienį, yra griežtai už
drausta ten sakyti, kad jie lie
tuviai ir kad iš Lietuvos. In
strukcija leidžia prisistatyti kaip 
turistams iš Sovietų Sąjungos 
(pažodžiui — “mes tarybiniai tu
ristai”). • Kiekvieną tokią grupę 
lydi KGB “vadovai” iš Maskvos 
arba iš Vilniaus. Jų uždavinys 
būti “visamatančiais ir visagir- 
dinčiais”, akylai stebėti kiek
vieną išvykos narį (kelionėj, 
mieste, parduotuvėj, bare, vieš
butyje), kad neatsiliktų nuo gru
pės, kad nenueitų kur nors vie
nas, kad su kuo nors nesusitik
tų. Jei kuris, “angelų sargų” ne
laimei, iš grupės pakviečiamas 
privačiai į svečius, tai kartu į 
ten vyksta ir jis — prižiūrėto
jas, nors ir nebuvo kviestas. Grį
žę namo, apie kiekvieną išvy
koj dalyvavusį asmenį jie pri
valo Saugumui pateikti žodinę 
ir rašytinę ataskaitą.

Nekaip vyriausiam būrio pri
žiūrėtojui baigiasi karjera, jei 
kas iš jo ganomos bandos užsie
nyje pabėga ir pasiprašo poli
tinės globos. Lietuvoje praside
da ilgos tardymų dienos. Tardo
mi pasilikusiojo artimi ir to
limi giminės, tardoma įstaigos, 
kurioje pastarasis dirbo, gausi 
administracija — partorganiza- 
cija, kadrų skyriaus šefas, di
rektorius ir t. t. Neretai kas 
nors iš jų išmetamas iš darbo. 
Tardomi draugai ir pažįstami, 
kodėl iš anksto nebuvo demas
kuotas “liaudies priešas” ir “tė
vynės išdavikas”.

* * *
“My vam prinesli kulturu” 

(mes jum atnešėm kultūrą). Tas 
“kultūros atnešimas” skausmin
gas lietuvių tautai. Nukirtimas 
tautai galvos — Lietuvos inteli
gentijos sunaikinimas skaudžiai 
atsiliepė Lietuvai ilgiems de
šimtmečiams. Visa, kas buvo su
kurta per ilgus Lietuvos valsty
bės gyvavimo amžius, o ypač 
per 22 paskutiniuosius laisvės 
metus, okupanto buvo paskelbta 
negaliojančiu dalyku. Kūrybinis 
žmogaus pradas yra gyvybės 
ženklas. Tautos, karų ar kitų 
nelaimių suniokotos, bet liku
sios laisvos, greitai atstato savo 
kultūrinį (ir ekonominį) gyve
nimą. Lietuviams ta galimybė 
buvo atimta.

Ginklu sunaikinus visa, kas 
lietuviška, grasinant Sibiru, bu
vo brutaliai imta diegti visa, kas 
sovietiška-rusiška. Pradėta nuo 
“raudonųjų kampelių”. Visdėl- 
to įsibrovėlių (ir lietuvių kola
borantų) viltis baigėsi visišku 
bankrotu. Mat, jie manė, jog 
tai pakeis ir užpildys, uždarius 
šventoves, žmogaus dvasinio gy
venimo tuštumą. Sumirgėjo rau
donos drobės gabalai, išmargin
ti "didžiojo vado" ir partijos be
dvasėm citatom, sumirgėjo tų 
“vadų” ir vienadienių soc. dar
bo didvyrių portretai, pasipylė 
iš tribūnų (būtinai iš tribūnų) 
“revoliucinė” agitacija apie 
augščiausią kiekvieno piliečio 
moralinę pareigą įgyvendinti 
komunistinės kultūros ir mora
lės principus, rauti su šaknim 
visa, kas “buržuaziškai” lietu
viška. Buvo pateikiami augšto 
bolševikinio sąmoningumo pa
vyzdžiai, kuriuose Rusijos vai
kai išdavinėjo savo tėvus mir

čiai. Nesuvokiama buvo tai lie
tuviams tada, nesuvokta liko to
kia “moralė” ir šiandien: kaip 
galima išdavinėti savo tėvus, be
sipriešinančius užpuolikui?

♦ * *
Apiplėšiamos ir uždaromos 

šventovės. Daugelis jų paver
čiamos sandėliais. Sunaikinama 
arba išvežama Maskvon didžioji 
dalis kultūrinių-meno vertybių 
buvusių jose: paveikslai, skulp
tūros, altoriai, vargonai, ištisi 
interjerai (tiesiog neįkainoja
mos vertės). Kaip vieną iš dau
gybės okupacinio vandalizmo 
pavyzdžių, galima paminėti Sv. 
Jono šventovę Vilniuje, išnuo
mojimą “Belorusfilm” kino stu
dijai. Šventovėje buvo filmuo
jamas karo fragmentas: ant al
torių sproginėjo granatos, 
sprogstančių sviedinių skeveld
ros draskė freskas ir vitražus, 
nuo postamentų griuvo ir dužo 
skulptūros... Kaip patogu — 
viskas tikra! Nereikėjo eikvoti 
lėšų statant panašias dekoraci
jas (kaip daroma visame pasau
lyje) paviljonuose. Toje pačio
je šventovėje anksčiau dar rusų 
kareiviai sunaikino vienus iš ge
riausių Europoje vargonus kaip 
paniekos vertą kulto objektą.

Dar būdamas studentu, ilgai 
stovėdavau priešais sunaikintus 
Bernardinų šventovės altorius, 
talentingo skulptoriaus sukur
tus ir išdrožinėtus iš taurios me
džiagos — tamsaus ąžuolo. Ko
kios tai vertės kūriniai, kas pa
sakys? Sudaužytais vingrių or
namentų segmentais, išplėšto
mis dalimis, užversti Dailės 
Instituto sandėlių šlamštu, jie 
skaudžiai liudijo vieną iš dau
gelio komunistinės “kultūros” 
rezultatų.

♦ ♦ *
Paskutinį rudenį, prieš išvyk

damas iš Lietuvos, bendradar
biavau Vilniaus jaunimo teatre. 
Teatro direkciją paprašiau lei
dimo apžiūrėti dekoracijų san
dėlius. Nuvykom prie geležin
kelio stoties. Pasirodo, teatro 
dekoracijų sandėliai buvo nedi
delėj XVII š. šventovėj (nežinau 
pavadinimo). šventoriuj — 
sunkvežimiai, vienur kitur ant 
skardos nupiešti kažkokie rau
doni šūkiai, metaliniai vamz
džiai, kyšantys iš langų kiaury-

' PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

Kultūriniai laimėjimai
IGNAS ALEKNA

Lietuvių radijo programa
Melburne Australijos val

džios (Broadcasting Commis
sion) įsteigtoje 3ZZ Acces ra
dijo stotyje inž. Vivo Aleknos 
iniciatyva gautas lietuvių pusva
landis, kuris pastaruoju metu 
veikia pirmadieniais 10.30 v.v. 
ir antradieniais 10.30 v.r. Pus
valandžio metu duodama lietu
viškos muzikos (chorų, solistų 
dainos ir kt) ir pranešimai vie
tos reikalais.

Pusvalandžiu pasinaudoti kvie
čiamos visos lietuviškos organi
zacijos ir visi suinteresuotieji. 
Jau turėjome lietuvių jaunimo, 
lituanistinių kursų dalyvių, pa
rapijos savaitgalio mokyklos 
mokinių, Motinos Dienos minė
jimo, Pauliaus Rūtenio paruoš
tas programas, taip pat įvairių 
organizacijų pranešimus.

“3ZZ Acces” radijo stoties 
planavimo komitete lietuviams 
atstovauja S. Stankūnavičius. 
Lietuvių programų sudaryme 
dirba Viva ir Vida Aleknos, Ale
na Karazijienė, Jonas Mašanaus- 
kas, Jurgis Zaikauskas, Gabrie
lius Žemkalnis, Venta žemkal- 
nytė ir kiti. 

PILNAS
NAMUv

* Elektros reikmenys S
* Televizijos aparatai R
* Skalbimo mašinos 5
* Vaikų baldai C
* įvairūs kilimai O
* Šaldytuvai O

APSTATYMAS * Valgomų kambarių S
apstatymas ir kt. X

* Siuvamos mašinos R
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės R
į namus. R

KRAUTUVĖS: Įj
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 h
Rytuose —2448 DANFORTH Avė. —Tel. 699-4444 R

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

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J« VAZNELIŲ

s Gifts International Gne.
R 2501 W 71st STREET, Čia gausite lietuviikų knygų,
0 CHICAGO, ILL. 60629 plokštelių, odos, medžio dirbinių.
R Telefonas 471-1424 Ypač didelis gintaro
Q ------------------- —--------------------------------- iidirbinių pasirinkimas.

mių, vienu žodžiu, įprasta šven
tovės išorė, kaip daugelio Vil
niaus uždarytų šventovių. Bet 
ką pamačiau viduje, prašoko 
betkurio pasaulinio garso siur
realisto lakiausią fantaziją. 
Blyškioj prietemoj, kiek akys 
užmato, nuo grindų iki sunaikin
tų skliautų kraupiai dunksojo 
makabriškas savo netikėtumu ir 
absurdu teatro dekoracijų kapi
nynas. Seni, savo paskirtim mi
rę sulaužyti daiktai, gąsdinan
čių formų raizginyje dunksojo 
kainai, nukloti tirštu dulkių ir 
purvo sluogsniu, uždengdami 
kažkada buvusius altorius, var
gonų pakylą. Vargonų nė žy
mės, grindys išplėštos, tarp lau
žo kalnų siauruose tarpuose 
telkšo vanduo, nes kiauras sto
gas. Veltui dairiausi jieškoda- 
mas nors užuominos likusių se
novinių freskų — duobėm žio
jėjo nuogų plytų sienos; net ir 
tinkas nuluptas. Taip apstul
busiam besidairant, kilo manyje 
keista ir liūdna mintis: “Dieve, 
nejaugi Tu tebesi čia?” Klau
siau save ir pasimetęs neradau 
atsakymo...

♦ ♦ ♦
Lauke du suvargę senukai 

maišė kalkes — ruošėsi dažyti 
šventovės kampą. Po trisdešim
ties su viršum metų, kai viskas 
sunaikinta, kam tas vulgarus 
melas?! Mat, vasarą atvyks į Vil
nių svečių iš užsienio. Aišku, 
niekas jų čia ir neprileis priei
ti arčiau, bet iš toli švies lyg 
ir naujai dažytas šventovės kam
pas, iliuzija ... Naivuoliai daž
nai patiki.

Tikyba persekiojama valsty
bės. Tikintis žmogus neišven
giamai atsiduria persekiojimo ir 
rafinuoto teroro situacijoje. 
Kartais netenka darbo. Studen
tai pašalinami iš studijų. Daili
ninkas, išdrįsęs nupiešti šven
tovei paveikslą ar imtis švento
vės vidaus atnaujinimo darbų, 
neišvengiamai pašalinamas iš 
dailininkų sąjungos ir neten
ka galimybės gauti darbo ki
tur. Dėlto ir dainininkai, ir mu
zikantai nesiryžta, kad ir retom 
progom, giedoti ar groti švento
vėje. Niekam nedovano jamas 
vienoks ar kitoks tikėjimo pa
laikymas.

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

jos sūnui 
VYTAUTUI KASTYČIUI-TVARDAUSKUI 

nuoširdžių užuojautų reiškia —

Krikšto vaikai:
Sandra Levickaitė ir Petras Tutlys

Mylimai Mamytei
A+A

Emilijai Rašymienei
Lietuvoje mirus, sūnų KOSTĄ RAŠYMĄ su šeima 

bei kitus artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame —

E. P. Lukavičių šeima S. J. Andruliu šeima
A. Birgelienė ir vaikai

Mirus

a + a Algirdui Čuplinskui, 
nuoširdžių užuojautų reiškiame skausmo prislėg
tai motinai VALERIJAI, broliui EUGENIJUI, sese
riai GRAŽINAI ir jų šeimoms —

Elena ir Tomas Šiurnos

Mylimai Mamytei
A+A

IRENAI DIMSKIENEI
mirus, sūnų ALGĮ, marčių AURELIJĄ bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto "GINTARAS"

į
A+A

Irenai Dimskienei
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukterims ir sūnui reiš
kiame gilių užuojauta ir kartu liūdime —

B. J. Lėliai

Lietuvių kalbos kursai
Viktorijos švietimo departa

mento žinioje ir priežiūroje vei
kia šeštadieniniai moderniųjų 
kalbų kursai. Korp. “Romuva” 
rūpesčiu, ypač fil. Stasio Stan- 
kūnavičiaus dėka, minėtoje mo
kykloje 1971 m. įsteigti lietuvių 
kalbos kursai. Dabar tų kursų 
mokytojai yra: Alekna, Karazi
jienė, Jonas Meiliūnas, jn., Pet
ras Songaila (kursų vedėjas).

Korp. “Romuva” kursų admi
nistravimą prieš porą metų per
davė kasmet renkamam tėvų 
komitetui, kuriam šiuo metu va
dovauja K. Mieldažys.

Malonus faktas, kad po tam 
tikrų pastangų Australijos uni
versitetai jau pripažįsta lietuvių 
kalbą kaip mokomąjį dalyką — 
svetimą kalbą, ir stojantiems į 
universitetus kursuose gautas 
augštas lietuvių kalbos pažymys 
teikia žymių pirmenybių.

Kursų lankytojams paskatin
ti skiriamos, pagal egzaminų 
duomenis, premijos iš JAV Lie
tuvių Fondo, Korp. “Romuvos” 
ir Australijos Lietuvių Fondo.

Tikimasi, kad iš jaunimo, lan
kančio lietuvių kalbos kursus, 
Australijos Lietuvių B-nė su
lauks aktyvių vadovų.

Brangiai sesutei
A+A

Eugenijai Petrauskienei
mirus, Z. K. LEMBERTŲ ir O. K. ASEVIČIŲ šei
moms bei jų artimiesiems reiškiame gilių užuo
jautų —

S. M. Girčiai

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Kazimierui Spaičiui
mirus, jo žmonai ROŽEI, sūnui EDVARDUI, dukrai 
JANINAI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

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

Meistriikas darbas, puikūs lictuviiki projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

A A A Sh A A A * *
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RAMONA SIMINKEVICIŪTĖ vainikuojama šių metų iškiliąja Toronto lie
tuvaite “Miss Vilnius” Nuotr. St. Dabkaus

Laiškas bičiuliui
MIELAS KAIMYNE, 

taip norėtųsi išsakyti viską, kas 
metų metais skaudina širdį. tik 
ar Tu suprasi?!

Mėgstu stebėti gyvenimą, 
žmones, įvairius įvykius ir lie
tuviškas šventes. Džiaugiuosi, 
kai skamba salėse, šventovėse 
ir stovyklose lietuviška daina, 
giesmė ir jaunas juokas. Ašarą 
iš džiaugsmo nubraukiu ir išdi
džiai pakeliu galvą... Įvertinu 
ir vyresniuosius, kurie dirba 
lietuvybės labui. Laikraščiuose, 
žurnaluose daug puikių straips
nių, pritaikytų visokio išsilavi
nimo ir amžiaus lietuviui. Tik 
skaityk ir džiaukis!

Praėjusiais metais minėjom 
dvi reikšmingas sukaktis: dail. 
M. K. Čiurlionio ir vysk. M. Va
lančiaus. Gražiai buvo paminė
tas M. K. Čiurlionis, gal netaip 
įspūdingai vysk. M. Valančius. 
Labai gaila, kad retai laikraš
čiuose matėsi išsamesni straips
niai apie vysk. M. Valančių kaip 
blaivybės apaštalą anų laikų 
rusų skriaudžiamoj Lietuvoj. 
Jis gi pirmasis išdrįso vargšui 
•lietuviui sušukti: sustok, ką da
rai!? Būk pagaliau žmogus! Už
teks skriausti save ir savo šei
mą. Užteks moterų ašarų ir vai
kų riksmo! Vysk. M. Valančius 
norėjo lietuvį matyti ne girtuok
lį, iškraipytu veidu, bet padorų 
žmogų . ..

“Aidų” žurnale buvo išspaus
dintas įdomus Pauliaus Jatulio 
straipsnis apie vysk. M. Valan
čiaus veiklą lietuvybės ir blaivy
bės srityje. Taip pat nuosaikiai 
prabilo ir dr. O. Gustainienė 
“Tėviškės Žiburiuose" savo 
straipsniu “Ar alkoholis kenkia 
sveikatai”.

Leisk paklausti, kaimyne, ar 
skaitei? O gal buvai pavargęs 
nuo stikliuko kilnojimo?

Taigi, ar ne laikas vėl pradėti 
kalbėti apie stikliuko žalą, daro
mą žmogui. Būtų gerai, jei mū

Sovietinėj parduotuvėj
Neseniai pergyventas epizodas

Rytas. Vienoje Kauno miesto 
parduotuvėje ilgoka žmonių ei
lė. Dauguma skuba į darbą. 
Kiekvienas su palengvėjimu at
sidūsta, kai pirmasis su pirki
niais išsineria iš eilutės. Tada 
visi pirkėjai, lyg vienas iš at
skirų narelių sudėtas gyvas pa
daras, paslenka vieną žingsnį 
pirmyn.

Sį kartą tas padaras slinko 
vėžio žingsniu, nes jauna, daili 
pardavėja dirbo nepaprastai lė
tai. Ji neskubėdama pjovė deš
rą, lyg atžagariom rankom vy
niojo tą mažytį mėsos gabalėlį 
į didžiulį storą popierių; staiga 
nelauktai energingai metė jį ant 
svarstyklių, ir jų strėlei dar ne
sustojus, vėl lėtu judėsiu dėjo 
pirkinį ant prekystalio. Ta pati 
istorija kartojosi su sūriu, svies
tu ir kitais sveriamais maisto 
gaminiais.

Atleidusi tokiu būdu keletą 
pirkėjų, pardavėja visai išnyko. 
Niekas eilutėje dėlto nenuste
bo. Tai įprasta. Už poros minu
čių sugrįš. Tačiau ir penkiom 
minutėm praslinkus jos nebuvo. 
Visi intensyviai ėmė žvilgčioti į 
laikrodžius ir į duris už preky
stalio. Pagaliau apysenis vyriš
kis paklausė:

— Kažin kur ta mūsų preky
bos darbuotoja nuėjo?

— Matau, kavą geria, — atsi
liepė moterėlė, stovinti prieš 
pat atviras duris į kambarėlį už 
parduotuvės.

Vėl visi tyli. Laukia. Kiekvie
nas galvoja apie save ir tyliai 

sų gydytojai, pedagogai ir kiti, 
kurie turi daugiau žinių apie al
koholio kenksmingumą, vis daž
niau prašnektų į mielus tautie
čius, o svarbiausia — į jaunimą.

Dažnai jau kaltiname jauni
mą, kad nelietuviškas, kad suva
žiavimuose ar kongresu ose 
ramsto sienas, kad visur jiems 
persiauros durys...

O kaip Tu, kaimyne, manai?
Juk ir mūsų stalai lūžta nuo 

"kilnių” gėrimų linksmaisiais 
savaitgaliais. Skamba dainos, 
net gatvės ir vasarvietės aidi. Ir 
ežerai suklūsta tokį nepaprastą 
dainavimo būdą išgirdę ...

Kokia nauda mūsų vargšei 
Lietuvėlei ir mielam jaunimui 
iš tokio lietuvio, kaimyne, kuris 
apsiašarojusiu veidu, po stalu 
gulėdamas traukia "Lietuva 
brangi”. . .

Kas metai ruošiami Motinos 
Dienos minėjimai. Gal neblogai 
būtų nors kartais prisiminti, pa
gerbti "pijokėlio” žmonos—Mo
tinos dieną. Motinos, kuri viena 
ranka glosto papurusią vaiko 
galvutę, antrąja — saugojas! 
nuo girto vyro smūgių ar dre
bančia širdimi klausosi nepa
prasto riksmo, "bhisftf žodžių, 
nuo kurių širdis jau net nebe- 
kūkčioja, bet akmeniu pavirs
ta...

Artėja vakaras. Rožės žiede 
sublizga rasa, tik Motinos akys 
sausos. Ranka, kuri norėtų pa
glostyti mylimą veidą, lūpas, 
kurios prisiekė būti amžinu 
draugu, nusvirusi. Draugo nėra. 
Vienui vienas gyvenimo platy
bėse. Viena naktyje. Tik iš to
lumos atplaukia seniai girdėti 
žodžiai: "Vakarai būna klaikūs. 
Būna darganos pilkos. Tavo il
gesio nieks. Tu žinai, neišraus. 
Ir Tu klaidžioji vienas. Vėjas 
švilpauja medžiuos. Ir Tu jieš- 
kai, bet nerandi ŽMOGAUS”.

Na, užteks! Lik sveikas, kai
myne! Kada nors vėl parašysiu.

Tavo kaimynė Salomėja 

keiksnoja tokią tvarką. Staiga 
už tų durų, už kurių pardavėja 
ramiai gėrė kavą, pasigirsta 
šiurmulys: kažkas varsto par
duotuvės duris į kiemą; girdėti 
vyriški ir moteriški žingsniai.

— Turbūt prekes atvežė, — 
su beviltiškumo gaidele balse 
sako vidutinio amžiaus moteris.

— Dabar tai jau galim eiti na
mo. Kol iškraus, kol priims ... 
— sako kita.

— Neatvežė. Kažkoks vyriš
kis atėjo, — paaiškina viską už
kulisyje matanti moterėlė.

Jos kalbą nutraukė gana gar
sus pardavėjos juokas ir žo
džiai:

— Jei sakau, kad aš su tavim 
šiandien į kiną neisiu, tai ir nei
siu.

— Eisi kaip didelė, — atsako 
grubus savimi pasitikintis vyriš
kas balsas.

Paskui vėl žingsniai, durų 
trinktelėjimas. Tyla. O už pre
kystalio vis nieko nėra.

— Nebeturiu laiko, — piktai 
pareiškia energingo veido mote
ris ir išsiplėšusi iš eilės puste
kinė išbėga iš parduotuvės. Li
kusių pirkėjų nervai iki kraštu
tinumo įtempti. Visi mintyse 
skaičiuoja minutes ir sekundes, 
kurias dar gali pastovėti. O tos 
minutės ir ilgos, kaip šimtme
čiai, ir nepaprastai trumpos.

Ir pagaliau, pagaliau, kai dau
gumai eilutės narelių ėmė rody
tis, kad jie basi stovi ant karštų 
žarijų, pasirodė ji, laukiamoji.

Ramiai, lyg niekur nieko, ji

Ruošiasi didžiajai šventei
Niagaros pusiasalio tautinių šokių grupė "Nemunas

ALFONSAS NAKAS
Palyginus su dideliais lietuvių 

telkiniais Kanados ir JAV mies
tuose, Niagaros pusiasalyje mū
sų tautiečių tėra saujelė. Bet 
gal kaip tik todėl jie nepapras
tai aktyvūs. St. Catharines vei
kėjų darbų aprašymais mirga 
ne tik abu Kanados savaitraš
čiai, bet ir abu Čikagos dienraš
čiai. Nenuostabu, kad čia vei
kia ir tautinių šokių grupė, ku
ri rugsėjo 5 įsilies į penktosios 
tautinių šokių šventės dalyvių 
srovę. Su šia grupe skaitytojus 
ir norime supažindinti.

Grupę įsteigė 1970 m. Pet
ras Balsas. Pilnas pavadinimas 
— Niagaros Pusiasalio Tauti
nių Šokių Ansamblis “Nemu
nas”. Šiuo metu jame tautinius 
šokius šoka 34 jaunuoliai, po 
lygiai mergaičių ir berniukų. 
Repertuare jau turi 18 šokių.

“Nemunas” susideda iš dvie
jų būrelių — vyresniųjų ir vai
kų. Vyresniųjų mokytoja ir gru
pės vadovė — Stasė Zubrickie- 
nė, jaunesniųjų (vaikų) — Nijo
lė Zeliznak. Anksčiau vyr. būre
liui yra vadovavę Jeronimas 
Bieliūnas, Nijolė Gverzdytė, 
Vaidilutė Šetikaitė ir Vytautas 
Masiulionis. Vaikus ketverius 
metus mokė St. Zubrickienė. 
Akordeonistas — Sigitas Zub- 
rickas.

Kelionė į Čikagą nemunie- 
čiams nebus pirmoji. Prieš ket
verius metus jie šoko ketvirto
joje tautinių šokių šventėje. Be 
to, pernai dalyvavo pirmojoje 
Kanados lietuvių dainų ir tauti
nių šokių šventėje Hamiltone. 
Buvo ir daugiau išvykų, kurios

Pokalbis su filmu žvaigžde
ALGIRDAS GUSTAITIS

Gloria Swanson yra filmų 
žvaigždė, geriau žinoma vyres
niajai kartai. Naujausias jos fil
mas yra “Airport 1975”. Anks
čiau ji yra vaidinusi filmuose 
"Sunset Boulevard”, “Three for 
Bedroom C” (1952).

G. Swanson negeria nei ka
vos nei arbatos, nei kitų “nuo
dų”. Atvykusi į spaudos konfe
renciją, nurijo porą gurkšnių 
tyro vandens, pirma paklaususi, 
ar tai tikras vanduo. Mat, da
bar esą viskas apnuodyta chemi
kalais — vaisiai, daržovės, mais
tas. Dėlto dabar daug kas ser
ga. Ji nuo pat jaunystės neval
ganti apnuodyto maisto. Be to, 
prasitarė, kad savo 75 m. am
žiaus sukakties proga iš Prancū
zijos gavusi skanų, sveiką tortą.

Pasak jos, pasaulis pasikeitęs 
j blogąją pusę. Pasikeitęs ir Hol- 
lywoodas. Nėra idealizmo, poe
zijos, romantiškos meilės. Rei
kėtų daugiau vaizduotės. Bloga 
vaikams, kai jų tėvai neturi lai
ko vaikams, kai prasnaudžia 
brangiausią laiką prie televizi
jos, žiūrėdami visiškus niekus.

Pasikeitus filmų kokybei, pa
sikeitė — pablogėjo žmonija. 
Reikėtų pakeisti daugelį filmi
nių vadovybių, kitaip jie dar il
gai žlugdys pasaulį.

Filmuose dalyvauti pradėjo 
būdama 14,5 metų. Norėjo ir 
nori, kad vyrai būtų tvirtesni už 
moteris ir būtų galima jais pa
sikliauti. Ji taip pat nori, kad 
žmonės suprastų gyvenimo 
prasmę, būtų sveiki ir laimin

Filmų žvaigždė Gloria Swanson su Algirdu Gustaičiu spaudos konferencijoje

priėjo prie prekystalio ir tarė 
pirmai stovinčiai eilėje savo 
įprastinį “prašau”.

— Kur jūs taip ilgai buvot? 
Mes jau 20 minučių jūsų lau
kiam. Mums į darbą ...

Gal ir daugiau ką būtų pasa
kiusi ta moterėlė, bet pardavė
jos veidas staiga iki mėlynumo 
paraudo. Buvo aišku, kad ji

//

visos savaip svarbios bei įdo
mios. Štai keletas, kur grupės 
šokta: kultūrininkų suvažiavime 
Toronte; WKBW televizijoje ir 
Buffalo tautybių festivalyje; 
Bradfordo regioniniame festiva
lyje; Hamiltono Tautos Fondo 
koncerte; nekartą dalyvauta St. 
Catharines tautybių festivaliuo
se, vynuogių festivaliuose, vie
tinės lietuvių kolonijos šven
tėse.

"Nemunas” nepasitenkina 
vien tautiniais šokiais, nors jie 
ir yra pagrindinė ansamblio 
specialybė; atskiromis progomis 
pasireiškia ir su montažais, ir su 
vaidinimėliais, ir su eilėraščių 
deklamacijomis. Neveltui gru
pės tikslai yra nusakyti šiais žo
džiais: “ugdyti lietuviškumo 
jausmą ir mūsų tautinių šokių 
tradicijas jaunimo širdyse bei 
skleisti svetimtaučių tarpe ...”

Paklausta, kodėl “Nemunas” 
dalyvaus penktojoje tautinių šo
kių šventėje, jo vadovė Stasė 
Zubrickienė atsakė: džiaugia
mės, galėdami ir mes bent ma
ža dalele prisidėti prie šios di
džiulės lietuviškos manifestaci
jos.

"Nemuno” šokėjai, kurių am
žius svyruoja tarp 7 ir 18 metų, 
visą vasarą intensyviai dirbs, 
kad Čikagoje gerai pasirodytų. 
Jų pavardžių šiame trumpame 
reportažėlyje nebeminime, nes 
jas rastite penktosios tautinių 
šokių šventės leidinyje. O juk 
į tą šventę suvažiuosime visi — 
iš Kanados ir JAV, nes ši šven
tė rengiama ypatinga proga, bū
tent, JAV dušimtosiose meti
nėse.

gi. Vienas asmuo esą daug ką 
gali pakeisti. Reikia pasitikėti 
savimi. Dabaf jaunimas nenori 
dirbti, nes tėvai jiems duoda 
perdaug ir pergreitai, be jokio 
vargo. Tegul jie patys dirba, pa
vargsta, tada bus geresni.

Spauda esanti svarbiausia pa
sisekimo ar nepasisekimo prie
žastis. Užbaigus filmą, jo pasise
kimas ar nepasisekimas priklau
so nuo spaudos. Bloga sapuda 
ugdo blogus filmus.

Apgailestavo, kad dabar jau
nimas taip prastai, be jokio sko
nio rėdosi, mergaitės eina net 
be stanikėlių, tarsi būtų beždžio- 
naitės, o vaikinai avi teniso ba
tukais ir mūvi kiauromis ar už
lopytomis kelnėmis, kol visai 
suplyšta. Nepaprastai artėjama 
prie gyvulių. Tik tokie jaunuo
liai yra daug bolgesni už lauki
nius gyvulius. Negeresni yra ir 
jų tėvai, leidžią išlepintiems vai
kams pavirsti gyvuliukais ir gy
venti kaip zoologijos sode.

