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Darbą vainikuojant
Spaudoje pasirodė pranešimas, kad Lietuvos Kankinių 

šventovė Mississaugoje-Toronte pagaliau bus šventinama 
birželio 11 dieną. Ši iškilmė prasmingai supuola su si- 
birinių trėmimų minėjimu. Tai bus didelių pastangų ir 
ilgo darbo vainikavimas, vertas platesnio dėmesio. Naujos 
šventovės atsiradimas šiuo metu, kai visoje lietuvių išei
vijoje statybinis laikotarpis yra pasibaigęs, liudija pastan
gų išskirtinumą. Pastaraisiais metais, berods, tik Detroito 
lietuviai ryžosi naujos šventovės ir kultūrinio centro sta
tybai. Toronto lietuvių dalis, kuri spietėsi Šv. Jono Kr. 
parapijoje, ryžosi naujam dideliam žygiui po ilgų svarsty
mų, nes šiais laikais pajudėjimas j naują vietą yra susi
jęs su daugybe formalumų ir nepaprastai didelėmis išlai
domis. Ryžtingi parapijiečiai viso to nepabūgo ir laimėjo 
— Toronto vakaruose atsirado plataus masto sodyba Ana
pilis, nauja lietuviška tvirtovė, kurios reikšmė ilgainiui 
didės. Originalus projekto dalykas yra tas, kad religinė 
dalis yra atskirta teisiniu požiūriu nuo bendrojo projekto, 
kurio šeimininku yra lietuviška korporacija. Idėjiniu po
žiūriu Anapilis yra bendra lietuviška visuma, apimanti 
religinę, tautinę, kultūrinę ir visuomeninę sritį, o teisiniu 
atžvilgiu yra simbiozinė institucija. Ligšiolinė patirtis ro
do, kad toks dvilypis projektas, tvarkomas vieningos vado
vybės, gali visai sklandžiai funkcijonuoti.

ANAPILIO sodybos projekto sumanytojai, kurių darbas 
ZA jau vainikuojamas, išėjo viešumon ne tik su plačiu 

užmoju, bet ir su nauja idėja, kuri yra nebe vietinio, 
o visuotinio pobūdžio. Ta idėja — Lietuvos kankinių iškė
limas bei jų vardo įamžinimas. Iki šiol buvome įpratę savo 
religiniame gyvenime imti pavyzdžius iš italų, prancūzų, 
vokiečių, airių ir kitų. Kas lietuviška, kažkaip buvo laiko
ma mažiau vertinga. Vardai vis būdavo parenkami iš kitų 
tautų, nes atrodė “garbingesni”. Paveikslų siužetams bu
vo renkami įvairių tautų asmenys, įvykiai, simboliai; vit
ražams parenkamos scenos taip pat iš kitų tautų religinio 
gyvenimo. Atrodė, kad mes krikščioniškajame gyvenime 
nieko savito neturime. Tiesa, lietuviai, labai vėlai įsijungę 
į krikščioniškų tautų gretas, mažiau tokio lobio sukūrė, 
tačiau jo nestokojo, tik juo nesirūpino. Išryškėjus ^gtuviš- 
kajai sąmonei, atėjo laikas pamatyti, įvertinti ir iškelti sa
vo religinio gyvenimo deimančiukus. Jų tarpe labai ryš
kiai spindi mūsų kankiniai, tačiau jų spindėjimas siekia 
dar neplačiai. Jų garbė dar nesiekia ne tik tarptautinės 
plotmės, bet net ir savosios. Tai rodo mūsų religinio gyve
nimo vadovų dėmesio stoką taip svarbiam dalykui. Lie
tuvos Kankinių parapijos vadovybė buvo viena iš pir
mųjų tame sąjūdyje.

NAUJOJI šventovė iškelia ne tik bendrą Lietuvos kan
kinių vardą tautinėje ir tarptautinėje plotmėje, bet ir 
išryškina kelis rinktinius veidus, kurie, lyg ir atsto
vai, kalba ne tik lietuvių, bet ir visų kitų tikinčiųjų Bend

rijai. Panašiai, kaip ir Kanados Kankinių šventovėje, ma
tyti ir mūsiškėje asmenys, kurie liudija faktą, kad mes 
taip pat turime kankinius, atidavusius savo gyvybę ir gy
venimą už krikščioniškąjį tikėjimą. Jiems yra skirti penki 
vitražai, iš kurių jie spindi ne tiktai skaldyto stiklo, bet ir 
moraline šviesa. Štai jų eilė: arkiv. Teofilius Matulionis, 
arkiv. Mečys Reinys, vysk. Vincentas Borisevičius, prof. 
Pranas Dovydaitis (be įrašo, bet lengvai atpažįstamas) ir 
nežinoma kankinė. Kitame dideliame vitraže vaizduojama 
lietuvių kova už krikščioniškąjį tikėjimą įvairiomis sceno
mis — motina, mokančia vaikus maldų, knygnešiu, gabe
nančiu religinę ir tautinę literatūrą iš Prūsijos, kazokais, 
puolančiais šventoves ir t.t. Kituose vitražuose pabrėžia
ma daugiau patriotinė mintis, kaip pvz. motina, guodžianti 
mirštantį kovotoją, vytis, skriejantis per savo kraštą sau
lėtekio link ... Viskas betgi sueina į centrą — triumfuo
jantį Kristų, kuriame spindi galutinė pergalė. Aplamai, 
ši šventovė yra turiningas lietuvių paminklas, skelbiąs 
mūsų tautos ir tikėjimo garbę. Pr. G.

cPasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDŽIUS NUSIGINKLAVIMO KLAU
SIMU nustelbė prez. J. Carterio Vašingtone sušaukta Š. Atlanto 
Sąjungos valstybių vadų konferencija, atskleidusi vis didėjantį 
Sovietų Sąjungos apsiginklavimą. Tai liudija karinis Š. Atlanto 
Sąjungos ir Varšuvos Sąjungos balansas centrinėje. Europos da
lyje. Varšuvos Sąjunga turi 20.500 tankų, 2.800 lėktuvų, 10.000 
patrankų, 955.000 karių. Š. Atlanto Sąjunga Europai ginti yra 
sutelkusi 7.000 tankų, 2.000 lėktuvų, 2.700 patrankų ir 670.000 
karių. Prie šio balanso tenka pridėti ir sparčiai augantį Sovietų 
Sąjungos karo laivyną, ypač jo gausius povandeninius laivus. 
Prez. J. Carteris užtikrino konferencijos dalyvius, kad šiuo metu 
S. Atlanto Sąjunga yra pakankamai pajėgi sustabdyti Varšuvos 
Sąjungos puolimą, bet reikalai*-----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Nauji potvarkiai
Ontario vyriausybė pakeis 

kaikuriuos alkoholio vartojimą 
tvarkančio įstatymo paragrafus. 
Naująjį jų projektą provinci
niam parlamentui pateikė L. 
Grossmanas — ministeris var
totoju reikalams. Pirmiausia 
atšaukiamas leidimas jaunimui 
legaliai vartoti alkoholį nuo 18 
metų amžiaus, duotas prieš ke
letą metų, ši amžiaus riba da
bar bus padidinta iki 19 metų 
nuo š. m. rugsėjo 1 d. Pakeiti
mas motyvuojamas padidėjusiu 
jaunuolių girtavimu, didesniu 
tokio amžiaus girtų vairuotojų 
skaičiumi, noru išjungti alko
holį iš vidurinių mokyklų. Gal
vosūkį restoranų bei smuklių 
savininkams sudarys perėjimas 
į naująjį įstatymą, nes gerti bus 
leidžiama tiems jaunuoliams, 
kurie 18 metų amžiaus sulauks 
iki š.m. rugpjūčio 31 d. Tos 
teisės betgi neturės jaunuoliai, 
kuriem 18 metų sukaks po šios 
datos. Už šį suvaržymą L. 
Grossmanas atsilygino viena 
lengvata — alkoholio vartoji
mu viešose užeigose sekmadie
niais be maisto. Lig šiol alko

holinius gėrimus tebuvo gali
ma užsisakyti kaip maisto pa
pildą. Ši taisyklė negaliodavo 
kitomis savaitės dienomis. 
Lengvata laikytinas ir alkoho
lio taisyklių atšaukimas keleivi
niams lėktuvams, skrendan
tiems virš Ontario teritorijos. 
Seniau rinkimų dieną viešosios 
gėryklos turėjo būti uždarytos 
iki balsavimo užbaigos. Dabar 
jos galės veikti visą rinkimų 
dieną.

Ypatingas dėmesys įstatymo 
pakeitime teko automobilių vai
ruotojams. Pagal senąjį įstaty
mą policija suimdavo tokius 
vairuotojus, kurių kraujuje bū
davo rasta 80 miligramų alko
holio. Jie būdavo kaltinami gir
tu ar pusiau girtu automobilio 
vairavimu. Šią ribą palieka ir 
naujasis įstatymas, padidinda
mas pinigines baudas ir leidimo 
suspendavimą net iki trejų me
tų. Naujove laikytinas arti gir
tumo esančios 50 miligramų 
alkoholio ribos įvedimas. To
kiems vairuotojams policija at
ims jų automobilių raktus 24

(Nukelta į 6-tą psl.)

Triumfuojančio Kristaus bareljefas naujai pastatytoje Lietuvos Kankinių šventovėje Mississaugoje-Toronte. Jis 
išreiškia krikščionišką mintį — kančia baigiasi pergale. Autorius — R. Mozoliauskas P^uotr. O. Burzdžiaus

"Aš tikiu j tautu laisvę
Taip pareiškė buvęs sovietų generolas Grigorenka spaudos konferencijoje Toronte

Disidentu tapęs raudonosios 
armijos II D. karo herojus, ke
lių žvaigždžių generolas P. Gri
gorenka gegužės 18-19 dieno
mis lankėsi Toronte ir, ukrai
niečių globojamas, turėjo spau
dos konferenciją, kurioje pla
čiai ir drąsiai pasisakė apie 
Sovietų Sąjungos būklę ir jos 
santykius su Vakarais. Kalbėjo 
rusiškai, anglo, ir prancūzės 
vertėjų padedamas.

Konferencijos pradžioje ge
nerolas apie pusvalandį truku
siame įžangos žodyje apibūdino 
Sovietų Sąjungą, kaip jis ją 
mato dabar.

Imperialistinė valstybė
Savo laiku, sakė jis, Sov. Są

junga pasiūlė Jungtinėse Tau
tose rezoliuciją, smerkiančią 
kolonizmą. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta. Deja, tai 
liko tik popieriuje, nes pati 
Sov. Sąjunga yra tapusi koloni
jine imperija. Jos pareigūnai 
turi du veidus: vieną meilų, be
sišypsantį Vakarams, o kitą 
žiaurų, žiūrintį ką ir kaip dar 
galima pasigrobti. Imperija 
stengiasi paglemžti kuo dau
giausia vadinamųjų neutralių
jų valstybėlių perversmo būdu, 
nevengiant kruvinų aukų. Pas
kutinė auka yra Afganistanas. 
Sekančioji bus turbūt Turkija, 
buvusi tradicinė caristinės Ru
sijos priešininkė, Atlanto S-gos 
narė. Neseniai ten įvyko de
monstracijos, kuriose žmonės 
nešė raudonas vėliavas ir Sov. 
Sąjungos politbiuro vadų pa
veikius vietoje tradicinio Ata- 
turko portreto, buvusio moder
niosios Turkijos kūrėjo. Nega
lėdama JAV-bių tiesiogiai ar 
subversyviniai įveikti, ji sten
giasi jas apsupti. Atlanto ir Ra
musis vandenynai yra pilni so
vietų povandeninių laivų, nuo

lat “manevruojančių”, o Afri
koje ir Azijoje jau pilna rau
donųjų bazių. Kanada, den
gianti JAV-bes iš šiaurės, tuo 
būdu yra atsidūrusi labai svar
bioje strateginėje padėtyje.

Po to sekė klausimai, trukę 
apie dvi valandas. Čia juos pa
teikiame sugrupavę į temas, 
kad būtų lengviau sekti.

— Žinome Jūsų kritimo ke
lią nuo generolo-herojaus iki ei
linio kareivio, pagaliau pateku
sio j beportnamį. Kurios dienos 
buvo pačios sunkiausios?

— Patekau į nemalonę dar 
Chruščiovo įaikais, nes daug iš 
jo tikėjausi, bet pagrindinis 
kritimas prasidėjo su Brežne
vu. Iš aktyviosios tarnybos per
kėlė profesorium į Frunzės var
do karo akademiją (generolas 
yra tankų specialistas), paskui 
iš ten atleido, atėmė ordinus, 
atėmė visus laipsnius, padarė 
eiliniu kareiviu ir pagaliau pa
sodino į kalėjimą vienutėje. 
Baigiau kaip kalinys bepročių 
ligoninėje. Tai buvo sunkiau
sios mano dienos. Buvau tos 
specialios ligoninės vienutėje. 
Čia žmogus esi vienas su savo 
mintimis, bet kai išleidžia pasi
vaikščioti, tai nėra su kuo kal
bėti — visi kvaili. Paskui per
kėlė mane į kambarį, kuriame 
buvo 20 kalinių, iš jų 19 psi
chiškai nesveikų. Jei toje vie
toje būčiau ilgiau pabuvęs, tai 
ir aš šiandien būčiau beprotis.

— Kaip pavyko išsilaisvinti?
— Matote, nežiūrint visko, 

tebebuvau žinomas užsienyje ir 
turėjau ginklo draugų iš tų lai
kų, kai kartu su vakariečiais 
kariavome prieš hitlerinę Vo
kietiją. Tų draugų dėka gavau 
leidimą atvykti pas savo sūnų 
į JAV-bes, bet kai tik atvykau, 

man atėmė sovietų pilietybę. 
Tai reiškia, likau be teisės grįž
ti pas savo šeimos narius.

— Kokie buvo pirmieji Įspū
džiai Vakaruose?

— Pirmieji įspūdžiai buvo 
patirti Italijoje. Pasigedau šil
to nuoširdumo, kurio, tikėjausi, 
nors visi buvo labai mandagūs 
ir korektiški. Kai Milano uni
versitetas pakvietė mane pa
skaitai, valdžia ilgai delsė, kol 
davė leidimą. Pirmą kartą kal
bėjau atvirai, ne taip, kaip man 
būdavo sakoma ką kalbėti, bet 
taip, kaip maniau. Kalbą bai
giau maždaug taip: “Žinau, kad 
jūsų dauguma yra socialistai, 
o kiti jau tapę komunistais. Aš 
pats pradžioje buvau socialis
tu, o vėliau komunistu ištisus 
48 metus. Manau, kad jūs to
kios klaidos nepadarysite”. Po 
tų žodžių auditorija triukšmin
gai ir šiltai plojo, ir iš kausy- 
tojų padvelkė į mane pirmas 
gilus nuoširdumas, patirtas 
naujame pasaulyje.

— Mums atrodo, kad sovie
tuose labai keistai interpretuo
jamas žodis demokratija.

— O taip, tas žodis ten tik 
pajuokai pastatytas, nes niekas 
tuo netiki arba nežino, ką tas 
žodis iš tikrųjų reiškia. Pana
šiai yra ir su taip vadinama so
vietine ideologija, kuria niekas 
netiki, nors visi viešai ją giria 
ir garbina.

— Kaip daug yra disidentų, 
panašių kaip Jūs?

— Drąsuolių nėra perdaug, 
nes tai yra tiesioginis kelias 
užsitraukti visokias asmenines 
nelaimes, bet slaptų yra masė. 
Pamatytumėt kas pasidarytų, 
jei galima būtų laisvai balsuoti.

(Nukelta į 2-rą psl.) 

gali pasikeisti ateityje. Dėl šios 
priežasties konferencijoje buvo 
priimtas nutarimas sekančių 10 
metų laikotarpyje S. Atlanto 
Sąjungos apsiginklavimą padi
dinti $80 bilijonų. Tai bus pa
siekta metiniu visų narių gink
lavimosi didinimu. Nemaža dė
mesio konferencijoje susilaukė 
ir Sovietų Sąjungos bei Kubos 
avantiūros Afrikoje, kur dabar 
jau yra apie 40.000 kubiečių 
karių Angoloje ir Etiopijoje. 
Jų įsitvirtinimas Afrikos valsty
bėse ateityje gali sudaryti pavo
jų Š. Atlanto Sąjungos susisie
kimo linijoms vandenynuose, 
naftos tiekimui. Ypač visus iš
judino Sovietų Sąjungos sureži
suotas katangiečių įsiveržimas 
iš Angolos į Zairą, ten įvyku
sios baltųjų ir negrų skerdynės, 
kurias sustabdė belgų ir prancū
zų svetimšalių legijono parašiu
tininkai. Pagalbos Zairui klau
simas svarstomas šią savaitę ki
toje konferencijoje Paryžiuje. 
Prez. J. Carteris taipgi nutarė 
pasiųsti karinę savo delegaciją 
į Somaliją, kurią vis labiau 
spaudžia Etiopiją remianti So
vietų Sąjunga su savo kubie
čiais samdiniais. Delegacijos 
nariai susipažins su kariniais 
Somalijos poreikiais. Atrodo, 
jai bus pradėti tiekti amerikie
tiški ginklai.
Svečias iš Maskvos
Tokiose aplinkybėse veidmai

niškas buvo Prahoj viešėjusio L. 
Brežnevo propagandinis pasiū
lymas sustabdyti atominį gink
lavimąsi, jo mestas kaltinimas 
S. Atlanto Sąjungai, kad ji ruo
šia karo planus Vašingtono 
konferencijoje. L. Brežnevas 
taipgi apkaltino š. Atlanto Są
jungą Zairo pažeidimu, kuris 
buvo įvykdytas belgų ir pran
cūzų parašiutininkų. Pasak L. 
Brežnevo ir sovietinės propa
gandos, Kolwezio gyventojus 
žudė ne įsiveržėliai katangie- 
čiai, o Į Zairo reikalus įsikišę 
parašiutininkai. L. Brežnevas 
nutyli esminį faktą, kad katan- 
giečius šiai invazijai marksisti
nėje Angoloje paruošė kubie
čiai, o apginklavo Sovietų Są
junga. Pastarosios gyventojam 
dėl šio nutylėjimo turbūt keis
tai atrodė pranešimas spaudo
je, kad demonstrantai Zairo 
sostinėje Kinšašoje puolė So
vietų Sąjungos ambasadą, išdau
žė jos langus, nuvertė tvoras. 
Kai sovietai šaukėsi policijos 
apsaugos, jos nebuvo susilauk
ta. Iš tokio neapdairaus TASSo 

v .
Siame numeryje:

Darbų vanikuojant 
Lietuvos Kankinių šventovės dedikacijos-šventinimo proga 

"Aš tikiu i tautų laisvę"
Buvusio generolo Grigorenkos mintys, pareikštos Toronte 

Uždaviniai išeivijai ir tėvynei
Britanijos katalikų veikėjų suvažiavime keltos mintys 

Lankėsi raudonasis caras
L. Brežnevas Bonnoje: pasitarimai ir demonstracijos 

Opusis klausimas baltistikos konferencijoje 
Žydų-baltiečių klausimas nėra pakankamai išgvildentas 

Dideliam darbui — daug rankų 
Pasaulio Lietuvių Dienos turėtų pasiekti viešumą 

Ar geriau vėliau, negu niekad?
Atsiliepimas į dr. A. Štromo pareikštas mintis

Ka duoda valdžia?
Etninės grupės Kanadoje ir parama jų mokykloms 

"Vitolio raudos" vertimas
Naujausias Kraševskio veikalo vertimas į lietuvių kalbą

» Iš Sibiro poezijos
Ilgai Sibire kentėjusio tautiečio eilėraščiai

pranešimo spaudai skaitytojai, 
be abejonės, buvo priversti pa
sidaryti išvadą, kad tikrasis kal
tininkas dėl įvykių Zaire yra ne 
S. Atlanto Sąjunga, o pati So
vietų Sąjunga.

Suėmė teroristus
Jugoslavijos policija viename 

Zagrebo viešbutyje suėmė ke
turis vokiečių teroristus, pri
klausančius Raudonosios Armi
jos grupei. Suimtieji — Brigit
te Mohnhaupt, Siegelinde Hoff
mann, Rolf Wagner ir Peter 
Boock yra įtariami pramoninin
ko M. Schleyerio pagrobimu ir 
nužudymu. Jų pėdsakus aptiko 
vokiečių detektyvai, kai Pary
žiuje buvo sulaikyti kiti du te
roristai — Stefan Wisniewski ir 
Marion Folkerts. Iš kalėjimo V. 
Berlyne penkios ginkluotos mo
terys, suvaidinusios advokates, 
išlaisvino teroristą T. Meyerį, 
teisiamą už teisėjo G. von 
Drenkmanno nužudymą 1974 
m. šis incidentas liudija didė
jantį moterų vaidmenį teroris
tinėje veikloje. Penkiolikos 
j ieškomų teroristų sąraše net 
10 yra moterys.

Piniginė bauda
J. Orlovo bylos metu teismo 

salėn bandė įeiti Nobelio tai
kos premijos laureatas A. Sa
charovas su žmona. Kai milici
ninkai pastojo kelią, įvyko su- 
sistumdymas. Vėliau jie buvo 
apkaltinti smūgiais į milicinin
kų veidus. A. Sacharovas dabar 
painformavo vakariečius žurna
listus apie susilauktą piniginę 
baudą rubliais, kuri esanti verta 
$128. Jam buvusi paskirta $71 
bauda, o jo žmonai — $57.

Slapti įrenginiai
JAV ambasadoj Maskvoje bu

vo aptikti slapti elektroniniai 
sovietų įrenginiai. Amerikie
čiai juos rado dūmtraukyje ir, 
sekdami laidus, atsidūrė tune
lyje po gretimu pastatu, kur 
prie specialios aparatūros sėdė
jo KGB šnipas. Pamatęs ame
rikietį mariną, jis pabėgo, pa
likęs visą aparatūrą. Dabar ją 
tiria amerikiečių specialistai, 
pirma užmūriję tunelį. Dėl šio 
špionažo ambasada įteikė pro
testo notą Sovietų Sąjungos vy
riausybei. Prie šio incidento 
tenka pridėti ir tris susektus 
sovietų šnipus, dirbusius Jung
tinėse Tautose. Jų veiksmai ne
suderinami su L. Brežnevo nuo
lat peršamu atolydžiu.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

"Aš tikiu į tautu laisvę”

* ŠEIMA, O NE RELIGINĖ 
BENDRIJA yra svarbiausias veiks
nys, apsprendžiąs moralines moters 
pažiūras. Tokių išvadų priėjo “Mc
Call’s” žurnalas, apklausinėjęs 60.- 
000 moterų. Pagal to žurnalo duo
menis, 9 iš 10 amerikiečių moterų 
tiki Dievą, 80% tiki pomirtinį gyve
nimą ir 66% kasdieną meldžiasi, ta
čiau tik 17% pripažįsta, kad mora
liniame apsisprendime pagrindinę 
įtaką turinti religinė Bendrija. 99% 
moterų pasisakė, kad pagrindinę at
sakomybę už vaikų moralinį auklė
jimą turi tėvai, o tiktai 6% tokią at
sakomybę priskyrė K. Bendrijai. 74 
% moterų prisipažino, jog savoje 
vaikystėje moraliniu atžvilgiu la
biausiai buvo paveiktos savo tėvų. 
Antroje vietoje, po tėvų, katalikės 
suminėjo K. Bendriją (25%), bap- 
tistės — Šv. Raštą (23%), o žydės 
— savo apsisprendimą iš patirties 
(20%). Nors 70% anketą atsakiu
siųjų moterų laikė užvedybinį lytinį 
santykiavimą nuodėmingu, tiktai 53 
% pasisakė prieš priešvedybinį lyti
nį santykiavimą. 66% moterų nusa
kė homoseksualizmą kaip nuodėmin
gą ir nemoralų elgesį. 92% apklau
sinėtų moterų buvo krikščionės, 
5.4% — žydės, o 1.7% — ateistės 
arba agnostikės. 61% apklausinėto- 
jų moterų buvo nuo 21 ni. iki 49 m. 
amžiaus. Apie 75% apklausinėtųjų 
buvo ištekėjusios ir augino vaikus, 
apie 66% gyveno užmiesčiuose arba 
mažuose miesteliuose. Sekmadienių 
pamaldas lankančių katalikių buvo 
66%, baptisčių — 73%, o savaitės 
dienomis daugiausia šventoves lan
kančių eilėje buvo Jehovos liudinin
kės — 91%, mormonės — 52% ir 
baptistės — 48%. šventovių beveik 
visiškai nelanko: 59% unitarių, 36 
% žydžių, 29% scientisčių ir 26% 
episkopalių. 92% žydžių mano, kad 
ir moterys turėtų būti rabinėmis, 69 
% katalikių mano, kad moterys tu
rėtų būti ir kunigėmis, 64% baptis
čių mano, kad moterys turėtų būti 
dvasiškėmis. Iš viso 57% moterų 
mano, kad homoseksualai neturėtų 
būti dvasiškiais. Iš tolimesnio ap
klausinėjimo paaiški, kad moterys, 
uždirbančios mažiau kaip $8.000 per 
metus, yra griežtesnės savo religi
niuose ir moraliniuose įsitikinimuo
se, negu moterys uždirbančios per 
$25.000 j metus. Net keturis kartus 
didesnis pirmosios kategorijos mo
terų skaičius pasisakė prieš dirbti
nę kontracepciją ir ją pavadino ne
moraliu veiksmu.

