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Neapginta pozicija
Yra klausimų, kurie iškyla viešumon, truputį pabuvo

ja ir nugrimzta užmarštin. Yra betgi klausimų, kurie ilgai 
laikosi viešumoje, sunkiai iš jos traukiasi, o pasitraukę ir 
vėl grįžta. Prie tokių priklauso Lietuvos žydų tragedija. 
Apie ją buvo daug rašyta, kalbėta, diskutuota, bet aiškaus 
sprendimo nerasta. Tiesa, išryškėjo kaikurios pozicijos, 
palengvinusios kelią į teisingesnį problemos nušvietimą, 
tačiau abi pusės liko senosiose pozicijose. Buvo bandyta 
perkelti klausimą į mokslinę plotmę, bet ir čia susidurta 
su emocinėmis ir kitokiomis kliūtimis. Kurį laiką problema 
buvo palikta lyg ir ramybėje, bandyta pridengti ją tyla. 
Tos tylos šalininkai yra ypač okupuotos Lietuvos tautie
čiai, dalyvaują žmogaus teisių bei laisvių kovoje, nes ten 
esą derinamos bendros pastangos prieš didesnį dalyką — 
visuotinę tironiją. Tos nuomonės yra ir daugelis išeivijos 
lietuvių veikėjų. Deja, pageidaujama ramybė neįmanoma, 
kai kita pusė skatina triukšmą. Antai, JAV-se skelbiama, 
kad vyriausybė paskyrė du milijonus dolerių II D. karo nu
sikaltėlių — žydų naikintojų medžioklei ir sudarė tam rei
kalui atitinkamą personalą. Kanadoje daromas spaudimas 
į vyriausybę, kad ši taip pat imtųsi panašios medžioklės. 
Prieš parlamento rinkimus žydų studentų organizacija varė 
plačią akciją, kuri buvo skelbiama ir didžiojoje spaudoje.

T
OKS klausimo kėlimas lietuviams, kaip ir kitom tau
tybėm, nėra malonus, nes ir jų pavardės, siejamos su 
tautybe, pasirodo pasaulio viešumoje. Tuo būdu me

tamas šešėlis visai lieutvių tautai, juoba, kad ir tos rūšies 
raštuose nesiribojama paskirais asmenimis. Yra buvę atve
jų, kur formaliai kaltinama lietuvių tauta kaip žydų nai
kintoja, o danų tauta augštinama kaip didžiausia jų gel
bėtoja. Ryšium su būsimomis bylomis šis radikalusis požiū
ris ir vėl iškils viešumoje, provokuodamas radikalų atkirtį 
ir kitoje pusėje. Bet tokia taktika neveda į klausimo spren
dimą iš esmės — ji tik žadina kerštą abiejose pusėse ir 
perteikia jį busimom kartom. Masinė nusikaltėlių medžiok
lė po beveik 40 metų, kai labai sunku nustatyti net jų 
tapatybę, jau nekalbant apie liudininkus, jų atmintį ir do
kumentaciją, — yra pavojinga ta prasme, kad gali pa
smerkti ir nekaltus žmones, šį pavojų didina Ir m ;iky- - 
bė, kad nusikaltėlių medžioklėje naudojamasi labai nepa
tikimais sovietiniais šaltiniais. Nusikaltėliai turėjo būti 
nubausti tuoj po karo. Jei Lietuva būtų likusi nepriklau
soma, be abejonės, tai būtų ir padariusi, t.y. apvaliusi tau
tą ir atstačiusi jos garbę. O ir dabar laisvoji lietuvių išei
vija, kiek matyti iš buvusių diskusijų, nėra linkusi teisinti 
tikrų nusikaltėlių, bet ji taip pat nėra linkusi pritarti kerš
taujančiai medžioklei, besišvaistančiai urminiu kaltinimu.

