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Didžiosios dienos
Lietuvių išeivija praeityje yra organizavusi Įvairių rengi

nių — mažų ir didelių, pradedant organizacijų suvažiavi
mais ir baigiant sporto, dainų bei tautinių šokių šventėmis. 
Pastarosios, rengtos Čikagoje, buvo plataus masto dalyvių 
skaičiumi, tačiau nebuvo jungiamos su kitų sričių rengi
niais. šiais metais užsimota dar plačiau — rengti Pasau
lio Lietuvių Dienas, apimančias sportą, dainas, švietimą, 
meną, seimą. Visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur yra 
įsikūrusios didesnės lietuvių bendruomenės, jau senokai 
rengiamos Lietuvių Dienos, kongresai, studijų savaitės, 
metiniai suvažiavimai, bendros šventės. Bet visa tai yra 
dalinio pobūdžio renginiai, kurie sėkmingai sutelkia vieno 
kurio krašto lietuvius, bet nepasiekia kitur gyvenančių tau
tiečių. Ilgainiui kilo noras pralaužti tą izoliaciją ir pra
dėti platesnį, globalini bendravimą. Mūsų šimtmetyje, kai 
visas žmonijos gyvenimas darosi globalinio pobūdžio, kai 
ištobulinta komunikacija palengvino bendravimą, ir lietu
vių išeivija pajuto ryškesni norą išeiti iš ligšiolinės izolia
cijos, žvelgti Į lietuviškąją veiklą globaliniu mastu. Antras 
motyvas, paskatinęs daryti toki žingsnį, buvo estų ir latvių 
pavyzdys. Lietuviai, pamatę, kad tai yra įmanoma, taip pat 
ryžosi naujam užmojui. Ar jis bus sėkmingas, parodys jau 
labai artimos dienos, bet pats užmojis vertas išbandyti.

KOKIŲ rezultatų lauktina iš Pasaulio Lietuvių Dienų? 
Visų pirma reikia tikėtis globalinio lietuvių bendra
vimo. Daugiausia lietuvių išeivijos spiečiasi JAV-se 

ir Kanadoje. Tiesa, jie turi įvairių progų pabendrauti, bet 
gana siauro masto, jei neskaityti bendrų dainų ir tautinių 
šokių švenčių. Pasaulio Lietuvių Dienos sudaro jiems kuo 
plačiausią bendravimo bazę įvairiose srityse, apimančiose 
ir jaunimą, ir senimą. Prie kanadiečių ir amerikiečių jung
sis Australijos, P. Amerikos ir Europos lietuviai.. Tokių, 
žinoma, nebus labai daug, tačiau dalyvaus palyginti nemaži 
būriai —r sportininkai, dainininkai, seimo atstovai, turistai. 
Tai įgalins globalinio bendravimo pradžią. Iš to lietuviško 
bendravimo turėtų kilti tautinis pasididžiavimas: esame iš
blaškyti po visą pasaulį, tačiau mūsų lietuviškumas laikosi 
visuose kraštuose. Sulėkę iš tolimiausių šalių prabilsime 
bendra lietuviška daina, bendromis sporto v-r^vti .mis, 
bendru žodžiu. Einant šia globaline linija, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas į visus rūpesčius turėtų taip 
pat žvelgti globaliniu žvilgsniu. Jam turėtų rūpėti ne tik
tai Čikagos problemos, bet ir visos išeivijos. Bendras pro
blemas turime spręsti bendromis jėgomis. Nors kiekvie
nas atstovas pirmoje eilėje galvos apie savo kampo rūpes
čius ir apie juos kalbės, tačiau neturėtų užmiršti ir bend
rosios globalinės išeivijos perspektyvos.

PAGALIAU, kalbant apie lietuviškąją globalinę per
spektyvą, negalima užmiršti ir pačios Lietuvos, kuri 
joje užima centrinę vietą. Tinkamiausia vieta Pasaulio 
Lietuvių Dienoms, normaliose sąlygose, turėtų būti ne To

rontas, o Lietuvos sostinė Vilnius. Deja, kol kas tokiem 
renginiam Vilnius yra nepasiekiamas. Tačiau ir jis, ir visa 
pavergta Lietuva turėtų šį kartą pajusti, kad išeivija yra 
gyvoji tautos dalis, kuri gyvena tais pačiais rūpesčiai bei 
troškimais, kaip ir pavergtoji tauta. Išeivija negali mobi
lizuoti tankų, negali sudaryti nei aviacijos, nei laivyno 
laisvės žygiui, bet ji gali daug kuo padėti pavergtiesiems. 
Šiuo metu svarbiausia abiem pusėm ištverti ir išlikti, nes 
abiem gresia likiminiai pavojai —t vieniems slogi vergija, 
kitiems nutautimas. Pasaulio Lietuvių Dienos turėtų at
naujinti ryžtą išlikti lietuviais išeivijoje ir nesunykti ver
gijoje. Abiejų pusių uždavinys vienodas, tačiau sąlygos 
labai skirtingos. Bet kiekvienu atveju visiem turi šviesti 
lietuviškoji žvaigždė, rodanti kelią į tautos vienybę, ir tai 
tokią, kurios negalėtų suardyti nei teritoriniai nuotoliai, 
nei skaldančios pavergėjo jėgos. Iš pirmųjų Pasaulio Lie
tuvių Dienų turėtų sklisti atnaujinta ryžto banga, pajėgi 
gaivinti ir sportinę, ir kultūrinę, ir religinę, ir visuome
ninę išeivijos veiklą. Jei tos didžiosios dienos, sutelkusios 
mases lietuvių, pajėgs sužėrėti stipria tautine ugnimi, at
liks reikšmingą misiją dabartiniame išeivijos ir tautos 
kelyje. Pr. G.

Generaliniam Lietuvos konsului dr. J. ŽMUIDZINUI birželio 10 d. suėjo 80 metų amžiaus. Jo pasveikinti susirinko 
būrys svečių. Iš kairės: Kanados Baltiečių Federacijos pirm. L. LEIVAT, Estijos konsulo žmona p. IIEINSOO, 
Latvijos konsulas dr. E. UPENIEKS, jo žmona, dr. J. S. ŽMUIDZINAS, jn., gen. konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, 
Estijos konsulas I. IIEINSOO Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Plačiai sklinda pogrindžio “Kronika”
Vokiečių žurnalistai plačiai ir tiksliai informuoja apie dabartinę būklę pavergtoje Lietuvoje

KL. RAZMINAS

cpasaulio Įvykiai
DRAUGIŠKUMO IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA, pasirašytą 1972 m., gali atšaukti tamprius 
ryšius su Maskva turėjęs Irakas. Prez. A. H. al-Bakro vyriausybę 
ruošėsi nuversti vietiniai Irako komunistai, steigdami slaptas gru
peles kariuomenės daliniuose. Sąmokslas buvo susektas, komu
nistai atsidūrų kaltinamųjų suole. Dvidešimt vienas Maskvą gar
binęs karys susilaukė mirties bausmės, 10 — kalėjimo. Irako už
sienio reikalų min. A. H. Chadamas šiuos faktus atskleidė parla
mentui, pabrėždamas, kad vyriausybė rimtai svarsto sutarties su 
Sovietų Sąjunga atšaukimą ir karinių patarėjų grąžinimą Mask
von. Prieš pusantrų metų Irakas už bilijoną dolerių įsigijo moder
nių sovietinių ginklų, o kartu su jais atvyko ir apie 2.000 patarėjų. 
Pusė jų dabar jau yra grįžę So-»-----------------------------------------

Baltiečių vyskupai sibiriniii trėmimų minėjime — ekumeninėse pamaldose 
birželio 13 d. Toronto anglikonų katedroje. Iš kairės: vysk. V. Brizgys, 
latvių liuteronų arkiv. A. Lusis estų liuteronų vysk. K. Raudsepp

V. Vokietijos katalikų dien- 
rašti:.' “D'stsehr 'r?jc?post” %c' 
gūžės 16 laidoje paskelbė ilgą 
straipsnį, paruoštą žurnalisto 
Heinz Froitzheim. Autorius ge
rai supranta Lietuvos katalikų 
padėtį ir teisingai įvertina “LK 
B Kronikos” reikšmę. Straipsnį 
pradeda Nijolės Sadūnaitės žo
džiai teisme:

“Ši diena yra laimingiausia 
mano gyvenime. Aš esu teisia
ma už ‘Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką’, kuri kovoja 
prieš fizinę ir dvasinę žmonių 
tironiją. Reiškia, aš esu teisia
ma už tiesą ir meilę žmonėms! 
Šiandieną aš atsistoju šalia am
žinosios Tiesos — Jėzaus Kris
taus ir prisimenu Jo ketvirtąjį 
palaiminimą — ‘Palaiminti, ku
rie trokšta teisybės, nes jie bus 
pasotinti”. Už tai ir už “LKB 
Kronikos” platinimą ši jauna 
lietuvaitė buvo nuteista trejų 
metų lageriu ir trejų metų iš
trėmimu į Sibirą — pažymi vo
kiečių žurnalistas.

Aukos laikraštis
Kas tai per laikraštis, už kurį 

taip aukojamasi ir kuris iššau
kia tokį didelį galingųjų sovie
tų pyktį? — klausia autorius ir 
tęsia:

“Jau nuo 1972 m. kovo 19 d. 
“LKB Kronika” leidžiama Lie
tuvos katalikų savilaidos (samiz
dat) būdu, t.y. dauginant rašo
mąja mašinėle ir platinant iš 
rankų į rankas. Aišku tai yra la
bai sunkus metodas, bet vienin
telis, kuris įgalina išvengti cen
zūros ir tiesioginių konfliktų su 
įstatymais. Tai laisvas informa
cijos ir katalikų minties laik
raštis, kuris išvengia dvejopos 
cenzūros — jo neapkarpo so
vietų žirklės ir nepaliečia tiky
binės hierarchijos kontrolė. 
Mat, įvairūs K. Bendrijos atsto
vai dažnai savos diplomatijos 
požiūriu yra priversti paklusti 
sovietų galvosenai bei kalbėji
mo būdui. Todėl ‘LKB Kroni
ka’ nėra oficialus Lietuvos K. 
Bendrijos organas, nes Lietu
vos K. Bendrijos vadovybė ne
gali laisvai eiti savo pareigų ir 
daug kur priklauso nuo ateisti
nės valdžios kontrolės bei po
tvarkių. Savaime suprantama, 
“Kronika” nenurodo nei leidė
jų, nei redaktorių adresų. Ta
čiau betgi galima drąsiai tvir
tinti, kad šis laikraštis ' pilnai 
atstovauja Lietuvos tikintie
siems.

Tikinčiųjų balsas
Paskutiniai “Kronikos” nu

meriai, pasiekę Vakarus, pa
tvirtina, kad ji yra visų Sovietų 
Sąjungos katalikų nuomonės 
reiškėją ir pai įįo ryšius su 
Ukrainos, Gudijos, net Tadžiki
jos bei Kazachstano katalikais. 
Beveik reguliariai “Kronika” 
pasiekia Vakarus ir čia ištisai 
ar dalimis verčiama į svarbiau
sias pasaulio kalbas. Vokiečių 
kalba “Kroniką” ištisai spausdi
na ‘Institutum Balticum’ Koe- 
nigsteine “Actą Baltica” žurna
le. Atskiromis dalimis spausdi
na ir ‘Informationdienst—Reli
gion und Atheismus in der US
SR’ Muenchene (Roentgenstr. 
5). Šveicarijoje ‘Kronikas’ vo
kiečių kalba spausdina laikraš
tis ‘G 1 a u b e ir der z w e i t e n 
Welt’ (Postfach — 142—Kuess- 
nacht/Zuerich). Institutum Bal
ticum neseniai išleido du atski
rus “Kronikos” tomus, apiman
čius 15-19 ir 20-24 numerius. 
Šių leidinių dėka kiekvienas ga
li konkrečiai įsitikinti, kad tai 
yra tikra garbingos ir drąsios 
lietuvių katalikų kovos prieš 
priespaudą bei persekiojimus 
kronika, teisingai, tiksliai 
informuojanti savo krašto ir vi
so pasaulio žmoniją”.

Toliau žurnalistas Froitzheim 
tiksliai supažindina vokiečių 
visuomenę su “Kronikos” turi
niu. Žiniose visad tiksliai nuro
domi vardai, vietos ir laikas. 
Aprašomi tikinčiųjų teismai, 
pateikiamos net proįokolų iš
traukos. Skelbiami tikinčiųjų 
skundai ir protestai valdžios at
stovam dėl šventovių uždary
mo, išniekinimo, padegimų ar 
kitokių kulto bei religijos var
žymų. Yra ir nuolatinis skyrius 
“Iš sovietų mokyklos”, kur iš
keliamos sovietų pastangos ati
traukti moksleivius nuo religi
jos ir. moksleivių pasipriešini
mo faktai. Išsamiai nagrinėja
mi religijos ir ateizmo klausi
mai, duodami atsakymai sovie
tų propagandai.

Augštas lygis
“Kronikos” straipsniai rodo 

augštą intelektualinį lygį — pa
žymi vokiečių žurnalistas. Vi
sur kalbama aiškiai, trumpai, 
neklaidinančiai, laikantis svei
kos krikščionių moralės sam
pratos. Čia nepastebima, kaip 
įvairiuose Vakarų kraštuose, 
tos modernizmo ar prisitaiky
mo neurozės-krizės. Čia juodas 
vadinamas juodu ir baltas — 
baltu. Nerandama čia paviršu
tiniškų dviprasmybių, meilika
vimų galingųjų adresu. Tačiau 
nėra čia ir neapykantos ženklų 
ar asmenis užgaunančių bei 
įžeidžiančių pastabų. Visi ne

tikslūs pranešimai iš anksto at
metami ar tuoj atitaisomi.

Tokia “Kronikos” laikysena 
labai veikia ir persekiotojus. 
Teisingai pastebi Nijolė Sadū- 
naitė savo teisėjam: “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
tarsi veidrodis, parodo ateistų 
nusikaltimus prieš tikinčiuo
sius. Kadangi nedorybė nesi- 
groži savo šlykštumu, ji baisisi 
savo atvaizdu veidrodyje. Dėl 
šios priežasties jūs nekenčiate 
visų tų, kurie nuplėšia nuo jūsų 
melo ir veidmainiystės šydą. 
Tačiau dėl to veidrodis nenu
stoja savo vertės!” (KLB K 17 
nr.).

“Kronika”, rašo toliau Heinz 
Froitzheim, kaip ir kiti “samiz
dat” leidiniai, tiesiog sprogdi
na vieną svarbiausių totalisti- 
nių režimų ramsčių, būtent, 
žmogaus teisėm prieštaraujantį 
informacijos ir propagandos 
monopolį. Todėl sovietų valdžia 
taip labai ir siunta, kaltindama 
“Kroniką” “šmeižtų skelbimu” 
ir “antisovietine veikla”. Tam 
ji panaudoja įvairiausias repre
sijas, kratas, ilgiausius tardy
mus, provokacijas, šnipus, su
ėmimus, kalėjimus, koncentra
cijos lagerius ir tremtį. Vienos 
priemonės ji tik bijo — suteik
ti laisvę informacijai, leisti lais
vas diskusijas, kur tikintieji 
taip pat galėtų atsakyti į spau
dos, radijo, mokyklų ir įvairių 
organizacijų prieš juos kelia
mus priekaištus bei kaltinimus.

Grasina ir vilioja
Kaip visur, komentuoja vo

kiečių žurnalistas, taip ir “Kro
nikos” atveju sovietai norėtų 
“švariai” susitvarkyti — ją vi
sai nutildyti. Tai esą turėtų pa
daryti pati K. Bendrijos vado
vybė, kad jiem nereiktų “teptis 
rankų”. Tam jie naudoja jau 
daug kur išbandytą priemonę— 
grasinimų botagą, lengvatų pa
žadų cukrų. ReliginiiĮ reikalų 
tvarkytojas Tumėnas, kuris 
daugelio vadinamas “raudonuo
ju vyskupu”, Lietuvos vyskupi
jų valdytojam ir dekanam aiš
kiai nurodė, kad jis negalįs duo
ti daugiau lengvatų, nes “Kro
nikos” rašytų, jog “tai jos iško
vojo”. Taip pat ir vyskupas Ste
ponavičius, jei nori grįžti į sa
vo pareigas, turi uždrausti 
“Kronikas”, nes jos didinančios 
įtampą tarp K. Bendrijos ir 
valstybės. Nebus esą jokių nuo
laidų, jei “Kronikos” ir toliau 
eis...

Ką galėjo į tai atsakyti val
dytojai ir dekanai? Tik tai, kad 
“Kronikos” pasirodymas ne nuo 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

vietų Sąjungon. Pastebimas 
aiškus ekonominio bendradar
biavimo sulėtėjimas tarp abie
jų šalių. 1975 m. Sovietų Są
jungos finansuojami projektai 
Irake buvo verti $200 milijonų, 
o dabartiniai tesiekia tik nedi
delę dalį šios sumos. Sovietų 
parama Irakui pasidarė nerei
kalinga, nes jo iždas dabar kas
met gauna apie $13 bilijonų už 
parduotą naftą. Jieškant tobu
lesnės technologijos, naujieji 
projektai patikimi JAV ir Va
karų Europos firmoms. Sovieti
nius ginklus Irako vyriausybė 
nori papildyti vakarietiškais — 
pirmiausia prancūziškais “Mi
rage” naikintuvais. Ryšiuose su 
Iraku Sovietų Sąjungai buvo 
svarbus Basros uostas Persijos 
įlankoje, kurin dažnai užsukda
vo sovietų karo laivai.

Pasirašė sutartis
Prez. J. Carteris ir Panamos 

diktatorius gen. O. Torrijos pa
sirašė dvi naujas sutartis, pa
gal kurais Panamos kanalas 
1999 m. gruodžio 31 d. pereina 
visiškon šios valstybės kontro
lėm JAV vyriausybė betgi re- 
zervuojasi kanalo apsaugos tei
sę. Šias sutartis prez. J. Carte
ris laiko didžiausiu savo užsie
nio politikos laimėjimu, susi
laukusiu nemažos o p o z i c ijos 
JAV kongrese. Panamiečiams 
tartu žodžiu jis ragno Vidurio 
ir Pietų Amerikos valstybes 
įgyvendinti pagrindines žmo
gaus teises, atsisakyti suėmimų 
bei kankinimų, kad patys gy
ventojai galėtų spręsti savo li
kimą, pasinaudodami tarptauti
niu ekonominiu bendradarbia
vimu.

Suėmimai Maskvoje
1977 m. sausio 8 d. požemi

niame Maskvos traukinyje įvy
ko netikėtas sprogimas. Oficia
lus aukų skaičius nebuvo pa
skelbtas. Vakariečiai žurnalis
tai, pasikalbėjo su keleiviais, 
teigė, kad žuvo bent keturi 
maskviečiai, o keletas buvo su
žeista. A. Sacharovas įtarė, kad 
šį incidentą galėjo inscenizuoti 
KGB saugumiečiai savo kovoje 
su disidentais. Praėjusią savai
tę TASSo agentūra paskelbė, 
kad yra suimti keli asmenys, 
prisipažinę šį nusikaltimą bei 
eilę kitų. Teigiama, kad jie yra 
eiliniai kriminaliniai nusikaltė
liai, tačiau nei jų tautybė, nei 
tapatybė neatskleidžiama. 
Pasak disidentų, pernai rudenį 
buvo suimti du armėnai, kai 
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vienoje Maskvos geležinkelio 
stotyje buvo rastas lagaminas 
su sprogmenįinsi. Trečias armė
nas buvo suimtas Jerevane. 
Kalbama, kad jie priklausė po
grindinei armėnų grupei, sie
kiančiai Armėnijos atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos. Grei
čiausiai suimtieji yra tie patys 
asmenys.

Erdvių laboratorija
Amerikiečių 85 tonų labora

torija “Skylab”, orbiton ap
link Žemę įstatyta 1973 m. pa
vasarį, pradėjo staigų žemėji
mą. Yra pavojus, kad ji gali nu
kristi 1979 m. rudenį ar žiemą. 
Specialistai radijo bangomis 
pasiųstu įsakymu išlygino “Sky
lab” skrydį, priekin nukreipda
mi jos smaigalį, kad būtų susi
laukta mažiausio oro molekulių 
pasipriešinimo. Šiuo manevru 
tikimasi pratęsti skrydį, kad 
laboratoriją į lėktuvą panašiu 
erdvėlaiviu galėtų pasiekti 
1979 m. pabaigoje amerikiečiai 
astronautai ir atsivežta raketa 
nukreipti ją į augštesnę orbitą.

Nauja krizė
Italija gali susilaukti naujos 

politinės krizės dėl prez. G. Le
onės atsistatydinimo. Pasitrau
kimą iš šio ceremoninio posto 
jam padiktavo nuolatiniai kal
tinimai spaudoje, kad jis yra 
įsivėlęs į amerikiečių “Lock
heed” lėktuvų gamyklos kyšių 
aferą, sumažinęs savo, pajamų 
mokesčius klaidingais duome
nimis. 1973 ir 1974 m. jis savo 
metinėmis pajamomis pažymė
jo tik $30.750 vertės sumą, 
nors kaip tik tame laikotarpyje 
statydinosi rūmus, kurių vertė 
prašoka du milijonus dolerių. 
Kyla klausimas — iš kur atsira
do tie milijonai? Į jį dabar tu
rės atsakyti valstybės prokuro
ro pradėti tyrimai. Pasitrauk
damas iš prezidentūros, G. Leo
ne automatiškai tapo senato
rium iki gyvos galvos. Byla 
jam gali būti keliama tik su Ita
lijos parlamento sutikimu. G. 
Leonės atsistatydinimo parei
kalavo komunistai ir radikalai. 
Prezidento pareigas laikinai 
perėmė senato pirm. A. Fanfa- 
ni. Naujuoju prezidentu buvo 
numatytas teroristų nužudytas 
A. Moro. Juo krikščionys de
mokratai tikriausiai norės pasi
rinkti savo žmogų, bet gali su
silaukti kitų partijų opozicijos. 
Tokiu atveju vėl sugriūtų sun
kiai pasiektas penkių partijų 
bendradarbiavimas.
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"Esate šventųjų ir didvyriu tauta
Venecuelos lietuvių tautinių šokių grupė Karako mieste. Iš kairės: Birutė Ignatavičiutė, Dainora Jaloveckaitė, 
Tania Krikščiūnaitė, Elzbieta Kazimierėnaitė, Joana Rodriguez, Angelė MažeikaitėLietuvos Kankinių šventovės To

ronte - Mississaugoje dedikacijos • 
šventinimo proga 1978. VI. 11 arkiv. 
Angelo Palmas — popiežiaus pro- 
nuncijus Kanadai pasakė įsidėmėti
ną kalbą angliškai. Čia pateikiame 
jos vertimą. RED.

BRANGŪS BROLIAI 
LIETUVIAI!
Džiaugiuosi šiandieną būda

mas jūsų tarpe, ir žinote kodėl. 
Mano atvykimas rodo, kaip la
bai Popiežius myli jus, yra su 
jumis savo meile bei drąsinan
čiu žodžiu.

Visi žino jūsų ištikimybę 
Kristui ir Jo Bendrijai, jūsų 
pasiaukojimą, kad tikėjimas iš
liktų brangiu paveldėtu lobiu, 
nežiūrint kokios bebūtų kliūtys.

Jūs esate šventųjų ir didvy
rių tauta. Ir ši šventovė, kurią 
pastatydinote Dievo šlovei ir 
savo kankinių garbei, liudija jū
sų, kaip krikščionių ir katalikų, 
nepalaužiamą ryžtą bei gyvas
tingumą. Maldos ir giesmės, 
kurios kils čia bent iš vienos 
širdies bei sielos, bus išraiška 
jūsų autentiškumo ir vilties.

Tauta, kuri tiki ir kenčia už 
savo tikėjimą, niekad negali 
mirti. Ji yra skirta dideliem da
lykam. Dievas panaudoja tokią 
tautą kaip rinktinį instrumen
tą vykdyti universaliam savo 
meilės bei išganymo planui pa
saulyje.

Kanados žemėje visi jūs esa
te pasiuntiniai. Viešpats siuntė 
jus į šį gražų, svetingą kraštą, 
kad būtumėte liudytojai mei
lios jo prezencijos žmonėse. Mo
dernusis žmogus, nusivylęs me
džiagine pažanga, patirs iš jū
sų, kad svarbiausias dalykas 
yra Dievas ir žmogaus siela su 
nemirtingomis vertybėmis; kad 
tiktai per Dievą ir jo meilę, be
sireiškiančią žmonių gyvenime, 
išblaškytoji žmonija atras savo 
kelią ir taiką, džiaugsmą ir iš
gelbėjimą žiojėjančios bedug
nės akivaizdoje.

Mumyse gali kilti iliuzija, kad 
brutali ginklų jėga gali pakeisti 
žmonijos likimą. Tačiau istori

A+A 
mamytei 

KAROLINAI BUTKIENEI 
mirus, jos dukrų sol. GINĄ ČAPKAUSKIEN£ su 
vyru nuoširdžiai užjaučiu —

Žiemelytė

Brangiai MAMAI mirus, 
mūsų mielą GINĄ ir MORĮ ČAPKAUSKUS nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Stasė ir Augustinas Ališauskai

<3urniture<£t&

PILNAS
NAMŲ 
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
j namus.