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENE1

mirus, jos vyro KAZĮ, sūnus — LINĄ, RIMANTĄ, 
VIKTORĄ, marčias — RIMANTU ir RITĄ, seseris 
bei visas gimines skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučia —
P. Gulbinskas Br. Mackevičius

A+A 
BRANGIAI SESUTEI 

ALBINAI
Lietuvoje staigiai mirus, ANTANĄ JUSI ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

E. G. Jasevičiai T. J. Povilauskai
F. A. Povilauskai I. P. Z ubai
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* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai
* Šaldytuvai APSTATYMAS * Valgomų kambarių

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos 

Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

PILNAS
NAMŲ

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Ave. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444 R
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. 9

* JAV KUNIGŲ VIENYBĖS ME
TINIS SEIMAS įvyks .tėvų pranciš
konų vienuolyne Kennebunk Port 
rugsėjo 20 - 21 d. d. Seimo tema: 
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
ka mus įpareigoja”. Taip pat bus 
žvelgiama į lietuviškų parapijų da
bartinę padėtį bei jų ateitį.

* MIŠIOLAS LIETUVIŠKAI, kurį 
redaguoja kun. Vytautas Z a k a ras, 
bus atiduotas spausdinti šių m etų 
gale. Mišiole tilps Mišių maldos ir 
liturginiai skaitymai visiems metų 
sekmadieniams bei šventėms. Mišio
lo spausdinimu rūpinasi JAV Kuni
gų Vienybės centro valdyba. Atgai
los sakramento bendros maldos jau 
atspausdintos. Planuojama atspausti 
ligoniams pritaikintas maldas.

* BRAZILIJOS KATALIKŲ VYS
KUPŲ konferencija posėdžiavo ba
landžio 18-25 d. d. Itaicy vietovėje, 
netoli Sao Paulo. Joje dalyvavo 212 
vyskupų. Brazilijos Lietuvių Kuni
gų Vienybė įteikė jiems “KLB 
Kronikos” 28 nr. portugalų kalba. Iš 
kelių vyskupų ji susilaukė labai pa
lankių atsakymų bei pažadų skelbti 
lietuvių kovai už krikščioniškąjį ti
kėjimą.

* BRAZILIJOS LIETUVIAI (BL 
Bendruomenė, abi Sao Paulo para
pijos, Šv. Juozapo vyrų brolija) pa
siryžo atšvęsti Tautos Gedulo Dieną 
birželio 8, dalyvaujant maldininkų 
kelionėje į garsiausią Marijos šven
tovę Aparecida. Po religinės dalies 
numatyta ir visuomeninė vietinėje 
salėje. Ta proga bus skleidžiama in
formacija apie būklę Lietuvoje per 
spaudą, radiją ir spausdintais lape
liais. Programoje kviečiami daly
vauti chorai, organizacijos ir pavie
niai tautiečiai.

* PRANCŪZŲ JĖZUITŲ ŽUR
NALAS “Etudes”, plačiai skaito
mas ne tik Prancūzijoje, bet ir ki
tuose kraštuose, išspausdino septy
niolikos puslapių straipsnį apie K. 
Bendrijos slopinimą Lietuvoje (turi
ma informacija nenurodo nei žurna
lo numerio, nei autoriaus. Red.). 
Straipsnyje plačiai išdėstoma krikš
čionybės praeitis nuo Mindaugo iki 
mūsų laikų, kalbama apie lietuvių 
tautos kilmę, kalbą, kultūrą, krašto 
okupaciją ir dabartines kovas už ti
kėjimą. Esą K. Bendrija ir dabar 
esanti jėga, kuri ištvermingai prie
šinasi materialistinei pasaulėžiūrai 
ir tautos rusinimui.
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V. Vokietijos sostinėje Bonnoje gegužės 4 d. buvo surengta demonstracija Demonstracijoje dalyvavo ir lietuviai 
su savo vėliava bei plakatais prieš sovietinį imperializmą, lankantis raudonajam carui L. Brežnevui.
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PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Uždaviniai išeivijai ir tėvynei
Gausus katalikų veikėjų suvažiavimas ir kiti renginiai

STASYS KASPARAS

1978 m. gegužės 13 d. Not- 
tinghamo Lietuvių Aušros Var
tų židinyje įvyko trečiasis Ang
lijos Lietuvių Katalikų Bendri
jos suvažiavimas. Jis prasidėjo 
Mišiomis židinio koplyčioje, 
kurias atnašavo kun. dr. S. 
Matulis, MIC. Giedojo iš Vo
kietijos atvykęs sol. Ričardas 
Daunoras, vargonais palydėjo 
Joana Sarafinaitė, Glasgowo 
choro vedėja.

Po pamaldų ir užkandžių su
važiavimą atidarė kun. dr. S. 
Matulis, MIC. Suvažiavimas iš
sirinko darbo prezidiumą — 
pirmininku Stasį Kasparą, sek
retore Genovaitę Kaminskienę.

žodžiu sveikino Škotijos at
stovė Joana Sarafinaitė, DBL 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirm. S. Kasparas. Raštu gauti 
sveikinimai iš vyskupų — A 
Deksnio, V. Brizgio, Lietuvos 
atstovo Londone V. Belicko, 
PLKB valdybos ir dar kitų 18 
sveikinimų.

Mandatų komisija sudaryta 
iš S. Vaitkevičiaus, J. Narbu
tienės, J. Juozelskio, nutarimų 
— iš V. Ignaičio, kun. V. Ka- 
maičio, kun. dr. S. Matulio, 
MIC, A. Jalovecko.

Trejų metų veiklos apyskai
tą padarė sekretorius kun. dr. 
S. Matulis, MIC. Pranešimas 
buvo labai platus ir pats įdo
miausias. Pvz. per šventuosius 
Metus Romoje įvyko PLKB su
važiavimas. Penki Anglijos lie
tuvių atstovai buvo deportuoti 
atgal Anglijon, nes jie turėjo 
tik “Travel document”. Val
dyba tuo reikalu turėjo protes
to susirašinėjimą su tuomet bu
vusiu užsienio reikalų ministe- 
riu Aldo Moro, kuris neseniai 
buvo nužudytas teroristų. De
portuotiems buvo sugrąžinti pi
nigai, ir Aldo Moro atsiprašė 
už tą incidentą, kuris turėjo 
būti įvykdytas ministerių kabi
neto nutarimu.

Ižd. J. Narbutienė pranešė, 
kad skyriai sumokėjo nario mo
kestį patenkinamai, ir šiuo me
tu ižde yra per 200 sv.

Pats didžiausias suvažiavimo 
klausimas buvo svarstymas te
mos “D. Britanijos lietuvių ka
talikų aktualiausi uždaviniai iš
eivijai ir Tėvynei”. Vadovavo 
kun. dr. Matulis. Dalyvavo Al
dona Drazdytė iš Baltimorės, 
JAV, Aldona Waterman, nese
niai atvykusi iš Lietuvos, skau
tininkas S. Vaitkevičius. Jie 
lietė jaunimo bei būsimo jauni
mo kongreso reikalus. V. Ignai- 
tis, A. Jaloveckas, K. Vilkonis, 
A. Petkevičius ir S. Kasparas 
kalbėjo apie Religinės Lietuvių 
Šalpos reikalus, kun. V. Ka- 
maitis — apie religinę prakti- 
gą Bendrijoje (talkino kun. dr. 
Matulis), S. Kasparas — apie 
ryšius su anglų katalikų organi
zacijom. Dvi valandas trukęs 
svarstymas buvo baigtas komi
sijos paruoštais nutarimais.

Išrinkta nauja valdyba: S. 
Kasparas, S. Vaitkevičius, J. 
Narbutienė, kun. dr. S. Matu
lis, P. Popika. Garbės nariais 
išrinkti — prel. J. Gutauskas, 
Joana Sarafinaitė iš Škotijos. 
Revizijos komisijon išrinkti — 
J. Šemeta, J. Juozelskis, A. Ja
kimavičius, A. Jaloveckas.

Iki šiol atskirai veikusi Ško
tijos Lietuvių Katalikų Bendri
ja šiame suvažiavime susijungė 
su Anglijos ir vadinsis D. Bri
tanijos Lietuvių Katalikų Bend
rija. Suvažiavime dalyvavo iš 15 
vietovių 25 atstovai.

Priimti šie nutarimai: svei
kinti pavergtos Lietuvos katali
kus, vedančius kietą kovą už 
tikėjimo laisvę, remti Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą, kurios
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centras yra Brooklyne, skleisti 
informacinę medžiagą apie pa- 
pavergtą Lietuvą kitataučių tar
pe, skatinti, kad organizacijų 
vadovai būtų tinkami savo par
eigomis dvasiniu ir moraliniu 
požiūriu, remti pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą, prašyti 
popiežių, kad pagreitintu arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
bylą.

Vakare Nottinghamo Ukrai
niečių Centre buvo suvažiavi
mo koncertas. Pradžioje pasi
rodė Nottinghamo jaunimas. Iš 
Vokietijos atvykęs sol. R. Dau
noras atliko operų arijų, sol. 
Vida Gasparienė padainavo 
dviejų operų arijų. Tautinius 
šokius atliko Gloucesterio tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma M. Galvinauskienės. Not
tinghamo moterų sekstetas pa
dainavo keliolika liaudies dai
nų, akompanuojamas Nijolės 
Vainoriūtės.

Koncerto užbaigai solistai R. 
Daunoras ir V. Gasparienė pa
dainavo keletą duetų. Progra
mos pranešėjais buvo Ona Vir- 
bickaitė ir Romas Juozelskis. 
Solistam akompanavo Frances 
Green.

Be to, salėje buvo surengta 
paveikslų paroda Genovaitės

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Lankėsi raudonasis caras
J. KAIRYS

Raudonuoju caru k a i k u r i 
spauda pavadino Brežnevą, ne
seniai lankiusį V. Vokietiją. 
Kaip žinom, nuvertę bei nužudę 
Rusijos buvusį carą, bolševikai 
pasidarė patys carais, bet jau 
raudonais, tiksliau pasakius, su
sikruvinusiais, nes savo žiauru
mu jie pralenkė visus buvusius 
Rusijos carus, net Joną Žiaurų
jį. Jie per milijonus lavonų įli
po į sostą Kremliuje ir tik ant 
lavonų laikosi jame. 

* * *
Brežnevo vizitas Bonnos bu

vo jau nuo seniau planuotas. 
Kremlius atidėliojo jį neva dėl 
Brežnevo nesveikatos, bet iš 
tikrųjų buvo laukta tinkames
nės politinės būklės pasaulyje. 
Pastaroji tesusidarė paskutiniu 
metu, kai dėl neutroninės bom
bos susvyravo Atlanto Sąjunga, 
pašlijo ūkiniai Bonnos ryšiai su 
Vašingtonu ir kt. Taigi, lyg 
Fausto Mefistas, Brežnevas pri
sistatė Bonnai, bandė ją įtrauk
ti į Kremliaus bučių, gauti tech
nologinės ir kitokios ūkinės pa
spirties.

Bonna taip pat turi reikalų, 
kurių išsprendimas pirmoje ei
lėje priklauso nuo Kremliaus. 
Iš jų svarbiausi yra Vokietijos 
suvienijimas, ryšių pagerinimas 
su R. Vokietija, žmogaus teisių 
pagerinimas joje, Berlyno klau
simas ir kt. Todėl Brežnevo ap
silankymas buvo abiem pusėm 
reikalingas

* * *
Susitikęs su vyriausybės žmo

nėmis ir kitais Bonnos politi
kais, Brežnevas kalbėjo apie 
atolydžio plėtimą, sumažinimą 
apsiginklavimo ir net visišką 
nusiginklavimą

Visiems betgi žinoma, kad 
vien Kremlius kurstė ir tebe- 
kursto įtampas šio meto pasau
lyje, tik jis visą laiką ginklavo
si seniau ir tebesiginkluoja da
bar Jis yra pralenkęs laisvąjį 
pasaulį šitoje srityje, nors labai 
gerai žino, jog vakariečiai gink
lu nepuls.

Brežnevas kalbėjo ir apie pil
ną įgyvendinimą Europoje Hel-, 
sinkyje pasirašytos deklaraci
jos, nors tik Maskva su savo sa-

HENREcHTt

Grigaravičiūtės-Johnstone, Vla
do Narbuto, Rūtos Popikienės, 
Kazio Steponavičiaus ir Nijolės 
Vainoriūtės.

Po koncerto — šokiai. Daly
vavo 450 žmonių.

Gegužės 14 d. suvažiavimo 
užbaigimas buvo Londono lie
tuvių šv. Kazimiero šventovėje, 
Mišias atnašavo Westminsterio 
vyskupas Viktoras Guazzelli, 
pasakydamas atitinkamą pa
mokslą. Giedojo sol. R. Dauno
ras ir Londono lietuvių choras, 
vad. Justo Cernio.

Suvažiavimas baigtas R. Dau
noro koncertu Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje. Akompanavo Vincentas 
O’Brien.

Koncerto pertraukos metu pa
sirodė tautinių šokių grupės 
“Lietuva” jauniai su. poezija. 
Stasys Bosikis paskaitė Vlado 
Šlaito poezijos, Eimučio šovos 
vadovaujama 5 akordeonistų 
grupė davė muzikos liaudies 
motyvais.

Suvažiavimas ir paskutinysis 
koncertas baigtas šv. Kazimie
ro šventovės Londone rekto
riaus kun. dr. J. Sakevičiaus 
žodžiu. Per abi vietoves suva
žiavime ir koncertuose dalyva
vo apie 800 žmonių.

telitais jos nesilaikė ir nesilai
ko.

Daug vietos Brežnevas skyrė 
neutroninei bombai. Tai atro
do, Kremliui didelė rakštis, nes 
šis ginklas būtų veiksmingiau
sia priemonė Atlanto Sąjungos 
valstybėms gintis nuo Krem
liaus puolimo Europoje. Bonno
je jis pareiškė, jog ši bomba ne
turėtų pasirodyti pasaulyje. Sa
vo metu jis buvo net raštu per
enėj ęs Vakarus, nuo jos atsisa
kyti. Tačiau drąsiai galima tvir
tinti, kad Sov. Sąjunga gamins 
ją, kai tik išmoks. 

* * *
Pasirašyta deklaracija apie 

atoslūgį bei nusiginklavimą 
Bonna sutiko bendradarbiauti 
su Maskva, o Berlyno reikalu 
laikytis ketveriukės susitarimo. 
Taip pat susitarta dėl Helsinkio 
deklaracijos įgyvendinimo viso
je Europoje. Pasirašyta sutartis 
ir dėl ūkinio bendradarbiavimo. 
Atrodo, šis bendradarbiavimas 
padidins sovietams kreditus, 
nors ir taip jau Kremlius yra V. 
Vokietijai skolingas milijardus 
markių. Sutartis pasirašyta 25 
metams. Kad Bonna būtų ką 
nors iš Brežnevo išsiderėjusi, 
neteko patirti.

Vyriausybė ir jos koalicija 
vertina susitikimą su Brežnevu 
palankiai, bet opozicija yra ki
tos nuomonės. Be to, pastaroji 
kalba ir apie Bonnos patekimą 
į Kremliaus įtaką, nors, atrodo, 
taip toli dar nėra nueita.

* * *
Brežnevo apsilankymo metu 

įvyko demonstracijų. Jų metu 
pirmoje eilėje protestuota dėl 
Kremliaus laužomų žmogaus 
teisių. Demonstracijose dalyva
vo ir baltiečiai, Sovietijos desi- 
dentai su gen. P. Grigorenka 
priešakyje ir kt. Per Maskvos 
pasiuntinybę Bonnoje pasiųsta 
protestų ir įvairių raštų. Tarp 
nukentėjusių dėl religijos juose 
įrašyta ir mūsų Sadūnaitė. De
monstracijų rengime labai ak
tyviai reiškėsi V Vokietijoje 
veikianti draugija žmogaus tei
sėms ginti.

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Kaip sprendžiamas tauty
bių klausimas?

— Sakyčiau, ne sprendžia
mas, bet laikinai toleruojamas. 
Sovietai tuo atžvilgiu labai skai
tosi su viešąja opinija, bet ge
ras pavyzdys yra Ukraina. Ji 
yra oficialus Jungtinių Tautų 
narys ir sėdi atskirai nuo Sov. 
Sąjungos delegacijos, bet jai 
neleidžiama laisvai pasakyti nė 
vieno žodžio. Viskas turi būti 
daroma taip, kaip Maskvos lie
piama. Jei jau taip yra su sovie
tinės respublikos delegacija, 
kuri yra užsienyje, tai galite 
suprasti, ką reiškia tie visi “mi
nisterių” titulai viduje.

Ta proga noriu paraginti ne
painioti sovietų su rusais. Im
perija yra sovietinė, ne rusiš
ka. Tikrieji rusai kultūrininkai 
yra nemažiau persekiojami, 
kaip ir kitų tautų kultūrininkai. 
Radę galimybę, jie pabėga į Va
karus. Aš pats esu žinomas kaip 
rusų disidentas, bet tik dėlto, 
kad ukrainiečiai disidentai nė
ra dar pakankamai susiorgani
zavę. Kai susiorganizuos, aš 
pradėsiu oficialiai vadintis uk
rainiečių disidentu.

— Jūs buvote fronto vadu 
tuo metu, kai Katyne buvo žu
domi lenkai karininkai. Ar Jūs 
apie tai žinojote?

— Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad lenkus nužudė sovietai. 
Bandymas primesti kaltę vokie
čiams yra neteisingas, nes toji 
fronto vieta tuo metu dar buvo 
Sov. Sąjungos teritorijoje. So
vietijos kariuomenės daliniams 
pavesta tik kova su priešu fron
te. Užfrontę valdo NKVD (poli
cija), kuri tuos žudymus ir at
liko. Kariuomenė šioje vietoje 
nieko negalėjo padaryti, nes ir 
mes patys buvome politrukų 
(NKVD atstovų karininkų uni
formomis) kontroliuojami. Išžu
dyti jie buvo Stalino įsakymu, 
nes neturėjo kur tų lenkų kari
ninkų dėti — nenorėjo jų ati
duoti artėjantiems vokiečiams 
arba išgabenti į Rusijos gilumą.

— Kaip su religijos laisve?
— Kaip ir su demokratija. 

Religinė praktika laikinai lei
džiama prisibijant blogos pro
pagandos, bet faktiškai laisvas 
rankas turi tik tie, kurie sutin
ka daugimf ar mažiau tarnauti 
komunizmo reikalams.

— Ar Vakarai atlieka savo 
pareigas kovoje su raudonosios 
bangos plitimu?

— O, ne, toli gražu ne. Pir
miausia, Vakarai neturi tuo rei
kalu jokios pastovios tolimes
nės distancijos politikos. Tai 
lyg šachmatų žaidimas, kuria
me meisteris lošia su naujoku, 
neturinčiu jokio plano. Bando
ma šis tas daryti: kaikas perka
ma ir parduodama, pasirašoma 
viena kita sutartėlė, kurios so

A+A
LYDIJAI TUMA1TIENEI 

mirus, jos vyrui HENRIKUI, dukrelėm KORINEI ir 
TERESEI liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautų —

Vankuverio lietuvių
šachmatininkų klubas

A+A
LYDIJAI TUMAITIENEI

mirus Vankuveryje, vyrui HENRIKUI, dviem dukte
rim, gyvenančiom Vankuveryje, svainėms FELICIJAI 
ir REGINAI, gyvenančiom St. Catharines, Ontario, 
VERONIKAI, TERESEI, SOFIJAI bei jų šeimoms, 
gyvenančioms okupuotoje Lietuvoje, reiškiame nuo

širdžią užuojautą ir kartu liūdime —
J. A. Ališauskai P. P. Polgrimai

Padėka

A+A
VINCAS SAKALAUSKAS,
mūsų mylimas tėvas, uošvis, tėvukas mirė 

1978 metų balandžio 29 dienų.

Reiškiame gilią padėką visiems, atlikusiems jam 
paskutinį patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams broliams Sa
bams ir visiems kitiems, lankiusiems ligonį. Dėkojame 
visiems, kurie užprašė šv. Mišias už mirusio vėlę. Dė
kojame už atsiųstas gėles, už pareikštas užuojautas 
žodžiu bei raštu. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir 
visiems laidotuvėse dalyvavusiems arba kuo nors pa- 
gelbėjusiems.

Liūdinčių artimųjų vardu —

Marija Poškienė-Sakalauskaitė

vietai nesilaiko, bandomi dary
ti sovietams naudingi moksli
ninkų bei kultūrininkų mainai, 
bet niekas nenori matyti iš So
vietijos einančio globalinio pa
vojaus. Vakarų vadai mato, bet 
masėms to nesako, vaidindami 
gerus sovietų draugus. Aš di
džiuojuosi Portugalija, kuri yra 
pasiryžusi sušaukti visų ideolo
gijų vadus globaliniam iš Mask
vos einančiam pavojui aptarti. 
Į konferenciją bus kviečiami ir 
kitų kraštų komunistų partijų 
atstovai, išskyrus maskvinius.

— Kaip atrodo Š. Amerikos 
vadai — prez. Carteris ir prem
jeras Trudeau?

— Carteris pradžioje darė 
labai gerą įspūdį, pasisakyda
mas už visų tautų laisvės prin
cipą, bet dabar lyg pradėjo 
trauktis atgal. Labai blogą įspū
dį man paliko Amerikos dele
gacija Belgrade, kuri, ne be 
prezidentūros žinios, pasirašė 
baigiamąjį aktą, niekur nebe- 
minintį laisvo apsisprendimo 
principo. Kanados premjerą aš 
mažiau pažįstu, bet man rodosi, 
kad jis turėtų mažiau lanksty
tis, daugiau reikalauti.

— Esate karo technikos spe
cialistas. Kokia Jūsų nuomonė 
apie neutroninę bombą?

— Toji bomba yra puikus 
ginklas prieš tankus, nes sunai
kina juose sėdinčius žmones. 
Sovietams, turintiems Europo
je didelę tankų persvarą, ji bū
tų labai pavojinga. Sunku su
prasti, kodėl prezidentas pasi
davė sovietų propagandai ir tos 
bombos gamybą sulaikė.

— Žiūrint į ateitį: kas atsi
tiks, kai Brežnevas mirs? Ar 
pavergtosiom tautom bus leng
viau?

— Gali ateiti laikinas paleng
vėjimas, koks buvo po Stalino. 
Vėliau ir Chruščiovas pasidarė 
į Staliną panašus. Kol senieji 
bus prie Sov. Sąjungos vairo, 
esminio palengvėjimo nebus. 
Jis ateis tik su jaunesne karta, 
kuri yra ir gudresnė, ir komu
nizmą geriau supranta. Aš neti
kiu nei į karą, nei į revoliuciją 
viduje. Natūralus kelias yra tik 
evoliucija, bet tai yra ilgas pro
cesas, ilgesnis, negu kaikurių iš 
mūsų amžius. Bet aš tikiu į tau
tų laisvę. Aš pats dar noriu pa
matyti laisvą Ukrainą, kaip ir 
jūs dar tikitės pamatyti savo 
laisvas tėvynes. Darysiu viską, 
ką galiu, kad toji valanda grei
čiau priartėtų, — baigė gene
rolas su ašarėle akyse. A.

Optical Studio
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Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) aTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, peaugš- ; 
tos kainos. Gaunami kontakto 
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Opusis klausimas baltistikos konferencijoje
Dalyvio įspūdžiai apie baltiečių ir žydų paskaitas, diskusijas, visuomenės nuotaikas

Dideliam darbui - daug rankų

A. KALNIUS

Masinių žydų žudynių ir ki
tiems jų klausimams nagrinėti 
baltistikos konferencijoje To
ronte gegužės 11-14 d.d. buvo 
12 paskaitų maždaug po pusę 
valandos. Šioms paskaitoms ir 
diskusijoms iš viso duotos 9 va- 
alndos. Dvi paskaitos neįvyko, 
bet kaikurios paskaitos truko 
daugiau kaip po pusę vai., o 
viena net daugiau kaip valandą. 
Taigi, apytikriai diskusijoms li
ko apie 1,5-2 vai.

Pagrindinės masinių žudynių 
paskaitos buvo skaitomos prof. 
Emanuel Nodel, prof. Gertrude 
Schneider ir prof. David M. 
Crowe. Šios trys paskaitos turė
jo savo koreferentus: prof. He
len Fagin, prof. A. Musteikį ir 
prof. Julių Slavėną.

Atrodo, kad visų pirma lietu
viams turėtų būti įdomu šį tą 
išgirsti apie latvių ir estų žydų 
likimą. Nieko naujo: kurie žu
vo, tai žuvo lygiai tokiu būdu, 
kaip ir Lietuvoj. Mūsų kaimy
nai turėjo tik skirtingus žydų 
skaičius: estai apie 4.500, lat
viai apie 95.000, lietuviai apie 
153.000.

Tai, ką mes esame patyrę 
apie Lietuvos žydų žudynes 
tremties lietuvių spaudoje, ypač 
“Tėviškės žiburiuose”, tai pa
skaitininkai mūsų žiniją papil
dė tik šiuo tuo nauju. Prof. E. 
Nodel šiek tiek pabrėždamas 
prisipažino, jog atsirado vietos 
gyventojų tiek Lietuvoje (ypač 
Lietuvoje), tiek Latvijoje ir Es
tijoje, kurie žydams pagelbėda
vo iš getų pabėgti ir juos pa
slėpti. Taip pat pripažino, kad 
tam tikras skaičius gelbėtojų 
nukentėjo kartu su žydais: bu
vo sušaudyti. Tačiau, kad Lie
tuvos vyskupai parašė memo
randumą okupacinei vokiečių 
valdžiai, prašydami žydų naiki
nimą sustabdyti, kad parapijų 
kunigai per pamokslus smerkė 
vokiečių nežmoniškus veiks
mus, — paskaitininkas “nepa
stebėjo”, nors tai yra komu
nistinių faktų eilėje, kuria žy
dai naudojasi mus apkaltinda
mi (“Žudikai bažnyčios prie
globstyje”, 223 psl.).