D
ABARTINĖJE situacijoje laisvoji išeivija negali ty
lėti, nes nei tyla, nei kerštas neveda į Lietuvos žydų 
tragedijos atomazgą. Ir taip jau perdaug ilgai tylėta 
— nesurinkta net medžiaga lietuviškajai pozicijai teisingai 

nušviesti. Jau nekartą buvo rašyta spaudoje, kad politiniai 
mūsų veiksniai šioje srityje savo pareigos neatliko, t.y. 
nesuorganizavo nei dokumentinės medžiagos rinkimo, nei 
atitinkamo veikalo. Girdėti, kad kun. dr. J. Prunskis ėmė
si to uždavinio. Tai labai girtina pastanga, tik svarbu, kad 
ji nepasiduotų vienašališkumo pagundai ir netaptų propa
gandinio pobūdžio leidiniu. Tegu kalba ne jausmas, ne 
lietuviškasis prokuroras, o teisingas padėties vertintojas. 
Minėtai pagundai lengva pasiduoti, juoba, kad ją skatina 
kaikurių žydų leidiniai, pilni radikalių, perdėtų kaltinimų. 
Reikia tikėtis, kad kun. dr. J. Prunskis sugebės išlaikyti 
objektyvumą, pusiausvyrą ir nuties kelią kitiem leidiniam 
bei apgins puolamą poziciją, žydų tragedija yra Lietuvos 
tragedijos dalis, kuri tebelaukia tyrinėtojų. Pirmoji trage
dija (žydų) gali būti pilnai ir teisingai suprasta tiktai bend
rosios Lietuvos tragedijos rėmuose. Dėlto, žvelgiant į opią-, 
ją problemą, reikia jungti abi tautžudystes — lietuvių ir 
žydų. Sovietinė ir nacinė Lietuvos okupacija yra dvi to 
paties medalio pusės, kurių vieną nuslėpus lieka nesu
prantama kita.

Pasaulio įvykiai
IZRAELIS GRĄŽINO DALĮ SINAJAUS EGIPTUI SU JO SOS
TINE EL ARIŠU. Didžiulę Egipto vėliavą iškėlė prez. A. Sadatas, 
susilaukęs entuziastiško gyventojų sutikimo. Izraelio spauda pra
našavo, kad EI Arišo gyventojai nebus patenkinti sugrįžimu Egip
to kontrolėn, nes apie 5.000 jų turėjo gerai atlyginamus darbus 
Izraelio teritorijoje, ši pranašystė betgi nepasitvirtino. Prez. A. 
Sadatą jie sutiko su plakatais, skelbiančiais: “EI Arišas sveikina 
taikos didvyrį!”, “šiandien EI Arišas, rytoj Jeruzalė!” Savo viešna
gės metu A. Sadatas aplankė paminklą, pastatytą 1948 m. kare 
žuvusiems egiptiečiams. Padangėn buvo paleisti šimtai balandžių, 
tūkstančiai spalvotų balionų. Izraelio kariuomenė turėjo nemažą 
problemą su Sinajaus pusiasalyje įsikūrusiais izraelitų kaimais,

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimu staigmenos
šešioliktuoju Kanados prem

jeru bus prisaikdintas iš Alber
tos kilęs pažangiųjų konserva
torių vadas J. Clarkas, turintis 
tik 39 metus amžiaus, jauniau
sias Kanados istorijoje. Parla- 
mentan jis grįžo su 136 atsto
vais, iki daugumos vyriausybės 
stokodamas tik 6 atstovų. Skau- 
džiausio pralaimėjimo susilau
kė buvęs premjeras P. E. Tru
deau su liberalų partija, kurios 
atstovų skaičius buvo sumažin
tas iki 114. Parlamento rinki
muose krito net 13 ministerių 
kabineto narių , tarp jų: energi
jos išteklių — A. Gillespie, dar
bo — M. O’Connell, indėnų — 
H. Faulkner, krašto apsaugos
— B. Danson, imigracijos — B. 
Cullen valstybės pajamų — T. 
Abott, daugiakultūrių reikalų
— N. Cafik ir valstybės sekr. J. 
Roberts. Visi šie ministerial rin
kimus pralaimėjo arba Toronto 
mieste, arba Ontario provincijo
je. Kitus pralaimėjimas ištiko 
vakarinėse Kanados provincijo
se. Nepasitvirtino ir NDP socia
listų vado E. Broadbento puose