Užbaigus spaudos pasikalbė
jimą su Gloria Swanson, nuo
latos pertraukiamą plojimais ir 
juokais, atskirai prie kito sta
lo galėjome kiekvienas su ja 
padaryti nuotrauką ir pasikeisti 
vienu kitu žodžiu. Sužinojusi 
mane esant lietuvių spaudos at
stovu, visų akivaizdoje ištiesė 
ranką, pasveikino ir prašė jos 
geriausius linkėjimus perduoti 
lietuvių spaudai. “Apie lietu
vius esu daug girdėjusi, ir tik 
gero! Labai malonu sutikti gyvą 
lietuvį ir išgirsti malonius Jūsų 
žodžius”, — baigė Gloria Swan
son.

labai supyko.
— š-kt, — atrėžė ji.
Daugiau jau niekas nieko ne

beišdrįso paklausti, ginčytis ar 
bartis. Viskas buvo aišku. O, be 
to, visi skubėjo ir iš patyrimo ži
nojo, kad su prekybos darbuoto
jais Sovietų Sąjungoje pyktis 
neapsimoka.

K. Murkis
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St. Catharines nemunietės rengiasi penktajai tautinių šokių šventei, kuri įvyks Čikagoje š. m. rugsėjo 5 dieną

Laisvosios
V. ŠLIOGERIS

Europos seimą — European 
Parlamentary Assembly buvo 
nutarta išrinkti 1957 m. pagal 
Romos susitarimą. Tada buvo 
įsteigta ir European Economic 
Community — Ekonominė Eu
ropos Bendruomenė. Europos 
seimas pirmą kartą susirinko 
Strasburge 1958 m. Ten vyksta 
dauguma jo posėdžių. Laikinoji 
jo būstinė yra Liuksemburge; 
projektuojama ją perkelti į 
Briuselį. Ekonominė Europos 
Komisija — vykd. organas yra 
Briuselyje.

1962 m. Europos seimas pasi
vadino Europos parlamentu. Jį 
sudaro EEB valstybės: V. Vo
kietija, Britanija, Prancūzija, 
Italija, Olandija, Belgija, Dani
ja, Airija, Liuksemburgas. Jis 
atstovauja apie 230 milijonų 
žmonių V. Europoje.

Šio parlamento paskirtis — 
nagrinėti veiklą ir kritikuoti ki
tas EEB institucijas: vykdomą
ją valdžią — EEB Komisiją, ku
ri yra stipriai integracionistinė, 
t.y. siekianti didesnio tų 9 vals
tybių sujungimo; ir Europos 
Ministerių Tarybą, kuri yra la
bai nacionalistiškai nusiteikusi. 
Pastarojoje kiekviena valstybė 
kovoja už pirmenybes savo vals
tybei. * * «

Europos parlamentas turi tei
sę reikalauti, kad visais EEB 
įstatymdavystės klausimais bū
tų atsiklausta jo nuomonės. Įs
tatymų projektus paruošia EEB 
Komisija, kuri juos ruošdama 
dažnai kviečia EP narius pa
reikšti savo nuomonę. Nors EP 
turi teisę prieštarauti EEB Ko
misijos sprendimams, tačiau ne
turi veto teisės. Taigi, EEB Ko
misija turi sprendžiamąją ga
lią.

Iš kitos pusės, EP turi teisę 
atleisti iš pareigų EEB Komisi
ją. Tam reikia % narių daugu
mos. Nuo 1970 m. EP turėjo 
teisę pakeisti EEB biudžetą bet 
tik iki 3'/. Tas biudžetas jau 
išaugo ir 1976 m. siekia per 
$6.000 mil. dolerių. 1975 m. lie
pos mėn. buvo pasirašytas susi
tarimas, kad EP turi teisę at
mesti visą biudžetą. Susitarimas 
dar nėra visų narių-valstybių 
patvirtintas. EP gavo taip pat 
teisę pakeisti biudžetą iki 20ę(. 
Tai buvo padaryta stiprios na
rių-valstybių finansų ministerių 
opozicijos dėka.

O ♦ O

Dabar Europos parlamentą 
sudaro 198 nariai, atstovaujan
tieji devynioms valstybėms. Jie 
nėra išrinkti tiesioginiu balsavi
mu, bet deleguoti atskirų vals
tybių parlamentų. EP visumos 
posėdžiai vyksta kas mėnesį ir 
trunka apie savaitę laiko.

EP turi dvylika nuolatinių ko
mitetu (kiekvienas iš 18-35 na
rių), kurie svarsto politinius, 
teisinius, ekonominius, finansi
nius, socialinius ir kitokius klau
simus.

1957 m. Romos susitarimas 
pavedė EP paruošti pasiūlymus 
tiesioginiams, visuotiniams rin
kimams Į EP, kad būtų atlieka
mi pagal vienodą procedūrą vi
sose valstybėse. 1960 m. gegu
žės mėn. EP pateikė EEB tary
bai susitarimo projektą, kaip 
tuos rinkimus pravesti. Buvo 
pasiūlyta išrinkti j parlamentą 
426 narius iš tuomet buvusių 
šešių EEB narių-valstybių. Be 
to, buvo pasiūlytos pagrindinės 
rinkimų taisyklės ir nuostatai, 
kurie sustiprintų EP galią. 1973 
m. EEB padidėjo trimis nariais- 
valstybėmis: įstojo Britanija, 
Danija ir Airija. 1975 m. buvo

Europos parlamentas
sutarta, kad EP sudarys 355 at
stovai, numatant, kad į EEB dar 
įsijungs Ispanija ir Graikija. Vi
si nariai-valstybės pasižadėjo, 
kad balsavimai bus visuotini, 
laisvi, lygūs ir slapti. Kadan
gi kaikurie nariai-valstybės turi 
skirtingas balsavimų sistemas, 
nutarta palaukti su rinkimų sis
temų suvienodinimu.

EP pasiūlė, kad pirmieji rin
kimai būtų įvykdyti iki 1978 m. 
pirmojo gegužės sekmadienio 
pagal savo balsavimų sistemą. 
Taip pat EP pasižadėjo paruoš
ti pasiūlymą vienodai rinkimų 
sistemai įgyvendinti iki 1980 
m. Skaitant, kad EP kadencija 
bus penkeri metai, tai pirmie
ji tiesioginiai Europos rinkimai 
į EP galėtų įvykti 1983 m.

Europos taryba (valstybių ar 
vyriausybių galvos) 1975 m. 
gruodžio mėn. susirinkusi Ro
moje principe susitarė siekti 
tiesioginių rinkimų į EP 1978 
m. Nėra tikras dalykas ar tai 
pavyks, nes kliudo didelė pro
blema, būtent, kiek kuri vals
tybė turės atstovų. Prancūzija 
ir Britanija priekaištauja, kad 
pagal pateiktą projektą mažos 
valstybės bus atstovaujamos 
perdidelio skaičiaus parlamen
tarų. Prancūzija nori proporci
nio skaičiaus, nustatyto pagal 
gyventojų skaičių. Airija pagei
dauja mažoms valstybėms privi
legijos — daugiau parlamen
tarų. Britanija bijo ginčų na
mie, jei mažoms valstybėms bus 
duota privilegija.

♦ ♦ ♦

Kad Europos Parlamentas ga
lėtų veiksmingai vykdyti savo 
uždavinius, turės būti organi
zuotas aiškiai nustatytais pa
grindais — pagal ideologijas ar 
politinių partijų susigrupavi- 
mus. Dabar 198 EP parlamen
tarai yra pasidalinę į 6 blokus 
ir kelis nepriklausomus. Pagal 
tai, kuriai partijų grupei parla
mentaras priklauso, atitinkamai 
jis ir sėdi posėdžių salėje. Tai
gi, grupuojamas! pagal ideolo
ginį pasiskirstymą, bet ne pagal 
valstybinį. Dabartinės grupės 
— blokai susidarė iš 53 tauti
nių partijų.

Komunistai. Tai prancūzų ir 
italų partiečiai, vienas olandas 
ir vienas kairysis socialistas iš 
Danijos (iš viso 15). Jie kartu at
stovauja 15 mil. arba 10% bal
suotojų. ši grupė siekia geres
nės EEB socialinės politikos, 
daugiau demokratinių instituci
jų, atolydžio su R. Europa.

Socialistai. Tai ne tik didžiau
sia grupė (66 atstovai), bet ir 
vienintelė, kurioje yra narių iš 
visų devynių valstybių. Ji atsto
vauja 44 mil. arba 31'/ visų 
rinkėjų, ši grupė stipriai kriti
kuoja Europos integraciją.

Krikščionys demokratai apima 
visas didesnes EEB krikščionių 
dem. partijas, prancūzų centro 
demokratų uniją ir Airijos “Fi
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ne Gael” partiją. Grupė turi 51 
narį ir atstovauja 35 mil. arba 
25'. balsuotojų. Grupė palaiko 
Europos valstybių integraciją, 
tačiau nesutaria kiek daug vals
tybė gali kištis į pramonės rei
kalus.

Liberalai apima keturioliką 
partijų iš aštuonių valstybių. Jie 
turi 26 narius ir atstovauja 16 
mil. arba 11'/ balsuotojų. Ka
dangi grupė apima daug parti
jų, tai balsuoja įvairiai.

Pažangieji Europos demokra
tai apima 11 prancūzų gaulistų, 
5 airių “Fianna Fail” narius ir 
1 daną. Šios grupės trys sekci
jos turi mažai bendro tarpusa
vyje. Jie susigrupavo, kad gau
tų atlyginimą ir darbą parla
mente.

Konservatoriai apima 16 bri
tų ir vieną daną. Grupė atsto
vauja 12 mil. arba 9% balsuo
tojų.

Nepriklausomi, šeši parlamen
tarai neprisijungę prie jokios, 
grupės. Jų tarpe yra škotų na
cionalistų viena atstovė. Visi 
kartu atstovauja 3 mil. arba 2% 
visų balsuotojų.

♦ ♦ ♦

Netolimi rinkimai paskatino 
daugumą grupių išsiaiškinti., ir 
nustatyti aiškią bendrą politiką. 
Veiklios pasirodė socialistų par
tijos. Dešiniosios partijos laiko
si pasyviai. Nei britų konserva
toriai, nei prancūzų gaulistai ne
daro rimtesnių žygių, kad suda
rytų didesnį EEB dešiniojo 
sparno bloką.

Krikščionys demokratai suda
rė naują organizaciją, apiman
čią visas krikščionių dem. par
tijas jų grupėje. Tikslas — lai
kantis bendros programos, bū
simuose rinkimuose varžytis su 
kitomis grupėmis. Jie tikisi, kad 
vėliau kitos centro bei dešinio
sios partijos prisijungs prie jų. 
Vokiečių krikščionys demokra
tai stengiasi gauti paramos dar 
platesniam susigrupavimui var
du “Demokratinė Europos Uni
ja”. Jos programos projektas 
platinamas kitų kraštų centro ir 
deš. partijų eilėse. Dabar Euro
pos parlamente centro ir deši
niojo sparno partijos retai kada 
sudaro bendrą susigrupavimą. 
Dėlto aiškią daugumą praktiko
je turi kairiojo sparno partijos. 
Atrodo, kad dėl didelio naciona
lizmo dešiniosios partijos nega
lės susigrupuoti į vieną bloką.

Dabar tarp EEB narių-valsty
bių eina derybos, kiek atstovų 
EP turės kiekviena valstybė. At
rodo, jau nebetoli tas laikas, 
kada laisvoji Europos dalis tu
rės bendrą pilnateisį parla
mentą.

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti 
įpėdinius. J. ERETAS
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® PAVERGTOJE TEVYAIEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
GR|ŽO DR. I. RUDAITIS
Rentgenelogas dr. Izidorius Ru

daitis, atlikęs bausmę sovietinėje 
griežto režimo stovykloje, grįžo į 
Lietuvą. Jis buvo nuteistas kalėti 
trejus metus vadinamojoj kraštoty- 
lininkų byloj 1974 m. vasario 18 — 
kovo 5 d. d. Vilniuje. Bausmę jau tu
rėtų būti atlikęs ir Kauno politech
nikos instituto studentas Aloyzas 
Mackevičius, kuriam teismas buvo 
paskyręs dvejus metus Pravieniškių 
stovykloje. Tokią pačią dvejų metų 
bausmę sovietinėje sustiprinto re
žimo stovykloje buvo gavęs ir inži
nierius • technologas Vidmantas Po
vilonis. Bausmių dar nėra spėję at
likti du šios bylos kaltinamieji: Kau
no medicinos instituto VI kurso stu
dentas Šarūnas Žukauskas ir Kauno 
politichnikos instituto vokiečių kal
bos dėstytojas Antanas Sakalauskas. 
Pirmajam buvo paskirti šešeri me
lai griežto režimo stovyklos, antra
jam — penkerl. Visi jie buvo apkal
tinti pogrindžio organizacijos įstei
gimu, išskyrus A. Mackevičių, žino
jusį apie šią veiklą, bet nepainfor- 
mavutį KGB. S. Žukauskas prisipaži
no vadovavęs savišvietos organizaci
jai, rinkusiai literatūrą. Teisiamieji 
taipgi buvo kaltinami atsišaukimų 
paskleidimu Vasario 16 proga, ruo
šimu pogrindinio leidinio “Naujasis 
Varpas”.

LENKTYNIAVIMO SUTARTIS
Gegužės 5 d. Vilniuje buvo pasira

šytu penkių miestų — Minsko, Ry
gos, Talino, Vilniaus ir Kauno socia
listinio lenktyniavimo sutartis de
šimtajam penkmečiui. Pasak Vil
niaus kompartijos komiteto I sekr. 
V. Sakalausko, ji pratęs kolektyvų 
darbo rungtyniavimo, kūrybinio 
bendradarbiavimo, broliškos para
mos vieni kitiems tradicijas, kurios 
buvo skirtos neseniai įvykusiam 
XXV-jam sovietų kompartijos suva
žiavimui. Pagrindinys dėmesys teks 
gamybos efektyvumui bei gaminių 
kokybei, bet nebus užmirštas ir idė
jinis - politinis miestų gyvenimas. 
Jam išjudinti planuojami bendri 
partinių komjaunimo organizacijų 
sekretorių, profsąjungų komitetų 
pirmininkų seminarai, draugystės 
vakarai, saviveiklininkų pasirody
mai, sportininkų rungtynės, daliji
masis idėjinio-aukiėjamojo darbo 
patirtimi. Lietuva jau turi atskirą 
socialistinio lenktyniavimo sutartį 
su Gudija.

AMBULATORIJA STUDENTAMS
Žaliakalny, Kauno politechnikos in

stituto studentų miestely, atidaryta 
profilaktoriumu vadinama ambula
torija, kurioje, nenutraukdami 
mokslo, galės gydytis 130 būsimųjų 
inžinierių. Instituto studentų profko- 
miteto pirm. B. Ascilos teigimu, me
dicininė pagalba bus taip pat teikia
ma medicinos ir kūno kultūros insti
tutų bei kitų augštųjų mokyklų stu
dentams. Miestelyje šiuo metu stato
mas devintasis 195 vietų bendrabu
tis. I planus taipgi yra įtraukti dar 
du bendrabučiai ir naujos patalpos 
lengvosios pramonės fakultetui.

VADOVŲ SĄSKRYDIS
Pirmasis respublikinis pionierių 

vadovų sąskrydis įvyko Vilniuje geT 
gūžės 4-5 d. d. Dalyvių susilaukta 
apie 600 iš visos Lietuvos. Praneši
mą "Vyresnysis pionierių vadovas ir 
pionierių organizacija” skaitė kom
jaunimo centro komiteto I sekr. V. 
Baltrūnas. Jo duomenimis, kas ketvir
tas pionierių vadovas dabar jau yra 
kompartijos narys arba kandidatas į 
narius. Specialus sveikinimas buvo 
gautas iš vilniškės kompartijos cent
ro komiteto, giriantis mokyklose 
steigiamus naujus Lenino kamba
rius, kovinės šlovės ir internaciona
linės draugystės klubus bei kampe
lius. Komjaunimo vadovams L. Brež
nevo žodžiais primenamas jų propa
gandinio darbo atsakingumas. Kom
jaunimo tarybos pirmininkė ir cent
ro komiteto sekr. G. šallenienė va
dovus supažindino su sovietų kom
partijos XXV-jo suvažiavimo iškel-

SUDBUR1
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 

surengtas KLB Sudburio apylinkės 
valdybos, praėjo su dideliu pasiseki
mu. Jis buvo sujungtas su Tumo - 
Vaižganto šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigimu.

Šventę pradėjo pirm. J. Labuckie- 
nė. Sugiedojus Tautos himną, Vida 
Stankutė pasakė motinoms pagerbti 
skirtą eilėraštį. M. Trumpauskienė 
skaitė turiningą paskaitą. Meninę 
dalį atliko šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Jie pasigėrėtinai suvaidino 
vaizdelį "Apie Strazdą”, kur buvo 
įjungta 15 mokinių. Režisavo ir vai
dinimui aprangą siuvo mokyklos ve
dėja N. Paulaitienė, M. Rudienė ir 
G. Petrėnienė. Prie aprangos siuvi
mo prisidėjo ir visos mokinių ma
mytės. Eilėraščius sakė J. Tolvaišai- 
tė, A. Stepšytė ir D. Stankutė. A. 
Kusinskis ir E. Rotkis padainavo du
etą. Pianinu palydėjo D. Rotkienė. 
Paskiau visi trys kartu gražiai su
dainavo trio, pritariant Danguolei 
Rotkienei akordeonu. Linas Paulai- 
tis ir Aldona Stepšytė įteikė N. Pau- 
laitienei ir G. Petrėnienei po rau
donų rožių puokštę, o J. Labuckienė 
— O. Drūtienei, kuri čia su savo vy
ru atvažiavo iš Punsko atostogų pas 
savo dukras.

Po meninės dalies buvo šokiai, 
veikė bufetas ir loterija. Žmonių pri
sirinko gana daug. Sekančią dieną 
buvo atlaikytos Mišios už gyvas ir 
mirusias lietuves motinas. 

tais uždaviniais. Sąskrydyje taipgi 
buvo išrinkti Lietuvos pionierių at
stovai į sąjunginį suvažiavimą Mask
voje. Juos priėmė kompartijos cent
ro komiteto I sekr. P. Griškevičius.

LANKĖSI AMBASADORIUS
Gegužės 5-6 d. d. Vilniuje lankėsi 

N. Zelandijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje B. S. Lendramas su žmo
na. Svečius iš Maskvos su Lietuvos 
ekonominiais, kultūriniais ir moks
liniais laimėjimais d e v i n t a j ame 
penkmetyje supažindino augščiau- 
siosios tarybos prezidiumo pirm. A. 
Barkauskas, paliesdamas ir ateities 
planus, kurie bus vykdomi pagal so
vietų kompartijos XXV suvažiavimo 
nutarimus. Siame pokalbyje dalyva
vo ir užsienio reikalų ministerio pa
vaduotoju savo vadinantis V. Zen
kevičius. Svečiai taipgi buvo užsukę 
ir į užsienio reikalų “ministeriją”, 
kur “buvo aptarti abi puses domi
nantys klausimai”. Ši "ministerija” 
taipgi suruošė specialius pietus am
basadoriui B. S. Lendramui pagerb
ti. N. Zelandijos darbiečių vyriau
sybė, sekdama Australijos darbiečių 
premjeru G. Whitiamu, pripažino 
Baltijos respublikų įjungimą į So
vietų Sąjungą. Sekančius parlamen
to rinkimus darbiečiai pralaimėjo ir 
Australijoje, ir N. Zelandijoje. 
Australijos liberalų premjeras M. 
Fraseris šį pripažinimą atšaukė, bet 
šios baltiečiams žalingos klaidos vis 
dar nėra atitaisęs N. Zelandijos kon
servatorių premjeras R. Muldoonas. 
Jo ambasadoriaus B. S. Lendramo 
Vilniuje aptarti abi puses dominan
tys klausimai greičiausiai lietė šio 
gėdingo pripažinimo tęsimą.

SUKČIAI RENKA PINIGUS
Prokuroras Alfonsas Kairelis "Tie

sos” 92 nr. atkreipia skaitytojų dė
mesį į pasipinigauti norinčius suk
čius. Jų nevainikuotu karalium tapo 
Vladas Karlas, dirbęs Vilniaus “Dai
lės” kombinate ir iš 32-jų vilniečių 
išviliojęs net 120.000 rublių už pa
žadą tuojau pat parūpinti koopera
tinį butą. Rublius jam klojo ne tik 
tie, kuriem iš tikrųjų reikia buto, 
bet ir juos turintieji, numatydami, 
kad ateityje butų reikės jų vaikams. 
Prieš porą metų apie 50.000 rublių 
surinko vilniečiai Albertas ir Julius 
Baikščiai, žadėdami paskirti butus ir 
parūpinti automobilius. Automobilių 
karaliene betgi tapo kaunietė Biru
tė Smirnova, už pažadėtą parūpinti 
be eilės parduodamą automobilį su- 
sižėrusi net 80.000 rublių. Prokuro
ras A. Kairelis, peikdamas sukčius 
ir jų lengvatikes aukas, užmiršta, 
kad pagrindinė kaltė tenka sovieti
nei sistemai, kuri vis dar neįstengia 
patenkinti gyventojų poreikių. Jeigu 
jie galėtų betkada įsigyti naujus bu
tus, automobilius ir kitas gėrybes, 
sukčiai tuojau pat prieitų liepto galą.

VASAROS BELAUKIANT
“Komjaunimo Tiesa” gegužės 6 d. 

paskelbė pasikalbėjimą su keliais 
pareigūnais apie praėjusią vasarą 
pastebėtų trūkumų pašalinimą pa
plūdimiuose. Centrinį Alytaus pa
plūdimį, nepakankamą gyventojams, 
numatoma praplėsti. Žirmūnų pa
plūdimys bus radiofikuotas, susi
lauks atitverto skyriaus vaikams. Jo 
galutinis sutvarkymas bus atliktas 
kartu su dešiniąja Neries pakrante. 
Ekskursantai, vykstantieji Palangon, 
bus supažindinami su saugiu elgesiu 
jūroje. Jiems ruošiamasi išleisti el
gesio prie vandens atmintinę. Pa
plūdimiuose prie turistinių bazių 
bei stovyklaviečių budės gelbėjimo 
tarybos darbuotojai. Palangos vi
daus reikalų skyriaus viršininko pa
vaduotojas A. Navogreckas iš mote
rų paplūdimio pažadėjo išvaikyti 
spekuliantes, prekiaujančias gintaro 
dirbiniais. Joms sudrausminti bus 
sudaryta speciali liaudies draugovė. 
Nevėžio paplūdimiai Panevėžyje, pa
garsėję alkoholinius gėrimus var
tojančiais poilsiautojais, susilauks 
griežtos kontrolės, kurią vykdys liau
dies draugovininkai. V. Kst.

r, ONT.
šeštadieninės mokyklos mokiniams 

po vaidinimo apylinkės valdyba su
ruošė vakarienę. Premijos pasižymė
jusiems pažangumu ir drausmingu
mu buvo išdalintos anksčiau mokyk
loje. Be valdybos narių, prie paren
gimo daug prisidėjo B. Stankienė, J. 
Remeikis ir V. Juška.

LIETUVIŠKI FILMAI, šeštadieni
nės mokyklos vedėjos Nijolės Pau- 
laitienės rūpesčiu buvo pakviestas 
V. Matulaitis iš Toronto parodyti lie
tuviškų filmų: iš nepriklausomos ir 
pavergtos Lietuvos. Filmai buvo ro
domi tuoj po lietuviškų pamaldų. 
Žiūrovų buvo gana daug. Ypač fil
mai iš nepriklausomos Lietuvos gy
venimo patiko jaunimui ir senimui. 
Turint lėšų, būtų galima filmą iš 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
atnaujinti, nes su laiku sensta ir su
sidėvi. Tik V. Matulaičio pasišventi
mu ir darbu galėjome jį pamatyti, 
nes ir balso pritaikymas pareikalavo 
jo asmeninių išlaidų. Būtų gera, kad 
ir mūsų fondai labiau įvertintų fil
mą iš nepriklausomos Lietuvos gy
venimo ir duotų piniginę paramą. 
V. M. pažadėjo atsiųsti ir skaidrių 
naujiems mokslo metams.

SUKAKTIS. J. M. čebatorių ini
ciatyva buvo suruoštos 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties pagerb- 
tuvės P. J. Gabrėnams staigmenos 
būdu. Dalyvavo tik patys artimiau
sieji šeimos draugai. K.A.S.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje 1975-76 m.m. dirbę mokytojai: I eilėje iš kairės: G. Rep
šienė, J. Juozapavičienė, D. Bilevičiūtė, prel. dr. J. Tadarauskas, vedėjas J. Mikšys, A. Mikšienė, J. Stanius, D. 
Pajarskaitė, tėvų komiteto pirm. D. Vaitiekūnienė; II eilėje: L. Stungevičienė, M. Gudinskas, A. Matulienė, tė
vų komiteto narys J. Sadauskas, R. Siūlytė, A. Mikalauskas, L. Lukavičiūtė, tėvų komiteto iždininkas V. Kvedaras, 
D. Lukavičiūtė ir K. Norkus. Jie tikisi, kad mokyklos dėka užaugs sąmoninga lietuvių karta

S HAMILTON
GIMINIU IR ARTIMŲJŲ būryje 

gimtadieni atšventė kūrėjas-savano- 
ris Bronius Milašius. Jis aktyviai da
lyvauja šaulių ir veteranų organiza
cijose, negaili laiko piniginėms vie
tos Tautos Fondo rinkliavoms, pės
čiomis lankydamas hamiltoniečius 
jų namuose. Susirinkusiųjų vardu 
pasveikino vietinės TF atstovybės 
pirm. A. Patamsis. Sugiedojus "Il
giausių metų”, svečiai buvo pakvies
ti prie puikiai žmonos Emos (ji tu
rėjo restoraną Tauragėje) paruošto 
stalo.

ROBERTAS TOLYS, išlaikęs eg
zaminus, gavo vedėjo padėjėjo dar
bą “People Jewellers” krautuvėje 
Brantforde. K. B.

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS (“car 
wash”) — šeštadienį, birželio 5, “Es
so” gazolino stotyje, Main ir San
ford gatvių sankryžoje. Automobi
lius plaus moksleiviai ateitininkai 
nuo 9 v.r. iki 6 v.v. Prašom paremti 
mūsų veiklą! Kuopos valdyba 

AV PARAP. CHORO banketas 
praėjo labai pakilioje nuotaikoje. 
Vaišių metu buvo loterija, kuriai 
vertingus fantus skyrė: prel. J. Ta
darauskas—laikrodį-radiją, L. Skrip- 
kutė — ispaniško konjako bonką, 
par. komiteto pirm. inž. J. Kšivickis 
— dėžę šveicariško šokolado. Choris
tai labai dėkoja nuoširdiems rėmė
jams. Su sibirinių trėmimu minėji
mu birželio 13, sekmadienį, choras 
užbaigs savo veiklos sezoną ir išsi
skirstys vasaros atostogų.

ONUTE IR ADOLFAS GODELIAI 
sekmadienį pakrikštijo savo sūnų 
Adomuką. Savo pirmgimiu besidžiau
giantys tėvai iškėlė šaunias krikšty
nas. Krikštatėviais buvo Onutės se
suo E. Balytienė ir Alg. Augustina- 
vičius iš Toronto. Savotišku parinki
mu ar sutapimu kūmos tėvas prieš 
daugelį metų dar Lietuvoje yra 
krikštijęs patį naujagimio tėvelį. Pas 
savo svainį į krikštynas buvo atvy
kęs iš Detroito su šeima ir dr. Vyt. 
Majauskas. K. M.

Ottawa, Ontario
MOKYKLOS SUKAKTIS. Mūsų 

Dr. V. Kudirkos šeštadieninė mo
kykla mokslo metus baigė gegužės 8 
d. Rytojaus dieną Our Lady of Per
petual Help parapijos salėje įvyko 
užbaigimo sueiga, kartu paminint ir 
mokyklos 25-rių metų įsteigimo su
kaktį. Mokyklos šventė buvo sujung
ta su Motinos Dienos minėjimu. 
Šventės programa pradėta pamaldo
mis, kurias laikė kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. Iškilmes parapijos sa
lėje pradėjo tėvų k-to pirm. prof. G. 
Procuta.

Motinos Dienai pritaikytą žodį ta
rė mokyt. A. Paškevičienė, o mokyk
la atliko atitinkamą programą. Prog
ramą nelaukai papildė maža prieš
mokyklinio amžiaus vaikučių grupe
lė, vad. Ramūnos MacDonald.

Mokslo metų užbaigimą pravedė 
mokyt. V. Balsevičius. Mokiniams 
pažymėjimus įteikė tų klasių moky
tojai. Be to, kiekvienas mokinys dar 
gavo baigimo proga po dovanėlę: vy
resniųjų klasėj — po lietuvišką kny
gutę, o jaunesniųjų — po įrėmintą 
vytį. Dovanas įteikinėjo tėvų komi
teto pirm. prof. G. Procuta. Dovanė
les parūpino prof. Procuta ir L. Fon
do įgaliotinis Paškevičius.

25-rių metų mokyklos įsteigimo 
sukakties paminėjimą pravedė mo
kyt. A. Paškevičienė. Buvo peržvelg
ti svarbesnieji tarpsniai.

Mokykla buvo įsteigta 1951 m. 
kun. dr. J. Razučio, pirmosios mo
kyklos vedėjos dr. M. Ramūnienės 
ir apyl. v-bos pastangomis. Jos dar
bui sustojus, po ilgesnės pertraukos 
mokyklą atgaivino apyl. v-ba (pirm. 
J. Danys) 1960 m. Antrą kartą po 
šešerių metų pertraukos ją atgaivino 
apyl. v-ba, vadovaujama pirm. V. 
Priščepionkos. Sį kartą mokyklos 
veikimas buvo įstatytas į tinkamas 
vėžes — mokytojams nustatytas mi
nimalus atlyginimas, darbas vyksta 
mokyklos patalpose, sudarytas tėvų 
k-tas, kuris rūpinasi mokyklos ūkio 
reikalais.

Sukakties proga mokykla išleido 
mokyklos laikraštėlio “Trupinėliai” 
4 nr., kuriame įdėta to laikotarpio 
apžvalga, sveikinimai tų asmenų, 
kuriems mokykla yra prie širdies, ir 
vaikučių kūryba.

Šia proga buvo padidintas L. Fon
de mokyklos įnašas iki $200. Tai 
mokyt. A. Paškevičienės ir LF įga
liotinio pastangų rezultatas.

STUDENTĖ JŪRATĖ ZUBRICKAI- 
TĖ š.m. balandžio 24 d. St. Cathari
nes miesto arenoje surengtame tau
tybių vakare demonstravo tautinius 
lietuvių drabužius Nuotr. St. Ulbino 

St. Catharines, Ont.
SIAME MIESTE kas metai vyksta 

tautybių ir vynuogių festivaliai. Be 
to, miestas šiemet mini šimtmečio 
sukaktį. Vyksta įvairūs tautinių gru
pių renginiai. Mūsų kolonijai atsto
vauja tautinių šokių grupė “Nemu
nas”, vadovaujamas Stasės Zubric- 
kienės ir Nijolės Latauskaitės-Zeliz- 
nak.