Aplamai, paskaitininkui gel
bėtojų skaičius nebuvęs žymus, 
ir jam “tai reiškia, kad estai, 
latviai ir lietuviai visi yra nusi
kaltę tautžudyste — tikri 
naciai” (“... this means that 
Estonians, Latvians and Lithua
nians are all guilty of genocide
— definetely nazis”).

Be to, kurie tiesiogiai talki
no naciams žydų žudyme, 
E. Nodel nustatė tokius skai
čius: estų — apie 1000, latvių
— apie 2000, lietuvių — apie 
20.000. Čia, matyt, lietuvių 
skaičiui nustatyti paskaitinin
kas bus pasinaudojęs Zecharja 
Čėsnos informacija, kurioje 
pastarasis mini kažkokį teisėją 
Žvirblį, įtikinėjusį, jog žydų žu
dynėse galėję dalyvauti apie 
18.000 Lietuvos gyventojų, ku
rių tarpe buvo nedidelis skai
čius vietinių vokiečių, rusų ir 
lenku. Charakteringa yra tai, 
kad Yitzhak Arad savo brošiū
roje “The Final Solution in 
Lithuania . . .” žydų žudikų 
skaičiaus nemini. Jam visur 
dalyvavo tūkstančiai lietuvių. 
Dov Levin “Tėviškės žiburiuo
se” taip pat konkretaus skai
čiaus nenurodė. Taigi, Z. čės
nos su žvirbliu (žinoma, komu
nistu) “patikrintas” skaičius 
bus tapęs “įrodymu”, kiek lie
tuvių bendradarbiavo su na
ciais žydų naikinime.

# Hc

Kitas dvi paskaitas šiuo klau

simu išklausius — G. Schneider 
“Rygos getas” ir amerikiečio 
D. M. Crowe “Baltijos kraštai 
masinių žudynių literatūroje”, 
susidarė įspūdis, lyg skaitytum 
Lietuvoje išleistą knygų seriją 
“Faktai kaltina”, į kurią įei
na ir 2 tomai “Masinės žudynės 
Lietuvoje”. Visoj šių knygų se
rijoj daugiausia yra nurodoma, 
kiek, kur, kada ir kaip žydai 
dalimis buvo išžudyti. Didžiąją 
dalį šių knygų aš esu perskai
tęs ir turiu pasakyti, kad nie
kur neužtikau nurodymo, kiek 
iš viso lietuvių dalyvavo žydų 
žudyme. Tik vienoj vietoj pa
stebėjau, kad skrajojančią žu
dikų grupę sudarę 30 žmonių. 
Girdėjau, kad šių knygų dalis 
yra išversta į anglų kalbą. Ga
limas daiktas, kad pagal šias 
knygas ir dar gal kitą panašią 
literatūrą buvo sukurtas ir “Ho
locaust” filmo siužetas. Kas 
yra matęs šį filmą, tam bus ne
sunku įsivaizduoti, apie ką bu
vo kalbama “Masinės žudynės 
ir Baltijos kraštų žydija” pa
skaitose.

Po šių paskaitų įvyko pokal
bis tarp paskaitininkų ir lie
tuvių koreferentų. Po jų kalbų 
į diskusijas įsijungė kaikurie 
klausytojai ir iš salės, jų tarpe 
ir jaunimo. Jie visi stengėsi pa
neigti ar bent sušvelninti žydų 
kaltinimus, bet, reikia pasakyti, 
tai padaryti jiems buvo labai 
sunku. Ne dėlto, kad jie būtų 
negabūs kalbėtojai ir nežinotų 
apie ką jie kalba. Ne, jie kalbė
jo gerai ir sumaniai, o jaunas 
profesorius J. Slavėnas be jo
kių užrašų kaip riešutą krimto. 
Jų silpnybė buvo stokoje moty
vų. Bet tai jokiu būdu ne jų 
kaltė. Jie neturėjo iš kur jų 
pasisemti. Kaltintini mūsų įvai
riarūšiai veiksniai. Jie lydi mū
sų argumentus prieš mūsų kal
tintojus į kapus kartu su bai
giančia išmirti vyresniąja kar
ta.

Atskirai minėtinas “TŽ” re
daktoriaus pateiktas klausimas. 
Esą Baltijos kraštuose įvyko du 
naikinimai (two holocausts) — 
vienas baltiečių, kitas — žydų. 
Abu naikinimai yra glaudžiai 
susiję ir dėlto abu juos reikia 
nagrinėti kartu. Žydų naikini
mo motyvacija gali paaiškėti 
pirmiausia nagrinėjant baltie
čių naikinimą sovietinės oku
pacijos nietu. Prof. Nodel mi
nėjęs, kad mažai buvo baltie
čių, dalyvavusių žydų gelbėji
me. O kiek buvo žydų, dalyva
vusių baltiečių gelbėjime?

Prof. E. Nodel sutiko, kad 
lietuviai ir kiti baltiečiai paty
rė daug nelaimių anomis dieno
mis, tačiau kun. P. Gaidos iš
keltas klausimas čia negalįs bū
ti svarstomas, nes jis neįeina į 
šios konferencijos programą.

Ryšium su masinių žydų žu
dynių faktu ir “Holocaust” fil
mo sukūrimu žydų sąmonėje 
kilo mintis, kad visi anie ne
žmoniški įvykiai praeityje turi 
tapti pamoka ateičiai. Ji buvo 
pakartota ir čia. žinoma, tai 
gražu ir kilnu, betgi iš tikrųjų 
atrodo, kad ši idėja nesiderina 
su tikrove, o veikiau tarnau
ja žydų propagandos tikslams. 
Galbūt prof. E. Nodel pasiskun
dimas dienraščio “Globe and 
Mail” korespondentui dėl as
meninio saugumo baimės iš to- 
rontiečių lietuvių pusės yra ne
reikšmingas įvykis, bet jis yra 
užgaulus ir turi propagandinį 
atspalvį. Ar profesoriui kada 
nors teko išgirsti, kad Europoj, 
Azijoj, Afrikoj ir Amerikoj gy
veną lietuviai tremtiniai yra nu
skriaudę bent vieną žydą? Jei
gu ne, tai ko profesorius pabū

go Toronto lietuvių? Prof. Mi
siūno nepatikrintas perspėji
mas negalėjo būti motyvu savo 
“baimę” skelbti visai Kanadai. 
Jis tai padarė ne dėl prasmin
gos pamokos ateičiai. Taip pat 
ir prof. Gertrude Schneider ga
lėjo latvių SS “nelabumus” Ry
gos gete aptarti konferencijos 
salėje, bet neišvilkti jų per 
spaudą į gatvę.

* * *
Kitos paskaitos lietė žydų ir 

baltiečių santykius. Čia taip pat 
žydai nieko naujo neatskleidė, 
ko mes nebūtume jau girdėję. 
Jie ir dabar išdėstė savo skriau
das, kurias jie patyrė Baltijos 
valstybėse. Lietuvos atveju la
biausia erzinusi ekonominė ne
teisybė, kuri juos išstūmusi iš 
ūkinio gyvenimo. Nemaža jiems 
tekę nukęsti ir socialinio gyve
nimo srityje: buvę pajuokiami, 
šnairuojami, nekenčiami.. .

Neatsimenu kas iš klausytojų 
atsiliepė, kad dažnas vieni iš 
kitų pasijuokimas yra bendro 
pobūdžio reiškinys ne tik Lie
tuvoj, bet ir visur kitur. Be to, 
lietuviai rečiau žydus paminė
davo blogu žodžiu, kaip, saky
sim, lenkus ar rusus. Pagaliau 
juk ir žydų hebraiškasis “goi” 
jau buvo virtę piktažodžiu, o ne 
paprastu nusišypsojimo pareiš
kimu.

Dėl žydų kaltinimo, kad jie 
buvo išstumti iš Lietuvos eko
nominio gyvenimo, kalbėjo inž. 
L. Balsys. Jis teisingai pastebė
jo, kad, Lietuvai atsigavus po 
I D. karo žaizdų, į ūkio sritį, 
ypač prekybinį, kuriame anks
čiau dominavo žydai, pradėjo 
veržtis ir lietuviai daugiausia 
kooperaciniu pagrindu. Prasi
dėjo ūkinės varžybos, kurių pa
sekmės žydams buvo nenaudin
gos. Būdami daugiau individua
lios prekybos šalininkai, nega
lėjo išlaikyti konkurencijos ko
operatinėje sistemoje. O kasgi 
galėjo varžytis su tokiais ūki
niais kolosais (Lietuvos apimti
mi), kaip “Lietūkis”, “Pieno
centras”, “Maistas”, “Parama” 
ir t.t.?

Laisvos varžybos ekonominia
me gyvenime yra kertinis ak
muo. Matyt, žydai šito princi
po nenori suprasti. Dėlto jie 
mus ir kaltina. O juk, net ir su- 
plonėjus jų piniginėms, žydai 
vistiek nedirbo sunkių darbų: 
nekasė griovių, negamino dur
pių, netaisė kelių, neplovė lie
tuviams grindų, neskalbė bal
tinių, nenešė vandens (kur bu
vo toliau šuliniai), neminkė duo
nos, neužkurdavo jiems kros
nių ir t.t. Lietuviai gi visa tai 
žydams darė. Tačiau žydai vis
tiek nepaliko savo prekybinių 
pozicijų, ypač smulkiojoj pre
kyboj. Ilgainiui perpratę kon
kurencijos esmę, jie pradėjo 
prekiauti geresnės kokybės pre
kėmis, ėmė mažesnius pelno 
nuošimčius ir pan. Tokiu keliu 
einant ilgainiui būtų dar labiau 
pagyvėjęs ekonominis gyveni
mas, bet jau nebuvo laiko, nes 
žydams reikėjo skinti rožes rau
donajai armijai, o lietuviams 
vykti Sibiro kryptimi.

Panašiomis temomis dar kal
bėjo ir prof. John Cadzow. Tai 
žmogus tikras džentelmenas ne 
tik savo laikysena, bet ir oru
mu, taktiškumu ir objektyvu
mu. Jo paskaita buvo pati pas
kutinioji “Žydų gyvenimas Lie
tuvoje 1918-1942”. Jis kalbėjo 
ramiai, balso nepakeldamas. 
Nušviesdamas Lietuvos gyveni
mo sąlygas ir eigą nuo pat ne
priklausomybės pradžios ir 
trumpą laikotarpį vokiečių oku
pacijos, atsakė į žydų priekaiš
tus mums ir mūsų kraštui. Deja, 

kaikurių žydų jo paskaitos me
tu salėje neteko matyti. O vis- 
dėlto malonu klausyti paskai
tininko, kuris savo mintis dėsto 
nesuklastotas, objektyviai ir 
tolerantiškai. Tarp kita ko, 
prof. J. Cadzow aktyviai daly
vavo ir diskusijose.

Bet ir vėl reikia atkreipti dė
mesį į tai, kad žydai skaitė net 
7 paskaitas, liečiančias ir Lie
tuvą, o šiam profesoriui teko 
pasitenkinti tik viena paskaita. 
Žinoma, disproporcija lietu
viams, o kartu ir visiems bal- 
tiečiams negalėjo išeiti į nau
dą. sj« * *

Kokios aplamai nuotaikos vy
ravo ryšium su žydų akistata? 
— gali paklausti vienas kitas 
skaitytojas. Tai priklausė nuo 
to, kas ir ką sutinka. Teko ma
tyti su žydais besikalbantį jau
nimą, ir, turiu pasakyti, jie vie
ni kitų nespardė, ir salės lu
bos neįgriuvo. Džentelmenai, 
manau, visados gali susikalbė
ti, nors jų pažiūros kaikuriais 
klausimais būtų diametraliai 
priešingos. Tačiau yra nemaža 
torontiečių lietuvių, manančių, 
kad socialinis su žydais sugyve
nimas dar ilgą ilgą laiką bus 
neįmanomas. Su jais net ir tar
tis esą nereikia. Žydų pakvie
timą į baltistikos konferenciją 
jie laiko nesusipratimu. Girdi, 
jie jau pakankamai mūsų tautą 
apšmeižė, tai argi reikėjo jiems 
sudaryti progą dar kartą mus 
apšmeižti?

Kiti gi yra nuosaikesni. Jie 
sako, kad žydai esą patyrę tiek 
daug nuoskaudų, kurios dar te- 
bealmančios ir dabar. Esą rei
kia tai suprasti ir jų kaikuriuos 
išsišokimus atleisti. Vadinasi, 
reikia su jais aiškintis, kalbėtis, 
nurodyti ir įtikinti, kur jie 
klysta.

Yra, žinoma, nuomonių dar 
ir daugiau, gal net kiek skirtin
gų. Viena iš jų yra ir mano.

Mus visus jau nuo seniai erzi
na žydų išpuoliai prieš mūsų 
tautą. Per visą laiką jie nesi
keitė ir nešvelnėjo. Atvirkščiai, 
jie augo ir stiprėjo.

Šitokie seminarai, kuriuose 
dominuojantį vaidmenį atlieka 
žydai, ir tai aiškiai tendencin
gai, mums yra žalingi. Mes ma
tome, kad žydų tarpe draugų 
neturime ir vargiai kada nors 
jų turėsime. Tie, kurie kartais 
prabyla mūsų spaudoje, kažin 
ar yra tikri draugai. O gal jie 
tik bando užmigdyti mūsų są
monę, norėdami palengvinti 
savo tautiečiams varyti žalingą 
propagandą prieš mus? Jeigu 
jie būtų tikri draugai, tai jie 
tiesos vardan galėtų bent savo 
spaudoje pasisakyti prieš savo 
brolių neteisingą ir žalingą ak
ciją lietuvių tautos atžvilgiu. 
Bet jie tyli, kaip ir visi tie žy
dai, kuriuos lietuviai ištraukė iš 
mirties nasrų, patys rizikuoda
mi savo gyvybe. Bet, kita ver
tus, mes juos suprantame: jei
gu jie prabiltų, gerokai apgriū
tų “holocaustinė” propogandos 
mašina ir nukentėtų Izraelio 
prestižas, melo ylai išlindus iš 
maišo.

Kadangi mūsų politiniai veiks
niai šiuo klausimu tyli, tai ne 
klausimo sprendimo, o tautos 
gynimo iniciatyvos turi imtis 
privatus tremties lietuvių sek
torius, nes gintis privalo kiek
vienas. Ir štai kaip:

1. Visų pirma mums reikia 
sugriauti žydų motyvus, kiek 
lietuvių tauta yra atsakinga už 
žydų žudymą Lietuvoje. Tai ga
lima padaryti, nurodant žydų 
dokumentus, kuriais jie ramsto 

(Nukelta j 7-tą psl.)

J. KARPIS

Tautinis lietuvių išeivijos gy
venimas daugiausia reiškiasi 
kultūrinėmis apraiškomis. Viso
se lietuvių gyvenvietėse vyksta 
vienoks ar kitoks kultūrinis 
reiškimasis ir juo domėjimasis. 
Chorai, tautinių šokių grupės, 
didesni ar mažesni dainos, mu
zikos, vaidybos vienetai, pavie
niai menininkai, rašytojai, so
listai ir kiti kultūrinės darbuo
tės pasiryžėliai puoselėja ar ku
ria kultūrines vertybes. Jų pa
stangomis ir pasišventimu jau 
nekartą buvo išeita į platesnę 
visuomenę su didesnio masto 
kultūriniais renginiais, šie ren
giniai akivaizdžiai pademonst
ravo kitataučių visuomenei, kad 
lietuvių tauta yra kultūriškai 
bei tautiškai pilnai subrendusi, 
ir todėl jos teisė į laisvą valsty
binį apsisprendimą negali ir ne
turi būti ginčijama. Šiais ren
giniais ne tik Lietuvos vardą 
pagarsino, bet kartu padarė ir 
tokius tiesos proveržius, kad 
pajėgė net kremliškos politikos 
žmones pasiekti ir sovietinės 
propagandos suklaidintiems va
karų politikams akis atverti. 
Tai ir yra lietuvių išeivijos už
duoties vykdymas.

* * *
Tautiniame išeivijos gyveni

me savo vaidmenį gali atlikti ir 
jį atlieka tik tos gyvenimo sri
tys, kurios turi pastovų tautiš
kai susipratusių prieauglį. O 
prieauglis atsiranda tik ten, 
kur jis turi sau palankią dirvą. 
Lietuviškas jaunimas noriai da
lyvauja kultūriniuose pasireiš
kimuose ir taip pat nemažiau 
sportiniame judėjime. Kiekvie
noje didesnėje lietuvių gyven
vietėje tyliai dirba didesnis ar 
mažesnis sporto vienetas ar net 
keli vienetai. Ten sveikas ir 
taurus lietuviškas jaunimas sa
voje aplinkoje ryžtingai lavina
si fiziškai ir kartu bręsta tauti
nėje dvasioje. Sportuodami iš
moksta šiais laikais labai pasi
gendamų dalykų, kaip tvarkos, 
drausmės ir, svarbiausia, žmo
niškai bendrauti ir bendradar
biauti.

Ši veiksminga jaunimo auk
lėjimo forma Lietuvoje buvo 
teisingai suprasta ir pripažin
ta. Užtat ir išeivijoje, nežiūrint

Ar geriau vėliau, negu niekad?
Atsiliepiant į dr. Aleksandro Štromo mintis Lietuvos vyriausybės užsienyje sudarymo reikalu

VYT. SIRVYDAS

A. Štromas “TŽ” 1978 m. 18 
nr. kvietė su juo pasvarstyti 
Lietuvos valstybingumo prob
lemas ir sako: “1940 m. birželio 
17 d., tai yra tą dieną, kai toji 
liaudies vyriausybė buvo suda
ryta, teisiškai pagrįsta valstybės 
organizacija Lietuvos teritorijo
je nustojo egzistavusi, ir vals
tybinės valdžios įgaliojimai pil
noje apimtyje grįžo pas užsie
nin pasitraukusį Respublikos 
prezidentą Smetoną ...” Kai 
prezidentas 1941 m. kovo 10 d. 
atvyko ir apsigyveno Ameriko
je, taip manė “Vienybės” re
daktorius Juozas Tysliava, “Dir
vos” — Kazys S. Karpis, “Mar
gučio” — Antanas Vanagaitis, 
“Amerikos Lietuvio” — Vladas 
Chase - Čekanauskas. Taip ma
niau ir aš, visų tų laikraščių il
gametis bendradarbis.

Bet kitaip manė to meto kitų 
Amerikos lietuvių srovių vadai: 
“Draugo” redaktorius Leonar
das Šimutis, “Sandaros” — Mi
kas Vaidyla ir socialistų — Pi
jus Grigaitis. Abejingai laikėsi 
ir Lietuvos pasiuntinys Vašing
tone Povilas Žadeikis, atsisakęs 
leisti įsikurti Lietuvos prezi
dentui Lietuvos atstovybės rū
muose Vašingtone. Jį priglaudė 
Juozas J. Bačiūnas savo Taboro 
vasarvietėje, o po to sūnus Ju
lius Klevelande.

Tautinių veikėjų suvažiavi
mas pas Bačiūną 1941 m. vasa
rą, atsižvelgdamas į “tūlų vei
kėjų bei redaktorių priešingu
mą” (taip sakoma, detroitiečio 
Viktoro Petriko 1945 m. leidi
nyje “Amerikos lietuvių misija 
ir jos darbai”), prezidentą Sme
toną pripažino “tinkamiausiu 
žmogumi”, siekiant atkurti ne
priklausomą Lietuvą, tačiau ne
drįso iškelti vyriausybės suda
rymo užsienyje klausimo. A. 
Smetonai tragiškai žuvus gaisre 
sūnaus namuose Klevelande 
1944 m., jo asmens vaidmuo at
puolė.

Jo autoritetu ir asmeniu nau
dotis sudarytoji lietuvių misija 
todėl, žymiausiam vadui Anta
nui Oliui (sūnui laikraščio “Lie
tuva” ir knygų leidėjo Čikago
je, Antano Olševskio) pritariant, 
Įsijungė į Amerikos Lietuvių 

į tai, kad sportas neturėjo ofi
cialaus pripažinimo, sporto dar
buotojai sėkmingai rikiavo jau
nimą didelėse sportuojančių 
gretose. Yra džiugu, kad dabar
tinė PLB valdyba sportinį rei
kalą teisingai supranta ir į PLD 
įjungė sporto žaidynes. Nėra 
abejonės, kad tuo bus PLD pro
grama praturtinta ir jų tautinė 
prasmė jaunimo sąmonėn gi
liau įdiegta. Pagaliau, jeigu 
PLD rengėjai sugebės pasiro
dyti ir platesnei kitataučių vi
suomenei, bus atlikta didelė 
tautinė manifestacija. O tai tu
rėtų būti padaryta.

* * *
Užsitęsusi Lietuvos okupaci

ja lietuvių išeiviją įpareigoja 
ne tik išlaikyti, bet ir perduoti 
jaunosioms kartoms nepalūžu
sią lietuvybės dvasią bei gilų 
tautinį sąmoningumą. Tai pa
siekiama vieningu visų bendra
vimu ir bendradarbiavimu vi
sose išeivijos tautinio gyvenimo 
srityse. Tai yra gyvenamo laiko 
reikalavimas, kuris turi būti 
vienodai suprastas visų, be am
žiaus, ideologinio, religinio, 
mokslinio bei padėties ar dar 
kitokio skirtumo. Jeigu gyveni
mas diktuoja tokį griežtą reika
lavimą visiems, tai jo įgyvendi
nimo atsakomybė visu savo svo
riu gula ant tų, kurie imasi tau
tiniam išeivijos gyvenimui va
dovauti. Dėlto kiekvienam at
stovui, vykstančiam į PLB sei
mą, šis gyvenimo reikalavimas 
turėtų būti įvadu visiems ki
tiems tautiniams uždaviniams 
spręsti. Kiekvienas, kandida
tuojantis į vadovaujančius or
ganus, privalo padėti ant sąži
nės svarstyklių savo pajėgumą 
tesėti įsipareigojimus. Mėgini
mams nebėra laiko. Tai turėtų 
būti suprantama ne tik naujai 
ateinantiems, bet ir nesėkmin
gai savo sugebėjimus jau išban- 
džiusiems. Visa lietuvių tauta 
laukia, kad gili PLD tautinė 
prasmė būtų išryškinta PLB 
seimo sprendimuose, kurie nu
smaigstytų gaires konstrukty
viam išeivijos tautiniam gyve
nimui.

* * *
Iš šių suglaustų minčių daro

si aišku, kad PLD nėra eilinis 
renginys, bent iki šiol neturėjo 
sau panašaus; nėra ir šventė.

Tarybą. Jis anksčiau vis būda
vo priešingas kovą nepriklauso
mai Lietuvai atkurti kokiu 
nors būdu sieti su prezidento 
Smetonos asmeniu.

Šiandien senųjų Amerikos 
lietuvių srovės, mirus vadams — 
Karpiui, Oliui, Tysliavai, Vaidy- 
lai, šimučiui ir Grigaičiui, yra 
pritilusios, o pats prezidentas 
Smetona miręs. A. Štromas ra
šo: “mano atlikta visų šių pro
blemų analizė visiškai įtikino 
mane, kad Stasys Lozoraitis yra 
šiandieną teisėtas Lietuvos 
valstybės galva ir tik jo vieno 
konstitucinėje galioje yra teisė
tas Lietuvos vyriausybės suda
rymas, .valstybės galvos teisė
to įpėdinio ministerio pirminin
ko asmenyje paskyrimas”

Jei St. Lozoraitis šia krypti
mi imtų veikti, sutiktų nenuga
limą kliūtį, kurios nebuvo, kai 
Lietuvos pasiutinys Vašingtone 
Povilas Žadeikis buvo paprašy
tas amerikiečių sudaryti visų 
pirma patariamąją lietuvių gru
pę (1951 m. gegužės 24 d. Niu
jorke), o po to ir Lietuvos lais
vės komitetą (1952 m. gruody
je) kaip dalinį ČIA sugalvoto 
“Free Europe” komiteto. P. Ža
deikis dar rado rekomenduoti
nų nepriklausomos Lietuvos 
piliečių: Juozą Audėną. Kiprą 
Bielinį, Martyną Braką, Bronių 
Nemicką, Antaną Trimaką, 
Vaclovą Sidzikauską, Praną Vai
nauską, V. Vaitiekūną. Šian
dien didžioji to komiteto narių 
dalis yra arba mirę, arba tapę 
JAV piliečiais.

Min. St. Lozoraitis vargiai 

Baltistikos studijų dienose Toronte. Iš kairės: p. Misiūnienė, D. Valiukė- 
naitė, R. Misiūnas Nuotr. J. Valdmanio

Tai lietuvybės manifestacija ir 
tautinis išeivijos egzaminas. 
Lietuvybės manifestacija bus 
atlikta, jeigu PLD programa 
atitiks jų turinį ir tos progra
mos atlikime dalyvaus visi, kas 
tik gali.

Žinoma, neužtenka ir to. Rei
kia, kad būtų išnaudotos visos 
galimybės pasiekti kiek galint 
platesnę kitataučių visuomenę. 
PLD aidas turėtų pasklisti po 
visą pasaulį. Mes tik sau lietu
vybę manifestuodami, PLD 
tikslo nepasieksime, pasiruoši
mui įdėto darbo ir lėšų nepa
teisinsime, savo užduoties ne- 
atliksime.

Negalima nė sekundei už
miršti, kad PLD dalyvaus visa 
lietuvių tauta — vieni fiziškai, 
kiti — mintimis bei širdimis, 
treti — tautiniu atsinaujinimu. 
Yra daugiau nei juokinga kal
bėti, kad PLD tėra tik mažos 
išeivijos dalies renginys. Taip 
kalbantieji gali sulaikyti pa
vergtus brolius ir seses fiziškai 
dalyvauti, bet jie yra bejėgiai 
neleisti mintimis ir širdimi 
būti ten, kur sužiba lietuvybės 
šviesa už okupanto kontrolės 
ribų. Kartu verks, džiaugsis tiek 
laisvas, tiek pavergtas lietuvis.