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

ja moko mus, kad visos šio pa
saulio imperijos, kad ir galin
giausios, gali subyrėti ir kad ga
lutinė pergalė bus Dievo. Dėlto 
būkite tvirti savo tikėjime, 
brangūs mano broliai lietuviai. 
Jūsų tikėjimas bus jūsų perga
lė.

Šiuo džiugiu momentu mūsų 
mintys skrieja anapus Atlanto. 
Jūsų kraštas ir jūsų žmonės da
lyvauja čia kartu su mumis. Te
gu ši krikščioniško gyvenimo 
manifestacija pasiekia juos slė
piningais Šv. Dvasios keliais ir 
tepasako ten likusiems jūsų gi
minėms, kunigams, vienuolėms 
ir visiem broliam, paženklin- 
tiem Krikštu, — kad mes nie
kad jų nepamirštame. Tebūnie 
jie nuolat mūsų širdyse bei 
mintyse kaip mylimiausi žmo
nės, su kuriais norime dalintis 
jų kančiomis ir jų viltimi.

Taip, ir jų viltimi! Mes juk 
žinome (tai patvirtina krikščio
nių Bendrijos istorija), kad kan
kinių kraujas buvo ir- visuomet 
bus sėkla, ugdanti naujus krikš
čionis.

Mes esame krikščionys, ir 
Dievas yra su mumis. Jis pasi
liks su mumis iki pasaulio pa
baigos. Kaip Jis kentėjo, kad 
kiekvienas žmogus gyventų, 
taip bus ir su krikščionių Bend
rija. Jūsų šalis, kuri kenčia ka
takombų tamsoje, yra panaši į 
kviečio grūdą, kurio mirtis že
mėje ruošia naują žydintį pava
sarį.

Jūsų kankiniai, kurie yra ir 
visos krikščionių Bendrijos kan
kiniai, globos mus iš aųgštybių.

Tebūnie visuomet ši nauja 
šventovė Dievo namai, kur rink
sis Kristaus mokiniai ne savo 
persekiotojų smerkti, bet jų lai
minti; ne keršto maldauti tiems, 
kurie kovoja prieš Dievą, bet 
melsti atsivertimo ir atleidimo; 
ne laikinių interesų pergalės 
prašyti, bet Kristaus ir Jo vieš
patijos tikėtis per Nekaltosios 
bei Sopulingosios Mergelės Ma
rijos užtarimą.

Šie Dievo namai yra dangaus 
vartai. Tai mūsų ateities viltis.

★
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

Tuščios pastangos ir gera valia
RIMAS AMALVIŠKIS

Lietuvių-žydų tema jau pla
čiai aptarta. Atidžiai sekiau vi
sų pasisakymus. Abi pusės la
bai atsargiai (sakyčiau — plo
nai) lukštena problemą. Atrodo, 
Z. čėsna, A. Musteikis, J. Vai- 
čeliūnas ir kiti klausimą laiko 
paviršutiniškai aptartu, beveik 
išsemtu. Deja, iš abiejų pusių 
rodoma gera valia tik užglosto 
problemos aštrumą. Tikrovė 
yra kitokia.

1. Jeigu per 600 metų (nuo 
Gedimino laikų!) žydai, gyven
dami Lietuvoje, bent dauguma 
jų, neišmoko ir nevartojo lietu
vių kalbos, nesijungė prie kraš
to tautinių aspiracijų, kaip to
toriai ar kiti ateiviai, — tai ne 
mus reikia vadinti nacionali
niais fašistais...

2. Turėjome Lietuvoje žydų 
ūkininkų (ne žemdirbių!) žymiai 
daugiau, negu J. Vaičeliūnas 
nurodo. Aš pažinojau Liudvina
vo dvarininkėlį Zimanskį (J. V. 
aptartą) ir daugelį kitų pažinau 
agronomaudamas. Jie buvo pui
kūs ir be priekaišto žmonės, bet 
nė vienas žemės nedirbo, šalia 
ūkio, vertėsi bizniu. Niekas tuo 
nesistebėjo, niekas jų neperse
kiojo. Atsitikdavo, kad lietuvių 
ūkiai ėjo iš varžytynių; to ne
buvo su žydų ūkiais. Net neder
liaus atvejais jiems netrūko pi
nigų' sunkumams nugalėti.

3. Neturėjome jokių pogro
mų, jokios nesantaikos, jokio 
nesutarimo, o tik nekaltus pasi
šaipymus. Tai visada atsitinka 
tarpe dviejų tautų žmonių, gy
venančių greta vieni kitų. Ne
sigiriu, bet kiek tik mano pajė
gumas ir sugebėjimas leido, 
gelbėjau ir gyniau žydus visais 
būdais nuo nacių šėlimo. Mano 
tėviškė išsaugojo suimtųjų žydų 
vaikučius. Mano išgelbėtų žydų 
yra daug išsibarsčiusių pasau
lyje. Manau, ne be priežasties 
jie mane, atpažinę 1945 m. 
Muencheno geležinkelio stoty
je, ant rankų kilnojo ir nežino
jo kaip bepagerbti. Yra ir da
bar dar gyvų jų liudininkų. Bu
vo daug lietuvių panašiai ir dar 
daugiau nusipelniusių (jeigu tai 
norėtume skaityti nuopelnu). 
Rizikavome gyvybėmis, bet tai 
darėme kaip krikščionys — gel
bėdami nekaltus žmones, tradi
cinius kaimynus, nes lietuvis ir 
savo prigimtimi nėra kerštin
gas. Turėjau daugelį žydų moks
ladraugių—bičiulių. Buvau iki 
pat bolševikmečio artimas “Žy
dų Balso” bendradarbis. Pasku
tinį honorarą gavau jau bolše
vikams užėjus ...

4. Niekada nepatikėsiu Iz. 
Laukaitytės “liudijimu”, kurią 
pažinojau. Labai abejoju jos 
“liudijimo tikrumu” ir “peda
goginiais sugebėjimais”. Fak
tas, kad nedaug buvo išvežta di
delių turtuolių a la kapitalistas 
Gudinskis (Kulautuvos) ir kiti. 
Tokių nepažinojo nei išlikę Čer
venės kankiniai, nei išvežamų
jų ešalonų išgelbėtieji. Galėjo 
būti ištremtų (daugiausia) kele
tas šimtų, jei buvo-...

5. Norėčiau, kad Z. Čėsna 
teiktųsi nurodyti nors vieną lie
tuvių šeimą, kurią žydai enka
vedistai būtų išgelbėję nuo bol
ševikinio šėlimo? Kurie iš jų 
dar tada galėjo turėti pagrindo 
neapkęsti “gojų-lietuvių”?

6. Mums siūloma pamiršti 
praeitį! Paduoti rankas ir tiesti 
tiltą ateičiai, nes draugų nesą 
perdaug! Jeigu žodį “draugas” 
suprantame bolševikine pras
me — tokia draugystė atmesti
na! Sutinku, kad Lietuvos žy
dai nukentėjo nuo lietuviškų iš
gamų, bet ne nuo lietuvių tau
tos! Išgamų visose tautose ne
trūksta. Nereikėtų užmiršti ru
munų, vengrų ir kitų tautų, ku
rios turėjo daug daugiau nie
kingo elemento.

7. Nejaugi žydų tautai nėra 
žinoma, kad Lietuva buvo vie

nintelis kraštas, kuris neturėjo 
SS dalinių? 1944 m. mes vos 
pradėjome formuoti Vietinę 
Lietuvos Rinktinę. Ir kai naciai 
panoro įjungti ją į SS, buvo 
griežčiausiai pasipriešinta. Dar 
kūrimosi stadijoje Rinktinė su 
baisiais gyvybių nuostoliais bu
vo likviduota. Rytinėje Lietu
voje ir Gudijoje turėjome bu
vusios mūsų kariuomenės liku
čių keletą savisaugos batalio
nų, kurie niekada nedalyvavo 
jokiose egzekucijose. Batalionų 
vokiečiai neleido išformuoti, ir 
jie ėjo sargybas prie maisto ir 
transportų. Tiesa, bolševikai 
juos vadino “esesininkais”, nes 
jų partizanams neleido vykdyti 
sabotažo veiksmų ir gynė vietos 
gyventojus nuo tokių “svečių”, 
kaip Zimanas, buvęs “Tiesos” 
redaktorium.

8. Dabar Ben Abraham — 
“Holocausto” autorius, skelbia 
visoje pasaulio spaudoje, kad 
ne gudai, ne latviai, ne ukrai
niečiai, o tik lietuviai esesinin
kai naikinę žydus ir už tai esan
ti kalta visa lietuvių tauta! To
kius “faktus” jis paskelbė ir di
džiojoje Brazilijos spaudoje.

9. Rio de Janeiro mieste lei
džiamas vienas didžiausių Bra
zilijos dienraščių, milijoninio ti
ražo “Jornal do Brasil” skel
bia, kad korespondentas iš Je
ruzalės M. šimanovič praneša, 
kaip lietuviai SS kankinę ir žu
dę žydus II ii'. karo metu .. . 
Esą Treblinkoje (Lenkijoje) lie
tuvių SS komendantas iš revol
verio šaudė į žydus kaip į taiki
nį ir jo ypatingas pomėgis bu
vo žudyti mažus kūdikius mo
tinų akyse ... Dabar, esą, šis 
karo nusikaltėlis — Wilhelm 
Balčys, Stasio Dobkevičiaus pa
varde prisidengęs, ramiausiai 
gyvena Brazilijoje (S. Dobkevi
čius seniai miręs). Majoras. An
tanas Impulevičius, komanda
vęs egzekucinius batalionus, 
kaltas už 100.000 žmonių išžu
dymą, ramiai gyvena Ameriko
je. .. (Jau miręs, Red.).

10. Taigi, esame kviečiami, 
keliaukime į šventąją Jeruzalę! 
Skubėkime paspausti rankas Je
ruzalės Yad Vašem Instituto 
vadovams, kurie gautas iš sovie
tų propagandos “informacijas” 
skelbia didžiojoje pasaulio 
spaudoje kaip gryniausią dan
gaus keršto šaukiančią teisybę! 
Jie neseniai paskelbė brazilų 
spaudoje, kad a. a. monsinjoras 
Zenonas Ignatavičius yra buvęs 
nacių koloborantu, net jų ver
tėju ir laiminęs lietuvius SS vy
rus — žydų budelius ...

11. Toks dialogas vyksta tarp 
mūsų! Gal kam nepatinka senas 
lietuvių priežodis — pats mu
ša, pats rėkia. Tūkstančiai Bra
zilijos lietuvių, ypačiai Rio de 
Janeiro gyventojai, pasibaisėda
mi skaitėme ir protestavome 
prieš bolševikiniais šmeižtais 
aptaškomą mums visiems šven
tą monsinjoro Zenono pomirti
ni atminimą. Kuris geros valios 
Brazilijos lietuvis patikės, kad 
ir čia skelbiama tiesa? Mes nie
kad nejautėm žydams tautinės 
neapykantos. Tebūnie žydiški 
fašistai, komunistai ar kitokie 
— tai jų reikalas, bet negalime 
tylėti, kai net ir šiandien nesi
liauja pilti paplavas ant mums 
šventų asmenų ir visos tautos!

12. Ilgiau tylėti negalime! 
Reikia skubiai daryti tai, kas 
turėjo būti atlikta per 30 me
tų! Turime surinkti tikslias ži
nias, paliudytas informacijas 
visų lietuvių, kurie nukentėjo 
nuo žydų enkavedistų, kurie 
buvo jų kankinami, kurie žuvo 
nuo jų rankų ar kurie buvo jų 
išduoti rusams! Skrupulingiau- 
siai surinkti žinias įvairiais pa
siekiamais būdais — kiek ir ko
kie žydai yra nukentėję nuo 
lietuvių tūtos išgamų, žmogus 
miršta, bet jo nusikaltimas iš
lieka! Neturime teisės nuslėpti 
nusikaltėlio, jeigu toks yra mū

sų tarpe! Teisingas ir bešališ
kas teismas turi juos teisti! Nu
sikaltėlių yra iš abiejų pusių. 
Nesiimu spręsti — kurių dau
giau. Nėra argumentų nusikalti
mui pateisinti! Dievas įsakė — 
nežudyk! Kiekvienas žmogus 
yra Dievo kūrinys — žydas, lie
tuvis ir kitoks! Visi esame Vieš
paties vaikai, bet Kaino dėmė 
nenuplaunama!

Pagal Yad Vašem Instituto 
spaudoje skelbiamas žinias, 
Brazilijoje gyvenąs Wilhelm 
Balčys yra buvęs Treblinkoje 
lietuvių SS komendantu ... Ne
galime patikrinti, nes jis seniai 
miręs, bet labai gerai žinome, 
kad nei Lenkijoje, nei kur nors 
kitur lietuviai neturėjo SS da
linių! Taigi, šimanovičiaus pa
skelbta spaudoje “informacija” 
gali būti tiek pat “teisinga”, 
kiek ir apie monsinjorą Z. Igna
tavičių, esą jis dėvėjęs vokišką 
uniformą, laiminęs nekaltų 
žmonių žudikus ..

Tiesa, bolševikams mons. Z. 
Ignatavičius buvo didžiai “nu
sikaltęs”, paskelbdamas italų ir 
ispanų kalbose labai daug jiems 
karčios tiesos. Savo uniformos 
jis niekada neslėpė, spaudoje 
skelbė, ja jis didžiavosi, kaip ir 
kunigišku drabužiu, nes tai bu
vo Lietuvos kariuomenės kape
liono uniforma, kurią pagerbia 
viso pasaulio tikintieji! Tai gar
bingas drabužis! Jokių žudikų 
jis niekada nelaimino!

Tiesiog nesuprantama, kodėl 
mūsų išeivijos veiksniai tyli? 
Ar bijo prisipažinti, kad ir mū
sų tautoje yra buvę išgamų? To
kių atsiranda visur — didelėse 
ir mažose tautose, ypač karo 
metu. Šiandien yra sunku įrody
ti, kas buvo žiauresni: ar lietu
viai, kovodami su Zimano tipo 
partizanais, ar priešingai? Sun
ku, bet reikia mėginti surasti 
proporciją ir užkirsti kelią 
šmeižtams, visos tautos niekini
mui! Lengvai įrodoma, kad ne 
lietuviai pradėjo keršto akciją. 
Ir to nedarė Tikinčioji Lietuva, 
kurią sudarė per 90% mūsų 
tautos žmonių. Mums niekada 
negaliojo “akis už akį.. .” įsta
tymas, kuris ir šiandien tebega
lioja Izraelyje. Manau, kad mes 
būtume ir tebetylėję, jeigu ka
lių dešimčių išgamų kaltė ne
būtų primetama milijonams!

Kokius tiltus mes šiandien 
galime nutiesti? Kokių draugų 
mums šiandien neperdaug? Iš
skyrus išimtis, visa mūsų tauta 
juodinama ir piešiama tamsio
mis spalvomis. Vienas žydų tau
tybės bičiulis nuvyko į Lietuvą 
aplankyti savo artimųjų, kurių 
per 40 metų nebuvo matęs. Grį
žęs verkdamas pasakojo, kokių 
baisumų prisižiūrėjęs “specia
liai” tenai surengtose parodose 
ir prisiklausęs iš “specialių aiš
kintojų” lūpų . .. Aišku, nutrū
ko mudviejų draugystė—šmeiž
tai įtikino.

O dabar Izraelyje esančių 
įstaigų skleidžiami šmeižtai pa
veikia net ne Lietuvoje gimu
sius, kurie protestuoja brazilų 
spaudoje, reikalaudami atšauk
ti šmeižtus, nukreiptus prieš 
buvusį Brazilijos lietuvių gene
ralvikarą, kuriam ir po mirties 
neleidžia ilsėtis ramybėje ... 
Stebėtina, kad Z. Čėsna prime
na lotynų posakį dėl mirusiųjų 
ramybės. Kodėl jie nepalieka 
ramybėje mūsų mirusiųjų?

Ne laikas šiandien kalbėti 
apie tiltus, nes juos degina pa
tys Maskvos tarnyboje esantie
ji Izraelio piliečiai. Tūkstančiai 
Brazilijos lietuvių pasibaisėjo
me ir, užtikrinu, netapome Iz
raelio draugais nei tiltų tiesė
jais, nors tokiais būti iki šiol 
nuoširdžiausiai norėjome

Sakoma, draugą nelaimėje 
pažinsi. Lietuvą ištikusios ne
laimės metu mes neatpažinome 
draugo, ne! Pajutome tik nekal
tai įsmeigiamą peilį į nugarą! 
Ir šiandien dar tą jaučiame!

Buvo vos tik prasidėjus šilta vasara
Su visu jos grožiu ir laimės pažadais,
Kodėl trumpai taip leidai ja mums džiaugtis, 
Kodėl, o Viešpatie, kiti buvo Tavo planai?

Šių metų liepos 1 dienų sueina vieneri metai nuo 
mūsų mylimo vyro, tėvo ir uošvio

A. A.
ANTANO LAPAIČIO mirties.

Šventos Mišios už jo vėlę bus aukojamos: liepos 1 
dienų, 9 vai. ryto, Lietuvos Kankinių šventovėje 
Mississauga, Ont., liepos 2 dienų, 11 vai. ryto Lie
tuvos Kankinių šventovėje ir 12 vai. Šiluvos Mari
jos šventovėje, Londone, Ontario.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus trum
pa malda prisiminti mūsų numylėtąjį.

Žmona Vita
Dukterys Daina ir Ramunė 
Žentas Carl

Padėka

Mirus a.a. MIKUI SOKOLOVUI, 
susilaukėm iš daugelio nuoširdžios užuojautos bei pa
galbos.

Dėkojame klebonui kun. Aug. Simanavičiui, OFM, už 
iškilmingas pamaldas Prisikėlimo šventovėje, kun. B. 
Pacevičiui už prasmingą pamokslą, kun. A. Prakapui, 
OFM, už maldas laidotuvių namuose.

Dėkojame: draugams, pažįstamiems, giminėms Ka
nadoje ir Amerikoje; visiems, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu bei laiškais; karstanešiams; solistui R. Strimai
čiui Atskira padėka moterų draugijos sesėms, ypač p. 
Ottienei, p. Norkienei, p. Šakalinienei.

Dar kartą ačiū visiems —

Sokolovai — žmona Zigmą ir 
sūnus Jurgis su šeima

Š.m. birželio 3 d., 7 vai. ryto, staigiai mirė

a.a. Veronika Kowalewski- 
Barkauskaitė.

Palaidota Park Lawn kapinėse Toronte. Apie tai praneša 
vyras Vladislovas ir duktė Barbora Kovalevskiai.

Nuoširdžią padėką reiškiame Sv. Kazimiero parapijos 
dvasiškiams, giminėms, draugams ir pažįstamiems, pa
reiškusiems gilią užuojautą taip sunkią mūsų šeimai 
valandą. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už vainikus ir 
gėles.

Telydi juos visus Dievo malonė!

Visiems dėkingi —

vyras Vladislovas ir 
duktė Barbora Kovalevskiai

Lietuviai niekad nesivaikė kerš
to (kaip darė ir daro žydai!), bet 
apsiginti nuo neteisingų kaltini
mų — būtina!

Turime išimčių, taurių ir kil
nių Lietuvos piliečių, kaip Z. 
Čėsna, dr. A. Štromas, I. Meras, 
Samuilas Zalcbergas, Kamene- 
cas Brazilijoj, bet tai ant pirštų 
suskaitomos išimtys, kokių vi
sais, net sunkiausiais laikais tu
rėjome! Tokių, kaip inž. Cimb- 
leris (tėvas ir sūnus), turime la
bai mažai. Jie visi tik švyturė
liai keršto ir pagiežos persunk
toje jų tautiečių masėje. Garbė 
jiems! Lietuvių tauta visais lai
kais juos minės su pagarba. De
ja, jų humaniškus užmojus 
griauna ir ateityje griaus Mask
vos tarnyboje esantieji fanati
kai ... Rio de Janeiro, 1978

Ottawa, Ontario
DIENRAŠTIS “OTTAWA JOUR

NAL” 1978. V. 13 išspausdino V. P. 
laišką “Indecent map”. Jame auto
rius reaguoja į V. 8 nr. išspausdin
tą žemėlapį, kuriame Baltijos vals
tybių sritis pažymėta “USSR”. Laiš
ke sakoma, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva 1940 m. buvo išprievartau
tos Sov. Sąjungos, ir jų apnuogini
mas žemėlapyje esąs nepadorus 
veiksmas, atliktas vakariečių. Laiš
ko pabaigoje sakoma: “Ar dienraš
tis nesijaučia kaltas prisidėjimu?” 
Toks laiškų rašymas sugėdina kal
tuosius ir informuoja nežinančius. 
Daugiau lietuvių turėtų rašinėti laiš
kus redakcijoms ir nuolat reaguoti 
į pasitaikančias klaidas ir prasi
skverbiančią sovietinę propagandą.

Sk.
• Talka spaudai yra pagalba tau

tai



Nelaikykime jų posūniais...
ED. DANILIŪNAS

Taip jau pas mus įprasta: kas 
šoka ir dainuoja, tas yra tikra
sis Lietuvos sūnus, o kas tik 
sportuoja — e, tas jau dėmesio 
nevertas, tas jau tik posūnis ar 
podukra. Nors ir gyvename 
kraštuose, kuriuose sportui ski
riamas pirmaeilis dėmesys, ku
riuose varžybos atidaromos jo
se dalyvaujančių ministerių 
pirmininkų ar prezidentų, ta
čiau lig šiol mes išlaikėme sa
vo seną tradiciją — tylų sporto 
nepripažinimą. Nors prieš 40 
metų džiūgavome ir turėjome 
neeilinį entuziazmą, tačiau šian
dien išeivijoje vėl laikomės se
nos linijos: sportas — nerimtas 
reikalas, jis tik vaikams ...

Sakoma, kad sveikame kū
ne yra sveika dvasia, kad spor
tas išugdo tvirtą žmogaus cha
rakterį, jo atsparumą gyvenimo 
nesėkmėms, tačiau perplati te
ma čia įrodinėti sporto naudin
gumą jauno žmogaus gyvenime. 
Išeivijoje dar yra ir kita nauda. 
Pvz., kai televizijos pasikalbė
jime kuris nors pasižymėjęs 
sportininkas atsako ar pats pa
sisako esąs lietuvis, tai ir mums 
garbė.Tai laikoma teigiamu mū
sų įnašu į gyvenamo krašto pa
žangą ir 1.1. Tokie atvejai mus 
populiarina. Kai šių kraštų po
litiką ir bendrą liniją lemia vie
šoji nuomonė, tai juo mes bū
sime populiaresni, juo daugiau 
įtakingų draugų įsigysime ir 
juo lengviau prasiveršime j 
mums reikiamas įstaigas su 
mums rūpimomis problemomis. 
Argi nėra malonu nuolat skai
tyti ir girdėti sporto praneši
muose gražią lietuvišką Geru
laičio pavardę, su pasididžiavi
mu kanadiečiams ar amerikie
čiams pastebėti, kad pasaulio 
meisteris yra mūsų tautietis?

Daug kas teisinasi, kad spor
to nesupranta, nemėgsta ir t.t. 
Kai pirmą sykį nueini į operą, 
jos irgi nemėgsti. Pamėgimas 
didėja su didėjančiu jos lanky
mu. Taip ir sporte: juo dažniau 
lankysi varžybas, juo bus įdo
mesnės ir net viliojančios. Vie
ni jaunuoliai mėgsta šokti ir 
dainuoti, kiti — tik sportuoti, 
tačiau dėl to jie nenustoja būti 
lietuviais. Kartais sportas yra 
vienintelis tiltas, juos jungiąs 
su lietuviais.

Nevienas gal pasakys: tokių 
šiaudadūšių mums nereikia. 
Klaidinga! Neskubėkime jų nu
rašyti, nes neturime didelio pa
sirinkimo: greitai galime atsi
sakyti svyruojančių, vadinamų 
šiaudadūšiais, bet gerai pagal
vokime, ar tada mums užteks 

Viena iš Toronto “Aušros” sporto klubo krepšinio komandų po apygardinių 
rungtynių. Iš kairės: G. Rautinšas, A. Šlekys, A. Stonkus, L. Rautinšas; 
stovi: R. Kaknevičius, R. Underys, A. Abromavičius, E. Norkus, S. Žulys

EKSKURSIJOS 
I EUROPA IR VILNIŲ 

1978 METAIS
DAR YRA VIETŲ:

Liepos 26-
rtlgpjūčio 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 J
Maskvoje, o likusį laiką — Europos miestuose pagal pageidavimą h

(jei susidarys bent penkių keleivių grupė).

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

7557 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A5 c 
t&s&&8g&8e&&&&sss&&&s&&&&ssasss&&&&8e&&ses&s&gssi

užpildyti sales tais nešiaudadū- 
šiais ... Yra daug geriau tuos 
svyruojančius patraukti savo 
pusėn, parodant jiems reikiamą 
dėmesį. Lietuva jos nemačiusio 
jaunuolio gyveniman negali 
įaugti per vienerius metus — 
reikia ilgesnio laikotarpio, kar
tais net dešimtmečio ar dau
giau.