Balandžio 24 d. miesto arenoje 18 
tautinių grupių demonstravo savo 
drabužius. Lietuviams atstovavo 
stud. Jūratė Zubrickaitė. Balandžio 
29 d. įvyko spaudos vakaras Multi
cultural Centre. Spaudos baliuje da
lyvavo kanadiečių laikraščių, radijo, 
televizijos atstovai iš Niagaros pu
siasalio, Hamiltono ir Buffalo. Daly
vavo ir keli tautinių grupių laikraš
čių atstovai. Atstovaudami tautinei 
grupei, jie užmezga pažintis su vie
tos laikraščių reporteriais, radijo 
programų vedėjais ir, esant reikalui, 
lengviau gali per juos patekti į vie
tos spaudą bei radiją. Per kelerius 
metus inž. Steponas Setkus, kaip “T. 
žiburių” atstovas, sumaniai atstova
vo lietuviams.

Be to, šiame spaudos vakare iški
lioji mūsų lietuvaitė “Miss Lithua
nian Community” stud. Vaidilutė 
Setikaitė atstovavo lietuvių koloni
jai, o J. Zubrickienė ir V. Žemaitie
nė pasirodė su lietuviškais koldū
nais. Spaudos vakare dalyvavo per 
300 asmenų. Vaišės ir gėrimai buvo 
nemokami. Visas išlaidas apmokėjo 
Molsono alaus bendrovė. J. S.

Minėjimą baigiant, buvo įteiktas 
mokinių tėvams ir mokyklos rėmė
jams mokyklos laikraštėlis. Mokyto
jų darbą įvertindamas tėvų k-tas 
įteikė mokytojams po vertingą lie
tuvišką knygą. Iškilmės baigtos tau
tos himnu. Pasigesta apyl. v-bos įna
šo į šias iškilmes. Vaišių metu LF 
įgaliotinis atliko burtų keliu dovanų 
paskirstymą tiems, kurie parėmė 
mokyklos antrojo įnašo LF sudary
mą. A. Paškevičius

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS

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.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.

depozitus (P.C.A.) 6% b
santaupas 8’/z% X
term, depozitus 1 m. 9'/z % V

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 12% S 
nnlriln furfn nn«lr 1 1 34. V

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

London, Ontario
LITUANISTINES MOKYKLOS ir 

jos mokinių tėvų komiteto bendro
mis pastangomis paminėta Motinos 
Diena, kartu su mokslo metų užbai
ga parapijos salėje gegužės 16 d. 
Po mokyklos vedėjo L. Eimanto įva
dinio žodžio sekė žymesnių Londono 
organizacijų sveikinimai motinoms, 
kurios buvo apdovanotos gėlėmis. 
Žodinę bei meninę programą atliko 
mokyklos auklėtiniai. Išdalinus 
mokslo pažymėjimus mokiniams, ku
rie visi buvo keliami į augštesnį sky
rių, padėkota mokytojams: V. Gu
deliui, B. Kerienei, L. Dragūnienei, 
L. Petrašiūnaitei, M. Chainauskui, 
akordeonistams — broliams Jurgiui 
ir Vytei Valaičiams, G. Petrauskie
nei, kurios X skyrius dar tęsia sa- . 
vo kursą. Už pastarąjį gaunama On
tario provincijos viena XIII skyriaus 
užskaita. Devintą skyrių baigė: S. 
Bersėnaitė, R. Genčius, A. Petrašiū- 
nas, B. Keras. Prie Clarke Road Se
condary School veikiantį X skyrių 
baigė: Saulė Bajalytė, Lydija Dra- 
gūnienė, Ilona Janeliūnaitė, Algis 
Jusys, Marija Konopeskaitė, Kristi
na Petrauskaitė, Vytautas Valaitis. 
Jus, jaunieji tautiečiai, sveikina lie
tuviškoji bendruomenė.

Mokyklos tėvų komiteto pirm. S. 
Keras paminėjo, kad sekančiais me
tais Londono lituanistinė mokykla 
minės savo veiklos dvidešimtpenk- 
metį. Šiai svarbiai sukakčiai jau pra
dedama ruoštis. A.

PADĖKA
Siuomi norime šiltai padėkoti 

mūsų mieliems kaimynams už suruo
šimą mums išleistuvių baliaus gegu
žės 1 d. West Lome parapijos salėje.

Ypatingas ačiū Stefani W. Zins- 
ky, Mrs. Ema Kebbel, V. A. ir Ed. 
Kausenam, J. ir M. Nargėlam, A. T. 
Kojelaičiam, M. ir Wm. Preikšai- 
čiam, R. ir K. Mitchell, Rev. W. 
Smith, Rev. C. Coleman; šeiminin
kėms už gražų patarnavimą ir gerą 
maistą; fotografams, Ed. Kausen, A. 
Kojelaičiui, Bud Coleman; visiems 
už gražias ir brangias dovanas, ku
rios primins mums pragyventus 31 
metus labai draugiškoje kaimynys
tėje. Nors tuo tarpu mes pakeitėm 
gyvenvietę, bet Kanados ūkininkų 
reikalu visuomet pasiliksiu jums iš
tikimas, kaip ir ligi šiol buvau.

Nuoširdžiausias AČIŪ.
Per metų trisdešimt vienus 
jaukioj apylinkėj Rodnės, 
mažai lietuviams težinotoj 
kur žemės ūkis primityvus, 
užsipirkom nugyventą farmą. 
O darbo buvo marios begalinės, 
rankoves paraitę per dienas 
darbavomės abudu — ne vienas. 
Keletui metelių prabėgus, 
ir mūsų grupelė atkuto, 
iš nugyventų senų farmų, 
apylinkė Rodnės sukruto.
Per tuos trisdešimt metų 
išaugo ir karta nauja, 
kuri net lengtyniauja 
su Londono grupe gausia. 
Dėkojame Jums, mieli tautiečiai, 
už žodžius išreikštus gražius, 
ateitis lai bus palankesnė 
praleisti likusius metus.
Dabar, mums kelionę jau baigiant 
apylinkėj Rodney-West Lome, 
suruošusiems mums išleistuves 
nuoširdžiausias ačiū rengėjams!

Stasys ir Pranė Repšiai 
London, Ont.

JA Valstybės
“ELTOS INFORMACIJOS” pa

skelbė išsamią 1975 m. VLIKo apy
skaitą, kurią taryba priėmė ir pa
tvirtino š.m. vasario 23 d. posėdyje. 
Iš viso metinių pajamų buvo $49.- 
870,24. Jas sudarė: 1974 m. likutis 
$124,24, iš Tautos Fondo gauti $49- 
268, iš kitų šaltinių — $478. Savo 
veiklai finansuoti VLIKas 1975 m. 
išleido $48.564,86. Pagrindinės išlai
dų pozicijos: ELTOS biuleteniai lie-' 
tuvių, anglų, ispanų, italų ir portu
galų kalbomis — $15.507,92, radijo 
valandėlės — $7.063, P. A. Bražins
kų byla — $5.234’,05, bendrieji rei
kalai, apimantys patalpos nuomą, ry
šius, raštinės personalo atlyginimą, 
keliones — $11.103. Patalpos nuomai 
išleista $3.948,25, bet $1.579,28 gau
ta iš Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo, kuris turi bendrą patalpą su 
VLIKu. į kelionėms išleistą $2.697,- 
96 sumą įskaitomas Elenos Kulber 
pasiuntimas Meksikos sostinėn atsto
vauti lietuvėms moterims Tarptauti
nių Moters Metų proga surengtoje 
konferencijoje, Simo Kudirkos — į 
Kopenhagoje vykusią dr. A. Sacha
rovo vardo apklausą. Nenumatyti 
reikalai pareikalavo $2.913,85 išlai
dų. Jų tarpe yra atlyginimas vienam 
studentui, vasaros mėnesiais dirbu
siam VLIKe. Konferencijų išlaidos 
— $3.396,57. Iš šios sumos išrašytas 
$1.868,11 čekis valdybos pirm. dr. K. 
J. Valiūnui už jo kelionę Helsinkin 
ir Stockholman Europos saugumo 
konferencijos užbaigos proga. Sį če
kį jis pasirašė ir paaukojo Tautos 
Fondui.

KALIFORNIJOS UNIVERSITE
TAS Los Angeles mieste šiemetinėn 
absolventų žymenų programon (Al
umni Awards Program) įtraukė ke
turis mokslu ir veikla pasižymėju
sius studentus. Jų tarpe yra Linas 
Kojelis iš Santa'Monica miesto. Ypa
tingo dėmesio susilaukė jo pieštos 
karikatūros universiteto laikraščiui 
“Dally Bruin”, atspindinčios politi
nę nuovoką bei patirtį. Oficialiame 
rašte pabrėžiama, kad L. Kojelis yra 
lietuvių jaunimo veikėjas, dalyvavęs 
III pasauliniame kongrese P. Ame
rikoje, ėjęs vertėjo pareigas S. Ku
dirkos pokalbiuose su spaudos at
stovais. Sekančiais metais sieks ma
gistro laipsnio Princetono universite
to tarptautinių santykių mokykloje. 
Nori būti JAV valstybės departa
mento diplomatu.

DETROITO KULTŪROS MUZE- 
JUS gavo kasetės juostelėn įrašytą 
šio didmiesčio lietuvių istoriją. Da
bar ją galės išgirsti kiekvienas lan
kytojas, paspaudęs mygtuką. Įrašu 
pasirūpino Detroito lietuvių komite
tas, sudarytas JAV dvišimtmečio 
renginiams. Įrašą klausimų bei atsa
kymų forma perredagavo ir įkalbėjo 
Antanas Dainius su Elena Mykolai
tiene.

DAINAVOS JAUNIMO STOVYK
LOS taryba posėdžiavo šioje stovyk
lavietėje. Administracinį pranešimą 
padarė J. Damušienė, finansinį — 
V. Baublys. Apie $13.000 buvo išleis
ta Dainavos kelių perasfaltavimui, 
priešgaisriniams įrengimams, van
dens sistemos sutvarkymui ir šiuo 
metu pertvarkomoms prausykloms. 
Žiemos sezono metu stovyklaviete 
daugiausia naudojosi amerikiečių 
grupės. Iš jų gauta $4.400 pajamų. 
Vajus stovyklavietei paremti yra da
vęs apie $4.000. Vasaros sezono tvar
karaštis jau užpildytas, išskyrus vie
ną savaitę. Posėdyje dalyvavo ir niu
jorkietis architektas A. Gudaitis, 
ruošiantis kryžių kaino projektą.

SAULIŲ SĄJUNGOS jubilėjinę 
kultūrinę savaitę šiemet rengia N. 
Anglijos šaulių rinktinė liepos 3 -10 
d.d. Kennebunkporte, lietuvių pran
ciškonų vietovėje. Stovyklautojų čia 
laukia graži aplinka, jūros vandens 
baseinas ir Atlanto paplūdimys. Dar- 
botvarkėn įtrauktos paskaitos, šau
dymas, sportas, laužas, pasilinksmi
nimai su menine programa. Registra
ciją tvarko E. Gorodockienė, 66 
Fifth Ave., Worcester, Mass. 01607. 
Tel. 617-757-7984.

PENSILVANIJOS LIETUVIŲ 
DIENA šiemet bus surengta rugpjū
čio 15 d. Lakewood Parke. Rengėjų 
komitetui vadovauja kun. J. Neve- 
rauskas Shenandoah mieste. Pagrin
diniu kalbėtoju yra numatytas det- 
riotietis Algis Zaparackas, respubli- 
kininkų kandidatas į JAV at
stovų rūmus. Programai atlikti pa
kviesta tautinių šokių grupė “Malū
nas" iš Baltimorės.

PETRAS BERNOTĄ jau trečius 
metus studijuoja žurnalistiką Mar
quette universitete, Milwaukee mies
te, Wise. Jis yra jaunųjų demokratų 
pirmininkas, dalyvaujantis kandida
tų j prezidentus pirminių rinkimų 
veikioje. Daugiausia jam teko bend
radarbiauti su kylančiu demokratų 
kandidatu J. Carter.

Argentina
PRISIKĖLIMO IŠKILMES Velykų 

rytą Buenos Aires Aušros Vartų 
šventovėje atliko kun. Antanas Lu- 
bickas. Visiems didelį įspūdį padarė 
procesija, kurioje draugijos dalyva
vo su savo vėliavomis, o gėles bars
tė mergaitės. Velykų Mišias atnaša
vo kun. Augustinas Steigvilas, gie
dant Sv. Cecilijos chorui. Kiekvieną 
gegužės mėnesio vakarą šioje šven
tovėje yra gegužinės pamaldos.

ARGENTINOS LIETUVIŲ SPAU
DOS ir Organizacijų Taryba sibiri
nių trėmimų minėjimą rengia bir
želio 13 d. Jis bus pradėtas Mišiomis 
ui žuvusius lietuvius Aušros Vartų 
šventovėje, jų pagerbimu prie lietu

viško kryžiaus parapijos sodelyje. Po 
pamaldų Įvyks iškilmingas čikagie- ! 
tės sol. Romos Mastienės koncertas 
parapijos salėje. Viešniai akompa
nuos vietinė jaunosios kartos pianis
tė Aldona Cikštailė. Programoje 
taipgi dalyvaus vokalinis "Žibučių” 
ansamblis, paruoštas dr. Jono Sima- 
nausko. Visai programai vadovus 
Vladė Survilienė.

ADRIANA MONIKA JOCYTE, 
pasižymėjusi dainininkė, gyvenanti 
Berisso lietuvių kolonijoje, sėkmin
gai baigė gitaros studijas La Piato- 
je, Ricci muzikos institute. Jai įteik
tas mokytojos diplomas su medaliu. 
A. M. Jocytė yra dažna lietuviškų 
renginių programos atlikėja, savo ta
lentu garsinanti lietuvių vardą ir ar
gentiniečių tarpe.
Australija

PRANEŠIMĄ APIE RELIGINĘ 
ŠALPĄ bei religijos persekiojimą 
sovietų okupuotoj Lietuvoj Brisba- 
nės lietuviams padarė jų kapelionas 
kun. dr. P. Bačinskas. Šia proga bu
vo numatyta paminėti ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo pen
kiasdešimtmetį K. Bagdono paskai
ta, bet nesuspėta. Ji atidėta kitam 
kartui.

POBŪVĮ SU KONCERTINE DA
LIMI Sydnėjaus lietuvių klube su
rengė kun. P. Butkaus vadovaujama 
“Caritas” organizacija ir “Dainos" 
choras, pastaruoju metu likęs naš
laičiu, pasitraukus ilgamečiam chor
vedžiui muz. Br. Kiveriui. “Dainai” 
dabar vadovauja muz. St. Žukas, ku
ris taip pat yra Newcastelio lietu
vių choro vadovas, į repeticijas tu
rintis važiuoti daugiau kaip 100 my
lių. Tikimasi, kad jis įstengs atlai
kyti dvigubą darbo naštą. Dėl šios 
priežasties pobūvio dalyviai šį kartą 
ypač šiltai sutiko bendras muz. St. 
Žuko ir "Dainos” pastangas. Progra
mą papildė vyrų oktetas, vadovauja
mas A. Pluko.

ALB GEELONGO APYLINKĖS 
narių susirinkime naujon valdybon 
išrinkti: pirm. dr. S. Skapinskas, vi- 
cepirm. P. Vaičekauskas, sekr. P. 
Mažylis, ižd. O. Srederis, kultūrinių 
reikalų vadovė C. Vaičekauskienė.

SESTOSIOS TAUTINĖS SKAU
TŲ STOVYKLOS ženklelį suprojek
tavo v.s. A. Jakštas. Jin yra įjungtas 
stovyklos įrašas, skautų organizaci
jos inicialai bei ženklai, 1978 m. da
ta, skaitlinės “60", pakibusios virš 
dviejų palapinių, pervertos ąžuolo 
šakute, laužo liepsnos ir lietuviškas 
kryžius, ženklelis bus naudojamas 
spaudos reikalams.

MELBURNO DIENRAŠČIO “The 
Herald” pranešimu, žymusis krepši
ninkas Edis Paulauskas, šešerius?' 
metus praleidęs JAV, vėl grįžo Aust-m 
ralijon, nes nori patekti į olimpinę 
Australijos krepšinio rinktinę. Jis 
yra gimęs ir augęs Australijos sos
tinėje Kanberoje.
Britanija

BRADFORDO LIETUVIAI Moti
nos Dieną paminėjo kapeliono kun. 
J. Kuzmickio atlaikytomis pamaldo
mis ir pamoksiu Sv. Onos šventovė
je. Solo giedojo I. T. Dickinson. Po 
pietų minėjimas buvo tęsiamas Vy
čio klubo salėje. Paskaitą apie lietu
vę motiną skaitė kun. J. Kuzmickis, 
savo mintis paįvairindamas poetų E. 
Verharno, B. Brazdžionio ir J. De
gutytės eilėraščių posmais. DB Lie
tuvių Sąjungos Bradfordo skyriaus 
vardu minėjime dalyvavusias moti
nas pasveikino J. Adamonis. Vaka
rienę motinoms ir viešnioms suren
gė Vyčio klubas, talkinamas šeimi
ninkių — Z. Voicekauskienės ir jos 
dukros Romos.

PLATESNIO MASTO Motinos Di
nos minėjimą socialiniame Mančes
terio lietuvių klube surengė skautų 
tėvų komitetas, vadovaujamas pirm. 
VI. Kupsčio, tarusio įvadinį žodį. 
Paskaitą skaitė v.s. J. Maslauskas. 
Pavergtoje tėvynėje, Sibire ir išeivi
joje mirusioms motinoms simboliš
kai atstovavo tuščia kėdė, papuošta 
alyvų šakelėmis ir lietuviška trispal
ve, perrišta juodu kaspinu. Gražų 
eilėraščių bei dainų montažą paruo
šė J. Podvoiskis ir K. Steponavičius. 
Skautės ir skautai padainavo porą 
dainelių, eilėraščius deklamavo K. 
Kupstytė ir A. Navockaitė. Kepurinę 
ir Sustą pašoko tautinių šokių gru
pelė. Skautų programai vadovavo ps. 
I. Gerdžiūnienė. Motinas pasveikino 
LSS seserijos vadovė s. J. Traškienė. 
Minėjime dalyvavusias motinas 
skautės papuošė gėlių puokštėmis, o 
nedalyvavusioms jas pasiuntė į na
mus. Minėjimas užbaigtas motinoms 
skirtomis vaišėmis.

VELYKŲ ŠVENČIŲ METU Lon
done viešėjo dr. Helmutas ir Aldo
na Petrikai iš V. Vokietijos Kiel 
miesto. Jiedu V. Vokietijon yra ne
seniai atvykę iš okupuotos Lietuvos. 
Londone susipažino su Sv. Kazimie
ro parapija, Lietuvių Namais, Sporto 
ir Socialiniu Klubu.
Vokietija

KIEL MIESTE veikianti tarptau
tinės organizacijos “Amnesty Inter
national” grupė nr. 213 rūpinasi Je
hovos liudininko Petro Babono iš
laisvinimu iš kalėjimo okup. Lietu
voje. Sis 30 metų amžiaus lietuvis 
buvo suimtas 1972 m. pavasarį Juo- 
dalangėje. Rokiškio rajone. Už reli
ginius įsitikinimus Klaipėdos teis
mas 1973 m. pradžioje jį nubaudė 
penkeriais metais kalėjimo. Jeigu 
kas turėtų platesnių žinių apie šį ka
linį, jas yra prašomas nedelsiant 
siųsti VLIKui, 29 West 57th St., New 
York, N.Y. 10019, USA.



‘the helpful bank’ 
biudžetui planuoti

Šiais laikais labiau nei betkada svarbus yra kiekvienas centas. 

Dėlto svarbu žinoti kur jis eina.

Iš Ontario i Karibų jūrą

Asmeninių lėšų tvarkymas gali būti lengvesnis su nedidele 

Royal Bank čekių skyriaus personalo pagalba. Kai atidarote asmeninę 

čekių sąskaitų, gaunate specialią knygelę įrašyti indėliams ir 

išėmimams. Tuo būdu aiškiai matote savo sąskaitos balansą.

Tai irgi palengvina ateities biudžeto planavimą. Galite atidaryti 

asmeninę čekių sąskaitą kiekviename Royal Bank of Canada 

skyriuje. Tai viena mūsų teikiamų paslaugų. Kodėl tad nenueiti j 

artimiausią Royal Bank skyrių dar šiandieną?

Ten galite su betkuriuo draugiško personalo nariu kalbėti apie 

būdus, kuriais mes galime padėti tvarkyti jūsų lėšas.

Kai atsilankysite, pamatysite kodėl Royal Bank yra žinomas 

kaip "the helpful bank".

40 ROYAL BAN K 
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Kaip veikia sovietiniai saugumiečiai?
Sovietų saugumo KGB užda- 

vinai nėra vien tik “medžioklė” 
— sekti įtariamus asmenis, juos 
suimti, sudaryti baudžiamąją 
bylą, pagaliau perduoti surink
tąją medžiagą “iš augšto” pa
skirtajam teismui. Tai yra tik 
dalis KGB uždavinių. Kita dalis, 
nemažiau svarbi — sudaryti 
apie pasirinktąją auką “mirties 
zoną”, “niekieno žemę”, tuštu
mą, visišką tylą. Vargšas, jau 
patekęs į valstybinę žmonių 
traiškymo mašiną, turi pereiti 
visus tos mašinos ratelius.

Pirmiausia KGB iššnipinėja 
apkaltintojo gimines ir drau
gus. Paprastai šioje operacijo
je nebūna sunkumų. Sovietinis 
žmogus yra taip išauklėtas, kad 
jam nereikia daug kalbėti, įro
dinėti. Jis turi nepaprastą ga
bumą tuoj suprasti, ko nerasi
me niekur kitur pasaulyje. Už
tenka vien tik žvilgsino, užuo
minos, žodžio, pasakyto augštai 
stovinčio asmens, ir tuojau pil
nu ritmu veikia geležinė baimės 
ir išdavimo logika. “Juk jam 
nieko nepadėsiu, o tik sunaikin
siu save pati. Kam daužyti gal
vą į sieną? Jam sakiau, kad bū
tų atsargus . . . paskui šeima, 
vaikai, jų mokslas, darbas . . . 
Aš negaliu palikti jų našlai
čiais”. Dažnai galvojama dar 
konkrečiau: “Jei dar ir aš pra
dėsiu triukšmauti, jaudintis, ra
šyti laiškus ir 1.1., mane išmes 
iš darbo, suardysiu savo karje
rą. Esu žmogus be priekaištų. 
Geriau tad, jei dirbu aš, o ne 
koks nevykėlis”.

Jei tokia gerai patepta maši
na dar vis neveikia pilnu tem
pu, KGB pasistengia ją išjudin
ti. Romantiška 1940 m. jaunys
tė jau yra praėjusi ir niekad 
negrįš. Nebent sovietinis moks
las išrastų kokį nors jaunystės 
eliksyrą, kokią nors piliulę, ku
ri sunaikintų valią ir bandymą 
priešintis. KGB be pirštinių ap
čiupinėja kompartijos organiza
cijas, įmonių vadovus, kad jie 
nevalgytų neužsitarnautos duo
nos. O paskui eina profesinių 
sąjungų vadovai, kooperatyvų 

Toronto Maironio mokyklos mokinė 
RITA TRINKAITė atsisveikina su 
mokykla Xb skyrių baigusiu vardu 

Nuotr. S. Dabkaus

ALGIS RAŠYMAS, Toronto Mairo
nio mokyklos mokinys, atsisveikina 
su mokykla Xa skyrių baigusių vardu

Nuotr. S. Dabkaus

direktoriai, liaudies tribunolai. 
Jie irgi neturi snausti.

Šiandien KGB nėra, kaip se
niau, sunkiai surandama erdvė
je. Ji šiandien randama visur ir 
yra visiems gerai žinoma. Joks 
sovietinis pilietis nėra tikras 
kur baigiasi KGB ir kur prasi
deda jo įmonė, profesinė aplin
ka, net ir šeima. Tai nėra tik 
masės psichologija, o faktas, 
kad kiekviena sovietinė organi
zacija yra KGB padalinys.

Kai KGB nori išvalyti kurią 
nors “užkrėstą” zoną ir sutin
ka smarkų moralinį pasiprieši
nimą (be moralinio, kitokio nė
ra), tada ne tiek panaudoja savo 
dispozicijoje turimas priemo
nes, kiek įtraukia visuomeninio 
pobūdžio organizacijas, kaip mi
licija, liaudies teismas, proku
ratūra. Tai yra tik priemonės, 
o tikslas? Tikslas visuomet tas 
pats: komunistinėje bendruome- 
nėja nėra ir negali būti prieš
taravimų, konfliktų, susidūri
mų; nėra ir negali būti dvasinių 
vertybių, kurios skirtųsi nuo ko
munizmo moralės kodekso. Vi
si yra patenkinti, visi saldžiai 
šypsosi ir jaučiasi laimingi pir
moje pergalingo socializmo vals
tybėje. O kai iššoka koks nors 
degeneratas, išdavikas, norįs 
"daugiau negu kiti”, tada reikia 
toki izoliuoti. Tokiu atveju tu
rima taip vad. “mažoji progra
ma”: “Viskas tvarkoje, nieko 
nepaprasto neatsitiko. Taip, jos 
vyrą nugabeno į beprotnamį. 
Suprantu, žmonai vyras visuo
met yra protingas, net ir man 
lis darė gerą įspūdį. Bet yra juk 
gydytojai. Mes negalime maišy
tis į medicinos mokslą ... rū
pintis jo vaikais, žmona . . . 
Viena aišku, jos vyras yra ge
rose rankose”.

Tokioje padėtyje pirmasis 
KGB uždavinys — tai, kas įvy
ko, padaryti kasdieniniu reiški
niu, individo nelaimę paskan
dinti bendroje gerovėje: juk 
leidžiama du kartu psichinį li
gonį aplankyti (ir kas tokią tei
sę gali neigti?), paskui siunti

niai, laiškai ... Ir taip diena iš 
dienos, savaitė iš savaitės, me
tai iš metų. Yra nemažai asme
nų, kurie tokiai hipnozei pasi
duoda ir mano, kad viskas tvar
koje.

Bet kaikada hipnozė neveikia. 
Žmona nerezignuoja, draugai 
nepamiršta, pats “pacientas” 
nepasiduoda, protestuoja saky
damas, kad jis visiškai sveikas, 
nors aišku, kad kiekvienas nor
malus žmogus jo vietoje seniai 
būtų prisipažinęs pamišėliu. 
Vakarai ima domėtis, protestuo
ti, kaišioti nosį į grynai “vidaus 
reikalą”. Kas tada daryti?

Tokiu atveju panaudojamas 
kitas metodas: grasinimai. Ne
ramiems suimtojo ir į beprotna
mį uždarytojo draugams suver
čiama visa atsakomybė už jo li
kimą. “Jei nesiliausite kėlę 
triukšmą, mes... Jei nesiliau
site rašinėję laiškus, skundus, 
mes ...”

Pagunda yra didelė. Brangus 
asmuo žūsta tau matant, ir vi
sos tavo pastangos dabar — gel
bėti tiktai save, savo sąžinę ir 
nieko daugiau.

KGB laikosi dar ir kito dės
nio: geriausias talkininkas yra 
bėgantis laikas. Grasinimai bai
giasi tuo, kad laimima laiko: čia 
nutils, ten nusiramins, juk visi 
turi savo problemų. Vakarai ne
turės nauių malkų (informacijų) 
kurstyti ugniai (kelti Vakaruose 
triukšmą), ir ji užges savaime. 
Svarbiausia, kad būtų tyla, kad 
dienos slinktų ramiai, kad įsi
galėtu rezignacija, susitaikymas 
su likimu. KGB laikosi tokios 
taktikos: Vakarai iš karto ke
lia triukšmą; paskui apsipran
ta su savo triukšmu, o nepasiek
dami jokio praktiško rezultato 
pagaliau visiškai nutyla.

Kai jau užsienis tyli, tada ga
lima nešvarius baltinius išsi
plauti ir namie. Padedant ge
riem žmonėm (giminėm, pažįs
tamiem, viršininkam), pagaliau 
susigyvenama su mintimi, jog 
nėra kitokios išeities, kad bet- 
kokia kova, betkokios pastan
gos yra ne tik neprotingos, bet 
dar ir pačiam kenksmingos. O 
KGB? Jos nematyti, ji atrodo 
čia nieku dėta. Jei tau darbe su
daromos nepakenčiamos sąly
gos, tai kuo čia mes kalti? Mes 
juk negalime kištis į įmonės rei
kalus, tai ne mūsų kompetenci
joje. Jei tave nuolat seka — ar 
tik nesergi persekiojimo mani
ja? Atsargiai! Yra pavojinga 
skųstis sekimu, šnipinėjimu. 
Vargina tavo tėvus aliarmuo
jančiomis žiniomis? Ne, mes čia 
nieku dėti, neskleidžiame jokių 
nereikalingų žinių. Juk tavo tė
vas yra komunistas, kuris pikti
nasi tavo elgesiu, remdamasis 
vien savo komunistiška sąžine. 
Nori emigruoti? Kam kreipiesi 
į mus (KGB), tam yra kita įstai
ga. Išvykimas i užsienį nėra mū
sų kompetencijoje — pasakys 
besišypsantis KGB agentas.

Ir taip mes gyvename.
T. Chodorovič
(Iš “Russia Cristiana”, 
144 nr.).

Nuotykinga Kanados lietuvio kelionė nuosava jachta 
B. STUNDŽIA

Maždaug prieš pusantrų me
tų “Tž” pasirodė trumpa žinu
tė, kad kun. P. Ažubalis palai
mino $100.000 vertės jachtą, ku
ri rengėsi kelionei į pietus. 
Mums, lietuviams buriuotojams, 
tai buvo' staigmena, nes prieš 
tai nei apie tą jachtą, nei apie 
jos savininką R. Meiliūną nete
ko girdėti. Gal tai buvo todėl, 
kad jis gyveno Windsore ir tik 
jo tėvai bei giminės yra įsikūrę 
Toronte.