* * *
Išeivija tautinį egzaminą iš

laikys, jeigu ji sugebės kruopš
čiai paruošti PLD prasmę ati
tinkančią programą, sudaryti 
sąlygas ir aplinką tos progra
mos įvykdymui. Tai didelis už
mojis, kuris reikalauja daug 
kruopštaus darbo, sumanumo, 
apgalvojimo ir didelės bei ge
rai koordinuotos organizacijos. 
Tai nėra kelių žmonių, vie
nos kurios grupės ar net kelių 
grupių darbas. Tai visų lietu
vių, nežiūrint kur jie bebūtų, 
bendras reikalas. Todėl nė vie
nas lietuvis negali ir neturi 
laukti, kad būtų pakviestas pri
sidėti darbu, paprašytas nakvy
nės atvykstantiems ar paremti 
renginį lėšomis. Kiekvieno par
eiga prisidėti neatidėliojant kas 
kuo gali. Tik visų solidariu dar
bu ir kitokiu prisidėjimu bei 
pastangomis gerai surengtomis 
PLD išlaikysime tautinį egza
miną ir pateisinsime savo tauti
nį gyvenimą išeivijoje. Tik at
likta pareiga duoda teisę džiaug
tis jos vaisiais.

rastų išeivijoje teisiškai tinka
mą kandidatą planuojamam 
ministeriui pirmininkui, o šis 
nerastų nepriklausomos Lietu
vos piliečių ministerijoms. Ka
dangi, A. Štromo žodžiais, “Lie
tuvos valstybingumo pilnaties 
atstatymas tremtyje turi būti 
įvykdytas teisiškai nepriekaiš
tingomis formomis”, vargu ar 
tos formos atitiktų vyriausybę, 
kurios nariai, nors lietuvių kil
mės, būtų visi svetimų valsty
bių piliečiai? Juk šiandien tai 
prikišama ir VLIKui.

Tokiu būdu ir toliau pasilik
tų galiojantis A. Štromo pareiš
kimas: “... šiandieną mes netu
rime tokio valstybinio organo, 
kurį galima būtų pripažinti įkū
nijančiu valstybinį Lietuvos su
verenumą. Diplomatinė tarny
ba nėra toks organas . . .”

Galbūt kas nors šia kryptimi 
būtų išsivystę ir iki mūsų dienų 
išlikę, jei būtų paklusta Kar- 
piaus, Tysliavos, Vanagaičio, 
Olio, Žiūrio, Chase-Čekanaus- 
ko, Bačiūno ir šių žodžių rašy
tojo siūlymams 1941 m. Deja, 
anų laikų srovės sulaikė upės 
bėgimą, o dabar — šaukštai po
piet.

Be to, akivaizdoje A. Štromo 
laukiamų “santvarkos pasikeiti
mų” Sovietų Sąjungoje, kažin 
kaip Lietuvoje priimtų iš sve
tur atvykusią “tarptautiškai pri
pažintą” valdžią perimti į savo 
rankas valdžią Lietuvoje. Atvy
kėliai juk šilo pas Dievą užan
tyje, o kasdienines kovas atlai
kė Lietuvoje pasilikusieji.
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© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
DEVYNI NUSIKALTĖLIAI

“Tiesos” korespondentas Juozas 
Meškauskas gegužės 5 d. laidoje pa
skelbė pranešimą iš teismo salės 
“Nusikaltėliai nubausti”. Jis liečia 
devynis Kapsuko (Marijampolės) 
gyventojus, pagrobusius 79.336,54 
rb. vertės valstybinio turto, 12.482 
rb. privataus turto, sunaikinusius 
4.503,33 rb. turto. S.m. balandžio 11 
d. teismas nubaudė: J. Jaseliūną — 
mirties bausme, K. Pieterį ir V. Bar
suką — 15 metų kalėjimo, P. Venc
lovą — 12 metų, J. Raulinaitį — 10 
metų stovyklos, P. Petrulevičių — 
9 metais, J. Klimą ir R. Ivonaitį — 
3 metais, V. Lucku — 2 metais. Du 
pastarieji gavo sąlygines bausmes. 
Nusikaltėlių gaujai vadovavo P. Ja- 
seliūnas, dirbęs vairuotoju Kazlų 
Rūdos gaisrinėje. Be kitų nusikalti
mų, minimas sunkvežimio su putliai
siais verpalais pagrobimas, kai jie 
iš Kapsuko buvo vežami Į Ukrainos 
trikotažo fabriką Dubne 1977 m. ba
landžio 19 d. Vaidindamas autoin
spektorių, sunkvežimį tarp Kauno 
ir Vilniaus sulaikė K. Pieteris. Jo 
vairuotojas N. Rokiokis buvo su
muštas iki sąmonės netekimo, o at
važiavęs P. Jaseliūnas ji nužudė. Iš
tuštintas sunkvežimis buvo nuvai
ruotas į Gudijos teritoriją prie Aš
menos, kur nusikaltėliai inscenizavo 
nelaimę — apipylę benzinu, sunkve
žimį su vairuotojo lavonu padegė. 
Visi šios gaujos nariai — 25-30 me
tų žmonės, užaugę komunistinėje 
santvarkoje, turėję neblogas gyveni
mo sąlygas.

GIRTAVIMO PROBLEMOS
A. Bumbliauskas, “Valstiečių 

Laikraščio” 50 nr. svarstydamas gir
tavimo problemas, savo rašinį pra
deda vaizdžių žodžiu, nepagailėda
mas ir statistinių duomenų: “Seniai 
ruošiuosi rašyti straipsnį apie girta
vimą, bet, prisiminęs ryžtingą daine
lę “Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žeme
lė apsivers”, suabejojau, ar verta? 
Vis tiek gers. Gali būti, kad žeme
lė dėl jų kaltės apsivers. Antai 
Plungės rajono “Keturių komuna- 
rų” kolūkio kolūkietis P. Geštautas, 
nepajėgdamas apversti Žemės rutu
lio, nors savo trobą apipylęs benzi
nu padegė. Sunerimti verčia ir sta
tistika. Svaigiųjų gėrimų vartojimas 
mūsų respublikoje, kaip ir pasauly
je, nuolat didėja. Dėl girtumo pada
roma 90% pravaikštų, pusė visų ava
rijų ištinka neblaivius vairuotojus, 
apie 40% ištuokų įvyksta dėl vieno 
iš sutuoktinių girtavimo, 50% gir
tuoklių tėvų vaikų serga tuberkulio
ze. ,A. Bumbliauskas pažeria prie
kaištų stikliuko mėgėjams, kurie, 
gindami savo orumą, savęs netgi ne
laiko alkoholikais. Iš vieno Šilalės 
rajono kolchozo “Valstiečių Laikraš
čio” redakcija gavo skundą, kad pir
mininkas prieš tokį orų asmenį net 
fizinę jėgą panaudojo. Pirmininkas 
betgi teisinosi: “O ką reikėjo da
ryti? Atėjo sverti gyvulių girtas, vos 
ant kojų laikosi. Pargrius — sumin
dys jaučiai. Varėm namo — neina. 
Teko jėga iš tvarto ištempti...”

MOKYTOJU LAIKAS
Lietuvos švietimo, augštųjų mo

kyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų 

Dr. AIDAS JUODIS iš Montrealio ir RŪTA DRAGŪNEVIČ1ŪTĖ, susituokę
Londono, Ontario, lietuvių šventovėje gegužės 27 dieną Nuotr. V. Maco

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $10,000,000.

profsąjungos respublikinio komiteto 
pirm. Danutė Verslovienė “Tiesos” 
110 nr. paskelbė rašinį “Branginki
me mokytojo laiką”. Jis pradedamas 
citata iš vidurinės bendrojo lavini
mo mokyklos statuto: “Negalima ati
traukti mokytojų nuo tiesioginių 
pareigų ir panaudoti jų laiką, nu
matytą mokymo plane ir pamokų 
tvarkaraštyje, k i t i e ms reikalams”. 
Šio nutarimo daug kur nepaisoma. 
Pvz. Raseinių rajone visuomeniniai 
renginiai, kuriuose turi dalyvauti 
mokytojai, prasideda 11 v.r., nors jie 
turėtų būti organizuojami po pamo
kų. Šilalės rajone mokyklų vadovai 
ir jų pavaduotojai pernai tokiuose 
pasitarimuose kas savaitę turėdavo 
dalyvauti po 2-3 kartus, taip pat dau
giausia pamokų metu. Kaikurie mo
kytojai turi nepaprastai didelį krū
vį visokių visuomeninių įsipareigoji
mų, o kiti — nė vieno. D. Verslovie
nė siūlo: “Reikėtų iš esmės paskai
čiuoti mokytojų laiką ir sumažinti 
iki minimumo tuos visuomeninius 
įsipareigojimus, kurie mažiau sieja
si su mokytojų darbu. Liaudies švie
timo skyriai, mokyklų vadovai, vie
tos komitetai akylai turi stebėti mo
kytojo darbo krūvį, neleisti pedago
gui pavargti. Rokiškio rajone atsi
žvelgiama į mokytojo pageidavimus, 
skirstant pamokas, nepasitaiko tarp 
pamokų tarpų, čia gerbiamas moky
tojo laikas, tausojamos jėgos. Molėtų 
rajono Giedraičių ir Videniškių vi
durinėse į šiuos dalykus nekreipia
ma dėmesio. Mokytojas, turįs tris 
pamokas, mokykloje turi išbūti še
šias ar daugiau valandų. Neraciona
lus ir Panevėžio rajono Upytės aš
tuonmetės mokyklos pamokų tvar
karaštis, kur irgi nė kiek nepagalvo
jama apie mokytojo laiko taupy
mą ..

Daug mokytojų negauna ir reko
menduojamos vienos laisvos dienos 
per savaitę. Žiemos, pavasario atos
togos dažiausiai būna tik mokiniams, 
nes “pedagogai verčiami be būtino 
reikalo sėdėti mokykloje, atlikti to
kius darbus, kurie nieko bendro ne
turi su akiračio plėtimu, metodiniu 
ar pedagoginiu tobulėjimu”. Juos 
ypač kamuoja gausėjančios įvairios 
ataskaitos, paviršutiniški renginiai, 
konferencijos, susirinkimai, nerei
kalingi planai. D. Verslovienė taip
gi nusiskundžia, kad mokytojams 
perdaug laiko atima budėjimai prieš 
pamokas ir pertraukų menu. Kartais 
mokytojas, net ir neturėdamas tą 
dieną pamokų, turi ateiti mokyklon 
į tuos budėjimus, o jį lengvai galėtų 
pakeisti augštesniųjų klasių moki
niai, pijonieriai ir komjaunuoliai.

KAUNIEČIŲ VARIKLIAI
Elektromechaninė gamykla "Elekt

ra” didelę savo elektros variklių 
siuntą išsiuntė Vengrijon, kur jie 
bus naudojami pramonėje ir žemės 
ūkyje. Jos varikliai, pradėti gamin
ti maždaug prieš 15 metų, dėl savo 
patvarumo plataus pripažinimo 
susilaukė ne tik Lietuvoje, Sovietų 
Sąjungoje, bet ir užsienio šalyse. 
Juos perka net 30 užsienio valsty
bių, kurių tarpe yra Prancūzija. Ita
lija ir V. Vokietija.

V. Kst.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).............6%
santaupas 1/ia/o
term, depozitus 1 m. 83/i % 
term, depozitus 3 m. 9'/i % 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto posk....... 93/4%

KLB Edmontono apylinkės valdybos vicepirm. EDVARDAS BALEIŠA su tautinių šokių grupės “Ateitis” šokėja 
VIRGINIJA AUGYTE ir Lietuvių Namų ūkio vedėju DOVYDU BALUČIU dėkoja publikai už plojimą

S HAMILTON
HAMILTONO VYSKUPAS Paul 

Reding Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai atsiuntė $1.000 kaip savo as
meninę auką kenčiančiai, kovojan
čiai Lietuvos Bažnyčiai paremti.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
sudarė naują valdybą: pirm. T. Apa- 
navičienė, vicepirm. dr. R. Repšys, 
sekr. D. Švažienė, ižd. P. Masys, so
cial. reikalams O. Bugailiškytė, ko- 
resp. J. Pleinys. Dvasios vadu suti
ko būti prel. dr. J. Tadarauskas. 
Moksleiviai ateitininkai savo globė
ja pasikvietė jauną, energingą, 
mokslą baigusią Dalią Grajauskaitę. 
Naujoji valdyba savo posėdyje kartu 
su moksleivių globėja D. Grajaus- 
kaite, dalyvaujant senosios valdybos 
nariams, aptarė ateities planus. At
rodo, kad naujoji valdyba turi daug 
gražių idėjų, naujų planų tolimesnei 
veiklai. Pagrindinis valdybos rūpes
tis — suburti visus jaunuosius sen
draugius ateitininkus veiklon Taip 
pat pirm. T. Apanavičienės didžiau
sias noras — suorganizuoti ateiti
ninkus studentus, kurių šiuo metu 
Hamiltone yra gana gražus būrelis. 
Naujoji ateitininkų sendraugių val
dyba yra pasiryžusi atgaivinti ateiti
ninkų veiklą, kuri truputį buvo pri
gesusi. Ypač didelis dėmesys bus 
kreipiamas į ateitininkiškąjį jauni
mą. Be jaunimo vyresniųjų eilės ma
žės ir tuo pačiu veikla silpnės. Mū
sų visų viltys visada krypsta į jau
nimą. Pirmas toks mėginimas įvyks 
š.m. birželio 18, sekmadienį, 3 v.p.p., 
medžiotojų klubo šaudykloje, gra
žioje vietoje už Kaledonijos mieste
lio. čia kviečiami visi ateitininkai: 
jaunučiai, moksleiviai, studentai, 
sendraugiai su savo šeimomis, pažįs
tamais bei draugais dalyvauti išvy
koje. Šioje ateitininkų šeimos išvy
koje yra numatyta Įvairi ir įdomi 
programa su įvairiais žaidimais. Iš
vyka baigsis laužu su dainomis ir 
juokais. Tad visi ruoškimės dalyvau
ti šioje išvykoje.

CHORAS “AIDAS”, vad. muziko 
J. Govėdo, gegužės 21, sekmadienį, 
pakviestas PLJS Ryšių Centro ir 
PLB valdybos, kartu su operos so
listu R. Strimaičiu koncertavo Čika
goje, Jaunimo Centre. Publika cho
rą ir solistą sutiko labai šiltai. Cho
rui teko beveik pusę savo repertua
ro kartoti. Tai įrodymas, kad choras 
nuvyko su gerai paruoštu repertua
ru. “Aidas” ii- jo vadovybė nuošir
džiai dėkoja PLJS Ryšių Centrui ir 
PLB valdybai už pakvietimą ir gražų 
priėmimą. “Aidas” grįžo pilnas gra
žiausių įspūdžių iš lietuvių sostinės 
— Čikagos. J. P.

Delhi-Tillsonburg 
Ontario

UŽBAIGĖ MOKSLO METUS. Ge
gužės 7, sekmadienį, po pamaldų pa
rapijos salėje įvyko lietuviškos mo
kyklos mokslo metų užbaigimas. Mo
kytojos Birutės Vytienės vadovau
jami mokiniai ta proga atliko trum
pą programėlę. Mokytoją ir moki
nius sveikino KLB apylinkės pirm. 
Stasys Beržinis ir katalikių moterų 
draugijos vardu A. Ratavičienė. Pa
baigoje mokytoja Birutė Vytienė 
mokiniams įteikė pažymėjimus. De
šimti skyrių baigė: Ramūnė Jaunei- 
kaitė, Nijolė Vytaitė, Rimantas Ja
kubickas, Algis Ratavičius ir Rimas 
Norkus. Iškilmė baigta Lietuvos 
himnu.

JONO IR ELENOS MAČIULIŲ 25 
metų vedybinės sukakties paminėji
mas ir jų naujų namų atidarymas 
įvyko gegužės 13 d. jų ūkyje. Jiedu 
turi tabako ūkį prie Aylmer mies
telio. Šiais metais jie tabako sodi
nimą atidavė pusininkui, o patys, 
pasistatę naujus namus ūkyje, žada 
poilsiauti ir prižiūrėti ūkį. Vedybi
nės sukakties ir įkurtuvių proga gi
minės, bičiuliai bei kaimynai suruo
šė pagerbtuves. Sukaktuvininkus 
sveikino dr. Bronius Povilaitis, Sta
sys Beržinis, Edis Mačiulis ir Stepas 
Jakubickas. Visi dalyviai, kurių bu
vo apie 80, sugiedojo “Ilgiausių me
tų” ir palinkėjo sukaktuvininkams 
naujuose namuose šeimyninės šilu
mos ir gražaus tolimesnio gyvenimo. 
P.p. Mačiuliai turi dvi dukras — 
viena gyvena Japonijoje, kita studi
juoja Londone, Ont.

Stepas Jakubickas

St. Catharines, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA MOTINOS 

DIENA. Pamaldose dalyvavo tiek 
daug žmonių, kad teko pristatyti kė
džių. B-nės valdyba papuošė altorių 
gėlėmis. Kun. J. Liauba pasakė jaut
rų pamokslą. Po pamaldų gėlėmis 
apdovanotos visos motinos, o vienai 
viešniai iš pavergtos Lietuvos atski
rai įteikta puokštė gėlių. Atskirai 
pagerbta ir nauja B-nės lietuvė, čia 
atsikėlusi gyventi iš Australijos. Tai 
Reginos Norvaišienės vyresnioji se
suo.

Paskaitą skaitė žymi skautų vei
kėja, buvusi ilgametė šeštadieninės 
mokyklos mokytoja Marija Gverz- 
dienė. Jau eilė metų ji dirba Brock 
universiteto bibliotekoje. Paskaita 
buvo neilga, gerai paruošta, labai 
gražiai perduota.

Meninę programą atliko “Nemu
no” ansamblis, kuriam vadovauja 
Stasė Zubrickienė. Programa pasi
žymėjo sklandumu, tikru jaunystės 
grožiu. Pianinas, akordeonas, eilė
raščiai ir pagaliau tautiniai šokiai. 
Ypač visus žavėjo Sadutė. Puikiai 
grojo akordeonu Sigitas Zubrickas, 
kuris dabar jau yra ir pastovus var- 
gonuotojas.

Buvo svečių ir iš kitų bendruome
nių — Buffalo, Niagara Falls, Port 
Colborne ir kitur. Minėjimui gerai 
vadovavo pats B-nės pirm. A. Seti- 
kas.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS, rengiamas lietuvių, latvių ir 
estų, įvyks birželio 15 d. Bus rodo
mas filmas, slaptai atgabentas iš 
Latvijos, jau kaikur rodytas Ameri
kos televizijoje. Labai įdomus fil
mas apie vieną Ųatvijos koncentra
cijos lagerį. Jis bus rodomas Multi
cultural Centre salėje, 185 Bunting 
Rd. Tiksli valanda bus pranešta vė
liau. Taip pat bus pranešta kada mi
nėjimas bus paskirai lietuviams.

SOFIJA IR STEPONAS ULBINAI 
ruošiasi išsikelti į Floridą, kur jau 
įsigijo nuosavybę. Dar turi parduoti 
savo nuosavybę Niagaroje. Šiuo me
tu S. Ulbinienė gydosi ligoninėje, 
šios srities lietuviai jai, kadaise 
vadovavusiai “Gintaro” ansambliui, 
pasirodžiusiam net televizijoje, linki 
kuo greičiau pasveikti. S. Ulbinas 
yra St. Catharines L. B-nės ir ramo- 
vėnų valdybos narys. Vilnietis, gi
lus patriotas, vienas pirmųjų sava
norių Rytų Lietuvoje, visą amžių 
praleidęs Lietuvos apsaugos tarny
boje. Jo žmona Sofija yra kilusi iš 
Vilniaus miesto. Kor.

Praktiškiausios dovanos 
giminėms Lietuvoje

SIUNTINYS 1 — 1978
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, 
labai populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spal
vų “cremplene” medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė ska- 
relė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono viršu
tiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų nailoninių 
arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigarečių; dėžė šo
koladinių saldainių; 1 svaras kavos pupelių; vienai eilutei vilnonė 
labai gera medžiaga su įaudimu “All wool. Made in England”, 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.
Šio siuntinio kaina su muitu ir
persiuntimo išlaidomis $195.00
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, pa
vyzdžiui, galima pridėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko 
kailio arba kitokių dovanų.

ŽEMIAU SIŪLOME KELETĄ PRAKTIŠKESNIŲ 
IR NAUDINGESNIŲ DALYKŲ:

Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui $84.00
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4) 42.00
Geresnės rūšies nertinis 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei 24.00
Vilnonė skarelė 11.00
Geresni marškiniai 16.00
Lietsargis (sudedamas) 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai 34.00
“Crimplene” medžiaga eilutei 32.00
Angliška medžiaga eilutei (“All wool. Made in England”) 50.00 
Geresnė „ „ „ „ „ 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $28.00 už visas 
persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis ar pinigais.

BATIC STORES LTD. (Z. Juras)
11 London Lane, Bromley,
Kent, BRI 4HB, England. Tel. 01 460 2592

IRENA MAROZAITĖ, baigusi socia
linės veiklos mokslus bakaiaurės 
laipsniu Ma n i t o b o s universitete 
Winnipege. Ji yra Vinco ir Monikos 
Marozų duktė, aktyviai dalyvaujanti 
lietuviškoje veikloje. Dvidešimtoje 
Kanados Lietuvių Dienoje ir Folklo- 
ramoje 1974 m. buvo išrinkta iški
liąja lietuvaite

Winnipeg, Manitoba
PARAPIJOS ŽINIOS. Gegužės 21, 

sekmadienį, Sumos metu pirmąją 
šv. Komuniją priėmė: Lisa Christi
ne Lahaire (Gusčių anūkė), Carrie 
Aleksandra Skolny (Demereckų 
anūkė), Antanas Samulaitis ir To
mas Aloyzas Šarauskas. Ona Deme- 
reckienė parapijos salėje suruošė 
pietus, pagerbdama savo anūkę Car
rie pirmosios Komunijos proga, be 
to, paminėjo dukters Danos ir žen
to Skolny 10 metų vedybų sukaktį, 
dukters Veronikos gimtadienį ir sa
vo vyro Juozo 30 metų sukaktį Ma- 
nitoboje. K.

• Kaip iš mirties švyti gyveni
mas, taip iš abejonių tiesa

(prof. L. Karsavinas)

JA Valstybės
VLIKo TARYBA šios organizaci

jos 1978 m. veiklai patvirtino sąma
tą, siekiančią $74.600. Administraci
niams riekalams paskirta $13.700, 
bendrinei VLIKo veiklai — $7.950, 
bendrinėm išlaidom — $4.000, ELT 
OS biuleteniams lietuvių, anglų, ita
lų, ispanų, portugalų ir prancūzų 
kalbomis — $3.200, radijo valandė
lėms — $4.800, neperiodiniams lei
diniams — $14.250, ypatingoms iš
laidoms — $6.700. Daugiausia išlai
dų — $46.250 turės informacinė VL 
IKo tarnyba.

VYSK. JUOZAS LABUKAS, Kau
no arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas, su Rimšiškių 
klebonu ir Kauno kunigų seminari
jos prof. kun. Jonu Žemaičiu tris 
pirmąsias gegužės savaites viešėjo 
JAV, lankydami gimines bei pažįs
tamus.

DIENRAŠTIS “THE DETROIT 
NEWS” buvo patalpinęs mons. H. 
Maino skiltį, kuri amerikiečiams pri
minė’sovietų okupuotoje Lietuvoje 
negailestingai laužomas žmogaus tei
ses. Gegužės 21 d. laidoje buvo įdė
tas padėkos laiškas, parašytas Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos reika
lų vedėjo kun. K. Pugevičiaus. Pa
dėkojęs skilties autoriui, jis prime
na naujausią auką — Balį Gajauską, 
antrą kartą nuteistą kalėti sovieti
nėje griežto režimo stovykloje. Tie 
10 metų kalėjimo ir 5 tremties bus 
nepakeliami B. Grajauskui, turin
čiam jau 50 metų amžiaus, kurio 
pusę jis yra praleidęs Gulago saly
ne. Kun. K. Pugevičius primena 
dienraščio skaitytojams, kad šį lie
tuvį kalinį tegali išgelbėti viešosios 
nuomonės spaudimas Sovietų Sąjun
gai, atnešęs laisvę kitiems disiden
tams. Kun. K. Pugevičius, uoliai gi
nantis Lietuvos bei lietuvių laisvę, 
birželio 3 d. sulaukė dvigubos su
kakties — 50 metų amžiaus ir 25 
metų kunigystės. Ji buvo paminėta 
specialiomis pamaldomis ir vaišėmis 
Niujorke, didžiojoje Kultūros židi
nio salėje

A.a. KUN. JONO RAIBUŽIO AT
MINIMUI Čikagos Jaunimo sodelyje 
pastatytas ir pašventintas lietuviš
kas kryžius, pagamintas tautodailės 
puoselėtojo A. Paskočimo. Kryžiu
mi pasirūpino Čikagos jūrų skautai 
ir skautės, nes velionis buvo akty
vus jūros skautininkas ir jų dvasios 
vadas. Šventinimo apeigas, dalyvau
jant jūros skautams ir visuomenei, 
atliko kun. A. Saulaitis, SJ.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

ARGENTINOJE Motinos Dienos mi
nėjimą surengė gegužės 7 d. Buenos 
Aires mieste, savo rūmų salėje. Pa
skaitą skaitė Valerija Deveikienė, 
išryškindama motinų reikšmę lietu
vių tautai tėvynėje ir išeivijoje. Dai
nų programą atliko C. Mičiūdaitės 
paruošti mažieji ansambliečiai ir 
“Žibučių” dainininkės. Minėjimui 
vadovavo I. Simanauskienė.

MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 
47-tąsias savo veiklos metines at
šventė balandžio 8 d., susilaukusi 
daug svečių iš Buenos Aires. Juos 
pasveikino pirm. J. šišlauskas, o mi
rusieji nariai buvo pagerbti susikau
pimo minute. Dviejų dalių tautinių 
šokių programą atliko jaunesnieji ir 
vyresnieji mindaugiečiai, paruošti 
N. Sevenytės, akordeonais palydėti 
L. Gabriūno ir A. šaulio. Vakaro va
dove buvo istorijos prof. Valentina 
Bukauskaitė-Persico, kuri Mindaugo 
Draugijai atstovaus Pasaulio Lietu
vių Dienose Toronte. Draugiją svei
kino: Avellanedos lietuvių parapijos 
vardu — kun. J. Petraitis, ALOS 
Tarybos ir SLA — R. Stalioraitis, 
Argentinos Lietuvių Centro bei 
Senelių židinio — J. Mičiūdas ir 
kiti kalbėtojai. J. Mičiūdas įteikė 
100.000 pezų Mindaugo Draugijos 
pirm. J. šišlauskui salės įrengimo 
reikalams. Mindaugiečiai turi savo 
ženklelį su lietuviška trispalve ir ka
raliaus vainiku. Jo projektą paruo
šė F. Persico. Sekančią dieną įvy
kusiame susirinkime naujojon vai- 
dybon buvo išrinkti: pirm. J. šiš
lauskas, vicepirm. F. Persico, I sekr. 
L. Mikelaitis, II sekr. A. Jocys, I 
ižd. A. Griška, II ižd. prof. V. Bu
kauskaitė-Persico, nariai — J. Stoč- 
kunienė, S. šišlauskienė ir L. Gab- 
riūnas.

Brazilija
TREČIOJI IMIGRANTŲ OLIM

PIADA Sao Paulo mieste įvyks rug
pjūčio 11-20 d.d. Dalyviais regist
ruojami ne pavieniai asmenys ar ko
mandos, o tautinės grupės. Regist
raciją atlieka užsienio valstybių kon
sulatai, jungiantys Brazilijoje gyve
nančius savo kilmės tautiečius. Ka
dangi lietuviai nepriklausomos Lie
tuvos konsulato neturi, jų registra
cija rūpinasi Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė. Olimpiados dalyvių 
sąrašas turi būti paruoštas iki birže
lio 30 d. šiam reikalui yra sudarytas 
specialus olimpinis lietuvių komite
tas.

Australija
MOTINOS DIENĄ Australijos lie

tuviai paminėjo visose pagrindinėse 
savo kolonijose — Melburne, Per- 
the, Newcastle, Brisbanėje, Geelon- 
ge, Hobarte. Programą daugiausia 
atliko vaikai bei jaunimas.

A.a. PLK. VACLOVAS ŠLIOGE
RIS mirė Sydnėjuje, savo namuose, 
gegužės 13 d. Jį mirusį lovoje rado 
aplankyti atvykęs sūnus Vytenis. 

Velionis buvo gimęs 1901 m. Petra
pilyje, ten baigęs gimnaziją. Grįžęs 
Lietuvon, 1919 m. įstojo savanoriu 
į kariuomenę, baigė III-ją karo mo
kyklos laidą, dalyvavo kovose su ber
montininkais ir lenkais. 1935 m. bai
gė augštąją karo mokyklą Paryžiu
je, buvo paskirtas asmeniniu prez. 
A. Smetonos adjutantu, vėliau — 
kariuomenės ūkio inspektorium. 
Dirbo lektorium Lietuvos karo mo
kykloje, augštųjų karininkų kursuo
se, augšlojoje karo mokykloje. Vi
suomeniniame Sydnėjaus lietuvių 
gyvenime reiškėsi savo paskaitomis, 
veikla “Ramovėje”, Lietuvių Bend
ruomenėje ir Lietuvių Namuose. Yra 
parašęs savo atsiminimus “Antanas 
Smetona”, kuriuos 1966 m. Ameri
koje išleido J. Bačiūnas. Paliko taip
gi atsiminimų ir iš nepriklausomy
bės kovų laikotarpio. Palaidotas ge
gužės 17 d. Sydnėjaus kapinių lietu
vių skyriuje. Laidotuvių apeigas at
liko klebonas kun. P. Butkus. Velio
nis paliko žmoną Lietuvoje, sūnus 
su šeimomis Australijoje ir Lietu
voje.

ĮSPŪDINGĄ ROMO KALANTOS 
MINĖJIMĄ Melburne surengė Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdyba. 
Gegužės 19 d. šiam mūsų tautos did
vyriui buvo skirtas lietuviškas radi
jo pusvalandis, kurį pravedė B. šau
lytė ir A. Milvydas. Pats minėjimas 
gegužės 21 d. buvo pradėtas kun. P. 
Vaserio Mišioinis ir pamokslu šv. 
Jono šventovėje. Oficialioji dalis 
įvyko Lietuvių Namuose po pamal
dų. Programoje dalyvavo “Daina
vos” ansamblio mergaitės, Virgini
jos ir Arūno Bruožiu duetas, išraiš
kos šokį “Malda” atlikusios mergai
tės iš Morningtono, deklamatorės, 
tautinių šokių “Klumpakojo” grupė 
su naująja savo vadove A Morkū
niene, buvusia Hamiltono gyvatarie- 
te. Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Padėkos žodį jaunimui tarė ALB 
Melburno apylinkės pirm. A. Po
cius.

Britanija
PROFESORIŲ DR. W. K. MAT

THEWS dvidešimtųjų mirties meti
nių proga Londone prisiminė buvu
sieji jo kolegos ir studentai. Velio
nis buvo gimęs angliškoje šeimoje 
Estijoje, augštąjį mokslą ėjęs Man
česterio ir Londono universitetuose. 
Nuo 1926 m. iki II D. karo pradžios 
dirbo anglų kalbos dėstytoju ir ang
lį; filologijos profesorium Rygos 
universitete. Mokėdamas estų ir lat
vių kalbas, išleido dvi poezijos ver
timų knygas — “Anthology of Mod
ern Estonian Poetry” ir “A Century 
of Latvian Poetry”. Yra išvertęs ir 
lietuvių poetų eilėraščių į anglų kal
bą, nes Latvijoje išmoko ir lietuvių 
kalbą. Velionies pagerbtuvėse daly
vavo ir baltiečių atstovai. Jo vardui 
įamžinti bus išleistas specialus leidi
nys, kuriam lietuviai parūpins jo. at
liktus mūsų poezijos vertimus.

Vokietija
LIETUVIŲ DIENĄ Homburge ge

gužės 6 d. surengė VLB Saarlando 
ir Miesau apylinkių valdybos. Ji pra
dėta pamaldomis. Mišias katalikams, 
kurių buvo apie 100, koncelebravo 
Europos lietuvių vysk. A. Deksnys 
su kunigais B. Liubinu ir A. Berna
tonių. Evangelikų pamaldas laikė jų 
kun. F. Skėrys, susilaukęs 30 lietu
vių. Po pamaldų visi šventės daly
viai susirinko salėje, kur juos pa
sveikino rengėjų vardu VLB Saar
lando apylinkės pirm. Palavinskas 
ir vysk. A. Deksnys. Kadangi šventė 
buvo sujungta ir su Motinos Diena, 
gražų žodį tarė p. Jurgauskaitė-Na- 
gel. Apie tėvynę bei šio žodžio reikš
mę vokiškai kalbėjo Marytė Pala- 
vinskaitė, naudodama lietuviškas 
poezijos citatas Ji taipgi palietė ir 
dabartinio jaunimo klausimą, vyres
niųjų nusivylimą jaunimu. Tokiems 
skeptikams M. Palavinskaitė primi
nė, kad kovą už tėvynės laisvę savo 
gyvybės aukomis yra pradėję du 
jaunuoliai — Jan Palachas Prahoje 
ir Romas Kalanta Kaune. Programą 
atliko deklamatorius Vytautas Na
gel, M. Dambriūnaitės vadovauja
mos mergaitės iš Vasario 16 gimna
zijos, atlikusios tautinius šokius.

HEIDELBERGO UNIVERSITETO 
KLINIKOJE, ištiktas širdies smūgio 
po šlaunikaulio operacijos, balan
džio 23 d. mirė mokytojas a.a. Erns- 
tas Kavolis, sulaukęs 56 metų am
žiaus. Velionis buvo gimęs Klaipė
dos krašte, mokęsis Tauragės moky
tojų seminarijoje. V. Vokietijoje 
nuo 1954 m. iki mirties dirbo Mue- 
chenlocko pradžios mokyklos vedė
ju. Giliausius savo pėdsakus kultū
rinėje veikloje paliko, talkindamas 
velioniui dr. H. Buddensiegui lietu
vių klasikų vertimuose į vokiečių 
kalbą. Jo pagalbos dėka dr. H. Bud- 
densiegas išleido K. Donelaičio “Me
tus”, D. Poškos “Mužiką žemaičių 
ir Lietuvos”, vysk. A. Baranausko 
“Anykščių šilelį”. Kitų lietuvių poe
tų eilėraščius, išverstus E. Kavolio, 
dr. H. Buddensiegas skelbė savo 
žurnale “Mitzkewitsch-Blaetter”, ku
ris buvo leidžiamas Heidelberge. E. 
Kavolis palaidotas balandžio 26 d. 
Mueckenlocho kapinėse. Apeigas at
liko vietinis ev. kun. M. Beyer ir 
lietuvių ev. kun. F. Skėrys, su ve
lioniu atsisveikinęs buvusių Taura
gės seminaristų, Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus, mokytojų bei 
moksleivių vardu. Vasario 16 gim
nazijai sargyboje prie velionies 
karsto atstovavo du moksleiviai — 
Laima Valiūnaitė ir Petras Rama
nauskas.



Baltiečių dailės parodoje, kuri buvo surengta baltistikos studijų dienų 
proga Toronto Hart House galerijoje Nuotr. St. Dabkaus

“Vitolio raudos” vertimas
Lenkiškai rašiusio autoriaus veikalas, įkvėptas lietuvių mitologijos, sulaukęs kelių laidų

Kq duoda valdžia?
VIDA .STANEVIČIENE

Federacinė Kanados vyriau
sybė 1971 m. paskelbė daugia- 
kultūriškumo politiką, tuo pa
rodydama, kad vertina kultūri
nes Įvairių tautybių pastangas. 
Netrukus ji sudarė patariamąją 
daugiakultūrę Kanados tary
bą, kurioje iš lietuvių iki šiol 
dalyvauja kun. dr. Pr. Gaida. 
Vėliau panašią tarybą sudarė 
Ontario provincija.

Minėtoji daugiakultūrę Ka
nados taryba paruošė daug siū
lymų vyriausybei, kuri dalį jų 
priėmė ir ėmė vykdyti. Valsty
bės sekretoriatas atkreipė dė
mesį į trečios kalbos mokymą 
bei jos išlaikymą. Esą išsilavi
nęs asmuo praturtina save, iš
mokdamas daugiau kalbų. Tre
čioji, t.y. etninė, kalba yra rak
tas į naują kultūrą, į tėvų pa
veldėjimą.

Federacinė vyriausybė pra
dėjo skirti lėšas etninėm mo
kyklom—po $200 Į metus kiek
vienai etninės kalbos klasei, tu
rinčiai nemažiau kaip 15 moki
nių. Šiomis lėšomis mokyklos 
vadovybė gali apmokėti moky
tojų atlyginimus, patalpų nuo
mą, mokymo priemones bei ki
tas administracines išlaidas. Į 
tas išlaidas įeina paruošimas ir 
atspausdinimas vadovėlių.

Federacinė vyriausybė taipgi 
duoda lėšų mokytojų pasitobu
linimui pedagoginiuose kursuo
se $15 į dieną. Kol kas vyriau
sybė neduoda pašalpos tik vie
nos kurios tautybės mokytojų 
kursams, tačiau galbūt ateityje 
rems ir vienos kurios etninės 
grupės platesnio masto semina
rus. ,

Šią programą Kanados vy
riausybė pavadino “Cultural 
Enrichment Program”, kurios 
paskirtis — išlaikyti tėvų atneš
tas tradicijas bei kultūrą ir ją 
įsisavinti.

Tiesa, nevisi vaikai nori pri
sipažinti lietuviais ir nevisi tė
vai stengiasi juose ugdyti lietu
viškumą, tačiau mokytojas tu
rėtų sugebėt išaiškinti, kad Ka
nada susideda iš daugelio įvai
rių kultūrų ir kad kiekvienas 
yra vertinamas bei gerbiamas 
už savosios kultūros išlaikymą.

Federacinė vyriausybė ir On
tario provincijos valdžia bend
radarbiauja d a u giakultūrišku- 
mo srityje — jos remia pastan
gas išlaikyti etnines kultūras 
bei kalbas. Pvz. iš “Wintario” 
loterijos galima gauti lėšų: mo
kymo priemonėms įsigyti, bū
tent, prožektoriams, knygoms, 
mokykliniams baldams ir pan.; 
mokytojų kursams bei semina
rams rengti; dviejų asmenų ke
lionėms į kursus apmokėti (kar
tą į metus).

Ontario provincijos švietimo 
ministerija 1977 m. vasarą pra
nešė, kad miestų švietimo vady
bos šelps visas etnines mokyk
las, t.y. duos lėšų mokytojams 
ir patalpoms apmokėti. Tai pa
daryta, matyt, atsižvelgiant į 
tėvų nusiskundimus, esą angliš
kose mokyklose ignoruojama jų 
kultūra bei kalba. Be to, paste
bėta, kad tai neigiamai veikia 
mokinių psichiką, izoliuoja vai
kus nuo tėvų, ugdo nepaklusnu
mą, menkina jų autoritetą.

Naujoji programa susilaukė 
didelio pasisekimo, tačiau atsi

rado ir kliūčių. Kiekviena švie
timo vadyba turi teisę nustatyti 
ir sąlygas mokykloms. Kartais 
ji tai daro pagal turimas lėšas, 
o kartais pagal etninių mokyk
lų darbo įvertinimą. Dėlto kiek
vienai mokyklai tenka tartis su 
savo vietovės švietimo vadybo- 
mis dėl, kiek galima, geresnių 
sąlygų.

Kai reikia tartis su oficialio
mis įstaigomis, labai svarbi yra 
mokinių tėvų parama, ypač mo
ralinė. Svarbu, kad tėvai su
prastų etninių mokyklų reikš
mę ir stipriai jas remtų. Dažnai 
tenka girdėti nuomonę, esą tė
vai neleidžia savo vaikų į etni
nes mokyklas, nes bijo pakenk
ti anglų kalbos įsisavinimui. 
Tiesa, pradžioje pastebimas 
šioks toks susitrukdymas, bet 
jis nepalieka jokių atsilikimo 
pėdsakų. Moksliniai tyrinėjimai 
rodo, jog etninių grupių vaikai, 
pasiekę V ar VI skyrių, ne tik 
pasiveja kitų mokinių lygį, bet 
ir pralenkia juos. Jie pasidaro 
pranašesni ne tik antros kalbos 
mokėjimu, bet ir praturtėja li
teratūrinėmis, geografinėmis, 
istorinėmis žiniomis.

Žinoma, etninis žmogus gali 
pasirinkti ir kitą kelią, būtent, 
ignoruoti savąją tautybę, kultū
rą ir visiškai asimiliuotis su vie
tine visuomene. Bet tai savęs ir 
savo šeimos nuskurdinimas, bė
gimas nuo savo tradicijų, kuris 
neužsitarnauja pagarbos.

Žmogaus apsisprendimas iš
laikyti savo tapatybę, kultūrą 
bei kalbą priklauso ne nuo val
džios, o nuo jo paties. Etninių 
grupių Kanadoje niekas never
čia rūpintis savo kultūra, pra
šyti valdžios lėšų. Buvo girdėti 
priekaištų, esą valdžia kišasi į 
mūsų mokyklas, reikalauja duo
menų apie mokytojų bei moki
nių skaičių, nustato programą. 
Esą duodama lėšų, valdžia nori 
kontroliuoti mūsų mokyklas. Iš 
tikrųjų tai nėra valdžios noras 
pajungti mūsų mokyklas savai 
sistemai. Bet jeigu kuri institu
cija duoda lėšas, nori žinoti, ar 
tos lėšos tinkamai sunaudoja
mos, nes tai mokesčių mokėto
jų pinigai. Jie yra kontroliuoja
mi kiekvienoje valstybėje. 
Mums svarbiausia yra tai, kad 
Kanados valdžia remia mūsų 
pastangas ugdyti tautinę savo 
kultūrą.

Atsiųsta paminėti
TECHNIKOS ŽODIS nr. 4 (175), 

1977 m. spalis-gruodis. Kas trys mė
nesiai išeinantis žurnalas, leidžia
mas Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Čikagos sky
riaus techninės spaudos sekcijos. 
Administracijos adresas: A. Braz
džiūnas, 7980 West 127 St., Palos 
Park, Ill. 60464, USA.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, Volume VIII, Number 4, 
Winter 1977. Iš lietuvių šiame lei
dinyje rašo Audronė B. Willeke te
ma “Socialist Realism and the 
Psychological Novels of Alf. Bie
liauskas.

Kun. Ladas Budreckas, GARBE 
VIEŠPAČIUI, giesmė baritonui. 
Teksto autorius — Bernardas Braz
džionis. Dedikuota vysk. V. Brizgiui 
jo auksinės kunigystės proga. 1977 
m. rugsėjo 25 d. Tiražas — 500 egz. 
Kaina — $0.25. Gaidas paruošė ir 
išleido pats jų autorius. Platina Lie
tuvių Muzikologijos Archyvas, 2345 
W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

PR. NAUJOKAITIS

Tautinio lietuvių atgimimo 
metu daugeliui lietuvių veikė
jų ir rašytojų patriotinių idėjų 
šaltinis daugiausia buvo lenkiš
kai rašiusio lietuvių tematika 
lietuvių kilmės poeto Adomo 
Mickevičiaus kūryba. Taip pat 
didelės įtakos darė lietuviams 
patriotams ir nelietuvių kilmės, 
bet kilęs iš etnografinės Lietu
vos (Gardino gubernijos) lenkų 
bajoras Juozas Ignas Kra
ševskis (1812-1885). Studijuoda
mas Vilniaus universitete, jis 
susidomėjo Lietuvos praeitimi, 
susipažino su lietuvių kalba, jos 
kultūra, senąja religija ir tau
tosaka. Kiek vėliau parašė 4 to
mus “Vilniaus istorijos” (1840- 
42). Veikalui medžiagos ėmė iš 
T. Narbuto, Strijkovskio, Voiig- 
to, Lasickio istorinių veikalų.

L Kraševskis žvelgė į Lietu
vos istoriją romantiko akimis, 
ją idealizavo, gražino, ypač iš
kėlė Kęstučio ir Vytauto politi
nę veiklą. Jis pagarsėjo daugy
be istorinių romanų. Lietuviška 
tematika parašė romaną “Ku
nigas”, kuriame vaizduoja he
rojiškas lietuvių kovas su kry
žiuočiais. Tačiau pagrindinis I. 
Kraševskio lietuviškos temati
kos veikalas yra trilogija - poe
ma “Anapilis” (Anafieles): “Vi
tolio rauda”, “Mindaugas”, 
“Vytauto kovos”.

Pati populiariausia ir kūry
biškiausią yra pirmoji trilogi
jos dalis “Vitolio rauda”. Ją 
Vilniuje autorius išleido 1840 
m., o 1846 m. jau reikėjo leisti 
antrą laidą. Ji išėjo su dailinin
ko V. Smakausko 50 grafikos 
iliustracijų, su kompozitoriaus 
St. Moniuškos sukurtomis dainų 
ir raudų melodijomis. Kritika 
veikalą pasitiko labai palankiai. 
St. Maniuška iš veikale esamų 
dainų dar sukūrė “Mildos” kan
tatą. Veikalas buvo išverstas į 
rusų ir vokiečiu kalbas.

Dėlto nenuostabu, kad ir lie
tuviai “Vitolio rauda” labai su
sidomėjo bei ja žavėjosi. J. 
Mikštas “Aušroje” (1883) ją iš
gyrė ir lygino su “Ilijada”, 
“Odisėja”, su “Enejida” ir 
Šventraščiu. O aušrininkas 
Andrius Vištelis ją išvertė į lie
tuvių kalbą ir Dresdene išleido 
savo lėšomis (1881). “Vitolio 
rauda” nebuvo visiškai užmirš
ta ir nepriklausomoje Lietuvo
je. štai, F. Kirša 1924 m. išver
tė ir išleido jos pirmosios dalies 
vertimą, 1925 m. dalį poemos 
išvertė ir išleido J. Talmantas. 
Ir štai dabar prelato Juozo Ka
raliaus rūpesčiu Povilas Gaučys 
visą poemą iš originalo išvertė 
ketvirtą kartą. Vertimas atlik
tas iš 1846 m. leidimo. Pakarto
tos ir puikios dail. V. Smakaus
ko iliustracijos, viršelių faksimi
lės. Duodamos ir vertėjo pasta
bos, I. Kraševskio biografija ir 
jo literatūrinių darbų apžvalga.

“Vitolio rauda” yra romanti- 
nis-mitologinis kūrinys, vaizduo
jąs senosios lietuvių religijos 
bruožus. Iš deivės Mildos mei
lės santykių su šauniu žmogumi 
Ramojum gema sūnus Vitolis. 
Dėlto labai užsirūstina Perkū
nas: jis pasiunčia vėjų dievą 
Graitą, kad surastų ir nužudytų 
Vitolį. Bet Mildos globoje Vito
lis išlieka gyvas: jis paslepia
mas miškų glūdumoje pas ne
žymius kaimiečius, ten išauga į 
pajėgų jaunuolį. Medžioklėje 
paklysta, Graito užpultas turi 
šauktis motinos pagalbos. Mil
dos noru jis nuvyksta į Romuvą 
pas savo dėdę Krivių Krivaitį. 
Iš to seno išminčiaus Vitolis su
žino apie 9 Lietuvos gimines, 
apie dievų ir žmonių pasaulį. 
Kai pasenęs Krivis susidegina 
gyvas ant laužo dievų permal
davimui, Vitolis, gavęs stebuk
lingą kardą, iškeliauja į pasau
li. Pakeliui nugali ir nužudo 
klastingą despotą Raudonį, iš
vaduoja jo pavergtus žmones, 

GAILĖ MISIŪNAITĖ, torontietė, 
konkurso keliu laimėjusi Niujorko 
žurnalo “Mademoiselle” redakcinį 
darbą vienam mėnesiui. Iš kelioli
kos šimtų kandidačių tokių laimėto
jų buvo 14.

paveldi stebuklingą žirgą, kal
bantį žmogaus kalba ir niekad 
nepailstantį. Aplanko savo tėvo 
kapą, susitinka su jo iššaukta 
vėle vyksta į tolimą Siaurės ka
raliją. Klastingo karaliaus, su
laužiusio svetingumo papročius, 
užpultas, turi vėl šauktis Mil
dos pagalbos. Stebuklingai su
grąžintas į Lietuvą, gana sėk
mingai sutelkia milžinišką ka
riuomenę ir nuvyksta Šiaurės 
karaliui atkeršyti. Karalius pri
verčiamas nusilenkti, nusiže
minti, dovanomis išsipirkti.

Be to, Vitolis nugali dar bai
sų urvo slibiną ir paveldi dide
lius jo slepiamus turtus. Apdo
vanota kariuomenė ir Vitolis 
grįžta į Lietuvą. Čia, ant Nemu
no kranto, pasistato puikią pilį, 
netrukus sutinka gražią girinin
ko dukterį Ramutę, ją įsimyli 
ir veda. Tačiau vestuvių dieną 
įpykęs Perkūnas nutrenkia abu 
jaunavedžius ir sudegina pilį. 
Milda mirusiuosius paverčia 
ereliais ir tokiu būdu pratęsia 
jų žemišką gyvenimą. Kai ere
lių lizde pagaliau gema sūnus 
— busimasis garsus krivis Liz
deika, Vitolis ir jo žmona vėl 
virsta vėlėmis ir su pomirti
niais palydovais skrenda į Rytų 
šalį, į vėlių karaliją.

