
• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 25 ct.Nr. 28 (1483) 1978 LIEPA-JULY 13

Didysis užmojis
Pasaulio Lietuvių Dienos jau praeityje. Tai pirmas 

tokio pobūdžio ir masto renginys išeivijos istorijoje. Jis 
apėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą, sporto žai
dynes, mokytojų studijų dienas, dailės parodą ir dainų 
šventę, šalia tų pagrindinių renginių Toronte vyko įvai
rių organizacijų didesni ar mažesni posėdžiai bei pasitari
mai. Visa tai sutraukė didelę minią lietuvių iš daugelio 
laisvojo pasaulio kraštų. Dėlto ir dainų šventės rengėjai 
buvo maloniai nustebinti, kai erdvi Toronto sporto arena, 
talpinanti per 16.000 žmonių, buvo artipilnė. Toks lietu
vių sutelkimas vienu metu ir vienoje vietoje įgalino pa
justi savosios tautos jėgą, išeivijos gyvastingumą ir konsta
tuoti faktą, kad Lietuva su savo kultūra bei tradicijų lobiu 
mus tebejungia. Jei sportinės žaidynės galėjo sutelkti apie 
tūkstantį sportininkų, jei mokytojų dienos galėjo sukvies
ti apie 80 dalyvių, jei PLB seimas sulaukė per 100 narių, 
jei dainų šventė pajėgė sutraukti apie 12.000 asmenų, — 
reiškia išeivija nėra mirštanti tautos šaka. Visa tai parodė, 
kad nežiūrint visų nuogąstavimų, patirtų nuostolių ir nu
byrėjimų, mūsų išeivija yra pajėgi atsispirti ir dideliem 
nutautimo pavojam. Visi pamatėm, kad tie pavojai yra gra
sūs bei pražūtingi tiems, kurie jiems nesipriešina, su jais 
nekovoja. Niekas nenutausta, jei ryžtasi išlikti savoje tau
toje. Nubyra tiktai tie, kurie to nubyrėjimo jieško ir juo 
žavisi.

TORONTIECIAI ir kiti Kanados lietuviai, kurie ėmėsi 
iniciatyvos rengti tokio masto Pasaulio Lietuvių Die
nas, įsitikino, kad šis pirmas didysis užmojis buvo sėk
mingas. Dėlto rengėjai dabar gali lengviau atsidusti ir 

prisiminti pirmąsias planavimo dienas, kai baimės ir nuo
gąstavimų netrūko, juoba, kad buvo nemažai skeptikų, ku
rie labai abejojo tokio užmojo galimybe ir nevienam sakė, 
esą norima apžioti perdidelį kąsnį. Laimėjo betgi ne skep
tikai, o ryžtingieji, kurie kantriai, kietai ir planingai ruo
šėsi didžiajam užmojui. Abejones ypač didino tai, kad ne
buvo tokio renginio pavyzdžių — reikėjo laužti- pirmuo
sius ledus ir orientuotis vietoje, kurti planus, neturint 
pakankamai duomenų. Rengėjai gerai žinojo, kad Toron
tas tai ne Čikaga, kur lietuvių priskaičiuojama iki 100.000. 
Toronte jų yra dešimt kartų mažiau. Vieni torontiečiai 
jokiu būdu negalėtų užpildyti “Maple Leaf Gardens” spor
to arenos. Dėlto rengėjams visą laiką vaidenosi Damoklo 
kardas: ar pavyks sutelkti minias lietuvių ir padengti mil
žiniškas išlaidas? Kadangi dabartinė Kanados valdžia, tiek 
provincinė, tiek federacinė, yra palanki kultūrinei etninių 
grupių veiklai, rengėjai paprašė finansinės pagalbos. Ilgai 
ji nesirodė, bet pagaliau atėjo, ir tai gana stambiomis su
momis. Tai labai palengvino didelę rengėjų naštą ir įga
lino tinkamai paruošti suplanuotus renginius.

DIDŽIOJO užmojo — Pasaulio Lietuvių Dienų sėkmin
gumas yra kartu ir padrąsinimas ateičiai. Patirtis jau 
parodė, kad Pasaulio Lietuvių Dienos verta rengti. 
Tai tvirtina ir estai su latviais. Visų nuomone, tai stiprus 

tautinės atgaivos šaltinis, kuris skatina lietuviškąjį ryžtą, 
uždega naujiem žygiam ir neleidžia apsnūsti visai išeivi
jai. Pirmasis bandymas buvo sėkmingas, tačiau jo turinys 
neturėtų būti kartojamas. Kas penkeri metai Pasaulio Lie
tuvių Dienos turėtų būti rengiamos vis naujoje vietovėje 
su nauju turiniu. Jei šiais metais pagrinde buvo dainų 
šventė, sekantį kartą galėtų būti pvz. tautinių šokių šventė. 
Ateitis parodys koks turinys galėtų būti formuojamas. 
Kanadiečiai darė tai, kas šiuo metu buvo įmanoma. Lygi
nant su turimomis jėgomis, pasiekta daug, nors ir' nevis
kas. Pvz. nepavyko plačiau prasiveržti į viešumą — tele
viziją, spaudą, radiją. Toronte etninėm grupėm tai sunkus 
uždavinys, bet ir iš rengėjų pusės šioje srityje nelabai bu
vo stengtasi. Jungiant Pasaulio Lietuvių Dienas su Kana
dos Diena (liepos 1), galimas dalykas, būtų pavykę įeiti į 
valstybinės reikšmės renginių eilę. Buvo ir kitų trūku
mų, ypač sportinėse žaidynėse vietomis šlubavo organiza
cinė pusė, o keletas žaidėjų bendrabučiuose paliko ne
malonių pėdsakų. Kaikuriem renginiam permažos buvo 
salės... Bet tai neesminiai dalykai. Bendras vaizdas buvo 
pasigėrėtinas ir drąsinantis. Pradėtas žygis tęstinas toliau.

Šiai dainų šventei buvo pa
rinktas motto — Pr. Lemberto 
eilėraščio posmas: “Iš visų kraš
tų pasaulio vėjai neša mūs skun
dus: duokit laisvės, duokit sau
lės, leiskit grįžti Į namus...”

Taip, suvažiavo į Torontą iš
eivijos lietuviai iš daugelio pa

saulio kraštų, išskyrus okupuo
tą Lietuvą, nors, rodos, vienas 
kitas buvo atvykęs ir iš jos. Dai
nininkai taip pat suvažiavo iš 
daugelio Š. Amerikos miestų ir 
net Australijos. Jie ištisą šešta
dienį repetavo, kad galėtų su
vesti vienybėn daugybę skirtin

gų niuansų bei dainų interpre
tacijų. Prakaitavo choristai, 
prakaitavo ir chorvedžiai, ypač 
tie, kuriems sunkiau sekėsi 
koordinuoti ir apvaldyti...

Tūkstančiai lietuvių
Kai atėjo trečioji sekniadie-
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"Duokit laisvės, duokit saulės...”
Penktoji Kanados ir JAV lietuvių dainų šventė Toronte • Dalyvavo 54 chorai ir per 1,400 dainininkų • Įspūdingas jžygiavimas

Penktosios Kanados ir JAV lietuvių dainų šventės garbės ložėje: gener. Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. ŽMUI- 
DŽINAS, karalienės, atstovė.„Ontario provincijai gubernatorė PAULINE McGIBBON, jos vyrąs Mr. McGIBBON, 
V. SIMANAVICIENĖ . Nuotr. Bethesda Productions Ltd.

Penktoji Kanados ir JAV lietuvių dainų šventė Toronte 1978 m. liepos 2 d. Nuotraukose: vėliavos, pasiruošusios 
paradui; atžygiuoja pagrindiniai dirigentai: St. Gailevičius, Alice Stephens, Br. Budriūnas, A. Mikulskis, V. Veri- 
kaitis, akompaniatorius E. Krikščiūnas, F. Strolia, A. Jurgutis, J. Govėdas; dalis žiūrovų — R. Lukoševičiūtė (ant
roji pranešėja), VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnas, vysk. V. Brizgys, dail. Kondrotaitė iš Paryžiaus St. Dabkus

nio valanda, Toronto arena 
“Maple Leaf Gardens” buvo 
okupuota lietuvių. Tai skelbė ir 
ant pastato prie įėjimo uždėtas 
įrašas “Lithuanian Folk Song 
Festival”. Grojant estų orkest
rui “Estonia” Br. Jonušo mar
šus, pradėjo žygiuoti vėliavos, 
kurias gerbė sustojusi gausi 
minia. Jų įkandin sekė chorai 
su'savo plakatiniais įrašais, ro
dančiais vieneto pavadinimą ir 
vietovę. Daugiausia ovacijų su
silaukė Australijos lietuvių Dai
nos Sambūris iš Melburno, nes 
atliko didžiausią, beveik odisė- 
jišką kelionę.

Taip pat su ovacijomis buvo 
sutiktas ir vaikų choras, kurį 
sudarė mokyklų mokiniai iš Či
kagos, Toronto ir kitų vietovių. 
Jie buvo gražiai uniformuoti ir 
padarė malonų įspūdį. Su dide
liu dėmesiu buvo sutikti ir Pa
saulio Lietuvių Sportinių Žai
dynių laimėtojai, pasipuošę per
galės ženklais — auksiniais, si
dabriniais ir bronziniais meda
liais.

Kai suėjo į savo vietas daini
ninkai, užsipldė beveik visas šo
nas plačiosios arenos, kurioje 
telpa per 16.000 žiūrovų. Sce
noje buvo susėdęs estų pučia
mųjų orkestras, simfoninis To
ronto miesto ir kanklininkių or
kestrai, o ant kylančių laiptų 
išsirikiavo dainininkai. Vyrai 
turėjo sulipti pačion palubėn, 
kur šilimos tikrai netrūko ...

Su dideliu iškilmingumu bu
vo sutikta karalienės atstovė 
Ontario prov. gubernatorė Pau
line McGibbon, kuri atvyko .su 
palyda ir užėmė jai skirtą ložę.

Kai pasigirdo Kanados him
nas “O Canada”, visa minia ati
davė pagarbą Kanadai, o po to 
himnu “Lietuva, tėvyne mūsų” 
— Lietuvai. J. Gaidelio “Malda 
už tėvynę” buvo prisiminti Lie
tuvos žuvusieji ir gyvieji kovo
tojai. Organizacinio komiteto 
pirm. J. R. Simanavičius per
skaitė trumpą deklaraciją ang
lų ir lietuvių kalbomis. Joje bu
vo išreikšti pagrindiniai lietu
vių tautos ir išeivijos siekiai, 
būtent, laisvės Lietuvai, lietu
vių tautai, kuri turi lygią teisę 
egzistuoti nepriklausomai, kaip, 
ir kitos pasaulio tautos.

Iš visų kraštų...
Po šios deklaracijos, sutiktos 

gausiais ir ilgais plojimais, pa
kyloje pasirodė dainų švenčių 
veteranė JAV-se A. Stephens, 
kuri perdavė dirigento lazdelę 
muzikui ir kompozitoriui St. 
Gailevičiui. Pastarajam teko di
riguoti savo sukurtą dainą .pa
gal Pr. Lemberto eilėraštį “Iš 
visų kraštų pasaulio”. Tai buvo 
prasminga ir simbolinė išraiška 
pirmųjų Pasaulio Lietuvių Die
nų, kurios iš tikrųjų sutraukė 
Lietuvos dukras bei sūnus iš be
veik visų pasaulio kaštų. Visi 
jie savo širdyse maldavo drau
ge su milžinišku jungtiniu cho
ru: “Duokit .laisvės, duokit sau
lės ...”

Daina buvo nauja, skambėjo il
gesingai ir kartu entuziastingai, 
nes iš visų kraštų sulėkę jautė 
savo jėgą, nors ir nepakankamą 
efektingai padėti pavergtie
siems savo broliams bei sesėms 
tėvynėje. Visdėlto visas šis mil
žiniškas renginys padvelkė lais
vės vėju, siunčiamu pavergtos 
tėvynės link.

Garbės svečiai
Dailiu, nuosaikiu žodžiu pra

nešėja Irena Šernaitė-Meikle- 
john supažindino auditoriją su 
kaikuriais garbės svečiais. Pa
saulio Lietuvių Dienų leidinyje 
jų sužymėta gana daug — pra
dedant generaliniu Kanados gu
bernatoriumi ir baigiant vieti
niais valdžios pareigūnais. De
ja, auditorijoje jie nebuvo gau
sūs. Mat, pasitaikė liepos pir
moji, t.y. Kanados nepriklauso

mybės diena, ir visi augštieji 
valdžios pareigūnai buvo išva- 
žinėję į savo krašto šventes. 
Dėlto federacinei vyriausybei 
atstovavo parlamento narys Ro
binson. Augščiausia valdžios 
pareigūnė buvo Ontario provin
cijos gubernatorė Pauline Mc
Gibbon. Ji gana ilgai klausėsi 
lietuvių dainų ir, prieš išeida
ma iš arenos, pareiškė susižavė
jimą lietuviškomis dainomis. 
Ta proga nevienam kilo mintis, 
kad tokia proga, kaip dainų 
šventė, reikėtų kviesti garbės 
svečiais ne tik valdžios parei
gūnus, bet ir kultūrinio gyveni
mo žymūnus.

Pradinės dainos
Po įžanginių dalykų prasidė

jo vien dainų kalba. Estradoje 
pasirodė dirigentas J. Jurgutis 
iš Čikagos ir akompaniatorius 
E. Krikščiūnas iš Toronto, ku
ris palydėjo pianino akordais 
mišraus choro dainas. Suskam
bėjo dainos — J. Naujalio “Dai
nų dainelės”, K. V. Banaičio 
“Po auigštus kalnus”, J. Zda- 
niaus “Siūbau, lingau paukšte
lis”, V. Jaku’bėno “Nurimk, se- 
sut”. Visos šios dainos aidėjo 
tvirtai, darniai, bet be didesnio 
dinamizmo, tik K. V. Banaičio 
“Po augštus kalnus” išsiskyrė 
ryškesne dinamika.

Ramiai ir dinamiškai
Vyrų choro dainoms 

dirigavo A. Mikulskis, pianinu 
akompanavo J. Govėdas. Pir
miausia ilgesingais tonais pla
čiai išsiliejo J. Naujalio “Lie
tuva brangi”. Lietuvio širdžiai 
tai buvo miela daina, prabylan
ti širdies kalba, bet kitatau
čiams galėjo pasirodyti nuobo
di. J. Dambrausko “Jau žirge
lis pabalnotas”, A. Mikulskio 
“Už augštų kalnų” ir J. Karoso 
“Augo kieme klevelis” skambė
jo'gana liaudiškai, dvelkė seno
sios Lietuvos idilija, nestokojo 
tvirto dirigento mosto, plaukė 
ramia, plačia, įprasta vaga.

Įspūdis bematant pasikeitė, 
kai estradoje pasirodė jauniau
sias amžiumi dirigentas Jonas 
Govėdas, torontiškio “Varpo” 
vadovas. Akompanuojant A. 
Jurgučiui, jam teko diriguoti L. 
Abariaus “Augau aš pas tėve
lį” ir St. Sodeikos “Šiaurės pa
švaistė”. Visų akys buvo nu
kreiptos į dirigentą, kuris dina
miškais mostais, lyg būtų įelekt
rintas, įaudrino ir jungtinį cho
rą. Pastarojo dainavimas aidė
jo (galingai, darniai, gyvai. Už
tat susilaukė audringų plojimų.

Liaudies muzika
Po pertraukos antroji prane

šėja Rasa Lukoševičiūtė iš 
Montrealio turėjo vargo, kol su
kvietė milžinišką auditoriją į 
savo vietas. Kiek atsikvėpę 
klausytojai pirmiausia išgirdo 
jungtinį liaudies instrumentų 
orkestrą, kuriame didžiąją dalį 
sudarė kanklės. Orkestras atli
ko savo dirigento A. Mikulskio 
kompoziciją — lietuvišką rap
sodiją — “Ant Nemuno kran
to”. Joje pynėsi liaudies gyve
nimo nuotaikos — lyriškos, 
linksmos, melancholiškos ii? gy
vos.

Vaikų choras
Atėjo eilė ir vaikų chorui. Iki 

šiol patogiai ilsėjęsis, sustojo, 
kviečiamas estradon užlipusio 
dirigento Fausto Strolios. Ly
dimas simfoninio orkestro, vai
kų choras padainavo B. Budriū- 
no “Grąžinkit laisvę”, liaudies 
dainą “Oi, toli toli”, Viltenio 
“Mūsų dienos”, J. Bertulio 
“Vasara”, J. Gaidelio “Dainuo
janti jaunystė”, St. Šimkaus 
“Vakarinė daina”. Jaunos krū
tinės nepajėgė pasiekti tvirtes
nio dainavimo tokioje didelėje 
erdvėje, vietomis beveik užgo
žė orkestras, tačiau jaunųjų dai- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Q KEUffllAME GYYMME
* ITALIJOS MASONŲ VADAS 

Lino Salvini ir Vatikano atstovas 
kun. Romeo Panciroli paneigė gan
dus, kad augštieji Vatikano pareigū
nai yra masonai. Paskutiniuoju me
tu lcun. R. McKenna, buvęs dominin
konas, tvirtino, jog vyskupų kongre
gacijos vadovo kard. Sebastiano 
Baggio, Vatikano valstybės sekreto
riaus kard. Jean Villot ir popiežiaus 
vikaro Romai kard. Ugo Poletti pa
vardės randamos Italijos masonų 
sąrašuose. Pasirodo, tai netiesa. Vis- 
dėlto, anot Lino Salvini, šiuo metu 
ryšiai tarp K. Bendrijos ir Italijos 
masonų yra labai geri, ir eilė kunigų 
bei vyskupų jau esą masonijos na
riai. 1974 m. doktrinų kongregacijos 
prefektas kard. Franjo Seper buvo 
parašęs laišką kardinolui John Krol, 
kuriame nurodė, kad pasauliečiai 
katalikai gali priklausyti toms ma
sonų ložėms, kurios nėra nusistačiu- 
sios prieš kataliybę, tačiau vienuo
liai bei kunigai net ir tokioms lo
žėms priklausyti negali.

★ POPIEŽIŲ PAULIŲ VI nori
ma pakviesti liudininku į apeliacinį 
teismą Italijoje. Jį pakviesti prašė 
trys nuteistieji už Pijaus XII šmei
žimą. Tai “Death in Rome” knygos 
autorius Robert Katz, filmo “Mas
sacre in Rome” gamintojas Carlo 
Ponti ir to filmo režisorius Pon 
Cosmatos. Jie buvo Italijos teismo 
nuteisti už tvirtinimą, jog Pijus XII 
karo metu iš anksto žinojęs apie 335 
Romos gyventojų šaudymą ir nieko 
apie tai nedaręs. Kadangi dabarti
nis popiežius tada buvo Vatikano 
valstybės sekretoriato pasekretoris, 
tai jie tikisi, kad jis galės daug 
Smulkmenų iš to laikotarpio atskleis
ti ir gal net jų tvirtinimą dalinai pa
rems. Spaudos žiniomis, minėti trys 
kaltinamieji buvo išteisinti.

★ LENKIJOS VYSKUPAI kreipė
si laišku į tėvus, mokytojus .bei mo
kinius, skatindami kovoti prieš isto
rinį iškraipymą K. Bendrijos vaid
mens kultūriniame Lenkijos gyve
nime ir prieš slopinimą žinių apie 
dabartinę K. Bendrijos veiklą bei 
įtaką Lenkijos gyvenime. Pasak vys
kupų laiško, dėstant Lenkijos istori
ją, K. Bendrijos vaidmuo visai pra
einamas tylomis, o visi įvykiai aiški
nami dialektinio materializmo nor
momis. Tokiu būdu jaunimas negau
na tikro' Lenkijos tautos istorinio 
vaizdo. Lenkijos vyskupai pabrėžė, 
jog krikščionys tėvai turi teisę rei
kalauti, kad jų vaikams būtų teikia
mos plačiausios galimybės prieiti 
prie savos tautos kultūros lobyno. 
Lenkijos vyskupų konferencijos 
spaudos agentūra šį laišką viešai pa
skelbė Romoje.

* VIENUOLIJŲ VADOVYBĖS, 
kurios turi narių Čekoslovakijoje, 
kreipėsi į Čekoslovakijos prezidentą 
Gustav Husak, reikalaudamos pa
grindinių teisių vienuoliams. Reika
laujama leisti: 1. visiems vienuo
liams gyventi savose bendruomenė
se; 2. laisvai vykdyti savo apašta
lavimą Bendrijos gerovei; 3. priimti 
ir mokyti naujus narius; 4. turėti 
ir savo nuožiūra pasirinkti patalpas 
vienuolynams; 5. neturėti priskirtų' 
valdžios pareigūnų, gyvenančių kar
tu su vienuoliais. Pasak šių vienuo
lijų vadovų, jau 30 metų Čekoslova
kijoje vienuolynai neturi teisės pri
imti naujų narių. Vienuoliai yra vi
sokiais būdais varžomi ir laikomi 
antraeiliais piliečiais. Tai priešta
rauja JT žmogaus Teisių deklaraci
jai ir Helsinkio konferencijos nuta
rimams. Sis memorandumas' buvo 
pasiųstas prezidentui Husak š.m. 
sausio mėnesį, o viešai paskelbtas 
š.m. balandžio mėnesį Vatikano vie
nuolijų kongregacijos leidinyje “In- 
formationes”.

* ANGLIKONAI TURI RIMTAI
PAŽVELGTI į naujai besiformuo
jančią popiežiaus primato sąvoką K.

Bendrijoje — pareiškė anglikonų 
Canterbury arkivyskupo Donald 
Coggan atstovas Vatikane kan. Har
ry Smythe susirinkusiems Sv. Gre- 
goriaus ir Sv. Augustino Ekumeni
nės Draugijos nariams. Draugija bu
vo susirinkusi pirmojo Canterbury 
arkivyskupo Sv. Augustino šventei 
Romos vienuolyne, iš kurio popie
žius Gregorius Didysis pasiuntė Sv. 
Augustiną skelbti Evangelijos Di
džiajai Britanijai. Kan. Smythe tei
gimu, anglikonai galėtų priimti po
piežiaus primatą, kuris yra žmoniš
kas, sielovadinis, kolegijinis ir kon
stitucinis.

* MOTINA TERESĖ, kuri dar
buojasi Indijoje ir yra pasaulyje pa
garsėjusių Meilės Misijonierių vie
nuolijos steigėja, šiuo metu įsteigė 
naują vyrų vienuoliją Italijoje, Aci- 
lia miestelyje netoli Romos. Nauja 
vienuolija vadinasi Dieviškojo žo
džio Broliai (Fratelli della Parola). 
Vienuolijos užduotis — didžiąją lai
ko dalį pašvęsti mąstymui, o kelias 
valandas į dieną — skelbti Evange
lijai žodžiu ir darbais. Panašią vie
nuoliją (Dieviškojo žodžio Seseris) 
motina Teresė taipgi neseniai įstei
gė. Naujoji vyrų vienuolija šiuo me
tu turi du naujokus, kurie ruošiasi 
pirmiesiems įžadams, ir keturis pos- 
tulantus, kurie ruošiasi naujokynui.

* LOTYNŲ KALBĄ PADARYTI 
BENDRĄJA EUROPOS KALBA pa
siūlė lotynų kalbos ir literatūros 
kun. Felix Sanchez Vallejo, SJ, Ro
mos Šv. Gregoriaus universiteto pro
fesorius, savo kalboje, kurią pasakė 
apaštalinėje kanceliarijoje (tai Va
tikano įstaiga, kuri skelbia svarbius 
popiežiaus dokumentus). Jo nuomo
ne, reikėtų įvesti kasdieninę žinių 
programą 'televizijoje lotynų kalba. 
Ji galėtų būti transliuojama per vi
są Eurovizijos tinklą ir pasiektų vi
są Europą. Tai būtų pirmasis žings
nis į psichologinę Europos vienybę 
ir suteiktų tam tikrą vienos šeimos 
jausmą visoms Europos tautoms.

* POPIEŽIAUS JONO XXIII 
PENKIOLIKTOSIOS MIRTIES ME
TINĖS buvo iškilmingai atžymėtos 
šv. Petro bazilikoje, Romoje. Mi
šias atnašavo Katalikiškojo Švietimo 
Kongregacijos prefektas kard. Gab
riel Marie Garrone. Dalyvavo popie
žius Paulius VI, 27 kardinolai, 30 
vyskupų bei arkivyskupų ir popie
žiaus Jono XXIII giminės: jo vienin
telis gyvas brolis Giuseppe Roncalli, 
brolio sūnus kun. Giovanni Roncalli 
ir brolio duktė sės. Anna Roncalli.

* S E N I A U S IAS PASAULYJE 
VYSKUPAS Antonio Teutonico mi
rė š.m. gegužės 31 d., būdamas 103 
m. amžiaus. Jis buvo išėjęs į pensi
ją 1966 m., išvyskupavęs 30 metų 
pietinės Italijos Aversą vyskupijoje. 
Jis buvo gimęs 1874 m., kunigu 
įšventintas 1897 m., kai popiežiavo 
Leonas XIII, o vyskupu konsekruo
tas 1936 m. Jam mirus, dabar se
niausias vyskupas yra JAV-se. Tai 
100 m. amžiaus arkiv. Edward Ho
ward, kuris iki 1966 m. vadovavo 
Portland arkivyskupijai Oregono 
valstijoje.

* TĖVO DIENOS PROGA šiais 
metais buvo pirmą kartą paskelbtas 
Tarptautinis Metų Tėvas, būtent, 
generalinis Jungtinių Tautų sekre
torius Kurt Waldheim. Jis yra kata
likas, augina dvi dukras ir vieną 
sūnų.

* KUN. AVERY DULLES, SJ, 
Amerikos Katalikų Universiteto pro
fesorius, išrinktas naujuoju Ameri
kos Teologinės Draugijos pirminin
ku 1978-79 m. terminui. Ši draugija 
apima krikščionis ir žydus teologus. 
Ji buvo įsteigta kun. Avery Dulles 
senelio, pastoriaus Allen Macy Dul
les 1921 m.

KUN. J. STS.

Pasaulio Lietuvių Dienų pamaldų dalyvių dalis. Pamaldas Anapilio sodyboje, kapinių aikštėje, laikė J. E. vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys ir keliolika kunigų Nuotr. St. Dabkaus
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“Rašykite, sesės, ant purvinų grindų.”
Sovietų kalinamų — Vlado Lapienio ir Onos Pranskūnaitės laiškai iš Sibiro • Jie buvo 

paskelbti "LKB Kronikos" 32 n r.
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Jonui ir Barborai Rzeszovskiams

iškeliavus amžinybėn vienos savaitės laikotarpyje, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui LEONUI su 
šeima Montrealyje, seserims — LIUCIJAI MEŠ
KAUSKIENEI Hamiltone, REGINAI ir STASEI 
GEIDUKYTĖMS Toronte, ALDONAI MEŠKAUS- 
KAITEI-STANAITIENEI, ALGIUI MEŠKAUSKUI 
su šeimomis Hamiltone ir visiems artimiesiems — 

Sofija ir Stasys Laima ir Justas
Rakščiai Kriaučiūnai

Fruitland, Ont. Stoney Creek, Ont.

RAŠO VLADAS LAPIENIS:
“ . . . Nuo 1977 m. gruodžio

9 iki š.m. sausio 27 d. buvau 
ligoninėje.

Š.m. vasario 17 d. viršininkas 
pasakė, kad “gydytojų komisi
ja” (kurios nesu matęs) pripaži
nusi mane sveiku, pilnai dar
bingu ir nustačiusi trečiąją in
validumo grupę, kuri be apri
bojimų suteikianti teisę kolo
nijos administracijai skirti at
likti betkokius darbus. Man 
tuojau pat Įsakė eiti i katilinę 
ir pradėti dirbti pečkuriu. Šis 
darbas nelengvas: reikia iš lau
ko prinešti anglių, supjauti mal
kas. išnešti laukan perdegusias 
anglis ir pelenus ir visą parą 
kūrenti katilinėje esantį pečių. 
Aš jam atsakiau, kad dėl seny
vo amžiaus ir silpnos sveikatos 
(nuolatinis ūžesys galvoje, daž
ni ir varginantys galvos skaus
mai. žemas kraujo spaudimas, 
radikulitas ir streikuojanti šir
dis) tokio darbo atlikti nepajėg
siu. Tada viršininkas labai su
pyko ir pagrasino nubausti kar
ceriu ir kitomis bausmėmis. Iš 
tikrųjų kolonijos administraci
ja už tai, kad nėjau dirbti peč
kuriu, man parašė papeikimą, 
uždarė septynioms paroms į 
karceri, uždraudė šiais metais 
gauti maisto siuntinį ir uždrau
dė vasario mėnesį pirkti lagerio 
parduotuvėje produktus. Kitais 
mėnesiais leisdavo lagerio par
duotuvėje nusipirkti produktų 
už 5 rub.

Nubausti žmogų, kuris dėl 
senyvo amžiaus ir dėl silpnos 
sveikatos nepajėgia atlikti sun
kaus darbo ir už vieną nusikal
timą nubausti net keturiomis 
bausmėmis yra grubus pažei
dimas elementariausių žmo'gaus 
teisių. Šie faktai liudija, kaip 
mūsų šalyje yra gerbiamos žmo
gaus teisės. Juk aš jau beveik
10 metų iki arešto nebedirbau 
ir gavau pensiją. O nedirbau to
dėl, kad negalėjau. Kiekvienam 
sveikai galvojančiam žmogui 
aišku, kad praėjus daugiau kaip
11 metų, iš kurių pusantrų me
tų už grotų, sveikata jokiu bū
du negalėjo pagerėti. Faktiškai 
sveikata gerokai pablogėjo. Be 
to, aš jokios gydytojų komisi
jos nesu matęs. Atvykus į ligo
ninę, gydytojas paklausinėjo 
apie sveikatos stovį, sugaišda- 
mas kelias minutes laiko; pana
šiai buvo ir išrašant iš ligoni
nės. Štai ir gydytojų komisija! 
Kaip vienas gydytojas gali su
daryti gydytojų komisiją?

Karceryje buvau uždarytas 
nuo vasario 24 d. iki kovo 3 d. 
Pabuvus karceryje, mano svei
kata dar-labiau pablogėjo. Vir
šininkas, į tai neatsižvelgdamas, 
liepė eiti į cechą siūti pirštinių. 
Už atsisakymą grasina uždaryti 
keturiolikai parų į karcerį. 
Kaip aš galiu siūti, kai (dėl silp
no regėjimo nematau kaip į ada
tą Įverti siūlą. Ar uždarys į kar
cerį — parodys ateitis.