Vėliau buvo patirta, kad jach
ta “Comunicar” yra 12,8 metro 
(42 pėdų) ilgio ir 15,5 tonos 
vandentalpos (svorio). Kanado
je nė vienas lietuvis buriuoto
jas tokios didelės jachtos netu
ri. Jos kapitonas R. Meiliūnas 
yra “RBM Communications” 
firmos prezidentas. Buvo nutar
ta įsteigti skyrių Portorike, iš 
kurio būtų aprūpinti Karibų jū
ros ir P. Amerikos kraštai fir
mos reikmenimis. Tą skyrių ap-

R. Meiliūnas prie vairo savo jachtoje 
“Comunicar”

Kai birželio 1 dieną 
užpildysite gyventojų surašymo 
klausimų lapą, atsiminkite, kad 
paslapties išlaikymas yra lygiai 
svarbus jums ir mums.

Mes pasitikime visų kanadie
čių gera valia, būtent, kad jie 
duos tikslias informacijas.
Jūs turite pilną teisę reikalauti, Kaip rasti pagalbą? 
kad jūsų pasitikėjimas būtų 
respektuojamas. Mes užtikri
nome, kad tiktai “Statistics 
Canada" tarnautojai, kurie yra 
prisaikdinti laikyti paslaptį, 
skaitys jūsų atsakymus. 
Jie gali būti baudžiami 
sunkiomis bausmėmis, jei kam 
nors atskleistų jūsų atsakymus. 
Mes taip pat garantuojame, 
kad joks kitas vyriausybės 
departamentas neprieis 
prie jūsų atsakymų.

Kam reikalingi 
duomenys?

Jūsų pateikti duomenys bus 
sudėti su kitų kanadiečių 
duomenimis ir tuo būdu bus 
sudarytas bendras Kanados 
gyventojų vaizdas: kiek mūsų 
yra, kur gyvename, mokomės, 
dirbame. Statistika yra 
panaudojama įvairiems 
planavimo reikalams.

Prekyba ir pramonė naudojasi 
ja nustatyti rinkos būklei bei 
jos linkmei. Visų laipsnių 
valdžia naudojasi statistika 
beveik kiekvienoje srityje 
ką nors planuodama 
mūsų visų naudai.

KANADA LAUKIA JŪSŲ ĮRAŠANT SAVE
Statistics Canada Statistique Canada

siėmė vesti R. Meiliūnas.
Reikalus sutvarkius, jis nu

tarė parsigabenti iŠ Windsor© ir 
savo jachtą. Taip jachta užsu
ko į Torontą.

1974 m. spalio 19 d. Regiman
tas Meiliūnas su 14 metų sūnu
mi Pilypu pradėjo iš Ontario 
ežero 2000 jūrmylių kelionę į 
pietus. Vėlai rudenį didieji eže
rai pasižymi audromis, kurios 
net didelius laivus nuleidžia į 
dugną. Taip ir tėvas su sūnumi 
Ontario ežere, netoli JAV kran
tų, pakliuvo į 36 mazgų vėją ir 
14 pėdų bangas, čia įvyko pir
ma nelaimė — trūko dvi štagos 
(šoninės), kurios iš abiejų pusių 
prilaiko laivo stiebą. Tempera
tūrai esant žemiau nulio, pu
čiant žvarbiam vėjui teko su 
šlapiomis rankomis tvarkyti 
stiebo sustiprinimą. Net ir po 
ilgo laiko jis tai prisimena — 
atrodo ir dabar dar rankos šąla.

Iš Ontario ežero per Oswego 
kanalą Hudsono upe jie pasiekė 
Niujorką. Ten sustojus keliom 
dienom, reikėjo pasiruošti ke
lionei į Bermudos salą.

Palikus Niujorką ir nuburia- 
vus apie 40 jūrmylių, sugedo 
automatinis vairavimas. Reikia 
paminėti, kad jachta “Comuni
car” turi modernius navigaci
jos įrengimus. Bet juo daugiau 
sudėtingų įrangų, juo didesnė 
galimybė, kad kas nors gali su
gesti. Kolei pasiekė Bermudą, 
Regimantui teko visą laiką sė
dėti atviroje vietoje prie vairo, 
o tuo laiku oras nebūna šiltas. 
Bermudoje teko laukti penkias 
dienas, kolei buvo gautos patai
symui reikalingos dalys. Pily
pas, kol apsiprato su jūra, kurį 
laiką negalavo, bet saloje pail
sėjęs jautėsi vėl gerai.

Buriuojant toliau į pietus, 
oras buvo gana šiltas, ir kelio
nė vyko be ypatingų nuotykių. 
Po mėnesio kelionės, lapkričio 
18 d., jachta pasiekė Portori- 
ko sostinę — San Juan uostą.

Iš viso kelionė buvo nelengva, 
nes tokiu laiku, spalio ir lap
kričio mėnesiais, oras nėra la
bai palankus buriavimui, juoba, 
kad teko plaukti per vadinamą 
“velnio trikampį". Sunkiais mo-

Birželio 1 
yra surašymo diena 

Paslaptis garantuota
Labai lengva atsakyti

Surašymo klausimų lapas 
bus atneštas į jūsų namus. 
Jums belieka paskaityti lengvą 
paaiškinimų knygelę, paimti 
pieštuką ir atsakyti į 
klausimus.

1*1

Paaiškinimų knygelė, kurią 
gavote kartu su klausimų
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VAIDILUTĖ SETIKAITĖ, St. Catharines lietuvių bendruomenės šių metų 
iškilioji lietuvaitė. Ji atstovaus lietuviams tautybių ir vynuogių festivaliuo
se. Yorko universitete ji studijuoja meną ir dalyvauja lietuvių veikloje

WEST END AUTO BODY
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas. 
Darbas garantuotas. Savininkas lietuvis JONAS JURĖNAS

87 Shorncliffe Rd. • East of Hwy. 27 Telefonas
South of Dundas St. West —
Toronto, Ont. M8Z 5K5 Z31-6/1U

mentals Regimantas žinojo, kad 
jo laivas yra tvirtas ir pasitikė
jo Augščiausiojo globa.

Dabar jis planuoja kartu su 
sūnumi atlikti daugiau kelionių, 
gal net ir Baltijos jūrą pasiek
ti. Pasak jo, tik jūroje žmogus 
gali patikrinti savo dvasines, 
fizines jėgas ir tikėjimą į Dievą.

Kelionė buvo aprašyta “Puer
to Rico Ilustrado” laikraštyje, 
kuriame per visą puslapį įdėta 
R. Meiliūno nuotrauka. Nepa
miršta pasakyti, kad kapitonas,

lapu, turėtų padėti jums 
atsakyti į klausimus. Bet jei 
rasite dalykų, dėl kurių nesate 
tikri, skambinkite patarimų 
įstaigai (Telephone Assistance 
Service), kurios telefono 
numeris yra nurodytas 
jūsų klausimų lape. 

I*

nors gyveno Kanadoje, bet yra 
kilęs iš Lietuvos.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Ką daryti, jei negavote 
klausimų lapo?

Jeigu mes jus praleidom arba 
negavote surašymo lapo 
norima oficialia kalba (anglų 
arba prancūzų), skambinkite 
tolimų distancijų telefonistei 
ir prašykite ZENITH 0-1976. 
Sis paskambinimas yra nemo
kamas, ir telefonistė sujungs 
jus su artimiausia pagalbos 
įstaiga (Telephone Assistance 
Service).

Be jūsų surašymas 
nebus pilnas

Surašymo diena yra taip 
svarbi Kanados ateičiai, kad 
net įstatymas reikalauja 
užpildyti klausimų lapą. 
Dauguma gyventojų tai atlieka 
su noru, nes žino, kad tuo 
būdu padeda visam kraštui ir 
savo bendruomenei.

Dėlto padėkite mums pada
ryti 1976 metų Kanados 
surašymą sėkmingą.
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Vilniaus lietuviu veiklos ramstis
Jurgis Šlapelis — visuomenės veikėjas, mokytojas, kalbos puoselėtojas

K. BARONAS

Š.m. balandžio 18 buvo šim
tasis Šlapelio gimtadienis. Vil
niaus krašto lietuviams šis as
muo buvo labai brangus, tad 
negalima tylomis praeiti ta pro
ga neprisimenant jo nuveiktų 
darbų ne tik Vilniaus kraštui, 
bet ir visai Lietuvai.

Gydytojas Jurgis Šlapelis gi
mė 1876 m. balandžio 18 d. Gal- 
siškių vkm., Šimonių vlsč., mi
rė Vilniuje 1941 m. kovo 17 d.

Mintaujos gimnazijoj už atsi
sakymą kalbėti prieš pamokas 
rusiškai maldą buvo išvarytas iš 
aštuntos klasės. Petrapilyje eks
ternu išlaikė egzaminus ir gavo 
brandos atestatą.

Studijoms pasirinko medici
ną, nors gydytojo profesija J. 
Slapeliui nebuvo prie širdies. 
Kaip gydytojas jis galėjo dirbti 
caro laikais Lietuvoje ir visuo- 
meninėje-tautinėje srityje.

Visuomenininkas
J. šlapelio visuomeninė veik

la prasidėjo gimnazijoje. Išlai
kęs egzaminus į IV Mintaujos 
gimnazijos klasę, mokėsi vien 
penketukais. Gimnazijoje buvo 
gausus būrelis lietuvių moki
nių, o mokytojų tarpe — kalbi
ninkas J. Jablonskis. Tad ir ne
nuostabu, kad 1890 m. buvo 
Įsteigta J. Jablonskio globojama 
slapta lietuvių organizacija. Čia, 
greičiausiai J. Jablonskio įtako
je, J. šlapelis pamilo mūsų kal
bą, atsidėdamas jai visą savo gy
venimą.

Studijuodamas Maskvos un- 
te, jis taip pat įsitraukė į orga
nizacinį darbą — buvo aktyviu 
lietuvių studentų dr-jos nariu. 
Nekartą buvo suimtas ir kalin
tas.

Panevėžietis, tačiau kaip ir 
“mūsų direktorius” Marcelinas 
Šikšnys, J. Šlapelis pamilo Vil
nių gal net daugiau už savo gim
tinę. Visai suprantama: juk mū
sų sostinė buvo ir bus Lietuvos 
tautinio bei kultūrinio gyveni
mo lopšys. Tad ir J. Š. 1904 m. 
apsigyveno Vilniuje, važinėda
mas į Maskvą tik laikyti egzami
nų. Tuoj pat įsijungė į spaudos 
darbą kartu su J. Jablonskiu 
(“Vilniaus Žinių” redakcijoje), 
dalyvavo Vilniaus seime ir jo 
nutarimų vykdyme. Greičiausiai 
dėl ideologinių skirtumų su P. 
Vileišiu iš redakcijos pasitrau
kė. 1905 m. vedė M. Piaseckai- 
tę ir 1906 m. įsteigė Vilniuje su 
ja lietuvišką knygyną. Apie tai 
M. Piaseckaitė-Šlapelienė rašo:

Po kurio laiko nutariau savo var
du prašyti leidimo knygynui įkurti. 
Padaviau Vilniaus gubernatoriui 
prašymą ir greit leidimą gavau. Tuo 
laiku valdžia buvo nuolaidesnė. Kny
gyno steigėjais buvome trise: aš — 
Marija Piaseckaitė-Šlapelienė, Jurgis 
Šlapelis ir Elena Brazaitytė. Buvom 
susitarę steigti lyg ir b-vę knygyną, 
knygų leidyklą. Susiradę patalpą 
Blagoveščenkos g-vėje nr. 13 (vėliau 
Šv. Jono, — K.B.) atpirkome ten po
rą buv. spintų ir du prekystalius. 
Nei vyras, nei Brazaitytė pinigų ne
turėjo. Aš buvau kiek susitaupiusi 
ir gavau kiek iš tėvų. Tai supirkę 
kiek knygų, 1906 m. vasario mėn. 6 
d. knygyną atidarėme. (M. Piasec- 
kaitės-šlapelienės Atsiminimai, Vil
nius 1965 m.).

Be abejonės, ši kultūrinė įs
taiga, kaip ir mūsų senelis Vil
nius, pergyveno daug audrų. 
Nepriklausomos Lietuvos tau
tiečiams gal ir nežinomi yra fak
tai apie nuolatines kratas (kitas 
knygynas buvo Šv. Kazimiero 
dr-jos netoli Aušros Vartų, — 
K.B.), išmuštus langus, konfis
kuotas knygas, tardymus lenkų 
policijos. Man teko šias nelai
mes matyti, nes domėjausi fila
telija, pirkau J. Šlapelio knygy
ne Lietuvos pašto ženklus, Vy
tauto Didžiojo gimnazijai reika
lingas mokslo knygas, atvežtas 
iš nepriklausomos Lietuvos per 
Latviją ar Vokietiją. Greičiau
siai tai buvo slaptas susitarimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybių, duodant panašias są
lygas Kauno ir Panevėžio lenkų 
gimnazijoms.

Nežinau, kaip finansiškai ver
tėsi knygynas, tačiau esu tikras, 
kad metiniai balansai nebuvo 
džiuginantys. Visdėlto lietuviš
kas spausdintas žodis lenkų 
okupuotame Vilniaus krašte bu
vo daugiau branginamas už ki
tas materialines gėrybes, nes 
lietuviškoji knyga, lietuviškas 
laikraštis pereidavo Golgotos 
kelią.

Nežinau, kaip J. Š. rasdavo 
laiko visuomeninei veiklai: po 
lietuvių kalbos pamokų gimna
zijoje (ir rašančiam šias eilutes 
jis dėstė lietuvių kalbą pirmose 
klasėse) jis žygiuodavo į knygy
ną, padėdavo žmonai susitvar
kyti kataloguose, vėliau — po-’

JURGIS ŠLAPELIS, Vilniaus lietu 
vių veikėjas ir kalbos puoselėtojas 

sėdžiai įvairių Vilniaus lietuvių 
organizacijų, naktimis — žody
nų tvarkymas. Šiandieną nesi
stebiu, kodėl mokinių sąsiuvi
niai pas J. Š. išgulėdavo ilgiau
siai, nes tam jis mažai laiko tu-' 
rėjo.

1927 m. J. Š. buvo išrinktas į 
Vilniaus m. savivaldybę kaip 
vienintelis lietuvių atstovas. Čia 
dar kartą okupantui buvo pa
demonstruota vieninga lietuvių 
tautinė veikla. J. š. gynė ne tik 
Vilniaus lietuvių reikalus, bet 
ir kitų Vilniaus miesto tauty
bių. Jis daug prisidėjo prie 
lengvatų iškovojimo lietuviams, 
ypač švietimo įstaigoms, gavo 
nuolatinę pašalpą Vilniaus lie
tuvių “Ryto” pradžios mokyk
lai.

Kalbininkas
Kalbos buvo artimiausia sri

tis J. Šlapelio širdžiai. Maskvos 
universitete šalia medicinos, 
domėjosi kalbotyra. Pradinę įta
ką jau gimnazijos metu jam pa
darė J. Jablonskis. 1904 m. lie
tuviams atgavus spausdintą žo
dį, negausus buvo mūsų kalbos 
žinovų ratelis, kuriam priklausė 
ir J. šlapelis. Su J. Jablonskiu 
taisė “Vilniaus žinių” dienraš
čio, M. Piaseckaitės-šlapelienės 
knygyno leidžiamų knygų kalbą. 
Pastarųjų tarpe buvo B. Untu
lio “Vadovėlis lietuvių kalbai 
pasimokyti”, Esmaičio “Lietu
vos istorijėlė”, P. Bendoriaus ir

Vilniečio šeimos sukaktis
Išeivijoje nevisada atsiranda sąly

gos sukurti lietuvišką šeimą. Jos su
sidaro didesnėse lietuvių kolonijose. 
Atsiradus prieaugliui, sąlygos sun
kina auklėti jį lietuviškoje dvasioje. 
Tam yra būtinas tėvų tautinis susi
pratimas ir pasiaukojimas. Visi tė
vai turi gerus norus, deja, vien geri 
norai nieko pozityvaus neatneša. 
Tiems tėvams, kurie sugebėjo, pri
klauso pagarba.

Viena tokių šeimų yra Primos ir 
Broniaus Kaplių, kuriems š. m. bir
želio 9 d. sueina sidabrinė vedybų 
sukaktis. Juos prieš 25 metus sujun
gė Toronte šv. Jono Kr. parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis.

Bronius yra Vilniaus krašto sū
nus, gimęs 1920 m. Tverečiuje, 
Švenčionių apskr., Baigęs lenkų 4 
skyrių mokyklą, vėliau mokėsi Šven
čionių ir Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje. Atgavus Lietuvai Vil
nių, 1939-40 m. mokytojavo Jašūnų 
pradžios mokykloje ir tais pačiais 
metais baigė pradžios mokyklų mo
kytojų kursus Kaune, gaudamas mo
kytojo cenzą. 1941 m. grįžo į Vilnių 
ir baigė gimnaziją. Po to studijavo 
Vilniaus universitete ekonomiją iki 
universiteto uždarymo 1943 m. Vė
liau tarnavo Švenčionių apskrities
viršininko įstaigoje.

Broniaus, kaip ir visų vilniečių 
lenkų okupacijos laikais, kelias bu
vo nuklotas spygliais. Po trumpos 
laisvės prošvaistės Vilniaus kraštui 
Broniui teko jį palikti ir trauktis į 
Vokietiją.

Kaune. Iš Lietuvos pasitraukė su 
tėveliais, būdama dar visai jauna. 
Mokėsi Blombergo liet, gimnazijoje, 
priklausė skautų organizacijai. At-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vilniečio Br. Saplio ir P. Saplienės sūnūs — Linas, Ramūnas, Alvydas

P. Daugirdo “Aritmetikos užda- 
vinynas”, Donelaičio raštai, 
“Robinzono gyvenimas ir nelai
mės”, “Dėdės Tomo trobelė” ir 
kiti leidiniai.

J. Basanavičius savo redaguo
tos ir Vilniuje išleistos knygos 
“Iš kun. A. Strazdo gyvenimo ir 
raštų” prakalboj rašė:

Kadangi A. Strazdo dainos buvo 
įvairių žmonių, įvairia rašyba ir įvai
ria tarme užrašytos, tai jas, čia ap
skelbiant, teko pirmučiausia kun. A. 
Strazdo tarinę restauruoti, ką atliko 
tos tarmės žinovai d-ras J. šlapelis 
ir K. Būga, pritaikydami prie jos šių 
dienų vartojamą rašybą.

J. Šlapelis bendradarbiavo ne 
tik su lietuvių ir Petrapilio 
Mokslų Akademijos, bet ir su 
daugelio užsienio šalių kalbi
ninkais — P. Arumaa, E. Fraen- 
keliu, A. Niemi ir kt. E. Fraen- 
kelis keletą kartų lankėsi Vil
niuje. 1936 m. Vilniaus Lietu
vių Mokslo Dr-joje E. Fraenke- 
lis, Kielio un-to profesorius, 
skaitė viešą paskaitą. J. š. su 
juo palaikė ryšius ne tik moks
linėje srityje, bet ir asmeniš
kuose reikaluose, šis, garsus 
mokslininkas, atvykęs į Vilnių, 
apsistodavo pas Šlapelius.

Nuo 1920 m. J. Š. ėmė tvar
kyti savo žodyninę medžiagą, su 
kelių kalbų paaiškinimais. Jo 
paruošto leidinio “Lietuvių kal
bos žodynas”, išversto į rusų, 
lenkų ir vokiečių kalbas, išėjo 
tik vienas lankas — iki žodžio 
“antpirštis”.

1926 m. pasirodė I-ji dalis 
“Lietuvių ir rusų kalbų žody
no” (iki raidės J, paskutinis žo
dis “juši”). Žodynas turi 320 
psl. ir naudingas tuo, kad visi 
žodžiai sukirčiuoti.

Lenkų okupacijos metu rei
kalingesnis buvo lietuviškai-len- 
kiškas žodynas. Jo išėjo 4 lan
kai — iki žodžio “drėbti”. Tik 
1938 m. J. Š. paruošė ir iki ga
lo užbaigė nedidelį, kišeninio 
formato 608 psl. žodyną “Kir
čiuotas lenkiškas lietuvių kal
bos žodynas” (1000 egz. tiražas). 
Antroji jo laida išleista 1940 m. 
2.900 egz. tiražu.

J. š. būtų galėjęs žymiai dau
giau darbų atlikti, jei ne liga; 
1932 m. surikiai susirgo — prie 
arterijų sklerozės prisidėjo 
smegenų anemija. Mirė 1941 m. 
kovo 17 d., palaidotas Rasų ka
pinėse Vilniuje.

Gyvendamas Wuerzburgo ir kitose 
stovyklose šoko tautinius šokius ir 
priklausė dramos grupei, su kuria ap
lanke daug stovyklų. Bronius į Ka
nadą atvyko 1948 m. ir dirbo prie 
geležinkelio darbų. Baigęs sutartį, 
atvyko į Torontą ir pradėjo dirbti 
statyboje. Toronte greitai įsijungė į 
tautinių šokių grupę. 1950 m. buvo 
sporto klubo valdyboje. Bandė laimę 
ir tabako ūkyje Rodney apylinkėje, 
kur buvo KLB apylinkės pirminin
ku. 1954 m. grįžo į Torontą ir čia įsi
jungė į Liet. Bendruomenę — per 
10 metų ėjo įvairias pareigas valdy
bose. Dabar yra Toronto apylinkės 
revizijos k-jos narys.

Tais pačiais metais įsikūrus Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos sky
riui, dalyvauja be pertraukos vilnie
čių veikloje. Keliolika kadencijų bu
vo VKLS Kanados krašto pirminin
ku, 1963 m. Kanados rajono skau
tams įsigijus stovyklavietę Romuva, 
aktyviai prisidėjo prie jos pagerini
mo. Dabartiniu metu eina stovykla
vietės k-to pirm, pareigas. Yra “Gin
taro” tautinių šokių tėvų komiteto 
narys. Yra paaukojęs keliolika vasa
rų savo atostogų ir daug valandų 
dirbo su skautais. Bronius vedė 1951 
m. Primą Siminkevičiūtę. Augina
tris sūnus.

Broniaus žmona Prima yra gimusi

“T. Žiburiams’aukojo
$100: Toronto Prisikėlimo parapi

ja, Montrealio Lietuvių Kredito Uni
ja “Litas”, Laima Baltrėnas, Angelė 
ir Alfonsas šmigelskiai; $50: Daili
ninkai A. A. Tamošaičiai; $40: Irena 
ir Jonas Kačinskai; $25: Toronto 
Lietuvių Namų Moterų Būrelis, KLB 
Windsoro apyl. valdyba, Wasagos ir 
Staynerio apyl. lietuviai; $20: Ona 
Baliūnienė, dr. Br Pacevičienė; $10: 
S. Žiemelytė, Aug. Pelenauskienė, p. 
Šibilskienė, Mečys Alaunė; S9: Jo
nas Govėdas, sn.; $6.50: Vikt. Nor- 
vilaitė; $6: kun. dr. P. Ragažinskas.

$5: Ant. štuikys, John Gris, VI. 
Kiškūnas, Vyt Vaitonis, Elena Nar
butaitė, VI. Plečkaitis, A. G. Augū- 
nas, Jonas Rėvas, Jonas M. Adomai
tis, M. Chrolavičius, Ant. Bernotai- 
tis, Juoz. Witlipas, Ona Čeikienė; 
$4.35: V. Žiūraitytė.

Rėmėjo prenumeratas po $25 at
siuntė: kun. dr. P. Ragažinskas, K. 
Bagdonavičius, Jonas Naujokaitis; 
po $15: Juoz. Liuima, Albertas Šiukš
ta, Mrs. I r. Coates, VI. Kiškūnas, 
Vyt. Čekanauskas, Juoz. Žilionis, Pr. 
Jurgutis, Jonas Jasinskas, Vine. 
Čerškus, A. Gvazdaitis, W. Maciuns- 
kas, F. Barzdžius, V. Andrulionis, S. 
Rakštienė, J. Čepaitis, Algis Čiužas, 
Ant. Bernotaitis, Jonas Labenskas, 
A. Alkaitis, Jonas Vabuolas, Vytas 
Siminkevičius, Ig. Bumelis, Vyt. Pe
čiulis. Br. Girčys.

$4: Stef. Žinskienė; $3: Petr. Pa
jaujis; $2.50: A. Heikienė, St. Brie- 
delis.

$2: VI. Šaltmiras, V. Matulevičius, 
P. Gobis, V. Bieliūnas, A. Razutis, 
Jonas Lenkaitis, A. Astrauskienė, K. 
Balčiūnas, Vai. Kutkevičius, K. Ja- 
siulevičius; $1.50: D. Danienė; $1: 
VI. Balys, J. Docius.

Visiems aukotojams — spaudos rė
mėjams reiškiame nuoširdžią padėką.

TORONTO MIESTAS
VIEŠAS PRANEŠIMAS

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Šiuo raštu pranešama, kad pagal miesto nutarimą nr 586-75, priimtą 1975 metų gruo
džio 10 dienq ir pakeista nutarimu nr. 51-76, priimtu 1976 m. vasario 18 dieną, — 
Toronto miestas nustatė sekančias gaires, liečiančias bendrų patalpų naudojimą suau- 
gusiem ir vaikam:

“Butas laikomas užimtas suaugusių ir vaikų:
(1) jeigu jis buvo bendrai gyvenamas bent vieno suaugusio ir vieno ar daugiau 
voikų 1975 metų gruodžio 10 dieną.
Minėto nuostato prasme gyvenamoji patalpa nebus laikoma užimta bendrai 
bent vieno ar daugiau vaikų 1975 metų gruodžio 10 dieną, jei visi anie vaikai 
tą dieną buvo:
(a) laikinai tokio suaugusio svečiai arba
(b) gimę po nuomos sutarties pradžios, kaip nustatyto įstatymo "The Land

lord and Tenant Act", ir turį leidimą pasilikti tokioje patalpoje iki nuo
mos sutarties pabaigos.

(2) jei tokia gyvenamoji patalpa gali būti apgyvento betkada po 1975 metų 
vasario 18 dienos ir kur ji

(i) turi du ar daugiau miegamųjų kambarių;
(ii) yra pirmųjų keturių augštų lygyje

(iii) turi bent vieną tiesioginį, nemechaninj įėjimą j tą augštą.
Paragrafas (2) netaikomas: gyvenamai patalpai:
(a) kuri įrengta pastate, skirtame vyresniems piliečiams ir jiems naudojama

me, bendrabutyje, prieglaudoje, apartamentiniame viešbutyje;
(b) žemutiniam augštui ("flat") savininko gyvenamojoje patalpoje, šio para

grafo prasme "flat" reiškia gyvenamą patalpą, kuri yra neatskirta nuo li
kusios patalpos; "savininko gyvenama patalpa" reiškia tokią patalpą, 
kurioje savininkas užima jos dalį kaip nuolatinę asmeninę rezidenciją."

Šis nuostatos nebus taikomas po 1976 metų rugsėjo 30 dienos.

Šiuo raštu taipgi pranešama, kad 1975 m. gruodžio 10 d. Toronto miestas pri
ėmė nuostatą 587-75, "draudžiantį diskriminaciją buto naudojime suaugusių ir vai
kų atveju." Štai tas nuostatas:

"1. Nė vienas asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar su kitu, pats arba 
per kitą negali diskriminuoti jokia sąlyga asmens buto gavimo srityje dėl 
to, kad jis turi vaikų, kurie bendrai gyvens tame pačiame bute, tinkama
me gyventi suaugusiem ir vaikam pagal 586-75 nuostatą."

"2. Kiekvienas asmuo, kuris priešinasi betkuriem šio nuostato punktam, lai
komas nusikaltusiu ir gali būti nubaustas bauda iki $10()0, neįskaitant 
išlaidų."

Minėtojo nuostato vykdymas yra pavestas skyriui "Community Renewal Division 
of the Development Department." Platesnė informacija, liečianti šį reikalą, ir minėto 
nuostato kopijos gaunamos: The Development Department, 18th Floor, West Tower, 
City Hall, arba telefonu 367-7600. r. v. Henderson,

City Clerk

JŪSŲ VADOVAS 
UODAMS KONTROLIUOTI

Kaip sulaikyti ja Kaip sulaikyti juos
dauginimąsi? nuo įkandimo?

Uodai paprastai veisiasi ramiame vandenyje.
Dėlto geriausias būdas jiems išnaikinti yra nusausinti 
tokias drėgnas veisimosi vietas kur jos bebūtų.
Jūs galite prie to prisidėti.
• Pašalinkite stovintį vandenį aplink savo 

namus
• Užpilkyte daubos, kad nesusitelktų vanduo
• Patikrinkite nusausinimo griovius ir nutekėjimo 

vamzdžius, ar nėra užkimšti sąnašomis
• Išvalykite užkimštus lietaus vamzdžius ir 

pašalinkite vandenį nuo plokščių stogų
• Išvežkite tuščias skardines, senas padangas, 

neuždengtus kibirus bei kitus indus, 
paliktus kieme

• Keiskite vandenį braidyklose, tvenkiniuose ir 
paukščių maudyklėse kas kelintą dieną

• Žiūrėkite, kad jūsų plaukykla turėtų atitinkamą 
kiekį chloro ir būtų filtruojama

Vabzdžiams bei parazitams naikinti chemikalai 
turi būti vartojami atsargiai. Laikykitės 
gamyklų nurodymų.

Uodai labiausiai puola vakare, ir tai 
miškingose vietose. Geriausias būdas išvengti 
uodų kandimo— pasitraukti nuo jų kiek galint 
toliau.
• Užtaisykite skyles tinkleliuose ir žiūrėkite, 

kad būtų sandarūs
• Dažnai pjaukite žolę bei piktžoles, karpykite 

gyvatvores, pašalinkite visą nereikalingą 
augmeniją, kuri saugo užaugusius uodus 
nuo saulės ir vėjo

• Apsaugokite tinklais, kūdikius ir 
vaikus

• Uždarykite židinio duslintuvą, kai juo 
nesinaudojate

• Nešiokite neaptemptą, laisvą aprangą su 
ilgom rankovėm ten, kur yra daug uodų

• Šviesios spalvos apranga mažiau vilioja uodus 
nei juodos spalvos

Yra daug veiksmingų chemikalų prieš vabzdžius, 
bet visuomet paskaitykite įrašus ir laikykitės 
instrukcijų.

Pernai pirmą kartą Ontario provincijoje pasirodė tam tikra rūšis encefalito 
(smegenų liga), išplatinta koikurių uodų. Tokių atvejų buvo apie 70, daugiausia 
pietvakarinėje Ontario dalyje.

Kad tai nepasikartotų, apsauga yra svarbus • dalykas. Tam ruošiamos uodams 
kontroliuoti programos.

• Šią vasarą dauguma uodų įgėlimų tebus paprastas įkyrumas. Jei betgi pasirodytų 
encefalito ženklai — svaigulys, netekimas apetito, karštis, galvosopis, vėmimas, 
kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Nemokama brošiūra apie uodų kontrolę gaunama kreipiantis j vietinę sveikatos 
įstaigų arba į kurių nors aplinkos ministerijos raštinę.