Mitologinius duomenis L Kra
ševskis ėmė iš T. Narbuto vei-

Ruda buvo jo barzda ir rudos garbanos
Per jo pečius ant apsiausto draikėsi.
Ant galvos purpurinis auksuotas gaubtuvas,
Ant krūtinės dailaus darbo grandinė,
Dviašmenį kardą pašonėje turėjo,
Sėdėjo ant arklio, apkloto meškos kailiu,
Kuris sidabro nagais žeme vilkosi, 
Dulkių debesis sukeldamas kelyje.
Iš dešinio šono, ant paauksuotos virvutės
Lankas saidoke su strėlėmis kabojo,

sidabro makštyse ...” (179 p.).Plieninis kirvukas ir peilis
J. I. Kraševskis, VITOLIO RAU
DA. Vertė Povilas Gaučys. Kalbą 
žiūrėjo Pr. Razminas. Meninė 
priežiūra — dail. V. O. Virkau. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 

Vytautas Aidas

Iš Sibiro poezijos
Kapinėse
Kai einu pro negyvąjį miestą, 
šiurpi baimė sukausto mintis,
Ku r kapai .eilėmis išsidėstę,
Rodos, šaukia mįslinga lemtis:
Atsimink, kad ir tu, kaip visi, 
Šiam likimui paskirtas esi!
Ir nenoriu matyti, nei girdėti
Slieką šliaužiantį smėlio taku — 
Mintys bijosi prasmę atspėti. 
Jo kalbos su pernykščiu lapu:
Man ir tu, ir galingas žmogus — 
Lygus maistas kaip puvenos bus!
Ir nenoriu girdėt prie supilto
Naujo kapo alpimo moters,
Jos kančios, kai palaidojus viltį, 
Šiuos skausmingus žodžius jinai tars:
O, sūnau! O, brangusis sūnau!
Argi mirčiai tave auginau?
Tiktai beržas svyruoklis šlamena,
Ramina ją švelniu ošimu:
Jau sūnus manyje vėl gyvena, 
Iš jo kūno sau maistą imti;
Aš maitinsiuos jo kūnu, krauju, 
Jis išaugs čia svyruokliu nauju.'
Kai einu pro negyvąjį miestą,
Nors ir baimė sukausto mintis, 
Bet po beržu vis noriu prisėsti
Ir klausyt, kaip spėlioja širdis:
Kai atomais suskilsiu ir aš, 
Amžių mįslę gal siela supras.
1944

Kas Jis?
Virš okeano šėlstančas audras ramina, 
Nuskendus laivui, Jis valtelę menką 
Į uostą veda, o visagalės rankos
Jūreiviui kompasą sudėsto iš žvaigždynų.
Sugraužia kaulus šakalų ir hienų dantys 
Dykumose paklydusio didžiulio karavano, 
O vedamas Jo rankos piligrimas senas, 
Praėjęs dykumas, pasiekia Mekką šventą.
Pagriebę vėtros kalnuose galingą arą
Sparnus sulaužo ir gilion bedugnėn trenkia . .. 
Pro prarajas Jo angelas išneša ant rankų 
Avelės jieškantį piemenėlį gerą.
Kautynių baisume pulkų pulkai iškrinta, 
Ir melsdamies, ir keikdami šimtai numiršta.
Laimingas Jo karys — nedrįs mirtis net pirštais 
Paliest drąsos ženklais krūtinę padabintą.
Juodi Jo debesys užtemdo dangų šviesų, 
Ugnies žaibais suskaldo ąžuolą galingą, 
Lietaus lašais suvilgo žemę vėl derlingą, 
Šimtai nuvytusių žiedų į saulę išsitiesia.
Kas Jis? Kas Jis? Nematomas, galingas, didis.
Kas Jis? Kur Jis? Mes klausiam, jieškom ir nerandam, 
Nusilpę drebam galybės išsigandę,
O drąsūs žengiam, kai palaima Jo lydi.
1947. X. 30

kalų (o juose buvo ir gerokai 
prasimanymų). Iš didžiųjų die
vų ryškiausia yra meilės deivė 
Milda, jos rūstusis tėvas Perkū
nas, o pats vyriausias lemties 
dievas yra neregimasis Praam
žius. Visa lietuvio buitis pilna 
mažesnių aplinką valdančių 
dievų ir deivių. Jiems žmogus 
nuolatos meldžiasi, jų pagalbos 
ir globos šaukiasi, jiems auko
ja, nusilenkia. Nuostabu, kad I. 
Kraševskis i poemą įpina net 
lietuviškų žodžių, autentišku 
dainelių, būrimo formulių. Net 
antraštiniame puslapyje yra 
įdėta kaip motto dainelė:

Aš padainuosiu dainų daineles 
Aš dainų bernužėlis;
Aš adarysiu dainų skryneles 
Paleisiu į lustelį.
P. Gaučio vertimas yra sklan

dus, lengvai tekantis. Neturėda
mas po ranka originalo, negaliu 
pasakyti, kiek vertimas atitinka 
I. Kraševskio vartotą ritmą. At
rodo, kad vertėjas vertė laisvai, 
žiūrėdamas tik turinio tikslumo 
ir lietuvių kalbos sklandumo. 
Vertimas dėlto skaitomas leng
vai. Skaitytoją patraukia ne 
tiek pati romantiška mitologi
ja, kiek įtampos pilni nuoty
kiai, Vitolio žygiai ir darbai.

Vertimo stilių ir I. Kraševs
kio vaizdų turtingumą teparodo 
kad ir ši ištraukėlė:

Čikagoje 1977 m. Išleido prel. 
Juozas Karalius. 286 psl., su au
toriaus portretu, su 50 Vinco 
Smakausko medžio raižinių ir 
dviem tituliniais pus lapiais.
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□ h II rillilU ii VEIKLOJE
LOS ANGELES LIETUVIAI ne

teko dviejų pasižymėjusių tautiečių: 
gegužės 11 d. mirė ekonomijos dr. 
Grigas Valančius, o gegužės 13 d. — 
da'.l. Jonas Rimša. Pirmasis buvo gi
męs 1906 m., antrasis — 1903 m. A. 
a. dr. G. Valančius paliko ryškius sa
vo pėdsakus ekonominėje bei visuo
meninėje veikloje, prieš mirtį pa
ruošė spaudai didžiulį veikalą apie 
vysk. M. Valančių, kurio I tomas 
jau išleistas, o II baigiamas spaus
dinti. A.a. J. Rimša, vengdamas tė
vo siūlomo siuvėjo amato, 1925 m. 
išvyko iš Lietuvos, pasiryžęs tapti 
dailininku. Dirbo sunkų fizinį darbą 
Brazilijoje, sunkiai vertėsi Argenti
noje, lankydamas Buenos Aires me
no akademiją. Studijas teko nu
traukti po trijų kursų, nors buvo lai
mėjęs parodose bronzos, sidabro ir 
aukso medalių. 1936 m. susidomė
jo senoviška Bolivijos inkų civiliza
cija, egzotiška šio krašto gamta. Pa
kviestas Bolivijos vyriausybės, 1944- 
51 m. vadovavo meno akademijai, 
įsteigė privačią savo dailės akademi
ją, išaugindamas naują dailininkų 
kartą. Už šiuos nuopelnus yra gavęs 
augščiausią Bolivijos ordiną civi
liams — “El Condor de los Andes”.

LIETUVIŲ DIENA, kurią nuo 
1954 m. rengia klebono prel. J. Ku
čingio vadovaujama Los Angeles šv. 
Kazimiero parapija, šiemet įvyks 
birželio 18, sekmadienį, parapijos 
ir Marshall gimnazijos salėse. Kon
certui yra pakviestas kompoz. Ju
liaus Gaidelio vadovaujamas vyrų 
sekstetas iš Bostono ir Kanados 
lietuvaitė sol. Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono, Ont., Los Angeles mies
te dainavusi prieš, trejetų metų. Be 
kitų renginių, bus Norberto Linger- 
taičio gintarinių ir sidabrinių papuo
šalų paroda — pirmasis jo pasirody
mas Los Angeles mieste. Lietuvių 
Dienos proga bus išrinkta lietuviš
kiausia 1978 metų šeima.

LIETUVIŲ K L U B E Hartforde, 
Conn., gegužės 6 d. turėjo įvykti 
dviejų Kanados lietuvių solistų kon
certas — montrealietės Ginos Čap- 
kauskienės ir torontiečio Rimo Stri
maičio. Pastarajam netikėtai susir
gus, duetų vakarą teko pakeisti sop
rano G. čapkauskienės rečitaliu. 
Programą ji pradėjo G. F. Haende- 
lio, W. A. Mozarto, F. Chopino, H. 
R. Bishopo kūriniais, o užbaigė lie
tuviškomis kompozicijomis — S. So
deikos “Benamių daina”, V. Kerbe- 
lio “Aš skrajoju”, V. Jakubėno “Na, 
tai kas”, G. Gudauskienės “Ginta
rėliu”, J. Stankūno "Mergaite”, S. 
Gailevičiaus “Klajūnais”. Šių kom
pozicijų teksto autoriai — B. Braz
džionis, K. Binkis, K. Grigaitytė, L. 
Andriekus ir Maironis. Koncertą už
sklendė A. Thomas operos “Mignon” 
arija. Viešniai iš Montrealio akom
panavo bostoniškis pianistas Saulius 
Cibas.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS valdyba savo posėdyje Niujor
ke aptarė metinių literatūros premi
jų skyrimo problemas. Pradedant 
1979 m., premijos bus skiriamos 
tarp vasario 10 d. ir kovo 10 d. 
Vertintojų komisija bus sudaryta 
1978 m. rugsėjo mėnesį ir premijuo
ti siūlomų knygų ji lauks iki 1979 m. 
sausio 31 d. Metinėms premijoms 
įteikti bus rengiami literatūros va
karai.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STU
DIJŲ SAVAITĖ įvyks liepos 16-23 
d.d. Freisinge prie Muencheno, kar
dinolo Doepfnerio vardo švietimo 
centre (Kardinal-Doepfner-Haus), 
Domberg 27. Savaitė šįkart bus ju- 
bilėjinė, rengiama jau 25-tą kartą. 
Be to,: ja taipgi bus paminėtas ir 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo šešiasdešimtmetis. Organizacinę 
komisiją sudaro: A. Griniuvienė, 
inž. R. Hermanas, M. Landas ir K. 
Pauliukevičiūtė; finansų — dr. J. 
Grinius, V. Natkevičius, dr. J. Nor- 
kaitis. Savaitės moderatoriai — dr. 
K. Čeginskas, V. Natkevičius ir dr. 
J. Norkaitis. Numatyta daug įdomių 
paskaitų: dr. R. Lampsatytės—“Ka
merinė Lietuvos muzika”, dr. A. 
Štromo — “Asmeninės atsakomybės 
problema totalistinėje visuomenė
je”, kun. dr. V. Kazlausko — “Lie
tuvių tautos atsparumo ir tautinės 
ištikimybės versmių bejieškant: Vy
tis ar Rūpintojėlis?”, dr. K. Gir
niaus — “Socialinė A. Maceinos fi
losofija”, dr. K. Čeginsko — “Lietu
viškosios visuomeninės minties rai
da istorijos šviesoje”, dr. A. Geru
čio — “Lietuvos valstybės nepri
klausomybės laikotarpis (1918-40)”, 
V. Banaičio “Lietuvos ūkio supra- 
moninimas ir įjungimas į Sovietų 
Sąjungos visumą”, dr. J. Griniaus
— “Liaudies filosofai lietuvių ra
šytojų žvilgsniu”, S. Lozoraičio, jn.
— “Laisvės kova vakar, šiandien ir 
rytoj”, T. Venclovos — “Dabartinė 
demografinė Lietuvos padėtis ir jos 
etnografinių ribų klausimas”. Ren
ginius papildys: tradicinė tėvynės 
valandėlė su poeto K. Bradūno re
čitaliu, Bavarijos operos sol. Lilijos 
Šukytės koncertas su akompaniatore 
dr. R. Lampsatyte, Vytenio M. Vasy- 
liūno vargonų rečitalis, dail. A. Kri
vicko bei kitų lietuvių dailininkų 
kūrinių paroda, papildyta ankstes
niųjų savaičių vaizdų nuotraukomis. 
Bus surengtos ekskursijos j Muen
cheno muzėjus ir Freisingo alaus 
daryklą. Koncelebracinėse Mišiose 
liepos 23, sekmadienį, dalyvaus Eu
ropos lietuvių vyskupas dr. A. Deks- 
nys.

ANYKŠČIŲ KULTŪROS NA
MUOSE buvo užbaigtas IX respub
likinis S. Nėries ir P. Cvirkos me
ninio skaitymo konkursas, baigmi
niame rate susilaukęs 28 dalyvių. 
Vertintojų komisija, vadovaujama 
aktorės S. Nosevičiūtės, k o n k u rso 
laureatais paskelbė: Vilniaus peda
goginio instituto studentę L. Pilipo- 
nytę, Vilniaus profsąjungų kultūros 
rūmų aktorę N. Sokolovą, Kauno J. 
Gruodžio muzikos mokyklos atstovę 
A. Papečkytę, Ukmergės “Vieny
bės“ gamyklos tarnautoją L. Aman- 
kevičiūtę, Radviliškio ligoninės gy
dytoją B. Sidabrą, panevėžietę bu
halterę B. Nekrošienę, vilnietę vai
kų auklėtoją I. Žukauskaitę, kom
partijos sekr. V. Pušinį iš Jurbarko 
rajono Karupių sovehozo, Klaipėdos 
K. Donelaičio mokyklos moksleivį 
E. Leimoną, Klaipėdos statybos tres
to kultūros namų vadovę D. Mali
nauskaitę. Konkurso dalyviai aplan
kė ir gėlėmis papuošė rašytojų J. 
Biliūno ir A. Vienuolio kapus.

VILNIUJE GASTROLIAVO Kau
no dramos teatras, vadovaujamas di
rektoriaus Antano Gabrėno. Nauja
jam repertuarui atstovavo M. Gor
kio drama “Paskutinieji”, S. Šalte
nio pjesė “Duokiškio baladės”, estų 
dramaturgo E. Vetemos “Rožynas”. 
Vaikams kauniečiai atvežė operetę 
“Mary Popins”, sukurtą pagal Aust
ralijos rašytojos P. Travers apysa
ką. Vyriausiu režisorium Kauno te
atre šį sezoną pradėjo dirbti Jonas 
Vaitkus, baigęs Leningrado teatro, 
muzikos ir kinematografijos institu
tą. Vilniečiams jis jau pažįstamas iš 
“Medinių balandžių”, “Svajonių pi
ligrimo”, “Karaliaus Ūbo” pastaty
mų.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, grį
žo iš gastrolių Rumunijoje. Timišoa- 
ros teatre ji atliko Amnerio vaidme
nį G. Verdi operoje “Aidas". Aidą 
ir Radamesą dainavo pagrindiniai 
šio teatro solistai — sopranas M. 
Grama ir tenoras N. Zacharijė. 
Spektakliui dirigavo K. Vojina. Te
atro vadovybė pakvietė N. Ambra
zaitytę atvykti pakartotinių gastro
lių šį rudenį.

LENKIJOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS pakviesti, Varšuvoje viešė
jo vilniečiai kompozitoriai J. Juze
liūnas, F. Bajoras ir O. Balakauskas. 
Jie dalyvavo Ostragskių rūmų salė
je surengtame dabartinės lietuvių 
muzikos koncerte. Lenkai muzikai 
atliko: V. Bagdono “Antrąją sona
tą smuikui ir altui”, F. Bajoro “Ant
rąjį Vilniaus kvartetą”, ištraukas iš 
“Sakmių siuitos", J. Juzeliūno “So
natą smuikui ir fortepijonui”, O. 
Balakausko “Antrąjį styginį kvarte
tą”, V. Laurušo “Sonatą smuikui”.

LIETUVIŲ POEZIJOS VAKARAS 
buvo surengtas Minsko literatų na
muose. Įvadiniame žodyje gudų poe
tas Maksimas Tankas pabrėžė, kad 
šis renginys yra skiriamas dvitomės 
lietuvių poezijos išleidimui gudų 
kalba. Jon yra įtraukti net 84 lietu
vių poetai, pradedant V. Mykolaičiu- 
Putinu, S. Nėrim, L. Gira ir bai
giant jaunosios kartos atstovais. Va
karo programoje dalyvavo poetai — 
A. Baltakis, A. Maldonis, Justinas 
Mąrcinkevičius, E. Matuzevičius, P. 
Palilionis ir J. Strielkūnas. Jiems 
talkino gudų poetai — K. Baraduli
nas, G. Kliauko, Valentina Koutun, 
O. Loika, P. Makalis, J. Semiažonas, 
J. Sipakovas ir A. Vertinskis, skaitę 
lietuvių poetų kūrinių vertimus į 
gudų kalbą bei savo eilėraščius. Pro
gramoje taipgi dalyvavo gudų solis
tai ir aktoriai.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
viešėjo Maskvos čigonų “Romėno” 
teatras, įsteigtas beveik prieš 50 me
tų. Vilniečiams buvo parodytas 
spektaklis “Mes — čigonai”, daina, 
šokiu ir pantomima atspindintis šios 
klajoklės tautos istoriją. Rež. N. Si- 
ličenkai jį padėjo sukurti seniau
sias čigonų teatro aktorius bei dra
maturgas I. Romas-Lebedevas. Spek
taklyje panaudoti literatūros klasi
kų — P. Merime, A. Puškino, V. Hu
go, L. Tolstojaus kūrinių fragmen
tai, įamžinusieji čigonų gyvenimo 
būdą, čigonai vilniečiams taipgi su
vaidino pagal I. Chrustalivo pjesę 
sukurtą spektaklį “Protėvių įstaty
mas”, kurį Vilniun buvo atsivežę 
1976 m. pavasarį, šis spektaklis at
skleidžia tragišką čigonų istoriją, 
kai jų gyvenimą saistė žiaurumo ir 
pykčio įstatymai.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo repertuarą praturti
no premjeriniu vienveiksmių baletų 
vakaru. Jo programon buvo įtrauk
tas trečiasis L. Minkaus “Pachitos” 
veiksmas. Atnaujintame spektakly
je, pastatytame 1972 m. baletmeiste
rio E. Bukaičio, pagrindinius vaid
menis atliko L. Aškelovičiūtė ir V. 
Kudžma. Scenografiją sukūrė dail. 
H. Ciparis, dirigavo J. Aleksa. Nu
matytoji J. Gruodžio “Jūratės ir 
Kastyčio” premjera buvo pakeista 
antruoju P. Čaikovskio “Miegančios 
gražuolės” veiksmu. Vengrų kompo
zitoriaus B. Bartoko “Stebuklingąjį 
Mandariną” pirmą kartą šiame teat
re pastatė žymioji estų baletmeiste- 
rė Maja Murma, šio baleto spektak
lius paruošusi Taline ir Leningrade. 
Mergaitės vaidmenį atliko S. Masia- 
nova, Mandarino — J. Katachinas. 
Scenovaizdžiai — dail. R. Songailai- 
tės, dirigentas — J. Aleksa. V. Kst.
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REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralūs medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas ba skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 įstaigų jūsų patarnavimui toronte ir 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

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

tel. 763-5555 namu 535-1584

Čikagos lietuvių slidinėtojų klubo pirm. A. Bartkus (teikia $300 cek( 
ŠALFASS atstovui V. Grybauskui, stebint ižd. Z. Mereckiui

©^SPORTAS

Ateitininkų žinios
Studentų Ateitininkų Sąjungos pa

vasario kursai Toronte bus birželio 
10-11 d.d. Kursų tema “Entuziaz
mas”. Visi — iš kitur atvykusieji ir 
torontiškiai studentai prašomi re
gistruotis šeštadienį, birželo 10 d., 
9 v. ryto N. Pr. Marijos seselių na
muose, 57 Sylvan Ave. Smulkesnes 
informacijas teikia Rima Bumbuly- 
tė tel. 769-6038.

Vasaros stovyklų datos: vyr. moks
leivių Dainavoje — liepos 2 - 16 d., 
jaunučių Dainavoje — liepos 16-30 
dienomis. Wasagoje moksleiviams ir 
jaunučiams stovykla bus kartu; pra
sidės liepos 23 ir baigsis rugpjūčio 
5 d.

Atsinaujinimo Židinys — sambū
ris žmonių, besirūpinančių ateiti
ninkų krikščionišku atsinaujinimu, 
buvo aptartas ateitininkų federaci
jos posėdyje gegužės 3 d. Tokį ži
dinį steigti federacijos valdyba pa
vedė kun. K. Trimakui, kuris krikš
čioniškam atsinaujinimui vadovavo 
dar prieš ateitininkų kongresą. Tai 
labai sveikintinas žygis, nes federa-

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e St" T°r°nt°' °nt • Tel- 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

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

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 8 Vi %
= pensijų ir namų s-tas 81/2%
= taupomąsias s-tas 7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines   ................... 91/2%
= nekiln. turto 9 Vi %
= ‘investacines ..............................10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, . -in
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , _
(Tarp Dundas ir College) Telef OnaS 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikintas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Klaipėdietė Jadvyga Putinienė, 

dalyvaudama tarpmiestinėse lengvo
sios atletikos varžybose Liepoj o s 
“Daugavos” stadijone, numetė jietį 
59 m 10 cm. Beveik po 20 metų jai 
pavyko pagerinti Lietuvos rekordą, 
kurį su 57 m 49 cm Tbilisyje buvo 
pasiekusi kaunietė B. Zalagaitytė- 
Kalėdienė. Tada tai buvo ne tik Lie
tuvos, bet ir pasaulio rekordas. Da
bartinis J. Putinienės laimėjimas, 
nors ir atsilikęs nuo pasaulinio re
kordo, yra vienas geriausių šio sezo
no rezultatų pasaulyje. Jis taipgi liu
dija didelę Lietuvos moterų pažangą 
jieties metime, nes pirmasis rekor
das, pasiektas kaunietės A. Kara- 
nauskaitės 1922 m., buvo vos 21 m 
36 cm. Pirmoji 30 metrų ribą per
žengė kaunietė A. Kačergytė 1932 
m. (33 m 38 cm), 40 metrų ribą — 

• vilnietė J. Pakštytė 1952 m. (40 m 
25 cm). B. Zalagaitytė-Kalėdienė 
yra pasiekusi net šešis Lietuvos jie
ties metimo rekordus. Jų nenutrūks
tanti grandis buvo pradėta 1954 m. 
su 42 m 54 cm rezultatu ir užbaigta 
1958 m. rudenį pasauliniu 57 m 49 
cm rekordu. Naujoji čempijonė J. 
Putinienė yra jau 33 metų amžiaus, 
galvojusi pasitraukti iš sportinės 
veiklos, bet nepraradusi vilties 
įveikti B. Zalagaitytę-Kalėdienę. Jos 
pasiektas gražus rezultatas greičiau
siai atidės numatytą pasitraukimą.

Baigiant ruošti “TŽ” numerį, mus 
pasiekė pranešimas, kad Jadvyga 
Putinienė savo naująjį rekordą pa
gerino iki 59 m 28 cm. Sį rezultatą 
ji pasiekė Klaipėdos miesto sparta
kiados varžybose. Taigi, Klaipėdoje 
jai pavyko jietį numesti 18 cm to
liau, negu Liepojoje. Jos laimėjimas 
dabar yra geriausias Sovietų Sąjun
goje šį sezoną. Klaipėdiečių sparta
kiadoje taip pat pasižymėjo ir šuo
lininkas į tolį 5. Jukelaitis, nušokęs 
7 m 29 cm. Jo šuolis yra naujas Lie
tuvos jaunių rekordas.

Vilnietė Roma Vitkauskaitė lai
mėjo Gomelyje įvykusias sovietinių 
profsąjungų moterų tarptautinių 
šaškių pirmenybes. Iš 13-kos galimų 
taškų ji surinko 10, laimėdama 7 
partijas, o likusias baigdama lygio
mis. Pirmenybių pradžioje R. Vit
kauskaitė įveikė buvusią pasaulio 
čempijonę minskietę L. Sochenko. 
Antrą ir trečią vietą užėmė rygietė 
A. Eris ir leningradietė O. Alek
sandrova, surinkusios po 8,5 taško.

Septintasis Lietuvos vasaros spar
takiados bokso turnyras buvo su
rengtas Panevėžyje. Jame įvyko net 
99 dvikovos. Komandiniu požiūriu 
turnyrą laimėjo kauniečiai, surinkę 
141,5 taško. Antroji vieta teko vil
niečiams su 106 taškais, trečioji — 
šiauliečiams su 52,5. Bokso čempijo- 
nais pagal svorio eilę tapo: vilnie
čiai V. Bajevas ir A. Ivanovas, kau
niečiai S. Golubevas, J. Vaikšnoras, 
R. Salaviejus, A. Šmotavičius, A. 
Kondrotas ir R. Lukoševičius, klai
pėdietis E. Litvinas, vilnietis A. 
Jančiauskas, šiaulietis V. Peleckis. 
Jie atstovaus Lietuvai VH-tojoje 
Sovietų Sąjungos spartakiadoje.

VYČIO ŽINIOS
Nuoširdžiam Vyčio rėmėjui Kaziui 

Kaknevičiui ir sūnums krepšinin
kams — Viktorui, Rimui ir Linui, 
netekusiems mylimos žmonos ir 
brangios mamytės, reiškiame gilią 
užuojautą.

PLS Žaidynėse LSK Vytis daly
vaus krepšinio, stalo teniso, lauko 
teniso, lengvosios atletikos, šaudy
mo ir golfo varžybose. Gausiausiai 
dalyvaus krepšininkai, t.y. 4 koman
dos: moterų, jaunių A, jaunių B ir 
jaunių C. Manome, kad dar atsiras 
vietos ir vyrų komandai. Daug lai
mėjimų nesitikime, tačiau jaunių 
komandos gali pasiekti medalius. 
Moterų komanda dar nauja, ir lai
mėjimai priklausys nuo priešinin
kių pajėgumo.

Tenka džiaugtis gausia ir lauko 
teniso grupe. Sekcijos vadovo J. Žu
ko rūpesčiu žaidynėse dalyvaus 20 
tenisininkų — nuo jaunučių ir mer
gaičių iki veteranų. R. Gudelis ir E. 
Andriulis yra teniso instruktoriai. 
Pajėgūs buvo jauniai P. Kvedaras, 
E. Petruševičius, T. Kasperavičius ir 
jaunučiai P. Tutlys ir L. Banelis. 
Vyčio stalo tenisininkai visuomet 
būdavo pajėgiausi, dėlto ir šį kartą 
iš jų laukiama daugiausia medalių. 
J. Nešukaitis ir E. Vaičekauskas ti
kisi laimėti komandines ir individu
alines varžybas. G. Nešukaitytė var
žysis su Aušros B. Plučaite dėl auk
so medalių. Vyčio šaudytojai B. Sa

vickas, Z. Zaleskis ir A. Zaleskis 
yra taiklūs šaudytojai.

Vyčio golfo sekcijos veikla gana 
ribota, tačiau žaidynėse dalyvaus 
keli golfininkai. Broliai Teofilis ir 
Juozas žižiūnai gali pasiekti nenu
matytų staigmenų. Lengvaatlečiai, 
pasirodys daugiausia prieauglio kla
sėse. E. Petruševičius mokyklų var
žybose yra pasiekęs gerų pasekmių.