Nėra reikalo raginti eiti į dai
nų šventę ar šokių vakarus, nes 
ten salės bus pilnos ir be ragi
nimo. Sporto salės dažnai būna 
apytuštės. Kai jos apytuštės ei
liniais atvejais, mažiau svarbu, 
tačiau šį kartą, kai lietuviškas 
jaunimas suvažiuos iš viso pa
saulio, net iš tolimiausių jo 
kampų, tokiems svečiams nepa- 
rodymas dėmesio atsilankymu į 
jų varžybas būtų nedovanotinas 
dalykas! Tai būtų tamsus šešė
lis, žalojąs Kanados lietuvių 
vardą.

Palikę nuošalyje sporto nau
dingumą, pažvelkime į vieną 
pavyzdį. Įsivaizduokite, kad jūs 
gyvenate Australijoje, P. Ame
rikoje ar Europoje ir kad jūsų 
sūnus po grįžimo iš PLS žaidy
nių Toronte .buvo labai nusimi
nęs, nerviškas, lietuviškumu 
nebesidomįs ir t.t. Ir kai jūs jį 
paklausėte “kas tau yra? kaip 
vyko varžybos Kanadoje?”, ga
vote šitokį atsakymą: “Varžy
bos buvo tvarkoj, bet tik žiūro
vų trūko ... Žinai, tėte, lietu
viai sportu nesidomi ir never
tina mūsų įdėtų pastangų, toli
mų, vargingų kelionių ir t.t. Tė
vai ragina vaikus eiti į lietuviš
kus renginius, sakydami: eikite 
ir tuo atveju, jeigu jie jums ne
įdomūs, nes tai yra lietuvio pa
reiga. Tačiau tie patys tėvai sau 
tos taisyklės netaiko: eina tik į 
tuose renginius, kuriuos jie 
mėgsta, sportą palikdami nuo
šalyje”. Nemanau, kad jūs bū
tumėt tokiu atveju laimingas. 
Numestumėt nevieną nepalan
kų žodį žaidynių krašte gyve
nančių lietuvių adresu, o kitą 
kartą ir pats eitumėt į varžybas, 
nors jos jums būtų ir neįdo
mios, bet vien dėl to, kad mūsų 
jaunimas nenusiviltų lietuviais.

Tad per šias iškilmes nelai
kykime sportininkų posūniais, 
podukromis ar pamestinukais 
— kuo gausiausiai dalyvauki
me žaidynėse vien todėl, kad ir 
jie yra lietuviai, tokie pat, kaip 
ir tie, kurie dainuoja ar kitaip 
reiškiasi PLD programoje. 
Bent šj kartą tolimiems sve
čiams parodykime reikiamą dė
mėsi!
• “Džiaugsmas yra didelė krikščio

nies paslaptis” (Chestertonas).

Toronto choras “Varpas” po metinio koncerto. Iš kairės: buvę dirigentai V. Verikaitis ir St. Gaiievičius, dabartinis 
dirigentas J. Govėdas, akompaniatorė p-lė Coop. Dabar choras rengiasi dainų šventei Nuotr. K. Baltrūno

Plačiai sklinda pogrindžio “Kronika”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jų priklauso ... “Kronika”, ko
mentuodama “raudonojo vys
kupo” užmačias, 23 nr. rašo: 
“Taigi ‘Kronika’ kalta dėl įtam
pos tarp Bažnyčios ir valstybės. 
Bet juk dar prieš ‘Kronikai’ pa
sirodant ta įtampa vis didėjo 
— buvo tremiami vyskupai, 
varžoma seminarija, persekio
jami tikintieji ... Lietuvos ti
kintieji nelaukia palengvinimų 
ar kokių nors malonių, bet rei
kalauja tik teisingumo ir bent 
pačių sovietų išleistų įstatymų 
vykdymo!”

Kankinių dvasia
Straipsnio autorius Froitz- 

heim teisingai daro išvadą, kad 
norint “išvengti didesnių blogy
bių” ar gauti “palengvinimų”, 
reiktų eiti savižudybės keliu. 
Tada nebūtų kankinių, kurių 
kraujas yra naujųjų krikščio
nių sėkla, bet nebebūtų ir K. 
Bendrijos! ‘Kronika” yra krikš
čionių kankinių dvasia, tai gink
las prieš bolševikų metodus, 
siekiančius sunaikinti tikėjimą 
ir K. Bendriją. Tai gerai supra
to ir kiti disidentai. Taip Vladi
miras Bukovskis sako: “Reikia 
nugalėti baimę!” Solženicinas 
reikalauja iš savo tautiečių: 
“Negyvenkit melu!” Dimitrijus 
Panin, būdamas mirties barake, 
suprato, kad “laimėti gali tik 
tas, kuris pasiaukoja!” Kad 
toks supratimas neša vidinę ra
mybę ir gilią palaimą, gražiai 
išreiškia Nijolės Sadūnaitės ei
lėraštis, sukurtas kalėjime, kurį 
ji padeklamavo savo teisėjam:
Kuo sunkesnis kelias, kuriuo eit turi, 
tuo stipriau gyvenimą junti.
Degti mes privalom teisės ryžtu, 
blogi nugalėti, nors ir kaip sunku.
Trumpos žemės dienos ne ilsėtis 

duotos,
o kovot už laimę daugelio širdžių. 
Ir tik tas, kas viską kovai atiduos, 
tas pajus, kad eina keliu tiesiu.
Ir didesnės laimės niekam nepatirti, 
jeigu pasiryžęs tu už žmones mirti. 
Tada sieloj šventė visada skaisti, 
nepagrobs kalėjimai jos, lageriai 

šalti!
Baigdamas savo ilgą straips

nį, autorius informuoja vokie
čių visuomenę, kad Vakarus 
jau pasiekė 31 “Kronikos” nu
meris. Paskutiniu metu prie 
“Kronikos” prisijungė nauji sa- 
vilaidiniai periodiniai leidiniai 
“Aušra”, “Dievas ir Tėvynė”, 
“Tiesos Kelias” ir kiti.

“Ko laukia iš laisvojo pasau
lio tkinčiųjų “Kronikos” leidė
jai? Į tai patys atsako savo laiš
ke Airijos tikintiesiem: “Jūs, 
mūsų broliai katalikai laisvaja
me pasaulyje, padėkite mum! 
Jūsų maldos, jūsų kiekvienas 
protesto ženklas mus stiprina 
moraliai ir padeda ištverti ko
voje už tiesą, už teisę laisvai 
garbinti Dievą ir būti lygiatei
siais piliečiais mūsų pačių tėvy
nėje!”

Nepamirštamas Gajauskas
Tas pats V. Vokietijos kata

likų dienraštis “Deutsche Ta- 
gespost” gegužės 17 laidoje pra
neša apie lietuvio kataliko Ba
lio Gajausko naują žiaurų pa
smerkimą sunkiesiem darbam 
ir tremčiai. Remdamasis Vokie
tijos žinių agentūros KNA pra
nešimu, dienraštis cituoja Lie
tuvių Religinės Šalpos reikalų 
vedėjo kun. K. Pugevičiaus pa
reiškimą spaudai. B. Gajauskas, 
rašo dienraštis, jau po II D. ka
ro buvo nuteistas 25 metų baus
mei už dalyvavimą antisovieti- 
nių laisvės kovotojų eilėse. 
1973 m. grįžęs į laisvę, bendra
darbiavo su žmogaus teisių gy
nėju Aleksandru Ginzburgu. 
1977 m. vėl buvo suimtas ir š. 
m. balandžio 14 d. nuteistas 10 
m. kalėjimo ir 5 m. tremties

bausme už “antisovietinę agita
ciją ir propagandą”. Tai yra 
naujas aiškus sovietų nusikalti
mas prieš Helsinkio susitarimų 
principus — pažymi “Deutsche 
Tagespost”. 7

Ar galės išlikti?
Tame pačiame “Deutsche Ta

gespost” numeryje, remiantis 
“LKB Kronikos” pranešimu, 
Vokietijos katalikų visuomenė 
informuojama apie tragišką Gu
dijos katalikų padėtį. “Nors Lie
tuvos katalikai patys visomis 
jėgomis turi kovoti už savo ti
kėjimą ir už Katalikų Bendrijos 
egzistenciją, lietuviai nepamirš
ta ir savo kaimynų Gudijos ti
kinčiųjų. “LKB Kronika” pra
neša, kad Gudijos Katalikų 
Bendrijai gresia visiškas sunai

Sibirinių trėmimų minėjime — ekumeninėse pamaldose birželio 13 dieną 
Toronto anglikonų katedroje uždega žvakes baltiečių atstovės — estė N. 
Aruja, latvė M. Suksė ir lietuvaitė N. žulytė. žvakės simbolizuoja tris 
baltiečių tautas Nuotr. J. Kreilio

A+A
Karolinai Gailiūnaitei-Butkienei

staigiai mirus geguž. mėn. 25 d. Montrealyje, gi
liame nuliūdime ir skausme jos dukrą solistę 
GINĄ ČAPKAUSKIENĘ ir žentą MORJ ČAP- 
KAUSKĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Valli ir Jonas Viliušiai

Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas 
perpildytas gausia archyvine ir kultūrine medžiaga. Jai sutvarkyti ir visuo
menei padaryti prieinama reikia praplėsti patalpas. Statybos darbai jau 
pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 2400 kv. pėdų pločio patalpa 
bus padidinta 6400 kv. pėdomis. Naujas pastatas atseis apie 250.000 dole
rių. Būsime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos įvykdymo. 
Aukas siųsti: ALKA, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260, USA.

ALKOS direktoriatas
—------- — — — — — (Atkirpti) — — — — — — — —

ALKOS patalpų statybai skiriu auką:
I Į garbės mecenato (10.000 dol. ir daugiau) 
0 mecenato (5.000 dol. ir daugiau)
□ garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
,| Į fundatoriaus (500 dol. ir daugiau) 
Į Į rėmėjo (100 dol. ir daugiau) 
Q kitokią $..........

Dabar siunču:
Q visą auką $........ Q dalį aukos $........

Čekius rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių JAV-se 
(Id. Nr. 23 7227291).

Vardas Pavardė Adresas

kinimas, jei nepavyks bent po
grindyje paruošti naujų kuni
gų. Visi senieji kunigai baigia 
išmirti, o nauji kandidatai ne
gali studijuoti nei Lietuvos, nei 
Latvijos kunigų seminarijose”.

Kitame “Deutsche Tagespost” 
straipsnyje žurnalistė Diethild 
Treffert komentuoja “LKB 
Kronikos” pranešimą apie ko
munistų siekimus atskirti Lie
tuvos ir kitus Sovietijoje gyve
nančius katalikus nuo Apaštalų 
Sosto. Siūloma įsteigti Maskvo
je Katalikų Bendrijos centrą, 
kuriam vadovautų sovietam 
priimtinas vyskupas ar net kar
dinolas. Palaipsniui tai vestų į 
schizmą ir pilną priklausomu
mą Maskvos ortodoksų patriar
chatui.
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Vergija ugdo atkaklumą
Birželio mėnesį lietuviai mini 

dvi gedulingas sukaktis. Kai 
1940 m. birželio 15 d. naciai 
puolė Paryžių, Stalino-IIitlerio 
sandėrininkas Sovietų Sąjunga, 
įsiveržusi į Lietuvą, užslopino 
jos laisvę ir nepriklausomybę. 
Po metų, 1941 birželio 14-20, 
per sovietinį masinį terorą Lie
tuvoj žuvo apie 5000 gyventojų 
ir 35,000 vyrų, moterų bei vaikų 
buvo išvežta į Gulago salyną. 
Šią deportaciją iki 1952 metų 
sekė kitos — iš viso palietusios 
apie 400,000 asmenų. Daugelį 
išvežtųjų pakirto nežmoniškos 
sąlygos: šaltis, ligos, badas ver
gų stovyklose. Abi birželinės 
gedulo sukaktys yra glaudžiai 
viena su kita susijusios — an
troji yra pirmosios neišvengia
ma išdava. Lietuvai primesta 
komunistinė sistema atnešė tau
tai didžiąją kančią — tautžu- 
dystę.

Jau 38 metai, kai Lietuvą 
gniaužia sovietinė okupacija, 
bet Lietuva yra tautinio susipra
timo pavyzdys, ir lietuvių pasi
ryžimas būti laisvais ir nepri
klausomais yra nepalūžęs.

Ryžtinga lietuvių laikysena 
prieš svetimųjų jungą ir atgy
venusią totalistinę santvarką 

‘sovietinėje imperijoje yra dau- 
'geliu atžvilgiu išskirtinė. Pasku
tinėmis žiniomis, Lietuvoj nuo
lat pasirodo septyni pogrindžio 
leidiniai. Nors engiama ir per
sekiojama, tebegyvuoja lietuviš
koji Helsinkio grupė. Itin ryš
kus yra tautinio pasididžiavimo 
jausmas, kurį pastebėjo Pary
žiaus dienraščio “Le Monde” 
bendradarbis, 1978 m. lankęsis 
Lietuvoj. Vakarų žurnalistai,

Ir amerikiečiai cenzūruoja
Prof. dr. A. Damušis, gyve

nąs Detroite, reaguodamas į 
neteisingus “Holocaust” filmo 
tvirtinimus bei vaizdus, parašė 
laišką vietiniam dienraščiui 
“Detroit Free Press”. Redakci
ja ilgai delsė ir tik po dviejų 
pokalbių su vyriausiu redakto
riumi, praslinkus šešiom savai
tėm, pagaliau išspausdino pusę 
laiško, išbraukdama nepatinka
mas vietas. Čia spausdiname 
pilną dr, A. Damušio laiško 
tekstą ir “Detroit Free Press” 
1978. VI. 3 išspausdintąjį. Red.

To The Detroit Free Press
HOLOCAUST: A Lithuanian 

Perspective
NBC’s “Holocaust” exposed one 

of history’s most terrible events — 
the genocide of the Jews. But this 
dramatization as was presented on 
TV before 120 million viewers con
tained two major flaws:

1. It attempted to impose the 
crimes of a few recruits upon whole 
nations, misleading the viewers to 
believe that entire nations were 
drawn into full-scale Nazi involve
ment.

2. It acknowledged the suffering 
of only the Jews with no mention 
of other suffering peoples.

The first point is in reference to 
the expressions of “Lithuanian SS,” 
“Lithuanian murderers“ used in the 
film. It is noteworthy to state that 
a Lithuanian SS never existed. Un
der German occupation, Lithuania 
was the only country that succeeded 
in refusing to organize a SS legion. 
As a result, the Gestapo closed all 
of Lithuania’s universities and nu
merous intellectuals were departed 
to the Dachau and Stutthof concent
ration camps.

Secondly, the film incorrectly 
stated that nobody stepped in to 
defend the persecuted Jews. The 
situation in Lithuania was quite to 
the contrary; many officials, clergy
men and professors protested the 
outrages agains the Jews. Many 
Lithuanian families, at the threat of 
their own lives, sheltered and pro
tected Jews. These facts were total
ly neglected in “Holocaust.”

But genocide was not an inven
tion only of the Nazis. Lithuanians 
experienced genocide before the 
Nazi occupation through mass de
portations to Archipelag-Gulag slave 
camps in Northern Siberia during 
Soviet rule, particularly during the 
nights of June 14-17, 1941. At that 
time the plan of the Soviet invaders 
was to “dislocate” 700,000 Lithua
nians from a total Lithuanian popu
lation of 3 million. In fact, some 
members of the Jewish community 
actively participated in planning 
and executing the deportations of 
Lithuanian families to slave camps 
and eventual death, not sparing 
women and children, the elderly or 
even the sick.

In view of these atrocities, to as
sume the crimes of a sadistic few 

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
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rašydami apie disidentų judė
jimą Sovetų Sąjungoj, dažnai 
mini ribotą aktyvistų skaičių 
ir rusų masių abejingumą. Visai 
kitaip yra Lietuvoj, kur tauti
niai ir religniai aktyvistai ran
da galingą atramą plačiausiuo
se gyventojų sluogsniuose. Pa
radoksine prasme tik kompar
tijos nariai ir jų kolaborantai 
turėtų būti vadinami disiden
tais, nes jie eina prieš visuoti
nio nusistatymo srovę.

Nors Stalino laikų masiniai 
išvežimai jau nebevykdomi, 
Brežnevas tebetęsia, kad ir ma
žesniu mastu, Gulago salyno po
litiką. Lietuviai, perėję sovieti
nio teismo komediją, tebesiun- 
čiami į darbo stovyklas vien tik 
už tai, kad nori praktiškai vyk
dyti žodžio ir minties laisvę, ku
ri jiems yra sovietų konstituci
jos garantuota. Teroras tebetę- 
siamas. Paskutinioji jo auka yra 
Balys Gajauskas, ankščiau jau 
iškalėjęs 25 metus Gulago saly
ne, o 1978 m. vėl nuteistas de
šimčiai metų griežto režimo sto
vykloj ir penkeriems metams 
nutrėmimo. Gajauskas nuteis
tas vien dėlto, kad rinko istori
nę medžiagą apie partizaninį 
lietuvių judėjimą 1944-1951 m. 
Lietuviškosios Helsinkio grupės 
narys Viktoras Petkus taip pat 
laukia teismo. Ir jam gresia il
ga kalėjimo bausmė.

Per 38 sovietų okupacijos me
tus totalizmas Lietuvoj iš esmės 
nepasikeitė, bet taip pat nepasi
keitė ir lietuvių tautos ryžtas 
atgauti laisvę bei nepriklauso
mybę.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

are applicable to all, would not be
nefit the Jewish community, as nei
ther any other community.

Therefore, it is best for all to 
heed George Santayana’s warning: 
"Those who cannot remember the 
past are condemned to repeat it.” 
By igoring the positive actions of 
others, by belittling the sufferings 
of others and by unjustly imposing 
the crimes of a few on entire na
tions, “Holocaust” does not serve 
its own purpose — that of justice, 
truth and mutual understanding.

As an active member of the Lith
uanian anti-Nazi resistance, and as 
a Gestapo prisoner, kept in a series 
of German prisons, I take the liber
ty to bring up these facts in defense 
of the Lithuanian nation against the 
smears in “Holocaust.” These facts 
can be supported at any time with 
the appropriate documents.

Adolfas Darnusis 
Dr. Adolfas Darnusis 
25830 Forestview Drive 
Southfield, Michigan, 48034 
May 17, 1978

“Detroit Free Press” tekstas:
HOLOCAUST
NBC’s “Holocaust” exposed one 

of history’s most terrible events — 
the genocide of the Jews. But this 
dramatization contained two major 
flaws:
• It attempted to impose the crimes 
of a few recruits upon whole na
tions, misleading the viewers to be
lieve that entire nations were drawn 
into full-scale Nazi involvement.
• It ackowledged the suffering of 
only the Jews with no mention of 
other suffering peoples.

The first point refers to expres
sions of “Lithuanian SS,” “Lithua
nian murderers” used in the film. 
A Lithuanian SS never existed.

Under German occupation, Lithu
ania was the only country that suc
ceeded in refusing to organize an SS 
legion. As a result, the Gestapo 
closed all of Lithuania’s universi
ties, and numerous intellectuals 
were deported to the Dachau con
centration camp.

Secondly, the film incorrectly 
stated that nobody stepped in to de
fend the persecuted Jews. The situa
tion in Lithuania was quite the con
trary. Many Lithuanian families, at 
the threat of their own lives, shel
tered and protected Jews.

Genocide was not an invention of 
the Nazis. Lithuanians experienced 
genocide before the Nazi occupation 
through mass deportations to slave 
camps in northern Siberia during 
Soviet rule in 1941.

DR. ADOLFAS DAMUSIS 
Southfield

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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® PAVILGTOJE TEVWEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
REKLAMA KONGE

Sovietų Sąjunga savo kultūros 
dienų reklamą Konge patikėjo oku
puotos Lietuvos atstovams. Propa
gandinius renginius, garbinančius 
tariamus komunizmo laimėjimus, su
planavo Lietuvos kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija. Kongo 
sostinėje Brazzavillėje nuotraukų 
parodą gegužės 25 d. atidarė lietu
vių delegacijos vadovas J. Nekro
šius — Lietuvos leidyklų ir knygų 
prekybos komiteto pirmininkas. 
Spaudos pranešimuose taipgi mini
mos grafikos, suvenyrų, knygų pa
rodos, M. Tamošiūno vadovaujamo 
vokalinio - instrumentinio ansamb
lio koncertai. Paskaitas apie Vil
niaus. universiteto 400 metų sukaktį 
skaitė docentas A. Skupas. Pabrėžia
ma, kad Vilniaus ir Brazzavillės uni
versitetai neseniai pasirašė bendra
darbiavimo sutartį, kad 1973 m. Lie
tuvoje viešėjo Kongo darbo parti
jos delegacija, o 1976 m. buvo su
rengta Sovietų Sąjungos ir Kongo 
jaunimo draugystės savaitė.

VAKARINIS MOKYMAS
Konferenciją augštųjų mokyklų 

vakariniam mokymui tobulinti su
rengė vakarinis Vilniaus universite
to Kauno fakultetas. Vakariniai 
augštųjį; mokyklų skyriai buvo 
įsteigti 1959 m. Juos lig šiol yra bai
gę 15.338 specialistai, o dabar juose 
mokosi 9.575 dirbantieji asmenys. 
Dieniniame skyriuje augščiausios 
kvalifikacijos specialisto paruošimas 
kainuoja 6.100 rublių, o vakarinia
me — tik 2.400. Tai liudija, kad va
kariniai skyriai ekonominiu požiū
riu yra svarbi mokymo sistemos da
lis. Trijose konferencijos sekcijose 
32 pranešimus šiais klausimais skai
tė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
mokslininkai. Augštojo mokslo peda
gogikos klausimais 80 pranešimų pa
darė aštuonių augštųjų Lietuvos mo
kyklų atstovai.

KOMPARTIJOS KONTROLĖ
Zarasuose leidžiamas rajoninis 

laikraštis “Tarybinė Žemė”. Jis, 
kaip ir kita spauda, yra visiškoje 
kompartijos kontrolėje. J. Kvedaras 
trumpa žinute “Tiesos” 120 nr. pra
neša, kad kompartijos Zarasų rajo
no komiteto biuras svarstė, kaip šis 
laikraštis propaguoja 25-tojo sovie
tų kompartijos suvažiavimo nutari
mą: “Pažymėjęs gražias redakcijos 
kolektyvo pastangas, kartu biuras 
nurodė ir tai, ką dar reikia padary
ti. Laikraštyje dar mažoka proble
minių straipsnių, kurie sukeltų di
desnį skaitytojų susidomėjimą, pasi
taiko medžiagų be nuodugnesnės 
analizės ir konkrečių pasiūlymų. 
Reikia daugiau ir ryškiau rašyti 
apie gamybos rezervų panaudoji
mą, aštriau kovoti už ekonomiją ir 
darbo drausmę kiekviename darbo 
kolektyve, siekti didesnio laikraš
tyje spausdinamos medžiagos veiks
mingumo”. Paskaičius tokias eilu- 
es, kyla klausimas — kam tam laik
raščiui reikalingi redaktoriai, jeigu 
sprendimus daro partinis biuras?

PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ LESOS
Artėja iškilmės Toronte. Jos 

yra surištos ir su didelėmis iš
laidomis. Pajamos už parduo
tus bilietus visų išlaidų nepa
dengs, todėl renkamos aukos 
Kanadoje ir JAV. Džiugu, kad 
yra institucijų ir atskirų asme
nų, kurie tam tikslui duoda 
stambesnes aukas. PLD reika
lams stambesnes aukas davė: 
$6.000 Kanados Lietuvių Fon
das, $2.000 — Toronto bankas 
“Parama”, $1.700 — Montrea- 
lio bankas “Litas”, $1.500 — 
Toronto Prisikėlimo bankas, 
$1.144 -- KLB Delhi apylinkė, 
po $1.000 — Kanados Lietuvių 
Medikų Draugija, Lietuvių So
dyba Anapilis, J. Strazdas, S.

AUKOS ALKOS
STATYBAI

Pradėjus ALKOS muzėjaus staty
bą Putname, Conn, ir paskelbus pi
niginį vajų, tuoj pradėjo plaukti 
aukos. Prel. Pr. Juras davė didesnę 
auką, bet prašė kol kas tos sumos 
viešai neskelbti; $5000 — NN; $1500
— Jonas Valauskas; po $1000 — 
prel. V. Balčiūnas, dr. J. Kriaučiū
nas, adv. Zuzana Šalnienė; $550 —■ 
dr. Kaz. Alminas; po $500 — prel. 
J Balkūnas (pažadėjo ir daugiau), 
prel. J. Kučingis, kun. S. Morkūnas, 
Vyt. Tomkus ir kun. J. Vaišvila (Vo
kietijoj); po $250 — St. Griežė-Jur- 
gelevičius (pažadėjo ir daugiau), 
Anicetas Grigaliūnas, Ant. Mažiulis.