Hon. George A. Kerr, Q.C., 
Minister of the Environment 
Hon. Frank S. Miller, 
Minister of Health

William Davis, 
Premier

Province of Ontario



DAIL. STASĖ SMALINSKIENĖ, gyvenanti Detroite. Jos tapybos paroda 
rengiama Anapilyje kapinių lankymo proga šių metų gegužės 29-30 dieno
mis. Dailininkė jau daug kur yra dalyvavusi meno parodose

Pirmaeilis ano meto istorinis šaltinis

Filmu, vardai ir darbai
“Tž" 18 nr. išspausdintas straips

nis “Filmai ir jų pavadinimai”, lie
čiantis mano nuomones tuo klausi
mu. Džiaugiuosi, kad pagaliau šis 
nuomonių skirtumas rado atgarsį ir 
spaudoje, nes daugeliui yra neaišku, 
kodėl čia šūkaujama. Iš minėto 
straipsnio matyti, kad net jo auto
riui A. Keziui, SJ, tai nėra aišku. 
Dėvint Jaunimo Centro direktoriaus 
ir Lietuvių Foto Archyvo vedėjo ke
pures, sunku suprasti kodėl papras
ti žmogeliai šūkauja. O šūkauja dėl 
Lietuvių Foto Archyvo nejautrumo 
kitų žmonių atliktam darbui. A. Ke
ly s, SJ, teigia, kad rinkdamasis fil
mui vardą visai nepagalvojo apie vi
deo technika paruoštą filmą “Simas 
Kudirka Čikagoje”. Video filmo “Si
mas Kudirka Čikagoje" premjera 
įvyko 1975 m. gruodžio 6 d. Jauni
mo Centro kavinėje. Premjera bu
vo viešai skelbiama ir reklaminiai 
plakatai iškabinti visoje Čikagoje, 
net ir Jaunimo Centre. Pastarojo 
leidinys “Mūsų Žinios", redaguoja
mos A. Kezio, SJ, trumpai komenta
vo video filmo premjerą. Neaišku, 
ką reikia daryti, be viešo premjeri
nio spektaklio, kad LFA.atkreiptų 
dėmesį. Galų gale ne vien tik A. Ke- 
zys, SJ, gali lietuviškus filmus ruoš
ti.

Kai atkreipiau A. Kezio, SJ, dėme
sį į padarytą klaidą, jis paaiškino, 
kad jau pervėlu ką nors pakeisti. 
Ramybės dėlei buvo pažadėta filmo 
vardo visai nenaudoti. Nors ir vie
šai vardas jau buvo skelbiamas spau
doje iš anksto, buvau pilnai paten
kintas pažadu pačiame spektaklyje 
vardo nerodyti. Rodyto filmo gale 
pamatęs jo pavadinimą, išdalinau at
sišaukimą, kad LFA vedėjas sulau
žė duotą pažadą. Taip pat nusiskun- 
džiau, kad lietuviška visuomenė re
mia instituciją, kuri slopina jaunųjų 
iniciatyvą.

Video filmas “Simas Kudirka Či
kagoje” yra dviejų valandų ilgumo, 
išsamiai apimantis S. Kudirkos atvy
kimą Čikagon ir paprastų žmonių 
jausmus šio didelio įvykio akivaizdo
je. Tai pirmutinė ir vienintelė tokio 
plataus masto vieno įvykio dokumen
tacija lietuvių kalba. Ją paruošė vi
sas būrys jaunų video entuziastų. 
Premjeros diena kryžiavosi su kitais 
Čikagoje vykstančiais parengimais. 
Daug žmonių norėjo pamatyti šį vi
deo filmą, bet negalėjo ir laukė jo 
pakartojimo. Netrukus pasirodžius 
LFA filmui lygiai tuo pačiu pavadi
nimu, kaikurie manė, kad tai bus

TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA
Tai Vincento Liulevičiaus 

vadovėlis, skirtas lituanistinių 
mokyklų XI skyriui arba VII 
klasei; JAV švietimo tarybos ap- 
aprobuotas leidinys, paremtas 
Lietuvių Fondo, 1975.

Knyga parengta su tikra mei
le ir dideliu rūpestingumu. Tai 
matyti jau iš iliustracijų, kurių 
surinkta 192 visoj istorijoj (207 
psl.). O šiose sąlygose tai pada
ryti nelengva. Žymi dalis visiš
kai naujų, nematytų.

Vadovėlis turi 5 skyrius: I. 
Lietuvių santykiai su rusais, II. 
— su lenkais, III. — su vokie
čiais, IV. — su švedais, V. Kitos 
tautos Lietuvos valstybės ribo
se. Gaila, kad autorius neįter
pė lietuvių tautos sukilimo II 
karo pradžioje. Juk čia buvo 
bandyta atstatyt) Lietuvos ne
priklausomybę. Šešių savaičių 
bandymas buvo naujo okupan
to nuslopintas.

Kiekvienas skyrius turi po
skyrius: 1. Lietuvos plėtimasis 
j rytus iki Vytauto mirties, 2. 
Lietuvos karai su Maskva (1430 
-1613), 3. Maskvos pergalė 
(1613 - 1758), 4. Lietuva Rusi
jos valdžioje ir sukilimai (1795- 

lauktasis spektalio pakartojimas. 
Teoriškai kalbant, pilnai sutinku su 
A. Kezio, SJ, dėstymais apie meno 
darbu pavadinimus, bet praktiškai 
kalbant, yra negerai, kai pavadini
mai klaidina žmonse. Tą LFA turė
tų suprasti rinkdamas pavadinimus 
savo darbams.

Mūsų rodytas filmas buvo paruoš
tas video technika. Tai antras lietu
viškas video filmas. Pirmasis buvo 
valandos ilgumo pokalbis su poetu 
Kaziu Bradūnu, rodytas poezijos 
šventėje 1975 m. Taip pat esame pa
gaminę visą eilę naujų filmų video 
technika. Ruošiame filmus video 
technika, manydami, kad jinai yra 
ideali priemonė lietuviškiem tikslam 
siekti. Nors aparatūra nepigi, bet 
pačių filmų gamyba bei jų daugini
mas yra privačiam asmeniui labai 
prieinami. LFA gali veikti tik su 
didele ir nuolatine visuomenės pa
rama (siekia ligi $6.000 už filmą), 
neskaitant pačios aparatūros. Kadan
gi video technika nėra taip finansiš
kai apsunkinta, ja naudojantis gali
ma dokumentuoti ne tik didžiuosius 
įvykius ar didžiąsias kolonijas, bet 
ir -kultūriškai svarhias-lietuviško gy
venimo kasdienybes. Pavyzdžiui, esa
me paruošę ilgą video filmą apie 
Shenandoah, Pensilvanijoje, lietu
vių angliakasių gyvenimą. Esame už
planavę kelis kitus video filmus pa
našiomis temomis.

Baigiant keli tiesioginiai komen
tarai. Protestą prieš mūsų parinkto 
vardo panaudojimą vedžiau aš vie
nas, o ne daugiskaitoje, kaip straips
nis užsimena. Dėkui Dievui, mano 
žmona Teresė labai taikinga.

Kalbant apie skolintus vardus, 
reikia pabrėžti, kad mes niekados 
neruošėme ir neruošime “poezijos 
pavasarių”. Tai dabartinės Lietuvos 
užsimojimas, ir mes jų darbo Ame
rikoje nedirbame. Esame surengę 
dvi poezijos šventes, pavadintas “Po
ezijos Pavasaris Čikagoje”. Tai pla
taus masto dviejų dienų poezijos 
šventė, kurią sava iniciatyva pradė
jo ir rengė L. Alenskas, T. Bogutie- 
nė ir J. Boguta. Esame paruošę nau
ją programą Torontui. O kas atsiti
ko su ta švente šiais metais Čikago
je? Mums nežinant, ji buvo perkrikš
tyta į “Poezijos Dienos Čikagoje". 
Jos globa — Jaunimo Centro, pro
grama — Lietuvių Foto Archyvo. 
Gaila, jog mūsų institucijos pasida
rė tokios sočios, kad net jų šešėliuo
se nėra vietos paprastai, individua
liai, lietuviškai veiklai. Viską jos 
bando aprėpti. Dr. Jonas Boguta

1863), 5. Lietuvos rusinimas 
(1864-1914), 6. Sovietų Sąjun
gos okupacijos. Šios temos su
skirstytos dar mažesnėmis te- 
melėmis. Vadovėliui tai būtina, 
kad kiekvienas klausimas leng
vai išsiskirtų ir būtų lengvai su
randamas.

Visas vadovėlis yra paruoš
tas ne tik dalyką išmanančio, 
bet ir mokančio dalyką perduo
ti. Vadovėli vartos ne tik mo
kiniai, bet ir norį geriau mūsų 
praeitį pažinti kiti asmenys.

Knygos kaina — $5, galima 
užsisakyti: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 
60629, USA. Vadovėlis gauna
mas ir pas platintojus.

Ignas Malėnas
• Laisvos spaudos siekis — lais

va Lietuva

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

lęšiai (contact lenses).

J. JAKŠTAS
Kai rašomos originalios isto

rijos, naudojamasi kokiomis 
nors liekanomis iš tų laikų, ku
riuos istorikas imasi aprašyti. 
Pagal liekanas, vadinamas šalti
niais, istorikas kuria veikalus. 
Pagrindiniai šaltiniai istorijos 
mokslui yra rašytiniai. Juose 
daugiau ar mažiau atsispindi ta 
aplinka, kurioje šaltinių kūrė
jai gyveno ir veikė. Įvairiopa 
yra šaltinių vertė jų vaizduoja
mos tikrovės atžvilgiu: vieni yra 
arčiau jos, kiti toliau ar net ją 
visai iškraipantieji.

Patikimiausiais laikomi bend- 
ralaikiai šaltiniai, atseit, kurie 
kilę iš juose aprašomų įvykių 
laikų. Bendralaikiams šaltiniams 
priklauso pvz. visokeriopi doku
mentai, laiškai, atsiminimai, 
dienoraščiai. Atsiminimai ir 
dienoraščiai paprastai laikomi 
patikimiausiais, autentiškais is
torijos šaltiniais, nes jų autoriai 
yra pačių įvykių dalyviai ar 
bent jų stebėtojai, juos patys 
pergyvenę. Betarpiškumo atžvil
giu artimiausi istorinei tikrovei 
yra dienoraščiai dėl to, kad jie 
teikia visokias kasdieninio gy
venimo smulkmenas, iš kurių is
torikas gali daryti apibendri
nančias išvadas. Juk ir paski
ruose, kartais nežymiuose, kas
dieninio gyvenimo nuotykiuose 
atsispindi tam tikro laiko visuo
meninio gyvenimo tikrovė.

I
Dvi okupacijos, sekusios po 

nepriklausomo Lietuvos gyveni
mo, yra aprašinėtos periodinėje 
spaudoje ir keliuose veikaluose. 
Reikia tikėtis, kad jos dar bus 
vaizduojamos ir ateityje jas 
pergyvenusių autorių. Iš atsimi
nimų grupės išsiskiria 1975 m. 
pasirodęs Jono Matulionio vei
kalas “Neramios dienos”, vokie
čių okupacijos metu ir mūsų 
tautos tremties dienomis vestas 
dienoraštis. Jis yra vokiečių 
okupacijos ir antros sovietų 
okupacijos betarpiškiausias is
torinis šaltinis, sudarytas auto
riaus, stovėjusio mūsų vadina
mos savivaldos viršūnėje. Jis 
teikia faktų iš mūsų politinio, 
visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo, kurie nedaugeliui galė
jo būti žinomi. Kadangi užra
šyti dienoraštyje, tai jie yra 
“švieži”, neiškraipyti kartais 
klaidinančios atminties, kaip at
siminimuose dažnai pasitaiko. 
Dienoraštiniais užrašais pasako
ma, tariant didžio istoriko L. 
Rankės žodžiais, “kaip iš tikrų
jų buvo”.

Didelis per 577 puslapius iš
tįsęs dienoraštis pradėtas pirmu 
1942 m. sausio 13 d. įrašu ir 
baigtas 1945 m. birželio 10 d. 
Dėl permainingų autoriaus veik
los ir gyvenimo sąlygų dienoraš
tis išėjo spragotas. Peršokamos 
kelios dienos, savaitės ir kartą 
net ištisas mėnuo. Prieš pradė
damas vesti dienoraštį, autorius 
pakalba aplamai apie 1941 m., 
kur paliečia sovietų okupaciją 
ir karo pradžią, čia netiesiogiai 
pasakoma, kaip buvo ruošiamas 
sukilimas, palaikant ryšius su 
mūsų Berlyno veiksniu ir kaip 
buvo sudaroma būsimos nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė. 
Autorius, parinktas finansų mi- 
nisteriu, pradėjo rašyti dieno
raštį tos sukilėliškos vyriausy
bės poveikyje. Tada jis pažy
mėjo, kad “lietuviai, pradėję su
kilimą prieš bolševikus, buvo 
gerokai pasistūmėję į priekį ir 
užėmę abi sostines — Vilnių ir 
Kauną” (20 p.). Būtų buvęs tik
ras stebuklas, jei partizanai 
Kaune būtų suskubę per dvi 
dienas (birželio 23 ir 24 d.) susi
organizuoti, stoti į kovą su bol
ševikų kariuomene ir ją iš mies
to išvyti. Juk trečiadienį (birže
lio 25 d.) vokiečiai be mūšio 
Įžengė į Kauną (kaip ir iš paties 
minimo dienoraščio aiškėja). 
Bolševikų strategija buvo eva
kuotis iš Lietuvos. Tai jie būtų 
padarę ir be partizanų įsikiši
mo. Nebūtų partizanų žygdar
bių menkinimas ir nusikaltimas 
istorinei tiesai, taikant tą kla
sišką posakį: “Amicus Plato, 
amicus Socrates, sėd magis arni
ca veritas”.

II
Iš visų dienoraštyje pavaiz

duotų santykių tarp civilinės vo
kiečių valdžios ir mūsiškės savi
valdos aiškėja pastarosios trapi 
padėtis. Ji net ir negali būti sa
vivalda vadinama, nes neturėjo 
jokio teisinio statuso ir priklau
sė nuo okupacinės valdžios pa
reigūnų valios. Dienoraštyje 
1942 m. liepos 7 d. rašoma: “Su
sisiekimas jau seniai išimtas (iš 
savivaldos), ūkis išimtas, techni
ka išimta, bankai likviduojami, 
produktų paskirstymas išimtas. 
Paliekama švietimas, dalis teis

Jono Matulionio dienoraštį "Neramios dienos"
mų, sveikatos reikalai, sociali
nis aprūpinimas, žemės ūkis ir, 
žinoma, finansai, nes reikia al
gos mokėti” (112 p.).

Kadangi dienoraštį rašė bu
vęs finansų tarėjas, tai jis apie 
savo vadybą daugiausia ir kal
ba. Susidaro įspūdis, kad vady
bai daugiausia rūpėjo subalan
suoti biudžetą tiek, kad jo pa
kaktų tarnautojų algoms mokė
ti. Kitų pareigų lyg ir neturėta. 
Bet ano meto okupacinėse sąly
gose ir tokia finansų vadybos 
veikla buvo pakankama, mūsų 
tautai naudinga. Juk tuo būdu 
išlaikytas savas administracinis 
aparatas, kuris tarnavo tautai 
kaip priedanga ir kartais apsau
ga nuo tiesioginio okupanto 
prievartavimo. Savas valdymosi 
aparatas darė antrojo karo vo
kiečių okupaciją žymiai švelnes
nę nei pirmojo. Pirmojo karo 
metu, kaip mes senesni dar at
mename, apskrityse viešpačiais 
jautėsi kariniai kreishauptma- 
no pareigūnai ir valsčiuose žan
darai, savivališkai prievartavę 
žmones visokiais reikalavimais. 
Gyventojai stipriai jautė sveti
mųjų jungą, užkrautą karinės 
valdžios.

Kaikurios dienoraščio vietos 
žadina tiesiog užuojautos jaus
mą tarėjams, kai jie turėjo at
laikyti vokiečių grasinimus. 
Pvz. 1944 m. sausio 22 d. įraše 
skaitome apie raštą generali
niam tarėjui: “Ir savo bernui 
rašoma mandagiau ir korektiš- 
kiau. Ir pasirašęs dr. von Ren- 
teln. Rašto turinys, sutrauktai 
kalbant, yra toks: arba duodat 
100.000 darbininkų, arba likvi
duoju visą jūsų savivaldą” (321 
p.). Akivaizdoje panašių grasini
mų, kurių nemaža tarėjams te
ko patirti, reikėjo laviruoti. Ne
galima buvo atsakyti “ne”, nes 
tai galėjo užtraukti tautai sun
kias represijas ir brutalią oku
paciją Lenkijos generalguber- 
natūros pavyzdžiu. Mūsų savi
valdos vadovams į panašius rei
kalavimus reikėjo atsakyti 
“taip” ir paskui derėtis bei tuo 
reikalą nutęsti. Tokia buvo tarė
jų taktika, kaip dienoraštis ro
do. Vilkinta, derėtasi, kai oku
pantas nuolat reikalavo darbo 
jėgos Reichui ir karo tarnybai.

Derėtasi, bendradarbiauta su 
viltimi pasiekti ^priklausomy
bės. 1945 m. kovo 8 d. dienoraš
tyje rašoma: "Lietuvos noras ir 
troškimas būti laisviems ir ne
priklausomiems. Šitas mūsų po
litinis idealas yra amžinas” (234 
p.). Tos vilties dar neišsižadėta 
ir 1944 m. pavasarį, kai imta 
kurti savisaugos daliniai, šiuo 
atveju autorius pasirodė galvo
jąs ne tiek valstybiškai, kiek 
partiškai, kai ilgame 1944 m. 
gegužės 17 d. įraše (348 p.) kal
tina kairiąsias grupes ir “nedi
delę nacionalistų grupelę” dėl 
savisaugos dalinių likvidavimo. 
Rodos, tuo metu jau galima bu
vo numatyti, kas ištiks Lietuvą 
po pusantro mėnesio, o ir turė
jo būti suprasta, kad savos ka
riuomenės organizavimas jau 
pavėluotas (jei anksčiau ir būtų 
buvęs prasmingas).

III
Dienoraščio autorius ne tik 

registruoja įvykius, bet ir juos 
dar svarsto, šiaip ar taip verti
na. Vertinimo matą taiko ir žy
miems asmenims, k. a. Musoli- 
niui, Hitleriui, Šliūpui, Kubiliū
nui ir Smetonai. Prisiminti 
Smetoną, kaip iš jo 1943 m.

He aux coudres švyturys Sv. Lauryno upėje, 50 mylių į rytus nuo Kvebeke 
miesto, pastatytas Kanados susisiekimo ministerijos. Tai pirmas švyturys, 
pilnai mechanizuotas. Visų operacijų kontrolė atliekama radijo bangomis 
iš Kvebeko miesto. Projektą paruošė ir statybą prižiūrėjo inž. Juozas Danys, 
gyv. Otavoje Nuotr. susisiekimo ministerijos

perskaičius
sausio 11 d. įrašo matyti (180 
p.), jam davė progų skaityti pre
zidento atsiminimai. Tai buvo 
greičiausiai jo Vokietijoje para
šytas expose (pro memoria), 
rankraščiu plitęs Lietuvoje. Jį 
perskaitęs J. Matulionis rašo 
jam smerkiantį sprendimą: 
“Paskutinė nepriklausomos Lie
tuvos valstybės diena, birželio 
14-15, apvainikuoja visą jo po
litinę išmintį. Tą dieną išvydo
me jo visišką bejėgiškumą ir 
nesugebėjimą orientuotis. Ir 
taip pražudė mūsų valstybę”. 
Tai nuosprendis, ėjęs iš šeimi
nių ir vėliau vadinamų “ašies” 
partijų. Ne partiškai, o istoriš
kai į tą birželio 14-15 d. katas
trofą žvelgiant reikia pripažinti, 
kad ne Smetona, bet sovietinė 
okupacija pražudė Lietuvos 
valstybę, kaip ir kitas dvi Pa
baltijo valstybes, čia preziden
tas, kaip ir jo ministerial nieku 
dėti. Kai nebuvo jėgų pasiprie
šinti okupantui, reikėjo kapitu
liuoti. Prezidentas A. Smetona, 
vengdamas pasirašyti kapitulia
cijos aktą, pasitraukė pasyvaus 
pasipriešinimo ženklan. Mūsų 
valstybę tada užgulė “vis m a- 
ior” (didžioji jėga), ir niekas 
jos išgelbėti negalėjo. Reikėjo 
nusilenkti daug didesnei jėgai, 
kaip jai nusilenkė prieš dvejus 
metus Austrija ir maždaug 
prieš metus Čekoslovakija.

Tiesiog studijų vertas nuo 
tikrovės atsijęs A. Smetonos su 
Latvijos prezidentu Ulmaniu ly
ginimas. Jis panėši į viduram
žišką legendą, kur riteris su iš
keltu kardu metasi į priešų bū
rį ir krinta j iečių pervertas. 
Fantazinis palyginimas nustebi
no jau pirmuosius “Neramių 
dienų” skaitytojus torontiškius 
(“T2” 1976.1.22). Iš tikrųjų rei
kia stebėtis, kad po dvejų me
tų nuo Ulmanio nušalinimo ir jo 
ištrėmimo į Sovietų Sąjungą to
kia prasimanyta žinia būtų 
šmėkšojusi mūsų autoriui. Sun
ku atsisakyti įtarimo, kad Sme
tonos režimo priešai bus tą gan
dą apie Ulmanį sufabrikavę 
jam labiau iš priešybės sunie
kinti. Šiaip ar taip pasakaitė 
apie Ulmanį iš piršto išlaužta.

IV
Kiekvienas istorinis veikalas 

yra objektyvus ir kartu subjek
tyvus. Jis yra objektyvus, kai 
pateikia visuomeninio gyveni
mo faktus, ir subjektyvus, kai 
pateikiami faktai autoriaus 
svarstomi, tam tikru požiūriu 
grupuojami ir vertinami. Tad ir 
“Neramios dienos”, būdamos is
torinis veikalas plačiausia to žo
džio prasme, yra subjektyvumo 
ir objektyvumo mišinys. Objek
tyvumas jose yra istorinė tik
rovė, perteikiama tokia savai
minga ir lig šiol mūsuose vie
nintele forma — dienoraščiu. 
“Neramių dienų” dienoraštinis 
pobūdis daro leidinį to laiko
tarpio smulkių faktų faktelių 
rinkiniu, ir todėl jis paliks bran
giu įnašu mūsų istorijos moks
lui.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS No. 4, 1975. Kultūri

nis žurnalas anglų kalba. Žurnalo 
adresas: 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Vladas Vijeikis, SAIGCNAS. Isto
rinė apysaka, iliustruota autoriaus. 
156 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
nepažymėta. Išleido 1976 m. “Tėviš
kėlė”, 4346 So. Western Ave., Chica
go, 111. 60609, USA.
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d K1JLTOlililEJL VEIKLOJE
SKAITYTOJJUS JAU PASIEKĖ 

"Tėvynės Sargo” 1975 m. nr. 1(34), 
redaguotas dr. Domo Jasaičio. Jame 
paskelbti straipsniai: A. J. Kasulai- 
čio "Grėsmė ir ryžtas”, A. šešplau- 
kio “Anei rašto, anei druko”, skirtas 
spaudos atgavimo septyniasdešimt
mečiui, V. Juodeikos "Marksizmas ir 
moralė”, G. Valančiaus “Gabriel 
Marcei (1889-1973)”, J. Jakšto “Min
daugo karūna istorijoje ir dramoje" 
(apie A. Kairio poemą “Karūna”), 
vysk. Pr. Būčio prisiminimai “Prieš 
"Tėvynės Sargui” gimstant” ir 
kt. Numerio kaina — $4. Gaunamas 
pas platintojus ir administratorių A. 
Balčytį, 6819 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Su sekan
čiu numeriu šį lietuvių krikščionių 
demokratų žurnalą pradės redaguo
ti Petras Maldeikis, 2615 North St., 
Phoenix, Arizona 85008, USA.

JURGIS JANAVIČIUS Sydnėjaus 
Old Bakery Galerijoje kovo 12 — 
balandžio 2 d. d. surengė įdomią 
Naujosios Gvinėjos nuotraukų paro
dą. Iš Australijos į N. Gvinėją jis 
buvo nuvykęs pernai ir ten praleido 
tris mėnesius, padarė daug nuotrau
kų, kurių dalis ir buvo atrinkta šiai 
parodai. Viešnagės įspūdžiais su 
Sydnėjaus lietuviais jis pasidalijo 
prieš Kalėdas Lietuvių Klube įvyku
siame inžinierių parengime.

OTAVOS MENO DRAUGIJA 
centrinės bibliotekos vestibiulyje su
rengė visą balandį trukusią dail. Ge
nės Kongelienės tapybos darbų pa
rodą. Jos teigiamą įvertinimą pa
skelbė Kanados sostinėje leidžiamas 
laikraštis “The Ottawa Journal”. 
Parodos recenzentui ypač patiko 
švelnumu bei spindesiu pasižymėję 
paveikslai "Žiemos vaizdai”, “Snie
go fėja” ir jiems kontrastingas pa
veikslas “Džiunglių gėlės”. Dailinin
kės vaizduotę labiausiai atskleidė 
niūrus “Mirusių sielų slėnis”, “Ge
nezė”’. Maloniu poilsiu akims buvo 
"Vienatvė”. Dail. G. Kongelienė yra 
linkusi į simbolizmą, ypatingą dėme
sį skiria dvasinei žmogaus aplinkai, 
tapo aliejum. į ją vis didesnį dėmesį 
atkreipia Otavos meno galerijų lan
kytojai. Tapybos studijas ji gilina 
pas įvairius mokytojus Otavoje.

VALSTYBINIAME KENTO UNI
VERSITETE, Ohio valstijoje, stei
giamas Lietuvių Stipendijos Fondas, 
kuriam jau yra surinkta apie $3.000 
pinigais ir $5.000 pažadais. Fondo 
pirm. Antanas Klimas, Ročesterio 
universiteto profesorius, ir ižd. John 
F. Cadzow, Kento universiteto pro
fesorius, vėl kreipiasi į lietuvius bei 
jų organizacijas, prašydami finansi
nės paramos. Fonde norima sutelkti 
$50.000. Stipendijos lietuviams stu
dentams bus skiriamos iš gaunamų 
palūkanų, šią mintį bus galima pra
dėti įgyvendinti, kai fondas turės 
bent $20.0000. Aukas paršoma siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Fellowship 
Fund, Kent State University Foun
dation, Kent, Ohio 44242. Universi
tete jau keleri metai dėstoma lietu
vių kalba, šiemet jau trečią kartą 
bus surengtas vasarinis dviejų savai
čių lituanistikos seminaras, talki
nant Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos ryšių centrui. Lietuvių kil
mės profesoriaus J. F. Cadzow pa
stangų dėka universiteto biblioteko
je yra platus lituanistinių rinkinių 
skyrius. Jį neseniai papildė Albino 
Trečioko ir Petro P. Muliolio archy
vai. Ypač vertingi yra P. P. Muliolio 
archyvo senosios spaudos komplek
tai: “Varpo” — 1896, 1899, 1901, 
1902 ir 1904 metų, "Ūkininko” — 
1899 ir 1901 m., “Lietuvos Ūkinin
ko” — 1909, 1911 ir 1912 m., "Lietu
vos Žinių” — 1910-13 m., “Vienybės 
Lietuvninkų” — 1900-1902 ir 1906- 
1907, “Vilties" — 1907-1910 m. Li
tuanistinę medžiagą bibliotekai pra
šoma siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Collection, Kent State University 
Libraries, Kent, Ohio 44242, USA.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO 
pavasarinę 80 darbų parodą Čikago
je, jo paties galerijoje, balandžio 2 
d. globėjų vardu atidarė Alina Lips- 
kienė, Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pagalbinio moterų viene
to stipendijų fondo pirmininkė. Dail. 
A. Petrikonio kūrybą apibūdino dail. 
VI. Vijeikis, pabrėždamas jo polinkį 
į estetinių temų sprendimą. Lanky
tojus bene labiausiai domina 20 
aliejinio monotipo technika atliktų 
darbų, pasižyminčių originalumu, 
pirmą kartą rodomų Čikagoje. Paro
da truks iki gegužės 31 d.

KANADOS LIETUVIU DIENŲ 
komitetas kviečia visus lietuvius dai
lininkus dalyvauti į šio renginio rė
mus įtrauktoje dailės parodoje. Lie
tuvių Dienos įvyks spalio 9-10 Mont- 
realyje. Norinčius parodoj dalyvauti 
dailininkus registruoja jos koordina
torius Gintaras Nagys, 700-B Cham- 
pagneur Ave., Montreal, Que. H2V 
3P8. Pageidaujama, kad dailininkai 
atsilieptų iki birželio mėnesio antros 
savaitės.

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS 
tapybos darbų paroda, globojama 
ateitininkų sendraugių, įvyko Čika
goje, M. K. Čiurlionio galerijoje. 
Jos kūrybą apibūdino dail. Petras 
Alekna, pabrėždamas lietuvišką 
kūrybinį braižą, kurį pastebėjo ir 
dail. R. Viesulas ankstesnėje paro
doje Filadelfijoje. Jos pasirinktose 
temose vyrauja gamta, žmogus ir 
ypač gėlės. Dail. V. Krištolaitytei 
yra būdingi stambesnio formato kū
riniai, bet šioje parodoje netrūko ir 
mažesnių.

•‘VILNIAUS BOKŠTŲ-76” konkur
se laureatų vardus išsikovojo: lietu
viai estrados dainininkai — kariuo
menėje tarnaujantis Viktoras Mali
nauskas ir Vilniaus filharmonijos 
ansamblio "Nerija” sol. Birutė Pet
rikytė, svečiai — Estijos filharmoni
jos sol. Tinis Megis ir Maskvos an
samblių sol. Natalija Karakaš. Kon
kurso diplomus laimėjo: kauniečiai 
Loreta Mankutė, Vladas Daugintis, 
panevėžietė Eglė Samulytė, vilnietis 
Narimantas Ramanauskas, kijevietis 
Vladimiras Romanka ir maskvietis 
Olegas Bočarovas. Vertintojų komi
sijai vadovavo kompoz. prof. Eduar
das Balsys. Premijos už geriausias 
dainas paskirtos: “Jaunimo Gretų” 
— kompoz. Teisučiui M a k a č i - 
nui už dainą “Mes vėliau atėjom”, 
“Sparnų” žurnalo — kompoz. Rim
vydui Racevičiui už dainą “šiauri
nis vėjas’”, šių dainų teksto auto
rius yra B. Dačiulis. Populiariausiais 
konkurso dalyviais žiūrovai išsirinko 
jauniausią Lietuvos atstovą vilnietį 
Joną Kavaliauską ir Janį Pakalniš
kį, svečią iš Rygos, šis metinis es
trados dainininkų konkursas sureng
tas jau devintą kartą.