Tačiau aš esu ramus, nes ži
nau, kad Dievas yra mūsų prie
glauda ir stiprybė, žinau, kad 
yra vienas Dievas, turiu sielą, 
vieną kartą mirsiu ir galutinai 
mane nuteis Dievas. Žinau, kad 
yra viena amžinybė, negrįžta
ma, nepataisoma, ir kad vienin
telis kelias į ją — dorybės ir 
atgaila. Nors fizinės jėgos kas
kart mažėja ir nyksta, tačiau 
mes galime save praturtinti 
dvasinėmis vertybėmis . . .

Savo maldose neužmirškite

mūsų, esančių už spygliuotų 
vielų.
1978 m. kovo 7 d. Vladas

RAŠO O. PRANSKŪNAITĖ
“Tolo ir nutolo gimtos 

žemės pėdos,
Tolo ir nutolo Tėviškės 

dangus”
Sveikinu Jus iš čiuvašijos pa

dangės. Rugsėjo 3 d. įsakė pa
siruošti “su daiktais”-. Džiaugs
mui nebuvo galo. Jau 8 mėne
siai nemačiau saulės. Keturios 
sienos ir grotuotas langelis. 
Kur veš nesakė, bet tai ir ne
svarbu, kad ir į Kamčatką. Taip 
pabodo tuose’ žudančiuose Sau
gumo rūmuose. Apie 19 vai. iš
vedė iš kameros. Lipdama į 
“voronoką”, išgirdau žodžius: 
“Sveika, Onute!” Mane sveiki
no su manimi teistasis Lapie- 
nis. Džiaugsmas krūtinėje ne
tilpo. “Voronokąs” sustojo prie 
Lukiškio kalėjimo pasikrauti 
kriminalistų, o aš turėjau gali
mybę pasikalbėti su Lapienių. 
Stotyje mūsų laukė daugybė 
kareivių ir šunų. Paskutinis 
žvilgsnis į miesto žiburius ir — 
lik sveikas, Vilniau!

Gretimoje vagono kameroje 
buvo Lapienis. Jis buvo gerai 
nusiteikęs — nė truputį nepa
laužtas baisių kančių. Jis mane 
stiprino daug kančių pakėlusių 
mūsų tautiečių pavyzdžiais, Šv. 
Rašto ištraukomis ir “Kristaus 
sekimo” eilutėmis. Tikrai mūsų 
tautoje yra žmonių, kurie yra 
laimingi ir sunkiausiose aplin
kybėse, kurie degte dega ug
ningu įsitikinimu savo Tiesa, už 
kurią kovoja. Drąsiai jie pasi
tinka nepatogumus, nepritek
lius, kančias, net ir mirtį dėl 
savo idėjos, kuri juos daro lai
mingais . . .

Persiuntimo punktai: Psko
vas, Jeroslavlis, Gorkis, Čebuk- 
sarai ir Kozlovka. Su Lapienių 
išsiskyrėme Gorkio kalėjime. 
Jis pasakė: “Onute, atlikime šią 
misiją taip, kad iš jos būtų gar
bė Dievui ir mūsų tautai ...” 
Tuos žodžius pasakęs, jis pakėlė 
akis į dangų ir šitaip pastovėjo 
kokią valandžiukę, didingas 
kaip statula.

Rugsėjo 12 d. atvykau į Koz
lovka. Vaizdas liūdnokas: žmo
nės tokie nuvargę ir niūrūs, 
nudžiūvusių medžių šakose ne
girdėti paukščių giesmės. Ma
tyt, ir jie paliko bėdų užpultą 
kraštą.

Šiuo metu nešiojame asfalto 
mišinį ir rankiniu būdu asfal
tuojame takus. Vilniuje kanki
no nemiga, o dabar akys greitai 
užsimerkia.

Kantriai vesiu toliau sunkų 
savo vežimą ir eisiu sunkiu, 
daugelio lietuvių moterų išmin
tu taku. Tvirtai eisiu ten, kur 
neš gyvenimo vėjai, ir žiūrėsiu 
į dangų. Kiekvienas turi bran
genybę, kurią verta saugoti ir 
ginti.

. Ona
*

Pirmąjį kalinimo laikotarpį 
praleidau Gorkio srityje. Šį sy
kį likimo skersvėjis bloškė tru
putį toliau . . .Jei Dievas norė
tų, aš sutikčiau iki paskutinio 
atokvėpio nešti kalinio dalią, 
nesidairydama į šalis, neieško
dama savo asmeniui kokios 
nors šviesesnės prošvaistės. 
Svarbu, kad atlikčiau šią misiją 
taip, kaip Dievas nori. Dievo 
malonės ir Jūsų maldų dėka aš 
turiu valios ir esu pasiryžusi

pernešti visokius sunkumus. 
Aš vieno bijau, tai blogio . . .

. . . atsakysiu į Jūsų klausi
mus.

Kuo mus šeria, sunku paaiš
kinti. Duona kaliniams kepama 
specialiai. Jos sudėties nežinau. 
Pjuvenų tai tikrai dedama. Ši 
duona duodama ne tik kali
niams — žmonės ja dar ir 
kiaules šeria. Buizos skonis 
truputį kitoks, negu prieš du 
dešimtmečius. Mūsų kostiumai 
siūti iš chalatinės medžiagos. 
Taip pat duodami “kirziavia- 
kai” ir paltas, kurį nešioja pen
kiolika respublikų, t.y. šimta
siūlė. Seniau būdavo kas kita 
— galėdavau nešioti savus rū
bus. Pamenu, pirmojo kalinimo 
laiku man davė veltinius: vienas 
buvo juodas, kitas baltas. Juo
dasis buvo siauras. Peiliuku šo
ne padariau įpjovą ir taip ket
verius metus jais džiaugiausi. 
O dabar nors mes esame “laiki
nai” izoliuoti, bet ši izoliacija 
ne .kiekvienam įmanoma atlai
kyti. Daugelį ji izoliuoja nuo 
visų šio pasaulio “linksmybių”.

Mano sveikata bloga. Pasku
tiniąsias dvi savaites kameroje 
buvau viena. Kalinimas vienu
tėse baisus dalykas. Toje pačio
je kameroje buvo sėdėjęs su 
manimi teistasis Lapienis. Ke
lyje į rytus jis man pasakojo, 
kad toje kameroje jis labai sir
go, ko nenumirė. Gal ir nieko, 
bet dujos veikia nejuntamai. 
Jau du mėnesiai, kai mano kū
ne atsivėrė žaizdos. Baigiu ket
virtą įvairų gydymo kursą, bet 
be jokių pasekmių. Gydytojai 
stebisi. Šioje vietoje negaliu 
jiems paaiškinti galimo susirgi
mo priežasties . . .

Sunku gyventi melu pagrįsta
me pasaulyje. Vilniuje mane 
puolė kas tik laiko ir noro tu
rėjo. Paskui buvau nuteista ir 
turėsiu kalėti už nusikaltimą, 
kurio nepadariau . . .

Mūsų lageryje yra apie 2000 
moterų. Sekcijose gyvename po 
65-75. Gyvenamose patalpose 
neturime stalų — rašykite, se
sės, atsigulusios ant purvinų 
grindų!

Nesirūpinkite manimi. Aš ra
siu nusiraminimą, net džiaugs
mą maldoje, aukoje ir gero da
ryme kitiems.

Už viską dėkoju ir siunčiu 
nuoširdžiausius sveikinimus vi
siems Marijos žemės vaikams.

Ona

• Tikra Dievo meilė išsiskleidžia 
ir tikra žmogaus meile. — J. GIR
NIUS.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954 I
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STASEI GRIGAITIENEI 

tragiškai žuvus

automobilio nelaimėje, jos vyrą KĘSTUTĮ 

GRIGAITĮ, ją vaikus ir vaiką šeimas, gimines 

ir artimuosius giliai užjaučiame ir 

skaudančiomis širdimis kartu 

liūdime —

P. Armonas A. Matulevičienė

M. Barniškaitė A. B. Michelevičiai

E. S. Bakučiai V. K. Palčiauskai

E. H. Bugarevičiai O. ir J. Petrikai

1. Jonaitienė S. F. Prekeriai

E. L. Kačinskai B. A. Urbonai

A. A. Karniai M. A. Valušiai

V. K. Kleivos E. S. V eiba šia i

A. B. K Uorės J. T ūbe Ii e nė

H. Lukoševičius B. P. Zelbai

A+A
STASEI GRIGAITIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrui KĘSTUČIUI, dukrai 
mielai mūsą draugei ALDONAI VITKIENEI su 

šeima, dukrai BIRUTEI SPUDIENEI, sūnui 
KĘSTUČIUI su šeimomis reiškiame 

gilią užuojautą —

O. A. Jakimavičiai 
E. E. Miliauskai 
R. P. Bražukai 

su šeima

A. V. Ramanauskai 
su šeima

A. V. Petruliai
K. Kaknevičius 

su šeima

A+A
STASEI GRIGAITIENEI

tragiškai žuvus, skyriaus nares — dukterį ALDONĄ 
VITKIENĘ, seserį F. KUPČIŪNIENĘ, seserėčią F. 
JANAVIČIENĘ bei ją šeimas giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

KLK Moterų Draugijos 
Lietuvos Kankinių parapijos 
skyriaus valdyba ir narės

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

STASEI GRIGAITIENEI

tragiškai žuvus, Anapilio Moterą Būrelio narę 
ALDONĄ VITKIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Anapilio Moterų Būrelis

MYLIMAI MAMYTEI
A+A

STASEI GRIGAITIENEI 
tragiškai žuvus, dukrą ALDONĄ VITKIENĘ, jos 
šeimą ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Irena ir Ronaldas Cox'ai 
Marija ir Antanas Elijošiai

<&urnifure£t&
★
★
★
★ 
★

APSTATYMAS *

PILNAS
NAMUv

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Nemokamas pristatymas * Siuvamosios mašinos
• * Rašomosios mašinėlės
į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tek 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Po penktosios dainų šventės buvo surengtos eitynės prie paminklo žuvusiems kariams ir padėti du vainikai, pa
gerbiant Kanados ir Lietuvos žuvusius kovotojus. Viršuje — nešami vainikai, apačioje — giedamas Lietuvos him
nas. dalyvaujant keliem šimtam lietuvių Nuotr. St. Dabkaus

Vatikano radijas apie “Kroniką”
KL. RAZMINAS

Centrinė Vatikano radijo pro
gramų direkcija, tvarkanti 33- 
mis pasaulio kalbomis duoda
mas Vatikano radijo progra
mas, š.m. balandžio 20 d. labai 
palankiai Įvertino "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką". Pro
gą davė ”LKB Kronikos” pasi
rodymas italų kalba. Pirmųjų 
"Kronikos" dešimties numerių 

^vertimą parūpino mons. Vincas 
Mincevičius ir atskiru tomu iš
leido "Casa di Matriona-” lei
dykla Milane. Vatikano radijo 
redakcijos bendradarbis Anto
nio Mancini parengė išsamią re
cenziją, kuria pasinaudojo įvai
rių Vatikano radijo programų 
rengėjai. Savo recenzijoje A. 
Mancini rašo:

“Įvairiais atvejais jau buvo 
progų aptarti dabartinę padėtį 
Lietuvoje,- kur sovietų režimas 
taip žiauriai persekioja tikin
čiuosius už jų ištikimybę Kris
tui ir K. Bendrijai. Dabartinį 
lietuvių pasipriešinimą komu
nistiniam režimui aiškiausiai 
liudija savilaidos būdu leidžia
ma ‘Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika’, kuri pasiekia ir 
Vakarus. Italijoje jos informa
cijų skleidimu rūpinasi ELTA- 
PRESS agentūra.

“Kronikos” informacijos Va
karuose turi gyvybinės svarbos, 
nes tik tuo" būdu Lietuvos Kata
likų Bendrija gali painformuo
ti Vakarus apie savo likimą ir 
palaikyti ryši savo tarpe. Vaka
rai tačiau, kaip esame pažymė
ję. nedrįsta atvirai kalbėti prieš 
Sovietų Sąjungą ir viešoji pa
saulio opinija nutyli dabartinę 
padėtį Baltijos kraštuose, ku
riem priklauso Lietuva”.’

“LKB Kronika” jau eina šeš
tuosius metus. Pirmųjų dešim
ties numerių pasirodymas italų 
kalba leidžia tikėti, kad minė
toji leidykla pasirūpins ir kitų 
jos numerių išleidimu.

Trumpoje šio leidinio re
cenzijoje, — rašo Vatikano ra
dijo žurnalistas, — sunku išsa
kyti tą gyvatos pilnybę, kuri lie
jasi iš kiekvieno “Kronikos” 
puslapio. Ji yra redaguojama 
visos tautos. Tai visos tautos is
torija. Kaip pavyzdį norime čia 
pacituoti vieną labai jautrų 
klausimą, apie kurį praneša 
‘Kronika’, būtent, apie Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi- 
ništęrio Gromykos vizitą pas 
popiežių Paulių VI Vatikane 
1974 m. kovo 21 d. (citata paim
ta iš itališkojo “Kronikos” lei
dinio 380-381 psl.):

“Mūsų laikais labai naudinga 
kalbėti apie dialogą. Jo siekia 
taip pat katalikai ir komunistai. 
Popiežiaus pasiuntinys prieš 
kiek laiko lankėsi Maskvoje, o 
š.m, kovo 21 d. TSRS užsienio 
reikalų ministeris Gromyka ap
silankė pas popiežių Paulių VI.

Ko Lietuvos katalikai laukia 
iš būsimo dialogo su komunisti

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

ne valdžia? Katalikai yra įsitiki
nę. kad dialogas reikalingas, ta
čiau iliuzijoms nepasiduoda. 
Dialogas tik tada gali atnešti 
naudos, kai abi pusės parodo 
gerą valią. Apie komunistinės 
valdžios “gerą valią” liudija 
kunigų teismai už vaikų kateki- 
zaciją. tikinčiųjų P. Pliuiros, P. 
Petronio. J. Stašaičio Įkalini
mas už maldaknygių ir religi
nės literatūros gaminimą, tar
dymai už religinės literatūros 
turėjimą, draudimas net skųstis 
tarybinei valdžiai dėl administ- 
ratvvinio tkinčiųjų persekioji
mo, melas pasauliui apie Lietu
vos katalikų padėtį... Iki šiol 
komunistinė valdžia tikinčiųjų 
atžvilgiu naudoja tik melą ir jė
gą. Atrodo, kad dialogas su Baž
nyčia jai tik tiek reikalingas, 
kad Vatikanas tylėtų apie kata
likų persekiojimą Tarybų Są
jungoje, tikėdamasis tkinčiųjų 
būklės palengvinimo. Dialogas 
turi pasitarnauti viešosios pa
saulio opinijos suklaidinimui, 
kad Tarybų Sąjungoje esanti 
religijos laisvė”.

“Atrodo, — rašo Vatikano ra
dijo direkcijos bendradarbis, 
— Lietuvos katalikų vertinimas 
taip vadinamos Vatikano “Ost- 
politik” yra gana negatyvus. Jis 
kyla ne tik iš savaime supran
tamų persekiojamų brolių kan
čios motyvų, bet ir iš perverti

Organizacinio Pasaulio Lietuvių Dienų Komiteto pirm. J. R. SIMANAVI
ČIUS sveikina PLB seimą Toronte Nuotr, St. Dabkaus

nimo tos rizikos, kuri gali būti 
ar yra piktnaudojama atskirų 
dialogo dalyvių bei iš neįverti
nimo pasiektų rezultatų, kurie 
atrodo perdaug maži, palygi
nus juos su turėtomis viltimis”.

Baigdamas recenziją, auto
rius rašo, esą “Kronikos” leidė
jai buvo pažymėję, jog “Kroni
ka” sustos ėjusi tik tada, kai ko
munistinė valdžia Lietuvoje 
duos K. Bendrijai ir tikintie
siems bent tas laisves, kurias 
religinėm bendruomenėm už
tikrina sovietų konstitucija. 
Mes meldžiamės ir tikimės, kad 
tai kuo greičiausiai įvyktų, nors 
dabartiniu metu nesimato jo
kių padėties pagerėjimo pro
švaisčių. Tikinčiųjų persekioji
mas už religinius Įsitikinimus 
Lietuvoje šiandien yra dargi 
griežčiau vykdomas negu praei
tyje.

Recenzijos gale centrinė Va
tikano radijo programų redak
cija atkreipia dėmesį į prancū
zų jėzuitų mėnesinio _ žurnalo 
“Etudes” š.m. kovo mėnesį pa
skelbtą straipsnį charakteringai 
pavadintą — “Lietuva — K. 
Bendrijos slopinimas”. Straips
nyje skelbiama gausybė datų, 
faktų ir įvykių, paimtų iš “LKB 
Kronikos”, kurie yra daug iškal
bingesni už paties straipsnio 
reikšmę.

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Kelionė į didžiausią šventove
APARECIDA — didžiausia

Brazilijoje Dievo Motinos šven
tovė. Į ją kas sekmadienį at
vyksta per 100.000 maldininkų 
iš visų Brazilijos kraštų. Sao 
Paulo lietuviai kasmet organi
zuoja tokią maldininkų kelionę.

Šiemet ji vyko liūdnų birže
linių įvykių šviesoje. Ją orga
nizavo šv. Juozapo Vyrų Broli
ja, BL Bendruomenė ir abi pa
rapijos. Buvo pabrėžta TAU
TOS GEDULO DIENA tiek ruo
šiant kelionę, tiek pačių pamal
dų metu, tiek atspausdintais la
peliais portugališkai, kurių ke
li tūkstančiai buvo išdalinti gau
siems maldininkams. Tai kelis
kart pabrėžė ir “Radio Apare- 
cida” stotis, kelias dienas prieš 
tai nušviesdama katakombinę 
padėtį Lietuvoje.

Tad suprantama, kodėl įėjus 
į milžinišką šventovę lietuvių 
grupei su Lietuvos trispalve, 
maldininkai sutiko katakombi- 
nės Bendrijos atstovus triukš
mingom ovacijom, o per Mišias, 
kurias portugališkai atnašavo 
lietuviai kunigai — M. Valiu
kevičius iš Niteroi (Rio de Ja
neiro), Pr. Gavėnas ir P. Urbai- 
tis iš Sao Paulo —- lietuvių cho
ras giedojo lietuviškas giesmes 
kaip namie (taip prašė pats 
šventovės rektorius). Kun. Va
liukevičius karštu žodžiu primi
nė kankinę Lietuvą ir kvietė 
gausius maldininkus brazilie- 
čius už ją melstis, o taip pat' ne
pasiduoti komunizmo vilio
nėms. Prieš Mišių pabaigą kun. 
Pr. Gavėnas už Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, kurios XII šimtme
ty buvo vadinamos “Marijos že
me”, sukalbėjo “Sveika, Mari
ja” lietuviškai, o už didžiąją Ki
niją bei kitas rytų tautas kun. 
P. Urbaitis, pristatytas kaip Ki
nijos misijonierius ir kiniečių 
komunistų kankinys, sukalbėjo 
tą pačią maldą kinietiškai.

Jaunieji apie
AL. GIMANTAS

Neseniai teko kiek plačiau 
padiskutuoti įvairius bėgamojo 
gyvenimo reikalus su grupele 
lietuviškojo akademinio jauni
mo. Kalbėjomės lietuviškai, ta
čiau jauniesiems pritrūkus lie
tuviškų žodžių, teko griebtis 
anglų kalbos. Taipogi, matant, 
kad jiems sunku suprasti vieno
kias ar kitokias sąvokas lietu
viškai, reikėjo anglų kalbos pa
galbos. Vadinasi, tokia yra šios 
dienos realybė, kai dviejų kar
tų tautiečiams geresniam ar 
platesniam išsiaiškinimui gim
tosios kalbos jau neužtenka...

Ne tik svarbu, bet ir miela 
kalbėtis su jaunosios kartos at
stovais, kurie, nors ir neatsto
vauja visumai, bet tam tikra 
dalimi gali atliepti ir likusios 
mūsų jaunimo dalies nuotaikas, 
lūkesčius, įsitikinimus, išeivijos 
atžalyno mentalitetą, dvasinę 
būseną. Patirti jų nuomones 
yra būtina, ypač žinant, kad kai- 
kurie tų jaunųjų jau netrukus 
bus lietuviškojo gyvenimo va
dovaujančiomis asmenybėmis.

Atrodo, ar tik ne daugiausia 
nerimo jaunimui kelia vyresnių
jų kaip ir nuolatinis “kalimas”, 
kad lietuviai, kaip tauta, yra ge
resni už visus kitus. Jei tai yra 
tiesa, jiems jinai nėra lengvai 
priimama ar suprantama. Esą iš 
savosios aplinkos pavyzdžių jie 
to visai nemato. Jiems atrodo, 
kad lietuviai nėra nei blogesni, 
nei geresni už kitas tautybes. 
Tokie esą ir patys jaunieji, 
maždaug atitinką aplinkos vi
durki.

Stebina jaunesniuosius lietu
viškosios visuomenės visiškas 
nuomonių ir veiklos atsijimas 
nuo itin svarbių laiko ir įvykių 
diktuojamų problemų. Esą lie
tuviai visą dėmesį skiria užsie
nio politikai, kurioje jaučiasi 
žinovais. Užsienio politika esan
ti Įvairių kompleksų derinys 
su visa eile prielaidų, galimy
bių, rezervacijų ir prieštaravi
mų. Iš kur tad išeivijos vyres
nieji (beveik visi) tapo tokiais 
dideliais išmanėliais, viską no
rinčiais rikiuoti tiktai kairėn ar 
dešinėn?

Jaunuosius savotiškai skaudi
na ar bent jaudina lyg ir įsiga-
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tragiškai žuvus, dukrą ALDONĄ VITKIENĘ, jos 
šeimą, kitus artimuosius ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame —

Birutė ir Antanas Matulaičiai,
Florida

Po šventove yra salė, galinti 
talpinti 12.000 asmenų. Salės 
viduryje buvo rezervuota 600 
vietų lietuviams, kurie buvo 
numatę sibirinių trėmimų mi
nėjimą — trumpą programą 
braziliečiams. Buvo numatytas 
dėmesiui patraukti vienas 'kitas 
tautinis lietuviškas šokis. Bet, 
neseniai įvykus Marijos statu
los išniekinimui, liūdesio žank- 
lan programa buvo pakeista ir 
pasitenkinta tik padalinimu la
pelių su atvaizdu kenčiančio 
Kristaus ir Baltijos kraštų že
mėlapiu. O tekste, tarp kita ko, 
sakoma: “Atvykom čia išreikšti 
savo Motinai mūsų tautos liūde
sio; atvykom čia skelbti skriau
dos, kuri tebedaroma mūsų Tė
vynei; atvykom čia melsti lais
vės Lietuvai ir kitiem paverg
tiem kraštam...”

Ypač šiuo'tikslu — melstis 
už Tėvynę — būrelis maldinin
kų dar apėjo Kryžiaus kelius, 
kopdami į augštą ir gan statų 
“Kryžiaus kalną”.

Maldininkai pasiuntė per Va
tikano radiją solidarumo pa
reiškimą savo sesėms - broliams 
Lietuvoj ir ypač ištrėmime, pg

Brazilijos Madona dailininkės VI. 
Stančikaitės akimis

vyresmuosfus
Įėjusi mada (nebent išskyrus 
estus ir latvius) tesirūpinti gry
nai savaisiais reikalais ir pro
blemomis. Tuo tarpu daug yra 
visuotinių problemų, būdingų 
ne vien lietuviams, bet ir visai 
žmonijai, šaukiama už teisių 
pažeidimus Sovietijoje. bet ty
lima, kai panaši padėtis iškyla 
kitur. Lietuviai “nemato ir ne
girdi”, neturi savo jokios viešos 
nuomonės gyvenamojo krašto 
itin painioje ir slidžioje situaci
joje, kaip infliacija, nedarbas, 
kriminaliniai nusikaltimai, ko
rupcija, prostitucija, abortai. 
Vadinasi, kratomasi bendrųjų 
pareigų, nors tai nederėtų loja
liems krašto piliečiams. Reiš
kia, šioje plotmėje lietuvių įna
šas lygus beveik nuliui. Kodėl 
tad daug vyresniųjų vis dar ma
no, kad jie yra itin vertingi pi
liečiai, savuoju pavyzdžiu tei
giamai veikią gyvenamąją ap
linką? Ar tokiame elgesy nėra 
veidmainystės?

Nepatinka ar net savotiškai 
pykina jaunąją kartą vis dar 
pasitaikantis lyg ir nepasitikė
jimas ar jausminis nedavertini- 
mas, vis jaučiamas iš mūsų vy
resniųjų. Dar niekas “neapsi
kiaulino” (taip buvo pasakyta) 
iš jaunųjų tarpo viešais pareiš
kimais Vilniuje. O ką galima 
čia pasakyti apie vyresniuo
sius? Kažkieno paleistas šūkis 
“mylėsi Lietuvą iš tolo” svetur 
gimusiam ir kojomis nelietu- 
šiam gimtosios tėvų žemės esąs 
perdaug abstraktus šios dienos 
skubios ir efektyvios komunika
cijos eroje. Yra jaunųjų, siū
lančių aną šūkį pakeisti į “my
lėsi Lietuvą iš kiek galint ar
čiau” ar pan. Pažadinti bei pa
laikyti gilesnei Lietuvos meilei 
būtina, jų nuomone, patiems 
pajusti lietuviško juodžemio ar 
smilčių kvapą, lietuviškų laukų 
bei miškų aromatą. Tada ke
lionės Lietuvon reikštų ne tu
ristinę pramogą ar smalsumą, 
bet beveik religinį ritualą.

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

Jo Ekscelencija vysk. A. Deksnys sako pamokslą Pasaulio Lietuvių Dienų 
pamaldose Anapilio sodyboje Nuotr. St. Dabkaus

Tauta, kuri nenori mirti...
Vyskupo Antano Deksnio pamokslas Pasaulio Lietuvių Dienų 

paųialdose Toronte, Kanadoje, 1978. VII. 2
Plokite delnais visos tautos, 
džiaugsmo šauksmais šlovinkite 
Dievą. Ps. 46, 2.

Su kokiu dideliu dvasios pa
kilimu tikintieji pradeda šian
dien šv. Mišių giesmes, raginda
mi visas tautas džiaugsmo 
šauksmais garbinti Dievą.

Ir mes čia, suvažiavę iš visų 
kontinentų, esame pagauti tos 
pačios nuotaikos ir džiaugsmo.

Iš tikrųjų, ar gali lietuvis at
verti savo širdį pilnam džiaugs
mui, stodamas Dievo akivaiz
dom kai jo širdis dar pilna 
skausmo?

Ar gali lietuvis džiaugtis, ka
da jo gimtoji žemė yra paverg
ta, jos gyventojai išblaškyti po 
visą pasaulį, o tėvynėje pasili
kę yra verčiami išsižadėti Die
vo?

Kaip džiaugtis lietuviui išei
viui, žinant, kad čia nėra nė vie
nos organizacijos, nė vieno as
mens, kuris būtų atvykęs atsto
vauti savo tautai iš mūsų protė
vių žemės?

Mes1 dėlto liūdime ir skau
džiai išgyvename, kad lietuviai 
iš Lietuvos negali laisvai su 
mumis šiandien bendrauti ir iš
eivių lietuvių didžioje šventėje 
dalyvauti.

Kur tad rasti džiaugsmo lie
tuviams šiose dienose?

Giliau išmąstydimi savo tau
tos likimą, mes randame paguo
dos, matydami savo tautoje žy
dinčias dvasines vertybes.

Mūsų broliai ir sesės Lietu
voje, būdami politinėje vergijo
je ir kultūrinėje priespaudoje, 
nėra palūžę savo dvasia, nes jie 
yra suradę neišsenkamą šaltinį 
ir supratę kame glūdi jų dvasi
nis ir tautinis atsparumas.

Su šv. Pauliumi jie gali saky
ti: “Mes persekiojami, bet ne
apleisti; mes parblokšti, bet ne
žuvę” (2 Kor. 4, 9).

Tautoje išsaugotos dvasinės 
vertybės, .ypač jos religingu
mas, yra tapęs nepajudinama 
uola, į kurią atsimušę net ašt
riausi priešo ginklai atšimpa ir 
lūžta.

Valandėlei išjunkime iš savo 
minčių Lietuvos žmones, grįžki
me patys į save — į lietuvius iš
eivius ir gimusius išeivijoje.

Kokios dvasios mes esame?
Pirmiausia paklauskime sa

ve: koks motyvas bei akstinas 
atvedė mus dalyvauti šiose Pa
saulio Lietuvių Dienose, su
ruoštose Kanadoje?

Į tą klausimą įvairių atsaky
mų- išgirstume; gal ir patys ne
vienodai atsakytume.

Tačiau jie visi sutilptų vie
name pagrindiniame atsakyme: 
mus čia sukvietė Lietuvos mei
lė ir nenumaldomas troškimas 
išlaikyti tautinę sąmonę lietu
vių išeivijoje.

Toji tėvynės ir savos tautos 
meilė dega mūsų širdyse. Ji 
kaip kibirkštis įžiebia mažą ži
dinį ar užkuria didelę ugnį, ku
ri skatina mus-aukotis ir dirbti 
savo žmonių ir tėvynės gerovei.

Tai mylinčio žmogaus džiaugs
mas, kurį jis noriai aukoja Die
vui — pačiam Meilės šaltiniui.

Kodėl mums nesidžiaugti 
Viešpaties akivaizdoje, matant 
kokia dar gaji, pajėgi ir kūry
binga yra lietuvių tauta išeivi
joje!?

Koks kilnus jos jaunimas, ne
užnuodytas nihilizmo bei be
prasmio gyvenimo pomėgių, 
jeigu jis ryžtasi aukoti savo jau
nas jėgas sporto žaidynėms, 
pratyboms ir taip grūdinti save 
ateities darbams.

O mūsų dainuojanti tauta 
kiek daug meilės skiria giesmei 
ir dainai!

Mūsų kūrybingų muzikų su
burta ir meniškai paruošta, gar
bina Dievą savo chorais ir kon
certuose kelia tautos garbę sa
vųjų ir svetimųjų tarpe.

Giesmė ir daina pakelia mū
sų širdį, sužadina džiaugsmą, 
tą šventą džiaugsmą, kurį šian
dieną norime aukoti Viešpačiui.

Ištikimoji meilė savajai tau
tai neišblėsta ir ji neapsiriboja 
atliktais darbais ir nupelnytais 
garbės laurais.

z Tauta, kuri nenori mirti, pa
sidžiaugusi savo laimėjimais, 
vėl stoja į kūrybinį darbą, vėl 
kaupia savo energiją naujiems 
laimėjimams, panašiai kaip spor
tininkas, siekiąs dar augštesnio 
laimėjimo, o menininkas dar to
bulesnio grožio atskleidimo.