Po $100 — L. Bajoriūnas, dr. J. 
Balys, St. Barzdukas, M. Edelienė, 
kun. dr. Pr. Gaida, Pov. Gaučys, inž. 
J. Gimbutas, A. Kareiva, J. Kazickas, 
dr. P. Kazlas, V. ir V. Kulbokai, K. 
Pabedinskas, kun. Kaz. Pugevičius, 
Alb. Puskepalaitis, dr. A. Razma, A. 
Styra, prel. J šamus, Alf. Svilas, J. 
Vaineikis ir kun. V. Valkavičius.

Po $50 — kun. A. Jurgelaitis, kun. 
Vac. Katarskis; po $25 — Ant. Bal
čytis, P. Dūda, A. Dumbras, kun. J. 
Maknys, G. V. Rėklaitis, S. Skripkus, 
dr. V. Sruogienė; $20—J. Kuodis; $15
— R. Černius; po $10 — K. Barūnas, 
J. Damas, K. Daugėla, dr. J. Jakštas, 
P. Jonikas ir dr. V. Karoblis; po $5
— Angelė Dulskis, kun. V. Gidžiū
nas, J. Kuprionis, A. ir R. Knašai.

STATYBOS EIGULIUOSE
Kauną 30.000 gyventojų padidins 

naujasis mikrorajonas Eiguliuose, 
šešiasdešimt hektarų plote čia jau 
ruošiama žemė namų statyboms. 
Gyvenamieji namai bus skirtingi 
nuo kitų savo apdaila, balkonais, iš
lygiuoti pagal vidines gatveles, ku
rios jungsis su prekybos, švietimo 
centrais. Daugiau kaip trečdalį viso 
ploto užims želdiniai.

NAUJA GAMYKLA
Lieso pieno miltelius pradėjo ga

minti Utenoje pastatyta įmonė. Jie 
bus naudojami duonos bei įvairių 
skanėstų kepyklose. Pasiekusi pilną 
savo pajėgumą, įmonė kasdien paga
mins po 10 tonų lieso pieno miltelių 
ir kitų nenugriebto pieno gaminių.

LIETUVOS KURTINIAI
“Tiesa” 75 nr. paskelbė pasikalbė

jimą su sveikatos apsaugos ministe
rijos gydytoja inspektore Jūrate Ber
notiene “Kelias, kuriuo sugrįžta klau
sa”. Jos pateiktais duomenimis, 1976 
m. Lietuvoje buvo 4.699 kurti žmo
nės. Šis skaičius ir dabar nėra žymiau 
pasikeitęs. J. Bernotienė “Tiesos” 
korespondentei T. Kezienei pasako
ja: “Surinkę duomenis apie visus 
kurčiuosius, labai atidžiai juos ana
lizavome. Pasirodė štai kas: vaikų 
kurtumo pagrindinė priežastis — 
antibiotikai, po to seka traumos, in
fekcinės ausų ligos — komplikacijos 
po gripo, pūliavimai. Konferencijos, 
seminarai vaikų gydytojams, kontro
lė, kad antibiotikai, ypač plataus 
veikimo, būtų skiriami tik būtiniau
siais atvejais, gerokai sumažino kur
čių ir neprigirdinčių vaikų skaičių. 
Vis retesni ausų pūliavimai, o jei 
pasitaiko, guldome vaikus į ligoni
nes, sekame jų sveikatą, kol jie vi
sai pasveiksta. Taip užkertame kelią 
ir smegenų uždegimams, kurie anks
čiau nusinešdavo daug vaikų gyvy
bių, ir sėlinančiam kurtumui. . .” 
Naują pavojų sudaro triukšmas dar
be ir buityje. J. Bernotienė pataria 
didesnį dėmesį skirti triukšmo maži
nimui naujai statomose įmonėse. 
Lietuvos ligoninėse dabar daromos 
sudėtingos vidurinės ausies operaci
jos persodinti būgneliui, rekonstruo
ti, protezuoti klausos kauliukams, 
operaciniu būdu gydyti otosklerozei. 
Ypač daug padėkų už tokias operaci
jas susilaukia vilniškiai gydytojai 
O. Černiauskienė, docentas M. Saka
lauskas, kauniečiai — A. Karazijienė 
ir K. Povilaitis.

LENKIJOS ŽIŪROVAMS
Lenkijos televizijos filmavimo gru

pė, atvykusi iš Varšuvos, ruošia be
veik valandos ilgio filmą apie dabar
tinę Lietuvą. Spalio revoliucijos še
šiasdešimtmečio proga lenkai pradė
jo rodyti ciklą filmų apie sovietines 
respublikas. Televizijos žiūrovai jau 
matė filmus apie Rusiją, Ukrainą, 
Gudiją, o dabar atėjo eilė Lietuvai. 
Filmuotojams vadovauja scenaristas 
ir rež. M. Gronovskis, talkina Lietu
vos kino operatoriai.

V. Kst.

Kuzmas, H. Lapas, V. Stanaitis, 
E. Bumeistras, $500 — R. Wil- 
liambrektas, $200 — V. Bari- 
sas, $100 — A. Krasauskas, 
abu iš Windsoro, Ont. Dainų 
šventei aukojo $100 M. Anta
naitis, St. Liepas iš Bostono, 
JAV. $50 — Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugija.

JAV numatyta surinkti $50.- 
000. Jau surinkta $15.000. JAV 
tikimasi visą aukų rinkimo pla
ną Įvykdyti pilnai ir laiku. Ir 
JAV yra stambesnių aukotojų: 
$365 aukojo Niujorko L. Mote
rų Vienybė, $350 — dr. P. Vi
leišis, $250 — dr. A. Razma. 
Yra ir daugiau stambesnių au
kotojų, kurie spaudoje dar ne
paskelbti. Tikimasi, kad ir visi 
lietuviai pagal savo išgales pri
sidės prie tų iškilmių finansavi
mo ir jų pasisekimo. Paskubė
kime su ekonomine parama Pa
saulio Lietuvių Dienoms!

Finansų komisija

Sudbury, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ BEND- 

RUOMENĖS politinei ir kultūrinei 
veiklai paremti bei lietuviškai egzis
tencijai Kanadoje išlaikyti aukojo: 
$200 — Petras Petrėnas (Premier 
Petrėnas Construction Company 
Ltd.); $10 — Kazimieras Šviežikas, 
kun. Antanas Sabas, Petras Vens- 
kus; $5 — Stasys Tolvaišą, Jurgis 
Kriaučeliūnas, Liudas Kulnys, Juo
zas Paulaitis, Petras Mazaitis, Kos
tas Ramonas, Vladas Kriaučeliūnas, 
Leonas Baltutis, Pranas Visockas, 
Aleksas Kusinskis, Jonas Jasinskas, 
Erikas Rotkis, Juozas Bataitis; $2 — 
Juozas Martišius, Vaclovas Stepšys, 
Algis Milčius; $1: Antanas Mikštas. 
Iš viso $302. Aukos persiųstos KLB 
krašto valdybai. Aukotojams nuošir
di padėka.

KLB Sudburio apylinkės valdyba
GEGUŽINĖ. K. Lietuvių Bend

ruomenės Sudburio apylinkės valdy
ba š.m. birželio 25, sekmadienį, 1 v. 
p.p., P. E. Jutelių vasarvietėje 
(French River) rengia pirmąją ge
gužinę. Kviečiami tautiečiai gausiai 
dalyvauti, taip pat pasikviesti sve
čių. Apylinkės valdyba

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas inž. ALG. GEČYS (kairėje) ir vicepirm. RIMAS ČESONIS 
(dešinėje) lankėsi Niujorke pas JAV ambasadorių Jungtinėse Tautose ANDREW YOUNG Lietuvos laisvinimo 
ir žmogaus teisių reikalais Nuotr. Max Machol

Australuos Melburno
LIETUVIŲ CHORO

Įp> Jaunimo Centre
birželio 28, trečiadienį, 7 v.v. punktualiai

Kviečiame gausiai dalyvauti Hamiltono ir kaimyninių gy
venviečių tautiečius bei pagerbti tolimos Australijos sve
čius bei viešnias. RENGĖJAI —

KLB HAMILTONO APLINKĖS VALDYBA

Įėjimas — $4.00, 
studentams ir 
pensininkams — $2.50

"Izmai”,
WINNIPEG, MAN. Šiais metais 

lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje 
rekolekcijas vedė iš Čikagos atvykęs 
kun. J. Venckus, SJ. Prieš rekolek
cijų pradžią kovo 12 d. buvo sušauk
tas metinis parapijos susirinkimas. 
Komiteto pirm. M. Januška pradėjo 
susirinkimą ir kalbėti pakvietė kle
boną kun. J. Bertašių. Kalbėtojas 
nusiskundė, kad parapijiečių tarpe 
leidžiamos kalbos, esą vietos klebo
nas sunkiai serga ir greit mirs, ne
žinia kam liks jo pinigai bei turtas... 
Į tai jis pats atsakė: tuo tarpu kle
bonas yra sveikas ir drūtas, eina sa
vo kasdienes pareigas. Tai kam tos 
visos kalbos ir plepalai? Dėl turto 
bei pinigų jis pareiškė: “Savo turtą 
bei pinigus, jei tokių turėsiu, palik
siu kam norėsiu. Tai asmeninis ma
no reikalas, kaip ir visų kitų ...”

Rekolekcijų vedėjas kun. J. Venc
kus, SJ, palietė alkoholizmo žalą. 
Perdidelis ir besaikis gėrimas svai
galų yra nukrypimas nuo tvarkingo 
žmonių bendravimo. Žmogus, linkęs 
į alkoholį, turi gydytis, kol dar ne
vėlu. Kalbėdamas apie atvykstančius 
iš okup. Lietuvos, jis patarė jų neuž
miršti. Ir Čikagoje tokiems dažnai 
įteikiama dovanėlė, įspraudžiama į 
ranką dešimtinė. Už tai jie lieka la
bai dėkingi. Pagaliau priminė ir tau
tybių reikalą. Dievui esą visi tikin
tieji lygūs, ar jie būtų balti ar juo
di, vokiečiai, lietuviai, latviai ar len
kai.

Po to iš publikos paprašė balso 
Viktoras Novogrodskis, buvęs Lie
tuvių klubo pirm. Winnipege. Jis, 
lyg užtušuodamas užkulisines kalbe
les, siūlė, kad klebonui kun. J. Ber- 
tašiui būtų pakelta mėnesinė alga. Į 
tai atsakė pats klebonas: šis reikalas 
esąs vietos vyskupo tvarkomas. Iš 
parapijiečių buvo girdėti, kad V. 
Novogrodskis, buvęs lietuvių klubo 
p-ku, o dabar iždininku, nė cento 
nėra skyręs iš klubo lietuvių para
pijos šventovei,

V. Novogrodskis jau nekartą lan
kėsi okup. Lietuvoje ir grįžęs per 
komunistinę spaudą juodina nepri
klausomos Lietuvos laikotarpį.

1972 m. gegužės mėn. iš Winni- 
pego į okup. Lietuvą vyko grupė 
lietuvių, kurioje dalyvavo ir tuo me
tu buvęs lietuvių klubo pirm. V. No
vogrodskis. Ten jis, “gerų winnipe- 
giečių draugų” rekomenduotas, 
maloniai buvo priimtas buvusio 
“Nemuno” žurnalo vyr. redakto
riaus, o vėliau “ministerio” Antano 
Drilingos. Jo automobiliu buvo pa
važinėtas po Kauno ir Vilniaus apy
linkes ir supažindintas su komunis
tinėmis valdžios Įstaigomis. Grįžęs 
A. Drilingos draugams iš okup. Lie
tuvos parvežė “raudonų” dovanų, 
kurias dalino visuotiniame klubo 
narių susirinkime ir pasakojo įspū
džius iš raudonojo “rojaus”.

1976 m. V. Novogrodskis vėl vyko 
į okup. Lietuvą “Tėviškės” draugi
jos kvietimu. Grįžęs vėl paskelbė sa
vo įspūdžius komunistų “Gimtajame 
Krašte” ir kituose komunistiniuose 
laikraščiuose. Ten jis straipsnyje 
“Ar būčiau išvažiavęs?” skundžiasi, 
esą Smetonos laikais karininkai, val
dininkai, stambūs ūkininkai labai 
gerai gyvenę, o jis, kaip darbo žmo
gus, skurdęs. Kodėl V. Novogrods-

kurie mus naikina
kis nepasisakė, kad iki išvažiavimo 
iš Lietuvos, t.y. 1928 m., tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje VII pėst. 
pulke kaip viršila, kurio mėnesinė 
alga buvo per 300 litų. Tai buvo pui
kiausias atlyginimas tuo metu.

Toliau rašoma: “Ar būtume pali
kę gimtąsias vietas, savo tėvus ir 
brolius? Niekada. Bet Lietuva buvo 
skurdo kraštas. Reikėjo kaip nors iš 
jo gelbėtis...” Tuo tarpu jis nepa
sisako, kad jo tėvai jau buvo išvykę 
į Kanadą, o jis dar tebetarnavo VII 
pėst. pulke kaip viršila.

Lietuvoje esą daug pasikeitimų, 
gyvenimas pažengęs pirmyn, daug 
statybų, daug mašinų, tad ir žmonių 
gyvenimas ten esąs turtingas. Ten 
žmonės gyveną geriau už jį, ir jei
gu ne jo šeima, tai tuojau grįžtų į 
okupuotą Lietuvą. Tik gaila, kad V. 
Novogrodskis neprisiminė, kad ir 
ten, nuvykęs į tą “turtingą”, okup. 
Lietuvą, valgė JAV-bėse, Kanadoje 
ir kitur komunistų supirktą duone
lę.

Grįžęs iš savo viešnagės, štai ką 
V. Novogrodskis “Liaudies Balse” 
porina: “Aš, V. Novogrodskis, Win- 
nipego Lietuvių Klubo v-bos mėnesi
niame posėdyje daviau valdybai 
prašymą, kad prisidėtų prie “Liau
dies Balso” vajaus ir šiame laiške 
aš siunčiu jums $5.00 už prenume
ratą ir $5.00 dovaną nuo klubo”.

Pagaliau straipsnio gale sakoma: 
“Labai dėkoju “Tėviškės” d-jai už 
malonią progą paviešėti, už jos žmo
nių darbą ir rūpestį, kad mūsų — 
užsienio lietuvių — kelias į Lietu
vą taptų vis trumpesnis . . .”

Kad V. Novogrodskis važinėja už 
ten vargstančių žmonių darbą, tai 
tikra tiesa, bet kad kelias į Lietuvą 
taptų vis trumpesnis, tai jau V. No- 
vogrodskiui to nebebus. Dabar pati 
geriausia proga: tik važiuok ir ne
snausk; pardavęs čia, Kanadoje, 
liuksusinius savo namus, galėsi ten 
gerai gyventi ir juoktis iš vargstan
čių žmonių ašarų, jeigu tik oku
pantai neatims nusivežto kapitalo.

Taigi, minėtame susirinkime iški
lo du “izmai” —. alkoholizmas ir ka- 
munizmas. Tai dabarties blogybės, 
kurios kankina mūsų tautiečius. 
Baigdamas ta proga noriu pacituoti 
iš dr. J. Adomavičiaus straipsnio, iš
spausdinto “Drauge” 1975. VII. 22.

“Blogis šakoja, lapoja, energingai 
save ir kitus žudo. Gerieji žmonės 
tyli — leidžia nekliudomai blogiui 
visus takus užimti”. Štai, Kanadon at
vyksta NKVD tarnautoja lietuvaitė 
pas savo vyrą. Kasdieną ji telefonu

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 “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.

Hamiltone

rusiškai su kažkuo kalbasi. Vyras 
rusų kalbos nemoka. Ji pradėjo ar
dyti bendruomenę, pasikvietusi dar 
kelis sėbrus. Tik energingųjų patrio
tų pastangomis pavyko tvarką atsta
tyti. Taip šėtonas tarnauja pragarui. 
O mes miegodami tariamės Dievui 
tarnaują. Gana tokios tarnybos. Tai 
ne tarnavimas gėriui, bet savižudystė 
ir gėrio apie save naikinimas — lei
dimas visokeriopam blogiui siausti. 
Kol dar laikas, visi stokime kovon 
su kiekvienu blogiu savyje ir aplin
koje. . . “Išeikime iš trikampės blo
gybės: alkoholizmo, rūkymo ir savi- 
žudystės. Visi šiandien stokime ko
von su šita trilype drama, kuri ken
kia mums daug daugiau, negu visos 
kitos blogybės, kartu sudėjus. Alko
holizmas, rūkymas ir savęs žudymas 
glaudžiai rišasi, nes visos tos trys 
negerovės tarpsta ant vieno bendro 
pagrindo: ant menkos asmenybės”.

Po tokių plačių diskusijų parapi
jos kleb. kun. J. Bertašius siūlė su
sirinkimą uždaryti. Metinis parapi
jos susirinkimas praėjo ganą sklan
džiai ir įdomiai.

K. Strikaitis

Hamilton, Ontario
METINIS FESTIVALIS “It’s 

Your Day” Gage Parke įvyks birže
lio 24-25 d. d. Pradžia — 1 v. p. p. 
Lietuvių paviljone bus įvairūs šilti 
lietuviški valgiai bei gėrimai ir tau
tinių išdirbinių parodėlė. Taip pat 
lietuviai dalyvaus tautinių vienetų 
pasirodyme. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Apylinkės valdyba

St. Catharines, Ont.
IR ŠIEMET GRAŽIAI VEIKĖ šeš

tadieninė mokykla. Sėkmingai užbai
gė mokslo metus ir išsiskirstė vasa
ros atostogoms. Visuomenė yra dė
kinga tiek mokytojai, tiek apylinkės 
valdybai už tos mokyklos egzisten
ciją. Kor.

KELI BIRŽIEČIAI, senų laikų gim
nazijos draugai, turėjo progos pra
leisti popietę pavasario žieduose pa
skendusioje Pranės ir Prano Noru- 
šių rezidencijoje, pas kuriuos atvy
ko iš Lietuvos viešnia biržietė. Prie 
jų prisidėjo suvalkiečiai, dzūkai, za
navykai ir žemaičiai. Buvo čia ir 
kalbų, ir dainų, ir poezijos. Pobūvis 
praėjo kaip viena valanda. Kor.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 V2 %
term, depozitus 1 m. 33/a % 
term, depozitus 3 m. 9!/4% 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask........93/ą %

JA Valstybės
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

studijų ir poilsio savaitė bus Daina
voje rugpjūčio 6-13 d.d. Dalyvius re
gistruoja Alfonsas Vėlavičius, 11319 
Ventura Dr., Warren, Mich. 48083, 
USA. Tel. 313-264-2937. Registraci
jos mokestis — $10. Numatyta daug 
paskaitų, kurių sąrašas bus paskelb
tas vėliau. Įdomų pranešimą apie 
pastaruosius įvykius sovietų okupuo
toje Lietuvoje padarys Vanda Sta- 
šaitienė, iš ten atvykusi š.m. balan
džio 12 d. Dr. A. Damušis kalbės 
apie rezistencinį vokiečių okupaci
jos laikotarpį, išryškintą Gestapo do
kumentų. R. Mironienė ir D. Kezie- 
nė diskutuos temą “S. Kudirka Ame
rikos greitkeliuose”. Dalyvių eilėse 
bus ir S. Kudirka su žmona.

MONS. II U B E R T O M A I N O 
STRAIPSNĮ apie amerikiečių už
mirštas lietuvių teises balandžio 30 
d. paskelbė dienraštis “The Detroit 
News”. Autorius pirmiausia pagiria 
prez. J. Carterį, kertiniu savo politi
kos akmeniu pasirinkusį žmogaus 
teisių gynimą. Ši taktika betgi vė
liau buvo sušvelninta, taikant ją 
daugiausia Rodezijos ir P. Afrikos 
negrų daugumai. Priežastis — ne
noras erzinti Sovietų Sąjungą, kai 
yra deramasi dėl naujos atominius 
ginklus apribojančios sutarties. Di
džiausia sovietinė priespauda yra 
užgulusi Lietuvą, Estija, Latviją ir 
Ukrainą. Mons II. Maino primena 
skaitytojams lietuvių patirtas aukas
— nesuskaičiuojamus šimtus žuvu
sių bei įkalintų, šimtus tūkstančių 
tremtinių. Lietuvių tauta drąsiai ko
voja už savo religines teises, rašyda
ma peticijas raudoniesiems valdo
vams. Ji netgi kreipėsi į Jungtines 
Tautas, nors ir nesusilaukė jų dėme
sio. Buvo atsiųsta peticija ir Pasau
linei Bendrijų Tarybai, kuri 1977 m. 
pabaigoje svarstė rezoliuciją, smer
kiančią sovietų praktikuojamus 
varžtus religijai. Pasmerkimas betgi 
buvo sušvelnintas, atsisakant minė
ti Sovietų Sąjungos pavadinimą. Pa
sak mons. II. Maino, neužtenka vien 
tik žydams rodomo solidarumo. 
Amerikiečiai turi susirūpinti ir savo 
broliais krikščionimis.

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI- 
JOS diplomatų pasitarimas įvyko ge
gužės 23 d. Niujorke, gen. Estijos 
konsulo patalpose. Dalyvavo: Balti
jos valstybių atstovai dr. S. A. Bač- 
kis, dr. A. Dinbergs, E. Jaakson, 
Lietuvos konsulas A. Simutis ir Es
tijos konsulas A. Linkhorst. Pir
miausia buvo prisimintas š.m. gegu
žės 19 d. staiga miręs Latvijos pa
siuntinybės Vašingtone patarėjas 
Vilis Tomsons, ėjęs ir Latvijos kon
sulo Montrealyje pareigas. Po to 
pasikeista informacijomis.

A.a. DR. MYKOLAS DEVENIS 
mirė Santa Monicoje, Kalifornijoje, 
ankstyvą gegužės 28 d. rytą, sulau
kęs 87 metų amžiaus. Velionis, pir
mą kartą į JAV atvykęs 1914 m., 
medicinos studijas baigė Yale uni
versitete ir vertėsi gydytojo prakti
ka Waterbury, Conn. Lietuvon su 
šeima grįžo 1928 m. Pirmosios sovie
tinės okupacijos pradžioje buvo su
imtas, kalintas Ukmergės ir Vil
niaus Lukiškių kalėjimuose. Nu
baustas 8 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo, 1941 m. birželio 16 d. su ki
tais tremtiniais buvo išvežtas Vor- 
kuton. Žmona Alena su vaikais buvo 
išleista į JAV 1940 m. pabaigoje. 
Kadangi dr. M. Devenis buvo JAV 
pilietis, o Sovietų Sąjungai tada rū
pėjo iš JAV gaunama parama, jam 
buvo leista grįžti į JAV. Waterbu
rin dr. M. Devenis atvyko 1942 m. 
rudenį, o vėliau persikėlė į Santa 
Monicos miestą. Velionis yra buvęs 
JAV Lietuvių Protestantų Sąjungos 
pirmininku, lietuvių evangelikų re
formatų kuratorium, valstiečių liau
dininkų centro komiteto nariu. Pa
laidotas birželio 3 d. tautinėse Čika
gos lietuvių kapinėse. Be žmonos 
Alenos, liko sūnūs Algirdas ir Kęs
tutis, dukra Dalia Bobelienė.

Argentina
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR

GENTINOJE metinis suvažiavimas 
įvyko Buenos Aires mieste, šios or
ganizacijos patalpose, priklausančio
se centriniam SLA skyriui. Skyrių 
pranešimus padarė: I skyriaus — 
Br. Rastenis, II — J. Stalioraitis, IV
— E. Baršauskienė, V — p. Stasiu
levičius, VI — M. Kalainytė, VII — 
J. Misiūnas. Trūko tik atstovo iš III 
skyriaus. Revizijos komisija rado 
tvarkingai vedamą atskaitomybę, o 
garbės teismo vardu kalbėjęs J. Sta
lioraitis konstatavo, kad jokių skun
dų nebuvo. Su SLA centro valdybos 
darbais suvažiavimo dalyvius supa
žindino pirm. R. Stalioraitis. Jai da
bar tenka pagrindinė darbo našta, 
susilpnėjus skyrių veiklai. Lietuvio 
sargo SLA patalpoms nepavyko gau
ti — pasamdytas nelietuvis. Valdy
bos renginiai davė pelno 100 milijo
nų senųjų pezų. Veikia R. Deveikio 
ir O. Zabarauskaitės-Casas vadovau
jamas tautinių šokių jaunimo an
samblis, dainininkių grupė “žibu
tės” su vadovu dr. J. Simanausku, 
gimnastikos grupė moterims, vado
vaujama A. Andriuškevičiaus, šeš
tadieninėje mokykloje dirba moky
tojai — L. Stankevičius, M. Barz- 
džiūtė, Z. Valentinaitė, I. Simanaus- 
kienė ir J. Kunca. Centro valdyba 
finansavo jaunimo kelionę į VI P. 
Amerikos lietuvių kongresą Urugva
juje. Po pranešimo vykusiose dis
kusijose buvo siūlyta stiprinti cent
ro valdybos ryšius su skyrių valdy

bomis. SLA organizacijos gydytojas 
yra dr. J. Simanauskas, Pas jį ap
silankęs narys jam sumoka 2.000 pe
zų, o SLA prideda 1.000. Už dr. J. 
Simanausko atvykimą į namus ligo
nis moka 2.500 pezų, SLA — 1.000. 
Suvažiavimas užbaigtas sekančią die
ną kepto jaučio pietumis SLA salė
je. Svečius aptarnavo jaunimas.