Turime ir nesėkmių. Geriausia Vy
čio plaukikė ir prieauglio favoritė 
dėl kitų įsipareigojimų negalės da
lyvauti žaidynių varžybose.

Erikas Petruševičius - Petrus To
ronto mokyklų lengv. atletikos pir
menybėse pasiekė geriausią savo lai
mėjimą, nustumdamas rutulį virš 15 
metrų. Šią pasekmę jis mano page
rinti Kingstone įvykstančiose Onta
rio mokyklų lengv. atletikos pirme
nybėse.

Glorijai Nešukaitytei nepavyko 
susigrąžinti sesers prarastą Kana
dos moterų stalo teniso meisterystę. 
Kanados stalo teniso pirmenybėse, 
kurios įvyko Regina, Sask., 16 metų 
rion Domonkos, kuri antri metai iš 
Glorija pralaimėjo Montrealio Ma- 
eilės tapo Kanados meistere. Glorija 
dar žaidė Ontario moterų komando
je ir tarpprovincipėse varžybose lai
mėjo I vietą.

Lauko teniso treniruotėms ir PLS 
Žaidynių varžybų pasiruošimui gau
ta High Parke aikštelė. Tai buvu
sios čiuožyklos IV aikštelė. Ji skir
ta vytiečiams pirmadieniais, antra
dieniais ir trečiadieniais nuo 7 v.v. 
iki 9 v.v. Visus kviečiame gausiai 
lankyti treniruotes ir tinkamai pa
siruošti žaidynių varžyboms. A. S.

cija tikrai pajuto, ko mums šiuo 
metu labiausiai reikia — krikščio
niško atsinaujinimo.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės žiemos veiklos 

užbaigiamoji sueiga įvyko gegužės 
27 d. Prisikėlimo Parodų salėje, pa
puoštoje dr-vės gaire ir skilčių pla
katais. Įžodį atliko Edvardas Maci
jauskas, Romas Stanulis, Ričardas 
Kalendra, Romas Garbaliauskas ir 
Paulius Siminkevičius. Juos pasvei
kino tunt. s. V. Turūta, kun. B. Pa- 
cevičius, T. Stanulis ir j.b.v.vl. V. 
Keturakis. Sueigai vadovavo psl. Ro
bertas Grybas, žiemos veikloje su
rinkęs daugiausia taškų ir laimėjęs 
dr-vės paramą vykti į VI tautinę 
stovyklą. Jis vadovavo “Briedžių” 
skilčiai, kuri varžybose laimėjo dau
giausia taškų trejus metus iš eilės. 
Tuo būdu žalioji I vietos gairelė ta
po “Briedžių” nuosavybe. Antroji 
vieta atiteko “Žirgams”, kuriems va
dovauja psl. G. Sendžikas.

• “Rambyno” tunte registracija į 
VI tautinę stovyklą pratęsta iki bir
želio 15 d. Registruotis pas ps. Liną 
Saplį, 53 McCaul St., Apt. 543, To
ronto, Ontario M5T 2W9 su $20 
(amerikietiška verte) reg. mokesčiu. 
Po birželio 15 d. tunte registracija 
nebebus vykdoma, ir laiku neužsi
registravusiais tuntas nebesirūpins.

• Skautų vyčių ir kandidatų svar
bi sueiga šaukiama birželio 20 d., 
7 v.v., skautų būkle. Vyčių reikalais 
kreiptis į ps. M. Rusiną, 465-8035, 
arba ps. L. Saplį, 598-4913.

• Į I jūrų sk. pat. 1. išlaikė S. Bu- 
rokaitė, K. Garbaliauskaitė ir V. 
Sernaitė. C. S.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

valandų laikotarpiui, o vairuo
tojus pasiųs namo. Naujajai 
alkoholio ribai nustatyti polici
ninkai bus aprūpinti specialiais 
aparatėliais, ‘kurie yra panašūs 
į jau turimus 80 miligramų 
matuoklius.

Premjeras P. E. Trudeau 
praėjusią savaitę dalyvavo dvie
jose konferencijose: Jungtinių 
Tautų Niujorke ir š. Atlanto 
Sąjungos Vašingtone. Abi jos 
svarstė ginklavimosi proble
mas. Jungtinės Tautos propa
gavo nusiginklavimą, o Š. At
lanto Sąjungos valstybių vadai 
metė objektyvų žvilgsnį į vis 
didėjantį Sovietų apsiginklavi
mą. Abiejose konferencijose, 
ypač Jungtinėse Tautose, P. E. 
Trudeau pasisakė prieš atomi
nius ginklus, jiems skirtas ra
ketas, piršdamas ne tik ginkla
vimosi sustabdymą, bet ir pil
ną tokių ginklų atsisakymą. Jis 
teigė, kad Kanada yra pirmoji 
valstybė, išsižadėjusi atominių 
ginklų. Britų savaitraštis “Sun
day Express”, komentuodamas 
šį pareiškimą, premjerą P. E. 
Trueau pavadino hipokritu. Esą 
netikslu Kanadai kalbėti apie 
įvykdytą atominį nusiginklavi
mą, kai ją nuo priešų saugo 
atominė JAV skraistė.

Sovietų Sąjungos ambasados 
tarnautojo I. Guzenkos atskleis
tą sovietų špionažo tinklą Kana
doje 1946 m. tyrė karališkoji 
komisija, vadovaujama dviejų 
augščiausiojo teismo teisėjų — 
R. Taschereau ir R. L. Kellock. 
Pagal įstatymą visi šios apklau
sos dokumentai turėjo būti pa
skelbti visuomenei po 30 metų, 
t.y. 1976 m. Dėmesį į minėto 
įstatymo pažeidimą atkreipė 
konservaitorių atstovas federa
ciniame parlamente Thomas Co- 
sitt, nesulaukęs dokumentų pa
skelbimo. Iš vyriausybės atsa
kymo paaiškėjo, kad tų doku
mentų paskelbimas yra atidė
tas iki 1986 m. Tai esą pada
ryta, norint apsaugoti gyvuo
sius liudininkus. Galimas daly
kas, dokumentai nebus paskelb
ti ir 1986 m., nes tada tenuma- 
toma dar viena jų peržiūra. 
Parlamentaro T. Cositto teigi
mu, apsaugoti norimų liudinin
kų eilėse yra keletas augštų 
valdžios tarnautojų ir net vie
nas buvęs liberalų ministeris.

Dviejų kanadiečių — P. Mun- 
ko ir D. Gilniouro “South Pa
cific Properties Ltd.” bendrovė 
Hong Konge 1974 m. pasirašė 
sutartį su Egipto vyriausybe 
pastatyti didžiulį turistinį cent
rą prie Gizos piramidžių, esan
čių netoli Kairo. Projekto įgy
vendinimas per 20 metų būtų 
pasiekęs pusę bilijono dolerių. 
Kapitalas būtų telkiamas Še
rais, kurių 60% priklausytų mi
nėtai bendrovei, 40% — Egip
tui. Turistų centrą sudarytų vi
los, apartamentai, viešbučiai, 
naktiniai klubai, parduotuvės, 
didelė golfo aikštė. Prez. A. Sa- 
datas dabar šį projektą atšau
kė, spaudžiamas egiptiečių ar
cheologų ir parlamento narių.

Kanados žydų organizacijos, 
saugodamos Izraelio interesus, 
ėmėsi didesnio spaudimo fede
racinei vyriausybei, kad ji su
stabdytų kanadiškų firmų ry
šius su arabų šalimis, kai jos 
sutartyse su kanadiečiais reika
lauja laikytis Arabų Lygos Iz
raeliui paskelbto boikoto, šis 
klausimas bene aštriausiai iški
lo, “Bell Canada” bendrovei pa
sirašius $1,1 bilijono sutartį su 
Saudi Arabija ryšių tinklui su
moderninti. Už šiuos pinigus 
“Bell Canada” parūpins visus 
reikiamus įrengimus ir darbo 
500 kanadiečių Saudi Arabijo
je. Bendrovės vadovai teigia, 
kad Izraeliui nebus jokios dis
kriminacijos, nes su juo lig šiol 
neturėta ir dabar neturima jo
kių ryšių. Premjero P. E. Tru
deau vyriausybė 1976 m. paža
dėjo skelbti tas firmas, kurios 
sutartis pasirašo su įsipareigo
jimu boikotuoti Izraelį, bet lig 
šiol vengia šio žingsnio. Kana
diškų firmų ryšiai rodo spar
čiai augančią finansinę apyvar
tą su arabų valstybėmis. 1970 
m. iš jų buvo gauta užsakymų 
tik už $78 milijonus, o dabar ši 
suma jau artėja prie pusės bi
lijono dolerių. Iš Izraelio tokių 
užsakymų negaunama. Priešin
gai — į jį keliauja žydų orga
nizacijų surinkti kanadiški do
leriai, o tai prisideda prie do
lerio vertės kritimo užsienyje. 
Žydų organizacijos, budėdamos 
Izraelio sargyboje, dabar jau 
atvirai pradeda grasinti vyriau
sybei savo balsais sekančiuose 
federacinio parlamento rinki
muose.

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

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664
1611 BLOOR ST. WEST

MILTON, ONTARIO, dvejų metų senumo puikus vienaaugštis (bun
galow, side split), brangūs kilimai, 2 šaldytuvai, krosnis, indams 
plauti mašina, šaldytuvas (deep freeze), bilijardo stalas; savininkas 
išvažiuoja į JAV.
HIGH PARK-BLOOR, atskiras 9 kambarių namas; naujos ąžuolinės 
grindys, 3 virtuvės ir prausyklos atnaujintos; atskiras įvažiavimas, 
garažas; gera Vieta.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

INVESTAVIMAS ARTI HIGH PARKO, 8 butai su visais įrengimais; 
pajamos apie $16.500, metams. Pastatas gerame stovyje; savininkai 
išvažiuoja į Floridą; įmokėti apie $25.000.

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* jb jw* jb > j| jb 
TORONTO LIETUVIŲ HaIK/I/VIAI 
KREDITO KOOPERATYVE ------

MOKA: = IMA:

8’/4% už 1 m. term. dep. = 9’/2% už asm. paskolas
81/2% už pensijų ir namų planų =
7% už taupymo s-tas = m/r? » .' , _ , . , , . = 9’/4% uz mortgicius6% uz čekių s-tas (dep.)
7’/z % speciali taup. sąsk. =

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT — 
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO-OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesijonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gera patarnavimą

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.z 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
angelė e. Kauniene 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (81 3) 345-2738

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ...... ,, . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PROGRESS SZslw.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Lietuviška 
maisto 

krautuvė

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai
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JŪSŲ VADOVAS 
UODAMS 

KONTROLIUOTI pastebėta encefalito liga (St. Louis Encephalitis), 
išplatinta kaikurių uodų.

NUTILO DAINOS ENTUZIASTE
Su Viktorija Burdinavičienc-Dainauskaite atsisveikinus

Kaip sulaikyti ja 
dauginimąsi?

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 daubas, 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.

Kaip sulaikyti juos 
nuo įkandimo?

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.

Visuomenės budrumo bei atsargumo ir 
savivaldybių kontrolinės veiklos dėka 1976 ir 
1977 metais susirgimų skaičius buvo sumažintas 
iki keturių 1976 metais, o 1977 metais nebuvo 
nė vieno.

Nuo minėtos ligos nėra žinomų vaistų, dėlto 
apsauga yra esminis dalykas. Šios ligos 
simptomai: svaigimas, netekimas apetito, 
karštis, galvos skausmai, šleikštulys ir 
vėmimas.

Reikia pabrėžti, kad dauguma uodų įkandimų 
šią vasarą tebus paprastas įkyrumas. Visdėlto, 
jeigu bus pastebėti jau minėti simptomai, 
kreipkitės į gydytoją.

Nemokama brošiūra apie uodų kontrolę 
gaunama betkurioje vietinėje aplinkos 
ministerijos įstaigoje.

š.m. balandžio 27 d. lietuvių kapi
nėse Mississaugoje palaidota V. 
Burdinavičienė, gyvenusi Hamiltone. 
Iš artimųjų šiuose kraštuose liko tik 
vyras, o Lietuvoje — dvi seserys ir 
du broliai.

Velionė gimė 1919 m. Pajavonio 
vaisė., Vilkaviškio apskr. Lietuvą 
paliko 1944 m., o Kanadon atvyko 
1948 m. Ligos paveikta paskutiniu 
laiku ji buvo šiek tiek pasikeitusi. 
Ją teko pažinti dar Vokietijoje ir 
šviečiančias jos ypatybes pastebėti. 
Ji pasitikėdavo žmonėmis ir buvo 
labai geros širdies. Retai sutinkami 
žmonės tokio darbštumo ir tvarkin
gumo, kaip ji. Ką pažadėdavo — at
likdavo punktualiai, su ypatingu 
kruopštumu ir pasišventimu. Atlik
davo ne tik savo darbą, bet ir kitų, 
kuriems pagalba būdavo reikalinga.

Viktorija buvo didelė dainos ir 
aplamai grožio mėgėja; neveltui ir

jos mergautinė pavardė buvo—Dai
nauskaite Būdavo tikrai didelis ma
lonumas paklausyti dainuojant ją 
vieną ar duete su vyru. Nors nė vie
nas jų neturėjo didesnio muzikinio 
išsilavinimo, tačiau abu buvo pri
gimties apdovanoti ne tik gražiais 
balsais, bet ir išskirtinu muzikalu
mu. Disonansinių nuslydimų jų 
dainoj nepasitaikydavo. Viktorija 
kurį laiką dalyvavo Hamiltono pa
rapijos chore, o Vokietijoje buvo 
stropi “Dainavos” ansamblio daini
ninkė. Jos ne tik gražus, bet ir labai 
stiprus, plataus diapozono kontral
tas- mielai būdavo pageidaujamas 
betkurio choro ar ansamblio.

Ilgas kančias iškentėjusi, miela 
Viktorija, ilsėkis ramybėje ir tegul 
Augščiausias Tau atlygina už visa 
gera, Tavo kitiems šioje žemėje pa
daryta. D. E.

JAUNIMO VAKARAS LAIVE

Bilietai į PLD renginius
Bilietai, be anksčiau paskelbtų 

vietų, pardavinėjami ir Toronto Lie
tuvių Namų (1573 Bloor St. W., tel. 
533-9030) raštinėje nuo 10 v.r. iki 
5 v.p.p. Ten pat budi ir PLD reika
lų vedėjas St. Dargis nuo pirmadie
nio iki penktadienio 6 v.v. - 10 v.v., 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p., sek
madieniais 12- 4 v.p.p. Tel. 532-2911.

Paštu bilietai užsakomi, atsiun- 
čiant čekį Mrs. Aldona ankaitis, 
“Amber Draperies", 2231 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. N6S 1N7, Canada.

Windsor, Ontario
TAUTOS FONDUI 1978 m. auko

jo šie Windsoro ir apylinkių tautie
čiai: $50: J. Čepaitis, E. .S. Zators- 
kiai; $40: J. O. Giedriūnai; $35: dr. 
Dana ir S. Naikauskai; $30: dr. S. 
Kizis, A. Juškauskas; $25: B. Kudz- 
mavičius; $20: V. Baltrašiūnai, P. B. 
Januškos, Milda ir W. Stechyshyn, 
G. O. Vindašiai, M. Žilinskas; $15: 
E. Pakauskienė; $10: B. Balaišiai, 
M. J. Kiziai, B. E. Barysai, L. Le- 
parskas, kun. D. Lengvinas, V. Pun- 
dzius, Mrs. Beldavs, M. F. Duralia; 
$5: E. Baltulienė, D. Kraniauskienė, 
A. Kraniauskaitė, p. Abarius (Det
roit), V. Lelis (Dėt.), p. Jomantas 
(Dėt.); $2: Ed. Tautkevičius. Iš viso 
$487.

Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. E Pakauskienė,

Tautos Fondo įgaliotinė

Tel. 1-416-762-3838.
Bilietų kainos: į dainų šventę — 

$6, 8, 10; sporto žaidynes — $15 į 
visas 7 dienas, $3 Į atskiras, $5 į 
baigmines; į šeštadienio susipažini
mo vakarą — $8; į pokylį “Royal 
York” viešbutyje (po dainų šven
tės) — $15 (maistas, vynas).

Kviečiame visus įsigyti bilietus iš 
anksto per paštą ar per pažįstamus 
torontiškius, kad paskui nereikėtų 
stovėti eilėse.

PLD inf.

Stayner, Ontario
MOTINOS DIENA. Apylinkės lie

tuviai, gegužės 13 d. susirinkę Gold
en Apple” restorano salėje, paminė
jo Motinos Dieną. Turiningą paskai
tą apie meilę, nušviesdama įvairių 
rūšių meiles per šimtmečius, ypač 
pabrėždama motinos meilę, skaitė p. 
Garbačiauskienė. Be to, buvo išrink
ta nauja apylinkės valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. Silvestras 
Bončkus, vicepirm. ir ižd. Ignas Pa- 
karna, sekt. Aldona Kryžanauskie- 
nė. S. B.

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

Simnn ę television 
k! ! •1'0 Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

O • namai
• ūkiai

• investacijos
• mortgičiai

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

'NWftlfWm i H I

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •
■%

George McCague, 
Minister of the Environment
Dennis Timbrell, 
Minister of Health
William Davis, Premier

Province of Ontario

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
it "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

Opusis klausimas baltistikos konferencijoj
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

savo kaltinimus, netikrumą, 
silpnumą ir net niekingumą.

2. Turime aptarti ir išryškin
ti žydų vaidmenį Lietuvos isto
rijoje, kreipiant ypatingą dė
mesį į jų žalingą veiklą Lietu
vai komunistų pirmosios ir 
antrosios okupacijos metais. 
Tai būtų lietuviško “Holocaust” 
parodymas pasauliui.

3. Lietuvių pagalba žydams 
jų masinių žudynių metu. Reik
tų surinkti* kuo daugiausia gel
bėtojų pavardžių ir išgelbėtų 
žydų skaičių. Be to, reiktų su
rinkti gelbėtojus, kurie žuvo 
kartu su žydais, ir nustatyti 
skaičių, kiek lietuvių dalyva
vo žydų žudyme ir kodėl.

Šioms temoms apdoroti rei
kėtų dviejų ar trijų knygų. 
Pirmiausia, žinoma, anglų kal
ba. Atrodo, vertėjų problemos 
neturėtumėm. Nesunkiai suras
tume autorius bei redaktorius, 
nes turime nemaža akademikų 
ir keletą istorikų, žinoma, visi

dirbantieji atsakingą darbą tu
rėtų būti apmokami, ir net ne- 
šykščiai. Mūsų visuomenė, žy
dų Įaudrinta, lėšų nepagailėtų.

Kas turėtų imtis iniciatyvos 
šias knygas išleisti? Pirmiausia 
šiam uždaviniui turėtų įsiparei
goti Kanados Lietuvių Bend
ruomenė. Jos vadovybė, susita
rusi su mūsų konsulu, turėtų 
sudaryti knygoms leisti komite
tą, patvirtintą abiejų instituci
jų. Toks komitetas jau būtų pa
kankamai autoritetingas imtis 
darbo.

Žinoma, šio darbo galėtų im
tis JAV ar kuri kita didesnė 
lietuvių kolonija. Tik baisu, 
kad Amerikoje neatsitiktų taip, 
kaip atsitiko su rašytojo A. Ba
rono ir dr. Jasaičio knygomis.

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

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Davisville ir Eglinton), 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

S YPSENOS
Nemiga

Gydytojas klausia besiskun
džiantį nemiga:

— Ar nebandėte senoviškos 
priemonės: užsimerkus įsivaiz
duoti avių bandą ir suskaičiuoti 
jas

— Bandžiau, bet nepadeda. 
Dar blogiau.

— Kodėl?
— Kai aš tas avis suskaičiuo

ju, kraunu į vagonus, vežu mė
sos kombinatan ir parduodu. 
Paskui visą naktį kankinuosi — 
gal perpigiai pardaviau.

Sibelijaus priėmime
Garsiam suomių kompozito

riui Sibelijui surengtame pager
bime dalyvavo tik biznieriai.

— Kodėl tik biznieriai? — bu
vo paklaustas pats Sibelijus. — 
Apie ką gi su jais kalbėjote?

•— Apie muziką, — nė kiek 
nenustebęs atsakė Sibelijus. 
Kiek lukterėjęs pridūrė:

— Juk aš negaliu pasikalbė
ti apie muziką su muzikais. Jie 
visuomet kalba tik apie pini
gus ...

Partijos egzaminuose
Priimant į partiją kandida

tas egzaminuojamas:
— Ar tu galėsi dirbti dvigu

bai, kad galėtum parodyti, kaip 
komunistai dirba? — klausia 
partietis

— Žinoma, dirbsiu dvigubai, 
— atsakė kandidatas.

— Ar tu galėsi dirbti ir sek
madieniais, kad pakeltum ga
mybą?”

— Dirbsiu ir sekmadieniais.
— Ar pasižadi ir galvą padėti 

už komunizmą?
— žinoma, pasižadu, juk 

taip šuniškai gyvenant mirti vi
sai nebaisu, — atsakė kandida
tas.

Susisiekimas Sovietijoje
Miestietis nutaria nusižudyti. 

Jis nusiperka kepalą duonos, iš
vyksta iš Maskvos į laukus, atsi
gula ant bėgių ir laukia trau
kinio. Pro šalį eina kolchozinin- 
kas ir klausia:

— Ką tu čia darai?
— Nusižudyti noriu, — at

sako.
— Tai kam dar tą kepalą 

duonos laikai?
— Na, kol čia ateis trauki

nys, gali badu numirti, — at
sako miestietis.

Parinko Pr. Alš.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu Toronte ren
gia jaunimo ekskursiją laivu po 
Ontario ežerą. Ekskursija įvyks 
birželio 29, ketvirtadienį, 7.30 
v.v. Numatyta įdomi ir linksma 
programa. Visų pasaulio kraštų 
jaunimas kviečiamas dalyvauti. 
Prašoma tuojau registruotis, 
nes pinigai laivo savininkams 
turi būti sumokėti iki š.m. bir
želio 22 d.

Amerikiečiai bilietus užsisa
ko pas kun. A. Saulaitį, SJ, Jau
nimo Centre (2345 W. 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA) iki 
birželio 10 d., Toronte — pas 
Reginą Knox, 39 Lurgan Dr., 
Willowdale, Ont., M2R 1K7, 
Canada, iki birželio 10 d. (tel. 
222-2969) arba pas Dalią Sima-

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susi
rinkimas įvykor gegužės 28 d. 
Pirm. B. Biretienė pranešė, 
kad uždaros moterų rekolekci
jos bus lapkričio 18-19 d.d., ku
rias vesti sutiko kun. Placidas 
Barius, OFM. Birželio 25 d. da
lyvausime lietuvių paviljone 
“Vilnius”. L Kairienė kalbėjo 
apie grožį “Truputis tuštybės”. 
Paskaita buvo įdomi ir pamo
kanti. Susirinkimas baigtas lo
terija. Narės bei viešnios buvo 
pavaišintos kavute ir pyragais. 
Sekantis susirinkimas — spalio 
1 dieną.

navičiūtę, 25 Winsland Dr., Is
lington, Ont., Canada.

Užsakant bilietus, siųsti 
$8.50 pašto perlaida arba če
kiais. Bilietai bus išsiųsti paštu.

Ekskursija laivu pavadinta 
“Jūratė ir Kastytis”. Bus šo
kiai, veiks bufetas. Maistas ne
mokamas.

Iki pasimatymo laive.
Regina Knox,

PLJS kelionės organizatorė

Neseniai “TŽ” buvo paskelb
tas kreipimasis “Jieškome me
cenatų”, kuriame PLJS prašė 
aukų iš paskirų asmenų, no
rinčių paremti jaunimo rašinių 
konkursą. Per trumpą laiką jau 
gavome nemažai atsiliepimų. 
Įsidėmėtina, kad dauguma au
kų ateina iš Kanados lietuvių. 
PLJS nuoširdžiai dėkoja šiems 
asmenims, tikėdamasi, kad ir 
kiti parodys susidomėjimą: V. 
Matulaičiui, V. ir G. Agurklam, 
L. Balsiui, O. šurnienei ir J. ir 
A. Kutroms, Santa Monica, Cal. 
Nuoširdžią padėką reiškiame 
PLB valdybai už stambią auką 
(300), skirtą rašinių konkursui 
paremti. K. Parėštytė, PLJS

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

FLYNN’S gėlių krautuvė
(savininkai latviai)

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus L 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus.
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- Ž

____  tvarko gėles vestuvėms. Adresas: L
3 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 p

I

Viešėdami Čikagoje^ 
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIU

International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių 'pasirinkimas.

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

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

Dy| INSURANCE

RESHER-JDARAUSKAS kT'T
RREQUrR REAL ESTATE • W. G.lJll ljOrl lL iA REALTOR

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Okulistas
S. Brogovvski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
& t} įžį JI * Automobilių
r OfT V W * Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Sį sekmadienį, birželio 11, 3 

v.p.p., šventinama naujoji Lietuvos 
Kankinių šventovė. Apeigas atliks 
Sv. Sosto atstovas pronuncijus Ka
nadai Angelo Painias. Koncelebraci- 
nes Mišias laikys vysk. V. Brizgys, 
pamokslą pasakys Toronto vysk. 
Thomas B. Fultonas. Iškilmių metų, 
šventovėje giedos parapijos choras 
ir solistai — G. Capkauskienė, V. 
Verikaitis ir R. Strimaitis. Visos iš
kilmės šventovėje ir salėje bus fil
muojamos ir rekorduojamos. Šven
tinimo procesijoje lietuviškos orga
nizacijos kviečiamos įsijungti su vė
liavomis. Organizacijos renkasi pa
rapijos salėje 2.30 v.p.p.