LIETUVIŲ DRAMATURGIJOS 
FESTIVALIS įvyko Šiaulių dramos 
teatre. Klaipėdos dramos teatras ja
me dalyvavo su J. Marcinkevičiaus 
komedija “Čičinskas", Panevėžio — 
su A. Laurinčiuko “Akimirka teisy
bės", Šiaulių — B. Sruogos drama 
“Pajūrio kurortas" ir S. Ciurliony- 
tės-Kymantaitės pasaka "Dvylika 
brolių, juodvarniais laksčiusių”, 
Kauno — su M. K. Čiurlioniui skir
ta E. Ignatavičiaus ir J. Vaitkaus 
pjese “Svajonių piligrimas”, Vil
niaus — su S. Nėries poezijos spek
takliu “Sesuo žydrioji”, Vilniaus jau
nimo — su G. Kuprevičiaus, L. Ja- 
cinevičiaus ir S. Šaltenio operete 
“Ugnies medžioklė su varovais”, Vil
niaus rusų — su G. Kanovičiaus “Ak
variumu”. Premijas laimėjo: už 
"Ugnies medžioklę su varovais” — 
Vilniaus jaunimo teatro rež. D. Ta
mulevičiūtė, kompoz. G. Kuprevi
čius, aktoriai V. Bagdonas, S. Sipai- 
tis ir D. Storyk; už “Čičinską" — 
Klaipėdos teatro rež. P. Gaidys, ak
toriai B. Barauskas, B. Gražys ir P. 
Stankus; už “Pajūrio kurortą” — 
Šiaulių teatro rež. A. Ragauskaitė, 
dail. D. Mataitienė, aktoriai A. Dob
kevičius, P. Piaulokas; už “Svajonių 
piligrimą" — Kauno teatro rež. J. 
Vaitkus ir dail. J. Malinauskaitė; už 
spektaklį “Sesuo žydrioji" — Vil
niaus teatro aktorė A. Janušauskaitė 
ir kompoz. F. Bajoras; už "Akvariu
mą” — Vilniaus rusų teatro aktorius 
N. Trusovas.

SOL. VALENTINAS ADAMKE- 
VICIUS, Vilniaus operos tenoras, 
staiga mirė gegužės 3 d. Paskelbtuo
se nekrologuose mirties priežastis 
neatskleidžiama. Sol. K. šilgalis pra
sitaria apie penkiasdešimt pirmąjį 
pavasario rytą, kuris velioniui pas
tojo kelią pakeliui j darbą, apie žai
bu pasiekusią tragišką žinią. Pernai 
sol. V. Adamkevičius atšventė am
žiaus penkiasdešimtmetį ir teatrinio 
darbo trisdešimtmetį, šia proga jam 
buvo suteiktas Lietuvos liaudies ar
tisto titulas. Velionis buvo kaunie
tis, lankęs jėzuitų gimnaziją, 1943 
m. įsijungęs į Kauno operos teatro 
chorą. Dainavimą studijavo Kauno 
konservatorijoje pas prof. A. Kača- 
nauską ir Vilniaus konservatorijoje 
pas prof. Kiprą Petrauską. 1950-54 
m. dainavo Leningrado S. Kirovo 
operos ir baleto teatre, nuo 1955 m. 
iki mirties — Vilniaus operoje. Čia 
jis sukūrė apie 60 operinių vaidme
nų, daugelyje operų pakeisdamas 
Kiprą Petrauską. Minėtini jo vaid
menys; Radamesas G. Verdi “Aido
je”, Otelas G. Verdi to paties pava
dinimo operoje, Germanas P. Čai
kovskio “Pikų damoje”, Lohengrinas 
R. Wagnerio “Lohengrine". Kaiku- 
riems šių vaidmenų jis ilgus metus 
neturėjo pakaito. V. Adamkevičiaus 
tenoras buvo draminio atspalvio, ne
mažos jėgos, bet leidžiantis atlikti ir 
lyrinius vaidmenis. Nuo 1956 m. 
dėstė kamerinį bei operinį dainavi
mą Vilniaus konservatorijoje, žy
miausi jo mokiniai yra dabartiniai 
operos solistai D. Juodikaitytė, V. 
Bakas, konservatorijos dėstytoja A. 
Kisielienė. Velionis buvo vedęs sa
vo buvusią mokinę D. Juodikaitytę, 
kylantį koloratūrinį sopraną. Palai
dotas gegužės 5 d. iš Vilniaus ope
ros teatro Antakalnio kapinėse. At
sisveikinimo žodį tarė Vilniaus ope
ros ir baleto teatro direktorius bei 
meno vadovas sol. V. Noreika, meno 
reikalų valdybos viršininkas R. Ja
kučionis, Vilniaus konservatorijos 
dainavimo katedros vedėjas Z. Pau
lauskas ir operos sol. R. Siparis.

DU KONCERTUS VILNIUJE su
rengė pirmą kartą Sovietų Sąjungo
je gastroliuojantis Tailandijos liau
dies šokių ansamblis. Jų programa 
atspindėjo mitologinių didvyrių ko
vas, derliaus šventes. Didelio dėme
sio susilaukė saviti šio ansamblio 
muzikos instrumentai ir šokėjų ap- 
rėdas, kurin įjungtos beždžionių kau
kės. elnio ragai, paukščių sparnai.

GUDIJOS KULTŪROS MINISTE
RIJOS garbės raštus iš Minsko par
sivežė jaunieji Vilniaus operos so
listai G. Apanavičiūtė, A. Ciplys ir 
A. Daunoras. Jie atstovavo Lietuvai 
pirmajame sąjunginiame operos ir 
baleto teatrų kūrybinio jaunimo 
festivalyje.

V. Kst.
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sųžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tcl. 534-9286 — namų: 537-2869

®ž>SPORTAS

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 | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
^ College St, Toronto, Ont. . 532.3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9’/2%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tos B’/4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8%
Ketvirtadieniais 10-7 E depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines 9’/i%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9’/2%

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

Nemokoma visą 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. 
Nemokomos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

FQFNKIR "ONTARIO TRUST REAL ESTATE'
■ vtlllVUv įstaigos vedėjos 

patarnauja visuose nekilnojamo 
turto reikaluose

Telefonas
533-4414

A u t e rite Šefes SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Rodial ir kt. Sov. FRANK PETTIT

SĖKMINGOS ŽAIDYNĖS 
žaidynių sėkmingumas priklauso 

nuo daugelio aplinkybių ir sąlygų, 
tačiau pagrindinis rūpestis tenka ren
gėjams. Krepšinio ir tinklinio žaidy
nės Toronte praėjo visai sklandžiai. 
Juo labiau tenka jas laikyti sėkmin
gomis, nes jose dalyvavo rekordinis 
skaičius komandų ir sportininkų ir, 
palyginti, visos žaidynės vyko beveik 
be didesnių pavėlavimų ar pakei
timų.

SALFASS centro valdyba jaučia 
didelį dėkingumą "T. Žiburių” re
dakcijai už plačią žaidynių informa
ciją. Dėlto ir lietuvių žiūrovų atsi
lankė kur kas daugiau. Tai didžia 
dalimi prisidėjo prie žaidynių sėk
mingumo. Sykiu tai buvo ne vien 
sportinis, bet ir lietuviškas bend
ruomeninis laimėjimas.

Kaip ir kiekviena lietuviška orga
nizacija turi problemų, taip jų ne
trūksta ir sportininkams. Todėl “T. 
Ž." vedamojo “Kova aikštėje” min
tys priimamos su dideliu dėmesiu ir 
supratimu. “T2" taika lietuviškajam 
sportui — sveikintinas pavyzdys ne 
tik lietuviškai spaudai, bet ir lietu
viškai veiklai aplamai.

Dar sykį sportinis lietuviškas ačiū!
SALFASS centro valdyba

SPORTAS LIETUVOJ
Dvi savaites Sov. Sąjungos moterų 

krepšinio komanda viešėjo JAV, su
žaidė 8 rungtynes ir visas laimėjo. 
Sovietinėje komandoje šį kartą žai
dė dvi lietuvaitės — Vilniaus Ki
birkšties Angelė Rupšienė ir Vida 
Šulskytė.

Skaičius Lietuvos sportininkų, pa
kviestų į Sov. Sąjungos olimpines 
rinktines, pakilo ligi 18. Kaikurioms 
sporto šakoms bus surengtos Lietu
voje varžybos, treniruotės ir pan.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinės 
M. Paulausko pakaitas vilnietis R. 
Girskis pasižymi kaip geras metikas. 
Tarptautiniame turnyre Zagrebe so
vietai nugalėjo Čekoslovakiją 96:90. 
R. Girskis iškovojo šiose rungtynėse 
daugiausia taškų — 27.

Pirmoji stambi baidarių ir kano
jų irklavimo regata įvyko Dniepro- 
petrovske. Joje sėkmingai irklavo 
kauniečiai Petras Grigonis ir Artū
ras Rainys. Dviviečiu kanojumi jie 
atplaukė pirmieji.

Plaukymo varžybose Britanijoje 
vėl gerai pasirodė vilnietis Arvydas 
Juozaitis. Leeds mieste jis laimėjo 
pirmas vietas 100 m. krūtine per 
1:06,78 ir 200 m. krūtine per 2:25,76.

Vilniaus Statybos krepšinio ko
manda nugalėjo Lenkijos klubų rink
tinę 101:98 Vilniuje.

Pasaulio mergaičių rankinio pir
menybėms ruoštis pakviestos į Sov. 
Sąjungos rinktinę Sigita Mažeikaitė, 
Genutė Garšvinskaitė, Marytė Garš- 
vinskaitė, Regina Marcinonytė, Ja
nina Cikaitė ir Jadvyga Kažkevi- 
čiūtė. Pasaulio masto pirmenybės 
įvyks 1977 m. Rumunijoje.

I Sov. Sąjungos jaunių rankinio 
rinktinę buvo pakviesti du kaunie
čiai — Valdemaras Novickis ir Vla
das Sadaunykas. Jaunių pasaulio pir
menybės įvyks 1977 m. Švedijoje.

VYČIO ŽINIOS
B klasės stalo teniso turnyrinė 

lentelė taip atrodo: 1. A. Slapšys 9-0, 
2. R. Karpis 8-1, 3. L. Žukauskaitė 
7-2, 4. L. Ažubalis 7-2, 5. D. Govė- 
das 7-3, 6. A. Bilkytė 4-6, 7. P. Kar
pis 3-6, 8. M. Slapšys 2-6, 9. R. Mar
cinkevičius 1-4, 10. R. Stanulis 1-8, 
11. E. Stanulis 0-9. A klasės lente
lė po dviejų ratų nepasikeitė.

Komandinių stalo teniso varžybų 
pasekmės: 1. žirgai 5-0 (P. Tutlys, 
E. Augaitis), 2. Vyčiai 3-2 (V. ir K. 
Baneliai), 3. Lapės 3-3 (A. Sinkevi
čiūtė, L. Janušauskaitė), 4. Liūtai 
1-2 (E. Slapšys, J. Karpis), 5. Vana
gai 0-4 (V. Bartminas, A. Slapšys). 
Pavieniai laimėtojai: 1. P. Tutlys 
10-0, 2. L. Janušauskaitė 8-4, 3. K. 
Banelis 7-2, 4. E. Augaitis 6-3, 5. J. 
Karpis 4-3.

Metiniai Vyčio šokiai įvyks spalio 
30 d. Anapilio salėje.

Krepšinio uniformas, kurios buvo 
naudojamos žaidynių metu, prašoma 
gražinti turto globėjui A. Klimui 
766-5972.

Stalo tenisininkės numato daly
vauti: gegužės 21-24 Kalgary — už
darose Kanados pirmenybėse; birže
lio 4-6 tarptautiniame turnyre Ja
maikoje; birželio 10-13 Filadelfijo
je — atvirose JAV stalo teniso pir
menybėse. Čia V. Nešukaitytė ko
mandinėse varžybose atstovaus Ka
nadai, G. Nešukaitytė — Ontario.

Atviras Vyčio golfo turnyras 
įvyks birželio 13 d. 11.30 v., Horn
by Towers aikštyne. Tarpusavio tur
nyre tesužaistos vienerios rungtynės 
— E. Kuchalskis nugalėjo V. Balsį 
(B). Gegužės 29 d., 1 v.p.p., Gorm
ley Green įvyks apygardos golfo pir
menybės.

Bronzos ženkliuko egzaminus iš
laikė šie stalo tenisininkai: R. Kar
pis ir L. Janušauskaitė; sidabro ženk
liuko — J. Karpis ir A. Sinkevičiūtė. 
Šie egzaminai patikrina žaidėjo su
gebėjimą ir pažangą. A. S.
HAMILTONO KOVAS

Sveikiname mūsų vyrų krepšinio 
komandą, laimėjusią S. Amerikos 
lietuvių žaidynėse Toronte B grupė
je I v. Koviečiai baigmėje nugalėjo 
Toronto Vytį 87:54 ir tuo ateinan- 
tiem metam užsitikrino sau vietą A 
grupėje. Trejose rungtynėse žaidė ir 
taškų iškovojo; R. ir V. Butkevičiai 
po 36, P. Maža 40, E. Tirilis 41, R. 
Tirilis 6, A. Valaitis 38, V. Stukas 6, 
V. Lukošius 8, B. Tatti 4, K. Kalvai
tis 26, A. Grajauskas 14. Jauniai A. 
užėmė IV v., o moterų tinklinio ko
manda B grupėje — II v. Tad Kovo 
sportininkų pasirodymą žaidynėse 
reikia laikyti labai sėkmingu.

Kovietis Andrius Dudonis gegužės 
9 d. dalyvavo Wellande plaukymo 
pažangos pirmenybėse (development 
meet) 11-12 m. amžiaus grupėje. 
Mūsiškis laimėjo I v. 200 j. peteliš
ke — 3 min. 15,3 sek.; antras vietas 
200 j. krūtine — 3 min. 8,3 sek., 100 
j. peteliške — 1 min. 26,1 sek.; II 
vietą 100 j. krūtine — 1 min. 27,3 
sek. A. Dudonis treniruojasi penkias 
dienas savaitėje, darydamas labai 
didelę pažangą. K. B.

Ateitinininkų žinios
Stovykla Wasagoje bus kartu jau

nučiams nuo 7 iki 12 m. ir vyresnie
siems nuo 12 iki 18 m. Abiem gru
pėm sudarytos atskiros programos ir 
vadovybės. Stovykla prasidės liepos 
18, sekmadienį, ir baigsis liepos 31, 
šeštadienį. Tikimasi daug stovyklau
tojų iš kitų Kanados vietovių ir iš 
JAV.

Studentų ateitininkų stovykla įvyks 
taip pat Wasagoje. Tai visos sąjun
gos metinė stovykla, kurią šiais me
tais rengia Toronto studentai. Sto
vykla prasidės rugpjūčio 29 d. ir 
baigsis rugsėjo 3 d., kad dalyvaujan
tieji tautinių šokių šventėje suskub
tų suvažiuoti j Čikagą. Pagrindinė 
stovyklos tema bus “Religija ir mo
ralė”.

Gabija Juozapavičiūtė, buvusi To
ronto moksleivių kuopos globėja, 
šiais mokslo metais kandidatuoja į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkes.

Ateitininkų Federacijos rengiamas 
ateitininkų kongresas įvyks 1977 m. 
greičiausiai Klevelande.

“Ir tai labai svarbus dalykas, kad 
šiandieną jaunimas Lietuvoje veržia
si į bažnyčias. Bažnyčia šiandieną 
yra vienintelė vieta, kuri teikia žmo
gui paguodą, dvasios ramybę, susi
kaupimą ir vilti, tą tylią viltį, kada 
jau nieko nebėra, kada jau nėra ko 
tikėtis daugiau, kada tu iškrenti iš 
to visuomenės sulūžusio vežimo, ku
riame ratų stipinai yra netikri”

(Jonas Jurašas).
Dr. J. Girnius (“Idealas ir laikas", 

130 psl.) rašo: “Paprastas pamoksli- 
ninkavimas, jog reikia doru augti, 
nedaug tereiškia. Dorinis auklėjimas 
tik tada gali sėkmingai vykti, kai 
jis virsta pačių auklėtinių auklėji- 
musi. O pačių auklėtinių auklėjimu- 
si dorinis auklėjimas virsta tik ta
da. kai doriniai reikalavimai sąmo
ningai suprantami, o ne tik auto
matiškai priimami... Sąmoningas 
apsisprendimas siekti savo gyvenime 
dorinio idealo iš esmės yra pasaulė
žiūrinis apsisprendimas.”

Skautų veikla
• Gegužės 15 d. akademikai skau- 

tai-tės iškylavo p.p. Bakių ūkyje prie 
Boltono. Dail. J. Bakis iškylautojus 
supažindino su sava studija ir kalbė
jo apie meną. Vakare prie laužo pa
silinksminta ir pasivaišinta. Dalyva
vo 18 sesių ir brolių, kurie dėkoja 
p.p. Bakiams už nuoširdų priėmimą 
ir vaišes.

• Platinama s. Pr. Enskaičio 136 
psl. knyga “Rūtos ir lelijos”. Joje 
yra keli apsakymėliai, daugiausia iš 
skautų gyvenimo. Pažįstamos vieto
vės, net atsekami realūs vardai, ypač 
Kanados skautams. Knyga iliustruo
ta, pardavinėjama po $4. Skautams 
platintojams duodama $1 nuo par
duotos knygos.

• LSS tarybos pirmijos pirm. v. 
s. L. Milukienė bendraraštyje tary
bos nariams pranešė pakviestų į ta
rybą balsavimo rezultatus. Nubal
suota pakviesti skautininkus F. Kur- 
gonienę iš Čikagos, A. Samužį ir Al
doną Pintsch iš Niujorko. Baigia
ma sudaryti tarybos pirmija. Di
džiausias vadovybės darbas bus pra
dėti rūpintis ir organizuoti tautinę 
stovyklą, kuri įvyks 1978 m. C. S.

Alfonsas A. Garbenis

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

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 sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruoto

pensijų plang
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714 
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

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

IhlffPVhi RADIO AND TVrp see K ** m sales and service
Talžomi televizijai, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamai lempoj 
ir baterijai. • Prityręi ipecialiitai lu ilga praktika.

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

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

A rezidenciniai 
komerciniai 

o investacijos 
« mortgičiai 

įkainojimas 
namų drauda

damoje, unijos yra atsakingos 
tik savo nariams, pramonininkai 
— savo bendrovių šėrininkams, 
o ne visiems kanadiečiams. To
kią atsakomybę turi tiktai fe
deracinė Kanados vyriausybė 
Otavoje. Darbo min. J. Munro 
skeptiškai sutiko Kanados Dar
bo Kongresui suvažiavimo at
stovų suteiktą visuotinio streiko 
teisę, kuria remiamas reikalavi
mas atšaukti kainų bei atlygini
mų kontrolę. Jo nuomone, vi
suotinio streiko nebus įmano
ma suorganizuoti, nes unijų ei
lėse šiuo klausimu nėra pilno 
sutarimo. Viešosios nuomonės 
tyrimai liudija, kad kainų ir at
lyginimų kontrolei pritaria apie 
75'/ kanadiečių, matančių vis 
labiau pastebimą jos veiksmin
gumą pradedančioje mažėti in
fliacijoje.

Federacinė Kanados vyriau
sybė paskelbė naftos pabrangi
nimą vietinėj rinkoj. Nuo pra
ėjusių metų liepos mėnesio 
bendrovės už statinę nevalytos 
naftos gaudavo po $8. š.m. lie
pos 1 d. joms bus leista kainą 
padidinti $1.05, 1977 m. sausio
1 d. — $1. Dėl šios priežasties 
galonas benzino automobilių 
savininkam pabrangs maždaug 4 
centais nuo rugsėjo mėnesio ir
2 centais sekantį pavasarį. Ati
tinkamai pabrangs ir alyva na
mams šildyti. Iš kiekvieno pa
pildomo dolerio, kurį už naftą 
gaus bendrovės Albertoj ir Sas- 
kačevane, joms teks 53 et., pro
vincinėms vyriausybėms — 44, 
federacinei vyriausybei — 3. 
Naftos pabranginimą padiktavo 
neatidėliotinas reikalas padi
dinti lėšas jos pajieškoms. Naf
tos bendrovės yra įpareigoja
mos pusę savo pelno, gauto iš 
naftos pabranginimo, skirti nau
jų šaltinių suradimui. Priešin
gu atveju joms bus pakeltas pa
jamų mokestis, sumažinantis 
pelną.

Kanados imigracijos ir darbo 
jėgos ministerija atsisakė duoti

vizą dviem sovietų studentam, 
kuriuos 10 dienų viešnagei bu
vo pasikvietusi Kanados Kom
jaunimo Sąjunga, vadovaujama 
F. Wilsono. Jo teigimu, lig šiol 
kanadiškos vizos dar nėra gavęs 
nė vienas šios komunistinės or
ganizacijos pakviestas asmuo. 
Pasak Maskvai tarnaujančio F. 
Wilsono, tokia ministerijos lai
kysena atspindi šaltojo karo 
mentalitetą ir yra priešinga ato- 
lydžio metui.

RCMP policijos pareigūnai ti
ria valstybinės nedarbo draudos 
piktnaudojimą. Šią žinią federa
ciniame parlamente paskelbė 
konservatorių atstovas T. Cos- 
sitt ir ją patvirtino darbo jėgos 
min. R. Andras. T. Cossitto duo
menimis, iš draudos fondo po 
kelis tūkstančius dolerių per sa
vaitę išmelždavo fiktyvios bend
rovės, atleisdamos neegzistuo
jančius darbininkus ir jų vardu 
imdamos draudą. Šiai aferai 
greičiausiai buvo panaudojamos 
kitur dirbančių ir apie ją nieko 
nežinančių kanadiečių pavardės 
bei jų socialinės draudos nume
riai. Tokiu būdu pavogta dole
rių suma gali siekti milijonus, 
jeigu pašalpos gavimas yra tru
kęs ilgesnį laiką.

Metinė Kanados Arabų Fede
racijos konferencija įvyko Ed- 
montone. Kadangi ši provincija, 
kaip ir arabų kraštai, turi naf
tos, jos premjeras P. Lougheed 
konferencijos dalyvių buvo pa
vadintas “mėlynakiu arabu”. 
Pagrindiniu konferencijos mo
tyvu buvo pasirinktas ryšių stip
rinimas tarp kanadiečių ir ara
bų. Kalbėtojai pabrėžė seniau 
vyravusią diskriminaciją, kurią 
dabar sumažino valdžios dėme
sys etninėms grupėms. Daugiau
sia priekaištų susilaukė Kana
dos spauda, stokojanti objekty
vumo arabų nuomonei. Ji daž
niausiai būna iškraipoma arba 
nepilnai teatskleidžiama. Pa
grindinį žodį tarė Arabų Vals
tybių Sąjungos atstovas dr. C.

Maksoud iš Libano, raginęs ara
bų valstybes už naftą gaunamą 
pelną panaudoti gyventojų ge
rovei. Kalbėtojų eilėse buvo ir 
Kanados užsienio reikalų min. 
A. MacEachen. Jo nuomone, 
arabai turi pripažinti Izraelio 
egzistenciją, bet asmeninė patir
tis liudija, kad Izraelis konflik
to su arabais negalės išspręsti 
be palestiniečių teisėtų reikala
vimų patenkinimo. Jis taipgi pa
brėžė, kad šiame konflikte Ka
nada nori būti neutrali.

Saskačevano provincijos par
lamentarai n u t a rė pasididinti 
savo algas 56'/ per sekančius 
dvejus metus. Sį nuošimtį leido 
provincinė kainų ir kompensa
cijos taryba, motyvuodama fak
tu, kad paskutinis parlamento 
narių atlyginimų padidinimas 
buvo tik 1972 m. Dėl šios prie
žasties, esą, padidinimas nepra
šoka Federacinės Antiinfliaci
nės Tarybos nustatyto metinio 
$2.400 maksimumo. Laipsniš
kas atlyginimų didinimas bus 
užbaigtas 1978 m. liepos 1 d., 
kai Saskačevano parlamentarai 
su neapmokestinamu priedu 
gaus metinę $19.560 algą. Da
bartinė alga yra $12.500. Onta
rio parlamento nariai gauna 
metinę $15.000 algą ir $7.500 
neapmokestinamą priedą, Kve
beko — $22.000 ir $7.000, Prin
co Edvardo salos — $7.000 ir 
$7.000 ir $3.500, N. Škotijos — 
$9.600 ir $4.800, Albertos — 
$9.900 ir $4.950, Britų Kolum
bijos — $16.000 ir $8.000, Ma- 
nitobos — $10.650 ir $5.000, N. 
Brunswicko — $8.000 ir $2.500, 
Newfoundlando — $8.000 ir 
$4.000. Federacinio parlamento 
nariai, metines algas pasidalinę 
iki $24.000, o neapmokestinamą 
priedą iki $10.600, nutarė jas 
užšaldyti šiems metams. Jie tu
rėjo teisę nuo š. m. sausio 1 d. 
neapmokestinamą priedą pasi
didinti 7'4 kaip kompensaciją 
už pragyvenimo pabrangimą.

• Metinė “T. Žiburių” prenume
rata — $10, rėmėjo — $15. Ar 
jau sumokėjote?

Alfonsas VVm. Garbenis, B.A.

GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

12 KAMBARIŲ, plius užbaigtas rūsys, 4 virtuvės, platus įvažiavimas 
su garažu; pajamos — $150.00 į savaitę; yra savininko butas; reikia 
greitai parduoti, savininkas išvažiuoja iš Toronto. Kaina sumažnta.
16 KAMBARIŲ siti uUiu, wandryriAsildomas; privatus įvažia
vimas ir garažas; |w ĮJįŲVĄ i /Anilnai įrengtas; pajamos 
ir gražus 5 kambar s savininkui.
19 KAMBARIŲ didelis gražus namas, legaliai pakeistas į 5 butus, 
plius rūsys, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, 2 mūriniai garažai; 
palikimas; prieinama kaina.
14 KAMBARIŲ legalus tributis, plius atskiras sklypas su garažais, 
arti Bloor gatvės požeminio; gera investacija ateičiai.
KRAUTUVĖ Bloor gatvėj parduodama su “Cleaners” verslu ir pa
statu bei visais įrengimais; vienas savininkas per paskutinius 40 
metų; pirmą syki parduodamas.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE
MISSISSAUGA, vienaaugštis (back split),4 miegamųjų, beveik nau
jas namas, akmeninis priekis; savininkas jau išvažiavęs į Arizoną; 
reikia greitai parduoti; prašoma kaina tik $67.000; greitas užėmimas.
MISSISSAUGA, 3-(J> A'QiffM su iren8tu rūsiu; pri-
vatus įvažiavimas irprlįunĮtljygLrAal; ĮiriStma kaina $66.000.00.
KINGSWAY, gražus 2-jų miegamųjų vienaaugštis, gydytojo namas, 
vandeniu šildomas, du židiniai, dvi prausyklos, pilnai įrengtas rūsys, 
privatus įvažiavimas, prijungtas garažas; savininkas yra užpirkęs 
kitą namą; prašoma kaina — $74.000.00.
CLENDENAN gatvė atskiras plytų namas, legaliai pakeistas į 6 bu
tus; visi butai moderniai įrengti; nuomojamas su baldais; pajamos — 
$14.400.00 į metus; prašo $120.000.00.
ANNETTE — JANE, įmokėti ti^ ^.QP<>l<hį6jVmbarių pilnai moder
nizuotas plytų naniasO'^įRiplįi'l tK>:|igrfVia šildymo sistema, 2 
vonios; prašoma kaini$ezkl)(T.(W; StvinTnkas ima atgal mortgičius.
ANNETTE — RUNNYMEDE 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės 
ir 3 prausyklos; gražiai dekoruotas; geros pajamos ir geras butas sa- 
vininkui; prašo tik $63,90000; įmokėti $10,000.00._________________
STAYNER, ONT., 14 akrų ūkis su dviem trobesiais, tvartas ir dar
žinė, ūkis yra miesto ribose; palikimas; tikrai geras pirkinys; pra
šoma kaina — $57.000.00.
WASAGA, ONT., savininko statytas vienaaugštis (back split), 8 
kambariai, gražių plytų; prijungtas garažas dviem mašinom; gražus 
vaizdas prie upės, 2 prausyklos ir židinys.
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo; kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE 1 NAMUS
Alfonsas A. 
GARBENIS 
489-1543

Alfonsas Wm. 
GARBENIS 
769-0656

Stasys 
DARGIS 
248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/4% už 2 m. Ferm. dep. 

9% už 1 m. term .dep.
8 Vi % už pensijų ir namų planą
8 Vi % už spec, taupymo sąsk. 
7’/2% už taupymo s-tas 

6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/a % už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

__________AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149

CH0LKRI1

M6P 1A6

R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras 2-jų miegamųjų vienos šei
mos namas; garažas su privačiu įvažiavimu; prie pat Bloor gatvės.
BLOOR — JANE, atskiras 6 kambarių namas; kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis kiemas, gražus viduje.
SHAVER — BLOOR, puikus 4 miegmųjų vienaaugštis; 3 prausyklos, 
pilnai užbaigtas rūsys su baru ir atviru iš akmens židiniu, dideli kam
bariai; garažas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE—BLOOR, 11 kambarių per 2 augštus gražus atskiras 
namas; 3 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; prašoma kiną $80.500; netoli Bloor.
PRINCE EDWARD DR. — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis; užbaigtas rūsys su baru ir atviru židiniu; didžiulis kiemas su 
maudymosi baseinu; garažas su privačiu įvažiavimu.
ETOBICOKE, 10 butų apartamentas, maždaug 13 metų senumo; visi 
butai bangolo dydžio su balkonais; gauna apie $28.000 pajamų.