Brazilija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS va

dovybę Sao Paulo mieste perėmė 
naujasis klebonas kun. Pranas Ga
vėnas, SDB. Jo įvesdinimo iškilmė
je dalyvavo vysk. Dom Luciano, sa
leziečių provincijolas, 10 kunigų, 
apie 400 svečių — lietuvių ir nelie
tuvių. Kartu buvo paminėtas ir šios 
parapijos dešimtmetis. Mišias kun. 
P. Gavėnas koncclebravo su 7 kuni
gais, giedant “Aušros” chorui ir 
solistei M. Kareckai. Pamokslą pa
sakė vyskupas D. Luciano. Po pa
maldų dviguba iškilmė buvo tęsia
ma salėje. Žodį tarė federacinio par
lamento narys A. de Barros. Nau
jajam klebonui ir parapijai įteikta 
daug dovanų, jų tarpe ir elektroni
niai vargonėliai, nupirkti "Aušros” 
choro. Meninę programą atliko jau
nimo chorelis, suorganizuotas Kris
tinos Valavičiūtės ir vadovės Elzės 
Goistri. Iškilmė užbaigta vaišėmis, 
lietuviškų plokštelių muzika, šventė 
parapijos iždą praturtino 11.384 kru- 
zeirais.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ FEDERACIJA paprašė vi
sas lietuvių kolonijas gegužės mėne
sį skirti kenčiančiai Katalikų Bendri
jai sovietų okupuotoje Lietuvoje ir 
rinkti aukas Religinei šalpai. Ade
laidėje šiai temai buvo skirti trys 
renginiai: "Vaidilos" teatro gegu
žės 6 d. suvaidinta Pr. Pusdešrio 
drama “šviesa nuo kalno”, religinis 
vakaras Šv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 13 d. ir akademija Lietuvių 
Namuose gegužės 28 d. Vakare pas
kaitą “Širdis, perverta septyniais 
kalavijais” skaitė E. Varnienė, išry
škindama lietuvės motinos kovą už 
Dievą ir Katalikų Bendriją. Progra
mą paįvairino deklamacijos, ištrau
kos iš “LKB Kronikos”, šv. Kazimie
ro parapijos choro ir jo vadovės sol. 
G. Vasiliauskienės giesmės. Pagrin
diniu kalbėtoju akademijoje buvo 
Pr. Pusdešris, palietęs krikščionybės 
kančių kelią Lietuvoje, kuriuo dabar 
sovietinėje okupacijoje žygiuoja 
Katalikų Bendrija. Dainų padainavo 
sol. G. Vasiliauskienės vadovauja
mas moterų choras “Lituania” ir 
jungtinis choras, sudarytas iš “Li
tuania” ir šv. Kazimiero dainininkų. 
Chorų programon buvo įpinta “Ver
gų daina” iš G. Verdi operos “Nabuc
co”. B. Brazdžionio ir Putino eilė
raščius deklamavo “Vaidilos” akto
riai Br. Rainys, N. Skidz.evičius ir 
rež. J. Neverauskas. Religinei Šalpai 
Adelaidės lietuviai gegužės mėnesį 
suaukojo $975.90. šią sumą $300 pa
didino Šv. Kazimiero parapijos tary
ba, $200 — LK Moterų Draugijos 
skyrius. Kenčiančiai Katalikų Ben
drijai Lietuvoje visą pusvalandį ge
gužės 27 d. paskyrė lietuvių radijo 
valandėlė.

Britanija
LIETUVIŲ INSTITUTAS Bells- 

hill mieste, Škotijoje, stato naują 
salę, kuri bus patogesnė šios koloni
jos lietuvių veiklai. Statybą numato
ma užbaigti rugpjūčio pabaigoje.

Vokietija
PLB SEIME TORONTE Vokieti

jos Lietuvių Bendruomenei atsto
vaus — K. Ivinskis, J. Lukošius, 
Vyt. Svilas, kun. V. Šarka, A. Ple- 
chavičiūtė-Veigel ir Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. R. 
Valiūnas.

VASARIO 16 GIMNAZIJA moks
lo metus užbaigė specialiu aktu bir
želio 16 d. Naujieji mokslo metai 
bus pradėti rugpjūčio 21 d. Norin
tieji mokytis šioje institucijoje pra
šymus siunčia direktoriui V. Natke
vičiui šiuo adresu: Litauisches Gym
nasium, 6840 Lampertheim 4, W. 
Germany. Romuvą šį pavasarį gėlė
mis papuošė dr. A. Plechavičiūtė - 
Veigel su talkininkėmis. Buvo paso
dinta ir dekoratyvinių medelių. Ber
niukų bendrabutį talkos būdu pla
nuoja atnaujinti Vasario 16 gimna
zijos kuratorijos valdyba. Visi lietu
viai kviečiami talkon nuo liepos 1 
d. Nakvynė ir maistas bus parūpinti.

PENSININKAS a.a. MIKAS KA
VOLIS, mokytojas, balandžio 23 d. 
mirė Bruchkoebelyje prie Hanau, 
sulaukęs 72 metų amžiaus. Velionis 
buvo gimęs Klaipėdos krašte, bai
gęs Klaipėdos mokytojų seminariją, 
ilgus metus mokytojavęs Lankupių 
pradžios mokykloje. Vokiečiams už
ėmus Klaipėdos kraštą, buvo paša
lintas iš mokytojo pareigų ir vėliau 
įjungtas kariuomenėn. II D. karą 
užbaigė britų nelaisvėje. Iš jos vėl 
grįžo tėviškėn, kur buvo suimtas ir 
su visa šeima ištremtas į Sibirą miš
ko kirsti. Leidimą išvažiuoti į V. Vo
kietiją gavo po 13 metų. Sibire liko 
griūvančio medžio užmušta viena 
dukra. V. Vokietijoje jam buvo pa
rūpintas mokytojo darbas Bruchkoe
belyje. Palaidotas balandžio 28 d. 
vietinėse kapinėse. Lietuvių moky
tojų vardu su velioniu atsisveikino 
Hermanas Septynius, atvykęs iš 
Hanau, papasakodamas jo sunkų ke
lią Sibire.



Baltistikos studijų dienų proga Toronto universitete buvo surengta ir 
mokslinės bei kultūrinės baitiečių veiklos paroda. Nuotraukoje — tautiniai 
lietuvių moterų drabužiai bei audinių raštai Nuotr. St. Dabkaus

Išeivijos teatras
AL. GIMANTAS

Kai kalbame apie išeiviškąjį 
teatrą, paprastai turime galvo
je tokį teatrą, po kurio pastoge 
rikiuotųsi drama, pjesė ir ko
medija. Nežiūrint metų metais 
liejamų ašarų, vargiai ar stovi
me bent kiek arčiau kaikieno 
svajonių — nuolatinio profesi
nio skrajojančio teatro išsipil
dymo. Dažniausiai ne intrigos, 
o neįveikiamos medžiaginės 
kliūtys neleidžia įkūnyti pro
jekto, kuriuo pelnytai galėtų di
džiuotis betkurios tautos kultū
ringai nusiteikusi išeivija.

Gaila, bet tik saujelės užsi
spyrusių entuziastų palaikomi 
dar šiaip taip įstengia gyvuoti 
mėgėjiški, neretu atveju vidu
tiniškumą prašokę sceninės 
veiklos sambūriai, kuriuos vis 
vien mėginame vadinti teatrais. 
Dieve gink, tai neturi skambė
ti kokiu nors pasityčiojimu mū
siškiams, to viso teatrinio veži
mo kūrėjams - stūmėjams, bet 
daugiau mums patiems, tai yra 
daug reikalaujantiems, dar dau
giau besitikintiems, bet tiek 
mažai remiantiems. Gėda ir kal
tė už neturėjimą nuolatinio ir 
pastovaus teatro tenka ne vis 
dar krutantiems ir dirbti norin
tiems teatralams, bet kiekvie
nam tautiečiui, įskaitant ir šias 
eilutes rašantį bei jas skaitantį.

Visos šios mintys bei svars
tymai kilo, stebėtojo - žiūrovo 
kėdėje patogiai stebint Los An
geles sambūrio scenai paruoš
tus du lietuviškus kūrinius — 
B. Pūkelevičiūtės “Palikimą” 
ir Vyt. Alanto “Saulėgrąžų sa
lą”. Per dvi dienas du spektak
liai — tai, mūsų gyvenimo są
lygose, tikra sceninio meno 
šventė! Los angeliečiai aktoriai 
vaidino, kaip ir visur kitur, au
ditorijai, kuri yra gerokai išle
pinta kasdienės spalvotos tele
vizijos laidų savo namų pasto
gėje ir nesunkiai pasiekiamų sa
vajame didmiestyje profesinių 
teatrų. Ir kai iš tokio gana ne- 
žemai iškelto savojo sosto lietu
vis žiūrovas žvelgia ir vertinti 
ar lyginti drįsta kad ir šaunias 
saviškių mėgėjų scenines pa
stangas, — netenka nė spėlioti 
kurion pusėn svyra svarstyklių 
lėkštelė.

Šioje vietoje ir iškyla tas 
graudulys ir susidariusios situ
acijos tragizmas. Turime jėgų, 
talentų, gerą saują žiūrovų, bet 
viso to kažkaip neužtenka užtik
rinti pastovaus teatro egzisten
cijai.

Reikia laukti, kad iš šių teigi
nių bandys pasišaipyti sovieti- 
namos Lietuvos spaudos neblo- 
gai už eilutes atlyginami emi
gracinio gyvenimo stebėtojai, 
bet reikalo esmės čia niekas ne
gali pakeisti. Juk ir anapus be 
valdinės paramos tikrai neišsi
laikytų joks teatras, meninę 
tikrovę ar tik propagandinę me
džiagą žiūrovams teikiąs.

Besidžiaugiant kiekvienu iš- 
eiviškojo, net ir nereguliarus 
teatro blykstelėjimu, sunku nu
sigręžti nuo tos tikrovės ir kas
dienybės, žinant, jaučiant, ma
tant, kad tik herojiškos teatra
lų pastangos dar kuriam laikui 
gali palaikyti išeiviškojo teatri
nio meno tradicijas. Gražu turė
ti operą, baleto pastatymus, 
muzikinius vaidinimus, bet po

viso to nedaug lieka vietos ir 
dėmesio vis užkulisiu brukamai 
dramai. Gaila, kad rampos švie
sos nepasiekia veiksmo anapus 
nuleistos uždangos.

PRANAS PUSDEŠRIS, poetas, sce
nos veikalų autorius, žurnalistas, li
teratas. Jo 3 veiksnių draminis vei
kalas “šviesa nuo kalno” neseniai 
buvo dukart vaidintas Adelaidės 
Eetuvių teatro "Vaidila” Australi
joje. Redaguoja literatūros bei kul
tūros priedą “Verpetai” savaitrašty
je “Tėviškės Aidai”. Rengia literatū
ros, dainos bei muzikos vakarus. J.V.

Apie Hamiltono lietuvaičių 
choro “Aidas” koncertą Čikago
je gegužės 2 d. gerą įvertinimą 
parašė reiklus muzikinis recen
zentas Algis Šimkus dienrašty
je “Draugas” 1978. V. 27. Iš
reiškęs džiaugsmą choro laimė
jimais, recenzentas p a b r ė žia, 
kad choro vadovas Jonas Govė- 
dar pasirodė kaip muzikalus, 
techniškai pasiruošęs akompa
niatorius ir dirigentas, pajėgiąs 
išgauti iš choro visiškai paten
kinamo sąskambio ir precizijos. 
Koncerte taip pat dainavęs sol. 
R. Strimaitis esą vis daro pa
žangą; itališkas dainas jis atli
kęs “melodingai ir su reikiamu 
patosu. Jo minkštas lyrinis bal
sas skambėjo išlavintai, nors 
kaikuriuose augštesniuose re
gistruose jam dar reikėtų ban
dyti pasiekti kiek daugiau išly
ginto skambesio”.

Baltistikos studijų dienų proga Toronte, J. P. Robarts bibliotekoje, buvo surengta informacinė paroda. Siame 
skyriuje matyti Baltijos valstybių žmonių kultūrinės veiklos vaizdai Nuotr. St. Dabkaus

Naujas žvilgsnis į Liublino uniją
Jau atspausdintas dr. Jono 

Žmuidzino veikalas prancūzų 
kalba “Commonwealth polono- 
lithuanien ou l’Union de Lublin 
(1569): Lenkijos - Lietuvos san
drauga arba Liublino unija 
(1569).

Šį 268 psl. leidinį sudaro trys 
dalys: Lietuvos padėtis prieš 
Uniją, lietuvių-lenkų konferen
cija Liubline ir Unijos funkcio
navimas. Šios dalys padalytos į 
15 skyrių, o šie — į 48 posky
rius.

.Po įžangos, apžvelgiančios 
dėstymo būdą ir temos sudėtin
gumą bei sunkumą, knyga pra
dedama Lietuvos istorijos 16 
puslapių apžvalga.

Veikalas užbaigiamas galuti
nėmis autoriaus pastabomis, 
Lietuvos valdovų sąrašu (1236- 
1940), bibliografija (364 įrašai), 
vardynu ir pridėtu Lenkijos- 
Lietuvos sandraugos žemėlapiu 
(J. Andriaus).

Viršelyje leidėjai pateikia 
trumpą veikalo santrauką. Tarp 
kitko ten rašoma:

Iš visų paskutinių 400 metų

Tarptautinė pašto ženklu paroda
V. MATULAITIS

Š.m. birželio 10 d. atidaryta 
tarptautinė filatelijos paroda 
Toronto Parodų parko pastate. 
Ji truko 10 dienų. Joje dalyva
vo per 600 filatelistų su arti 
30.000 rodinių, kurie buvo su
grupuoti į 12 klasių premijoms 
laimėti. Kiekvienas iš jų turi 
būti laimėjęs sidabro medalį už 
savo rodinius tautinėje pašto 
ženklų parodoje. Laimėjusieji 
aukso medalius tautinėse paro
dose yra laikomi parodos gar
bės dalyviais.

Šioje parodoje dalyvavo To
ronto lietuvis p. Barbatavičius 
su trimis rėmais lietuviškų paš
to ženklų. Šalia jo buvo švedo 
rodiniai iš Lietuvos krašto paš
to veiklos. Lietuvos kraštą lie
čiantys rodiniai buvo 1603-1611 
rėmuose. Pirmasis vokas rodo
mas iš didžiosios Napoleono ar
mijos kurjerio pašto 1812 m. 
Vėlesni vokai, liečiantys Lietu
vos kraštą, yra siųsti 1824 m. iš 
Gardino ir kitų Lietuvos mies
tų. Kituose dviejuose rėmuose 
buvo rodomi įvairūs antspaudai 
baltųjų Lietuvos pašto ženklų. 
Taip pat buvo išstatyti Cepeli
no, “Dituanicos”, pirmosios ir 
antrosios, pašto ženklai. 1609 rė
me buvo rodomi baltieji ženklai 
blokais ir pavieniui su skirtin
gomis įvairenybėmis. 1610 rė
me buvo pietų Lietuvos, o 1611 
rėme — įvairūs Lietuvos pašto 
ženklai iš Berlyno laidų. Visi 
šie rodiniai buvo labai reta ir 
vertinga archyvinė filatelinė 
medžiaga.

Pastaraisiais metais p. Barba
tavičius labai susidomėjo Lie
tuvos pašto ženklų rinkimu, va
dovauja Toronto filatelistų klu
bui ir gerai pažįsta filatelinę 
medžiagą.

Lenkai savo rodiniuose ne
pamiršo parodyti okupacinių 
Vilniaus ir Lvivo pašto ženklų.

Pirmieji penki rėmai parodo
je buvo skirti karalienės Elzbie
tos II karališkam filateliniam

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ

&iffs ^International Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

laikotarpyje pasirodžiusių dar
bų šis yra svarbiausias, išsa
miausias ir originaliausias vei
kalas lenkų-lietuvių unijos klau
simu. Jame nagrinėjami dide
lės reikšmės arba dar visai ne
judinti klausimai: pateikta lie
tuviškos kultūros panorama, 
tautinės sąmonės XVI š. studi
ja, Adomo Mickevičiaus tauty
bė, pirmojo Europoje, po Jus- 
tinijono teisynų, kodekso, Lie
tuvos Statuto apžvalga, religi
nės pakantos Europoje lietuviš
koji kilmė ir šio principo įtaka 
Pauliaus Vladimirio (Jogailos 
ir Vytauto ambasadoriaus Kon
stancos susirinkime) doktrinai, 
jo išdėstytai tame suvažiavime. 
Taip pat pateikiamos žinios 
apie lietuvių kalbos reikšmę 
kalbotyros mokslui, teisinė 
Liublino sutarties analizė, teisi
nė unijos prigimtis, griaunama 
įsisenėjusi lenkų pažiūra apie 
šią uniją, nagrinėjamos svar
biausios sandraugos žlugimo 
priežastys. Knyga išleista Mon- 
ton leidyklos Europoje (Paris- 
La Haye - New York).

rinkiniui, toliau 'sekė Anglijos 
pašto muzėjaus rinkiniai ir kiti. 
Rodiniai buvo suskirstyti pagal 
kontinentus, kad būtų galima 
geriau surasti. Aplamai, visi ro
diniai buvo retenybės. Bran
giausias pašto ženklas, kuris 
vertinamas puse milijono dole
rių, yra Britų Gvijanos 1856 m. 
(vieno cento). Toks ženklas yra 
žinomas tik vienas išsilikęs. 
Manoma, kad šios parodos rodi
niai buvo verti per 50 milijonų 
dolerių.

Kiekviena valstybė nori turė
ti kasmetinę tarptautinę filate
linę parodą savo krašte. Šiais 
metais paroda buvo surengta 
Kanadoje, nes Kanada mini 
100 metų sukaktį nuo įsijungi
mo į pasaulinę paštų sąjungą. 
Šia proga Kanados paštas išlei
do specialią 3 pašto ženklų lai
dą ir pirmą kartą — suvenyri
nį pašto ženklų lapą.

Parodos patalpų pirmo ir 
antro augšto pakraščiuose buvo 
išsidėstę įvairių kraštų pašto 
įstaigų bei pašto ženklų preky
bininkai. Didžiausią dalį užėmė 
Kanados pašto įstaigos skyrius. 
Jame veikė speciali pašto įstai
ga su nauju kiekvienos dienos 
skirtingu pašto ženklų antspau
du. Buvo rodoma Kanados paš
to istorija ir pastatyta moder
niausia automatinė laiškų skirs
tymo mašina. Ši mašina gali iš
skirstyti apie 20.000-50.000 laiš
kų per valandą, jei ji veiktų vi
są laiką.

Kanados pašto parodos sky
riuje dirba du lietuviai: p. Va- 
lickis ir vadovas V. Taseckas.

Nuo birželio 5 d. Kanados 
paštas įvedė naują laiškų surin
kimo tvarką. Visi pirmos rūšies 
laiškai, įmesti į gatvės laiškų dė
žutes ligi 7 v.v., rytojaus dieną 
bus pristatyti gavėjams tame 
pačiame mieste, o 1-2 dienom 
vėliau visose kitose Kanados 
vietose. Tikimės, kad taip bus.

• Dienai rašyti užtenka rašalo, 
šimtmečiams rašyti — reikia ašarų.

J. ERETAS

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

AUŠRA KARKIENĖ, šiemet Yorko 
universitete Toronte gavusi litera
tūros magistrės laipsnį ir parašiusi 
darbą apie socializmą angių XIX 
šimtmečio literatūroje. Prieš trejus 
metus tame pačiame universitete ji 
gavo bakalaurės laipsnį. Prieš tai ji 
studijavo biologiją Lojolos univer
sitete Čikagoje ir ją baigė gamtos 
mokslų bakalaurės laipsniu; pen
kerius metus dirbo kaip tyrimų 
asistentė universiteto biochemijos 
departamente ir Ontario Vėžio Insti
tute. Su savo vyru dr. R. Karka au
gina dukreles — Adrianą ir Viliją

RAIMUNDAS - JONAS KALVAITIS, 
Zigmo ir Marijos Kalvaičių sūnus, 
šiemet baigęs Kingstono Queen’s 
universitetą Kanadoj bakalauro (ho
nours) laipsniu. Mokėsi Holy Rosa
ry pradžios mokykloje ir Aidershot 
gimnazijoje Burlingtone. Dalyvavo 
skautų veikloje, mokėsi vysk. M. Va
lančiaus mokykloje Hamiltone, reiš
kėsi kaip talentingas aktorius “Au
kuro” teatre, tautinių šokių šokėjas 
“Gyvatare”. Aktyviai dalyvavo įvai
riose sporto šakose, žaidė krepšinį 
universiteto komandoje. Dirba “Mu
tual Life” bendrovėje ir gyvena 
Burlingtone, Ontario

RIČARDAS, LAPAS, šį pavasarį 
baigęs Toronto universiteto elektros 
inžinerijos fakultetą. Jaunasis inži
nierius dirba “Lapas Consulting En
gineers Ltd.” bendrovėje, kur spe
cializuosis “Consulting Engineering” 
teisėms gauti

Atsiųsta paminėti
Jonas Narbutas, SPORTAS NE

PRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE I 
1919 - 1936. Čikaga, 1978 m., 432 psl.

J. Burkus, KONNERSREUTHO 
TERESE. Teresė Neumannaitė. Išlei
do 1978 m. “Sūduva”, 809 Ramble 
St., Hot Springs, Ark. 71901, USA. 
160 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
— $5. Spaudė M. Morkūno spaustu
vė Čikagoje.

ST. FRANCIS OF ASSISI 
CHURCH, 75th Diamond J u b ii e e 
1903-1978. Sukaktuvinis klebono 
kun. A. F. Janiūno vadovaujamos 
Sv. Pranciškaus parapijos leidinys. 
Deimantinė jos sukaktis paminėta 
š.m. birželio 4 d. Parapijos adresas: 
94 Bradford St., Lawrence, Mass., 
USA.

TĖVYNĖS SARGAS 1978 m. 1 
(39) nr., redaguotas Petro Maldei- 
kio. Politikos ir socialinių mokslų 
žurnalas, leidžiamas Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos. Kaina 
$3. Galima gauti pas administrato
rių A. Balčytį, 6819 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

LITUANUS No. 2, Summer 1978. 
Kultūrinis žurnalas, leidžiamas ke
turis kartus į metus anglų kalba. 
Metinė prenumerata — $10, atskiras 
nr. — $2.50. Adresas: LITUANUS, 
6621 So. Troy, Chicago, Ill. 60629, 
USA.
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□ miiamf je veikloje
“WAVELAND PRESS” LEIDYK

LA netrukus išleis II baitiečių dra
mų tomą “The Golden Steed: Seven 
Baltic Plays”, redaguotą Alfredo 
Straumanio. Leidinys pratęsia pir
mąjį “Akistatos su tironija” tomą. 
Jin yra įtraukti anglų visuomenei 
dar nežinomi baitiečių dramaturgų 
kūriniai: Janio Rainio “The Golden 
Steed” (“Auksinis žirgas”), latvės 
Annos Brigadere “Maija and Pai- 
ja” (“Maija ir Paija”), esto Oskaro 
Luts “The 'Spirit of Lake Ulemiste” 
(“Ulemisto ežero dvasia”) ir “The 
Will-O’-The-Wisp” (Žaltvykslė”), 
esto Augusto Kitzbergo “The Were
wolf” (“Vilkolakis”). Lietuviams 
šiame tome atstovauja Kazio Sąjos 
“The Village of Nine Woes” (“De- 
vynbėdžiai”) ir Kazio Borutos 
“Whitehorn’s Windmill” (“Baltara- 
gio malūnas”). K. Sajos pjesę išver
tė Eglė Juodvalkytė, “Baltaragio 
malūną” vertė bei inscenizavo Kris
tina Sabalytė su Cesarija Abartis. 
Įvadą “Devynbėdžiams” parašė Eg
lė V. Žygas, “Baltaragio malūnui” 
— Elena Bradūnaitė. Iš šių vei
kalų tik J. Rainio “Auksinis žirgas” 
prieš keturis dešimtmečius buvo pa
statytas Britanijoje filmų aktoriaus 
ir rež. M. Chekhovo. Leidinys bus 
iliustruotas, įrištas į kietus drobės 
viršelius. Iš anksto užsisakantiems 
iki š.m. rugpjūčio 15 d. kainuos $12, 
o vėliau jo normali kaina bus $15. 
Ligi tos datos už $24 galima įsigyti 
abu tomus. Pirmasis vadinasi “Con
frontations With Tyranny: Six Bal
tic Plays”. Čekius rašyti ir siųsti: 
Waveland Press, Inc., P.O. Box 400, 
Prospect Heights, Ill. 60070, USA.

ČIKAGIETĖ SOL. DALIA KU- 
ČĖNIENĖ, sopranas, liepos mėnesio 
trečią savaitę lankysis Tautinėje Ki
nijoje — Taiwano saloje. Jos klasi
kinių kompozitorių dainų bei operų 
arijų koncertas bus surengtas Tai
wano sostinėje Taipei. Koncerto 
programon ji yra įtraukusi ir M. 
Petrausko “Tykiai Nemunėlis teka”, 
ariją iš jo operos “Eglė žalčių kara
lienė”. Klasikus papildys kinietiški 
romansai bei dainos. Šio koncerto 
programą ji jau atliko Čikagoje bir
želio 6 d. Sol. D. Kučėnienės rečita
lis Taiwane yra įjungtas į JAV ir 
Tautinės Kinijos kultūrinio bendra
darbiavimo rėmus.