Ką turėtų mūsų suvažiavimai 
pramatyti, ką suplanuoti ir kaip 
turėtų lietuviai veikti, kad bū
tų pasiektas geriausias patarna
vimas savajai tautai?

Deja, mes nežinome savo tau
tos ateities. Nežinome ir visų 
galimybių, taip pat ir nevisos 
priemonės yra mūsų galioje 
pramatytiems tikslams pasiekti.

Todėl čia stovėdami prie mi
rusių lietuvių išeivių paminklų 
ir Lietuvos kankiniams dedi
kuotos šventovės artumoje, 
kreipiamės į Viešpatį, kad jis 
apšviestų mūsų protus ir rody
tų tikrus kelius.

Kunigai su vyskupais visų 
dalyvių vardu siuntė dangiška
jam Tėvui tokį prašymą per 
Kristų, maldaudami:

“Leiski, kad mūsų nepa- 
glemžtų klaidų sutema, bet kad 
būtume ir kitiems spindintys 
tiesos pavyzdžiai” (XIII sekma
dienio Mišių malda).

Tautoje įdiegta religinė są
monė ir tvirtas pasitikėjimas 
Dievu yra uola, kuri stiprina 
lietuvius Tėvynėje ir taip pat 
išeivijoje;

“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".

Tai ’ žodžiai, kuriuos lietu
viams pasakė Apaštalų Sosto 
pronuncijus Kanadai arkiv. An
gelo Palmas savo pamoksle Lie
tuvos Kankinių-šventovę šven
tinant.

Tuos pranašiškus žodžius no
rime priminti visiems jums, 
brangūs klausytojai, kad įsigi
lintume į jų prasmę.

Įsidėmėkite pagrindinę min
tį: “Tauta, kuri tiki ir kenčia 
už savo tikėjimą, niekad negali 
mirti...”

Viešpatie Dieve, tu žinai, kad 
mes, kaip tauta, nenorime mir
ti.

Apšviesk tad mus, kad geriau 
pažintume lietuvio išeivio parei
gas savajai tautai; sergėk mus 
nuo tų pavojų, kurie tautas ve
da į dvasinį bei moralinį nuo
smukį, tautos išsigimimą ir jos 
išnykimą.

Noriu baigti šios šventės pa
mokslą psalmės žodžiais:

“Laiminga tauta, kuri Tave 
garbinti moka džiaugsmingai,

Tavo veido šviesos apšviesta 
ji gyvena” (Ps. 88, 16).

Dieve, suteik mums tos švie
sos, kad mokėtume gyventi.

Telaimina Viešpats jus vi
sus. Amen.
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PAVERGTOJE TEVYNEJE
VYSKUPO GIMTINĖ

C. Kudaba, keliavęs po Žemaitiją, 
“Komjaunimo Tiesos” 115 nr. vaiz
džiai aprašo vysk. M. Valančiaus 
gimtinę: “Negilioje papėdėje pra
sideda sodžius — “Nasrėnų šuo- 
da. . .” Tiek kitados, tiek dabar di
dokas kaimas, turįs įdomių senovinių 
kiemų, nemaža pavėsingos ūksmės. 
Kai 1958 m. čia teko sukinėtis, An
tano Milašiaus sodyba lyg ir netrau
kė, niekuo neišsiskyrė iš kaimynių. 
Kas kita dabar. Jos nepravažiuosi 
nepastebėjęs čia, prie senosios klė
ties, sunkus akmuo su užrašu, jog 
čia Motiejaus Valančiaus gimtinė. 
O prie įėjimo į kiemą kiek pakylėtas 
(Vyt. Majoro darbas!) stovi Palan
gos Juzė ir žemaitiškai skelbia: “Šė
ta če, tame gyvenėmė, gėmė er pau- 
ga mono suktines, žemaitėjes rašy- 
tuos, blaivybės platintuos Motiejos 
Valančios. Meldo ožėte, paveizie- 
tė.. .” Muziejus čia atidarytas, rodos, 
1968-aisiais, taigi lygiai dešimtme
tis. Visas tas geras atsirado Kretin
gos kraštotyros muziejaus, o ypač jo 
buvusio direktoriaus Juozapo Micke
vičiaus gražaus sumanymo ir uolių 
pastangų dėka.

Kuriant M. Valančiaus gimtinės 
memorialinį muziejų, sodybą ištyrė, 
nustatė, kaip ji atrodė prieš 170 me
tų, pajūrio archeologijos ir architek
tūros žinovas inžinierius Ignas Jab
lonskis. Išliko iš rašytojo laikų klė
tis. Ne šiaip sau — didelė, pilna sa
vo sudėtimi, penkių kamarų klėtis. 
Dabar tos kamaros užlaikomos taip, 
kaip joms buvo skirta. Mergės kama
roje randame kraičio skrynią, baltom 
staltiesėm, margom lovatiesėm, 
■'ankšluosčiais papuoštą. O vaikio ka- 
naroje pilkiau. Prie šios durų stak
es užbrėžimai su metais: 1850, 1855, 
1866, 1867. . . ; matyt, savo ūgį žy
mėjo šioje sodyboje augę vaikai. 
Dabar ant klėties aukšto M. Valan
čiaus gadynės buities ekspozicija: 
girnos, žagrės, aruodai. Pagrindinė 
literatūrinė ekspozicija dabartinėje 
A. Milašiaus troboje. Žmogus muzie
jui atidavė beveik pusę namo. Ten 
yra netgi rašytojui priklausiusių 
daiktų, jo raštų leidimai, dokumentų 
kopijos. Visa sudėliota taip, kad pri
mena atskiras jo darbo ir veiklos 
sritys — beletristinę kūrybą, veik
lą švietimo, blaivybės ugdymo ba
ruose. Yra čia daraktoriaus kamba
rys, siuvėjo kampelis. Apeini, ap
žiūri ir gera palieka, kad visa tai 
yra, kad gyvena šalia. tokie kilnūs 
žmonės, atgaivinę kiekvieno prake
liaujančio džiaugsmui didžiojo že
maičio atminimą. . .”

AMATŲ DIENA
Vienuoliktoji visų amatų diena 

buvo surengta Vilniuje, Vingio par
ke. Jo pakraščiuose savo paviljonus 
įsirengė prekybininkai, o arčiau est
rados susitelkė varžybų dalyviai — 
18 kalvių, 26 puodžiai, 52 medžio 
meistrai, 48 audėjos, mezgėjos, ver
pėjos, virvių vijėjai. šventės deg
las buvo atgabentas iš Rokiškio — 
kalvio Ignoto tėviškės. Vertintojai 
verpėjų verpėja išrinko B. Puškorie- 
nę, audėjų audėja — E. Beinorienę, 
mezgėjų mezgėja — J. Januškienę, 
puodžių puodžiumi — V. Damkų, kal

Hamiltono Lietuvių 
Kredito KooperatyvuiTALKA

REIKALINGAS TARNAUTOJAS

paskolų reikalams (Loan Officer), mokantis lietuvių kalba, 
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vių kalviais — P. Mažiekį ir A. Du- 
dinską, drožėjų drožėju — I. Užkur
nį. Koncertinę programą atliko folk
lorinis Vilniaus universiteto ansam
blis, kaimiška Trakų rajono kapela 
“Galvė”, etnografinis Vilniaus elek- 
trografijos instituto ansamblis “Sa- 
dauja" ir žiūrų kaimo dzūkės. Pet
ras Jankauskas nupynė vygę, atei
ty gimsiančiam 500.000-tajam Vil
niaus gyventojui.

ATEITIES VILNIUS
Partinis šio miesto komitetas bir

želio 14 d. posėdyje svarstė Vilniaus 
ateities planus. Pagrindinį praneši
mą padarė II sekr. V. Klikūnienė. Iš 
jo paaiškėjo, kad 1980 m. pabaigoje 
Vilniaus gyventojų skaičius jau per
žengs pusę milijono. Prisitaikant 
Prie jų poreikių, gyvenamasis plotas 
bus padidintas iki 7 milijonų kv. 
metrų, bus plečiama valomųjų van
dens įrengimų statyba. Naujų pra
monės įmonių atsisakoma, bet gamy
bos apimtį tikimasi padidinti darbo 
našumu. Į planus yra įtraukti nauji 
kultūros, mokymo, sveikatos apsau
gos objektai, didelis dėmesys ideo
loginiam darbui su vilniečiais. Po
sėdyje dalyvavo rusas L. Maksimo
vas — vilniškės kompartijos centro 
komiteto pramonės ir transporto 
viršininkas.

KIAULIŲ PROBLEMA
“Tiesa” 143 nr. atskleidė kiaulių 

problemą Kupiškio rajono “Vieny
bės” kolchoze, kur jos buvo penimos 
apšalusiomis bulvėmis, runkeliais 
bei kitu netinkamu pašaru. Pernai 
šiame kolchoze nudvėsė 292 kiau
lės, kurių tarpe buvo net 273 parše
liai. Nuostolio susilaukta 6.500 rb. 
Per šių metų keturis mėnesius jau 
krito 125 kiaulės, atnešdamos 3.462 
rb. nuostolio. Kontrolės metu paaiš
kėjo, kad trūksta 26 paršelių. Jų kri
timas buvo nuslėptas, norint suma
žinti tikrąjį nudvėsusių kiaulių skai
čių. Piniginės baudos susilaukė kol
chozo pirm. E. Meškauskas su vyr. 
zootechnike I. Jašinskaite. Rašoma, 
kad už šiemetinį paršelių trūkumą 
atsilygino buvusi kiaulių ūkio vedė
ja A. SĮučkienė ir buvęs veterinari
jos gydytojas P. Žiūra. Jie, matyt, 
jau atleisti iš darbo “Vienybės” kol
choze.

P. CVIRKOS GIMTADIENIS
Speciali komisija rūpinasi septy

niasdešimtuoju Petro Cvirkos gim
tadieniu 1979 m. kovo 12 d. Jis bus 
paminėtas specialiais vakarais Vil
niuje, Kaune, Jurbarke ir net kon
certu Maskvoje. Tradicinis novelės 
vakaras Įvyks P. Cvirkos gimtinėje 
Klangiuose. Numatoma respublikinė 
konferencija “P. Cvirka ir dabartinė 
lietuvių literatūra”, sukaktuvinė pa
roda Vilniuje “P. Cvirka dailėje, li
teratūroje, teatre, kultūriniame bei 
visuomeniniame gyvenime”. Minėji
mus taipgi turės surengti augštosios, 
vidurinės ir profesinės technikos mo
kyklos. Įmonėse, kolchozuose, sov- 
chozuose, bibliotekose bei kultūros 
namuose planuojami susitikimai su 
P. Cvirkos amžininkais, rašytojais, 
literatūros kritikais.

V. Kst.

Floridoje,
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Čiurlionio ansamblis iš Klevelando, vadovaujamas muz. A. Mikulskio, gieda jo sukurtas lietuviškas Mišias Pasau
lio Lietuvių Dienų pamaldose Anapilio sodyboje Nuotr. St. Dabkaus

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ METINĖS.
Birželio 18 d., 7 v.r., prie Sv. Kazi
miero lietuvių šventovės esančio 
kankinių kryžiaus gedulo ženklan 
iki pusiau stiebų buvo pakeltos Lie
tuvos ir Kanados vėliavos. 9.30 v.r. 
pradėjo rinktis su vėliavomis uni
formuoti DLK Gedimino šaulių kuo
pos šauliai, Royal Canadian Legion 
Delhi skyriaus veteranai ir Simcoe 
Army, Navy and Air Force vetera
nų vėliavų tarnyba — Color Party. 
Iš viso buvo 15 vėliavų. 10 v.r. visi 
rikiuotėje su vėliavomis ir vainikais, 
DLK Gedimino šaulių kuopos pirm. 
S. Jakubicko vadovaujami, žygiavo į 
šventovę pamaldoms. Pamaldas už 
ištremtuosius ir kankinimų kamero
se žuvusius lietuvius laikė iš Austra
lijos atvykęs kun. L. Kemėšis, kuris 
dienos rimčiai pasakė labai taiklų 
pamokslą.

Po pamaldų šauliai, kanadiečiai 
veteranai ir visa visuomenė sustojo 
prie kankinių kryžiaus, kur kun. dr. 
J. Gutauskas sukalbėjo maldą už lie
tuvius kankinius ir anglų kalba su
pažindino kanadiečius veteranus su 
minėjimo reikšme ir komunizmo 
brutalumu.

Po kun. dr. J. Gutausko maldos 
kankinių garbei buvo padėti vaini
kai prie kryžiaus — Delhi Lietuvių 
Bendruomenės, Delhi ir Simcoes ka
nadiečių veteranų. Trimituojant ir 
vėliavoms gerbiant dviejų minučių 
tyla buvo prisiminti siaubingi trė
mimai ir visa kančiančioji lietuvių 
tauta.

Antrą kartą trimitams sugaudus 
ir vėliavas pakėlus, prabilo S. Jaku- 
bickas. Jis kvietė visus lietuvius bū
ti ištvermingais ir šventai tikėti į 
Lietuvos valstybinį prisikėlimą, nes 
laisvasis pasaulis vis daugiau pra
deda suprasti komunizmo grėsmę.

Sugiedojus “Marija, Marija”, visi 
šventės dalyviai parapijos salėje ka
talikių moterų draugijos buvo pa
vaišinti užkandžiais ir kava.

AMŽIAUS SUKAKTIS. 1978 m. 
birželio 11 d. Marija Rudokienė sa
vo artimųjų tarpe atšventė savo am
žiaus 70 metų sukaktį savo namuose 
Delhi. Ta proga jai sugiedota “Il
giausių metų” ir įteikta prisimini
mui dovanėlių.

NORFOLK ŠVIETIMO VADYBOS 
posėdis. 1978 m. birželio 20 d. Mrs. 
Venten iniciatyva į švietimo .vady
bos posėdį buvo sukviesti 45-ki tau
tybių atstovai padiskutuoti sekma
dieninių mokyklų klausimo, nes sun
ki finansinė padėtis verčia atsisaky
ti šeštadieninių-sekmadieninių mo
kyklų finansavimo. Energingas Mrs. 
Venten tautinių mokyklų gynimas ir 
tautybių atstovų skaičius padarė įta
kos į švietimo vadybą ir po ilgesnių 
diskusijų bei svarstymų tapo priim
tas nutarimas ir toliau remti lėšomis 
minėtas mokyklas. Posėdyje iš lie
tuvių dalyvavo: Birutė Vytienė, Ago
ta Ratavičienė, Stasys Beržinis ir 
Stepas Jakubickas.

Stepas Jakubickas

S HAMILTON
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖSE Toronte labai gražiai 
pasirodė Hamiltono sporto klubo 
“Kovas” atstovai, laimėdami 20 me
dalių — po 7 aukso bei sidabro ir 6 
bronzos. Plačiau — sporto sk.

GIMINIŲ APLANKYTI Vokieti
joje išvyko H. Baronienė ir dukra 
Jūratė. K. B.

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖS 
(liepos 23) ruoša vyksta sėkmingai. 
Loterijos bilietai platinami, sve
čiams pavaišinti maistą ruošia Z. Ul- 
binienė, B. Juodienė iš Niagara 
Falls, M. Paukštienė ir D. Dauginie
nė iš St. Catharines, Ont. Gegužinė
je gros plokštelių muzika, vadovau-
jant Arūnui šetikui. Iš gauto SLA (Nukelta į 8 psl.)

Sibirinių trėmimų minėjime Delhi, Ont., kun. dr. J. Gutauskas kalba maldą 
už lietuvius kankinius prieš vainiko padėjimą. Apačioje — dalis minėjimo 
dalyvių, susirinkusių iš plačios apylinkės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas m bm

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 ■ ALU A
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais-nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais ndo 
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.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupos 7’/z %
term, depozitus 1 m. 8% %
term, depozitus 3 m. 9’/4%
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10%
nekiln. turto pask. 9% %

gegužinės pelno bus įamžintas Lie
tuvos laisvės kovotojo Juozo Dau- 
manto-Lukšos vardas, įnešant į KL 
Fondą jo vardu $100.

SLA 72 kuopos tokią veiklą verti
na ir buvęs politinis kalinys Simas
Kudirka, su kuriuo teko kalbėtis PL 
Dienose Toronte. S. Kudirka pagei
davo, kad sekančiais metais būtų 
įamžintas vienas iš žymiausių politi
nių kalinių, kuris buvo žiauriai tar
domas ir verčiamas “apgailestauti 
nusikaltimus”. Jis didvyriškai kovo
jo prieš Lietuvos okupantą ir buvo 
pasmerktas lėtai mirčiai — mirė 
kaip kovotojas ir kankinys. S. Ku
dirka prisidėjo ir prie Juozo Dau- 
manto-Lukšos vardo įamžinimo.

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

BOSTONO LIETUVIAI “Lietuvių 
enciklopedijos” ir “Encyclopedia Li- 
tuanica” leidybos užbaigtuves pami
nės š. m gruodžio 3, sekmadienį, 4 
v. p.p., Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėse. Tada skaitytojus jau bus pa
siekęs paskutinis — VLtasis angliš
kosios lituanistinės enciklopedijos 
tomas. Enciklopedijų leidėjui Juo
zui Kapočiui ir jo talkininkams pri
klauso ne tik išeivijos, bet ir visos 
mūsų tautos padėka už atliktą tokį 
svarbų darbą. Pabaigtuvių švente 
rūpinasi specialiai šiam reikalui su
darytas komitetas: pirm. inž. J. Da- 
čys, sekr. A. Lileikis, ižd. inž. J. Sta
šaitis; programos vadovasJS. Santva
ras ir spaudos atstovas P. žičkus.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPO
ZIUMO tarybos posėdyje Palos Par
ke, III., dalyvavo dr. G. B a 1 u k a s, 
inž. S. Jokūbauskas, inž. A. Kerelis, 
inž, J. Rimkevičius, dr. T. Remeikis 
ir kun. V. Rimšelis, MIC. Jie nutarė 
organizacinį komitetą pavadinti vyk
domuoju komitetu. Kadangi kaiku- 
riems lituanistams nepatinka į sim
poziumo pavadinimą įjungti žodžiai 
“mokslo ir kūrybos”, laukiama pa
siūlymų pavadinimui pakeisti. Ta
ryba savo reikalų vedėju išrinko inž. 
J. Rimkevičių, 4627 So. Kilpatrick 
Ave., Chicago, HI. TeL 312-585-1983. 
Jis teiks informacijas visais sekančio 
simpoziumo reikalais. Ketvirtąjį sim
poziumą nutarta rengti vėl Čikago
je 1981 m. Padėkos Dienos savait
galį. Dr. T. Remeikis siūlė nesiribo
ti vien Amerikos lietuvių mokslinin
kais, bet kviestis juos ir iš kitų vals
tybių. Tai padidintų išlaidas, bet su
stiprintų simpoziumus. A. Kerelis 
kalbėjo apie galimybę simpoziumą 
surengti Australijoje. Jį suorgani
zuotų patys to krašto lietuviai, tik 
jiems reikėtų pasiųsti 8-10 įvairių 
sričių mokslininkų iš JAV.

ALTos IR JAV LB VALDYBŲ 
atstovų pastarimas įtampos mažini
mo ir veiklos derinimo klausimais 
įvyko birželio 18 d. Ročesteryje. 
JAV LB krašto valdybai atstovavo 
pirm. inž. A. Gečys ir ryšininkas 
Vašingtone A. Gureckas, ALTos val
dybai — vicepirmininkui dr. L. 
Kriaučeliūnas ir dr. J. Valaitis. Pa
daryti nutarimai bus paskelbti vė
liau, kai juos oficialiai patvirtins 
šių organizacijų vadovybės.

TAUTINĖSE ČIKAGOS KAPINĖ
SE a.a. muz. K. Steponavičiaus atmi
nimas buvo pagerbtas skulptoriaus 
R. Mozoliausko sukurtu antkapiniu 
paminklu. Jį gegužės 28 d. pašventi
no kun. dr. J. Borevičius, SJ, skam
bant E. Zapolienės diriguojamo 
“Pirmyn” choro giesmei. Iškilmei 
vadovavo sol. A. Brazis, kalbėjo M. 
Gudelis ir V. Kasniūnas. Velionis il
gus metus vadovavo “Pirmyn” cho
rui, statė operetes, lygiai prieš 40 
metų su šiuo choru buvo nuvykęs 
Lietuvon. Paminklo akmenyje iškal
ti žodžiai skelbia: “Pamilęs Lietuvą 
iš tolo, jis tiltą nutiesė iš muzikos 
garsų tarp čia atklydusiųjų iš tėviš
kės namų”. Iškilmėje dalyvavo ve- 
lionies našlė muz. A. Steponavičie
nė ir dukra Ramona.

ISTORIKĖ DR. VANDA SRUO
GIENĖ, sunkokai susižeidusi, gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje. 
Pamažu sveiksta ir tikisi netrukus 
grįžti namo.

KLEVELANDO DIENRAŠČIO 
“Plain Dealer” pranešimu gegužės 
30 d. laidoje, meno taryba Ohio Arts 
Council L. S a g i o vadovaujamai 
“Grandinėlei” paskyrė $7.000. 
“Grandinėlė” 1978 m. pabaigoje da
lyvaus Australijos Lietuvių Dienose, 
koncertuos pagrindinėse lietuvių ko
lonijose. Ji taipgi yra pakviesta ir į 
IV pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą, įvyksiantį 1979 m. liepos 11-29 
d.d. Britanijoje ir V. Vokietijoje.

Argentina
MOTINOS DIENĄ Berisso lietu

viai minėjo gegužės 28. Mišias už 
gyvas bei mirusias motinas Marijos 
Krikščionių Pagalbos šventovėje su 
šiai progai skirtu pamokslu atnaša
vo kun. J. Petraitis, MIC. Pamaldos 
baigtos visų dalyvių sugiedota gies
me “Viešpaties angelas”. Oficialioji 
dalis įvyko Mindaugo Draugijos pa
talpose. Paskaitą apie motinas skai
tė pirm. Jurgis šišlauskas, sveikini
mo žodį tarė kun. J. Petraitis, MIC. 
Tautinius šokius šoko mažieji, vidu- 
tinieji ir vyresnieji šokėjai, paruoš
ti N. Sevenytės, su akordeonistų L. 
Gabriūno ir A. šaulio palyda. Jau
noji sol. Adriana Jocytė padainavo 
tris dainas. Programai vadovavo V. 
Bukauskaitė-Persico. Minėjime da- 
lyvavusiom motinom įteikta po gėlę.

TAUTINĖ ARGENTINOS ŠVEN
TĖ (25 de Mayo — 25-ji gegužės) 
Berisse buvo paminėta paradu, ku
riame dalyvavo kariuomenės bei jū
rininkų daliniai, gaisrininkai, šiame 
mieste gyvenančios etninės grupės. 
Lietuviams atstovavo Mindaugo 
Draugija, žygiavusi su savo vėliavo
mis, dvi tautinių šokių grupės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais. 
Draugijos pirm. J. šišlauskas buvo 
įsijungęs į oficialią grupę su val
džios pareigūnais.

FELIKSAS GRIŠKA, Mindaugo 
Draugijos steigėjas ir pirmasis jos 
pirmininkas, liepos 8 d. Berisse at
šventė devyniasdešimtąjį savo gim
tadienį. Su žmona Terese Sasnaus
kaite jis užaugino du sūnus, sukūru 
sius gražias lietuviškas šeimas. Jo 
trys vaikaičiai taip pat yra veiklūs 
Mindaugo Draugijos nariai.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIAI 

SKAUTAI savo veiklos trisdešimt
metį (1949-79) paminės specialiu 
leidiniu, kuriam jau telkiama me
džiaga. Leidinio ruošs- rūpinasi šiam 
tikslui sudarytas komitetas: v.s. dr. 
Petras Neniškis, ps. M. Neniškienė, 
ps. A. Žalnieriūnaitė, rėmėjas L. Ta
mošauskas. Talkon kviečiami ir bu
vusieji Venecuelos lietuvių skautai, 
dabar gyvenantys JAV ir Kanadoje 
bei kitose valstybėse. Komitetas lau
kia rašinių su nuotraukomis ir finan
sinės paramos. Kreiptis šiuo adresu: 
Dr. P. Neniškis, Calle Lopez Latou- 
che 100-231, Valencia, Venezuela.

Australija
A.a. VACLOVO ŠLIOGERIO LAL 

DOTUVĖS Sydnėjuje buvo atidėtos 
trim savaitėm iki birželio 2 d., ti
kintis, kad iš Lietuvos bus išleista 
ten gyvenanti jo žmona Elena. Hel
sinkio susitarimai tokiais atvejais 
užtikrina skubų vizos išdavimą. So
vietų Sąjunga šią taisyklę sulaužė — 
Elena Šliogerienė nebuvo išleista į 
laidotuves. Jose tegalėjo dalyvauti 
Sydnėjuje gyvenantis velionies sū
nus Vytenis su marčia. Gedulingas 
pamaldas su velioniui skirtu pa
mokslu laikė kun. P. Butkus, garbės 
sargyboje prie karsto stovint ramo- 
vėnams. Oficialus ALB krašto val
dybos vicepirm. V. Patašiaus bei or
ganizacijų atstovų atsisveikinimas 
su a.a. V. Šliogeriu Įvyko kremato
riume. Senovinę raudą sugiedojo G. 
Kazokienė, A. Arienė, E. Belkienė 
ir G. Žigaitytė.

Britanija
MANČESTERIO IR BRADFORDO 

LIETUVIAI tautiečių trėmimus į 
Sibirą minėjo birželio 18 d. Mančes- 
teriečiai susirinko Mostono katalikų 
kapinėse prie paminklinio lietuvių 
kryžiaus. Dalyvaujant organizaci
joms su savo vėliavomis, šiai progai 
skirtas maldas skaitė kun. V. Kamai- 
tis ir tarė žodį apie išvežtuosius, jų 
iškentėtas kančias. Lietuvių klube 
paskaitą skaitė H. Vainys, savo eilė
raštį — M. Ramonas. Bradfordo lie
tuviai minėjimą pradėjo savo kapel
iono kun. J. Kuzmickio Mišiomis ir 
pamokslu Šv Onos šventovėje. Po 
pietų minėjimas buvo tęsiamas Vy
čio klubo salėje. Įvadinį žodį tarė D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos sky
riaus pirm. A. Bučys. Trėmimų Sibi
ran siaubą išryškino paskaitininkas 
K. Bivainis, plačiau paliesdamas so
vietinę Lietuvos okupaciją, tragišką 
partizanų likimą. Grąžą dainų pro
gramą atliko N. Vainofiūtės vado
vaujamas Nottingham© moterų seks
tetas — V. Montvilaitė. J. Maka- 
veckienė, I. Stulgienė, S. šmitaitė, 
E. Vainorienė. Jos taipgi padainavo 
ir duetų. Minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu ir vaišėmis.

Šveicarija
POGRINDINĖS “AUŠROS” 5 nr, 

išleistą Lietuvoje 1977 m vasario 16 
d, specialiu leidiniu paskleidė “Ins- 
titut Glaube in der 2. Welt” (“Tikė- 
kėjimo antrajame pasaulyje institu
tas”). Vertimas į vokiečių kalbą — 
Jurgio Lagino. Įvadą, skaitytojus su
pažindinantį su istoriniais Lietuvos 
metmenimis bei dabartine jos būkle, 
parašė dr. Albertas Gerutis. Viršelį 
puošia nespalvotas Vytis su užrašu: 
“Aušra — Die Morgenroete. Eine 
Zeitschrift aus de mlitauischen Un- 
tergrund in deutscher Uebersetz- 
ung”.

Vokietija
LUEBECKO BALTIEČIAI Sibiro 

tremtinius prisiminė birželio 18 d. 
atskiromis katalikų ir evangelikų pa
maldomis, šioms metinėms skirtais 
pamokslais. Bendros vokiečių ir lie
tuvių katalikų pamaldos buvo laiko
mos švč. Jėzaus širdies šventovėje, 
dalyvaujant kunigams — T. Bultjer, 
S. Ren, A. Smelter ir V. šarkai. Po 
to visi baltiečiai susirinko prie pa
grindinių Vorwerker kapinių vartų 
ir procesija nužygiavo prie tautinių 
paminklų. Kiekviena grupė prieš
akyje nešė gėlių vainikus su tauti
nių spalvų kaspinais bei atitinka
mais įrašais. Prie lietuvių paminklo 
žodį tarė VLB Luebecko apylinkės 
valdybos pirm. Pranas Kotkis ir 
kun. Vaclovas šarka, čia buvo sukal
bėtos maldos, sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas. Po reli
ginių apeigų įvyko bendros baltie- 
čių vaišės “Tannenblick” svetainė
je. Luebecko ir apylinkių lietuviai 
vėl susitiko birželio 24 d. prie Jo
ninių laužo Bad Schwartau vietovė
je. Svečių susilaukta iš Hamburgo, 
Pinnebergo, Neustadto ir Rends
burg©.

MUENCHENO “RATUKAS” ge
gužės 6 d. dalyvavo net dviejuose 
renginiuose: “Europa - Union” — 
prie šio miesto rotušės ir Motinos 
Dienos minėjime — “Susitikimo na
muose”. Rotušės aikštėje “Ratukas” 
šoko tautinius šokius, o motinoms 
atliko ilgoką dailaus žodžio, poezi
jos, dainos, muzikos ir šokio pynę. 
Jon buvo įtraukta iš Los Angeles 
atsiųsta kompoz. G. Gudauskienės 
“Lopšinė” ir Vilniaus Aušros Vartuo
se išgirsta giesmė Marijai. Gegu- 

'žės 12 d. “Ratuko” nariai — 16 
merginų ir vaikinų pradėjo dviejų 

.■ savaičių atostogas Ispanijoje, Beni- 
dormo vasarvietėje, išsinuomoję tris 
butus prie pat jūros kranto Iš čia 
buvo aplankyta didžiausia Ispanijos 
grota Canalobre, paviešėta Barcelo- 
noje.
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Penktosios Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių dainų šventės jungtinio choro dalis. Iš viso buvo apie 1400 dainininkų Nuotr. St. Dabkaus

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės
Dalyvavo daug sportininkų iš Š. Amerkos ir Australijos * Buvo rungiamas! daugelyje sporto šakų * 

Čia skelbiami kaikurie rezultatai
Žaidynės Toronte prasidėjo 

birželio 27 d. ir baigėsi liepos 
3 d. Jos vyko gražiose septynių 
gimnazijų salėse, “Etobicoke 
Olympium”, Lietuvių Namuose 
ir septyniuose parkuose, žiūro
vams teko pasirinkti įtik jiems 
įdomias žaidynes, nes tuo pačiu 
laiku vyko i daug žaidynių skir
tingose vietose. Kaikuriose žai
dynėse žiūrovai buvo labai ak
tyvūs, prįsidėdami entuziastiš
kai prie sportininkų laimėjimų. 
Ypač energingi garsai lydėjo 
krepšinio baigmės rungtypes, 
kai tūkstantinė žiūrovų dalis 
šaukė už vienų ar kitų laimėji
mus, lyg garvežiai būtų salėje 
važinėj ę.