Pranas-Frank Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel, 763-5555 namų 535-1584

Trident Real Estate Ltd.
2150 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S 4V7 
Sąžiningas patarnavimas perkant ar parduodant 
nuosavybę Toronto ir Mississaugos apylinkėje 

Vyt. V. Girdauskas

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075



PAMALDOS UŽ KOVOTOJĄ
Šiemet taip susiklostė reikalai, 

kad Motinos Dieną vyko lietuviškos 
visuomeninės ir kultūrinės šventės. 
3 v.p.p. Marijos Augšt. Mokyklos 
auditorijoje prasidėjo antrasis Čika
gos Lietuvių Operos spektaklis, o 
liet, jėzuitų koplyčioje tuo pat laiku 
Mišios už a.a. Julijoną Būtėną, grį
žusi iš V. Europos | Lietuvą ir žuvu
si kovos lauke lygiai prieš 25 metus 
(1951 m. gegužės mėn.). Tad Čika
gos ir apylinkių lietuviams, pakilu
siems nuo šeimyninių pietų motinų 
garbei, teko keliauti arba į operą, 
arba į laisvės kovotojo prisiminimo 
šventę. Mišias jėzuitų koplyčioje už 
a.a. žurn. J. Būtėną ir visus žuvusius 
kovoje už Lietuvos laisvę atlaikė 
LŽS cv pirm. kun. J. Vaišnys, pasa
kydamas turiningą ir prasmingą pa
mokslą apie motinas, apie a.a. Juli
jono didžią auką tėvynei, kviesda
mas visus lietuvius jungtis bendrai 
kovai prieš Lietuvos okupantus. Mi
šių metu giedojo kovose už Lietuvos 
laisvę partizano mirtimi žuvusio žur- 
nalisto-rašytojo kpt. J. Noreikos — 
“gen. Vėtros” dukra sol. D. Kučėnie- 
nė. Po Mišių visi dalyviai sugiedojo 
“Marija Marija".

DRAUGŲ ATSIMINIMAI
Žurn. J. Būtėno ir visų žuvusių už 

Lietuvos laisvę prisiminimo akade
mija, rengta LŽS cv, įvyko tuojau po 
Mišių didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje. Susirinko pilna salė lietuvių, 
kuriems brangus a.a. žurn. J. Būtė
no ir visų žuvusių už Lietuvos lais
vę atminimas. Susirinkusiųjų tarpe 
matėsi vysk. V. Brizgys, ALTos cv 
pirm. dr. K. Bobelis, ateitininkų fe
deracijos pirm. dr. P. Kisielius (a.a. 
Julijonas buvo aktyvus ateitininkas), 
LF valdybos pirm. dr. A. Razma ir 
šimtai kitų. Akademiją trumpu žo
džiu pradėjo LŽS cv vicepirm. V. 
Kasniūnas. Invokacijos vietoje jaut
rų poetės J. Svabaitės eilėraštį, skir
tą a.a. Julijonui, padeklamavo žur
nalistikos studentė R. Janulevičiū- 
tė. Trys pagrindiniai kalbėtojai — 
kun. dr. J. Prunskis, red. H. Žeme
lis ir dr. K. Ambrozaitis — iškėlė a. 
a. Julijono — žurnalisto, rezistento 
ir gyvybę už tėvynės būsimą laisvę 
atidavusio šviesią asmenybę. Visi 
jie, nors būdami skirtingų pažiūrų, 
a.a. Julijoną įvertino labai teigiamai, 
atvėrę visą eilę daugumai nežinomų 
faktų iš rezistencijos laikų. Red. H. 
žemeliui teko prieš metus lankytis 
okup. Lietuvoje. Jį su ekskursija nu
vežė | Latviją, į Salaspilio pragarą, 
kur nacių okupacijos metais H. Že
melis drauge buvo kalintas su J. Bū-

AKTORIUS J. KELEČIUS perteikia 
Lietuvos tikinčiųjų šauksmą Sv. Tė
vui a. a. žurnalisto Julijono Būtėno 
minėjime Čikagoj Nuotr. E. Būtėno

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

įvairūs siuntiniai ir
r j Lietuvę, Latviję, Estiją,OS Ukrainą, Sov. Sęjungę 

paprastu ir oro paštu
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

A.A. ŽURNALISTAS JULIJONAS BŪTĖNAS (stovi trečias iš kairės) su 
savo bičiuliais Vokietijoje — St. Dauniu, a.a. prof. J. Brazaičiu, a.a. L. 
Prapuoleniu, kun. St. Yla ir kitais. J. Būtėnas žuvo kaip partizanas oku
puotoje Lietuvoje 1951 m. gegužės mėnesi

tėnu. Ten dabar esąs pastatytas pa
minklas su įrašu “Žuvusiems už lais
vę". Kai II. žemelis sustojo prie to 
paminklo, kai susikaupė, galvojo: 
— ne už tokią laisvę jie kalėjo ir žu
vo. Tose akimirkose gal jautriau ne
gu betkada jis prisiminė ir a.a. Juli
joną, žuvusį už kitokią laisvę.

AKTORIUS IR CHORAS
Akademijos viršūnę pasiekė akt. 

J. Kelečius, meniškame ir giliai mis
tiškame šviesų fone (šviesas tvarkė 
studentės L Toliušytė ir D. Petkū- 
naitė) su atitinkama inscenizacija 
perdavęs partizaninės Mykolo Vil
ties poezijos posmus, ištraukas iš 
laiškų laisvojo pasaulio lietuviams 
ir Šv. Tėvui. Tuos laiškus prieš 29 
metus į laisvąjį pasaulį atnešė kovo
jančios Lietuvos atstovai. Tie krauju 
rašyti laiškai laisvojo pasaulio sąži
nėje nerado atgarsio anais laikais, 
jie neranda ir dabar. Laisvasis pa
saulis tebėra kurčias tiems, kurie 
šaukiasi laisvės. Akt. J. Kelečius sa
vo puikiai paruoštą programos dalį 
atliko su giliu meniniu išgyvenimu 
ir pasiekė tokį lygį, koks retai su
spindi scenoje.

Akademiją užbaigė jaunimo cho
ras “Audra”, vadovaujamas muz. F. 
Strolios. Būrys jaunų, gimnazijas te- 
belankančių dainininkų atliko jaut
rų Lietuvos partizanų ir Lietuvos 
kariuomenės karių dainuotų dainų 
repertuarą, giliai sinigusį j klausytojų 
širdis. Pabaigoje visiems su jaunimo 
choru sugiedojus Lįetuvos himną, 
buvo baigtas vos 1 vai. 40 min. už
trukęs prasmingas a.a. žurn. Julijo
no Būtėno ir visų žuvusių už Lietu
vos laisvę prisiminimas.

Kur yra a.a. žurn. J. Būtėno kapas 
Lietuvoje, niekas nežino ir vargu ar 
sužinos. Bet jo vardas ir atminimas 
tebėra gyvas daugelio lietuvių širdy
se. Tai pamatėm gegužės 9 d. Čika
goje.

PORA IS DAINAVOS
Gegužės 8 d. Aušros Vartų šven

tovėje kun. prof. St. Yla, giedant 
sol. D. Kučėnienei, smuiku palydint 
E. Pakštaitei, trimitu — R. Kaspu
čiui ir vargonais — E. Krikščiūnui, 
palaimino santuoką dviejų veiklių 
ateitininkų dail. Danguolės Stončiū- 
tės iš Čikagos ir Almio Kuolo iš To
ronto. Vakare iškilmingose vaišėse 
dalyvavo arti 400 žmonių. Pranešė
jais buvo du jauni, iškalbingi stu

Telefonas 535-1258

dentai iš Detroito — L. Mikulionis ir 
V. Sirgedas. Maldą sukalbėjo kun. 
St. Yla. Jaunuosius sveikino ateiti- 
ūnkų federacijos pirm. dr. P. Kisie

lius, M. Ročkuvienė, giminės ir kiti. 
Savo sveikinimo žodyje jaunojo tė
velis Aloyzas Kuolas teisingai pa
stebėjo, kad šeima, kuri išugdė išei
vijoje vaikus lietuviais, yra herojiš
ka. Kad pavojų daug, paliudijo sta
tistika iš Prisikėlimo šventovės To
ronte. Ten 1975 m. buvo 25 jungtu
vės, iš jų tik 9 lietuviškos.

Jaunosios motina L Stončiuvienė, 
prieš eilę metų likusi našle su tri
mis mažais našlaičiais, jų tarpe ir 
dabartine D. Kuoliene, iškėlė di
džiuosius ramsčius, kurie teikė jai 
visokeriopą pagalbą per eilę metų: 
tai dr. P. Kisielius ir jo šeima, Ru
daičių, Silkaičių šeimos ir kt.

Gražus buvo motinos žygis, kai ji 
vedybų proga abu jaunuosius su 
$200 įnašu įrašė nariais į Lietuvių 
Fondą. Jaudinančius išleistuvių šo
kius savo buvusiai narei Danguolei 
atliko Jaunimo Centro šokėjų an
samblis.

Jaunasis A. Kuolas savo trumpa
me, taikliame žodyje pabrėžė, kad 
savo šeimoje pasistengs užauginti 
naujus stovyklautojus Dainavai ir 
naujus narius Lietuvių Bendruome
nei.

Apskirtai, vestuvinė puota buvo 
tikrai įspūdinga ir kitokia, negu ap
lamai lietuviškose vestuvėse. Ir gal
būt todėl, kad abu jaunieji nuo pat 
vaikystės gyvai dalyvavo lietuviško
je veikloje, dr. P. Kisieliaus žodžiais 
tariant, Dainavos Spyglys palietė 
abiejų širdis. Vestuvėse dalyvavo la
bai daug jaunimo, suvažiavusio iš 
gyvųjų lietuvių kolonijų JAV ir Ka
nadoje. Atiduodami mielą Danguo
lę Torontu), linkime jai ir jos vyrui 
geriausios sėkmės lietuviškame ke
lyje.

Vilniečio...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vykusi Kanadon, dalyvavo Ličkūnai- 
tės vėliau Valiukaitės • Imbrasienės 
tautinių šokių grupėse.

įsisteigus Toronte “Šatrijos" skau
čių tuntui,* buvo draugininke. Jos 
vaikams pasiekus “vilkiukų" amžių 
dirbo su jais “Rambyno” tunte. 
1971/74 m. buvo “Šatrijos” tunto 
tuntininkė. Priklauso Prisikėlimo p- 
jos chorui ir daugiau kaip 20 metų 
dainuoja “V a r p o” chore. Prima, 
kaip ir jos vyras, praleido keliolika 
vasarų savo atostogų dirbdama su 
skautėm. Saplių vaikai su tėvais na
muose kalba tik lietuviškai.

Primai ir Broniui žengiant į auk
sinį laikotarpį, jų giminės, draugai 
ir bendradarbiai surengė jiems š. m. 
gegužės 1 d. Prisikėlimo par. Parodų 
salėje iškilmingą pagerbimą - vaka
rienę, į kurią atsilankė apie 100 sve
čių. Ilgiausių metų sukaktuvinin
kams! Stepas Varanka

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

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

1113 Dundas St. W.t C AK A Lietuviam* daromo
Toronto 3, Ontario 1 eU ’W’5™4 NUOLAIDA

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

gatve tiesiog j gorožq.
• Sęžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

BACĖNAS
All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z
Toronto, Ontario mčr 1x3

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
VLIKo KLAUSIMU

Atsiliepiu į V. Matulaičio pasisa
kymą š. m. “TŽ” 14 nr.

1. VLIKas nuo pat prel. M. Kru
pavičiaus pirmininkavimo laikų sa
vo veikloje ir visuomenės informaci
joje darė įspūdį, kad nežino pagrin
dinių politikos dėsnių, būtent, po
litikoje sentimentų nėra ir labdary
be neužsiimama. Kiekviena valstybė 
rūpinasi tik savo interesais. Nesant 
savo interesų, jokia valstybė nesiųs 
savo karių mirti už kitą valstybę, 
pvz. Lietuvą.

2. VLIKas dar Vokietijoj, neturė
damas jokių rimtų intervencijos pa
sižadėjimų nei iš JAV, nei kitų 
valstybių, pats klydo bei visuomenę 
krašte ir išeivijoj klaidino inspiruo
damas ir skatindamas Lietuvoje vy
kusį partizanų karą. Tai pareikalavo 
daugelio kovotojų ir ištremtų tau
tiečių gyvybių. Vokietijai pralaimė
jus karą prieš Sov. S-gą, tik politi
kai kabutėse galėjo tikėtis iš parti
zanų kovų teigiamų rezultatų. Kova 
nuo pat pradžios buvo beviltiška.

3. Jau prez. D. Eisenhowerio lai
kais buvo aišku, kad JAV Lietuvai 
veiksmingos pagalbos neduos. Po to 
net kasmetiniai JAV vyriausybės pa
reiškimai Vasario 16 proga darėsi 
skystesni, nieko nežadantys. O šie
met spaudoj paskelbtas sveikinimas 
skamba lyg užuojautos pareiškimas 
esančiam nelaisvėje. Esminiai svei
kinimo žodžiai: “Mes gerai žinome 
lietuvių norą turėti laisvę ir laisvą 
apsisprendimą. Jų pastangos pasiek
ti tą tikslą yra vertos mūsų pasigė
rėjimo ir pagarbos.” Nė užuominos, 
kad JAV duos pagalbą!

4. Juk VLIKo inspiruota mūsų 
spaudos dauguma per daugelį metų 
klaidino visuomenę greito išlaisvi
nimo viltimis. Pasisakymu, kad rei
kia keisti išlaisvinimo politiką, spau
da vengė. Aš pats bandžiau — ne
spausdino.

5. Dr. K. J. Valiūnui, VLIKo 
pirm., bene prieš 10 metų lankantis 
Sydnėjuje, privačiai ir viešame su
sirinkime aš vienintelis VLIKo po
litiką kritikavau, siūlydamas pakei
timus. Susilaukiau tik teisinimo bu
vusios linijos ir piktinimosi.

6. Australijos Lietuvių B-nės vi
sos krašto tarybos ir valdybos buvo 
griežtai nusistačiusios prieš betko- 
kią politinę veiklą iki pat Whitlamo 
Lietuvos inkorporacijos pripažinimo 
sovietams. Tokiems, kaip aš, VLIKo 
politikos kritikams nutraukdavo kal
bą. Visą laiką iki Whitlamo pripaži
nimo 1974 m. politinės veiklos be
veik nebuvo. Buvo tik kultūrinė 
veikla ir maldos šventovėse. Whit
lamo pripažinimui atšaukti dirbo 
specialūs komitetai, padedant plačiai 
visuomenei. Atšąukus pripažinimą, 
dabar politinės veiklos visai nebėra.

9. Iš spaudos atrodo, kad VLIKo 
veikla prieš Helsinkio konferenciją 
buvo silpna. Po Helsinkio VLIKo ta
rybos sesijos 1975 m. lapkr. 29-30 d. 
d. spaudoj paskelbti nutarimai ne
paprastai tušti — nė žodžio apie 
Helsinkio akto pasekmes Lietuvos 
bylai. Kiek iš spaudos matyti, tik 
šiemet VLIKas lyg ir atbudo.

V. Šliogeris 
Sydney, Australija

REIKALINGA DOKUMENTACIJA
Daugelyje mūsų laikraščių ir 

žurnalų yra rašoma apie Lietuvos 
žydų likimą, jų išsaugojimą nuo na
cių žudymo. “TŽ” 18 nr. Ant. Mus
teikis komentuoja iš "Journal of Bal
tic Studies” Dov Levino straipsnį. 
Jis kaltina to žurnalo net 4 lietuvius 
redaktorius, kad jie sutinka su to
kiais faktais, kurie yra neteisingi, 
daro žalą Lietuvai ir tiesai.

Ne tik D. Levinas parašė studiją, 
bet ir kiti, kurie nukentėjo nuo lie
tuvių. Mums yra žinoma, ką žydai 
darė Lietuvoje įsiveržus sovietų ka
riuomenei 1940 m. Kai Hitleris susi
tarė su Stalinu, paskui atgręžė savo 
durtuvus prieš sovietus, žydų liki
mas buvo pasibaisėtinas. Lietuvos 
žmonės buvo naujo okupanto prigra
syti neslėpti žydų. Lietuviai visdėl- 
to tūkstančius jų išsaugojo. Labai 
gaila, kad Čikagoje dingo be žinios 
rinkta Jono Rimašausko medžiaga 
apie žydų gelbėjimą Lietuvoj karo 

metais. Jis rastas čia negyvas ir val
džios palaidotas. Jo dalis tunto yra 
atitekusi Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muzėjui.

Lietuvoje okupantai rašo, kad tik 
"buržuaziniai nacionalistai” kalti, o 
šiapus visi žinom, kad Hitlerio įsa
kymai viską tvarkė. Ir velionis prof. 
J. Brazaitis įrodė lietuvių nekaltu
mą. Dabar reikėtų vėl kam nors su
rinkti iš gyvų liudininkų apie žydų 
gelbėjimą iš tos baisios nelaimės ir 
parašyti, ką žydai darė Lietuvai blo
go. Žinoma, nevisi jų dalyvavo lie
tuvių trėmime į Sibirą ir partizanų 
naikinime. Viskas turėtų būti sudėta 
į vieną knygą ir išleista anglų ir 
kitų tautų kalbomis. Reikėtų pasku
bėti, nes mūsų eilės retėja, gyvi 
liudininkai nueina į kapus su savo 
žiniomis. Balys Svalia

ŽAIDYNĖS IR PASTABOS
"TŽ” 20 nr. vedamasis pavadintas 

“Kova aikštėje”gvildeno keletą min
čių, liečiančių sportinę veiklą ir 
ką tik pasibaigusias S. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynes. Viena tų 
minčių lietė lietuvių kalbos vartoji
mą. Vedamasis tą temą užbaigė pa
staba, kad sporto klubai turėtų dėti 
daugiau pastangų raginti žaidėjus 
vartoti lietuvių kalbą sportinėje 
veikloje. Antroji tema buvo jaunimo 
dvasinis auklėjimas. Straipsnio 
paskutiniuose sakiniuose padaryta 
išvada, kad sporto šventės derėtų 
laikytis tradicijų, skirdamos atitin
kamą dėmesį pamaldoms.

Lietuvių kalbos vartojimas mums 
visiems yra labai rūpima tema. As
menys, dalyvaują organizacinėje klu
bų veikloje bei vadovaujamuose pos
tuose, beveik be išimties tai supran
ta ir stengiasi situaciją pagerinti. 
Tačiau jeigu šiuos kilnius tikslus ne
visiškai atsiekia mūsų mokslo insti
tucijos, kurių pagrindinis tikslas yra 
lietuvių kalbos mokymas, tai ne
nuostabu, kad sporto klubai šioje 
srityje turi dar menkesnį pasiseki
mą. Visdėlto negalima užmiršti, kad 
sporto klubai atlieka svarbius už
davinius tautiškumo išlaikyme. Lie
tuvių kalbos vartojimą skatindami 
tik švelniais ir beveik netiesioginiais 
metodais, sėkmingiau išlaikome tau
tinius ryšius su didesne grupe jauni
mo, negu smarkiai akcentuodami 
lietuvių kalbos vartojimą.

Dalyvavimas pamaldose taip pat 
yra sporto veikėjams artimas ir pil
nai suprantamas principas. Gaila, 
kad finansiniai sunkumai verčia ap
sispręsti: rengti mažesnio masto žai
dynes, kad būtų galima dalyvauti 
pamaldose, arba atsisakyti vienerių 
pamaldų per metus ir rengti dides
nio masto žaidynes. Visas žaidynes 
reikia pravesti per vieną savaitgalį.

Šių paskutinių žaidynių rengėjai 
Toronte tikėjosi, kad plataus masto 
žaidynės gali rasti susidomėjimo Ka
nados spaudoje. Todėl buvo stengta
si didžiausią dėmesį skirti sporto 
aikštės veiklai ir išnaudoti žaidynių 
progą akcentuoti politinius lietuvių 
reikalus. Tuo tikslu buvo paruošti 
atitinkami pranešimai apylinkės 
laikraščiams, radijo ir televizijos 
stotims. Tuose pranešimuose buvo 
paminėta ne tik žaidynių programa, 
bet ir neteisėtas rusų okupavimas 
Lietuvos krašto bei dabartinės ap
linkybės, neleidžiančios lietuviams 
dalyvauti pasaulinėse olimpiadose su 
savo trispalve. Susilaukėme palankių 
aprašymų visuose dienraščiuose ir 
televizijoje.

šį laišką rašau, norėdamas pabrėž
ti, kad žaidynių rengėjai taip pat 
įvertina dvasinius reikalus, kad ne
dalyvavimas pamaldose nereiškia 
dvasinių reikalų atmetimo. Siaurin
dami sportinę žaidynių programą, 
nebūtume pasiekę didelio dalyvių 
skaičiaus ir tikriausiai nebūtume ga
lėję sudominti stambiąją Kanados 
spaudą.

Tikiuosi, kad "TŽ” skaitytojai su
pras mūsų pastangas ir palankiai 
įvertins rezultatus. Labai pozityvūs 
atsiliepimai plačioje Kanados spau
doje, primenantys Lietuvos politines 
problemas, tarnauja mūsų tauti
niams interesams. Tad neišpildymas 
kaikurių kitų kilnių tikslų turėtų 
būti šiuo atveju pateisinamas. L. R.

VEIKĖJŲ TAUTYBĖ
P. Lėlio rašinyje “Kaikurių vei

kėjų praeities reikalu”, išspausdinta
me “TŽ” 16 nr., pastebėjau šiek tiek 
netikslumų, kuriuos bandysiu čia iš
ryškinti.

Blogai, kai atsiranda spaudos 
bendradarbių, kurie užsigauna, kai 
kaikurie asmenys yra pavadinami 
tikrais vardais. Dar blogiau, kai jie 
nori iš dvarininko padaryti kumetį, o 
iš svetimtaučio — lietuvį.

P. Lėlio padarytoje ištraukoje iš 
K. Bielinio knygos “Dienojant” sa
koma, kad Steponas Rusteika pri
klausęs lenkų moksleivių organizaci
jai Rygoje ir kad jis buvęs kuršėniš
kis bajoras arba šiaip didesnio žem
valdžio sūnus.

Iš tikrųjų S. Rusteika buvo bajo
ras ir dvarininko sūnus, nes jo tė-

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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vas Kurtuvėnų parapijoje, Šiaulių 
apskrityje, turėjo didelį Kybartų 
dvarą. Tik man neaišku kodėl K. 
Bielinis rašo, kad S. Rusteika buvęs 
kuršėniškis. Galimas daiktas, kad 
Kybartų dvaras, kuris yra nelabai to
li Kuršėnų valsčiaus sienos, o gal ir 
visa Kurtuvėnų parapijos teritorija 
caro laikais priklausė Kuršėnų vals
čiui, nes Kurtuvėnai nėra miestelis, 
o tiktai nedidelis bažnytkaimis.

Rusteikų kaimynystėje gyveno 
mano dėdė, kuris buvo irgi bajoras 
ir todėl, kai susitikdavo su Rusteiko
mis, kalbėdavo lenkiškai. Dėlto apy
linkės gyventojai nei Rusteikų, nei 
mano dėdės nelaikė lietuviais ir juos 
vadino šlėktomis.

Žinome, kad atsikuriant Lietuvai, 
buvo nemažai lenkų, gudų bei kitų 
svetimtaučių, kaip ir S. Rusteika, 
kurie kovojo už mūsų krašto nepri
klausomybę ir buvo lojalūs Lietuvos 
valdžiai. Dėlto nereikėtų jų niekin
ti, bet priešingai turėtume su mei
le ir pagarba apie juos kalbėti bei 
rašyti, nes jie yra mums daug bran
gesni už tuos “pažangiuosius” lietu
vius, kurie tarnauja mūsų priešams; 
už tuos Kapsuko karius, kurie kovo
jo prieš savo brolius už Kremliaus 
interesus; už tuos sužvėrėjusius stri
bus, kurie išdavinėjo ir žudė lais
vės kovotojus, už tuos skundikus, 
kurie skundė ir tebeskundžia oku
pantams patriotus lietuvius, ir paga
liau — už tuos Kremliaus pataikū
nus bei enkavedistus, kurie šiandie
ną persekioja, terorizuoja ir žudo 
mūsų brolius pavergtoje tėvynėje.

Rokas Petkevičius

Mokykloje
Mokytojas: Paskutinį kartą 

klausiu, kas už tave uždavinį 
išsprendė?

Mokinys (mikendamas): Mano 
tėvas . . .

Mokytojas: Tėvas, pats vie
nas?

Mokinys: Ne, ne vienas. Aš 
jam padėjau . . .

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darba* sąžiningas ir nebrangu*. 
148 We*tmin*ter Ava., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

spaustuvė
971 College St., Telefonas:
Toronto 4, Ontario 533-4363

LIETUVIAI SAVININKAI

FRANK BARAUSKAS, F.R.I., R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor 
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIAI, DAUGIABUČIAI (condominiums) 

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty 
Raštinės telefonas 305/844-5500, namų: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

DV> INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS agency— -------------------------------------ltd.

Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

Tel. įstaigos: 233-3334 ir 231-2661, namų 233-4446
3828 Bloor Street W., Islington, Ontario M9B 1K8 

(Prie Kipling ir Six Points Plaza)
Žinotina apie namų draudą:

Dauguma draudos bendrovių reikalauja apdrausti namą 80% iki 
100% atstatymo kainos. Kitaip, įvykus ir mažam nuostoliui, bendrovė 
nėra įpareigota pilnai padengti nuostolį

Jeigu turite klausimų apie betkokią draudą, kreipkitės — 
paaiškinsime. Valteris Drešeris

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
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Šypsenos
Vairuotoja

Jauna moteris lekia plentu, 
kiek tik motoras pajėgia. Jos 
draugė, sėdinti greta, prašo:

— Aš bijau, sumažink greitį, 
viskas taip ir mirga akyse.

— O tu daryk tą, ką ir aš, ir 
nebijosi.

— O ką?
— Užsimerk.

Mieste
Vairuotoją, kuris važiuoja 

vienpusio eismo gatve priešinga 
nurodytai krypčiai, sustabdo po
licininkas:

— Ar jūs žinot, kur jūs va
žiuojate šia kryptimi?

— Nežinau, bet manau, kad 
jau būsiu pavėlavęs; mat, visi 
jau važiuoja atgal . . .

Nėra skambučio
Mergina kviečia draugę į ves

tuves:
— Brangioji, gyvenu aš penk

tame augšte, skambutis nevei
kia. Todėl tu atvažiavusi padau
žyk duris keliu.

— Kodėl keliu?
— Tu ką, negi tuščiomis ran

komis atvažiuosi?

Pokalbis laidotuvėse
— Aha, jus tai pykina? ... — 

klausia ateivis komunistą, žiū
rintį į religinius ženklus. Tiesa, 
velionis visą laiką buvo “pažan
gus”, bet tik laidotuvėse pridė
jo prie jo religinius simbo
lius . . .

— Ir kas čia tokio! — atsakė 
komunistas. — Jeigu būtų pri
dėję prie jo kūjį ir pjautuvą, tai 
daug kas pamanytų, kad jis iš
keliavo ne į aną pasaulį, bet į 
Sovietų Sąjungą . . .

Receptas
Gydytojas:
— Gerbiamoji, jūsų vyrui rei

kia absoliutaus poilsio. Ir jokio 
nervinimosi.

— Viskas aišku. O man reikia 
naujo apsiausto.

Parinko Pr. Alš.

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
s p a u d i n i a i

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

SEES Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

* Namų — Gyvybės 
į D A /•JT * Automobilių
< V V * Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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TORONTO Gegužės 29-30 dienomis, M MONTREAL
Anapilio žinios 
Telefonas: 277-1270

— Sį sekmadieni, gegužės 30 d., 3 
v.p.p., lietuvių kapinių lankymas. Bus 
koncelebracinės Mišios, Komunija, 
mirusiųjų prisiminimas.

— Ilgojo savaitgalio proga Wasa- 
goje sekmadieni lietuviams atlaiky
tos pamaldos.

— Gegužės 22 d. iš Lietuvos Kan
kinių parapijos palaidotas a.a. Al
girdas Čuplinskas. Velionies motinai, 
broliui, seseriai ir jų šeimoms nuo
širdi užuojauta.

— Žuvus eismo nelaimėje a.a. Ba- 
nelienei Niujorke, jos vyrui Vytau
tui ir visai p. Banelių giminei To
ronte nuoširdi užuojauta.

— Gegužės 30 d. tuokiasi Vladas 
Prasauskas ir Viktorija Pilipavičiū- 
tė.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems paminklams išlieti. 
Bus pastatyta per 40 naujų pa
minklų.

— Pamaldos: šj šeštadienį, 10 v.r., 
klebonijos koplyčioje pamaldos už 
a.a. Alfonsą Docių, velionies trečių
jų metinių proga; sekmadienį, 10 v. 
r., už Marijoną ir Jurgį Skaržinskus, 
11 v. už a.a. Bronislavą Koreivienę 
ir a.a. Stasį Černiauską; 3 v.p.p. ka
pinių aikštėje — už a.a. Jievą Jo- 
nulynienę ir Kanadoje mirusius šau
lius.

— Susituokė: Algis Vanagas ir Da
na Kazlauskaitė.

Lietuvių Namų žinios
— Popietėje dalyvavo apie 130 as

menų. Svečių knygoje pasirašė: P. 
Polgrimas ir P. Baronas iš St. Catha
rines, J. A. Gatautis iš Sudburid, M. 
Žilinskas, A. Žilinskas ir V. Žilins
kas iš Montrealio, J. Didžbalis ir 
Vikt. Popikaitis iš Edmontono, S. ir 
J. Užupiai iš Čikagos.

— Simonas Šukys, gyvenąs New 
Jersey, viešėjo Toronte pas T. Sta- 
nulį. Aplankęs LN, įstojo į LN na
rius ir įmokėjo $100 nario įnašą. Ci- 
kagietis J. Užupis gėrėjosi gražiu 
Toronto lietuvių sutarimu ir paauko
jo LN $10.

— Angelė ir Alfonsas Smigelskiai 
50 m. vedybinės sukakties proga LN 
įteikė $100. Jiedu yra LN nariai.

— Danutė Jokubaitytė gegužės 21 
d. atšventė savo 18 metų sukaktį. Ta 
proga įstojo į LN nares, įmokėdama 
$100 įnašą.

— Karavano pasai platinami ir 
Lietuvių Namuose sekmadieniais po
piečių metu, o savaitės dienomis — 
LN raštinėje. Praėjusį sekmadienį 
parduoti 7 pasai.

— Šiemet Toronto LN sueina 25 
metai. Tą įvykį ruošiamasi iškilmin
gai paminėti spalio 23 d. Tuo rei
kalu gegužės 20 d. LN valdyba ir 
Moterų Būrelis turėjo bendrą pasi
tarimą.

— Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų Klubas gegužės 29 d. minės dve
jų metų sukaktį. į minėjimą yra 
pakviestas ir Toronto LN Pensinin
kų Klubas. Norintieji vykti į minėji
mą tesusisiekia šu klubo būstine LN.

— Praėjusią savaitę LN nario įna
šus sumokėjo: Danutė Jokubaitytė, 
Simonas Sakys, Marija Bulvičienė po 
$100; Stasys Banelis papildė įnašą 
$50 ir Paulius Stauskas $24.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rengėjams An

tanui Giedraičiui, Algiui Ciužui, Ka
ziui Lisauskui už man suruoštą prieš- 
vestuvinį pobūvį. Taip pat dėkoju vi
siems dalyvavusiems bei prisidėju- 
siems: Benui Galbuogiui, Petrui Kai
riui, Vincui Lapinskui, Petrui Kit- 
rai, Petrui Meškauskui, Walteriui 
Bendoriui, Povilui Dambrauskui, Ka
ziui Juzimui, Albinui Artičkoniui, 
Vitui Astrauskui, Jonui Jurkšui, Juo
zui Kvedarui, Stasiui Griciui, Vaciui 
Stanevičiui, Jonui Brakui, Pranui 
Žiurinskui, Edžiui Kinderiui, Klemui 
Kirnai, Broniui Jurėnui, Rob Har
ding, Jonui Jurėnui, Emanuel But- 
tigieg.

Visiems dėkingas —
Paul Kitra

OLIMPINIU ŽAIDYNIŲ METU iš- 
nuomoju kambarius Montrealyje. 
Rašyti: Mrs. J. Linkūnienė, 210-2nd 
Avenue, LaSalle, Quebec

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

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.

WASAGOJE, arti Prisikėlimo para
pijos stovyklavietės, parduodamas 
apšildomas vasarnamis: 3 miegamie
ji, salonas, valgomasis, virtuvė, prau
sykla, šiltas ir šaltas vanduo. Gra
žus didelis sklypas. Skambinti vaka
rais tel. 705-492-3577.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 19 d. palaidota iš mū

sų šventovės Irena Dimskienė, 52 m. 
amžiaus; vyrui Juozui, sūnui Algiui, 
dukterims Reginai ir Kristinai, sese
riai Elenai Vaičienei reiškiame gi
lią užuojautą. Gegužės 22 d. iš Eli
zabeth, NJ, Toronto lietuvių kapinė
se palaidotas Algirdas Čuplinskas; 
broliui Eugenijui Cuplinskui, moti
nai Valerijai Cuplinskienei, seseriai 
Gražinai Stripinienei reiškiame nuo
širdžią užuojautą. Taip pat giliai už
jaučiame Kostą Rašymą, Lietuvoje 
mirus jo mamytei, ir Juozą Vaičeliū- 
na, mirus jo pusbroliui Jonui Vaiče- 
liūnui.

— Pensininkų pobūvis — trečia
dienį, 4 v.p.p., Parodų salėje.

— Autobusas į lietuvių kapines, 
tiems, kurie neturi kitų priemonių 
ten nuvažiuoti ir papuošti savo ar
timųjų kapų, važiuos gegužės 27, 
ketvirtadienį, 1 v.p.p., nuo mūsų pa
rapijos; grįš atgal 4 v.p.p. Norintie
ji važiuoti tepaskambina S. Juodikai- 
tienei 534-5972. Kaina į abi puses — 
$2.50.

— Spaudos-knygų kioskas veiks 
paskutinį kartą iki vasaros atostogų 
gegužės 30, sekmadienį. Parapijos 
biblioteka veiks iki birželio 6 d. Kny
gas pasiimti vasarai iki tos datos.

— Santuokai rengiasi: Vytautas 
Žulys ir Helen Lysowski; Gina Zaka- 
revičiūtė ir Mario Turco; Kęstutis 
Tamašiūnas ir Liucija Vasiliaus
kaitė.

— Pakrikštytas Troy Russell, Mil
dos (Bričkutės) ir Russell W. Bar
nes sūnus.

— “Aušros” stovykla — liepos 4- 
17 d.d. Mokestis vienam stovyklauto
jui vienai savaitei $45, dviem savai
tėm $80; dviem stovyklautojam iš tos 
pačios šeimos vienai savaitei $80, 
dviem sav. $140; trims — vienai sa
vaitei $110, dviem savaitėm $180. 
Ateitininkų moksleivių stovykla — 
liepos 18 — rugpjūčio 1 d.d.

— Mišios šeštad., 8 v, — už Joną 
Austinską, užpr. P. Austinskienės; 
8.30 v. — už Mykolą Dervinį, užpr. 
S. Dervinienės; 9 v, — Novenos Mi
šios; 9.20 v. — už Pranciškų Čepo
nį, užpr. A. Čeponio; sekmad., 8 v. 
— už tėvus — A. P. Misevičių 25 m. 
vedybų proga, užpr. vaikų; 9 v. — 
Novenos Mišios; 10 v. — už Marcelę 
Jonušienę, užpr. vaikų; 11.30 v. — 
už parapiją; 7 v.v. — už želvių šei
mos mirusius, užpr. E. A. Abromai
čių.

Tikinčiosios Lietuvos Dieną 
(pirmąjį kovo sekmadienį) Ka
nados lietuvių katalikų švento
vėse surinkta $4.568,08. Šios lė
šos yra skirtos Lietuvos tikin
tiesiems šelpti. Jos yra persiųs
tos LK Religinei Šalpai Brook- 
lyne, kurią globoja vysk. V. 
Brizgys. Tikinčiosios Lietuvos 
Dieną kasmet organizuoja ir lė
šas telkia Kanados Lietuvių Ka
talikų Centras. Šiais metais su
rinkta: Hamiltone $770, Mont
realyje (Aušros Vartų par.) $45, 
Toronte (Lietuvos Kankinių 
par.) $600, Toronte (Prisikėlimo 
par.) $1.225, Otavoje — $135,- 
25, Sudburyje $251,25, St. Ca
tharines $658, Londone $163,- 
50, Montrealyje (šv. Kazimiero 
par.) $108,08, Winnipege $52, 
Delhi $200, Windsore $50. KLK 
Centras visiems aukotojams 
reiškia nuoširdžią padėką.

Ontario Stalo Teniso Sąjun
ga sudarė reprezentacinę ko
mandą provincijos varžyboms, 
kurios įvyks Kalgario universi
tete gegužės 21 —24 dienomis. 
Į vyrų komandą pakviesti E. 
Caetano, A. Heap, F. Watson 
iš Toronto ir P. Klevinas iš Mis- 
sisaugos. Moterų komandą su
daro: V. Nešukaitytė, 1. Cordas, 
R. Banerjee ir B. Plučaitė — 
visos iš Toronto. Vyrų koman
dos kapitonu paskirtas D. Wall, 
moterų — J. Nešukaitis iš To
ronto.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” valdyba gegužės 18 d. 
įvykusiame posėdyje aptarė 
“TŽ” leidybos bei kitus eina
muosius reikalus ir išreiškė pa
dėką Antanui Aulinskui už ne
mokamai atliktus papildomus 
įrengimus “T2” patalpose.

“Ontario Arts Council” (151 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M5S 
1T6, tel. 961-1660) kasmet skirs
to pašalpas įvairioms meno bei 
kultūros organizacijoms. Pasta
ruoju metu ši taryba paskirstė 
joms $3,250,000. Ji yra sudary
ta Ontario vyriausybės. Į ją ga
li kreiptis ir lietuvių kultūrinės 
organizacijos — teatrai, orkest
rai, chorai, šokių grupės ir pan. 
Pašalpos duodamos ir paskiriem 
asmenim, jei kreipiasi su tam 
tikru projektu.

mažojoj ANAPILIO salėj įvyKs
dailininkės Stasės Smalinskienės

Atidarymas - gegužės 29, šeštadienį, 4 vai. po pietų.
Gegužės 30, sekmadienį, kapų lankymo dieną, paroda bus atidaryta nuo 12 v. ryto.

Maloniai kviečiame atsilankyti —

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

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

FLORIDOJE, West Palm mieste, 
parduodamas pilnai apstatytas 2-jų 
miegamųjų bendrabutinis butas (con
dominium) už $35.000. Sezono metu 
galima gauti $4,000 nuomos už 6 
mėnesius. Labai gražaus stiliaus pa
statas, vos 800 pėdų nuo vandenyno. 
Skambinti Pr. Barauskui 743-0100 
Toronte.

Anapilio Moterų Būrelis /IfL

t p a Dvidešimtoji w, I iAušros stovykla
Tėvų pranciškonų vasarvietėje N. Wasagoje
š. m. liepos 4-17 dienomis . D ......r • Registracijos blankai gaunami Prisikėlimo para

pijos raštinėje (1011 College St., Toronto, Ont.)
• Priimami vaikai nuo 7 iki 15 metų amžiaus Rengia — Prisikėlimo parapijos jaunimo sekcija

H

Pavasarinis lietuvių kapinių 
lankymas — gegužės 30, sekma
dienį. Specialios pamaldos kapi
nėse (Mišios, Komunija, miru
sių prisiminimas)'— 3 v.p.p. Po 
jų — naujų paminklų šventini
mas. Po iškilmių kapinėse — 
vakarienė Anapilio salėje, o ma
žojoje salėje — dail. St. Sma
linskienės tapybos paroda. Ren
gia — Anapilio Moterų Būrelis.

Dailės parodą gegužės 29-30 
dienomis (kapinių lankymo sa
vaitgalį) mažojoje Anapilio- sa
lėje rengia Anapilio Moterų Bū
relis. Lankytojai joje matys 
dail. Stasės Smalinskienės-Vai- 
tiekaitytės paveikslus. Si daili
ninkė seniau yra gyvenusi To
ronte, bet dėl vyro (inžinie
riaus) darbo persikėlė į Detroi
tą. Ten ji baigė meno mokyklą 
ir dalyvavo įvairiose grupinėse 
amerikiečių ir lietuvių dailinin
kų parodose Čikagoje, Detroite, 
Kennebunkporte, Windsore ir 
kt. St. Smalinskienė yra Detroi
to lituanistinės mokyklos moky
toja, L. Bendruomenės apylin
kės valdybos narė kultūriniams 
reikalams. Pastaruoju metu ji 
surengė M. K. Čiurlionio repro
dukcijų parodą Detroito univer
sitete ir meno mokykloje. Jos 
pačios paveikslai yra lengvo po
būdžio, suprantami ir artimi lie
tuvio širdžiai.

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šaulės ir šauliai prašomi daly
vauti kapų lankymo dienos pa
maldose, kurios bus šį sekma
dienį, gegužės 30 d., 3 v.p.p., 
S v. Jono lietuvių kapinėse. Po 
pamaldų visi organizuotai lan
kysime savo brolių ir sesių ka
pus. Turintieji uniformas daly
vauja uniformuoti. Valdyba

Viešosios Toronto bibliotekos 
Runnymede skyriuje vyksta So
fijos Pacevičienės keramikos 
paroda nuo gegužės 1 iki 31 d.

Toronto Maironio mokyklos 
X skyriaus mokinių ekskursija 
įvyks birželio 5, šeštadienį. Bus 
aplankyta Niagara Falls, Mari
neland ir kitos vietos. Autobu
sas mokinius paims nuo Ana
pilio salės ir Lietuvių Namų. 
Prie Anapilio salės mokiniai tu
ri būti 7 vai. 15 min. ryto ir 
prie Lietuvių Namų 7 vai. 45 
min. ryto punktualiai. Užsire
gistravę mokiniai, kurie dėl ko
kių nors priežasčių negalėtų 
ekskursijoje dalyvauti, turi iki 
birželio 4 d. pranešti klasių 
auklėtojams arba vedėjui.

Vedėjas
Metinis' susirinkimas. KLK 

Kultūros Draugijos “Žiburiai” 
valdyba šaukia metinį visų na
rių susirinkimą birželio 8, ant
radienį, 7 v.v., “T. Žiburių” pa
talpose Anapilyje. Valdybos na
riai, revizijos komisija ir kiti 
pareigūnai padarys pranešimus 
apie “TŽ” leidybą. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
— birželio 13, sekmadienį, vi
sose estų, latvių ir lietuvių šven
tovėse. Birželio 15, antradienį, 
8 v.v., Toronto Lietuvių Namų 
salėje bendras baltiečių minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas — 
sen. C. W. Carter. Lietuviškąją 
meninę dalį atliks jungtinis 
“Varpo” ir Prisikėlimo par. cho
ras. Rengėja — Kanados Baltie
čių Federacija iš anksto kviečia 
baltiečius gausiai dalyvauti.

“The Toronto Star” gegužės 
13 d. laidoje išspausdino Harold 
Povilačio (Povilaičio?) laišką, 
kuriame jis, kaip “Issues Study 
Committee” pirmininkas, pasi
sako Spadina gatvės panaudoji
mo reikalu.

Nauja Tautos Fondo atstovy
bė. Lietuvos laisvinimo akcijai 
vadovauja VLIKas, o tam tiks
lui lėšas telkia Tautos Fondas, 
kurio centrinė valdyba yra Niu
jorke. Jai šiuo metu pirminin
kauja A. Vakselis. Kitose šaly
se yra sudarytos atstovybės — 
kraštų ir apylinkių. Kanadoje 
iki šiol tokia atstovybė veikė 
Toronte šios sudėties: pirm. 
Aug. Kuolas, vicepirm. dr. J. 
Yčas, sekr. J. Gustainis, ižd. VI. 
Kazlauskas, narys Alf. Skrebū- 
nas. Pasitraukus iš pareigų šiai 
atstovybei, sudaryta nauja: pir
mininkas J. Vaičeliūnas, vice
pirm. A. Firavičius, sekr. Vyt. 
Montvilas, ižd. Vyt. Gudaitis, 
teisinis patarėjas adv. A. Pute- 
ris, nariai — Alf. Patamsis iš 
Hamiltono, G. Rugienius iš Till- 
sonburgo, L. Eimantas iš Lon
dono. Naujosios atstovybės ad
resas; 170 Indian Rd., Toron
to, Ont. M6R 2W1. Tel. (416) 
534-2501. Ji pareigas perėmė š. 
m. gegužės 21 d. Ta proga bu
vusi atstovybė atsisveikino su 
savo bendradarbiais, įgalioti
niais, KLB valdybomis, visais 
darbuotojais bei aukotojais ir 
išreiškė jiems nuoširdžią padė
ką už sėkmingą talką, palin
kėjo naujajai atstovybei dar di
desnės sėkmės telkiant lėšas pa
vergtos Lietuvos laisvinimui.

Lietuvių šventė Thunder Bay, 
Ont. Vietinės apylinkės valdy
bos ir visų tautiečių pastango
mis tautybių parke jau baigia
mas įrengti lietuvių skyrius. Jo 
atidarymo iškilmės rengiamos 
š.m. birželio 27 d. Jose daly
vauti kviečiami ir KLB krašto 
valdybos atstovai iš Toronto, so
listai, visuomenės veikėjai ir 
visi kiti tautiečiai. Numatyta 
gana plati programa. Pamaldas 
laikys vysk. V. Brizgys. Bus 
koncertas ir kiti renginiai. Ta 
proga rengiama ir dail. M. K. 
Čiurlionio reprodukcijų paro
da birželio 24 — liepos 8 d.d. 
Confederation College patalpo
se. Thunder Bay vietovėje lietu
viai nėra gausūs, bet veiklūs. 
Tenykščio laikraščio “Northern 
Mosaic” gegužės-birželio laido
je lietuviams paskirtas visas 
puslapis (su nuotraukomis). Be 
to, atskiras puslapis duotas me
džio skulptoriui Jonui Mockui, 
garsėjančiam savo drožiniais. 
Įdėtos net septynios jo kūrinių 
nuotraukos.

“Aitvaras” pradeda ruoštis 
lietuviškųjų teatrų festivaliui, 
kuris įvyks 1977 m. Toronte. 
Pasirinkta vaidinti St. Pilkos 3 
v. komedija “Žemės rojus”. 
Vaidmenų skirstymas numaty
tas birželio mėn., o repeticijos 
prasidės rugsėjo mėnesį. Suin
teresuotieji prašomi kreiptis į 
rež. Aid. Dargytę - Byszkiewciz 
tel. 247-3770.

“Aitvaro” teatro rež. Aid. 
Dargyte-Byszkiewicz buvo antrą 
kartą pakviesta vaidinti į CBC 
filmų s tu d i j a veikale “Cry 
Wolf”. Filmas bus rodomas ru
denį per CBC televizijos tink
lą. Apie tai bus pranešta spau
doje. Jos rūpesčiu ir kiti trys 
asmenys atlieka minėtame fil
me statistų vaidmenis — M. Ab
romaitis, Al. Byszkiewicz ir Aid. 
Lukošienė.

Svečiai. Iš Ispanijos yra at
vykęs kun. Br. Jurkšas, seniau 
vadovavęs Prisikėlimo par. cho
rui. Jis aplankė filatelijos paro
dą Niujorke. Paviešėjęs Kana
doje, grįš Ispanijon. — Iš JAV 
pas gimines p. Pilipavičius yra 
atvykęs kun. St. Šantaras. Pra
ėjusį sekmadienį koncelebravo 
Mišias Prisikėlimo šventovėje.

Tautybių savaitė — Karava
nas bus birželio 18-26 dienomis. 
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
bus įrengtas Prisikėlimo par. sa
lėse. Šiuo metu platinami įėji
mo pasai (po $3). Jie galioja 
visų tautybių paviljonuose. Apy
linkės valdyba kviečia visus tau
tiečius įsigyti tuos pasus iki bir
želio 12 d., nes už iki tos datos 
parduotus pasus Liet. Bendruo
menė gauna po $1. Už po tos 
datos parduotus pasus gautos 
lėšos eina Karavano centrui. 
Apylinkės valdybos atstovai Ka
ravano pasus platina visose pa
rapijose po pamaldų.

Pilietybės Dienos proga gegu
žės 20 d. Ontario gubernatorė 
ir jos vyras Donald W. McGib- 
bon suruošė priėmimą vyriausy
bės patalpose Queen’s Park. Ja
me dalyvavo konsulai, daug 
įvairių pareigūnų ir tautinių 
grupių atstovai. Iš lietuvių atsi
lankė gen. konsulas dr. J. Žmūi- 
dzinas su Ponia ir KLB krašto 
valdybos pirm. J. R. Simanavi
čius.

Moksleivių susirinkimas. Ge
gužės 16 d. Prisikėlimo par. at
eitininkų kambaryje įvyko atei
tininkų moksleivių susirinki
mas. čia buvo išrinkta nauja 
Stasio Šalkauskio kuopos valdy
ba. Rima Gustainytė vėl išrink
ta pirmininke, Rūta Girdauskai- 
tė — vicepirmininke, Birutė 
Nakrošiūtė — sekretore, Dana 
Jokubaitytė — iždininke, Kris
tina Norkutė — socialinių rei
kalų vedėja, Laimis Andrulis — 
korespondentu. Nutarta sureng
ti ateitininkų iškylą birželio 6 
d. Apie ją bus pranešta vėliau.

Aušra ir Jonas Jurašai, nese
niai lankęsi Toronte, atsiuntė 
laišką “TŽ” redakcijai, kuria
me tarp kita ko sako: “Iš To
ronto kelionės mus vis tebely
di šviesus ir šiltas prisiminimas. 
Dar kartą perduokite mūsų pa
dėką ir geriausius sveikinimus 
kun. Ažubaliui ir visiems, ku
rie mums parodė tiek gražaus 
dėmesio bei šilumos?’ — Viešė
dami Toronte, A. J. Jurašai įre- 
kordavo pasikalbėjimus su p.p. 
Mazurkevičiais ir “TŽ” redak
toriumi. Jie buvo perduoti pa
vergtai Lietuvai per “Laisvės 
Radiją” Muenchene.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba sudaryta To
ronte pagal jaunimo kongreso 
pageidavimą P. Amerikoje. Bu
vę kongreso atstovai korespon- 
denciniu būdu turi dar ją pa
tvirtinti. Kadangi naujoji dar 
neturi lėšų veiklai, pirmoji at
ėjo į pagalbą Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, atsiuntusi 
$1,200.

“Encyclopedia Lituanica” To
ronte sėkmingai platina L. Ta
mošauskas (tel. 531-4469). Pa
staruoju metu jis surado 11 pre
numeratorių. ši enciklopedija 
anglų kalba yra leidžiama bos- 
toniškio J. Kapočiaus, kuris iš
leido ir 36 tomų “Lietuvių En
ciklopediją”. Angliškosios en
ciklopedijos jau išėjo 4 tomai, 
bus dar du. Redaguoja istorikai 
S. Sužiedėlis ir J. Jakštas. Tai 
puikus informacijos šaltinis lie
tuviams ir kitataučiams. Vieno 
tomo kaina — $25.

Žurnalo “Moteris” išėjo kovo- 
balandžio numeris. E. Vasiliū- 
nienė rašo apie pedagogę M. 
Varnienę, P. Gaučys apie mote
rų pažiūras į moterys, A. Sau- 
dargienė pateikia beletristikos,
S. Vilkauja — savo atsiminimų,
T. Pautieniūtė — poezijos. Yra 
knygų recenzijų, moterų veik
los apžvalga, nekrologai, madų 
skyrius.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Sekmadienį, gegužės 16, mū

sų šventovėje pamaldų metu matėsi 
tik mažas būrelis tikinčiųjų,' nes 
dauguma buvo nuvykę į Aušros Var
tų parapijos 25 metų jubilėjinę šven
tę. Mūsų šventovėje pamaldas laikė 
prancūzų tautybės kunigas, kuris ta 
proga pasakė gan ilgoką pamokslą 
prancūzų kalba.

— Parapijos komitetas birželio 20 
d. Skruibio ūkyje - vasarvietėje, 
prie Otavos upės, rengia pavasario 
gegužinę - pikniką. Visi esame kvie
čiami atsilankyti ir kartu praleisti 
sekmadienį. Būtų labai gera, kad at
važiuodami nepamirštumėme ką 
nors atsivežti gegužinės loterijai.

K. A.
Reginai Staškevičiūtei, kurios ves

tuvės su Juozu Piečaičiu bus birže
lio 12 d. AV šventovėje, A. Ottienės, 
St. Baršauskienės ir sesers A. Dreše- 
rienės iniciatyva gegužės 2 d. buvo 
suruoštas mergvakaris. Pobūvį par. 
salėje pradėjo A. Ottienė, padėko
dama visoms atsilankiusioms, o bū
simajai nuotakai Reginai — laimės 
ir sėkmės šeimyniniame gyvenime. 
Pobūvį pravedė A. Drešerienė. Re
gina gavo daug dovanų ir sveikini
mų net iš Lietuvos. Ji padėkojo už 
viską ir visoms dalyvėms, ypač dide
lę padėką išreiškė savo gerajai ma
mai. Dalyvavo per 150 viešnių.

Balandžio 30 d. brolio Vinco ir Sil
vijos Piečaičiu namuose, dalyvaujant 
per 50 Juozo draugų, įvyko prieš- 
vestuvinis pobūvis, kuriame dalyva
vo ir Regina. Šalia kitų dovanų, bu
vo įteiktas labai vykęs inž. Gyčio 
Vazalinsko Juozo ir Reginos šaržas, 
po kuriuo pasirašė visi dalyviai.

Aušros Vartų parapijos klebono 
kun. J. Kubiliaus 70 m. amžiaus su
kakties pagerbimas ruošiamas birže
lio 26 d. AV par. salėje. Sykiu bus 
švenčiamos ir Joninės. Programoje 
numatytas Joninių laužas, gera vaka
rienė, muzika ir šokiai. Norintieji 
dalyvauti prašomi kvietimus įsigyti 
iki birželio 20 d. pas platintojus — 
J. Šiaučiulį, D. Staskevičienę, Iz. Ma- 
lišką, A. Mylę ir V. Sušinską. Pa
gerbimą rengia L. K. Mindaugo šau
lių kuopa, talkina AV par. k-tas, 
moterų draugija, žvejotojų - medžio
tojų klubas ir jūrų šaulių kuopa.

“Gintaro” ansamblis pastaruoju

metu koncertavo Toronte, Otavoje, 
CBC televizijos stotyje ir Place Bo
naventure. “Gintaro” laukia visa eilė 
pasirodymų: liepos 1, Dominion Day, 
Place des Nations; liepos 4 — Inter
national Band Shell. Tie trys koncer
tai ansambliui duos $1200 pajamų. 
Liepos 24 d. gintariečiai koncertuos 
olimpiadoje, rugsėjo mėn. — Matan- 
ne - Gaspe, lapkričio mėn. — Londo
ne, Anglijoje. Rugpjūčio 22 d. bus 
išvyka į "Dainavą”, kurioje Z. Lapi
nas turi savo vasarvietę. Čia ansamb
lis darys nuotraukas, duos koncertą 
ir po įtempto darbo pailsės.

AV parapijoje gegužės 9 d. buvo 
dvi gražios šventės — pirmoji Ko
munija ir Motinos Dienos minėji
mas. Komuniją priėmė: Marius Bi
jūnas, Erikas Jurgutis, Lana Luko- 
ševičiūtė, Dana Mickutė, Aldona Gu- 
daitė, John Krasowski, Brian Sohuj- 
ko-Spencer ir Angela Gsaitė. Pir
mieji keturi buvo paruošti lietuviš
kai, kiti — angliškai. Seselės Paulės 
rūpesčiu pirmosios Komunijos iš
kilmės buvo įspūdingos, Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. J. 
Aranauskas. šventovė buvo pilna 
žmonių. Dauguma priėmė Komuni
ją-

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
Motinos Dienos minėjimas, kurį ren
gė KLB Montrealio apylinkės val
dyba. Minėjimą pradėjo programos 
pranešėja Audronė Jonelytė, trum
pai apibūdino šventės reikšmę. Vie
nos minutės susikaupimu buvo pa
gerbtos visos gyvos ir mirusios mo
tinos. Aktorė E. Kudabienė pasirodė 
net tris kartus. Daug gražių minčių 
girdėjome apie mūsų mielą motiną. 
Skaitė ištraukas mūsų rašytojų. 
Girdėjome deklamacijas, dainas ir 
vaidybą. Pabaigai visus labai links
mai nuteikė “Grybų karas”. Rytis 
Bulota, pritardamas gitara, padaina
vo dvi dainas prancūziškai ir vieną 
lietuviškai: “Stoviu aš parimus prie 
rūtų darželio”. Lituanistinės mokyk
los mokiniai, vadovaujami mokyt. 
Rasos Lukoševičiūūtės, labai gerai 
pašoko kelis tautinius šokius. Akor
deonu grojo L. Staškevičius. Mūsų 
mažieji šokėjai viešnią aktorę E. 
Kudabienę apdovanojo gėlėmis. Taip 
pat nepamiršo Rasos su Ryčiu. Gė
lėmis buvo papuoštos ir motinos, da
lyvavusios minėjime.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einomqsios s-tas 6,0% Asmenines ....................... 11.0%
Taupomąsias s-tai 8.25% Nekiln. turto ...................... 10.75%
Term. ind. 1 m. 9.5% čekių kredito ...................... 12.0%
Term. ind. 2 m. 9.75% Investacines nuo .............. ...... 11%
Term. ind. 3 m. 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės opdrau- Nemok, gyvybė* apdr. iki $10.000
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumq.

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. Ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro Ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Irena ir Jonas Kačinskai, ka
daise gyvenę Belgijoje, vėliau 
Sudbury, Ont., yra įsikūrę St. 
Petersburge, Floridoje. Praėju
sią savaitę lankėsi Toronte pas 
savo bičiulius. Ta proga, lydimi 
p. Štuikių, aplankė “TŽ” redak
ciją ir paliko auką spaudai pa
remti. Nors abu išėję į pensiją, 
aktyviai dalyvauja lietuviškaja
me gyvenime. Jų sūnus Romas 
yra psichologijos profesorius 
Sudburio universitete. Antrasis 
sūnus Ričardas ruošiasi tęsti 
studijas tame pačiame univer
sitete. Iš Toronto p.p. Račins- 
kai nuvyko pas sūnų Romą ir 
marčią Danguolę Sudburyje. 
Jiedu dėkoja už malonų priėmi
mą Toronte St. ir A. štuikiams, 
B. Matulevičiams ir kitiems.

Toronto Maironio mokyklos 
Vila skyrius 1976 m. gegužės 8 
d. išleisdino duplikatoriumi 
spausdintą laikraštėlį "Saulės 
spinduliai”. Jame sudėti moki
nių laiškai, rašinėliai, iliustra
cijos, mįslės. Yra net ir juokų. 
Pvz. vienas jų: “Mokytojas — 
Kaip tu gali padaryti tiek daug 
kvailysčių per dieną? Mokinys 
— O, aš keliuosi labai anksti...” 
Laikraštėlį redagavo Jūratė 
Uleckaitė, rinko rašinėlius Ber
nadeta Abromaitytė, piešė 
iliustracijas — Rasa Slapšytė, 
Aldona Kasperavičiūtė, Zita 
Prakapaitė (ir juokus parinko), 
sportu rūpinosi Rimas Budrys.

Danos Kazlauskaitės ir Algio 
Vanago sutuoktuvės įvyko ge
gužės 22 d. Prisikėlimo par. 
šventovėje. Santuoką palaimino 
ir pamokslą pasakė kun. J. Staš- 
kus. Mišias su juo koncelebravo 
kun. A. Simanavičius, OFM. Mi
šių metu giedojo sol. V. Veri- 
kaitis. Vaišės įvyko didžiojoje 
Anapilio salėje. Vaišių stalą pa
laimino klebonas kun. P. Ažu
balis. Programą pravedė Algis 
Kairys. Jaunuosius sveikino gi
minės, draugai ir artimieji, ku
rių daugelis buvo atvykę ir iš 
JAV. Taipgi buvo gauta sveiki
nimo telegramų iš Lietuvos. Da
lyvavo apie 300 asmenų.

“The Toronto Star” gegužės 
17 d. šeimos bei pramogų sky
riuje išspausdino pusės pusla
pio reportažą tema “Estonians 
are faithful to homeland cultu
re”. Jo autorius — dienraščio 
redakcijos narys Brian Vallee. 
Reportažas iliustruotas dviem 
nuotraukom, vaizduojančiom es
tu kalbos mokymą parengiama
jame mokyklos skyriuje. Estų 
Namuose veikianti mokykla ir 
kalbos kursai, kur mokosi 500 
vaikų ir suaugusių. Aplamai, 
estų gyvenimas Toronte pavaiz
duotas labai pozityviai, suminė
ti jų laimėjimai daugelyje sri
čių. Silpnoji pusė — mišrios 
santuokos, kurių dabar esą 
50%.