DOKUMENTINĮ FILMĄ apie 
“Lietuvių Enciklopediją” ir angliš
ką laidą “Encyclopedia Lituanica” 
Juozo Kapočiaus leidykloje Bostone 
ruošia čikagietis fotomenininkas 
kun.. Algimantas Kezys, SJ. Šia pro
ga leidykloje lankėsi enciklopedijų 
redaktoriai Pranas Čepėnas, Simas 
Sužiedėlis ir dr. Juozas Girnius. Fil
mą planuojama rodyti lietuvių kolo
nijose šį rudenį, švenčiant abiejų 
enciklopedijų leidybos užbaigtuves, 
kai bus išleistas paskutinis “Ency
clopedia Lituanica” tomas.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA 
“BALTIJA”, veikianti Niujorke, spa
lio pabaigoje surengs pirmąją bai
tiečių meninių nuotraukų parodą 
Manhattane, Ukrainiečių Institute, 
kur jau įvyko baitiečių poezijos po
pietė ir piešinių paroda. Lietuviai 
fotografai kviečiami ruoštis šiai pa
rodai vasaros metu. Dalyvių laukia
ma ne tik iš Niujorko bei jo apylin
kių, bet ir iš tolimesnių vietovių. 
Bus galima išstatyti po keturias 
įvairaus dydžio nuotraukas, nedides
nes kaip 16”x20”. Jos galės būti įrė
mintos ar be rėmų. Nuotraukas šiai 
parodai atrinks speciali komisija, 
kurią sudarys lietuvių, latvių ir es
tų atstovai. Informacijas teikia Ali
na Stanienė tel. 212-523-8517.

DR. ALDO M. ŠLEPETYS, gydy
tojas Buenos Aires mieste, yra ir is
paniškai rašantis poetas, išleidęs sa
vo poezijos rinkinių. Pastaruoju me
tu jis susidomėjo poeto O. V. Mila
šiaus raštais. Apie jo kūrybą paskai
tas skaitė Argentinos Lietuvių Cent
re ir Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijoje, kai Montevideo mieste 
vyko VI P. Amerikos lietuvių kon
gresas. Ruošia platesnę studiją 
apie prancūziškai kūrusį V. O. Mila
šių, buvusį Lietuvos diplomatą Pa
ryžiuje. Medžiagos dr. A. M. Šlepe
tys yra gavęs iš dr. J. Griniaus Muen. 
chene ir O. V. Milašiaus raštų ver
tėjo rašytojo V. Vaičiulaičio Vašing
tone. Be to, turi surinkęs O. V. Mi
lašiaus kūrinių, kitų rašytojų atsilie
pimų apie šį mūsų poetą.

PLAČIOS APIMTIES KNYGĄ 
apie disidentinį sąjūdį Sovietų Są
jungoje rašo amerikietis žurnalistas 
Alfred Friendly, dirbęs korespon
dentu Maskvoje, gerai išmokęs ru
sų kalbą. Iš Maskvos jis buvo iš
tremtas kaip sovietų kompartijai ne
priimtinas spaudos atstovas. Medžia
gos jo knygai apie lietuvius disiden
tus parūpino Tomas Venclova, gy
venantis Santa Monikos mieste, Ka
lifornijoje.

FILADELFIJOS MOKSLŲ CENT
RAS, jungiantis 30 universitetų 
JAV, su vietine tekstilės kolegija 
surengė įdomią parodą “Menas 
moksle”. Joje dalyvauja trys daili
ninkai, kuriems buvo sudarytos są
lygos vienerius metus skirti šios pa
rodos rodiniams. Tarp jų yra dail. 
Aleksandra Kašubienė, parodai pa
teikusi 21-ną trijų dimensijų var
žos bei įtampos formą medžiagoje. 
Parodoje taipgi rodomi 7 jos mode
liai, daug piešinių, brėžinių, darbų 
nuotraukų.

“POEZIJOS PAVASARIS-78” — 
tradicinis metinis renginys gegužės 
26 d. buvo pradėtas Kaune, Lakštin
galų slėnyje. Jo laureate tapo Judi
ta Vaičiūnaitė, pernai išleisdinusi 
poezijos rinkinį “Neužmirštuolių 
mėnesį”. Ji uždegė “Poezijos pava- 
sario-78” aukurą ir pirmoji skaitė 
savo eiles. S. Nėries eilėraščius de
klamavo aktorius Laimonas Norei
ka.'Su savo kūryba dalyvavo A. Miš
kinis, J. Graičiūnas, A. Churginas, 
ankstesniųjų “Poezijos pavasarių” 
laureatai — A. Baltakis, M. Marti
naitis, V. Reimeris, V. Rudokas, jau
nieji Vilniaus, Kauno poetai, mask
viečiai G. Jefremovas ir D. Petrovas, 
kijevietis I. Dračas, minskiečiai G. 
Borodulinas ir V. Vitka. Jie aplan
kė ir gėlėmis papuošė S. Nėries 
kapą. Poetų grupės lankėsi ir kitose 
Lietuvos vietovėse. “Poezijos pava- 
sariui-78” buvo priklijuota propagan
dinė sovietinės valdžios įsteigimo 
Lietuvoje šešiasdešimtmečio etiketė.

DUOMENŲ APIE ARCHEOLOGI
NIUS TYRINĖJIMUS šią vasarą pa
teikia Lietuvos Mokslų Akademijos 
istorijos instituto archeologijos sky
riaus vadovas Adolfas Tautkevičius. 
Tirti planuojama akmens amžiaus 
gyvenvietę Kuršių nerijoje prie Ni
dos, Švenčionių rajono Nevieriškių, 
Utenos rajono Narkūnų, Radviliškio 
rajono Vaitiekūnų piliakalnius, Rad
viliškio rajono Kairėnėlių, Akmenės 
rajono Pavirvytės, Kėdainių rajono 
Plinkaigalio, Šilalės rajono Žąsino 
bei keletą kitų senkapių. Bus taipgi 
kasinėjami ir kiti pilkapynai, senka
piai, akmens amžiaus stovyklos šiau
rės rytų Lietuvoje. Leidykloms yra 
atiduoti Lietuvos architektų veika
lai: dr. R. Rimantienės — monografi
ja apie Šventosios akmens amžiaus 
gyvenvietes, istorijos kandidačių 
V. Vaitunskienės — apie sidabro nau
dojimą Lietuvoje, E. Grigalavičienės
— apie II ir I tūkstantmečių prieš 
Kristų metalo dirbinius.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS trečią kartą išvyko gastrolių į 
Vengriją, šį kartą jo koncertai ren
giami Budapešte. Jų programoje — 
du O. Balakausko, V. Juozapaičio 
kvartetai ir vengrų kompoz. A. Mi- 
hajo “Antrasis kvartetas”. Sekanti 
Vilniaus kvarteto išvyka yra numa
tyta į V. Vokietiją.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
gastroliavo Klaipėdoje, nusivožęs S. 
Šaltenio pjesę “Jansonas”, A. Ar- 
buzovo — “Laimingos nelaimingo 
žmogaus dienos”, Ž. Kokto dramą 
“Žmogaus balsas”, S. Šaltenio, L. 
Jacinevičaius ir kompoz. G. Kupre
vičiaus operetę “Ugnies medžioklė 
su varovais”. Per aštuonias dienas 
klaipėdiečiams suvaidinta apie 20 
spektaklių.

VAIKAMS IR JAUNIMUI skirtų 
pjesių konkurso rezultatai paskelb
ti Vilniuje. Vertintojai nutarė ne
skirti I premijos. Antroji paskirta 
S. Šalteniui už “Jansoną”, trečioji
— V. Palčinskaitei už “Andrių”. Pa
skatinamąsias premijas laimėjo A. 
Liobytė už “Aukso obuolį” ir J. 
Glinskis už pjesę “Ir užgrojo muzi
kėlė”.

KAUNO SPORTO HALĖJE įvyko 
tradicinis tarprespublikinis estradi
nės muzikos konkursas “Gintarinė 
triūba-78”. Dalyvių susilaukta net iš 
kelių respublikų. Jiems ir teko di
džioji premijų dalis. Vertintojų ko
misija, vadovaujama kompoz. T. 
Makačino, “Gintarinės triūbos - 78” 
laureatais paskelbė: estradinį Mins
ko taksistų ansamblį “Zelionyj ogo- 
niok”, estradinį ansamblį “Celavejš” 
iš Rygos, instrumentinį Jerevano 
ansamblį “Talvorik”, kauniečių “Bal
tijos” gamybinio susivienijimo vo
kalinį instrumentinį ansamblį. Ge
riausių dainininkų vardus išsikovo
jo kauniečių “Versmės” ansamblio 
sol. A. Pauža ir Birsko ansamblio 
“Bubency” solistė O. Drapačiuk iš 
Baškirijos.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS matematikos ir kibernetikos 
instituto direktorius V. Statulevi- 
čius yra įtrauktas į kandidatų są
rašą Lenino ir Sovietų Sąjungos 
premijoms. Jis yra bendraautoris 
kolektyvinio darbo “Tikimybių teo
rijos asimptotinių metodų darbų 
ciklas”, kurį premijuoti siūlo So
vietų Sąjungos Mokslų Akademijos 
V. Steklovo matematikos institu- 
tutas.

PLUNGIEČIŲ LIAUDIES ŠOKIŲ 
ansamblis “Suvartukas”, sėkmingai 
koncertavęs Latvijoje, Estijoje, Uk
rainoje, Sibire, Lenkijoje ir R. Vo
kietijoje, ruošiasi kelionei į Bulga
riją. Ten jis atstovaus Sovietų Są
jungai tarptautiniame folklorinių 
jaunimo ansamblių festivalyje, ku
ris įvyks rugpjūčio mėnesį.

SPECIALIU KONCERTU Vil
niaus filharmonijoje 15 metų veik
los sukaktį paminėjo mišrus Lietu
vos televizijos ir radijo choras, va
dovaujamas L. Abariaus. Koncerte 
pirmą kartą buvo sudainuotos dvi 
naujos dainos — V. Bagdono “Gim
tasis kraštas”, V. Barausko “Sveiki
nu žemę”. Įdomiai buvo atlikta E. 
Balsio daina “Už augštųjų kalve
lių”, rečiau girdima S. Šimkaus 
daina “Nakties tylumoj”. Italų kla
siko A. Vivaldžio gimimo 300 metų 
sukakčiai buvo skirta jo “Gloria”. 
Chorui talkino kamerinis- Vilniaus 
filharmonijos orkestras, solistės B. 
Vėbrienė, J. šilgalytė - Šidlauskienė 
ir vargonininkas B. Vasiliauskas.

V. Kst.
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JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas be 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-ĄNNETTE — 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 namų 535-1584

©č S I’Oli I VS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. T«l 
M6H 1A8 * 1 e 81

AKTYVAI — virš 14 milijonų

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

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8’/2 %

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas 
E taupomąsias s-tas

8’/z %
.........7%

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines

.........6%

91/2%
šeštadienia'is 9- 1 = nekiln. turto..................... 914%
Sekmadieniais 9.30-1 E 'investacines ..................... 10%

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 Į 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, _ ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 lelefOHaS 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _

Dundas ir College) Telefonas
* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas 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
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

gatve tiesiog j garažg.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Golfo varžybos PLS Žaidynėse 
taip pat užims svarbią dalį. Nors jos 
vykdomos metinių 5ALFASS pirme
nybių rėmuose, tačiau kartu tai bus 
ir pirmosios lietuvių pasaulio pirme
nybės. Vėlyva golfininkų registraci
ja neleidžia visko pramatyti, tačiau 
tikimės susilaukti gerokai per 100 
dalyvių iš Australijos, JAV ir Ka
nados. Vien tik Toronte ir jo apy
linkėse yra per 100 golfininkų.

Pagal tradiciją, bus rungiamas: 
individualinėse ir tarpmiestinėse 
varžybose. Individualinėse varžybo
se bus varžomasi vyrų, senjorų, mo
terų, jaunių bei jaunučių klasėse. 
Vyrų klasė dar suskirstyta į atskirus 
pogrupius pagal išlyginamuosius 
smūgius. Augščiausioje vyrų klasė
je laukiame įtemptos kovos tarp Či
kagos ir Toronto golfininkų, kurie 
ir anksčiau dalindavosi laimėji
mais. Tai Čikagos M. Petrošius, R. 
Panavas, O. Kai, Toronto — S. Pod- 
sadeckis ir A. Sergautis. Bet gali at
sirasti ii- nenumatytų staigmenų. Tai 
torontiškiai broliai T. ir J. žižiūnai 
ir Br. Kolumbijos P. Skučas.

Geriausią ateitį turi senjorų kla
sė, kuri kasmet didėja, susilaukda
ma naujų ir jaunų golfininkų. Popu
liariausiais šios klasės golfininkas 
yra Klevelando J. Račyla, laimėjęs 
du kartu šias pirmenybes. Artimiau
si jo varžovai yra Toronto V. Balsys 
(B), Detroito K. Saudargas ir A. Va
lavičius, kuris šias pirmenybes lai
mėjo 1977 m.

Moterų klasėje I v. pernai laimėjo 
Čikagos M. Andriejauskienė. Toron
to E. Kėkštienė prieš tai du kartu 
buvo laimėjusi šias pirmenybes. 
Taip pat šiais metais gerų pasekmių 
pasiekė V. Balsienė. Jos greičiausia 
ir pasidalins žaidynių medalius.

Pajėgesni Toronto jauniai apsi
sprendė žaisti augščiausioje vyrų 
klasėje, tad vargu ar Torontas susi
lauks medalių šioje klasėje. Grei
čiausiai medalius pasidalins jaunie
ji Čikagos golfininkai ir Gintaras 
Grabnickas iš Orlando, Florida.

Tarpmiestines varžybas Torontas 
yra laimėjęs 5 kartus, Čikaga — 4. 
Sic miestai ir varžysis dėl aukso me
dalių. Tarpmiestinėse varžybose dar 
dalyvaus Detroitas, Klevelandas, Ro- 
česteris ir gal Hamiltonas. Torontas 
šiuo metu gausus jaunais ir pajė
giais golfininkais, kaip V. Sergautis, 
P. ir V. Paukščiai, P. Gutauskas, A. 
Siminkevičius, E. Šmitas, Barakaus- 
kas. Prie jų dar pridėjus A. Sergan
tį, S. Podsadeckį, V. Ubeiką, A. Si
manavičių ir dar kelis pajėgius gol- 
fininkus, bus galima sudaryti bent 
tris gana pajėgias komandas. Tiki
masi, kad dvi Toronto komandos 
gaus medalius.

Varžybos vyks Nobleton Lakes 
aikštyne, kuris yra labai įdomus, bet 
kartu ir labai pavojingas. Gali su
gadinti nuotaikas ir goriausiems gol- 
fininkams.

Varžyboms paįvairinti Toronto 
golfo entuziastas Stasys Kėkštas pa
skyrė $1.000 dovaną už vienu smū
giu laimėtą pievelę (hole in one).

Iki pasimatymo ant žaliosios! A.S.
Toronto Lietuvių Golfo Klubo pa

siruošimo Pasaulio Lietuvių Žaidy
nėms turnyras įvyko birželio 11 d. 
Hornby Towers aikštyne. Laimėjo 
Algis Simanavičius 79 sm. Antras, 
tik vienu sm. atsilikęs R. Šimkus 80, 
V. Ubeika 85. Su išlyginamais smū
giais laimėtojais išėjo: A. Žaliauskas 
64 (89), A. Klimas 66 (99) ir A. Ba- 
nelis 68 (84).

Iš moterų geriausiai sužaidė G. 
Kuchalskienė 100 ir su išlyginamai
siais sm. J. Paukštienė 67 (119).

Premijuotą 7 skylę vienu sm. ar
čiausiai prie vėliavos primetė Al. 
Kuolas, 17-tą taip pat vienu sm. R. 
Šimkus ir 18-tą dviem sm. — A. Ba- 
nelis. A. K.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietė Vilma Bardauskienė da

lyvavo tarptautinėse lengvosios.atle
tikos pirmenybėse Lage-Detmolde, 
V. Vokietijoje, naujo stadiono ati
darymo proga. Jai priklauso pernai 
pasiektas šuolio į tolį Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos rekordas 6 m 82 
cm. Detmolde V. Bardauskienė už
ėmė I vietą, nušokusi 6 m 43 cm. 
Antroji vieta teko vokietei M. 
Scharp su 6 m 6 cm. Visi šiemeti
niai V. Bardauskienės šuoliai vis dar 
gerokai atsilikę nuo jos pernykščio 
rekordo.

Meninė gimnastika dabar jau yra 
įtraukta į Lietuvos spartakiados pro
gramą. Vilniaus miesto spartakiados 
varžybose buvo susilaukta 27 atsto
vių. Tarp jų buvo Lietuvos čempi- 
jonė T. Filatenka, pasižymėjusios 
gimnastės J. Audickaitė, R. Vainaus- 
kaitė, I. Pocevičiūtė. Pirmą vietą, 
surinkusi 45,6 taško, netikėtai lai
mėjo trylikmetė Dalia Kutkaitė, 21- 
sios vidurinės mokyklos šeštokė. 
Antroje vietoje ji paliko J. Audic- 
kaitę su 44,65 taško, trečioje — R. 
Vainauskaitę su 44,55.

Akademinio irklavimo regatoje 
Mannheime, V. Vokietijoje, II vietą 
laimėjo kaunietė L. Kaminskaitė, 
plaukusi vienviete valtimi 1000 m.

Lietuvos jaunių fechtavimo pir
menybėse pagrindinė kova vyko tarp 
kauniečių ir vilniečių. Rapyromis 
geriausiai kovojo kaunietė L. Jag
minaitė ir vilnietis J. Mašala, kardu 
— vilnietis A. Grigaliūnas, špaga — 
kaunietis J. Slavinskas. Komandiniu 
požiūriu pirmenybes laimėjo kaunie
čiai, taškais įveikę vilniečius ir klai
pėdiečius.

Tradicinėje Galvės regatoje Tra
kuose varžėsi Lietuvos, Sovietų Są
jungos “Dinamo”, Lenkijos, Molda
vijos, Gudijos, Latvijos, Kirgizijos, 
Uzbekijos, Tadžikijos, Armėnijos 
baidarininkai ir kanojininkai. Pir
mavo Lietuvos atstovai, tapę nuga
lėtojais net vienuolikoje rungčių iš 
13. Po keturias pergales pasiekė 
baidarininkai — panevėžietis P. 
Šiurskas ir vilnietis A. Korolkovas, 
vilnietis V. Truškinas ir kanojinin
kas A. Montvydas iš Vilniaus. Pane
vėžietis Petras Šiurskas ir vilnietis 
Anatolijus Korolkovas yra praėju
sių metų dvivietės baidarės pasaulio 
ir Europos čempijonai.

Lietuvos šaškininkų rinktinė — 
E. Bužinskis, J. Sausas, S. Kama
rauskas, L. Travina ir R. Vitkaus
kaitė dalyvavo tarptautiniame tur
nyre Lenkijoje ir tapo jo laimėto
jais, išsikovoję 8 taškus. Antrą vie
tą užėmė Lenkija su 4,5 taško, tre
čią — Jugoslavija su 2,5. Lietuvos 
rinktinė lenkus įveikė 3:2, jugosla
vus — 5:0.
VYČIO ŽINIOS

PLS Žaidynių krepšinio varžybose 
dalyvaus 4 Vyčio komandos. Jau ži
nomi pirmųjų susitikimų priešinin
kai, laikas ir vietos. Krepšininkės 
pirmąsias rungtynes žais ketvirta
dienį, birželio 29 d., 15 v., Vincent 
Massey C.I. su H. Kovo ir Lituani- 
cos nugalėtoju. Moterų klasės var
žybose dalyvaus .6 komandos. Jau
niai A (19) žais antradienį, birželio 
27 d., 15.30 v., Westway H.S. su Li- 
tuanica II. Iš viso 10 komandų. Jau
niai B (16) žais antradienį, birželio 
27 d., 17 v., Vincent Massey C.I. su 
Klevelando Žaibu. Iš viso 7 koman
dos. Jauniai C (14) žais trečiadienį, 
birželio 28 d., 14.30 v., Vincent Mas
sey su H. Kovu. Iš viso 6 komandos. 
Kitų sporto šakų varžybų laiką ir 
vietas galima rasti “T. žiburiuosef’ 
arba žaidynių programoje.

Ina Balsytė, mokyklų varžybose, 
nustūmusi rutulį 7.45 m, laimėjo II 
v. Dvylikos metų lengvaatletė tikisi 
laimėti aukso medalį PLS Žaidynėse.

Mūsų rėmėjams — Kanados Lie
tuvių Fondui, kredito kooperatyvui 
“Parama”, Vytautui Pulkiui ir Al
fonsui Balniui nuoširdžiai dėkoja
me. A. S.

Pajieškojimas
Pavydienė Elena, Zigmo, gyvenan

ti Lietuvoje, Kauno mieste 233031, 
Taikos prosp. Nr. 64, bt. 52, jieško 
savo pusbrolio Stasio Sablinsko, s. 
Adomo, atvykusio į Kanadą prieš II 
D. karą. Jis pats arba apie jį žinan
tieji prašomi rašyti jieškotojai.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

KANADOS ĮVYKIAI

Pakeis konstituciją?
Premjero P. E. Trudeau vy

riausybės parlamentui pateikta 
studija pažadėjo Kanadai naują 
konstituciją iki 1981 m. pabai
gos. Pirmiausia bus pasiūlyti 
tie paragrafai, kurie yra tiesio
ginėje Kanados vyriausybės ži
nioje. Prie tokių priklauso fe
deracinės valdžios vykdomųjų 
organų apibūdinimas, teisėjų 
skyrimas į aukščiausia j į teismą, 
senato reforma, žmogaus teisių 
bei abiejų oficialių kalbų užtik
rinimas. Augščiausiojo teismo 
teisėjiĮ palinkime numatoma 
duoti žodį ir provincinėm vy
riausybėm. Dabartinį senatą no
rima pavadinti Federacijos Rū
mais, į kuriuos dalį senatorių 
skirtų provincijų premjerai. Fe
deracijos Kūmai, kaip ir dabar
tinis senatas, jokios didesnės 
galios neturėtų. Jiems tebūtų 
palikta teisė patvirtinti parla
mento priimtus įstatymus be 
jokių pataisų. Žmogaus teises 
jau dabar saugo specialiai šiam 
reikalui priimtas įstatymas, ku
rį norima įtraukti konstituci
jom Šiuos paragrafus su išryš
kintomis detalėmis žadama pa
teikti parlamentui iki birželio 
pabaigos. Didžiausią problemą 
sudarys valdžios padala tarp fe
deracinės ir provincinių. Tuo 
klausimu numatomi pasitari
mai su provincinėmis vyriausy
bėmis. Ant jo ir gali užkliūti 
visas naujosios konstitucijos 
reikalas, kaip jau nekartą įvyko 
ligšioliniuose pokalbiuose. Da
bartine neoficialia Kanados 
konstitucija yra laikomas 1867 
m. Britų Š. Amerikos Aktas, 
esantis Britanijos parlamento 
žinioje. P. E. Trudeau pažadėtą 
naują konstituciją daug kas su
tinka skeptiškai, nes jos nebus 
galima įgyvendinti be provinci
nių vyriausybių pritarimo, o jo 
tikriausiai niekada nebus susi
laukta iš Kvebeko premjero R. 
Levesque.

Dviejų dalių “Baltoji knyga” 
kultūros reikalams Kvebeke pa-

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų pavasario 

kursai, įvykę Toronte gegužės 10 ir 
11 d.d., buvo gana sėkmingi. Nežiū
rint negausaus dalyvių skaičiaus, 
buvo jaučiamas visų darbingumas ir 
entuziazmas. Savaitgelio tema buvo 
“Entuziazmas”. Temos apibūdinimą 
ir kodėl ta tema buvo pasirinkta, 
labai įdomiai pateikė Rima Bumbu- 
lytė. Pagrindinę paskaitą apie entu
ziazmą skaitė Eug. Girdauskas. Po 
paskaitos išsivystė ilgokos diskusi
jos ir nuomonių pareiškimai. Toron
tiškiai studentai pasirūpino pietu
mis ir po pietų visi klausėsi Almio 
Kuolo paskaitos, kurioje jis aptarė 
ateinančių 4 metų studentų ateiti
ninkų programą. Atrodo, kad pa
ruoštoji programa tikrai padės są
jungai išbristi iš dabartinės krizės. 
Vakare visi susirinko pas R. Stra- 
vinskaitę bendram vakarui. Sekma
dienį po pamaldų vėl visi susirinko 
pasikalbėti. Tuo savaitgalis ir baigė
si. Didžiausia grupė buvo atvykusi 
iš Čikagos, taip pat dalyvavo SAS 
pirm. Saulius Girnius, šeštadienio 
programa vyko seselių namuose.