Pirmųjų vietų laimėtojai bu
vo apdovanoti auksiniais meda
liais, antrųjų — sidabriniais, o 
trečiųjų — bronziniais. Indivi- 

. dualiose varžybose medaliai bu
vo Įteikti laimėjusiam asmeniui, 
o grupinėse varžybose' medalius 
gavo kiekvienas komandos da
lyvis, jei laimėjo komanda.

Šachmatai
Toronto Lietuvių Namuose 

VI. 29 — VII. 1 turėjome PLS 
Žaidynių šachmatų varžybas, 
kurios dalyvių skaičiumi ir jų 
pajėgumu buvo didžiausios mū
sų šachmatų gyvenime. Rungė
si Kanados, JAV, Australijos ir 
Anglijos lietuviai, iš viso 33 
šachmatų žaidėjai, jų tarpe mū
sų Įžymybės: tarptautinis meis? 
teriš Povilas Vaitonis iš Hamil
tono, dukart laimėjęs visos Ka
nados šachmatų meisterio var
dą, USCF meisteris Vytas Pal- 
čiauskas, dabar dalyvaująs ko
respondentinių šachmatų pa
saulio pirmenybių baigmėje 
(JAV komandos sudėtyje) ir 
World Cup baigminėse; Kazys 
Škėma, buv. Bostono, Detroito 
ir Mičigano meisteris; Australi
jos lietuvių pirmenybių nugalė
tojai A. Baltutis ir Dambraus
kas, taip pat ŠA lietuvių p-bių 
nugalėtojai K. Merkis (1955), R. 
Vaičaitis (1976) ir E. Staknys 
(1977). Pasigedome Povilo Taut- 
vaišo, daugkartinio Čikagos ir 
Illinois meisterio, ir kitų čika- 
giečių, taipogi Algirdo Nasvy- 
čio iš Klevelando ir .vienintelio 
lietuvių didmeisterio Romano 
Arlausko iš Australijos.

Pirmenybių eiga pateikė di
džiausią staigmeną,, kai ketvir
tame rate Povilas Vaitonis turė
jo prarasti tašką prieš labai kie
tai ir sumaniai kovojusį žymiai 
jaunėsi už jį R. Vaičaiti, 31 m. 
amžiaus torontiškį. Į pabaigą 
penkių valandų kovos, be Vai
čaičio, atsirado Povilui dar ant
ras priešininkas — tai laiko ?to- 

Čikagos sporto klubas “Lituanica” žygiuoja Pasaulio Lietuvių Sporto žai- 
dyhių atidarymo iškilmėje Toronte Nuotr. J. Bakevičiaus

ka, nes laikrodžio rodyklė gra
sino kritimu.

Paskutiniame rate Vaičaičiui 
teko susitikti su didžiuoju favo
ritu V. V. Palčiausku, Cham
paign, Ill. Ir čia labai įtempta 
kova pasibaigė Vaičaičio laimė
jimu, drauge suteikdama jam 
PLSŽ nugalėtojo vardą, iškovo
jusio visus 5 taškus iš 5 galimų 
(!). Antroj vietoj liko V. V. Pal- 
čiauskas 4 tš., trėčioj — Juozas 
Chrolavičius, Hamiltono, taip 
pat 4 tš. Keturis taškus surinko 
taipogi P. Vaitonis. Po 3Vz taš
ko surinko A. Baltutis, Austra
lija, ir S. Ramanauskas, Toron
to. Po 3 taškus gavo K. Škėma, 
Detroitas, E. Staknys, N.Y., K. 
Merkis, Bostonas, Z. Bliznikas 
ir A. Simonaitis, abu N.Y. Po 
21/2 taško, t.y. 50%, surinko J. 
Karpavičius, Australija, Aloy
zas Počas ir 13-metis Andrius 
Kulikauskas, abu iš Kaliforni
jos. Žymėtina', kad šis' jaunuo
lis sužaidė lygiomis su eksper
tu K. Škėma.

Pirmenybės užbaigtos ŠALF 
ASS šachmatų vadovo K. Mer
kio žodžiu ir žaidynių medalių 
išdalinimu laimėtojams. Tai at
liko Toronto Lietuvių Namų 
atstovas p. Senkus. Medalius 
laimėjo: aukso — R. Vaičaitis, 
sidabro — V. V. Palčiauskas, 
bronzos —Jz. Chrolavičius. Me
dalius dar laimėjo geriausi kla
sių žaidėjai: P. Vaitonis, S. Ra
manauskas, A. Bučys, Anglija, 
ir N. Girtautas1, Detroitas.

Šios pirmenybės buvo gerai 
surengtos ir sutraukė geriau
sias mūsų šachmatų jėgas bei 
didžiausią dalyvių skaičių, ko
kio dar neturėjome mūsų šach
matų varžybose. Organizacinį 
pirmenybių darbą atliko ŠALF 
ASS šachmatų vadovas, o visą 
“ūkinę” sritį (patalpų, turnyro 
direktoriaus pakvietimo; šach- 
matų setų, laikrodžių bei užkan
džio ir kt. reikalų) tvarkė Vyt. 
Genčius, Toronto lietuvių šach
matų klubo .pirmininkas. Tur
nyro direktorium buvo pakvies
tas Eric Malsten, Toronto Chess 
Club.

Baigdamas rašinį, tariu nuo
širdų ačiū Dzidui ir Stasei Gir
dzijauskams už šiltą viešnagę 
jų namuose. K. M.

Krepšinio rezultatai
Vyrų: Į vieta — Neris, Čika

ga, II — Bostono LPDSK, III 
— Lituanica, Čikaga, IV—Auš
ra, Torontas. Dalyvavo 13 ko
mandų.

Moterų: I vieta — Australi
jos rinktinė, II — Kovas, Ha
miltonas, III — Aušra, Toron
tas. Dalyvavo 6 komandos.

• Jaunių A: I vieta — LAK, 
Niujorkas, II — Lituanica, Či-> 
kaga, III — Neris, Čikaga. Da
lyvavo dešimt komandų.

Jaunių B: I vieta — Neris, 
Čikaga, II — Žaibas, Klevelan- 
das, III — Vytis, Torontas. Da
lyvavo 7 komandos.

Jaunių C: I vieta — LAK 
Niujorkas, II — yytis, Toron
tas, III — žara, Čikaga. Daly
vavo 6 komandos.

Tinklinio rezultatai
Vyru: I vieta — Neris, Čika- 

gaga, 16:14, 15:19, 15:9, II — 
Grandis, Bostonas, III — Žai
bas, Klevelandas. Dalyvavo 6 
komandos.

Moterų: I vieta — žaibas, 
Klevelandas, 15:1, 1,5:4, II — 
Žara, Čikaga, 15:11, 15:10, III 
— Aušra, Torontas, 15:3, 16:14. 
Dalyvavo' 7 komandos.

Mergaičių A: I vieta — Ne
ris, Čikaga, 15:12, 15:12, I< — 
Žara, Čikaga, 15:3, 14:16, 15:17, 
III — Aušra, Torontas. Dalyva
vo 7 komandos.

Mergaičių B: I vieta — Ne
ris, Čikaga, 15:3, 15:5, II — Ža
ra, Čikaga, 15:8, 16:14, III — 
Aušra, Torontas, 4:15, 15:10, 
15:6. Dalyvavo 6 komandos.

Kojinis (futbolas)
Baigminiame žaidime susiti

ko Niujorko ir Čikagos lietuvių 
komandos. Abi gražiai valdė 
sviedinį, žaidimas buvo įdomus. 
Žaidimo laiką baigė 2:2 rezul
tatu. Tada buvo pratęstas laikas 
10 minučių, per kurį nebuvo pa
siekta naujų rezultatų. Po to 
buvo mušami baudiniai iš 11 
metrų. Niujorko komanda įmu
šė 5 baudinius, o Čikagos — 4. 
Tokiu būdu pirmą vietą laimė
jo Niujorko lietuvių komanda. 
Čikagos komandai teko antra 
vieta, žaidimo metu truputį li
jo, tad buvo labai nedaug žiū
rovų.

Stalo tenisas
Komandinės vyrų žaidynės:

1. Toronto Vytis, 2. Niujorko 
LAK, 3. Hamiltono Kovas.

Moterų komandinės: 1. To
ronto Vytis, 2. Niujorko LAK, 
3. Australija.

Vyrų individualinės: 1. Algis 
Saunoris — Hamiltono Kovas,
2. Vytautas Sirjatavičius — 
Australija,' 3. Emilijus Vaiče
kauskas — Toronto Vytis.

Jaunių A: 1. Petras Tutlys — 
Toronto Vytis, 2. Ramūnas Ivaš
ka — Bostono Grandis, 3. Ro
mas Marcinkevičius — Toronto 
Vytis.

Jaunių B: 1. Petras Tutlys — 
Toronto Vytis, 2. Ramūnas Ivaš
ka — Bostono Grandis, 3. Jonas 
Krivas — Toronto.

Jaunių C: 1. Romas Marcin
kevičius — Toronto Vytis, 2. 
Ričardas Nemickas — Niujor
ko LAK, 3. Jonas Krivas — To
ronto.

Moterų individualinėse: 1. Bi

AtA
STASEI GRIGAITIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrą KĘSTUTĮ, dukras — 
ALDONĄ, BIRUTĘ, sūnų KĘSTUTĮ su šeimomis, 
seserį F. KUPČIŪNIENĘ su šeima giliai užjaučia
me ir kartu liūdime —

Marija ir Antanas Basalykai

rutė Plučaitė — Toronto Auš
ra, 2. Glorija Nešukaitytė — 
Toronto Vytis, 3. Dana Gvildytė
— Niujorko LAK.

Mergaičių A: 1. Dana Gvildy
tė — Niujorko LAK, 2. Birutė 
Plučaitė — Toronto Aušra, 3. 
Glorija Nešukaitytė — Toronto 
Vytis.

Mergaičių B: 1. Rama Gvil
dytė Niujorko LAK, 2. Audra 
Bačkaitytė — Vašingtono Vė
jas, 3. Ramona Raguckaitė — 
Hamiltono Kovas.

Mergaičių C: 1. Rama Gvil
dytė — Niujorko LAK, 2. Ra
mona Raguckaitė — Hamiltono 
Kovas, 3. Dona Bernotaitė — 
Hamiltono Kovas.

Moterų dvejetas: 1. Dana 
Gvildytė — Rama Gvildytė, 2. 
Ona Pilkienė — Ona Bone, 3. 
Ramoria Raguckaitė — Dona 
Bernotaitė.

Vyrų dvejetas: 1. Emilijus 
Vaičekauskas —Jonas Nešu- 
kaitis, 2. Vytautas Sirjatavičius
— Antanas Andrikonis, 3. To
mas Vainius — Pranas Gvildys.

Mišrus dvejetas: 1. Tomas Vai
nius — Dana Gvildytė, 2. Jonas 
Nešukaitis — Rąmona Raguc
kaitė, 3. Vytautas Sirjatavičius
— Ona Bone.

Šaudymo varžybos
“Free Pistol” pistoletai, .22 

kai. (600): Ivaška, D. Rymantas, 
Bostonas, 274, auksinis, Tamu- 
laitis, Vytautas, Torontas, 235, 
sidabrinis, Benas, Alis, Kleve
landas, 233, bronzinis.

‘‘English Match” šautuvu gu
lom, .22 kai. (600): Šostakas, Jo
nas, Detroitas, 581, auksįnis, 
Šeputa, J. Vitalis, Detroitas, 
579, sidabrinis, Pultineyičius, 
Jonas, Omaha, 520, bronzinis.

“Jaunuolis”, Janušonis, Dai- 
nis, Torontas, 412, sidabrinis.

“Free Rifle” šautuvu iš trijų 
padėčių, .22 kai. (1.200): Šosta
kas, Jonas, Detroitas, 1.087, 
auksinis, Šeputa, J. Vitalis, Det
roitas, 1.072, sidabrinis, Pulti- 
nevičius, Jonas, Omaha, 973, 
bronzinis.

“Trap” šratiniu šautuvu, 
(100): Svilas, Vytautas, Hamil
tonas, 93, auksinis, Zaleskis, 
Andrius, Torontas, 92, sidabri
nis, Kontrimas, Algis, Hamilto
nas, 92, bronzinis. -

“Skeet” šratiniu šautuvu, 
(100): Kuchalskis, Eugenijus, 
Torontas, 94, auksinis, Nemic
kas, Kęstutis, Syosset, N.Y., 92, 
sidabrinis. V. M. .

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

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO. 
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Calgary, Alberta
ATSISVEIKINOM SU a.a. PET

RU KARPA. Nedidelė Kalgario lie
tuvių kolonija birželio 19 d. amži
nam poilsiui palydėjo vieną savo 
narių — a.a. Petrą Karpą.

Velionis į Kanadą atvyko 1928 m. 
ir apsigyveno Edmontono apylinkė
je. Vėliau persikėlė į Torontą, čia 
vedė žmoną ir buvo aktyvus Toron
to lietuvių kolonijos narys bei lietu
viškų reikalų rėmėjas. Išėjęs į pen
siją vėl grįžo į numylėtus vakarus 
— Albertą ir apsigyveno Kalgaryje.

Petras Karpa visuomet buvo nuo
širdus, linksmas. Už tai jo amžinam 
poilsiui palydėti susirinko gražus 
būrys kalgariečių, ędmontoniečių ir 
detroitiečių. Paskutinius, religinius 
patarnavimus jam suteikė kanadie
čių parapijoje klebonaująs, bet ge
rai lietuviškai kalbąs kun. Jonas 
Petravičius.

Nuliūdime liko jo mylima žmona 
Emilija, brolis Juozas su žmona Ade
le ir daug kitų artimųjų. Ilsėkis ra
mybėje, mielas Petrai!

Jonas Urbonas

A.a. PETRAS KARPA

London, Ontario
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTI į Sibirą 

ištremtieji^ šiais metais tremtinių 
minėjimas įvyko birželio 18 d. Minė
jimą rengė latvių, lietuvių ir estų 
bendruomenės. Lietuvių reikalais 
rūpinosi Londono apylinkės pirm. 
Sofija Baliūnienė. Lietuviai minėji
mą pradėjo Mišiomis. Kun. J. Staš- 
kus pasakė dienai skirtą pamokslą. 
Po Mišių visi vykome į Victoria 
Park, čia prie žuvusių karių pamink
lo buvo padėtąs vainikas. Be rengė
jų su vėliavomis ir su atstovais, da
lyvavo ukrainiečiai, kroatai, vengrai 
ir slovakai. Minėjimą atidarė ir ati
tinkamą .žodį pasakė buvęs apylin
kės pirm. M. Chainauskas. Dr. A. 
Dreimanis atstovavo latviams, Mrs. 
Ringsman — estams. Vengrų para
pijos klebonas M. Molnar, SJ, gra
žiai ir tiksliai išsireiškė, kad paverg
tųjų tautų bendradarbiavimas yra 
būtinas. Jis padėkojo už tai, kad 
vengrai buvo pakviesti į šį minėji
mai

Londono televizijos stotis davė 
gražią ir išsamią šio minėjimo san
trauką per žinias; Du trečdaliai M. 
Chainausko pasakytos kalbos buvo 
pertransliuota žinių metu.

Dalyvis

Keswick,1 Ontario
SUTUOKTUVĖS. Birželio 24 d. 

šv. Jurgio šventovėje Romualdas P. 
Krilavičius susituokė su Gvendolyn 
Louise. Kadangi nuotaka yra angli
kone, o jaunavedys katalikas, tai su
tuoktuvių apeigas atliko du kunigai 
— kun. Paulius Baltakis, OFM, ir 
anglų kunigas. Vestuvinis pokylis 
įvyko “Golf Country Club’ patalpo
se. Jaunavedžius salėje pasitiko jų 
tėvai su duona, druska ir vynu. Kai
kurie anglai tokių apeigų dar nebu
vo matę. Maldą anglų kalba sukal
bėjo kun. P. Baltakis, OFM. .Iškil
mių pranešėju buvo jaunosios brolis 
Joe. Jaunavedžius sveikino tėvai, 
krikšto tėvas J. Ališauskas, kun. P. 
Baltakis, OFM, p. Šileika iš Toron
to ir kiti. Dalyvavo gausus būrys lie
tuvių iš įvairių vietovių. P.p. Krila- 
vičiai po iškilmių pakvietė savo pa
žįstamus dar į savo namus. Visi lin
kėjo jaunavedžiams laimingos po
vestuvinės kelionės ir sėkmingo gy
venimo. P- Polgrimas

Sudbury, Ontario |
PIRMOJI ŠIŲ METŲ GEGUŽINĖ 

buvo gražioje P. E. Jutelių vasar
vietėje “Baravykas” prie French 
River. Suruošė LB Sudburio apylin
kės valdyba. Nors oras buvo ir ne
pergeriausias, vis grasino lietumi, 
bet visdėlto susirinko nemažai tau
tiečių. Prie įvažiavimo visus malo
niai pasitiko vasarnamio savininkas 
Povilas Jutelis. Jau iš tolo buvo gir
dėti gražių lietuviškų plokštelių gar
sai iš platformos, kurios viršuje iš
didžiai plevėsavo lietuviška trispal
vė. Pirm. A. Kusinskis paruošė ska
nius šiltus pietus ir buvo galima nu
malšinti troškulį įvairiais gėrimais. 
Loterijoj laimė nusišypsojo J. Pau- 
laičiui ir A. Gataučiui. Gegužinė pra
ėjo gražioj lietuviškoj nuotaikoj. 
Lietuviškų dainų garsai dar ilgai ai
dėjo French River šlaituose beveik 
iki saulėlydžio.

KITOS ŽINIOS. Vytautas-Antanas 
Kručas susituokė su Elzbieta Freed- 
landt. — Atlaikytos šv. Mišios už a. 
a. Petro, Juozo, Onos Jutelių ir Pra
no ir Uršulės Vaivalų vėles. Mišias 
užprašė J. E. Juteliai. K. A. S."

MEDŽIOTOJU IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO “Geležinis Vilkas” valdyba 
š.m. liepos 16, sekmadienį, 1 v.p.p., 
V. M. Gudriūnų vasarvietėje rengia 
gegužinę. Kviečiami lietuviai gau
siai dalyvauti, taip pat pasikviesti 
svečių. Valdyba

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

cpasaulio įvykiai
KOMUNISTINĖ KINIJA SUSTABDĖ VISĄ EKONOMINĘ 
ir techninę pagalbą Vietnamui, kuri pastarajame dvidešimtmetyje 
buvo verta apie $12 bilijonų. Bene ryškiausias tos pagalbos ob
jektas — Hanojuje per Raudonąją upę kiniečių atstatytas tiltas. 
Oficiali įtampa tarp Kinijos ir Vietnamo prasidėjo birželio 9 d., 
kai Pekinge buvo paskelbtas dalinis paramos nutraukimas. Jo 
priežastimi buvo nurodytas tautinės kiniečių mažumos persekioji
mas Vietname, turinčiame 1,5 milijono kinietiškos kilmės gyven
tojų. Apie 150.000 jų jau yra pabėgę Kinijon. Vietnamo vyriau
sybė kiniečių-persekiojimą yra paneigusi. Atrodo, šie priekaištai 
liečia privačios nuosavybės suvalstybinimą Saigone, 20.000 tur
tingų kiniečių pasiuntimą darbams į ūkius ir pramonės įmones.
Pabėgėliai iš Vietnamo teigia, < 
kad Sovietų Sąjunga yra pasta
čiusi tris radaro stotis šiaurinė
je Vietnamo dalyje, Kinijos pa
sienyje. Su pagalbos nutrauki
mu Kinija atšaukia iš Vietnamo 
ir visus savo inžinierius bei 
technikus, -'kurių ten buvo keli 
tūkstančiai. Prie įtampos grei
čiausiai prisidėjo neoficialus 
karas tarp Vietnamo ir Kambo
džos, provokuojančios pasienio 
incidentus. Kambodija yra vi
siškoje Kinijos įtakoje, o Viet
name didesnę įtaką turi Sovie
tų Sąjunga. Vietnamo žinių 
agentūra paskelbė, kad kauty
nėse buvo sunaikinti du batalio
nai kambodiečių, įsiveržusių į 
Vietnamą. Kiti šaltiniai teigia, 
kad kovos vyksta Kambodijos 
teritorijoje, kur vietnamiečiai 
bando sunaikinti Vietnamą pul
dinėjančių- kambodiečių bazes. 
Kambodijos vicepremjeras L 
Sary apkaltino Vietnamą są
mokslo organizavimu prez. K. 
Samfano vyriausybei nuversti 
su amerikiečių ČIA žvalgybos 
agentų talka. Kaltinimą tuojau 
pat paneigė Vietnamas, o ČIA 
vadovybė atsisakė betkokių ko
mentarų dėl tokio kaltinimo ab
surdiškumo.

Kraujas Rodezijoje *
Rodezija, kurią dabar valdo 

premjeras I. Smith su trim 
negrų vadais — vysk. A. Muzo- 
rewa, N. Sithole ir J. ■ Chirau, 
ruošiasi demokratiniams rinki
mams š.m. gruodžio 31 d. Tada 
vyriausybę perims daugumą su
darantys Rodezijos negrai. 
Šiuos planus kraujo bangose 
stengiasi paskandinti negrų 
partizanų Patriotinis Frontas, 
vadovaujamas J. Nkomo ir 
marksisto R. Mugabės. Abu jie 
yra pasisakę už marksistinę vie
nus partijos diktatūrą. Jų par
tizanai Mozambiko pasenyje nu
žudė 8 britų misijonierius ir 4 
jų vaikus, kurių vienas buvo 
vos 3 savaičių kūdikis. Visos 
penkios moterys prieš nužudy
mą buvo išprievartautos. Nuo 
partizanų rankos prie Salisbu- 
rio žuvo vienas jėzuitas kunigas 
ir vienas broliukas. Kitoje vie
tovėje kruvinųjų partizanų gau
ja užpuolė žemės ūkyje dirban
čius negrus. Jų aukomis tapo 
aštuoni darbininkai, nėščia mo
teris ir penki jos vaikai. Tokios 
žiaurios žudynės gerokai pa
kenkė Patriotiniam Frontui ir 
abiem jo vadams, kurie sovie
tinių ginklų jėga Rodezijai no
ri užkrauti marksistinę diktatū
rą.

Taikos planas
JAV viceprezidento W. Mon- 

dale apsilankymas Izraelyje ir 
Egipte baigėsi nauju prez. A. 
Sadato planu taikos deryboms. 
Jis pasiūlė pereinamąjį penke- 
rių metų laikotarpį Izraelio pa
sitraukimui iš vakarinės Jorda
no pakrantės ir Gazos juostos. 
Pirmiausia arabams ten būtų 
suteikta savivalda, o po to veda
mos derybos dėl tų sričių atei
ties su atitinkamomis saugumo 
garantijomis Izraeliui. Po pen- 
kerių metų šios sritys būtų per
duotos Jordanijai ir Egiptui 
Jungtinu Tautų priežiūroje. Iz
raelio premjero M. Begino mi- 
nisterių kabinetas pasiūlytą 
planą atmetė, bet sutiko pa
siųsti užsienio reikalų min. M. 
Dayaną į konferenciją Londo

Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių atidarymo iškilmių pranešėja Gražina 
Ignaitytė Toronte Nuotr. J. Bakevičiaus

ne liepos 17-18 d.d., kur taip 
pat atvyks JAV valstybės sekr. 
C. Vance ir Egipto užsienio rei
kalų min. M. I. Kamei. Egipto 
prez. A. Sadatas, atvykęs į Vie
ną, susitiko su Izraelio darbie- 
čiu vadu Š. Peresu, bandančiu 
siekti abiem pusėm priimtino 
kompromiso. Darbiečiai dabar 
yra pagrindinė opozicinė parti
ja Izraelyje.

Dvi tragedijos
Naktinis sargas A. Nažinskis 

Maskvoje kirviu užmušė du se
nukus turistus iš Švedijos ir 
sunkiai sužeidė trečią. Juos jis 
užpuolė prie Inturisto viešbu
čio, prieš tai nužudęs savo se
sers sūnų. Azerbaidžano sosti
nėje Baku kalėjimo pareigūnas 
Muratovas nušovė šios respub
likos vidaus reikalų ministerį 
KGB gen. Itn. A. Geidarovą, 
jo pavaduotoją S. Kiazimovą, 
pik. Itn. A. Sfikanovą ir pats 
nusišovė. Šios tragedijos prie
žastys vakariečiams žurnalis
tams nebuvo atskleistos. Kagė
bisto generolo mirtį patvirtino 
“Baku Darbininke” paskelbtas 
nekrologas, teigiantis, kad A. 
Geidarovas tragiškai žuvo, eida
mas oficialias savo pareigas.

Gausėjančios bylos
Praėjusį pirmadienį Sovietų 

Sąjungoje prasidėjo dviejų di
sidentų bylos: Maskvoje teisia
mas Anatolijus Ščaranskis, Ka
lugoje — Aleksandras Ginzbur
gas. Pirmasis yra kaltinamas 
špionažu ir ryšiais su amerikie
čių ČIA agentais, antrasis — 
antisovietine veikla. Abu jie 
priklausė disidentų grupei, se
kusiai Helsinkio susitarimų pa
žeidimus. žydų veikėjo A. Šča- 
ranskio įsivėlimą į špionažą yra 
paneigęs prez. J. Carteris, kar
tu pabrėždamas, kad tokia ne
pagrįsta byla pakenks ameri
kiečių ir sovietų santykiams. A. 
Ginzburgas, artimas rašytojo 
A. Solženicino bičiulis, tvarkė 
jo įsteigtą fondą, kurio lėšomis 
buvo remiami politiniai kali
niai bei jų šeimos. Kadangi jis 
jau yra baustas 1968 m., šįkart 
jam gresia 10 metų kalėjimo. 
Tbilisyje teisiama Valentina 
Poliadzė, 52 metų amžiaus, tri
jų vaikų motina. Ji priklausė 
gruzinų grupei, tikrinusiai Hel
sinkio susitarimų laikymąsi. 
Sovietų radijo ir televizijos ko
mitetas kelia bylą dviem ameri
kiečiam žurnalistam — “The 
New York Times” korespon
dentui C. Whitney ir “Baltimo
re Star” korespondentui H. Pi
per. Jie kaltinami šios institu
cijos apšmeižimu savo praneši
muose, teigusiuose, kad teisia
mo disidento Z. Gamsachurdi- 
jos viešas kalčių prisipažinimas 
buvęs inscenizuotas televizijos 
•darbuotojų. Abu kaltinamieji 
kaltinimą atmetė kaip nepa
grįstą, nes jie nereiškė savo as
meninės nuomonės, o tik citavo 
kitų disidentų teigimus. Jie taip
gi atsisakė dalyvauti teisme. 
Byla buvo atidėta iki liepos 18 
d. ir greičiausiai bus visiškai 
nutraukta. Į JAV ambasadą 
Maskvoje įsiveržė septyni sek- 
minipinkai: P. Vaščenka su 
žmona Augusta, trim vaikais ir 
Marija Čmikala su sūnumi. Jie 
pasiprašė ambasados globos, 
kol jiems bus duotas leidimas 
išvykti užsienin.
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Mokytojai kreipiasi į visuomenę
XII JAV ir Kanados mokytojų studijų dienų, įvykusių 1978 m. 

birželio 27-30 dienomis Toronte, Kanadoje, rezoliucijos

1. Išeivijos lituanistinės mo
kyklos tikslai, programos ir jų 
vykdymas

Lituanistinė mokykla, kaip 
iki šiol, taip ir toliau, siekia 
dvigubo tikslo: a. kiek galint 
daugiau išmokyti lituanistinių 
dalykų, ypač lietuvių kalbos, ir 
b. grindžia savo darbą giliai su
sipratusios lietuviškosios asme
nybės ugdymu. Esamomis sąly
gomis tautiniam ugdymui pri
klauso ypatingas dėmesys.

Vykdant visuomeninį švieti- 
-nią mokyklose, nemažesnį dė
mesį reikia kreipti į:

a. Lietuvių Chartos įpareigo
jimus ir iš jų išplaukiančias 
prievoles Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei.

b. Susipažinimą su lietuvių iš
eivijos organizacijomis bei 
veiksniais, įskaitant jų struktū
rą, tikslus ir veiklos būdus.

c. Pažinimą realios būklės 
okupuotoje Lietuvoje, įverti-, 
nant kovą už žmogaus teises, 
tautinę rezistenciją ir pastan
gas kultūrinėje srityje.

Konstatuojant, kad tikrieji 
lietuvių tautos istorijos faktai 
formuojami okupuotoje Lietu
voje, kad jie ten ne tik neteisin
gai užrašomi, bet netgi sąmo
ningai klastojami, — rekomen
duojame tuos faktus objekty
viai pažinti, atskirti melą nuo 
tiesos ir juos atidžiai bei objek
tyviai mokykloje interpretuoti.

Toks pat dėmesys ir objekty
vumas reikalingas ir Lietuvos 
geografijos srityje, ten nuvyku- 
siems stebint ekonominius bei 
socialinius pasikeitimus.

2. Modernėjimo kryptimi
Modernėjanti vakarų pasau

lio mokykla vis toliau žengia in
dividualinio mokymo kryptimi.

Nuo šios krypties negalime atsi
likti ir. mes jau vien dėlto, kad 
mūsų' vaikai didžiąją savo laiko 
dalį -praleidžia gyvenamojo 
krašto mokyklose. Todėl reko
menduojame kreipti daugiau 
dėmesio į besikeičiantį mokinių 
pajėgumą lituanistiniuose daly
kuose, tam pritaikant mūsų pro
gramas, mokymo metodus ir 
mokslo priemones. Pirmasis 
žingsnis ta kryptimi būtų pro
gramų peržiūrėjimas ir perėji
mas į grupinį mokymą, šiuo 
metu jau praktikuojamą kažku
riose mokyklose.