— Sį sekmadienį, birželio 11. 
specialūs par. autobusai nuo Isling- 
tono požeminio stoties važiuos 10.30 
v.r. vienuoliktos vai. pamaldoms ir
2 v. — šventovės šventinimo iškil
mėms.

— Šią savaitę kviečiama talka ap
linkos ir pastatų vidaus tvarkymui. 
Sekmadienį kviečiame visur, gau
siai dalyvauti tiek šventovėje, tiek 
iškilmingame pokylyje.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $600: punskiečiai lietuviai; po 
$100: J. Kėilavičiai, Keswick, Ont., 
J. Vėgeliai, p.p. Kirvaičiai, V. J. 
Vingeliai, K. A. Griškos Čikagoje, 
O. Urnavičienė. Geradariams nuo
širdi padėka.

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas birželio 11, sekmadienį 
11 v. pamaldų metu. Apeigas atliks 
vysk. V. Brizgys. Pamaldų metu 
giedos choras. Šeštadienį 10.30 v.r. 
sutvirtinamieji renkasi generalinei 
repeticijai.

— Pasiruošti šventinimo iškil
mėms visi altoriaus berniukai ren
kasi šį šeštadienį 10.30 v.r. repeti
cijai šventovėje.

— P.p. Valevičiams iš Hamiltono 
persikėlus į Mississauga, arti Ana
pilio sodybos, parapija turės naują 
klieriką Andrių Valevičių, kuris Sv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje studi
juoja teologiją. Andrius iš Romos 
■ asaros atostogų atvyksta šią savai
tę.

— KLK Moterų Draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas pra- 
. jusį sekmadienį praėjo darbščioje 
nuotaikoje. Išrinkta nauja valdyba. 
Draugija sutiko padengti Sopulin
gosios Marijos vitražo išlaidas.

— Pamaldos Wasagoje prasidės 
birželio 18 d.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Janiną Kaknevičienę; sekma
dienį, 10 v.r. už a.a. Liudą Stadį, 
11 v. už a.a. Joną Dunčiką ir Va
liulių - Besąsparių šeimų mirusius;
3 v.p.p. padėkos Mišios, prisimenant 
parapiją, statybos geradarius ir vi
sus palaidotus Sv. Jono lietuvių ka
pinėse.

— Susituokė: Joseph P. Buratto 
ir Bonnie A. Kozak.

Lietuvių Namų žinios
— LN reikalingas tarnautojas su 

augštesniosios mokyklos išsilavini
mu, mokantis gerai lietuvių ir ang
lų kalbas, turįs patyrimo įstaigos 
darbuose ir vadovavime; ateityje ga
lėtų perimti LN vedėjo pareigas. 
Prašymus su gyvenimo aprašymu 
siųsti šiuo adresu: LN valdyba, S. 
W. Kuzmas, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

— LN nario įnašus sumokėjo: A. 
Zender — $50 (papildė iki $100), 
V. Cuplinskas — $40 (papildė iki 
$194.50).

— Birželio 3 d. LN Gedimino Pi
lies menėje įvyko Kanados Lietu
vių Fondo metinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 47 nariai.

— Birželio 4 d. LN Mindaugo 
manėje buvo rodomas Simo Kudir
kos filmas, kurio įrašymą į video 
juostą parengė Toronto Lietuvių 
Pensininkų Draugija.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 200. Svečių knygoje pa
sirašė: E. A. Pakalniškiai iš Čika
gos, dr. V. A. Pliopliai iš Rochfor- 
do ir A. Sakys iš Lietuvos.

— PLD proga birželio 30, penkta
dienį, Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių komitetas rengia jaunimo su
sipažinimo vakarą Vytauto Didžio
jo ir Mindaugo menėse; liepos 1, 
šeštadienį, LN visuomeninės veik
los koordinacinis komitetas rengia 
PLD svečių priėnlimą ir susipaži
nimo vakarą Vytauto D. menėje 
Nuo 12 v. veiks valgykla, svetainė 
“Lokys” ir vakare nuo 8 v. iki 1 v. 
gros orkestras. Svečiai, kurie nega
lės dalyvauti PLD susipažinimo va
kare “Royal York” viešbutyje, ga
lės šį vakarą praleisti LN. Liepos 2, 
sekmadienį, Vytauto D. menėje 
veiks valgykla normalia tvarka. 
Karaliaus Mindaugo menėje po dai
nų šventės PL Sporto Žaidynių ko
mitetas rengia atsisveikinimo vaka
rą su programa, kurią atliks aust
raliečių choras ir Toronto teatras 
“Aitvaras”. <

— LN Vyrai rengiamos geguži
nės birželio 18 d. loterijai prašo 
padovanoti laimikių. Juos siųsti į 
LN raštinę arba pranešti telefonu 
LE 6-1433 ir bus paimta iš namų.

— LN vadovybė reiškia padėką 
kun. V. Pikturnai iš Niujorko už 
padovanotas knygas ir žurnalus LN 
bibliotekai.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Birželio mėnuo yra skirtas Švč. 

Jėzaus širdies garbinimui. Jėzaus 
Širdies litanija kalbama kasdien po 
8 v. Mišių, o sekmadieniais — po 
kiekvienų Mišių.

— Sveikiname Janių Bakevičių ir 
Kristiną Naruševičiūtę, susituoku
sius birželio 3 d.

— Rengiasi tuoktis Jonas Plata- 
kis su Jūrate Kobelskyte, Rimas Ja- 
cikas su Renata Ciečiūraite, Edvar
das Benetis su Angele Karauskaite, 
Romas Krilavičius su Gwen That
cher.

— Pakrikštyta Monika-Veronika, 
Dianos (Žilinskaitės) ir Jaques St. 
Denis dukrelė, ir Melissa Ann, Mi
chaelio ir Vandos (Dobilaitės) Hes- 
lop duktė.

— Sibirinių trėmimų minėjime 
birželio 13 dalyvaus ir mūsų para
pijos choras, vadovaujamas muz. E. 
Krikščiūno.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo B.
O. Vilimai $50, V. Jasiulionis $40, 
H. G. Chvedukai $25, M. šepulienė 
$10, M. Vilčiauskaitė $10.,

— šiais metais Wasagoje bus se
kančios stovyklos: liepos 8-22 d.d. 
Aušros, liepos 23 — rugpjūčio 5 at
eitininkų, rugpjūčio 6-19 d.d. Lietu
vių Namų vyrų, rugpjūčio 20-26 d.d. 
“Vyčio” krepšinio. Stovyklavietės 
sekcija, vadovaujama B. Genčiaus, 
sutvarkė įrengimus. Uoliai talkino
P. Skrupskas, A. Arlauskas, V. Ta- 
seckat, J. Drąsutis, J. Greičiūnas, 
V. Karnilavičius, O. Drąsutienė, K. 
Poškienė, B. Greičiūnas, P. Arlaus
kas, V. Greičiūnas, I. Poškutė ir S. 
Alksnytė.

— Parapijos salėje sekmadieniais 
pardavinėjami bilietai į dainų šven
tę. įvairiems renginiams bilietus 
galima gauti ir mūsų parapijos raš
tinėje šiokiadieniais.

— Užuojauta Aldonai Stadienei, 
kurios brolis Alfonsas Kavaliauskas 
mirė Čikagoje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. padėkos 
intencija, užpr. J. Maniuška, 8.30 
Gyvojo Rožinio Dr-jos intencija, už
pr. valdyba, 9 v. už Jurgį Smolskį, 
užpr. J. Smolskienė, 9.20 už Antaną 
ir Sofiją Laurinavičius, užpr. vaikai, 
10 v. už Bronių Alijošių, užpr. J. 
Ožalienė; sekmadienį 8 v. už Alks
nių šeimos mirusius, užpr. B. Alks- 
nienė, 9 v. už Antaną Balnį, užpr. 
T. Balnienė, 10 v. už Alfonsą Ramą, 
užpr. V. S. Balsiai, 11.30 už parapi
ją, 7 v.v. už Adomą, Mariją ir Vy
tautą Klaupus, užpr. A. A. Kuolai. 
Lietuvių evangelikų liuteronų

Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka.
— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal

dos ir sekmadienio mokykla. Sibiro 
kankinių prisiminimas.

— Birželio 18 d., 11 v.r. — 1978 
m. konfirmacija. Pamaldos bus su 
šv. Komunija, giedos parapijos cho
ras.

— Gegužės 21 d. pamaldų metu 
buvo prisiminta a.a. Marė Latvaitie- 
nė, mirusi 1977 m. gegužės 19 d., 
būdama 86 m. amžiaus. Velionė pa
liko liūdinčius: Toronte dukrą Elzę 
Tamulionienę, sūnų Jurgį Alberto
je, seserį Jievą Jurkšienę Toronte, 
seserį Agutę Jakovičienę Čikagoje, 
seserį Urtę šlakaitienę Lietuvoje, 
penkis anūkus ir penkis proanūkius. 
Tamulionių šeima prisiminė a.a. Ly
dą Neuman, kuri mirė Vokietijoje. 
Ona Lorencienė ir Marė Tinginienė 
gegužės 21 d. prisiminė savo mamy
tę a.a. Marę Preikšaitienę, kuri mirė 
1968 m. lapkričio 18 d. Vokietijoje, 
būdama 82 m. amžiaus. Velionė taip 
pat paliko liūdinčius — dukrą Mar
tą Pokulaitienę ir sūnų Emilį Preik- 
šaitį Vokietijoje. Ilsėkis ramybėje!

— Gegužės 27 d., 4 v.p.p., susi
tuokė Alma Tarailienė su Juozu 
Štuku.

— Birželio 3 d., 6 v.v., Bumeistrų 
bute įvyko jaunimo pobūvis, kuria
me atsilankė 27 jaunuoliai-ės. Birže
lio 4 d. kun. Alg. Žilinskas laikė 
pamaldas anglų kalba šv. Jono liut. 
šventovėje.___________
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje. __________________
JIESKAU dviejų kambarių ir virtu
vės arba vieno kambario ir virtuvės. 
Rašyti nuo gegužės 30 iki birželio 
30: G. Dubinskaitė, 41 Gwynne Ave., 
Toronto, Ont. MGK 2C2.

IŠNUOMOJAMI su atskiru įėjimu 
kambariai; yra virimo priemonės; 
arti šventovės. Teirautis: E. Kulie
nė tel. 534-8112 Toronte arba savait
galiais 16 51st Street, Springhurst 
Beach, Ontario.
JAUKUS trijų kambarių, virtuvės 
ir prausyklos butas, kiemas, gara
žas. Du blokai nuo požeminio trau
kinio. Tinka jaunesnei porai. Skam
binti tel. 533-5717, Toronte.

birželio 11, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Apeigas atliks Šv. Sosto pronuncijus Kanadai J.E. arkivyskupas ANGELO PALMAS, 
koncelebracinėms Mišioms vadovaus vysk. VINCENTAS BRIZGYS, pamokslų sakys 
Toronto vysk. THOMAS B. FULTON. Pamaldų metu giedos parapijos choras muz.
S. Galevičiaus komponuotas Mišias lietuvių kalba

5 valandą po pietų, ANAPILIO salėje - 

iškilmingas POKYLIS
Programoje: vakarienė, sveikinimai, koncertinė dalis, kurią atliks solistai — 

Gina Capkauskienė ir Rimas Strimaitis, akompanuojami J. Govėdo
Bilietai į pokylį — $ 1 5 asmeniui (vaikams iki 12 metų — $ 1 0). Jie gaunami

I sekmadieniais par. salėje. Užsakant telefonu, skambinti: A. Ščepavičienei I
Ji 766-3726 arba R. Celejevvskai 231-8832. Stalai numeruoti.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti iškilmėse— Parapijos klebonas ir komitetas

LIETUVOS OKUPACIJOS ir SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 

minėįimas-pamaldos
birželio 13, antradienį, 8 v.v., Šv. Pauliaus anglikonų katedroje 

(BLOOR ST. E. ir JARVIS ST.)
Gedulingas ekumenines pamaldas laikys: vysk. Kari Raudsepp, estas, arkiv. Arnold Lūsis, 
latvis, ir vysk. Vincentas Brizgys, asistuojant visų trijų tautybių kunigams. Kalbės estas 
Olef Tammark, 7 metus kalintas Sibiro lageryje. Giedos jungtinis Varpo ir Prisikėlimo 
parapijos choras, vadovaujamas Jono Govėdo ir Eugenijaus Krikščiūno, estų vyrų choras 
ir mišrus latvių choras. Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. Skautų-čių tuntai ir karo vete
ranai— su vėliavomis. KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA

Toronto Lietuviu Namu v •

GEGUŽINĖ įvyks š.m. birželio 18 
sekmadienį, 1 v.p.p., 
Humber Trails parke 
River Glen rajone.

Gegužinės metu bus sportas su premijomis, 
turtinga loterija ir kitos pramogos. Užkan
džiai, ledai ir vaisvandeniai bus gaunami 
vietoje. Užsakyti autobusai vyks nuo Lietu
vių Namų 12.30 v.p.p. ir 1.30 v.p.p. Auto
buso vietas rezervuokite Lietuvių Namuose 
tel. 533-9030 arba LN sekmadienių popie

tėse. Bilieto kaina $2.85 asmeniui. Humber 
Trails parkas yra 2,5 mylios į rytus nuo 
Nobleton miestelio, tarp 27 ir 400 kelio, 
prie Kingside Road. Maloniai visi kviečia
mi dalyvauti gegužinėje ir gražiame parke 
jaukiai praleisti sekmadienį.

Rengėjai — LN Vyrų Būrelis

Sibirinių trėmimų 
minėjimą ir šiemet rengia Ka
nados Baltiečių Federacija bir
želio 13, antradienį, 8 v.v., ang
likonų katedroje (St. Paul’s 
Anglican Church, Bloor East - 
Jarvis St.). Ten bus atlaikytos 
ekumeninės pamaldos trijų vys
kupų — esto K. Raudseppo, lat
vio A. Lūšio ir V. Brizgio. Pa
maldose giedos jungtinis “Var
po” ir Prisikėlimo par. choras. 
Bus giedami ir tautų himnai. 
Rengėjai kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti ir oriai atstovauti 
savajai tautai.

Toronto lietuviai!
Pasaulio Lietuvių Dienos, ku

rios rengiamos birželio 20 — 
liepos 4 dienomis Toronte, jau 
čia pat. Siam plataus masto ren
giniui reikės daug talkininkų 
— moterų, vyrų, ypač jaunimo. 
Dėlto rengėjai kviečia visus to- 
rontiečius ateiti į talką ir tuo
jau registruotis Toronto Lietu
vių Namų raštinėje tel. 533- 
9030 arba pas reikalų vedėją 
Stasį Dargi taip pat L. Namuo
se tel. 532-2911. Rengėjai pra
šo pranešti kas ir kaip galėtų 
talkinti.

Vien tik sporto žaidynėm rei
kės apie 100 asmenų įvairiom 
tarnybom. Reikės vairuotojų su 
automobiliais pervežti sporti
ninkams iš vienos žaidynių aikš
tės kiton. Tokie vairuotojai pra
šomi registruotis pas L. Dūdą 
tel. 766-3689. Talkininkai spor
to žaidynėm prašomi registruo
tis pas K. Budrevičių, 519 Do- 
vercourt Rd., Toronto, Ont. 
Tel. 535-9755. K. Budrevičius 
taip pat rūpinasi nakvynėmis 
sportininkams ir laukia talkos.

PLD — Toronto lietuviams 
didi garbė, bet nemažesnė ir 
pareiga. Tad visi į talką!

PLD Inf.
Jieškomas ūkvedys ir jo pa

dėjėjas ateitininkų stovyklai. 
Prašoma skambinti telefonu 
536-4537.

Susižiedavo Jonas Petraus
kas su Irena Kryževičiūte. 
Jungtuvės numatytos rudenį 
Anapilyje.

Vietoje gėlių a.a. J. Kaknevi- 
čienės laidotuvėms J. ir D. Kau- 
naitės “TŽ” paaukojo $20. Dė
kojame už paramą spaudai.

Pranešimas jaunimui. “TŽ” 
21 nr. paskelbtoje PLD progra
moje apie jaunimo ekskursiją 
laivu yra netikslumų. Pirmiau
sia, kelionę organizuoja ne Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, bet Pasaulio LJS. Ji įvyks 
birželio 29 vakarą (8-11.30 v.), 
o ne po pietų. Kelionė nėra tu
ristinė ekskursija, bet šokiai 
laive. Norintieji dalyvauti turė
tų paskambinti Reginai Knox 
(1-416-222-2969) arba pasiųsti 
jai čekį už pageidaujamą skai
čių bilietų (39 Lurgan Dr., Wil
lowdale, Ont. M2R 1K7). Regi
na bilietus išsiuntinės kuo grei
čiausiai. Svarbu, kad visi susi
rinktų prie laivo (Front ir Bay) 
7.30 v.v., nes laivas išplauks 
punktualiai. Daugiau žinių ga
lima rasti straipsnyje, kuris pa
sirodė “TŽ” 20 nr. 3 psi. PL.IS

Dainų šventė bus liepos 2, 
sekmadienį. Kadangi nebus ki
tų komercinių pramogų, bus ga
lima pasinaudoti Maple Leaf 
Gardens kaimynystėje esančio
mis autoaikštėmis. Dar geriau 
važiuoti College St. tramvaju
mi — priveža prie pat Maple 
Leaf Gardens. Vykstantieji po
žeminiu perlipa iš Bloor-Dan- 
forth linijos Bloor-Yonge stoty
je jr važiuoja Yonge požeminiu 
į pietus iki College-Yonge sto
ties (antra stotis nuo Bloor- 
Yonge sankryžos). Toronto Lie
tuvių Namuose veiks informa
cija 16 valandų į dieną ir tel. 
533-9030 bus galima gauti at
sakymus bei patarimus Į viso
kius klausimus.

Daugiakultūrėje Kanados ta
ryboje, kurioje iki šiol buvo per 
100 narių iš įvairių tautybių, 
buvo tik. vienas lietuvis — kun. 
Pr. Gaida. Š.m. gegužės mėne
sį jo kadencija pasibaigė, ir jis 
nebėra minėtos tarybos narys. 
Ar kas kitas tom pareigom pa
skirtas iš lietuvių, tuo tarpu 
nežinoma.

Šiais metais yra nemažai lie
tuvių studentų, baigusių uni
versitetus įvairiais laipsniais. 
Prašome jų artimuosius atsiųs
ti “TŽ” redakcijai jų nuotrau
kas, kad galėtume apie juos 
informuoti mūsų visuomenę. 
Akademiniai mūsų jaunimo pa
siekimai yra kartu ir visų lietu
vių laimėjimai.

Pasaulio Lietuvių Dienų pro
ga Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos valdyba Kanadoje 
rengia vilniečių pobūvį liepos 
1, šeštadienį, 11 v.r., Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W., 
Toronte (III augšte). Trumpą 
pranešimą padarys centro v-bos 
atstovas ir galbūt vilniečių at
stovas VLIKe Kęstutis Miklas. 
Atskiri kvietimai nebus siun
čiami dėl adresų stokos. Šis pra
nešimas yra ir kvietimas. Tai 
bus reta proga sueiti, pasima
tyti su seniai matytais pažįsta
mais ir po susirinkimo turėti 
bendrus pietus Lietuvių Na
muose.

Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui reikia keleto 
jaunų, darbščių ir gabių bend
radarbių. Kandidatais gali bū
ti paskutinės gimnazijos klasės 
moksleiviai ir kolegijų studen
tai, kurie kalba lietuviškai, do
misi istorijos, teisės arba žur
nalistikos mokslais ir yra “Na
tional Merit Scholars”, arba 
buvę “Voledictorians”, arba ga
vę augštą taškų skaičių iš “Col
lege Entrance Examination”. 
Parinktiesiem kandidatam bus 
pasiūlyta ką studijuoti ir teikia
ma lėšų tolimesniam jų išmoks
linimui. Pareiškimus su gyveni
mo ir jau atliktų studijų apra
šymu siųsti: VLIKas (studijų 
komisijai), 29 West 57th Street, 
New York, N.Y. 10019, USA.

Toronto katalikų arkivysku
pijos vajus “Share-Life”, kuris 
telkė lėšas labdaros instituci
joms ir kunigų seminarijai iš
laikyti, šiais metais buvo labai 
sėkmingas — surinko daugiau 
lėšų, negu planavo, būtent, 
$3,045,047.52. Buvo planuota 
surinkti $2,7 milijono. Anks
čiau katalikai* dalyvaudavo 
bendrajame vajuje “United 
Way”, bet iš jo pasitraukė, nes 
pastarojo vadovybė ėmė remti 
ir abortus propoguojančią drau
giją-

Mėnraščio “Speak Up” 4 nr. 
rašo lietuvių kilmės žurnalistė 
Patricia Young, gyvenanti Van
kuveryje, ir kiti autoriai dau
giausia antikomunistinėmis te
momis, primena R. Europos 
tautų naikinimą (“The unre
ported Holocausts”).

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Gegužės 27 kun. dr. F. Jucevi

čius atlaikė Mišias už Lietuvoje mi
rusi kun. dr. Jurgį Šimkų, kuris šio
je parapijoje yra buvęs klebonu 
1919-1922 m. ir 1925-1928 m.

— Daug rankų didelį darbą at
lieka. Nežiūrint labai karštos die
nos, parapijos komitetas ir parapi
jiečiai, atėję ankstyvą rytą, iš viso 
14 asmenų, ėmėsi šventovės langų 
dažymo. Didžioji darbo dalis atlik
ta, tačiau dar neužbaigta. Liepos 2 
d. numatoma dažymą užbaigti. Dar
bą atliko, padedant ir klebonui: Ra
polas Pališaitis, Antanas Yaunish, 
Leonas ir Erikas šimonėliai, Leonas 
ir Vincas Markauskai, Albertas ir 
Andrius Dasiai, Kazimieras Rašyti
nis, Petras Šukys, Jozevina Gabruse-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL 8us-: 7223545

Res-: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 10.5%
Taupomąsias s-tas ..... 8.25% Nekiln. turto 10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investocines nuo .............. 10.5%
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
do iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

Dr. EIMUTIS J. BIRGIOLAS 
atidaro naują 

dantų gydymo kabinetą
Telefonas 
531-4633

2299 Dundas St. W., suite 203, 
(Roncesvalles-Bloor rajonas), 
Toronto, Ontario

Danutės Rautinš
PIANINO STUDIJA

►
 prašo jaunučius (iki 10 metų) mokinius rezervuoti 

sekančiam sezonui laiką ŠĮ BIRŽELIO MĖNESĮ. 
Jauniesiems skirtas laikas yra ribotas (iki 7 v. vaka
ro), todėl, vėliau registruojantis, susidaro sunkumų.

Telefonas 762-5186.

EKSKURSIJOS 
I EUROPA IR VILNIŲ 

1978 METAIS
DAR YRA VIETŲ:

Liepos 12-27.......... ....  (dvi savaitės)
Liepos 26-
rugpjūčio 10...................... (dvi savaitės)
Rugpjūčio 9-24 ..............  (dvi savaitės)
Rugpjūčio 9-29..............  (trys savaitės)
Rugsėjo 6-21.........  ....  (dvi savaitės)
Lapkričio 14 — 22 ..............  (viena savaitė)
Visos ekskursijos praleis septynias dienas Vilniuje, vieną dieną 
Maskvoje, o likusį laiką — Europos miestuose pagal pageidavimą 

(jei susidarys bent penkių keleivių grupė).

Skambinti: 1 - 416 - 533 - 3531
V. BAČĖNAS All Seasons Travel

7557 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A5

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už man suruoštą mergvakarį; 
ponioms ir panelėms už dalyvavimą 
bei vertingas dovanas. Jūsų parody
tas nuoširdumas pasiliks neužmirš
tas mūsų gyvenime.

Ačiū labai —
Virginija Aulinskaitė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už suruoštą man tokį gražų 
mergvakarį. Ačiū vyriausiai vado
vei Onutei Skukauskienei, kuri įdė

vičienė, Ladas Giriūnas, Jerry Mac- 
Namara, Albertas Skučas. Pietus pa
ruošė: Elena MacNamara, Milda Po- 
lišaitienė ir Izabelė Yaunish.

— Šventovės dažymo išlaidoms 
$50 paskyrė Ch. Ambrasas.

— Mirė Kazimieras Naruševičius - 
Norush, 54 m. amžiaus. Palaidotas 
iš St. Brendan’s šventovės.

Sol. G. čapkauskienės motina a.a. 
Karolina Butkienė mirė gegužės 24 
d. Buvo pašarvota Wilsono laidotu
vių namuose. Palaidota gegužės 27 
d. iš Aušros Vartų šventovės. Velio
nė buvo 69 m. amžiaus. Lietuvoje 
liko brolis Ignas, o Sibire — sesuo 
Emilija Rumčiuvienė. Velionės vy
ras Petras Butkus buvo nužudytas 
komunistų 1948 m. Lietuvoje. Duk
rai G. Capkauskienei reiškiame gilią 
užuojautą. Kor.

jo tiek daug darbo ir rūpesčio, ir 
už tokias gražias bei vertingas jūsų 
dovanas. Dėkoju Ritai Karasiejienei 
už pobūvio pravedimą ir už gražius 
perduotus linkėjimus. Ačiū “Ginta
ro” ansambliui už vertingą dovaną. 
Taip pat dėkoju visoms viešnioms, 
kurios nepagailėjo laiko ir atvyko 
praleisti kelių valandų su manim 
šioj popietėj. Ačiū ir toms, kurios 
prisidėjo, bet negalėjo dalyvauti. 
Aš ir Paulius visada būsime dėkin
gi už mums sudėtą tokį puikų kraitį.

Dar kartą ačiū —
Regina Krasauskaitė