Skautų veikla
• Lietuvių Skautų Sąjungos 60- 

mečio paminėjimą Toronte rengia 
abu tuntai ir skautininkų-kių ramo
vė rugsėjo 30 — spalio 1 d.d. Pro
gramoje — iškilmingos išvakarių 
pamaldos Prisikėlimo šventovėje, 
tuntų sueiga, laužas, vaišės, links- 
mavakaris jaunimui; akademija-kon- 
certas Lietuvių Namuose, kurioje 
dalyvaus v.s. L. Milukienė, poetas 
Stasys Santvaras, pianistas Antanas 
Smetona. Bilietai į šį renginį bus ne
trukus pradėti platinti. Kviečiame iš 
anksto juos įsigyti.

• Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
susitikimas su Torontan atvykusiais 
skautininkais-kėmis įvyks birželio 
30 d., 7.30 v.v., pas rajono vadą v.s. 
K. Batūrą, 102 Government Rd., tel. 
233-9917. Toronto skautininkai-kės, 
norį dalyvauti tame susitikime, sa
ve ir svečius registruoja kaip galima 
greičiau. Rengėjai turi iš anksto ži
noti dalyvių skaičių.

• Liepos 8-9 d.d. visi į Romuvą! 
Gausią ir įdomią iškylą organizuoja 
Toronto skautininkai-kės, skautai- 
vyčiai, vyr. skautės, jūrų budžiai, 
gintarės. Kviečiami ir akademikai.

• VI tautinės stovyklos rengimo 
biuletenio 5 nr. skelbiama: registra
cija baigta birželio 15 d.; atvykę sto- 
vyklon vienetai užmoka vienu čekiu 
už visus atvykusius. Čekis rašomas 
“Lithuanian Scout Association, Inc.” 
vardu; įteikiami atpalaidavimo nuo 
atsakomybės ir gydytojų pažymėji
mai. Stovyklautojai atsiveža mieg
maišį, lovelę ar čiužinį, šaukštą, pei
lį, šakutę, puoduką ir įsirengimo 
priemones. Sporto ir virimo reikme
nis parūpina seserijos ir brolijos va
dovybės. I stovyklą atvykstama sek
madienį, rugpjūčio 13 d. Tą dieną 6 
v.v., bus oficialus stovyklos atidary
mas.

• XVI-toji Romuvos stovykla bus 
10 dienų ir prasidės liepos 29 d. Vir
šininkas — s. Antanas Baziliauskas. 
Registruotis iki liepos 15 d. pas p. 
V. Grybienę. C. S.

galiau pasiekė provincinį parla
mentą. Ją paruošė premjero R. 
Levesque vyriausybė, teigianti, 
kad prancūziškosios kultūros 
apsauga tebus įmanoma pilnai 
nepriklausomame Kvebeke. 
Daugeliui šios knygų paragrafų 
trūksta konkretesnių detalių, 
ryškaus sprendimo. Kaikurie 
paragrafai betgi gali būti įgy
vendinti ir dabartinėje Kvebe
ko federacijoje su Kanada. Pvz. 
siūlymas, kad knygų leidėjai bei 
jų platintojai turi būti kvebekie- 
čiai, jeigu knygom jie nori ap
rūpinti tokias valdžios remia
mas institucijas, kaip švietimo 
vadybos ir viešosios bibliote
kos. Laikraščių bei žurnalų lei
dyklų pardavimas turi būti pa
tvirtintas valdžios. Tačiau šia
me pasiūlyme aiškiai nepasako
ma, kad naujaisiais savininkais 
tegalės būti kvebekiečiai. Pa
grindinė su kultūra susietos 
pramonės kontrolė bus patikėta 
parlamento atidaryme vasario 
mėnesį paskelbtai valdinei 
bendrovei “Societe de Develop- 
pement Culturel” (“Draugija 
kultūrai puoselėti”). Kvebekas 
taipgi nori iš federacinės vy
riausybės perimti šioje provin
cijoje esančių federacinių par
kų, istorinių vietovių, kultūri
nės veiklos tvarkymą.

Ontario ministeris prekybos 
ir vartotojų reikalams L. Gross- 
manas atidėjo jauniesiems al
koholio vartotojams numatytos 
amžiaus ribos padidinimą iki 19 
metų. Šis įstatymas turėjo įsi
galioti š.in. rugsėjo 1 d. Jis bū
tų padalinęs 1960 m. gimusius 
jaunuolius į dvi grupes: pirmo
ji grupė, nors ir būdama 18 me
tų, būtų galėjusi oficialiai ger
ti, o antroji, gimusi po 1960 m. 
rugsėjo 1 d., būtų turėjusi lauk
ti 19 metų amžiaus. Tėvai, mo
kytojai ir patys moksleiviai at
kreipė vyriausybės dėmesį į jos 
užmirštą faktą, kad pvz. mokyk
lose mokiniai rikiuojami pagal 

(Nukelta į 7-tą psl.)

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 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

8 Vi % už 1 m. term. dep. = 9!/2% už asm. paskolas
8’/2% už pensijų ir namų planų =
7% už taupymo s-tas | 9i/4% už mortgižiu5
6% uz čekių s-tas (dep.)
7’/2% 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. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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 gėrę patarnavimą

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje

REALTOR'

ANGELĖ E. KARNIENe 
Broker • Realtor 

Notary Public

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

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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. užboiis

PROGRESS iSooVsIw
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdŽlUS
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



SKAITYTOJAI PASISAKO
PLB VALDYBOS RINKIMAI

PLB seimas įvyks Toronte, Kana
doje. Bus renkama ir PLB vadovy
bė. Vienas kitas Kanados lietuvis 
spaudoje nedrąsiu balsu atsiliepė ir 
pasiūlė, kad PLB vadovybė būtų 
perkelta į Kanadą. Tenka nuo šir
dies tokiai sugestijai pritarti. PLB 
vadovybės išrinkimas iš Kanados 
bendruomenininkų būtų pats ge
riausias ir naudingiausias PLB veik
lai stabilizuoti, atstatyti vienybę, su
tvirtinti solidarumą, sucementuoti 
pasaulio lietuvių išeivių gretas, 
baigti bendruomenės skilimą, visą 
energiją ir dėmesį “kovai tarp sa
vęs" nukreipti pavergtos Lietuvos 
išlaisvinimui.

“TŽ” 16 nr. išspausdintas J. Pau- 
žuolio s t r a i p snis “Bendruomenės 
seimo išvakarėse”, kuriame rašoma: 
“Per pastaruosius 5 metus Bendruo
menė, ypač JAV-bėse, lyg ir pasime
tė, nesuranda vieno bendro kelio 
lietuviškai veiklai bei tėvynės lais
vinimui. Prasidėjo savitarpinis rū
gimas, pasireiškiąs asmeniškumu, 
priekaištais, šmeižtais, garbėtroška 
ir ambicija. Jieškoma ne jungties, o 
skaldymo ir ardymo... ”

Tenka pilnai sutikti su autoriaus 
sugestija, kad Toronte įvyksiančia
me seime, renkant valdomuosius 
PLB organus, neturėtų būti favori- 
zuojamos jokios grupės ar grupė.

Susidariusi nenormali padėtis 
PLB reikalauja PLB valdybą per
kelti į kitą kraštą. Po JAV Kanadoje 
gyvena pats didžiausias skaičius lie
tuvių išeivių. Kanados LB sugyveni
mas yra pavyzdingiausias, veikla ir 
tarpusavis sugyvenimas geriausias. 
Tai kiekvienas seimo delegatas, 
prieš balsuodamas, turėtų atsiminti.

Kanados Lietuvių Fondo susirinkimas
Metinis Kanados Lietuvių 

Fondo susirinkimas įvyko bir
želio 3 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Fondo tarybos pirm. dr. 
A. Pacevičius pradėjo susirinki
mą mirusio nario a.a. J. Moc
kaus pagerbimu. Toliau pasi
džiaugė, kad Fondo kapitalas 
jau yra pasiekęs $184.840, iš 
kurių $84.840 yra Romo Kalan
tos atminimui. Valdybos pirm. 
E. čuplinskas kiek ilgiau susto
jo prie testamentinių palikimų. 
Jis ir jį papildę V. Ignaitis su 
K. Lukošiumi nušvietė tuos 
sunkumus, su kuriais susiduria
ma atgaunant testamentinius 
palikimus už Kanados ribų, o 
taip pat su kliūtimis palikimų, 
kurių gavėjai gyvena už geleži
nės uždangos. Prisimintinas uk
rainiečių pavyzdys, kurie toms 
kliūtims nugalėti yra įsteigę 
savo “Trust Co.”. Pageidauta, 
kad ir mūsų bankeliai prieitų 
prie panašios “Trust Co.” stei
gimo ir tuo palengvintų paliki
mų tvarkymą.

Ižd. L. Tamošauskas prane
šė, kad įvairiems kultūriniams 
reikalams išmokėta $11.025.

FLYNN’S gėlių krautuvė i 
(savininkai latviai) (s

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus L 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. $ 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 2 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: L

^139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 ?

Simnn ę televisionKJU f ELyJ 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

OI • namai
• ūkiai

• investacijos
• mortgičiai

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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

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 •

YEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Kad susilauksime seime “politi
nių kombinacijų”, nustebti nereikia. 
Tą nuomonę patvirtina Henrikas 
Brazaitis savo straipsnyje “Naujos 
PLB valdybos belaukiant” (Draugas, 
125 nr.). Jis randa kanadiečius ne
suprantančius politikos, esą jie ne
pasireiškė politikoje “išskirtinai”, 
nors pas save “konkurentų” politi
koje neturi. Kaip reikia vertinti to
kį autoriaus klausimo kėlimą: “Ar 
Kanada pajėgs išlaikyti bendruome
nę tinkamoje augštumoje politinio 
gyvenimo sektoriuje . .. ?” Brazaitis 
tik pripažįsta kanadiečiams duoklės 
atidavimą “politinei veiklai” (auka 
Tautos Fondui apie $30.000). Jisai 
siūlo ir kitiems penkeriems metams 
PLB vadovybę palikti JAV-bėse. 
Štai kodėl: “Penkeri ateities metai 
pastatys mus prieš gana svarbų 
klausimą: nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstovavimą ir mūsų dip
lomatinės tarnybos tęstinumą. Čia 
svarbiausią vaidmenį vaidins JAV- 
bės. Todėl Bendruomenės vadovy
bės priešakyje turi stovėti žmonės, 
dalyvaują ne tik lietuvių politinėj iš
eivijos veikloj, bet ir JAV-bių poli
tiniame gyvenime, turį priėjimą 
prie Amerikos vadovaujančių 
sluogsnių Vašingtone.. .” Toliau au
torius kalba apie pasikeitimą per 
penkerius metus mūsų veiksnių 
vaizdo, apie reikalą įtraukti viduri
nės kartos lietuvius išeivius, apie 
turėjimą autoriteto ir pasitikėjimo 
visuomenėje. Mano nuomone, visas 
autoriaus sugestijas, į politini dar
bą įtraukimą vidurinės kartos žmo
nių sugebės ir daug švelniau, ir tik
riau padaryti Kanados bendruome- 
nininkai, vadovaudami PLB-nei.

Kazys Pakalnis, JAV

Šiemet didžiausia suma paskir
ta Pasaulio Lietuvių Dienų rei
kalams ($6.000). A. Rinktinas 
pageidavo, kad Fondo tarybos 
paskirtosios pašalpos greičiau 
pasiektų gavėjus. Revizijos ko
misija, radusi viską tvarkoje, 
pridėjo pageidavimą, kad Fon
do buhalterija būtų sumoder
ninta. Ryšium su tuo iškilo abe
jonė, ar tikrai yra reikalo lai
kyti apmokamą “chartered ac
countant” finansiniams reika
lams patikrinti — galima būtų 
pasitikėti ir savo revizijos ko
misija.

Pabaigoje dar iškilo Fondo 
leidinio klausimas. Taryba pra
nešė, kad yra sudaryta leidinio 
redakcinė komisija su A. Gure
vičiumi priekyje. Susirinkimas 
dar paprašė, kad į tą komisiją 
sutiktų įeiti V. Ignaitis, vienas 
iš pagrindinių KL Fondo kūrė
jų-

Valdomųjų organų rinkimų 
šiame susirinkime nebuvo (ne
pasibaigusi kadencija), tad vis
kas galėjo būti užbaigta per ke
lias valandas. A. R.

Ekumeninės pamaldos sibirinių trėmimų sukakties proga Toronto anglikonų katedroje birželio 13 dieną. Gausiai 
dalyvavo estai, latviai ir lietuviai Nuotr. J. Kreilio

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 6-to psl.) 

pilnus jų gimimo metus nuo 
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 
Jie visi atsiduria vienoje klasė
je ir turi lygias teises. Dėl šios 
priežasties minimali 19 metų 
amžiaus riba alkoholiui vartoti 
bus įvesta nuo 1979 m. sausio
I d. Ligi tos datos paliekama 
dabartinė 18 metų riba.

Kanados statistika rodo mais
to gaminių pabrangimą 3,3% 
gegužės mėnesį. Net 10,5'/ per 
vieną mėnesį pabrango jautie
na ir 22,2% šviežios daržovės, o 
per 12 pastarųjų mėnesių jau
tienos kainos šoktelėjo 52,5%, 
daržovių—39,3%. Gegužės mė
nesį metinė infliacija pakilo iki 
9%. Premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė, įvesdama 1975 m. 
kainų bei atlyginimų kontrolę, 
šiemetinę'infliaciją buvo paža
dėjusi sumažinti iki 4%. Šiuo 
metu kontrolė jau yra atšaukta, 
jos varžtai palaipsniui atleidžia
mi, nors infliacija yra du kar
tus augštesnė už numatytąją. 
Opozicijos vadas J. Clark parei
kalavo, kad valdžia imtųsi nau
jų priemonių infliacijai suma
žinti, jautienos bei daržovių 
nuolatiniam brangimui sustab
dyti. Ir premjeras P. E. Tru
deau, ir finansų min. J. Chre- 
tienas jų betgi atsisakė, daryda
mi išvadą, kad tai esąs tik lai
kinis reiškinys ir kad jie atgai
los ožiais negalį padaryti ūki
ninkų.

Ontario vyriausybė, norėda
ma parūpinti darbo studentams 
vasaros atostogų metu, buvo pa
skelbusi planą savo lėšomis pa
dengti dalį tokiems studentams 
darbovietėse mokamo atlygini
mo. Tokiu būdu už $17,2 milijo
no buvo tikimasi parūpinti 30.- 
000 darbų. Iki jų registracijai 
numatytos galutinės datos bir
želio 1 d. darbovietės pasiūlė 
net 38.000 darbų, gerokai pfa- 
šokdamos numatytąjį plano 
biudžetą. Finansų min. D. Mc- 
Keough praneša, kad plano biu
džetas padidinamas iki $25 mi
lijonų ir kad darbo galės gauti 
ne 30.000, o 40.000 studentų.

Tarptautinės organiz a c i j o s 
“Amnesty linternational” Ka
nados skyrius priėmė ir centrui 
Londone pasiuntė rezoliuciją, 
reikalaujančią ištirti slaptą ka-

BUFFALO, N.Y.
MALDOS DIENA. Buffalo Lietu

vių Klubo prašomas, katalikų vysku
pas Edward Head paskelbė birželio
II maldos diena už kenčiančią Lie
tuvos K. Bendriją. Vyskupo Head 
laiške, kurį pasiuntė visiems klebo
nams, rašoma: “Birželio 13-15 d.d. 
sukanka 37 metai nuo pirmųjų ma
sinių trėmimų Lietuvos civilių į Si
biro darbo stovyklas. Dera mums šia 
proga maldoje prisimint mūsų bro
lius ir seseris Kristuje, maldaujant 
Dievo, kad tiems, kurie dar šiandien 
neturi laisvės, Jis suteiktų ištver
mės bei vilties”.

Atskirame laiške Buffalo Klubo 
pirm. dr. Algirdui Gamziųkui, vys
kupas Head rašo: “Aš turiu vilties, 
kad vieną dieną šie vyrai, moterys 
bei vaikučiai galės džiaugtis tikra 
laisve, kuria turėtų pasižymėt mū
sų gyvenimas, kaip Viešpaties Jė
zaus broliai ir seserys ir vieno Die
vo Tėvo vaikai”.

Vyskupas taip pat dėkoja vietos 
lietuviams už “gražią koplytėlę” ir 
žada ją “padėt vyskupo rezidencijos 
bibliotekoj”. K. P.

• Ne tik sacharoviečiai, bet ir 
dažnas rusų nacionalistas pripažįsta, 
jog tiktai imperijos atsisakymas iš
gelbėtų jų tautą morališkai, ekono
miškai ir kultūriškai (T. Venclova) 

nadiečio A. P. Treu bylą. Ra- 
miantis valdines paslaptis sau
gojančiu įstatymu, jam paskirti 
dveji metai kalėjimo už nepa
kankamą slaptų dokumentų ap
saugą. A. P. Treu yra augštų 
kvalifikacijų technikas, paruo
šęs ryšių sistemą Š. Atlanto Są
jungai. Uždaras teismas neiš
ryškino jo nusikaltimo ir netgi 
uždraudė nuteistajam prabilti 
šiuo klausimu, išimtį padary
damas tik jo pokalbiams su ad
vokatais. Teismo sprendimas 
apeliuojamas. Bylą sprendęs 
teisėjas prisipažino, kad A. P. 
Treu negali būti laikomas kri
minaliniu nusikaltimu, bet 
bausmė esanti reikalinga kaip 
perspėjimas kitiems. “Amnesty 
International” Kanados skyrius 
šias teisėjo išvadas laiko nelo
giškomis. Kokia gali būti kalba 
aipie perspėjimą kitiems, kai ka
nadiečiai nežino A. P. Treu nu
sikaltimo? Didžioji Kanados 
spauda taipgi pasisakė prieš 
teismo sprendimą, neatskleidu- 
sį A. P. Treu prasižengimo ir 
netgi atėmusi žodžio laisvę nu
teistajam.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:

1586 Bloor St. West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

TORONTO MIESTAS

1977 nejudomo turto 
mokesčiai

Pagal savivaldybių ir turto įkainojimo įstatymą bei
Toronto miesto 
mokesčiai 1978 
kuriai sąskaitos 
paskirstomas:

VISAME MIESTE:
ketvirtas 

mokėjimas 
birželio 28

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui išsiųstos 
prieš ar birželio 14 dieną.

Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos 
datos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
augšte miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-71 15. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, 
Toronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: mokesčiai gali būti sumo
kami nustatytomis sumomis kiekviename banko skyriuje 
visame metropoliniame Toronte tik iki paskutinės 
mokėjimo datos. (Bankai gali paimti mažą patar
navimo mokestį).

Čekiai ar perlaidos — gali būti išrašomi City Treasurer 
vardu ir pasiunčiami į City Hali.

įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p. 
nuo pirmadienio iki penktadienio.

, VV. A. WILFORD,
City Treasurer.

Baltiečių pamaldos
Pagal susidariusią tradiciją 

Toronto estai, latviai ir lietu
viai sibirinius trėmimus pamini 
bendromis ekumeninėmis pa
maldomis. Šiemet tokios pamal
dos įvyko anglikonų katedroje, 
kurion susirinko arti 2.000 bal
tiečių.

Prieš pamaldas katedron įžy
giavo vėliavų bei jų palydovų 
procesija, kurioje matėsi Kana
dos vėliava, Baltijos valstybių 
vėliavos, šaulių, skautų ir kitų 
organizacijų. Šion procesijon 
įsijungė keli lietuviai kunigai, 
du vyskupai ir vienas arkivys
kupas. Pamaldas pradėjo estų 
vysk. Kari Raudsepp specialia 
malda. Jungtiniam lietuvių cho
rui (“Varpo” ir Prisikėlimo par.) 
sugiedojus J. Dambrausko gies
mę už tėvynę, minėtasis vysku
pas paskaitė šv. Rašto ištrauką 
ir pasakė pamokslą. Atitinka
mas giesmes giedojo estų vyrų 
choras ir visa auditorija. Lietu
vių chorui sugiedojus J. Gaide
lio komponuotą giesmę — mal
dą už Sibiro tremtinius, vysk. 
V. Brizgys tarė žodį ir jį baigė 
atitinkama malda. Baigiant li
turginę dalį, latvių liuteronų 
arkiv. A. Lusis suteikė palaimi- 
nima. Pamaldos baigtos baltie- 
čių himnais.

Ten pat kalbėjo pasaulietis 
estas, buvęs Sibiro tremtinys 
Olaf Tammank iš JAV, su ku
riuo klausytojus supažindino 
Kanados Baltiečių Federacijos 
pirm. L. Leivat. Kalbėtojas 
sklandžiai ir įspūdingai pavaiz
davo vergišką gyvenimą Sibiro 
lageriuose ir kvietė baltiečius 
nenurimti, kol bus panaikinta 
sibirinė vergija ir grąžinta lais
vė bei nepriklausomybė Balti
jos kraštams. D.

taisykles 285-78 ir 286-78 nuosavybių 
metams yra jau nustatyti. Išskyrus sumą, 
jau anksčiau pasiųstos, mokesčio likutis

penktas 
mokėjimas 

rugpjūčio 30

šeštas 
mokėjimas 
spalio 18

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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šalpos grupės “Daina” susi

rinkimas, paskutinis prieš vasa
ros atostogas, įvyko gegužės 24 
d. pas vicepirm. L. Novogrods- 
kienę. Atsistojimu pagerbta 
Verutė Moklickaitė, buvusi 
“Dainos” narė. Gauta $100 au
ka iš Toronto Liet. Namų. Ji 
bus panaudota lietuviam sene
liam ir ligoniam V. Vokietijoje. 
Susirinkime buvo skaitomi laiš
kai, kuriuose šelpiamieji išreiš
kė nuoširdžią padėką Kanados 
lietuviams ir dainietėms. Esą 
žmonėms, netekusiems tėvynės 
ir neturintiems giminių, dainie- 
čių teikiama pagalba yra didelė 
paguoda. Padėka šeimininkei 
už malonų, šiltą priėmimą. Se
kantis susirinkimas spalio mė
nesį pas narę M. Karkienę.

M. F. Y.
Dienraštis “The Toronto Sun” 

1978. VI. 15 paskelbė ilgoką ži
nią apie Stepą Paplauską, 63 m. 
amžiaus lietuvį, gyv. Westlock 
prie Edmontono, Albertoje. 
Esą jis nuvyko į Lietuvą su gru
pe žmonių ir negrįžo. Kanados 
užs. r. ministerija stengiasi jį 
surasti. Gautomis žiniomis, jis 
buvo ištiktas širdies priepuolio. 
Manoma, kad jis pasveikęs grįš 
Kanadon, nors Sov. Sąjunga 
gali jį palaikyti savo piliečiu, 
nepaisant, kad jis turi Kanados 
pasą.

Sol. S. Žienielytė ateinantį ru
denį atidarys dainavimo studi
ją. Norintieji mokytis pagal 
muzikos konservatorijos kursą 
ir laikyti egzaminus bus atitin
kamai paruošti. Rašyti ar skam
binti: 84 Fourth St., Toronto, 
Ont. M8V 2Y5. Tel. 255-9443.

Prano ir Gražinos Stripinių 
vedybinė sukaktis paminėta bir
želio 17 d. mokyt. A. Šukio na
muose Mississaugoje. Dalyvavo 
sukaktuvininkų giminės ir bi
čiuliai. P.p. Stripiniai turi Lo
retto slidinėjimo vietovę.

Kristina Naruševičiūtė ir Jaunius Bakevičius, susituokę š.m. birželio 3 d.
Toronto Prisikėlimo šventovėje Nuotr. Vyt. Maco

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

DT| INSURANCE

RESHER-BARAUSKAS tTGDENCJ
REALESTATE

w. g. UHiLoJrIrjiA 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

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

★ Namų — Gyvybės
$ lA H S* * Automobilių
< ★ Komerciniai

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

Svečiai. “TŽ” redakcijoje lan
kėsi iš Čikagos buvusi operos 
solistė Sofija Adomaitienė ir 
Gražina Musteikienė, a. a. gen. 
K. Musteikio žmona. Jas lydėjo 
ir lietuviškas Toronto instituci
jas aprodė p. p. Ščepavičiai. — 
Magdalena ir Juozas šemetos iš 
Britanijos Londono, lydimi ha- 
miltoniečių p. p. Garkūnų. Sve
čiai iš Britanijos ten gimę, bet 
gražiai kalba lietuviškai ir akty
viai dalyvauja lietuvių veikloje. 
Spaudai paremti lankytojai pa
liko auką.

Broliai Vidmantas ir Algis 
Valiuliai baigė akademinius 
mokslus. Vidmantas Windsoro 
universitete baigė buhalteriją, 
o Algis — Toronto universitete 
— mediciną. Praėjusį šeštadie
nį abu su tėvais dalyvavo padė
kos pamaldose Anapilyje.

Vita Lapaitienė savo vyro a. 
a. Antano Lapaičio atminimui 
paaukojo “T. Žiburiams” $50. 
Dėkojame už duosnią paramą.

“TŽ” skaitytoja Lionė Bie
liauskaitė, dėkodama už laik
raščio paslaugas, atsiuntė $50 
auką. Dėkojame.