3. Mokytojas
Nežiūrint geriausių progra

mų bei mokslo priemonių, pa
grindinis veiksnys mokykloje 
visada buvo ir toliau pasilieka 
pats mokytojas. Todėl:

a. rekomenduojame visiems 
mokytojams aktyviai naudotis 
lituanistinio ir pedagoginio pa
sitobulinimo progomis;

b. kreipiamės į tėvus, Lietu
vių Bendruomenę, parapijas, 
organizacijas ir visą visuomenę, 
prašydami paremti lituanistinę 
mokyklą ir jos mokytoją viso
mis galimomis priemonėmis.

Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyšse,
Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi.
4. Spauda
Konstatuodami, kad lietu

viškoji spauda yra ne tik mūsų 
komunikacijos priemonė, bet ir 
svarbi lituanistinio švietimo pa
galbininkė, kviečiame mokyto
jus, mokinius, tėvus ir visą pla
čiąją visuomenę visais būdais 
ją išlaikyti, skaityti, ypač lie
tuviškojo ugdymo leidinį “švie
timo. gairės”.

Dainos Sambūrio koncertas
Penktojoje Kanados ir JAV lietuvių dainų šventėje — atžygiuoja chorai Nuotr. St. Dabkaus

Lietuviškumas karjerai nekenkia
ED. DANILIŪNAS

Anksčiau buvau nurodęs tik
rai ryškų Edm. Albrechto pa
vyzdį, labai akivaizdžiai įrodan
tį, kad lietuviškumas karjerai 
nekenkia. Nepakeitęs savo pa
vardės ir net tarp kitataučių ne
sivaržąs lietuviškai kalbėti, jis 
iškilo į viršūnes didelės pasau
linės bendrovės “International 
Harvester” — yra viršininkas 
Briuselyje esančio skyriąus, ap
imančio visą P. Europą ir viso 
pasaulio dėmesio centre esan
čius Vidurinius Rytus.

Dabar noriu nurodyti gal ki
tokio pobūdžio, bet taip pat ma
no antraštę patvirtinančius pa
vyzdžius tik iš vieno trijų mažų 
apylinkių trikampio, būtent, 
Delhi - Rodney - Londonas.

G. Jocius iš Rodnės yra Onta
rio žemės ūkio ministerio pava
duotojas, o A. Eimantas iš Lon
dono yra federacinio ministerio 
asmeninis referentas. D. Lau- 
reckaitė-Vindašienė iš Delhi 
yra augšta pareigūnė vienoje 
ministerijoje Otavoje, profesi
nio žurnalo vadinama pripažin
tu autoritetu gyvenamos aplin
kos klausimų srityje. Ji tais 
klausimais rašo straipsnius žur
naluose ir yra viena iš tų, kurie 
atstovauja departamentui tarp
tautinėse konferencijose. Šį pa
vasarį ji buvo atvykusi į Lon
doną ir čia esančiame universi
tete skaitė paskaitas apie nau
jus laimėjimus gyvenamai ap
linkai apsaugoti.

Turime ir Londone užtenka
mai p vyzdžių. Vakarų Ontario 
universitete yra du labai lietu
viški profesoriai — R. Mitalas 
ir Vilįs. Dr. A. Kaveckas buvo 
vienas iš pirmųjų pralaužęs le
dus ir pasipriešinęs pavardės 
keitimui. Rezultatas — jis ne 
tik išsilaikė gydytojo profesijo
je, bet ir gerą vardą įsigijo tarp 
kitataučių.

Nekitu keliu pasuko ir dan
tistai — Andrulionytė ir Tin
ginys, nors jų pavardės tikrai 
nėra kanadiečių lengvai ištaria1 
mos. A. E. Pocius, būdamas mi
nėto universiteto biudžeto di

rektoriumi, nesivaržė savo įstai
gą dekoruoti ant stalo pastato
ma trispalve ir kitais lietuviš
kais ženklais. Imponuojanti ke
liasdešimt milijonų biudžeto su
ma nusako tų pareigų atsakin
gumą.

Taip pat labai lietuviška yra 
Gr. Petrauskienė: ne tik aukso 
medaliu baigė universitetą, bet 
ir pasiekė augščiausią gimnazi
jos mokytojai įmanomą laipsnį.

St. Keras yra pasaulinio mas
to b-vės “General Motors” Lon
dono skyriuje viršininkas (Su
pervisor of Central Standards 
— Industrial Engineering) net 
kelių departamentų, vadovauja
mų kanadiečių.

Lietuviškos pavardės pasilai- 
kymas, atrodo, nekenkia nė ad
vokatei M. Daniliūnaitei, kuri 
net vardą iškabose, kortelėse ir 
laiškų antraštėse įrašė lietuviš
kai — Marija, nors daug kas sa
kė, kad, tokią įstaigą savo vardu 
(pavardės nepakeitus) atidarius, 
nėra įmanoma išsilaikyti.

Čia nėra visų augštesnių par
eigūnų paminėtame trikampy
je išskaičiavimas, bet tik kele
tas man žinomų pavyzdžių. 
Daug lietuvių dirba tikrai augš- 
tose pareigose, atstovauja 
mokslo Įstaigoms ar įmonėms 
tarptautinėse konferencijose ir 
t.t. Tokių pavyzdžių didžiosiose 
apylinkėse yra daug.

Taigi, kaikurių jaunuolių tei
gimas, kad lietuviškumas truk
do karjerai, yra be pagrindo. 
Tokia yra taisyklė, bet kiekvie
na taisyklė turi vieną kitą išim
tį. Tačiau mes visada vadovau
jamės daugumos dėsniu. Toks 
jaunuolių teigimas yra greičiau 
patogus pasiteisinimas dėl as
meninių nesėkmių, o ne realy
bę atitinkąs tvirtinimas.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Puiki įžanga į dainų šventę 

buvo padaryta Dainos Sambū
rio choro birželio 30 d. Toron
to Westpark mokyklos salėje. 
Australiška drąsa ir atvirumu 
buvo pradėtas jo koncertas. Pil
nutėlė salė nebuvo apvilta, tik 
gaila; kad nevisai • Toronto ’Vi
suomenei teko išgirsti Austra
lijos lietuvių taip puikiai pa
ruoštą koncertą.

Džiugu buvo klausyti lietu
viškų dainų su gerai pritaiky- 
tom harmonizacijom. Buvo iš
ryškinti ir nepagrindiniai bal
sai, nenustelbiant pagrindinės 
melodijos. Techniškai ir muzi
kiniu požiūriu išdirbta dinami
ka. Frazių išvystymas buvo ge
rai atliktas. Smagus ar svajin
gas tempas gerai išryškino pa
rinktą dainų stilių. Įdomiai ir 
kontrastingai sudaryta progra
ma, gera tarena pagavo publi
kos dėmesį. Choras pajėgė klau
sytojams įkvėpti liūdnas ir 
linksmas dainų nuotaikas," tų 
dainų spalvingumą, nes klausy
tojų veiduose spindėjo linksmu
mo ar liūdesio išraiška.

Choras parodė didelį darnu-" 
mą —- su meile ir drausmingu
mu sekė meistrišką dirigavimą 
bei akompanavimą.

Programą dar įvairino įdo
mūs pritaikyti eilėraščiai, kurie 
buvo deklamuojami sceninių 
pasikeitimų metu. -

Choristų, ypač dirigentės Da
nutės Jokubauskaitės-Levickie
nės, apranga buvo žavi ir sko
ninga.

Pabaigoje publika su didžiau
sia meile klausė dainos “Lietu
va brangi”, spontaniškai atsi
stojo ir sukėlė jausmingas ova
cijas, o dirigentės akyse žibėjo 
ašaros.

Publikai palinksmint buvo 
pakartota daina “Alutis”. Diri
gentei, visiems siunčiant buč
kius, publikoje buvo girdėti sa
komi du žodžiai — “labai gra
žu”.

Bendrai sugiedotas Lietuvos 
himnas sujungė ir suartino visų 
kontinentų lietuvius.

Šis Dainos Sambūrio koncer
tas buvo bene trečias Š. Ameri
koje. Prieš tai šis choras kon
certavo Los Angeles mieste ir 
Hamiltone. Po Pasaulio Lietu
vių Dienų jis išvyko koncertuo
ti į kitas vietoves. Geriausios 
sėkmės mieliems dainos puose
lėtojams iš tolimosios Austra
lijos. D. G.

• Nuobodžiausia tiesa (deja, tie
sa!) yra tai, kad tas, kam viskas yra 
nuobodu, pats yra nuobodus. — J. 
GIRNIUS.

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).

“Duokit laisvės, duokit saulės...
” (Atkelta iš 1-mo-pšp)

nos skambėjo maloniai ir vil
tingai. Publika negailėjo jiems 
katučių ir sukėlė net ovacijas.

Moterų choras
Moterų chorui dirigavo V. 

Verikaitis, palydėjo jungtinis 
liaudies instrumentų orkestras. 
Moterų choras atliko M. K. 
Čiurlionio “Taip pat žadėta”, 
M. Petrausko “Vaidilutės”, A. 
Mikulskio “Kur lygios lankos”, 
B. Budriūno “Išeik, tėveli”. Šio 
choro dainavimas skambėjo iš
lygintai, ramiai, nesukeldamas 
publikoje didesnio entuziazmo. 
Jų dainavimą kiek- kliudė išsi
dėstymas plačioje erdvėje — 
sunkino suliejimą į vieną vie
netą.

Didinga užbaiga
Paskutinė dalis teko dirigen

tui Br. Budriūnui. Akompanuo
jamas dainų šventės orkestro, 
jungtinis choras atliko J. Žile
vičiaus “Laisvės dainą”,. Br. Jo
nušo “Namo broliukai”. Visų 
dėmesį betgi atkreipė sol. Gina 
Čapkauskienė, atlikusi Br. Bud
riūno “Mano protėvių žemė” 
drauge su jungtiniu choru ir or
kestru. Tai buvo bene įspūdin
giausia dainų šventės dalis, ai- 
dėjusi tikrai didingai, ryžtingai.

Ji kvieste’ kvifetė lietuviūs di
džiuotis savo 'praeitimi ir ryž
tis ateities kovoms. Solistės bal
sas per mikrofoną pasiekė tūks
tančius klausytojų ir žavėjo sa
vo ' melodingumu, tvirtumu ir 
spalvingumu.

PLB pirm. Br. Nainiui tarus 
padėkos žodį rengėjams ir Or
ganizacinio PLD Komiteto 
pirm. J. R. Simanavičiui įteikus 
žymenis dirigentams, jungtinis 
choras, diriguojamas Br. Bud
riūno, užtraukė paskutinę dai

ną t “Lietuviais esame mes gi
mę”- St. Šimkaus. Tada išžygia
vo vėliavos, o su jomis chorai 
ir labai gausi publika" (apie 
12.000). Visi gėrėjosi puikiai 
pavykusia dainų švente ir savo 
širdyse dėkojo tiems, kurie ne
šė didelę, atsakingą ir rizikingą 
rengimo naštą. Kaip ir visuose 
didesniuose renginiuose, neap
sieita be didesnių ar mažesnių 
klaidų, trūkumų, tačiau visi jie, 
palyginus su tuo, kas padaryta 
bei atsiekta, — nublunka. KI.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

GERAS (GARY) SKABEIKIS, bai
gęs miškininkystę bakalauro laips
niu Britų Kolumbijos — UBC uni
versitete Vankuveryje. Dirba savo 
srityje Vankuverio saloje. Dalyvavo 
lietuvių veikloje ir tautinių šokių 
grupėje

KRISTINA SKABEIKYTE-WATT (viduryje), baigusi prancūzų kalbą bei 
literatūrą bakalaurės laipsniu ir bibliotekininkystę magistrės laipsniu Britų 
Kolumbijos universitete Vankuveryje. Iš kairės — tėvas VINCAS SKABEI
KIS, KRISTINA ir motina ALDONA

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

Kokiame-stovyje yra 
jūsų namas? 
Pradėkite 
nuo stogo! ROORina

savininkas latvis JANIS UDROVS duoda 5% 
nuolaidą iki rugsėjo 1 d.

178 WILLOWDALE Ave., Willowdale M2N 4Y8
221-4097 • 221-8456
Nemokamas įkainojimas • Leidimo nr. B 2556

A t A
Janinos Kaknevičienės 

atminimui 
Oldenburgo gimnazijos 

klasės draugai
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" PAAUKOJO $140.00:

Algimantas Ankudavičius 
Laima Šturmaitytė-Bildušienė 
Regina Jakimavičiūtė-Bražukienė 
Birutė Liaud i nskaitė-Butrimienė 
Janina Kudhnskaitė-Falkauskienė 
Viltis Vaičiūnaitė-Jatulienė 
Savutė Blinstrubaitė-Juškuvienė 
Marytė Dirvelytė-Marcienė 
Irena Čepaitė-Nacevičienė 
Vytas Puodžiūnas 
Vytas Strimaitis 
Mečys Vasiliauskas 
Algis Zakarevičius 
Joana Vasiliauskaitė-Zenkevičienė

"Tėviškės Žiburiai" liūdi netekę buvusios admi
nistratorės in reiškia nuoširdžią padėką už prasmingą 
Velionės prisiminimą

še ar te*

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:
O garbės mecenato (10.000 dol. ir daugiau)
O mecenato (5.000 dol. ir daugiau)
□ garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
O fundatoriaus (500 dol. ir daugiau)
O rėmėjo (100 dol. ir daugiau)
□ kitokią $..........

Dabar siunču:
□ visą auką $........ O dalį aukos $........

Čekius rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių JAV-se 
(Id. Nr. 23 7227294).

Vardas Pavardė Adresas
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Dail. ALBINO ELSKAUS vitražas Lietuvos Kankinių šventovėje Toronte - 
Mississaugoje. Jo tema: prie kryžiaus motina guodžia už tėvynę mirštanti 
kovotoją y Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvos Kankinių Šventovės vitražai

Lietuviai tarptautinėje konferencijoje
Tarptautinės Šiluminės Ener

gijos Perdavimo tarybos (as
sembly) pavedimu /šeštąją tarp
tautinę konferenciją šiais me
tais Toronte šaukia šitos tarp
tautinės organizacijos kanadie
čių vykdomasis komitetas, vei
kiantis prie National Research 
Council of Canada Otavoje. 
Konferencija bus Sheraton 
Centre viešbutyje š.m. rugpjū
čio 7-11 d.d.

Šios tarptautinės konferenci
jos vyksta kas ketveri metai. Jų 
tikslas — sudaryti sąlygas susi
tikti po pasauli išsimėčiusiems 
šiluminės energijos srityje dir
bantiems mokslininkams ir 
praktikoje pasireiškiantiems 
specialistams, pabendrauti ir 
pasikeisti tyrimų rezultatais, iš
vadomis bei ateities planais.

Konferencijoje bus gvildena
mos šios sritys: šiluminės ener
gijos perdavimo sistemų pro
jektavimas ir tų sistemų opti- 
matizacija, krosnių projektavi
mas, šiluminės energijos kaita 
pastatuose, branduolinių reak
torių saugumas, saulės energi
jos naudojimas, šiluminės ener
gijos kaita išorėje, kaita prie 
žemų temperatūrų ir kryogeni- 
nės (suskystintų dujų) šilumi
nės energijos, šiluminės ener
gijos kaita cheminių procesų 
pramonėje, šiluminės energijos 
perdavimas labiau patobulinto
se energijos išnaudojimo siste
mose, šiluminės energijos kau
pimas atsargai.

Tarp minėtos tarybos 22-jų 
narių yra ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos narys vil
nietis A. Žukauskas, kuris kar
tu su Sov. Sąjungos Mokslų 
Akademijos Termofizikos Insti
tuto nariu S. S. Kutateladze at
stovauja Sov. Sąjungai.

Per penkias konferencijos 
dienas bus 36 pagrindinės pa
skaitos savo srityje pasižymėju
sių specialistų - mokslininkų. 
Vienu tokiu pagrindiniu kalbė
toju bus rugpjūčio 7 d. A. Žu
kauskas, asistuojant A. Sla- 
niauskui. Jo tema: “Forced 
Convection in Channel Flows”. 
Pagrindinių tokių paskaitinin
kų tikslas — apžvelgti, kaip to
li atitinkamoje srityje pažengta 
ir kas dhr darytina.

Tarp kitko, A. Žukauskas yra 
redakcinės komisijos narys 
stambaus tarptautinio masto 
veikalo “Heat Exchangers — 
Design and Theory — Source
book”, išleisto McGraw-Hill lei
dyklos.

Tarp 395 konferencijos tech
nikinių referatų, neįskaitant 
anų 36 pagrindinių paskaitų, 
suminėti septyni referatai (pa
skaitos) Lietuvoje atliktų moks
linių darbų (pirmoji pavardė 
pažymi numatomą paskaitinin
ką). Štai jų temos:

“Heat transfer of a turbulent 
water film of different initial 
flow conditions and high tem
perature gradients” — G. J. 
Gimbutis, A. J. Drobavičius, S.
S. Šinkūnas iš Antano Snieč
kaus vardo Politechnikos Insti
tuto Kaune.

Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Energetikos Instituto 
Kaimo skyriaus tema: “Effect 
of free-stream boundary turbu
lence on the heat transfer in 
the turbulent boundary layer” 
— A. Slaniauskas, A. Pėdišius.

“Heat transfer experiments 
in channel flows of high tem
perature gases” — A. Ambra
zevičius, A. Žukauskas, R. Vir- 
baitis.

“Turbulent heat transfer in 
gas-cooled annuli at high tem
perature differences” — J. Vi
lemas, M. Nemira.

“On the problem of heat 
transfer in low-temperature 
heat transfer” — J. Asakavi- 
čius, V. Eva.

“Effects of turbulence on the 
heat transfer of a rough-surface 
cylinder in the critical range of 
Re” — A. Žukauskas, J. Žiugž
da. P. Daujotas.

“Some aspects of the heat 
transfer for banks of tubes in 
cross-flow for the low rangė of 
Re” — A. Žukauskas, R. Ulins- 
kas. Šis mokslinis darbas atlik
tas Energetikos instituto Vil
niaus skyriaus.

Tarp šiluminės energijos dar
buotojų iš JAV minimas R. Vis
kanta, o iš V. Vokietijos — S. 
Schilawa.

Oficialios kalbos bus anglų ir 
prancūzų.

Išvardintų specifinių sričių 
temomis bus 10 seminarų, ku
riems vadovaus kaikurie pa
grindiniai kalbėtojai. Tų semi
narų tikslas — nagrinėti teori
jų trūkumus, praktines proble
mas ir nesėkmes.

Viešbutyje bus paroda šilu
minės energijos perdavimo apa
ratų, instrumentacijos ir leidi
nių.

Bus lankomasi Pickeringo 
atominėje jėgainėje, Kanados 
atominės energijos projektavi
mo skyriuje Sheridan Park, 
Babcock & Wilcox of Canada 
Įmonėje. Numatomos techninės 
išvykos Į atominės energijos jė
gaines — Chalk River ir Bruce 
pusiasalyje bei Į cheminės pra
monės rajoną Sarnijoje.

Suinteresuoti konferencija ga
li kreiptis informacijos ir re
gistruotis šiuo adresu: Execu
tive Secretary, International 
Heat Transfer Conference, Ot
tawa, Ontario, Canada KIA 
0R6. Registracijos mokestis, 
įskaitant referatų nuorašus, 
.$125. Ji reikia sumokėti iki lie
pos 7 d., ir $150 po tos datos. 
Sekmadienio vakarą, rugpjūčio 
6, užsiregistravusiems numato
mas susipažinimo vakaras. L. B.

Atsiųsta paminėti
AIDAI nr. 4 (309-324), balandis. 

Mėnesinis kultūros žurnalas, leidžia
mas Tėvų pranciškonų, redaguoja
mas dr. J. Girniaus. Literatūros, ap
žvalgų ir techninis red — dr. L. 
Andriekus, OFM. Siame numeryje: 
velionies Jono Puzino “Dr. Jonas 
Basanavičius — Lietuvos Mokslo 
Draugijos steigėjas ir ugdytojas’', 
Vitalijos Bogutaitės poezijos ištrau
ka iš ciklo “Apokalipsė”, Antano

Kai ilgai puoselėta mintis pa
statyti naują šventovę Toronte 
— Mississaugoje jau įgyvendin
ta, galima žvelgti į ją detalesniu 
požiūriu. Visų pirma bene stip
riausią dėmesį patraukia vitra
žai, kuriuose atsispindi švento
vės turinys — religinis ir tau
tinis.

Lankytojas, įėjęs pro didžią
sias duris į Šventovę (nuo Iza
belės gatvės), pastebi didelį 
langą, kuriame dinamiškai skrie
ja žirgas, o aut jo — raitelis su 
kalaviju ir skydu. Anglui lan
kytojui jis primena šv. Jurgį, 
o lietuviui tai yra Vytis. Jis sim
bolizuoja Lietuvą — kankinių 
kraštą. Kad taip yra, matyti ir 
iš rūtos šakelės, priderintos prie 
bendro vaizdo, ir pakelės kry
žiaus. Nors Lietuva yra kanki
nių kraštas,, tačiau ji gyvena 
kovos dvasia ir tikisi laisvės. 
Dėlto šio vitražo Vytis ryžtin
gai lekia viltingo saulėtekio 
link. Tai dail. Albino Elskaus 
kūrinys, įkvėptas patriotinės 
nuotaikos.

Įžengęs šventovės vidun, lan
kytojas kairėje pusėje mato iš
tisą galeriją siaurų langų — 
vitražų, architekto dr. A. Kul- 
pos originaliai surikiuotų. Iš jų 
surikiavimo dvelkia gyvumas, 
įvairumas, nenuobodumas. Tie 
vitražai yra dail. Juozo Bakio 
kūriniai, perkelti iš senosios Šv. 
Jono Kr. šventovės Toronte, at
naujinti ir pritaikyti naujai vie
tai. Juose vaizdais ir ženklais 
kalba Šv. Rašto ištraukos apie 
Eucharistiją, Kristaus kančią, 
Šv. Dvasią, mirtį, prisikėlimą 
. . . Tai meistriški darbai, pajė
gią mažame plote išreikšti di
džias idėjas. Juose matyti daug 
rūpestingumo, kūrybiškos iš
raiškos, religinės nuotaikos, 
simbolingumo.

Žvilgterėjus dešinėn, matyti 
trikampė koplyčia, kurios vitra
že labai ryškiai šviečia lietuviui 
artimas vaizdas: ties tėviškės 
kryžiumi motina guodžia mirš
tantį kovotoją. Tai išraiška gy
vybinės žmogaus aukos už tikė
jimą ir savąją tėvynę, kuri ap
ima ne tik žemę, bet ir visas 
tauriąsias krašto vertybes. Vit
raže yra nemažai raudonos spal
vos, reiškiančios kraujo auką, 
Įgaunančią prasmės kryžiaus 
akivaizdoje. Tai irgi dail. A. 
Elskaus didelio formato kūri
nys.

Šalia jo — šv. Kazimieras, 
tarytum anos scenos liudinin
kas, -šviečiąs iš siauro lango, 
esančio toje pačioje koplyčioje. 
Turinio atžvilgiu jis čia visai 
tinka, tačiau lankytojui jis sun
kiau matomas. Jo autorius — 
dail. J. Bakis. Pastarojo vitra
žai šviečia ir šalia esančioje 
erdvioje zakristijoje, būtent, 
Vilniaus katedra, Rūpintojėlis 
Gerasis Ganytojas. Jie visi, 
ypač du pirmieji kūriniai, dvel
kia lietuviška nuotaika, religine 
rimtimi ir rūpestingu darbo at
likimu. Iš jų kiek išsiskiria Ge
rasis Ganytojas, laikąs avinėlį 
rankose. Jis yra sukurtas 1978 
metais ir išreiškia krikščionišką 
rūpestį žmonėms. Akylas lan
kytojas pastebės, kad šio vitra
žo veido bruožuose galima at
pažinti pagrindinį šios švento
vės statytoją . . . Šie -vitražai 
gražūs, pilni krikščioniško ir 
lietuviško simbolizmo tik, deja, 
sudėti nuošaliausioje šventovės 
vietoje. Lietuviškoje šventovė
je Jų vieta turėtų būti pagrin
dinėje sienoje (kairėje pusėje).

Išėjęs iš zakristijos lankyto
jas įremia savo žvilgsnį į patį 
didžiausią vitražą dešinėje sie
noje. Tai kelių plotmių vitra
žas, vaizduojąs lietuvių tautos 
kovą už krikščioniškąjį tikėji
mą. Jo autorius dail. A. Elskus 
parinko būdingąsias scenas iš 
religinių praeities kovų, žemu
tinėje vitražo dalyje matyti mo
tina, slaptai mokanti savo vai
ką tikybos prie menkos žvakės 
šviesos. Kairėje — knygnešys, 
slaptai nešąs lietuviškas religi
nes ir'kitokias knygas iš užsie
nio į Lietuvą. Dešinėje vitražo 
pusėje — kalėjimo vienutė, ru
sų skirta lietuviams veikėjams, 
ir ginkluoti, ant žirgų užsėdę 
kazokai, pasiruošę pulti. Vitra
žo centre stovi vyras, iškėlęs

Butkaus “Ateroskleroziniai krau
jagyslių pakenkimai ir klinikinės 
komplikacijos”, Jurgio Ųliaudos no
velė “Vyskupo šešėlyje” (tęsinys), 
laimėjusi pirmąją premiją vysk. M. 
Valančiaus konkurse, Vinco Natke
vičiaus “Idėjos Jurgio Baltrušaičio 
poezijoje”.

35 METMENYS. 1978 m. kūryba 
ir analizė. Redaguoja Vytautas Ka
volis. Administracija: M. Paškevi- 
čienė, 3308 W 62nd Pl., Chicago, 
111. 60629, USA.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia 

kryžių, o šalia jo — moteris. 
Jie simbolizuoja visus kovojan
čius lietuvius už krikščionišką
jį tikėjimą. Drąsi jų laikysena 
reiškia moralinę kryžiaus per
galę prieš brutalią jėgą, kuri 
pvz. buvo panaudota 1893 m. 
Kražių skerdynėse ir kitose Lie
tuvos vietose. Ši scena primena 
ir dabartinę būklę Lietuvoje, 
kur moralinė tkinčiųjų jėga 
drąsiai grumiasi su brutalia 
okupacinės valstybės bei prie
vartos jėga. O ji grumiasi už 
dvasines vertybes, kurios šiame 
vitraže (viršutinėje jo dalyje) 
išreikštos šventovėmis, lietuviš
kais kryžiais ir aukos taure bei 
ostija. Tai reiškia, kad lietuvių 
tautos kova už krikščioniškąjį 
tikėjimą yra didi ir tauri auka, 
kurios galutinė prasmė glūdi 
antgamtinėje sferoje.

Centrinėje sienoje, netoli di
džiojo altoriaus, šviečia penki 
Lietuvos kankiniai, tarytum at
stovaują gausiems tautos kanki
nių būriams: arkiv. Teofilius 
Matulionis, arkiv. Mečislovas 
Reinys, vysk. V. Borisevičius,. 
prof. Pr. Dovydaitis (be įrašo) 
ir nežinoma kankinė. Tai staty
tojų parinkti asmenys pagal tu
rimus duomenis ir atitinkamų 
autoritetų (vyskupų) aprobuoti. 
Tai naujovė lietuvių gyvenime, 
nes ši yra pirmoji šventovė pa
saulyje, iškėlusi minėtų Lietu
vos kankinių garbę vitražuose. 
Jie, tiesa, nėra kanonizuoti, bet 
jų kankinystės faktai nepanei
giami — jie mirė už krikščio
niškąjį tikėjimą. (Ir Kanados 
kankiniai buvo pradėti gerbti 
šventovėse dar prieš kanoniza
ciją).

Minėti Lietuvos kankiniai la
bai ryškia šviesa spindėte spindi 
iš spalvotų skaldyto stiklo vitra
žų. Ta fizinė šviesa tarytum 
simbolizuoja moralinę jų šviesą 
lietuvių tautai ir, anot apašta
linio pronuncijaus arkiv. A. 
Palmas, visai tikinčiųjų Bend
rijai.

Tų kankinių vitražų autoriui 
dail. Ą. Elskui pavyko pagauti 
būdinguosius jų veido bruožus 
ir padaryti juos atpažįstamus. 
Be to, žemutinėje vitražo daly
je pavaizduota kuri nors scena 
iš atitinkamo kankinio gyveni
mo Sibire. Pvz. arkiv. T. Matu
lionio vitraže pavaizduota vieta

LITUANISTIKOS SEMINARAS
1978 m. rugpjūčio 6-20 die

nomis “Loyola of the Lakes”, 
amerikiečių jėzuitų kunigų 
tvarkomų rekolekcijų namuose, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras ruošia 
penktąjį lituanistikos seminarą. 
Lituanistinių studijų mintis va
saros metu kilo Dainavoje, ir 
1974 m. netoli Klevelando, Be- 
aumonte, amerikiečių skautų 
stovyklavietėje, buvo surengtas 
pirmasis lituanistikos semina
ras.

Seminaro programa apima 
lietuvių kalbą, literatūrą ir Lie
tuvos istoriją. Šios programos 
tikslas yra sudaryti galimybes 
jaunimui gilintis lituanistiniuo
se dalykuose. Seminaro daly
viai turi būti baigę gimnaziją ir 
lituanistinę šeštadieninę mo
kyklą bei lengvai lietuviškai 
kalbantys, skaitantys bei rašan
tys jaunuoliai, pasiruošę lanky
ti universitetinio lygio kursus. 
Dėstomi kursai:

Lietuvių kalba
1. Linksniai ir prielinksniai 

(mokyt. Stasys Barzdukas) — 
praktiškas susipažinimas su lie
tuvių kalbos linksniavimo pa
grindais.

2. Bendrinė lietuvių kalbos 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime “Royal ’.York’ viešbutyje Toronte 
seka atstovų kalbas — “Draugo” atstovas kun. ar. 'V. Rimšelis, MIC, » 
“Darbininko’ redaktorius kun. dr. K. Bučmys, OFM. Nuotr. St. Dabkaus

iš Gulago salyno, kur jam teko 
dirbti vergo darbą. Arkiv. M. 
Reinio vitraže matyti kaliniai, 
laukią guodžiančio bei stipri
nančio jo žodžio. Vysk. V. Bo- 
risevičiaus vitraže pavaizduo
ta vyskupo-k alinio figūra, guo
džianti vieną kalinį. Žemutinėje 
prof. Pr. Dovydaičio vitražo da
lyje atsiskleidžia' nežmoniškos 
vergiško darbo sąlygos. Nežino
mos kankinės vitraže matyti 
moteriškos figūros, vargstan
čios privestinio darbo lageryje 
Sibire. Visa tai sudėjus, susida
ro gana ryškus naujausių laikų 
Lietuvos kankinių gyvenimo 
kelias, vedąs iš kančios į garbę.

Pagaliau kairėje sienoje, ne
toli altoriaus, matyti didelio 
formato vitražas — Sopulingoji 
Išganytojo Motina, kankinių ka
ralienė. Ji pavaizduota tradici
niu būdu, populiariu Lietuvoje, 
būtent: jos širdis perverta sep
tyniais kalavijais, kurie išreiš
kia septynis skausmus. Tai mo
teris, kuri gyvenime patyrė 
daug džiaugsmo, bet dar dau
giau skausmo. Tačiau jos skaus
mas buvo transformuotas į ant
gamtinę garbę, kuri vitraže iš
reikšta Mariją šlovinančiais an
gelais. Vyrauja dvi pagrindinės 
spalvos — raudona, išreiškianti 
skausmą, ir žydra, išreiškianti 
garbingąjį jos gyvenimo aspek
tą. Ir šiame vitraže autoriui 
dail. A. Elskui pavyko įsigilinti 
į krikščionišką lietuvių tradici
ją ir išreikšti Sopulingąją Moti
ną naujų laikų žmogui prieina
mu. patraukliu būdu.

Iš visų vitražų sklindanti 
mintis apie žmogaus kančios 
prasmingumą randa atbaigą 
centriniame skulptoriaus Ramo
jaus Mozoliausko kūrinyje — 
bareljefe “Triumfuojantis Kris
tus”, iškeltame virš didžiojo al
toriaus ant pagrindinės švento
vės. sienos. Jis tarytum sakyte 
sako: visų kančia veda į galuti
nę pergalę antgamtinėje sfero
je. Minėto skulptoriaus Kristus 
tai skelbia ištiestomis kylančio
mis rankomis ir miniatiūriniu 
Rūpintojėlo vaizdu pačioje 
skulptūroje. Apačioje skulptū
ra atremta į didelius skersinius 
trimitus, kurie primena dan
gaus skliautą ir kartu skelbia 
galutinę Dievo pergalę.

Pr. G.

rašyba bei skyryba ir kalbos 
kultūra — kun. Juozas Vaišnys, 
SJ. Praktiškai atkreipiamas dė
mesys į dažniausiai pasitaikan
čias rašybos bei skyrybos klai
das.

3. Lietuvių kalbos kirčiavi
mas (prof. Antanas Klimas) —" 
praktiškas susipažinimas su pa
grindiniais lietuvių kalbos kir
čiavimo principais.

4. Žodyno turtinimas (prof. 
Antanas Klimas) — praktiškas 
susipažinimas su lietuvių kal
bos sinonimika ir frazeologija.

5. Dailusis skaitymas (akt. 
Henrikas Kačinskas) — dvi te
orinės paskaitos apie skaitymo 
melodiką ir logiško kirčio at
ranką. Visas kitas laikas skiria
mas darbui su pavieniais klau
sytojais.

Lietuvių literatūra
6. Pokario Lietuvos poezija 

(prof. Rimvydas Šilbajoris) — 
susipažinimas su lietuvių poezi
ja nuo antrojo pasaulinio karo 
laikų Lietuvoje iki dabarties.

7. Lietuvių drama (dr. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė) — lietu
vių dramos žanro apžvalga ir at
skirų dramų’nagrinėjimas.

8. Lietuvių literatūros anali-
(Nukelta į 9-tą psl.)

KILTU lillIJt VEIKLOJE
NIUJORKO KULTŪROS ŽIDINY

JE savo antrąjį metinį koncertą su
rengė “Sutartinės” ansamblis su va
dove- Jūrate Veblaityte-Litchfield. 
šį ansamblį sudaro 14-20 metų jau
nuoliai, daugiausia gimnazistai ir 
pirmųjų kursų studentai. “Sutarti
nė” pasižymi augštais siekiais. Savo 
pirmajam koncertui buvo pasirinku-, 
si britų kompoz. B. Britteno operą 
“Nojaus tvanas”, o antrajame skam
bėjo G. B. Pergolesio oratorija “Sta- 
bat Mater”, S. Šimkaus baladė “Nu
grimzdęs dvaras”. Pirmojo kūrinio 
atlikime solo giedojo sopranas J. 
Veblaityte-Litchfield, mezzo-sopra
nas Shirley Frankum, dirigavo va?, 
dovę pakeitęs Viktoras Ralys. “Nu
grimzdusį dvarą” dirigavo J. Veb
laityte-Litchfield, soprano partiją at
liko Rasa Bobelytė, baritono — Vik
toras Ralys. Abiem atvejais spalvo
tas skaidres ekrane rodė jas paruo
šęs Algis Norvilą. Atliekant oratori
ją, buvo matomos didžiųjų dailinin
kų religinio meno skaidrės, o “Nu
grimzdusį dvarą” papildė lietuviški 
vaizdai, M. K. Čiurlionio kūriniai. 
Koncerto aprašyme apgailestaujama, 
kad A. Norvilą į itališką “Stabat Ma
ter” įpynė ir lietuvių liaudies meno 
skaidrių, o į lietuvišką “Nugrimzdu
sį dvarą” įjungė nelietuviškų vaiz
dų. Antroji koncerto dalis buvo skir
ta lietuvių kompozitorių kūriniams, 
kuriuos atliko jaunoji sol. R. Bobe
lytė, “Sutartinės” mergaičių choras 
ir mišrus choras. Akompanavo pia
nistė Dalia Sakaitė, programą papil
džiusi viena L. Beethoveno sonata.

DAIL. ALFONSO KRIVICKO AK
VARELIŲ PARODA “Pasaulio su- 

' tvėrimas” gegužės 8 — birželio 2 d. 
d. buvo surengta V. Vokietijoje, 
Heidelbergo Amerika-IIaus priesa- 
lyje, kur jis savo pirmąją parodą 
yra turėjęs 1951 m. Teigiamą paro
dos recenziją “Ein Feuer im Zent- 
rum” (“Ugnis centre”)' gegužės 18 
d. išspausdino vietinis laikraštis 
“Rhein-Neckar-Zeitung”. Joje kal
bama apie turtingo kalorito lavos 
sroves, blizgančią ugnį paveiks
lo centre, mėnulio vaizdus, krate
rius, Didžiojo kanjono tarpeklius 
Amerikoje. A. Krivickas vadovauja
si savita akvarelės technika, nejieš- 
kodamas naujų formų, neatsisaky
damas ligšiolinio savo kelio. Jo ak
varelės, nors ir pasikartojančios įvai
riomis variacijomis, nėra monotoniš
kos, nes įdomios savo interpretacija.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS, lankydamasis Britanijoje, 
savo kūrybos vakarą surengė Lon
dono Lietuvių Namouse birželio 10 
d. Pirmiausia jis charakterizavo kai- 
kuriūos 'literatūros vakaruose daly
vaujančius mūsų rašytojus bei klau
sytojų reakciją. Tarp tokių buvo Le
onardas Andriekus, OFM, Antanas 
Gustaitis ir save pavaizdavęs A. 
Landsbergis. Jis taipgi skaitė ištrau
kas iš naujo romano, kurio veiksmas 
vyksta Muenchene, iš dramos “šven
tasis narvas”. Su savo žmoną Jani
na suvaidino ištrauką iš rež. J. Ju
rašo Niujorke pastatyto veikalo “Pa
sivaikščiojimas mėnesienoje”, šį 
anoniminį Lietuvoje gyvenančio au
toriaus kūrinį anglų kalbon yra iš
vertęs A. Landsbergis. Gegužės 21- 
26 d.d. jis dalyvavo tarptautinės ra
šytojų PEN organizacijos kongrese 
Stockholme.

MAIRONIO PARKO KLUBAS 
Worcesteryje, Mass., centrinę savo 
pastato sieną papuoš dail. A. Rūkš- 
telės Lietuvos peizažais, kurie sve
timtaučius lankytojus supažindins 
su Lietuva. Klubui A. Rūkštelė su
kūrė du triptikus — “Tėviškė prie 
Nemuno” ir “Kauno panorama”. 
Centriniai jų paveikslai yra net 11 
pėdų ilgumo, šalutiniuose paveiks
luose bus nežinomo kareivio kapas 
Kaune, Vilniaus katedra su Gedimi
no pilies bokštu, Klaipėdos uostas, 
Vilniaus vaizdas pro šv. Onos šven
tovę į Trijų kryžių kalną." Prie šių 
kūrinių A.- Rūkštelė pridėjo ir Mai
ronio portretą pakeisti klube dabar 
kabančiai nuotraukai.

POMIRTINĮ ANTANO TŪLIO no
velių tomą baigė redaguoti Vladas 
Kulbokas, sutelkdamas geriausias 
noveles, rastas rankraščiuose po ra
šytojo mirties. A. Tūlio palikimo iš
leidimu rūpinasi jo žmona Faustina 
ir Lietuvių Rašytojų Draugija.

PROF. DR. PAULIAUS RABI
KAUSKO, SJ, redaguotas Lietuvos 
istorijos šaltinių II tomas “Relatio- 
nes status diocesium in Magno Du- 
catu Lituaniae” jau atspausdintas 
Romoje, šiame 808 psl. veikale yra 
pranešimai, siųsti 1595 — 1867 m. 
Apaštalų Sostui iš Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos ribose buvusių 
Lucko, Smolensko, Mogilevo, Mins
ko, Vygrių, Seinų-Augustavo, Livo
nijos (Vendeno) ir Pilteno vysku
pijų, su visa jas paaiškinančia do
kumentacija. Tekstai ir paaiškinimai 
yra lotynų kalba, išskyrus lig šiol 
niekur neskelbtą ilgą bei svarbų 
Seinų-Augustavo 1867 m pranešimą, 
kuris parašytas prancūzų kalba. Vei
kalas ypač naudingas istorikams, 
teisininkams, sociologams, lotynų 
kalbos specialistams, visiems mūsų 
tautos praeities gerbėjams. Antrojo 
tomo kaina — $38 (minkštais vir
šeliais) ir $42 (kietais). Užsakymus 
priima Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italy. Ten taipgi dar 
galima gauti ir pirmąjį tomą, kai
nuojantį $20.

VILNIUJE ĮVYKUSIAME SIM
POZIUME “Centrinės ir pietinės 
Baltijos stratigrafija, geomorfologi
ja ir palegeografija” pranešimus 
skaitė Lenkijos, R. Vokietijos ir So
vietų Sąjungos atstovai. Pastarie
siems vadovavo Lietuvos Mokslų 
Akademijos geografijos skyriaus va
dovas prof. dr. V. Gudelis. Lietu
viai geografai ir geologai yra pasi
žymėję Baltijos istorijos bei jos se
nųjų krantų tyrinėjimais. Simpoziu
me nutarta surengti ekspediciją 
mokslinio tyrimo laivu.

FILIPINŲ KULTŪROS CENTRO 
baleto grupė birželio 3-6 d.d. gastro
liavo Vilniuje, atsivežusi dvi kon
certines programas, šią filipiniečių 
grupę 1969 m. įsteigė ir jai vado
vauja choreografė Alisa Rejes, tal
kinama choreografo Dženero Korin- 
galo. Jiedu yra ir pagrindiniai so
listai. Baletams buvo panaudota kaž
kurių tarptautinių klasikų muzika: 
“Concertino” — G. Pergolesi, "Tru
pei” — J. S. Bacho, “Keliaujančio 
pameistrio dainoms” — G. Malerio. 
Egzotika padvelkė L. Kasilago “Sul
tonas Angas”, Dž. Dadapo “Tomane- 
ge ir Einivėjoje”. Grupės repertua
re betgi daugiausia yra baletinių 
numerių, paruoštų pagal J. Brahm- 
so, R. Schumanno, M. Glinkos, P. 
Čaikovskio, D. šostakovičiaus, B. 
Britteno, I. Stravinskio, G. Gershwi- 
no ir kitų žymiųjų kompozitorių mu
ziką.

PREMIJOMIS ĮVERTINTI geriau
sieji 1977-78 m. sezono Lietuvos 
dramos teatrų spektakliai vaikams. 
Premijos paskirtos rež. G. žiliui, 
dail. J. Malinauskaitei, aktorėms R. 
Staliliūnaitei ir I. Karaštovai už 
“Mary Popins” Kauno teatre, J. Dau
tartui, S. Bareikiui, V. Kochansky- 
tei, G. Žalėnui ir O. Dichovskiui už 
“Vaikų dienas” Šiaulių teatre.

SOL. GIEDRĖ KAUKAITĖ, Vil
niaus operos sopranas, savo koncer
tuose populiarina lietuvių kompozi
torių dainas. Vieną rečitalį gegužės 
31 d. didžiojoje Vilniaus filharmo
nijos salėje ji paskyrė klasikiniams 
P. Čaikovskio, N. Rimskio-Korsako- 
vo romansams, V. Gavrilino dainų 
ciklui “Rusiškas sąsiuvinis”. Akom
panavo pianistas Povilas Stravins
kas. Dainavimo pedagogas Z. Pau
lauskas, ruošiantis busimuosius- so
listus Vilniaus konservatorijoje, sol. 
G. Kaukaitei pažeria priekaištų dėl 
j op perdidelio prisirišimo prie klasi
kinės atlikimo manieros, dėl kurios 
P. Čaikovskio romansams trūko pla
tesnio emocinio užmojo bei nuošir
dumo.

KETVIRTASIS J. NAUJALIO 
MIŠRIŲ CHORŲ KONKURSAS Rau
dondvaryje buvo pradėtas prie ve
lioniui skirto paminklo rengėjų ats
tovės V. Ramanauskienės žodžiu. At
siminimais apie J. Naujalį dalijosi 
kompoz. K. Kaveckas ir Vilniaus 
konservatorijos docentė Z. Naujaly- 
tė-Didenkienė. Konkurse dalyvaujan
tys chorai padainavo J. Naujalio 
dainų. Konkursas yra zoninio pobū
džio, rengiamas vietinių meninių 
pajėgų iniciatyva, šį kartą betgi bu
vo susilaukta chorų ir iš Panevėžio 
rajono, svečių iš Rygos. Varžėsi net 
16 chorų. Vertintojų komisijos, va
dovaujamos K. Kavecko ir chorve
džio A. Krogerto, laimėtojais atski
rose kategorijose pripažino: Jonavos 
azoto trąšų gamyklos atstovus su 
vadovu D. Jokūboniu, J. Adamony- 
tės vadovaujamą Jiezno kultūros 
namų chorą ir Panevėžio rajono 
Paežerio kultūros namų narius, 
kurių vadovė yra R. Pašinskienė. 
Specialų prizą už geriausią J. Nau
jalio dainos atlikimą laimėjo V. Ju
nevičienė ir jos paruoštas kultūros 
namų choras iš Kapsuko (Marijam
polės).

RESPUBLIKINĖS BIBLIOTEKOS 
SALĖJE Vilniuje įvyko poeto Jono 
Graičiūno kūrybos vakaras. Su jo 
gyvenimu bei kūriniais dalyvius su
pažindino filologijos dr. V. Galinis. 
Dalyvių eilėse taipgi buvo poetai E. 
Matuzevičius, V. Skripka ir literatū
ros kritikas P. Bražėnlas. Programą 
atliko skaitovai G. Urbonaitė ir M. 
Rastenis, kompoz. K. Kaveckas, Vil
niaus operos sol. M. Aleškevičiūtė, 
smuikininkas G. Dalinkevičius ir pia
nistas R. Bckionis.

BRANDŽIŲ LAIMĖJIMŲ yra pa
siekęs klaipėdietis fotografas Vaclo
vas Straukas, kurį į savo narius jau 
1967 m. įtraukė Tarptautinė Foto
grafijos Meno Federacija. Gero įver
tinimo respublikinėse, sąjunginėse 
ir tarptautinėse parodose susilaukė 
jo nuotraukų ciklas “Jaunoji Klai
pėda”. Po kelis apdovanojimus V. 
Straukui laimėjo nuotraukos “Pas
kutinis skambutis”, “Asfaltas”, “Kra
nas”. Už savo nuotrauką “Jis ir ji” 
yra gavęs aukso medalius tarptau
tinėse parodose Monake ir Australi
jos Adelaidėje. Neseniai gautas pra
nešimas iš San Andre miesto, Bra
zilijos, kad ši V. Strauko nuotrauka 
įvertinta garbės diplomu. Savo nuo
traukose jis linksta į grupinį portre
tą, siužetinę fotografiją, atskleidžian
čią žmogaus nuotaiką bei charakterį.

POETAS EUGENIJUS MATUZE
VIČIUS susitiko su savo talento ger
bėjais Pakruojyje, čia jis buvo vie
šėjęs prieš 20 metų, kai vienin
telis didesnis pastatas tebuvo vidu
rinė mokykla. Dabar Pakruojį puo
šia dirbtinis ežeras, kultūros namai, 
viešbutis, autotransporto įmonė ir 
kiti pastatai. E. Matuzevičius skaitė 
savo eilėraščius, kalbėjo apie poezi
jos ryšį su gyvenimu. V. K=t.
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JANE-BABY POINT, atsk iras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas b? skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos. 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu Įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų: prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

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

tel. 763-5555 namu 535-1584£
Jauniausios dainininkės, dalyvavusios penktojoje Kanados ir JAV lietuvių dainų šventėje Toronte St. Dabkus

■MB GARDENS

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario if 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-
LESSARD GATVĖ, pusiau atskiras plytų namas; 6 kambariai, už
baigtas rūsys, garažai; prašo $63.000.

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

MEDLAND GATVĖ, atskiras, didelis plytų namas. 10 kambarių, 
labai geram stovyje: 3 virtuvės ir prausyklos, garažas: įmokėti 
$15,000.

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HC°A89e SL' Toront°' °nt * Tel. 532-3400

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!4%

Antradieniais 10-3
pensijų ir namų s-tas 8!4%

...7%taupomąsias s-tas
Trečiadieniais uždaryta depozitų-čekių s-tas 6%

Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8 DUODA PASKOLAS:

9!4%asmenines
Šeštadieniais 9-1 nekiln. turto 9V4%
Sekmadieniais 9.30-1 s 'investacines 10%

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

PELNAS, bet sąžiningos 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 | 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 Ave. (arti Kipling), suite 104 

Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ 4
(Tarp Dundas ir College) I eleTOfiaS 531-1305

★ 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 s..
335 Roncesvalles Avė., — . _
Toronto, Ontario , Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

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

gatve tiesiog į garažą.

• Sąžiningai otliekome visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI

Iškilmės visame krašte
Pagrindine Kanados Dienos 

iškilme liepos 1 buvo didžiulis 
koncertas Otavoje prie federa
cinio parlamento rūmų, kaina
vęs ketvirtį milijono dolerių, 
sutraukęs apie 500 atlikėjų ir 
100.000 dalyvių. Jų eilėse buvo 
ir premjeras P. E. Trudeau, šio 
koncerto bei kitų renginių tema 
buvo Kanados vienybė. Iš viso 
Kanados Dienai federacinė vy
riausybė išleido $4,5 milijono. 
Praktiškai tai reiškė tik 25 cen
tus kiekvienam Kanados gyven
tojui. Quebec City mieste, ku
ris yra Kvebeko provincijos sos
tinė, liepos 1 d. Kanados vėliavą 
iškėlė pats burmistras J. Pelle
tier ir surengė oficialų priėmi
mą rotušėje, vadovaudamasis 
viešai pareikštu principu: “Mes 
visi esame kvebekiečiai, bet 
taip pat ir kanadiečiai!” Origi
naliausiai Kanados dieną pami
nėjo buvęs karo aviacijos lakū
nas Robin Morris, dabar gyve
nantis Toronte. Propelęriniu 
dviviečiu vienmotoriu lėktuvu 
jis pakilo iš Vankuverio aero
drome) ir po , 22 valandų, 27 mi
nučių sėkmingo skrydžio nusi- 
ledo Halifakse. Tai buvo pirma
sis visą Kanadą apjuosęs skry
dis be nusileidimo ir kuro pa
pildymo,. simbolizuojantis Kar 
nados vienybę. Specialų gazo
lino tanką R. Morris buvo įsi
dėjęs į keleiviui skirtą kabinos 
dalį. Halifakso miesto vado
vams jis atvežė laišką iš Van-

kuverio vadovybės.
Paskutinieji Gallupo institu

to viešos nuomonės tyrimo duo
menys gali paskatinti premjerą 
P. E. Trudeau federacinio par
lamento rinkimus skelbti šį ru
denį. Balandžio mėnesį už libe
ralus ir konservatorius pasisa
kė po 41% apsisprendusių ap
klaustų asmenų. Tada atrodė, 
kad abiejų pozicijos yra lygios. 
Gegužės mėnesį liberalai pakilo 
iki 43%, b konservatoriai nu
krito iki 39'J. Paskutinieji bir
želio duomenys liudija, kad li
beralai vis dar turi 43% rėmė
jų, kai tuo tarpu konservato
rius remiančių asmenų skaičius 
nukrito iki 37%. Susidaro 6% 
skirtumas tarp liberalų ir kon
servatorių partijų bet galutinis 
sprendimas parlamento rinki
muose priklausytų nuo neapsi- 
sprendusių kanadiečių balsų 
padalos. Tokių vis dar yra 32%. 
Kurion partijon pakryps jų dau
guma, tegali parodyti tik rinki
mai.

Apeliacinis Kanados teismas 
atmetė Kvebeko lakūnų organi
zacijos skundą, kad suvaržymas 
vartoti prancūzų kalbą ryšiuo
se su didžiaisiais Kvebeko aero
dromais pažeidžia oficialiųjų 
kalbų įstatymą. Suvaržymus 
1976 m. rugpjūčio 27 d. įvedė 
federacinės vyriausybės įsakas, 
kuriam įtakos turėjo visos Ka- 

(Nukelta į '9-tą psl.)

m SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

XIV-tosios tarptautinės “Pravdas” 
prizų lengvosios atletikos varžybos 
Tbilisio “Dinamo” stadijone susilau
kė atletų iš 20 šalių. Zaporežietis 
studentas V. Jaščenka šuolyje į 
augštį pagerino pasaulinį savo re
kordą vienu centimetru iki 2.34 m. 
Devintoji vieta su 2.15 m teko pa
žangą darančiam vilniečiui R. Kaz
lauskui. Moterų šuoliuose į tolį I 
vietą ir “Pravdos” prizą laimėjo vil
nietė Vilma Bardauskienė, nušokusi 
6 m 73 cm, kurios pernai pasiektas 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos rekor
das yra 6 m 82 cm. Šuoliu Tbilisyje 
ji pasiekė geriausią šio sezono re
zultatą Europoje. V. Bardąuskienės 
pagrindinė varžove leningradietė I. 
Timofejeva tenušoko 6 m 42 cm. 
Klaipėdietė Jadvyga Putinienė, nors 
ir užimdama II vietą, šiemet jau ket
virtą kartą pagerino Lietuvos jieties 
metimo rekordą iki 59 m 58 cm. Pa
skutinis jos rekordas buvo 59 m 52 
cm. Tbilisyje J. Putinienę pralenkė 
leningradietę N. Nikonova (62 m 62 
cm). Naują Lietuvos rekordą — 
46,77 sek. 400 m. bėgime pasiekė 
vilnietis R. Valiulis, išsikovojęs IV 
vietą. Vilnietė A. Kasteckaja, 400 m 
su kliūtimis nubėgusi per 59,20 sek., 
turėjo tenkintis VI vieta, bet jos 
pasiektas' rezultatas taip pat yra nau
jas Lietuvos rekordas.

Baigminis Lietuvos tinklinio var
žybų ratas įvyko Kaune, “Dinamo” 
salėje. Vyrų tinklinyje penktus me
tus iš eilės aukso medalį laimėjo 
Vilniaus “Kuro aparatūros” koman
da, treniruojama V. Matuševo. Si
dabro medalis teko K. Pačėsos pa
ruoštai Alytaus šiluminių tinklų ko
mandai, bronzos — Kauno “Maisto” 
tinklininkams su jų treneriu P. Mo- 
zeriu. Kitos vietos teko: IV — Vil
niaus “Mokslui”. V — Vilniaus “Auš
rai, VI — Šiaulių “Šarūnui”, VII — 
Kauno “Atletui”, VIII — Panevėžio 
“Stiklui”. Moterų tinklinyje po me
tų pertraukos aukso medalį vėl išsi
kovojo J. Neustrojevo treniruojama 
Kauno “Dinamo” komanda, II vieto
je palikusi Vilniaus “Kooperatinin
ką” — pernykštes čempijones, ku
rių treneris yra V. Delkus. Bronzos 
medalis teko Vilniaus “Mokslo” 
tinklininkėms bei jų treneriui T.

Tulkai. Kitos moterų komandos išsi
rikiavo šia tvarka: Šiaulių “Šarū
nas”' — IV vieta, Lietuvos mokslei
vių rinktinė — V, Kauno “Politech
nika” —- VI, Vilniaus “Inžinerija” 
—VII, Klaipėdos “Atlantas” — VIII. 
Baigminių kovų aprašymuose pasi
gendama aiškiau pastebimos pažan
gos. Specialistų nuomone, Lietuvos 
tinklinio fronte naujovių nematyti, 
čempijonai buvo- žinomi iš anksto, 
ir jie nesusilaukė didesnio pasiprie
šinimo.

Sovietų Sąjungos baidarininkų ir 
kanojininkų varžybose Maskvoje. 
Krylatskojės kanale. Lietuvos irk
luotojai laimėjo ketdris aukso, ke
turis sidabro ir šešis bronzos meda
lius. Varžybose dalyvavo 18 irkluo
tojų iš Lietuvos, bet nemaža jų dalis 
buvo rusai arba lietuviai, irklavę su 
rusais partneriais. Atskirai galbūt 
reikėtų paminėti .vienvete valtimi 
plaukusį vilnietį kanojininką Algį 
Montvydą, treniruojamą olimpinio 
čempijono V. Česiūno, laimėjusį 
bronzos medalius 500 ir 1.000 metrų 
nuotoliuose.

Lietuvos krepšinio rinktinė viešė
jo Lenkijos Vroclave, kur turėjo tre
jetą rungtynių su vietine “šlionsko” 
komanda, pernykšte Lenkijos čem- 
pijone, šiemetinėse varžybose užėmu
sia II vietą. “Šlionskas” buvo sustip
rintas keliais kandidatais į olimpi
nę Lenkijos rinktinę. Lietuvos rink
tinę sudarė Vilniaus “Sodybos” ir 
Kauno “Žalgirio” krepšininkai: kau
niečiai — J. Jurkšaitis, A. Linkevi
čius, M. Arlauskas, E. Vasiliauskas, 
D. Laskys, A. Lauritėnas. vilniečiai 
— R. Girskis, V. Andriūnas, J. Kaz
lauskas, D. Pašakarnis, A. Pavilio
nis ir V. Baločka. Išvykoje negalėjo 
dalyvauti S. Jovaiša, L. žukaitis. V. 
Masalskis. Lietuvos krepšininkų 
rinktinė laimėjo visas rungtynes su 
“Slionsku”: 87:82; 104:94; J04:99.

Naują Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos sklandymo rekordą Kišiniove pa
siekė V. šliumba, skridęs Prienuose 
pagamintu plastmasiniu sklandytuvu 
“Lietuva”. .Penkių šimtų kilometrų 
trikampyje jis išvystė vidutinį 103 
km greiti per valandą, šiuo sklandy
tuvu lietuviai sklandytojai jau yra 
pagerinę penkis Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos sklandymo rekordus.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje 

prasidės liepos 23 d. ir truks 2 sa
vaites. Registracija jau pradėta. Vi
si raginami kuo greičiausiai regist
ruotis pas dr. O. Gustainienę tel. 
445-5421 arba Prisikėlimo parapijos 
raštinėje. -Stovyklautojų amžius: nuo 
7 iki 18 metų. Stovykla bus suskirs
tyta į dvi dalis — jaunučių ir vyres
niųjų. Paruošta įdomi programa.

Stovyklos mokestis: 1 stovyklau
tojui už 2 savaites — $100, 2 stovyk
lautojam iš tos pačios šeimos — 
$195, vienam stovyklautojui už sa
vaitę — $55.

Ypatingai kviečiami stovyklauto
jai iš kitų lietuvių kolonijų — JAV 
miestų ir Kanados vietovių. Regist
racijos blankų reikalu rašyti: Dr. O. 
Gustainienė, 179 Cassandra Blvd., 
Don Mills, Ont., M3A 1T4, Canada.

Skautų veikla
• Birželio 30 d. PLD proga pas 

Kanados rajono vadą v.s. K. Batūrą 
rinkosi, .skirstėsi ir vėl rinkosi iš 
įvairių kraštų ir miestų suvažiavę 
skautininkai-kės. Visas ilgas vakaras 
buvo įdomus ir malonus susitikmais, 
naudingas pasikalbėjimais ir pa
bendravimu. Tuo buvo suteikta pro
ga visiems su visais pasimatyti. Ži
noma, dėl įvairių įsipareigojimų ki
tur nevisi galėjo dalyvauti. Iš viso 
dalyvavo 28 iš Omahos. Australijos, 
Montrealio. Klevelando, Niujorko, 
Čikagos, Toronto.

• Romuvai aukojo: KLB Toronto 
apylinkės valdyba $100, K. Z. Lem- 
bertai — vandens spaudimo cister
ną)

• Rugpjūčio 21 d., 9 v.r., VI tauti
nės stovyklos metu šaukiamas LSS 
tarybos posėdis.

• VĮ-ji tautinė stovykla jau čiaj 
pat. Stovyklos vadovybė visus ir vi
sas kviečia rūpestingai ruoštis — 
ramiai perskaityti siunčiamas infor
macijas. Pasiteisinti, kad ko nors kas 
nežinojo vėliau būtų nereikalingi 
trukdymai. Viskas išsiaiškinama da
bar. Č. S.
HAMILTONO KOVAS

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėse Toronte daugiausia pirmų vie
tų laimėjo mūsų lengvosios atletikos 
sekcijos atstovai: 100 m jaunių gru
pėje I v. laimėjo Paulius Grajaus
kas, o vyrų grupėje jis atbėgo ant
ruoju. Vyrų 200 m bėgime I v. už
ėmė Algis Grajauskas, o jo brolis 
Paulius laimėjo bronzos medalį. Ta
me pačiame nuotolyje jaunių grupė
je Paulius Grajauskas laimėjo auk
so medalį. Estafetėje 4 x 100 m bro
liai Paulius ir Algis Grajauskai, 
Arūnas Juodelė ir Ed. Trečiokas at
nešė taip pat pergalę Hamiltono Ko
vui.

Disko metime jaunių A klasėje 
Marius Stungevičius užėmė II v., o 
Ed. Trečiokas pirmas šuolyje į tolį. 
Jaunių B klasėje Arūnas Juodelė 
800 m bėgime laimėjo sidabro meda
lį, o šuolyje į augštį Darius Verbic
kas buvo trečias. Mergaičių C kla
sėje šuolį į augštį laimėjo Danutė 
Bernotaitė.