Dr. A. Barkausko sesers a.a. 
Veronikos prisiminimui suau
kojo “T. Žiburiams” $35: V. S. 
Aušrotai, R. Celejevvskienė, J. 
V. Jasinevičiai, J. B. Mažeikos, 
P. A. Ščepavičiai, J. J. Valiu
liai, F. V. Urbonai.

Lietuvos Kankinių šventovės 
šventinimo proga Anapilio Mo
terų Būrelis paaukojo $2.500 
Anapilio salės scenos užuolai
doms įrengti.

Skelbimai rengilHnam “T. ži
burių” numeriui priimami iki 
ketvirtadienio imtinai, žinios 
Toronto kronikai priimamos 
iki pirmadienio 12 v., korespon
dencijos iš įvairių vietovių — 
iki ketvirtadienio, straipsniai — 
iki trečiadienio.

406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

t
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Atsisveikino su solistės motina

Anapilio žinios 
Tel. 277-1270

— Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu paminėti sibiriniai trėmimai. 
Per visas pamaldas parapijos šven
tovėje ir Wasagoje perskaitytas 
apaštalinio pronuncijaus žodis, pa
sakytas šventovės pašventinimo pro
ga.

— Pasaulio Lietuvių Dienų pa
maldos bus liepos 2, sekmadienį, 
10.30 v.r., Šv. Jono lietuvių kapinių 
aikštėje. Minėtą sekmadienį Lietu
vos Kankinių šventovėje pamaldų 
nebus — bus jungiamasi į bendras 
pamaldas.

— Iš mūsų šventovės šventinimo 
iškilmių, yra padaryta daug vertingų 
nuotraukų, šį sekmadienį fotografas 
Omeras Barzdžius iškabins nuotrau
kų pavyzdžius parapijos lentoje. No
rintieji užsisakyti prašomi įrašyti 
pavardes ir nuotraukų numerius.

— Iš Lietuvos Kankinių švento
vės palaidotas a.a. Juozas Jurgaitis, 
77 m. amžiaus miręs birželio 16 d. 
Birželio 21 d., 10 v.r., laidojamas 
a.a. Jonas Rzeszowskis, 90 m. am
žiaus, miręs birželio 18 d. Abu lai
dojami šv. Jono lietuvių kapinėse.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $150: P. A. Vilučiai; po $100: 
A. Underiai ir Pr. Juodienė; $30: V. 
Agurkis iš Hamiltono; po $25: J. ir 
R. Karkos. Geradariams nuoširdi pa
dėka.

— Šį sekmadienį pamaldos Wasa- 
gojc — 11 v.r. Dėkojama Pranui ir 
Albinai Augaičiams, patvarkiusiems 
aplinką ir papuošusiems altorių sto
vyklavietės salėje. PLD sekmadienį 
Wasagoje pamaldų nebus.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Joną Beržinską; sekmadienį,
10 v.r. už a.a. Janiną Kaknevičienę,
11 v. už a.a. Praną Peniką ir a.a. 
Adolfą Klemką.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 31 d Waterloo, Ont., 

sinodo metu bankete buvo pagerbtas 
un. dr. Otto F. Reble, rytinės Ka

nados liuteronų vyriausia galva — 
prezidentas (vyskupas). Ta proga 
’emažai lietuvių evangelikų dalyva

vo bankete ir įteikė vyskupo žmo
nai tautinę lietuvišką lėlę, o dr. 
Reblei — lietuvišką albumą. Dr. O. 
Reblė buvo palankus lietuviams ir 
juos gynė 15 metų. Nuoširdžiai dė
kojame parapijos moterų draugijai 
už dovanų nupirkimą, o parapijie
čiams — už įspūdingą dalyvavimą. 
Vysk. Reblė, savo kalboje dėkoda
mas visiems dalyviams, prisiminė 
savo ryšius su visų tautų liutero- 
nimis. Esą, jo kalba yra anglų, ta
čiau jo maldos bei širdies kalba yra 
jo motinos kalba. Po banketo jis 
nusifotografavo su lietuviais, pa
reikšdamas, kad dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Dienų pokylyje. Pirmą kar
tą lietuviai evangelikai vaizdžiai at
kreipė visų dalyvių dėmesį į Lie
tuvos pavergimo klausimą. A. ž.

PLANUOJATE PIRKTI 
RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ?

Dabar pats laikas! Su anglišku ar 
lietuvišku raidynu, elektrinės ir pa
prastos. Nuo liepos 1 d. kainos 10% 
bus augštesnės. Skambinti SCM at
stovui S. Prakapui tel. 233-4486 To
ronte.
PARDUODU tautinius drabužius ir 
lietuvišku raštu austą staltiesę. Tel. 
762-2415 Toronte.__________________

PARDUODAMAS NAMAS KAUNE, 
LIETUVOJE. Savininkė gyvena To
ronte ir turi visus reikalingus nuo
savybės dokumentus, kurie yra pri
pažinti vietinės valdžios. Smulkesnių 
informacijų kreiptis į E. Kemežienę, 
Toronte tel. 533-6937. Skambinti 
tarp 7 v.v. ir 7.30 v.v.

IŠNUOMOJAMAS trijų miegamųjų 
butas Prince Edward ir Dundas St. 
rajone, Toronte. Yra garažas. Skam
binti 766-8643 po 5 v.v.

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

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS. 
Trys kambariai, virtuvė, veranda, 
patogumai. Sporto ir maudymosi ga
limybės. Prie Milton, Ontario; 50 
mylių nuo Toronto; latvių rajone. 
S200 į mėn. Skambinti savininkui 
Andris Grant, 465-5108 arba Stan- 
kams-Saulaičiams 469-4561 Toronte.

IŠNUOMOJAMI du atskiri kambariai 
su virtuvėmis. Skambinti telefonu 
536-9297 Toronte.

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. SIMINKEVIČIENE. 
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
__ Parapijos choras pradėjo vasa

ros atostogas. Dėkojame choro vedė
jui muz. E. Krikščiūnui ir choris
tams už įdėtą darbą. Vasaros metu 
per 10 v. ir 11.30 v. Mišias kviečia
me visus įsijungti į bendrą giedo
jimą.

— Sveikiname Paulių Dunderą ir 
Reginą Krasauskaitę, susituokusius 
birželio 17 d.

— Pakrikštytas Andrius-Algirdas, 
Ritos ir Algirdo Beresnevičių sūnus.

— Sveikiname V. E. Janulevičius, 
atšventusius 40-tąją vedybinio gyve
nimo sukaktį.

— Giliai užjaučiame Stasį Dargi, 
Lietuvoje mirus jo motinai Anasta
zijai Dargienei.

— Jau laikas registruoti vaiku
čius į “Aušros” stovyklą. Registra
cija priimama klebonijoje tel. 533- 
0621, pas Liną Kuliavienę tel. 766- 
2996 ir pas Vidą Juzukonytę tel. 
231-6619. Reikia užpildyti registra
cijos blanką ir pridėti $10 iki liepos 
2 d. Vaikui neatvykus į stovyklą, 
įmokėjimas negrąžinamas. Stovykla 
prasidės liepos 9, sekmadienį, 12 v. 
Kviečiami dalyvauti ir tėveliai ati
daryme, kurio metu bus pristatyta 
stovyklos vadovybė, paaiškintos sto
vyklavimo taisyklės ir programa. 
Stovyklos mokestis vienam asmeniui 
už vieną savaitę $55, už dvi savaites
— $100; dviem stovyklautojam už 
vieną savaitę $100, už dvi — $195; 
trim stovyklautojam iš šeimos už 
vieną savaitę $150, už dvi — $285. 
Stovykla baigsis liepos 22 d. Stovyk
los tel. 1-705-429-2788. Jei kas re- 
gistruosis po liepos 2 d., mokestis 
$10 didesnis.

—Jubilėjiniam kryžiui aukojo J. 
B. Stalioraičiai $50.

— Spaudos kioskas uždarytas per 
vasaros atostogas. Dėkojame kiosko 
vedėjui P. Misevičiui už patarnavi
mus parapijiečiams bei visiems To
ronto lietuviams.

— Ruošiasi tuoktis Daiva Micei- 
kaitė su Robertu Vorps ir Loreta 
Krikščiūnaitė su Indrek Kongats.

— Kun. Rafaelis Šakalys, OFM, 
kviečia visus draugus, geradarius ir 
pažįstamus dalyvauti jo kunigystės 
25 m. sukakties iškilmėse š.m. lie
pos 15-16 d.d. Kennebunkporte, 
Maine.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Joną 
Lukoševičių, užpr. B. Pabedinskie- 
nė, 8.30 už Stasį Černiauską, užpr. 
J. Černiauskienė, 9 v. už Oną Ali
šauskienę, užpr. J. Ališauskas, 9.20 
už Vaitkų ir Ivaškevičių šeimų mi
rusius, užpr. M. V. Vaitkai, 9.40 už 
Pijų Vyšniauską, užpr. J. M. Tamo
šiūnai; sekmadienį 8 v. padėkos in
tencija, užprašė B. S. Prakapai, 9 v. 
už Elzbietą Šimkienę, užpr. S. Bube- 
lienė, 10 v. už Juozą Adomavičių, 
užpr. M. M. Indrišiūnai, 11.30 už pa
rapiją, 7 v.v. už Joną Dambrauską, 
užpr. D. Puzerienė.

Lietuvių Namų žinios
— Pasaulio Lietuvių Dienų metu

— birželio 30, penktadienį, liepos 1, 
šeštadienį, ir liepos 2, sekmadienį, 
Lietuvių Namai bus atviri svečiams. 
Bus galima pavalgyti ir atsigaivinti 
šaltais gėrimais. Vakarais, grojant 
orkestrui, bus šokiai, (ėjimas nemo
kamas.

— PLD informacijų raštinė veikia L 
N administracijos patalpose nuo pir
madienio iki penktadienio 6-10 v.v. 
ir šeštadieniais nuo 10 v.r. iki 2 v. 
p.p. Čia galima įsigyti bilietus į vi
sus PLD renginius. Be to, šie bilie
tai parduodami ir LN sekmadienio 
popietėse nuo 12 v. iki 4 v.p.p.

— PLD svečiams, atvykstantiems 
iš Europos, Australijos ir kitų kraš
tų, yra reikalingos nakvynės. PLD 
organizacinis komitetas prašo toron
tiškius lietuvius priimti svečius, ski
riant keliom dienom kambarius, ir 
apie tai pranešti LN raštinei tel. 
533-9030.

— Sekmadienį, birželio 18, Hum
ber Trail Conservation Parke, įvyko 
LN vyrų gegužinė. Dalyvavo apie 
300 lietuvių. Dalyviai vaišinosi jau
tienos kepsniais. Buvo pravestos 
įvairaus sporto žaidynės. Nuo spor
to, ypač šokių, neatsiliko ir senimas. 
Laimėtojai gavo dovanas. Sporto žai
dynėms vadovavo -H. Chvedukas, o 
premijas įteikė LN valdybos narys 
T. Sianulis.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo apie 200. Svečių knygoje pa
sirašė: J. M. Šcmetos iš Londono, 
Anglijos, J. M. Zadavičiai iš Phoe
nix, Ariz., A. Januškienė ir I. Rėkus 
iš Suvalkų trikampio, E. Lapas ir St. 
Semėnienė iš Čikagos, G. P. Girniai 
iš Hamiltono.

Pilietybės savaitę paskelbė 
Kanados vyriausybė. Ji bus bir
želio 25 — liepos 1 d.d. Tą sa
vaitę bus minimas Kanados • 
gimtadienis. Visoje Kanadoje 
bus rengiami festivaliai, šven
tės, minėjimai, koncertai. Cent
rinės iškilmės bus Otavoje lie
pos 1 dieną, kuri dabar laikoma 
pilietybės diena.

RAMIAME NAME išnuomojami du 
kambariai ir virtuvė arba vienas 
kambarys ir virtuvė su baldais. Tel. 
534-5039 Toronte.

LIETUVAITĖ, negerianti ir nerū
kanti, jieško vieno ar dviejų miega
mųjų kambarių buto High Parko ra
jone. Skambinti tel. 769-7391.

OFICIALUS PASAULIO LIE
TUVIU DIENU atidarymas — 
birželio 29, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., Etobicoke Olympium spor
to rūmuose. Įžangines kalbas 
pasakys vietos burmistras ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirm. inž. Br. Nainys, 
VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žniuidzinas. Bus sportininkų pa
radas, Kanados ir Lietuvos him
nai. Parade bus nešama 1938 m. 
Lietuvoje įvykusios olimpiados 
vėliava, kuri saugoma Australi
joj. Parade taipgi dalyvaus 1938 
m. tautinės olimpiados dalyviai
— apie 30. Lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti, nes 
tai bus ir PLD, ir PLS Žaidynių 
oficialus atidarymas. Vietovės 
adresas: Etobicoke Olympium, 
590 Rathburn Rd., Etobicoke.

PASAULIO LIETUVIU DIE
NŲ PAMALDOS—liepos 2, sek
madienį, 10.30 v.r., Mississau- 
goj, Anapilio sodyboj, kapinių 
aikštėj prie koplyčios. Konce- 
lebracines Mišias laikys vysk. V. 
Brizgys su dalyvaujančiais ku
nigais, pamokslą sakys vysk. A. 
Deksnys, lietuviškas Mišias gie
dos Čiurlionio ansamblis, lydi
mas jo tautinių instrumentų vie
neto. Lietaus atveju pamaldos 
numatytos didžiojoje Anapilio 
salėje. Telefonas informacijai
— 533-0621.

DAINŲ ŠVENTĖ — liepos 2, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Maple 
Leaf Gardens, 60 Carlton St. In
formacija — V. Verikaitis, tel. 
534-3120; dainininkų ir svečių 
nakvynės — V. Dauginis 533- 
1121.

PLB SEIMAS — birželio 30
— liepos 4 “Royal York” vieš
butyje, 100 Front St. Informa
cija — dr. J. Songaila, tel. 239- 
1047.

SPORTO ŽAIDYNIŲ INFOR
MACIJA — P. Berneckas, tel. 
763-4429; sportininkų nakvynės
— K. Budrevičius 535-9755.

PLD INFORMACIJOS RAŠ
TINĖ — Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W. Tele
fonai: 533-9030, vakarais — 
532-2911. Ten gaunami ir bi
lietai į visus PLD renginius.

EITYNĖS MIESTO GATVĖ
MIS iki paminklo žuvusioms už 
laisvę prie senosios rotušės, kur 
bus pagerbti už Lietuvos ir Ka
nados laisvę žuvusieji, prasidės 
tuojau po dainų šventės iš 
Maple Leaf Gardens. Bus pa
dėti du vainikai. Eitynėse kvie
čiami dalyvauti visi PLD daly
viai — dainininkai, sportinin
kai, seimo nariai, mokytojai ir 
plačioji visuomenė. Telefonas 
informacijai: J. R. Simanavi
čius 275-3134.

Gautas laiškas iš Lietuvos, 
adresuotas Gaidamavičiui, gyv. 
D. Smithville. Rašo Kazys Gai
damavičius, Stasio sūnus, gyve
nąs Ukmergėje. Jieško savo gi
minių. Laišką atsiimti iš “TŽ” 
redakcijos.

Lietuvos žydų klausimu rašo
ma ne tik “TŽ”, bet ir kituose 
lietuvių išeivijos laikraščiuose. 
Pvz. “Draugas” 1978. V. 31 lai
doje pacitavo “TŽ” vedamąjį 
“Lietuviškieji stručiai”, pritar
damas iškeltoms mintims ir pri
mindamas ypač apgailėtiną iš
eivijos veiksnių pasyvumą šiuo 
klausimu.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 

reikalingas vedėjas
su augštesniosios mokyklos išsilavinimu, mokantis 
gerai lietuvių ir anglų kalbas, turįs patyrimo įstaigos 
darbuose bei vadovavime. Prašymus su gyvenimo 
aprašymu siųsti šiuo adresu: Lietuvių Namų valdyba,

S. W. Kuzmas, 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6.

Dr. EIMUTIS J. BIRGIOLAS 
atidaro nauję 

danty gydymo kabinetą
2299 Dundas St. W., suite 203, Telef onas
(Roncesvalles-Bloor rajonas), 531-4633
Toronto, Ontario

% į I * jūsų gimines Lietuvoje 
\# I jį daro laimingais

MES TURIME NEPLAUTŲ DŽINSŲ TIK PO $16,99
WORLD OF JEANS

1543 Bloor St. W.
(prie Dundas gatvės)

Metinis KLK Kultūros Drau
gijos “Žiburiai” susirinkimas 
Įvyko birželio 6 d. mažojoje 
Anapilio salėje. Visų pirma bu
vo prisiminti mirusieji “T. Ži
burių” darbuotojai a.a. red. dr. 
A. Šapoka, adm. J. Kaknevičie- 
nė ir kiti. Dr-jos pirm. dr. S. 
Čepas susirinkimui pirminin
kauti pakvietė B. Sakalą, sekre
toriauti — V. Biretą. Iš parei
gūnų padarytų pranešimų aiš
kėjo, kad “T. žiburiai” iš pre
numeratų ir skelbimų negalėtų 
išsilaikyti, jei negautų aukų, 
nerengtų spaudos baliaus bei 
loterijos. Taip pat pranešimuo
se pabrėžtas gana staigus spaus
dinimo ir pašto patarnavimų 
pabrangimas, nusiskųsta labai 
lėtu pašto patarnavimu. Disku
sijose siūlyta organizuoti To

ronte punktus, kuriuose “TŽ” 
prenumeratoriai galėtų patys 
atsiimti laikraštį jo išleidimo 
dieną, būtent, antradienį. Iš
reikšta viltis, kad po padarytų 
žygių pašte laikraščio pristaty
mas prenumeratoriam pagerės. 
Pasitraukus sekr. F. Urbonie
nei, sudaryta tokios sudėties 
valdyba: pirm. dr. S. Čepas, 
vicepirmininkai — kun. P. Ažu
balis, kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, vicepirm. spaustuvės rei
kalams — A. Bumbulis, sekr. 
VI. Sonda, ižd. P. Bražukas, rei
kalų ved. J. Andrulis, jaunimo 
reikalams — A. Šimonėlienė ir 
Algis Čepas. Naujoji valdyba 
“TŽ” administratore pakvietė 
ligi šiol tas pareigas ėjusią Sa
lomėją Andrulienė, jos pava
duotoja — Feliciją Urbonienę.

Gegužės 24 d., 10 v. v., stai
giai ir netikėtai mirė Karolina 
Butkienė, solistės Ginos Čap- 
kauskienės motina. Tą dieną vi
sai sveika dalyvavo “Rūtos” klu
bo narių susirinkime ir pavasa
rio pobūvio vaišėse Montrealyje.

Ji džiaugėsi gyvenimu, buvo 
išsitarnavusi n e m a žą pensiją. 
Turėjo labai gerą dukrą ir žen
tą, pas kuriuos ir gyveno.

Grįžusi iš klubo pobūvio, Ka
rolina dukrai parodė savo rank
darbius ir, pasiėmusi “Tėviškės 
Žiburius” bei atsigulusi savo 
kambaryje, skaitė.

Apie 10 v. v. Gina manė, kad 
mama jau miega — nuėjo užge
sinti šviesos ir pamatė, kad ma
ma labai pasikeitusi. Ją kalbi
no, bet atsakymo jau nesulau
kė, nes širdis nebeplakė. Grei
tosios pagalbos autovežimiu bu
vo nuvežta į ligoninę, kur gy
dytojas konstatavo mirtį. Mir
ties priežastis — angina pecto
ris.

A. a. Karolina Butkienė - Gai- 
liūnaitė gimė 1908 m. Šiaulių 
apskrities Joniškyje. Čia sukūrė 
šeimą su Lietuvos savanoriu - 
kūrėju Petru Butkumi, kuris 
buvo aktyvus šaulių ir kitų or
ganizacijų veikėjas. Jie susi
laukė dukros Ginos ir laimingai 
gyveno. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Butkų šeima daug 
pergyveno, nes bolševikams 
nepriklausomos Lietuvos sa
vanoriai - kūrėjai buvo nepa
geidaujami liaudies priešai. 
Antrą kartą bolševikams atėjus į 
Lietuvą, Butkų šeima traukėsi į 
vakarus. Atsidūrus fronto suku
tyje, Butkienė su dukra buvo 
atskirta nuo vyro. Vokietis tan
kistas, pamatęs moterį su mer
gaite fronto ugnyje, paėmė ant 
tanko ir išgelbėjo iš fronto ug
nies.

Atsidūrusi Vokietijoje, po ka
ro gyveno Hanau lietuvių sto

Atgijo “Gintaro” ansamblis
“Gintaro” ansamblio antrosios 

generacijos veidas formuojasi 
ir ryškėja. Tyliai, be reklamos, 
56 narių grupė jau turi 11 mu
zikantų, 9 dainininkes, o šokė
jai — visi. Repetuoja kartą sa
vaitėje grupėmis ir visi kartu.

Dauguma narių yra jauni ir 
nauji. Nauji ir “Gintaro” vado
vai: Algis Lapinas — muzikai, 
Rasa Lukoševičiūtė — tauti
niams šokiams (jie abu užaugo 
su “Gintaru”), Ina Kličienė — 
dainoms (dirba “Gintare” nuo 
jo pradžios). Zigmas Lapinas pa
siliko patarėju ir bus vadina
mas prievaizda.

“Gintaras” šią vasarą pasiro
dė birželio 14 d. minėjime ir 
dalyvaus liepos 16, 18 ir 19 d.d. 
Expo tautų paviljone. Po vasa
ros atostogų prasidės intensy
vus ruošimasis naujai progra
mai ir sekančiam pavasariui 
— “Gintaro” dešimtmečio pa
minėjimui bei pristatymui ant

Maloniai kviečiame atvykti į

Jonu ir Joniu PAGERBIMĄ

JONINES n
Aušros Vartų parapijos salėje.

PROGRAMOJE: Aušros Vartų parapijos oktetas, vaka
rienė, muzika, baras, loterija. įėjimas — $5

LK Mindaugo šaulių kuopos valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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 % Invcstacines 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 
dą 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.

vykloje. Čia Gina mokėsi gim
nazijoje, o Butkienė rūpinosi 
kasdienine duona. Prasidėjus 
emigracijai, pagal darbo sutartį 
ji atvyko į Kanadą, atsiveždama 
ir dukrą.

K. Butkienė buvo ramaus ir 
taikingo būdo, todėl turėjo 
daug draugių iš senos ir naujos 
emigracijos. Ji priklausė Kata
likių Moterų Draugijai, “Rūtos” 
klubui ir kredito unijai “Litas”.

Prasidėjus susirašinėjimui su 
Lietuva, sužinojo, kad vyras pa
teko pas bolševikus — buvo su
imtas ir apie 1948 m. kalėjime 
nukankinaas. O K. Butkienės se
suo, Ginos krikšto mama, dar 
ir dabar tebevargsta Sibiro 
tremtyje.

K. Butkienė buvo pavyzdinga 
Montrėalio Aušros Vartų para
pijietė. Kiekvieną sekmadienį 
dalyvaudavo pamaldose.

Jos laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių.

Laidotuvių namuose buvo pil
na lankytojų. Prie gėlėse skęs
tančio karsto Rožinį sukalbėjo 
klebonas kun. J. Kubilius ir ta
rė jautrų atsisveikinimo žodį.

G e d u 1 i ngas Mišias Aušros 
Vartų šventovėje atnašavo kun. 
J. Kubilius. Giedojo Aušros 
Vartų choras, vadovaujamas mu
zikės M. Roch, Montrėalio sim
foninio orkestro choras, diri
guojamas muz. Marcei Lauren- 
celle, solistė France Dion ir sol. 
R. Strimaitis iš Toronto. Ypač 
įspūdinga buvo abiejų chorų 
atlikta malda “Libera”.

Ilga automobilių vilkstinė ve
lionę palydėjo į kapines, kur, 
jos pageidavimu, buvo sudegin
ta krematoriume.

Netekus brangios motinos, 
dideliame nuliūdime liko duk
tė Gina, žentas Moris, brolis 
Lietuvoje ir sesuo Sibiro trem
tyje bei kiti giminės. A. A.

rosios generacijos Montrėalio 
bendruomenei.

Nauja energijos banga “Gin
tare” netiesiogiai veikia ir į 
gintariečių tėvų komitetą, ku
riam dabar pirmininkauja Juo
zas Piečaitis. Neseniai įvykusia
me posėdyje p.p. Čičinskų na
muose, dalyvaujant “Gintaro” 
vadovams, tėvų komitetas įsipa
reigojo talkinti “Gintaro” ūki
nių reikalų tvarkyme ir išvykų 
organizavime bei pavaduoti va
dovus, kur galima.

Numatoma galimybė su Kve
beko valdžios parama “Ginta
rui” pasirodyti kaikuriuose pro
vincijos miestuose. Kitas komi
teto tikslas būtų—matyti “Gin
taro” dešimtmečio iškilmes te
atro patalpose. Tuo tarpu nu
tarta suorganizuoti gintariečių 
išvyką į Lac Silvere.š.m. liepos 
8-9 d.d. ir pakviesti į sekantį 
k-to posėdį, šalia vadovų, dar 
gintariečių grupių seniūnus.

L M.

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