Puikiai pasirodė ir stalo teniso 
sekcija: dr. Algis Saiinoris laimėjo 
aukso medalį Vyrų vienetuose, o ko
mandinėse žaidynėse (A. Saunoris, 
Z. Stanaitis, Koperskis) Kovas už
ėmė III v.

Moterų klasėje Ramona Raguckai
tė užėmė III v., moterų B klasėje ir 
mergaičių C klasėje ji buvo antra. 
Mergaičių D klasėje D. Bernotaitė 
užėmė III v. Moterų dvejete R. Ra
guckaitė su D. Bernotaite iškovojo 
bronzos medalį, o mišriame dvejete 
R. Raguckaitė su Nešukaičiu buvo 
antri.

Puikiai pasirodė moterų krepšinio 
komanda, laimėdama II v. Kovietės 
baigmėje turėjo nusileisti gerai šal
džiusiai Australijos moterų rinkti
nei. Kovo komandoje žaidė: Zubai- 
tė, Riekutė, Beržaitytė, Dransutavi- 
čiūtė, Vaitonytė, Stukaitė, Kesiunai- 
tė. Urbaitytė, Grajauskaitė.

Vyrų komandai teko žaisti su la
bai stipriais klubais, tad didesnių 
laimėjimų nepasiekė.

Už tokį puikų klubo pasirodymą 
žaidynėse valdyba reiškia nuošir
džią padėką Algiui Grajauskui, senj., 
Z. Rickienei, V. Subalnikaitei ir vi
siems tėvams, padėjusiems susisie
kimo priemonėmis. K, B.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: =

8!4% už 1 m. term. dep.
814% už pensijų ir namų planą = 
714% speciali taup. sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

914% už asm. paskolas

S
914% už mortgičius

AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių__________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KARNIENĖ

Broker • Realtor
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai 
Nuomojimo patarnavimasI

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . U1 e. . ...Taisomi televizijos, rll-rl ir radijo aparatai. 

Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • sa». p. užbaiis

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor SLW.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Lietuviška EUROPEAN MEAT & 
krau.Sė delicatessen

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

Simnti ę television
S' / f i'VXf •'•J 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.

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

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

Dalyvaukime SLA 72 kuopos ge
gužinėje, kuri įvyks liepos 23 d., 1 
v.p.p:, A. Padolskio sodyboje, 158 
Willow Street; Paris, Ont., ir atvy
kime į J. Daumanto-Lukšos vardo 
Įamžinimo iškilmę.

KELIAS Į SLA GEGUŽINĘ. Va
žiuojantiems iš vakarų į rytus 2-ju 
keliu, privažiavus 5-tą kelią, prie

šviesų sukti į kairę ir už pusantros 
mylios privažiuosite A. Padolskio so
dybą, kurioje plevėsuos Lietuvos tri
spalvė. Važiuojantiems iš rytų i va
karus 5-tuoju keliu, privažiavus 2-rą 
kelią, prie šviesų sukti į dešinę. Po
sūkio vietoje bus rodyklės, rodan
čios kryptį i SLA gegužinę. Svečiai 
bus vaišinami darbščiųjų šeiminin
kių-paruoštais valgiais.

J. Sarapnickas

i
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Kanados ivykiai
9

(Atkelta li 8-to p»l.) 
nados lakūnų organizacijos 
spaudimas. Tada buvo įrodinė
jama, kad anglų kalba yra tapu
si pasauline lakūnų ryšio kalba 
su kontrolieriais aerodromuo
se. Pradėjus vartoti kitas kal
bas, kurių lakūnai nesupranta, 
pažeidžiamas saugumo princi
pas. Tokiu atveju lakūnai ne
pastebėtų kartais pasitaikančių 
klaidingų nurodymų, dėl kurių 
gali įvykti ir jau yra įvykusių 
lėktuvų susidūrimų. Valdžios 
įsaku ryšiams su didžiaisiais 
Montrealio Dorval, Mirabel ir 
St. Hubert aerodromais leidžia
ma tik anglų kalba. Kituose 
Kvebeko aerodromuose gali bū
ti vartojama ir prancūzų kalba, 
bet tik tokiais atvejais, kai pilo
tas skrenda nedideliame aukš
tyje be instrumentų pagalbos, 
matydamas žemę. Trys apelia
cinio Kanados teismo teisėjai 
vienbalsiai pritarė valdžios įsa
kui. Pasak teisėjo Louis Pratte, 
oficialus dvikalbiškumas nebū
tinai turi reikšti abiejų kalbų 
vartojimą betkuriose aplinky
bėse. Po Šio sprendimo Kvebe
ko lakūnams dabar belieka krei
pimasis į augščiausiąjį Kana
dos teismą.

Komunistinė Kinija garbės 
svečiu pasikvietė buvusį Kana
dos premjerą ir konservatorių 
vadą J. Diefenbakerį, kuris tur
būt yra seniausias aktyvus poli
tikas, turintis jau 82 metus am
žiaus. J. Defenbakeris kvietimą 
priėmė ir Kinijoje žada apsi
lankyti šį rudenį, jeigu nebus 
paskelbti federacinio parlamen
to rinkimai. Rugsėjo 9 d. dešim
ties dienų viešnagę Kinijoje 
pradės visų partijų Kanados 
parlamentarų grupė. J. Diefen- 
bakeris su keturiais savo bičiu
liais žada atvykti tada, kai mi
nėtoji grupė grįš Kanadon. Ko
munistinėje Kinijoje jis nori 
susipažinti su kinietiška gydy
mo sistema, kuriai naudojami 
adatų dūriai, apsilankyti Mon
golijos pasienyje ir pamatyti 
milijoną ten Sutelktų sovietų 
karių. Paklaustas, ar toks vizi
tas nepažeis jo antikomunisti
nių įsitikinimų, J. Diefenbake- 
ris žurnalistams priminė savo 
apsilankymą Sovietų Sąjungoje 
ir Ukrainoje. Ta kelionė buvusi 
grynai informacinio pobūdžio, 
nepakeitusi jo pažiūrų.

Atsistatydinus liberalų atsto
vui B. Mackasey, Montrealio 
Notre Dame de Grace rinkimi
nėje apylinkėje buvo pravesti 
papildomi rinkimai į Kvebeko 
parlamentą. Juos laimėjo libe
ralų kandidatas Reed Scowen, 
gavęs 12,797 balsų. Antroji vie
ta teko nepriklausomam kandi
datui D. DeJongui (4.983), tre
čioji — Kvebeko partijos kan
didatui M. Gelinai (2.347). Tau
tinės vienybės kandidatas A. 
Brulotte tesurinko 341 balsą. 
Kvebeko liberalų partija su sa
vo vadu C. Ryanu rinkimų re
zultatuose mato aišku balsuoto
jų nusisukimą nuo separatisti
nės premjero R. Levesque par
tijos. Tokia išvada visdėlto gali 
būti nevisiškai teisinga, nes 
Notre Dame de Grace apylinkė
je didelę balsuotojų daugumą 
sudaro anglų kilmės kanadie
čiai. Tiesa, net ir tose apylinkės 
dalyse, kur vyrauja prancūzų 
kilmės rinkėjai, pirmavo libera
las R. Scowen mažesniu laips

niu. Nepriklausomas kandida
tas D. DeJongas, užėmęs antrą 
vietą, rinkiminiame vajuje ko
vojo už visišką abiejų oficialių
jų kalbų lygybę, vadovaudama
sis principu, kad kalbą turi teisę 
pasirinkti kiekvienas kvebekie- 
tis. Pasak D. DeJongo, liberalai 
nedaug tesiskiria nuo Kvebeko 
partijos, nes ir jie pirmumą tei
kia prancūzų kalbai.

Winnipeg, Manitoba
VESTUVĖS. Birželio 3 d. lietuvių 

Sv. Kazimiero šventovėje susituokė 
Manitobos un-to studentė Irena Ma- 
rozaitė su to pat un-to stud. Ed
mund-Eric Wesenbergu. Kaip tik 
tuo metu abu baigė universitetą ir 
abu gavo bakalauro laipsnius.

Vedybines apeigas atliko lietuvių 
parapijos klebonas kun. J. Bertašius. 
Gausius dalyvius stebino tai, kad 
jaunųjų pabroliai ir pamergės buvo 
apsirengę vienodai — baltai mėly
nom uniformom, nes jaunoji Irena 
Marozaitė priklauso “sorority” orga
nizacijai, kurios ženklo spalvos esan
čios balta-mėlyna. Apeigų metu gie
dojo solistė "Avė Maria” ir kitas 
giesmes.

Vestuvinė puota įvyko 6 v.v. “Va
za Lund Park” gražioje Winnipego 
vasaros rezidencinėje salėje. Svečių 
prisirinko per 200. Jų tarpe buvo 
inž. Daunys su ponia iš Otavos, Ro
ma Alminienė su sūnumi iš Čikagos 
ir kt. Prie garbės stalo pasirodė jau
nieji su pabroliais ir pamergėmis. 
Dešinėje pusėje matėsi jaunosios tė
veliai Vincas ir Monika Marozai, kai
rėje jaunojo tėveliai ir šone — Ire
nos krikšto tėvai Marija ir Mykolas 
Januškos, parapijos klebonas kun. J. 
Bertašius.

Vestuvių puotą pradėjo vyresny
sis pabrolys Johan Smith, kuris po 
įžanginio žodžio supažindino su gar
bės stalo svečiais. Trumpą žodį tarė 
jaunosios vyras E. Wescnbergas, ku
ris pasidžiaugė, kad gavęs žmoną iš 
gerų namų, gerų tėvų. Paskutinį žo
dį tarė pati jaunoji, kuri susijaudi
nusi išreiškė gilią padėką tėveliams 
už auginimą, mokslą bei paruošimą 
gyvenimui, dažnai savo kalbą per
traukdama ašaromis.

Jaunieji, gavę tiek daug dovanų, 
jų ncatidarinėjo ir niekam nerodi- 
nėjo. Tai užima labai daug laiko. 
Tai pirmas toks tvarkingas elgesys 
su dovanomis. Visas vakaras liko 
vaišėms, muzikai, šokiams bei ki
toms pramogoms, tad ir praėjo la
bai draugiškoje ir geroje nuotai
koje.

Irena Marozaitė visada gyvai reiš
kėsi lietuviškoje veiklojer Kai buvęs 
Tautybių Meno Tarybos pirm. Mani- 
toboje Cecil Semchyshyn 1970 m. 
Winnipege įvedė tautybių savaitę 
Folklorama '70, pirmąja lietuvių pa
viljono karalaite buvo pakviesta Ire
na Marozaitė. Antrą kartą ji buvo 
pakviosta į lietuvių paviljoną Miss 
Folklorama '74. Ji taipgi dalyvavo 
tais metais surengtose Lietuvių Die
nose kaip lietuvių paviljono “Miss 
Folklorama”. Tad daug laimės nau
joje gyvenimo pakopoje.

LIGONIAI. Mečys šarauskas bu
vo ištektas širdies priepuolio, bet 
po kelių dienų grįžo iš ligoninės ir 
gerai jaučiasi. — Julė Ramančiaus- 
kienė paguldyta į ligoninę inkstų 
operacijai, bet, girdėti, greit išeis.— 
A. Radzevičius jau ilgas laikas gu
li ligoninėje ir blogai jaučiasi, silp
nai beatpažįsta savo lankytojus. — 
Jonė Kuncaitienė jau trečias mėnuo 
guli ligoninėje, bet, girdėti, jau 
sveiksta. — Aliui šarauskui padary
ta širdies operacija; jau grįžo į na
mus, tačiau bus reikalinga dar kita 
operacija. — Staiga nesugalavo žy
mus mūsų visuomenės veikėjas Juo
zas Demereckas, bet ligoninėje pa
daryti tyrimai nieko blogo nesako, 
tai manoma, kad greit sugrįš į na
mus, nes jo laukia darbas miesto sa
vivaldybėje. K. S-tis

studentų skyrius tautybių savaitės metu Illinojaus universitete š.m. gegužės mėnesio pabaigoje. Stovi
Ii — K. Rarmaitė, D. Pauliūtė, R. Slonskytė, M. Ku- 

Nuotr. Ant. Plaušinaičio
Lietuvių i-------- , —.---- --------- ■
_ r. Merkys, L. Moli, L. Rudaitytė, prof. dr. J. Reklaitienė; sėd 
biliūtė (Couble).

G SKAITfTOJAI PASISAKO
OPIUOJU KLAUSIMU

A. Kalnius, “TŽ” birželio 7 d. lai
doje rašydamas tema “Opus klausi
mas baltistikos konferencijoje”, siū
lo žydų klausimu paruošti ir išleisti 
knygą anglų kalba, sudaryti komi
tetą, kuris rūpintųsi knygos išleidi
mu ir lėšų telkimu. Sveikintinas A. 
Kalniaus sumanymas ir pasiūlymas, 
nors ir labai pavėluotas. Bet geriau 
vėliau, negu niekad.

Kai mūsų spaudoje pasirodė ži
nutės, liečiančios žydų išleidžiamo
se knygose nacių įvykdytas žu
dynes, kuriose ir lietuvių tautai bu
vo metamas kaltinimas, buvo mano
ma ir laukiama, kad lietuviškieji 
veiksniai, kurie atstovauja lietuvių 
tautai, reaguos, paruošdami leidinį, 
parodantį antrąją medalio pusę. Bet 
per ilgą laiką, apie du dešimtme
čius, buvo kantri kapų tyla.

Norėdamas nedovanotiną tylą 
pralaužti, 1972 m. kreipiausi į Lie
tuvių Fondą JAV-se. Tuometinis LF 
reikalų vedėjas Rėklaitis mano su
gestijomis susidomėjo. Pasiūlė man 
surasti knygai redaktorių. LF vardu 
pažadėjo apmokėti redaktoriui ir 
knygos spausdinimo išlaidas. Nors 
pasiūlymas man buvo keistas, bet 
bandžiau. Kreipiausi į vieną pajė
gesnį žurnalistą, gyv. V. Vokietijo
je, bet jis iš “mandagumo” ne tik 
neatsakė į mano kreipimąsi, bet ir 
nesugrąžino LF rašto, kuriame ra
šoma, kad “Lietuvių Fondas apmo
kės redaktoriui ir knygos spausdini
mo išlaidas". Nepasisekus pirmam 
bandymui, teko kreiptis į veiklųjį 
žurnalistą-rašytoją Algirdą Gustaitį, 
gyv. Los Angeles. Greitai gautas A. 
G. laiškas buvo džiuginantis. Rašė: 
“Aš iki ausų apsikrovęs kitokiais ra
šymo darbais, todėl visą reikalą per- 
siunčiau Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybai surasti reikalin
gą redaktorių ...” LŽS centro val
dyba pranešė, kad neatsirado kas 
sutiktų redaguoti minimą knygą. 
Sužinojęs, jog dr. D. Jasaitis rašo 
knygą apie žydų gelbėtojus Lietu
voje nacių siautėjimo metu, pasiun
čiau jam turimą medžiagą ir pasiū
liau (jei neturėtų) Lietuvoje S. Bin
kienės parašytą ir ten atspausdintą 
knygą “Ir be ginklo kariai”. Tuo ir 
užsibaigė nesėkmingos mano pastan
gos.

Linkiu, kad A. Kalniaus siūlymas 
būtų laimingesnis — sulauktume rei
kalingos objektyvios knygos ar kny
gų svarbesnėmis kalbomis.

Stasys Motuzas, V. Vokietija

NEATŠAUKĖ
Stepas Varanka savo straipsnyje 

“Lenkų fronte nieko naujo” teigia, 
kad dabartinės lenkų emigracinės 
vyriausybės premjeras K. Sabbat 
atšaukė pareiškimą “Mielu noru

grąžiname jums Vilnių”. Iš tikrų
jų neatšaukė. Lenkų spaudoje prem
jeras tik paaiškino, kad kol paverg
tos tautos neatgaus laisvės, tol ne
bus įmanomas joks sienų pakeiti
mas. Valstybių sienos nustatomos 
konstitucija, gi šią pakeisti tegali 
seimas, ir tai tik sutikus tautos dau
gumai.

Ta proga tegu būna leista dar sy
kį aptarti tą mano pasikalbėjimą su 
premjeru K. Sabbatu.

Tai buvo privatus pasikalbėjimas, 
nors ir kitų žymių lenkų akivaizdo
je. Kalbėjau kaip eilinis lietuviško 
laikraščio korepondentas. Gavau su
tikimą pasikalbėjimą paskelbti mū
sų spaudoje, ką ir padariau, aiškiai 
pažymėdamas, kad pasikalbėjimas 
nebuvo oficialus. Tai reiškia, kad 
premjeras išreiškė asmeninę savo 
nuomonę. Pasakyta buvo daug gra
žių ir teisingų dalykų apie lietuvių- 
lenkų santykius. Premjeras pripaži
no mūsų tautai teisę būti visiškai 
laisva ir nepriklausoma, pasmerkė 
kalbas apie betkokią ateities uniją; 
pripažino, kad Vilnius yra Lietuvos, 
su reikšmingu priedu “jei”. Pasakė 
jis: “Mielu norii grąžinsime jums 
Vilnių, jei bus leista mūsų ranka 
Kaune”. Taigi ir tada buvo pastatyta 
sąlyga. Paklausus, ką tai reiškia žo
delis “jei” ir ar tai reikštų kokį nors 
Lietuvos suvereniteto apkarpymą, 
atsakė: “Jokiu būdu”. Nurodė, kad 
visa kita tegalės būti išsiaiškinta su 
atsistačiusios Lietuvos vyriausybe.

Bent man atrodo, kad aiškiau ne
begali būti. Visa' premjero mintis 
buvo nukreipta į taikų abiejų tautų 
susitarimą, iš anksto pripažįstant 
Lietuvos nepriklausomybę, jos suve
reniteto neliečiamumą, Vilniaus pri
klausomumą Lietuvai, jei... šį 
“jei” galima suprasti kaip sąlygas, 
kurios greičiausiai liestų grąžinto 
Vilniaus bei kitose Lietuvos vietose 
lenkus, jų kultūrinę laisvę ir t.t.

Nesu diplomatas, dėlto “jei” ga
limybių nė nemėginu pramatyti, ta
čiau manau, premjeras K. Sabbat 
yra padaręs labai gražų ir pozityvų 
žingsnį, nepažeisdamas nei savo 
augštos pozicijos tremties vyriausy
bėje, nei mūsų tautos siekių. Grei
tas išvadas tegali padaryti tik tie 
abiejų tautų žmonės, kurie gali at
skirti tik dvi spalvas — juodą ir bal
tą, nors spalvų yra žymiai daugiau.

Pasikalbėjimo metu susidariau 
įspūdį, kad premjeras K. Sabbat yra 
plačios erudicijos asmuo, žinąs sa
vo žodžių reikšmę. Visa kita pri
klauso nuo blogos ar geros valios jo 
žodžių aiškintojų, bet tai jų laisva 
valia laisvo žodžio šalyse. S. šetkus

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

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

Į ĮSTAIGOS

• namai • investaeijos
• ūkiai • mortgičiai

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); 

šeDadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai ALDONA JANČIUKAITĖ, 1977 m. baigusi dail. A. Tamošaitienės audimo 

kursus. JI 1977 metų Winnipego Folkloramoje lietuvių paviljone šešis vaka
rus demonstravo kitataučiams lankytojams lietuviškų juostų audimą, šalia 
jos — KLB krašto tarybos narys Juozas Demereckas ir apylinkės pirminin
kas, tas pareigas ėjęs 1977 metais

Balio Maskeliūno įstaiga

Skaitytojų 
poezija

NORANDOS VARIO KASYKLAI 
ATSIMINTI

Tu mums kaip pamotė vargelio 
juodo

Be džiaugsmo atėjus į mūsų namus. 
Juk ir tavo skruostuos varis vagas 

rodo,
Juk ir tau negiedras rūškanas 

dangus.

Tavo šaltos žemės urvuose 
bevardžiuos

Be meilės plakas širdys svetimžemių 
sūnų,

Liūdnos dūžta godos akmeniniuos 
skardžiuos,

Rauda šiaurės vėjai medžiuos be 
šakų.

Ir taip pilkos slenka dienos, kaip 
vilkstinės benamių.

Kaip debesim išdrikę tie dūmai 
kaminų,

Kas besugrąžins mums mūsų dalią 
ramią,

Dienas prasvajotas tėviškės namų?
S. šetkus, 

Noranda, 1905

PRIE AMŽINOJO KELIO

Prisimenant laikus praėjusių dienų, 
Didvyrių - savanorių nueitąjį kelią. 
Tauta mūs daug užmigdė milžinų — 
Paguldė jie galvas už Gimtą Salį.

Tautos štai kankinių didi šventovė, 
Pavargusiems ramybės — poilsio 

kampelis,
Lietuviška siela, širdim alsuojanti 

tvirtovė,
Paminklas tremtiniams prie amži

nojo kelio.

Tu šimtmečius didžiai šioj kryžkelėj 
budėsi,

Ir minių minios rinksis čia pagar
binti Kūrėjo.

Savo didžiais darbais dangaus 
skliautuose žėrėsi

Ir tiems, kurie ateis dar čia, ir 
tiems, kur jau praėjo.

Gaiviam pavasario sraute nušvitusi 
sodyba —

— Anapili, kelius mums rodyk, 
šviesk, spindėk!

Sviesi žvaigždė tremties nakty 
sužibusi,

Kelionėje mus stiprink, guosk, 
lydėk!

A. Lukošius, 
y Toronto, Ont.

Šypsenos
Vedybos

— Tai tu, Petrai, sakai, kad 
niekad neveši?

— Mat, kavalieriumi gimiau, 
kavalieriumi ir mirsiu.

Bernard Shaw ir draugas
Bernard Shaw (1856-1950) 

kartą sutiko savo draugą, dide
lių žemės plotų savininką, kuris 
turėjo nepaprastą ambiciją būti 
literatu.

— Atrodai kažkodėl nusimi
nęs? — pastebėjo Shaw.

— Tam yra rimta priežastis. 
Įsivaizduok, mano trejų metų 
sūnelis įėjo į. kabinetą, pagrie
bė nuo stalo mano veikalo rank
raštį ir įmetė į ugnį. ..

— Negalimas daiktas! — su
riko Shaw. — Trejų metų ir 
jau moka skaityti?

Bent niekas neišeis...
Garsus amerikiečių komikas 

Bob Hope tarė, kai jo filmas 
buvo rodomas lėktuve:

— Bent niekas seanso metu 
negalės išeiti. Parinko Pr. AE.

TORONTO
PLB garbės teismas

“TŽ” 27 nr. informacijoje 
apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę įsibrovė netikslumas 
apie garbės teismo sudėtį. Pa
tikrinus informaciją, paaiškėjo, 
kad PLB 'garbės teismą sudaro 
penki asmenys. Siame seime į 
garbės teismą išrinkti seimo na
riai: dr. J. Sungaila, E. Cuplins- 
kas, V. Skrinskas, dr. P. Vilei
šis ir dr. Br. Nemickas. Sis pa
starasis ir G. Sernas gavo po 43 
balsus, bet atskiru seimo nuta
rimu, remiantis lietuvių tradici
ja, pirmenybė duota dr. Br. Ne- 
mickui, o G. Šernas liko pir
muoju kandidatu. Garbės teis
mas pasiskirstė paregiomis: 
pirm. dr. J. Sungaila, sekr. Vyt. 
Skrinskas, nariai — dr. P. Vi
leišis, E. Čuplinskas ir dr. Br. 
Nemickas.

Atsiprašome už įvykusį ne
tikslumą, palietusį kaikuriuos 
asmenis.

“Ethnic Kaleidoscope” yra 
duplikatoriumi spausdinamas 
įdarbinimo ir imigracijos minis
terijos informacinis leidinys, 
dažnai rašąs apie tautinių gru
pių veiklą. Š.m. birželio mėne
sio laidoje yra trumpa informa
cija apie dail. Jokūbą Dagį, pa
imta iš “The Villager” š.m. ko
vo mėnesio numerio. Šiame lei
dinyje galėtų būti ir daugiau ži
nių apie lietuvių veiklą, jeigu 
jų dažniau gautų iš lietuvių šal
tinių.

Iš D. Britanijos “TŽ” redakci
joje lankėsi Z. Juras, p. Jurie
nė, S. Kasparas, A. Vilčinskas, 
p. Šemeta, p. Šemetienė. S. Kas
paras yra “TŽ” bendradarbis, 
kuris svarbesniais atvejais in
formuoja “TŽ” skaitytojus apie 
Britanijos lietuvių veiklą. Jis 
dalyvavo ne tik PL Dienose, bet 
ir Baltiečių Federacijos sureng
tame lietuvių bičiulio senato
riaus Paul Yuzyk pagerbime.

Iš Brazilijos PL Dienose da
lyvavo prel. P. Ragažinskas, inž. 
E. Oželytė, inž. A. Idika, E. Pd- 
vilonienė, p.p. Gauliai.

Iš Argentinos PLB seime ir 
PL Dienose dalyvavo gana gau
si delegacija: J. K. Jankūnas, J. 
R. Stalioraitis, J. Mičiūdas, J. 
Papečkys, V. Bukauskaitė - de 
Persico, L. Burbaitė, M. Barz- 
džiūtė, E. Kliaugaitė, P. Gude- 
levičius. Beveik visi aplankė 
“TŽ”.

Iš Edmontono PL Dienose 
dalyvavo gana daug tautiečių, 
aplankė Anapilį ir kitas lietu
viškas institucijas Toronte. A. 
Dudaravičius lankėsi “TŽ” re
dakcijoje ir pažadėjo atsiųsti 
gražių nuotraukų iš PL Dienų. 
Jis taip pat dalyvavo sen. P. 
Yuzyko pagerbime.

JAV LB St. Petersburg© apy
linkės valdyba, įvertindama 
sunkų lietuviškos spaudos dar
bą, atsiuntė “TŽ” $25 auką. Dė
kojame už dėmesį ir paramą.

Iš V. Vokietijos PLB seime 
dalyvavo A. Plechavičiūtė - Vei- 
gel, J. Lukošius, V. Svilas. J. 
Lukošius lankėsi “TŽ” redakci
joje ir papasakojo apie Vokieti
jos lietuvių gyvenimą, ypač Va
sario 16 gimnaziją.

Iš Vankuverio Pasaulio Lie
tuvių Dienose dalyvavo gausus 
būrys tautiečių. “TŽ” redakci
ją aplankė B. Vileita, p. Vilei- 
tienė, p. Skabeikienė, p. Venc
kus, p. Tumaitis, p. Pilypaitis 
ir kiti. B. Vileita filmavo dainų 
šventę bei kitus renginius.

Vedybinė sukaktis. Jonas ir 
Ema Mačiai, gyveną Burlington, 
Ont., liepos 8 d. Anapilio sody
boje savo vaikų, giminių ir bi
čiulių tarpe atšventė auksinę 
vedybų sukaktį. Jubilėjinės 
padėkos pamaldos įvyko Lietu
vos Kankinių šventovėje. Pa
maldų metu solo giedojo sol. V. 
Verikaitis, akompanuojamas 
muz. J. Govėdo. Jaukus paren
gimas įvyko par. salėje, daly
vaujant arti 200 svečių. Sukak
tuvininkas Jonas Mačys yra kū
rė j as-savanoris nuo Pilviškių. 
Kanadoje gyvena dukros ir sū
naus šeimos.

Lituanistikos seminaras
(Atkelta iš 7-to psl.) 

zė (prof. Ripivydas Šilbajoris) 
— bus nagrinėjami: a. santykis 
tarp skaitytojo, kritiko ir rašy
tojo, b. skirtumas tarp literatū
ros kritikos ir mokslo, c. pa
grindinės literatūros kritikos 
kryptys, d. istorinė lietuvių li
teratūros apžvalga.

Lietuvos istorija
9. Lietuvos istorija (1772- 

1918) (prof. Romualdas Misiū
nas) — Lietuvos daugiatautės 
kunigaikštystės ir tautinės vals
tybės aptarimas; lietuvių tau
tos atgimimo sąlygų ir vysty
mosi analizė.

10. Lietuvos istorija (1918- 
1940) (prof. Benediktas Mačiui- 
ka). šis Lietuvos istorijos laiko
tarpis bus nagrinėjamas visos 
Europos, ypač Rytų Europos 
tautų, bendro vystymosi bei 
tarpukario istorinės patirties 
šviesoje.

11. Lietuvos istorija nuo 
1940 m. (prof. Benediktas Ma- 
čiuika). Įvadas į Lietuvos vals
tybės ir tautos istoriją po nepri
klausomybės netekimo. Lietu
vos patirtis sovietų okupacijoje

bus analizuojama ne atskirai, 
bet bendros sovietų tautybių 
•politikos bei praktikos plotmė
je.

Šio penktojo lituanistikos se
minaro dalyviai privalo imti 
mažiausia 4 iš šių 11 kursų, 
bent po vieną iš kiekvienos sri
ties. Dviejų savaičių laikotarpy
je didžiausias dėmesys bus ski
riamas individualioms studi
joms, bet vakarais bus įmano
ma lankyti specialias paskaitas 
ar dalyvauti skirtingose disku
sijose. Taip pat veiks bibliote
ka, periodikos kioskas, magne- 
tofoteka bei knygynas.

Seminaro dalyviai užsiregist
ruoja nemažiau kaip 2 savaitėm 
iki liepos 15 d. Registracija — 
$10. Stovyklos mokestis—$120, 
Įskaitant registraciją. Norintie
ji gauti įskaitas (undergraduate 
credit) iš Kento valstybinio uni
versiteto turi užmokėti atskirą 
papildomą mokestį.

Informacijos reikalais kreip
tis į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių Centrą, 2422 
West Marquette Road, Chicago, 
Illinois 60629, USA. Tel. (312) 
476-0601 R. L.
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Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
DARBO VALANDOS: 9 v.r. —— 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

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 •

V EACEMAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvolles Avė. 
(prie Howard Park. Ave.) 

Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

* Namų — Gyvybės 
/ D A M Automobilių
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533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios
Tel. 277-1270

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. pa
maldas laikė ir pamokslus sakė Eu
ropos lietuvių vysk.1 Antanas Deks- 
nys.

— Wasagoje, lietuvių vasarvietė
je, praėjusį sekmadienį labai daug 
tautiečių dalyvavo 10 ir 11 v. pa
maldose. Vasaros metu ir toliau Wa
sagoje (Springhurste) sekmadie
niais pamaldos bus 10 ir 11 v.

— Liepos 10 d. Sv. Jono liet, ka
pinėse palaidotas a.a. Jonas Krikš
čiūnas, Liudo Krikščiūno 3 mėnesių 
sūnelis. Velionies tėvams ir artimie
siems nuoširdi užuojauta.

—- Qeriausi sveikinimai Emai ir 
Jonui Mačiams, liepos 8 d. Anapi
lyje atšventusiems auksinę vedybų 
sukaktį.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 4 v.p. 
p., William G. Tyndell ir Ramunės 
M. Morkūnaitės jungtuvių pamaldos; 
sekmadienį Lietuvos Kankinių 
šventovėje, 10 v.r., už a.a. Zigmą 
Paulionį, 11 v. už a.a. Marijoną Ja- 
kelaitienę ir a.a. Juozą Visockį; Wa
sagoje — 10 v.r. už a.a. Vincą Len
kaitį, 11 v. už Vasiliauskų ir Skur
delių šeimų mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, liepos 16, įvyks 

parapijos iškyla, pradedama pamal
domis 11 v.r. Humber Trails Parke, 
River Glen rajone, kuris yra 2,5 my
lios nuo Nobleton miestelio, tarp 27 
ir 400, kelio prie Kingside Road. Po 
pamaldų bus krikščioniška draugys
tė, moterų draugijos loterija ir 
bendri pietūs. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti.

— Pamaldos liepos 23 ir 30 d.d. 
įvyks šventovėje 9.30 v.r.

Lietuvių Namų žinios
— PLS Žaidynių programoje bu

vo ir šachmatų turnyras, kuris vyko 
LN Gedimino menėje. Dalyvavo 33 
šachmatininkai iš Anglijos, JAV, 
Australijos ir Kanados.

šios varžybos buvo gerai suorga
nizuotos V. Genčiaus ir E. Malm- 
sten. Aukso medalį laimėjo LN šach
matų klubo narys A. Vaičaitis, si
dabro — Palčauskas, V., JAV, bron
zos — J. Chrolavičius iš Hamiltono.

— LN spalvoti atvirukai gaunami 
jų raštinėje ir pas platintojus. Kai
na: $1 — 5 atvirukai.

— Antroji LN poilsio stovykla 
prasidės rugpjūčio 5, šeštadienį, 12 
v. T. pranciškonų vasarvietėje, Wa
sagoje, ir baigsis rugpjūčio 19 d. 
Mokestis vienam asmeniui — nuo 
$10 iki $20 savaitei. Rezervuojant 
patalpas įmokama nemažiau kaip 
pusė kainos. Platesnės informacijos 
teirautis: Vytas Kulnys tel. 769-1266. 
Taip pat informacija teikiama ir 
sekmadieniais popiečių metu LN. 
Rugpjūčio 12 d. bus šauni gegužinė.

— Toronto lietuviškosios organi
zacijos kviečiamos užsakyti LN sa
les parengimams 1979 m. Prašoma 
tai atlikti artimiausiu laiku.

— Liepos 6 d. įvyko LN valdybos 
posėdis. Aptarta daug svarbių rei
kalų.

— Algis Uknevičius iš JAV iš
reiškė savo pasigėrėjimą LN ir pa
aukojo $20.

— PLD savaitgaly rasta pamesta 
piniginė su daug nuotraukų. Kreip
tis į LN raštinę.

— LN svečių knygoje liepos 9 d. 
pasirašė: G. Bražnys, E. Trečiokas, 
K. Bargelis, G. Miceika iš Čikagos; 
I. Gustienė, O. Deneikienė, E. Muir- 
head, E. Prišmantienė, J. Vilkienė 
iš Los Angeles; B. Kiveris, V. Vil
kas iš Kalifornijos; I. Budreckas, 
Atlanta, JAV; J. Bubelis, Filadel
fija; R. A. Bitėnai, Elizabeth, N.J.; 
E. Michhead, Anglija; P. Mancienė 
iš Lietuvos; Petkūnų šeima iš Wis
consin, JAV; A. Skabeikienė iš Van
kuverio, Br. Abromonis iš Montrea- 
lio.

— Nauji LN nariai: Tomas Trin
kūnas papildė savo įnašą iki $76, M. 
Ž. — $100, Wyne Vekteris — $100, 
Antanas Masiulis įmokėjo $100.

A.a. J. Kaknevičienės prisi
minimui Anelė ir Jonas Pute- 
riai paaukojo "TŽ” $10. Dėko
jame.

ESU 52 METŲ AMŽIAUS. Jięškau 
gyvenimo draugės. Prašau rašyti “T. 
žiburiu” adresu, aiškiai pažymint 
ALBINUI.

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

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
— Sveikiname Loretą Krikščiū

naitę ir Indreką Kongats, Daivą Mi- 
ceikaitę ir Robertą Vorps, susituo
kusius mūsų šventovėje liepos 8 d.

— Wasagos stovykloje vasaros 
metu Mišios 11 v.r. kiekvieną sek
madienį.

— Gili užuojauta Z. Žebrauskie
nei, kurios giminaitė Genė Valiuke
vičienė, atvykusi iš Lietuvos, žuvo 
automobilio nelaimėje. Mirus Barbo
rai Rzėšauskienei, reiškiame užuo
jautą seserim Irenai ir Stasei Gei- 
dukytėm.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 23 d. mūšų stovyklavietėje ir 
baigsis rugpjūčio 5 d. Berniukai ir 
mergaitės 6-17 metų amžiaus regist
ruojasi klebonijoje arba pas dr. O. 
Gustainienę tel. 445-4521.

— Mūsų šventovėje vasaros metu 
vakarinės sekmadienio Mišios 8.30
v.v.

— Dėkojame S. A. Viskontams už 
$500 auką, St. Račinskienei už $50.

— Parapijos salių priežiūrai rei
kalingas sargas. Suinteresuoti pra-' 
šomi kreiptis į kleboniją.

— Rastas auksinis žiedas Karava
no metu. Prašom kreiptis į kleboni
ją.

— Pakrikštyta Veronika Lin, Ro
nald Eruscliff ir Rūtos (Baltaduo- 
nytės) Lemon dukrelė; Adrija Kris
tina, William ir Violetos (Jasiūnai- 
tės) Gulletson dukrelė.

— “Aušros’ stovykloje, Wasagoje, 
kapelionauja kun. Liudas Januška, 
kuris eina ir komendanto pareigas. 
Jis turi stiprią vadovybę, kuri suma
niai ir gyvai tvarko numatytas pro
gramas. Vyriausia mergaičių vado
vė — Rita Karasiejienė, vyresniųjų 
mergaičių vadovė — R. Gustainytė, 
antrai savaitei atvažiuos Rasa Soliu- 
naitė iš Čikagos. Vyriausias berniu
kų vadovas — Juozas Gudinskas, vy
resniųjų berniukų vadovai — Anta
nas Gataveckas ir Arnoldas Zizas iš 
Brazilijos. Vyriausia jaunučių mer
gaičių vadovė ir stovyklos slaugė — 
Danguolė Pranaitienė, jaunesniųjų 
mergaičių vadovės — Rūta Girdaus- 
kaitė ir Vida Juzukonytė. Jaunuosius 
berniukus prižiūri Vida Javaitė ir 
Ramunė Stravinskaitė, kuri taipgi 
yra stovyklos koordinatorė. Padeda ir 
Linas Kaknevičius. Stovyklos ūkve
dys yra Dainius Adomaitis. Seimi
ninkės: J. Vitkūnienė, A. Podsadec- 
kienė, A. Dubinskienė ir O. Drasu- 
tienė. Stovyklautojų — per 70.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Mar
celę (Jakaitienę), Auzelienę, užpr. 
Antosė (Švarcaitė) Gelažienė, 8.30 
už Antaną Cajauską, užpr. J. B. Stan
kaičiai, 9 v. už Liudą Racevičių, už
pr. B. J. Stankaičiai, 9.20 už Liudą 
Racevičių, užpr. K. B. Čepaičiai; sek
madienį 8 v. už Steponę Juodikaitį, 
užpr. C. Gvaldienė, 9 v. už Mariją 
Stuikienę ir Joną Valatką, užpr. A. 
Stuikys, 10 v. už Liudą Racevičių, 
užpr. N. Racevičienė, 11.30 už para
piją, 8.30 v.v. už Mariją Melnykie- 
nę, užpr. V. P. Melnykai.

Ontario provincijos vyriausy
bė yra įsteigusi gero piliečio 
medalį (Medal for Good Citizen
ship), kuris teikiamas asmenims, 
pasižymėjusiais įvairiais dar
bais visuomenei. Kandidatams 
atrinkti Ontario premjero įstai
ga yra sudariusi patariamąją 
keliolikos asmenų tarybą, ku
rios uždavinys — pasiūlyti kan
didatus Ontario vyriausybei. Į 
šią tarybą yra paskirtas ir kun. 
Pr. Gaida trejų metų laikotar
piui nuo š.m. liepos 1 d. Gero 
piliečio medaliai kasmet įtei
kiami specialioje iškilmėje. To
kia iškilmė įvyko birželio 30 d. 
Ontario parlamento rūmuose. 
Keliolikai asmenų tokius meda
lius įteikė karalienės atstovė 
Ontario provincijai gubernato
rė Pauline McGibbon, dalyvau
jant premjerui W. Davis, ke
liem ministeriam, parlamento 
nariam ir kviestiniam svečiam. 
Po įteikimo visi dalyviai bei sve
čiai buvo pakviesti pokyliui 
“The Sutton Place” viešbutyje. 
Kalbas pasakė premjeras W. 
Davis, keli parlamento nariai ir 
apdovanotųjų atstovas. Vadova
vo vyriausybės protokolo parei
gūnas kroatų kilmės p. Borosa.

JAV LB krašto valdybos na
rys F. Andriūnas lankėsi “TŽ” 
redakcijoje, domėjosi jos dar
bais ir užsisakė šį savaitraštį.

Loreta Kirkščiūnaitė susituo
kė su Indrek Kongats liepos 8
d. Prisikėlimo šventovėje. Ap
eigas atliko klebonas kun. Aug. 
Simanavičius ir estų evangeli
kų kun. Oscar Puhm. Vestuvi
nis pokylis įvyko Prisikėlimo 
salėje, dalyvaujant 300 asme
nų. Pokylio pranešėju buvo R. 
Paškauskas. Tradicinės kalbos 
buvo pasakytos lietuvių, anglų 
ir estų kalbomis. “Ilgiausių me
tų” sugiedota estų ir lietuvių 
kalbomis. Kadangi jaunamartė 
Loreta yra dainos grupės “Vo
lungė” narė, visas jų būrys 
drauge su Loreta padainavo dvi 
lietuviškas dainas. Aplamai, 
vestuvėse vyravo lietuviška 
nuotaika ir lietuviški papročiai.

“Tėviškės žiburiai”, kaip 
įprasta, atostogaus pirmąsias 
dvi rugpjūčio savaites. Laikraš
tis neišeis rugpjūčio 10 ir 17. 
Bus uždaryta redakcija ir spaus
tuvė, bet administracija veiks 
kasdien ir atostogų metu.

Medžio drožinių paroda. Jo
nas Mockus, gyvenantis Thun
der Bay, yra sukūręs daug me
džio drožinių, kuriuose vaizduo
jama Lietuvos praeitis ir dabar
tinis Kanados gyvenimas. Jo 
darbai yra artimi lietuvių liau
dies menui. Daugelis J. Moc
kaus kūrinių su pasisekimu yra 
buvę rodomi Thunder Bay ir ki
tų vietovių parodose. Toronto 
Lietuvių Namai iš J. Mockaus 
yra gavę 17 drožinių, kurie bus 
išstatyti Vytauto Didžiojo me
nėje liepos 16, 23 ir 30 sekma
dienių popiečių metu nuo 12 iki 
4 v.p.p.

Senatoriaus pagerbtuvės. Lie
pos 7 d. “Four Seasons” vieš
butyje Kanados Baltiečių Fede
racijos valdyba surengė pagerb- 
tuves nuoširdžiam baltiečių bi
čiuliui senatoriui Paul Yuzyk 
jo 65-tojo gimtadienio ir 15 
metų senatorystės proga. Pa- 
gerbtuvių pokylį pradėjo Kana
dos Baltiečių Federacijos pirm. 
L. Leivat, estas, supažindinda
mas dalyvius su nuveiktais se
natoriaus darbais. Invokaciją 
sukalbėjo vysk. A. Deksnys. Po 
vakarienės sukaktuvininką svei
kino estų vardu jų konsulas 
Heinsoo, Kanados Latvių Fede
racijos pirm. T. Kronbergs, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirm. J. R. Simanavičius, 
kartu įteikdamas ir sukaktuvi
nes dovanas. Lietuvių vardu 
buvo įteikta J. Daumanto kny
ga “The Freedom Fighters” 
su atitinkamu įrašu. Mat, sena
torius yra didis kovotojas už pa
vergtų tautų laisvę. Atskirą do
vaną — paveikslą įteikė Mrs. 
Kerson, Estų Meno Centro pir
mininkė. Ukrainiečių vardu se
natorių sveikino jų Kongreso 
gen. sekretorius Y. Shymko. Es
tų solistė padainavo keletą dai
nų. Pagaliau sukaktuvininkas 
pasakė ilgesnę kalbą, išreikšda
mas padėką ir pabrėždamas pa
grindines savo veiklos idėjas. 
Išreiškė viltį, kad kada nors ga
lės prabilti laisvuose Baltijos 
kraštuose. Visi pokylio dalyviai 
sustoję ilgai plojo, atsidėkoda
mi senatoriui bei istorijos pro
fesoriui P. Yuzykui už nuveik
tus darbus pavergtom tautom.

Tautybių savaitė — Karava
nas buvo baigtas liepos 1 d. spe
cialiu pokyliu “Royal York” 
viešbutyje. Dalyvavo per 1.500 
įvairių paviljonų darbuotojų. 
Pokylio metu buvo paskelbti 
premijų laimėtojai. Pirmoji vie
ta iš 58 teko “Varšuvos” pavil
jonui. Karavano karalaite iš
rinkta 21 metų amžiaus japonė 
Noreen Hoita, princese — fili- 
pinietė Z. N. Ramos, profesinės 
terapijos studentė. Žymenys už 
geriausią maistą, programą ir 
aprangą teko Manilos paviljo
nui. Kiti žymenys paskirti: Ka
nados operos paviljonui už spe
cialią programą, škotų “Perth” 
paviljonui — už geriausią mu
zikinį teatrą, škotų “Glasgow” 
paviljonui — už geriausią bur
mistrą, estų “Talinui” ■ už ge
riausius meno rodinius bei 
rankdarbius, olandų “Amster- 
damui” — už geriausią vidaus 
įrengimą, japonų “Tokijui” — 
už geriausią išorę, ukrainiečių 
“Lvivui” — už geriausią chore
ografiją. Dešimt paviljonų gavo 
pagyrimo lakštus už dalyvavimą 
Karavane per 10 metų be per
traukos. Šiemet Karavaną ap
lankė 2.066.513 asmenų, Lietu
vių paviljoną “Vilnius” aplan
kė apie 30.000 asmenų. Lanky
tojų tarpe buvo daug lietuvių iš 
JAV, atvykusių į Pasaulio Lie
tuvių Dienas. Meninę progra
mą atliko “Atžalynas”, “Ginta
ras” ir Stepo Kairio muzikinis 
vienetas.

Lietuvių Enciklopedijos (lie
tuvių ir anglų kalbomis) leidė
jas J. Kapočius, lankydamasis 
“TŽ” redakcijoje, pareiškė, kad 
jau baigiamas spausdinti pasku
tinis (VI) Encyklopedia Lituani- 
ca tomas. Pas jį dar galima gau
ti abi enciklopedijas.

Kun. P. Urbaitis, salezietis, 
buvęs misijonieriumi Kinijoje, 
dabar gyvenąs Brazilijoje, lan
kėsi Toronte Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu. Čia rado daug bu
vusių saleziečių auklėtinių bei 
jų šeimų. Sao Paulo mieste sa
leziečiai yra perėmę lietuvių 
Šv. Kazimiero parapiją iš jėzui
tų. Kol kas ten dirba 4 kunigai. 
Darbo esą daug, bet reikia fi
nansinės paramos. Toronto Pri
sikėlimo par. bankelyje yra ati
daryta sąskaita nr. 2505 kun. P. 
Urbaičio vardu. Jei kas norėtų 
paremti saleziečių darbą Brazi
lijoje, gali savo duoklę siųsti 
per minėtą bankelį.

MYLIMAI MAMYTEI

A+A
STASEI GRIGAITIENEI 

tragiškai žuvus,

dukrai ALDONAI VITKIENEI, jos šeimai, visiems 
giminėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

E. L. Rudaičiai

Paliko liūdesį ir skausmą,
Paliko gimines, draugus —
Viešpats atvykti ten įsakė,
Ten paruoštas jiems dangus

L. MEŠKAUSKIENEI ir jos vyrui, liūdintiems dėl 

SESUTĖS bei SVAINIO 
mirties, taip pat giminėms, reiškiame gilią 
užuojautą —

Keliačiai

A+A
BARBORAI RZESZOWSKIENEI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, jos seserim — 
REGINAI ir STASEI GEIDUKYTĖMS bei kitiems 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

G. Adomaitienė

ATEITININKU 
STOVYKLA 
liepos 23-rugpjūčio 5 d.d. Prisikėlimo 
parapijos stovyklavietėje Wasagoje.
Kviečiami visi berniukai ir mergaitės (ir neateitininkai) 
6-17 metų amžiaus. Bus sudarytos dvi grupės pagal 
amžių. Stovyklai vadovaus patyrę vadovai. Prašome 
registruotis iš anksto Prisikėlimo parapijos raštinėje 
tel. 533-0621 arba pas dr. O. Gustainienę tel. 445-4521 

Ateitininkų tėvų komitetas

EUROPIEČIU GRUPĖ
organizuojama Toronte pirkti 1, 2 ir 3 miegamųjų 
butams pigia kaina su mėnesiniais mokėjimais (mažes
niais už jūsų nuomas) geriausiame Mississaugos rajone, 
arti prekybos centrų, mokyklų ir susisiekimo. Teirautis 

angliškai nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

tel. 787-1766, op® 6 v. v. tel. 626-6198.

Darbas sekretorei
Skelbimų agentūra jieško pastoviai ir įdomiai pozicijai 
patyrusios sekretorės: gerai mokančios anglų kalbą, 
puikiai rašančios mašinėle, malonaus elgesio, galinčios 
laisvai keliauti. Patirtis ryšių palaikyme (public relations) 

arba skelbimų srityje pageidaujama.
Kreiptis: Mr. Stan Martyn, 707 17«
New Canadian Publications k4*1®) /O/-1/O3.

PADĖKA ATSISVEIKINANT

Melburno Dainos Sambūrio 
ir dirigentės Danutės Levickie
nės vardu tariame nuoširdų 
ačiū mieliesiems Toronto lietu
viams už gražų Australijos cho
ristų priėmimą ir už vaišingą 
globojimą Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu. Ypatinga padėka 
tenka V-sios Š. Amerikos Lietu
vių Dainų šventės organizaci
niam komitetui ir jo pirminin
kui J. R. Simanavičiui už suda
rytas sąlygas Dainos Sambūriui 
šioje šventėje dalyvauti.

Mes buvome maloniai nuste
binti Toronto lietuvių kolonijos 
aktyvumu ir nuveiktais darbais. 
Mūsų paskirame koncerte atsi
lankiusi publika buvo mums be 
galo atlaidi, entuziastinga ir ar
tima. Mūsų pasirodymo šiltas 
priėmimas bei “Varpo” choro 
draugystė mus sujaudino iki 
širdies gelmių.

Australijos lietuviai per savo 
krašto valdybą ir per Melburno 
apylinkės valdybą prašė per
duoti karštus linkėjimus Kana
dos lietuviams ir visiems Pa
saulio Lietuvių Dienų Toronte 
dalyviams. Grįžę mes galėsime 
su pasididžiavimu pranešti, jog 
torontiečiai mums sudarė pui
kiausias sąlygas atstovauti Aust
ralijos lietuviams.

Kęstutis Lynikas,
MDS valdybos pirmininkas 

Algis Šimkus, 
išvykos vadovas

Nina ir Valis Kuprevičiai

PADĖKA
Nuoširdžiausia mano padėka 

visoms mieloms rengėjoms, ma
lonioms viešnioms ir toms, ku
rios negalėjo dalyvauti, už man 
suruoštą puikų mergvakarį.

Originalus programos prave- 
dimas, nepaprastai gražiai iš
puošta salė, jautrūs sveikini
mai, gausūs gardumynai ir gra
žios dovanos liks visuomet ma
lonia prošvaiste mano gyveni
me.

Su lietuvišku dėkingumu —
Rita Lapaitė

Australijos savaitraščio “Mū
sų Pastogė” redaktorius V. Ka
zokas dalyvavo PLB seime ir 
Pasaulio Lietuvių Dienose. Ap
lankė Toronto lietuvių institu
cijas ir “TŽ”. Čia jis domėjosi 
redakciniais reikalais, apžiūrė
jo spaustuvę ir painformavo 
apie lietuvių gyvenimą Austra
lijoje.

Iš Australijos PL Dienose da
lyvavo arti 200 asmenų — spor
tininkai, choristai, jų šeimų na
riai ir palydovai. Daugelis jų 
lankėsi Anapilio sodyboje ir “T 
ž” redakcijoje. Pareigūnai spė
jo pasižymėti šias pavardes: J. 
Šukienė, V. Šulcas, M. Bučelie- 
nė, L. Bučelis, A. Kaminskienė, 
C. Valodka, V. Ališauskas (užsi
sakė “TŽ” ir paliko auką), 
A. Skeivienė, E. Slonskis, J. 
Kanpavičius, D. Karpavičienė, 
M. Žiogienė, V. Žiogas, Ivaške
vičius ir kiti.

MONTREAL
Į Pasaulio Lietuvių Dienas buvo 

nuvykę daug Montrealio lietuvių. 
Dalyvavo choristai, sportininkai, vei
kėjai, jaunimo atstovai ir kiti tau
tiečiai. Iškilioji mūsų Gina čapkaus- 
kienė buvo dainų šventės soliste — 
dainavo solo dalį drauge su jung
tiniu choru ir simfoniniu orkestru. 
Daugumas montrealiečių buvo apsi
stoję pas savo gimines arba pažįsta
mus.

Kun. J. Aranauskas, SJ, išvyko 
atostogų ir grįš į Montrealį rugpjū
čio pradžioje. Kun. A. Grauslys iš 
Čikagos atostogauja Montrealyje.

Tradicinė A V parapijos išvyka į 
Palangos pušyną buvo surengta lie
pos 9 d. Ten buvo atlaikytos ir pa
maldos. Giedojo parapijos choras, 
kuriam ta proga buvo suruoštas pa- 
gerbtuvinis priėmimas. Vasaros atos
togų metu choras atostogauja ir sek
madienių pamaldose negieda.

Dr. A. Adomonis, atlikęs gydyto
jo stažą Bostone, grįžo į Montrealį 
su savo žmona Kristina (Baltaite) ir 
apsigyveno “Royal Victoria” ligoni
nės pastate “La Cite”. Vėliau atida
rys ir privatų gydytojo kabinetą 
Montrealyje.

Ištekėjo: Lorraine Smith (Liubai- 
tės duktė) už Huberto Atkinsono, 
Nijolė Jungmeisterytė — už Aboud. 
Pastarosios jungtuvės įvyko syrų 
ortodoksų šventovėje.

Serga Pranas Keturka “Reddi Me
morial” ligoninėje.

Rasa Lukoševičiūtė dalyvavo PL 
Dienose Toronte ir buvo antrąja 
dainų šventės pranešėja. Ji gražiai 
pranešinėjo jaunimo dalį.

Jonas Narbutas parašė platų vei
kalą “Sportas nepriklausomoje Lie
tuvoje” ir jį išleido savo lėšomis. 
Jau atspausdinta pirmoji dalis M. 
Morkūno spaustuvėje Čikagoje. Kny
goje yra 432 psl. Surinkta daug ver
tingos medžiagos ir nuotraukų. Be
sidomintiems sportu tai įdomus lei
dinys. K.

Sibirinių trėmimų minėjimas. Nie

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:
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. Im....... . 9 %
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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 vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

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

“Darbininko” (savaitraščio) 
redaktorius kun. dr. K. Bučmys, 
OFM, PL Dienų proga aplankė 
“T. Žiburius”, apžiūrėjo spaus
tuvę, domėjosi redakciniais rei
kalais, juoba, kad prieš kelioli
ka metų, gyvendamas Toronte, 
talkino jiems straipsniais; kurį 
laiką dirbo' “TŽ” redakcijoje, 
pavaduodamas redaktorių.

Kun. V. Martinkus, Provi
dence, R.I., lietuvių parapijos 
klebonas, dalyvavo PL Dienose 
su gausia savo parapijiečių gru
pe. Jis yra duosnus spaudos rė
mėjas — atsiuntė rėmėjo pre
numeratą ir dar pridėjo $30. 
Dėkojame už paramą.

Muz. Br. Budriūnas, vienas iš 
dainų šventės dirigentų, “TŽ” 
skaitytojas, su Ponia aplankė 
redakciją ir pasidalino įspū
džiais iš praėjusios dainų šven
tės. Jis skatina savo išleistais 
lapeliais (su gaidomis) pakeisti 
dainą “Ilgiausių metų” geriau 
skambančia ir lietuviškesne 
daina “Valio”.

Buvęs “Laisvės radijo” lietu
vių skyriaus vedėjas J. Laučka 
su Ponia, gyvenantys Vašingto
ne, dalyvavo PLB seime bei PL 
Dienose ir paruošė reportažų, 
skirtų pavergtai Lietuvai. 
“Amerikos Balsui” atstovavo 
R. Sakadolskis.

Iš Kalgario “TŽ” redakcijoje 
lankėsi V. Grigienė ir J. A. Vyš
niauskai. V. Grigienė pabuvo 
Toronte ilgesnį laiką, dalyvavo 
sibirinių trėmimų minėjime ir 
PLD renginiuose. 

kada dar nebuvo taip garsiai ir 
reikšmingai Montrealyje priminta 
pasauliui bedieviško bolševizmo pa
daryta skriauda ir neteisybė baltie
čių tautoms, kaip šiais metais. Nuo 
4 vai. 30 min. jaunimo būriai su vė
liavomis, plakatais vaikščiojo mies
to gatvėmis, dalindami praeiviams 
informacijas ir skelbdami per gar
siakalbius rusiško bolševizmo nusi
kaltimus, melagystes ir apgaulę. 7 v. 
gausiai susirinkusi minia padėjo Do
minion Square prie Nežinomo Kario 
paminklo vainiką. Po to 7 vai. 30 
min. gausi minia suėjo į katedrą, 
kur įvyko ekumeninės visų trijų 
tautų pamaldos. Dekanas A. Vait
kus, kun. H. Laanneots ir kun. J, 
Kubilius su maldomis, pamokslu ir 
giesmėmis baigė šį svarbų, skaus
mingą ir reikšmingą minėjimą. Liet. 
Bendruomėens pirm. A. Kličius sa
vo žodyje priminė Kanados ir Kve
beko valdžioms, kad lietuviai, lat
viai ir estai niekuomet neužmirš tų 
baisių skriaudų, bolševikų padarytų 
baltiečių tautoms. “Gintaro” an
samblio orkestras lydėjo eitynes ir 
šokius. Aušros Vartų ir estų chorai 
giedojo per pamaldas ir “Libera” už 
nukankintus už religiją ir laisvę 
tremtinius. P. B.

Kaikurie montrealiečiai, nuvykę į 
sovietų okupuotą Lietuvą, mėgsta 
pasmilkyti jos pavergėjams. Komu
nistinis dienraštis “Tiesa” š.m. bir
želio 6 d. laidoje rašė, kad, esą “ta
rybų" Lietuvoje viešėjo Montrealio 
lietuvių sūnų ir dukterų pašalpinės 
draugijos 35 žmonių grupė. “Tiesos” 
redakcijoje Vilniuje lankėsi grupės 
vadovė bei minėtos draugijos sekre
torė Janina Vilkelienė ir grupės na
rys Albertas Norkeliūnas. Daugiau
sia smilkė, pasak “Tiesos”, J. Vil
kelienė, sakėsi esanti “sužavėta gra
žiais jūsų pasiekimais socialistinėje 
Tarybų Lietuvoje”. A. Norkeliūnas 
pareiškęs: “Imponuoja ir žavi Tary
bų Lietuvos vystymosi dinamišku
mas. žavi jūsų jaunimas, tikras dėl 
savo šviesios ateities”. Jeigu tai 
montrealiečių žodžiai, reikia stebėtis 
jų neapdairumu. Mtr.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10.5%
Nekiln. turto 10.0%
Čekių kredito ....12.0%
Investocines nuo 103%

Br. Abramonis, meniškų dir
binių drožėjas, lietuvių spaudos 
bendradarbis, kūrėjas-savano- 
ris, lankydamasis Anapilyje, pa
aukojo “TŽ” $50. Dėkojame už 
nuoširdžią paramą.

Vietoje gėlių a.a. Barboros 
Rzeszowskienes laidotuvėms pa
aukojo $20 “T. Žiburiams” — 
N. ir V. Kuprevičiai, G. Ado
maitienė. Dėkojame už paramą.

PL Dienų proga “TŽ” lankė
si buvęs torontietis prof. B. Vaš
kelis, St. Vaškelienė, dr. A. Vy
gantas, p. Vygantienė, p.p. 
Kudžmos ir jų bičiuliai bei pa
lydovai.

A. ir A. Vosyliai iš Los Ange
les miesto aplankė Anapilio so
dybą ir kitas lietuvių instituci
jas Toronte. Jiedu su šeima bu
vo apsistoję pas p. Beinorienę.

Lietuviškos spaudos rėmėjai, 
lankydamiesi PLD proga “TŽ” 
redakcijoje, paliko ir aukų: J. 
Barzdaitienė — $10, O. M. Kan- 
tienė — $10, B. Dukienė—$10, 
V. H. Dargužas iš Šveicarijos— 
$20, J. ir A. Spreinaičiai iš Los 
Angeles — $28, M. ir V. Žiogai 
iš Australijos — $20, A. ir A. 
Paulauskai iš Kalifornijos — 
$20, A. Skabeikienė — $20, M. 
K. ir J. Marčiukaičiai — $25, 
muz. Mamaitis — $25, p. tepe
lės iš Čikagos — $10, O. Razu- 
tienė — $10, Vyt. Semaška — 
$10, V. Jonaitis — $10, Stp. 
Bučmys — $6.00. Tai tik dalis 
aukotojų. Pilnas jų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau. Visiems reiš
kiame nuoširdžią padėką.