lėtos viltys susilaukti 36-40 at
stovų. Naujajame parlamente 
jis jų turės tik 26. Kreditistų 
partija su savo nauju vadu F. 
Roy tegavo 6 atstovus, išrinktus 
tik Kvebeko provincijoje. Nega
lutiniais duomenimis, liberalai 
visoje Kanadoje gavo 39,9% 
balsų, konservatoriai — 36,1%, 
NDP socialistai — 18,5%, kre- 
ditįstai — 4,5%. Už liberalus 
balsavusių nuošimtį gerokai iš
pūtė Kvebekas, kur jie gavo 67 
atstovus, kreditistai — 6, kon
servatoriai — tik 2.

Stebint rinkimus televizijos 
ekrane, jie buvo pradėti beveik 
lygiomis Atlanto provincijose 
su 17 išrinktų konservatorių, 
13 liberalų ir 2 socialistais. Pri
dėjus Kvebeką, liberalų atstovų 
skaičius paaugo iki 80, konser
vatorių — vos iki 19. Pasitvirti
no daugelio pranašystė, kad pa
grindinė kova šį sykį vyks On
tario provincijoje. Čia buvo aiš
kus posūkis į konservatorius, 
kuriems pavyko laimėti 57 at- 
stovus. Liberalai nukrito iki 32 

(Nukelta į 8 psl.)
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Sovietinė pilietybė išeivijai
Naujasis Įstatymas, palietęs milijonus išeivių laisvajame pasaulyje

Laisvąjį pasaulį nustebino 
naujasis Sov. Sąjungos piliety
bės įstatymas, kuris sovietų pi
liečiais laiko ne tik Sov. Sąjun
gos teritorijoje gimusius išei
vius, bet ir jų vaikus, šio įsta
tymo tekstas buvo išspausdin
tas “Pravdoje” 1978 m. gruo
džio 1 d. Jis buvo oficialiai pa
skelbtas 1978 m. lapkričio mė
nesį augščiausiojo sovieto, o įsi
galios 1979 m. liepos 1 d.

Visų pirma kyla klausimas, 
ką sovietai iš viso laiko pilie
čiais. Pagal 1921 m. įstatymą, 
piliečiais buvo laikomi visi Sov. 
Sąjungos gyventojai, joje gyve
nę įstatymo paskelbimo metu, 
ir joje gimusieji nuo 1917 m. 
lapkričio 1 d. Taigi, šis įstaty
mas nelietė Baltijos valstybių. 
1938 m. pilietybės įstatymas so
vietiniais piliečiais laikė visus 
buvusius Rusijos imperijos pi
liečius ir nustatė, kad tiktai 
augščiausias sovietas — taryba 
gali priimti pilietybės atsisaky
mą.

Pilietybės įstatymas, išleistas 
augščiausiojo sovieto 1940 m. 
rugsėjo 7 d., specialiai mini bal- 
tiečius. Pirmajame paragrafe 
sakoma: baltiečiai yra Sov. Są
jungos piliečiai nuo jų įjungi
mo dienos į Sov. Sąjungą 1940 
m. birželio mėnesį. Antrajame 
paragrafe sakoma: piliečiai, bu
vę už Sov. Sąjungos ribų įjun
gimo dieną, pasiliko sovietiniais 
piliečiais, bet privalėjo regist
ruotis Sov. Sąjungos konsula
tuose iki 1940 m. lapkričio 1 d. 
Nesiregistravusieji galėjo tapti 
piliečiais, kreipdamiesi į prezi
diumą ir gavę jo sutikimą.

Naujasis įstatymas
1979 m. liepos 1 d. įsigalio- 

jantis Sov. Sąjungos pilietybės 
įstatymas labiausiai paliečia ir 
išeivius. Trečiajame paragrafe 
sakoma: sovietiniais piliečiais 

laikomi visi, kurie tokiais buvo 
Įstatymo paskelbimo dieną. 
Penktasis paragrafas sako, kad 
gyvenantieji užsienyje nepra
randa sovietinės pilietybės. Aš
tuntasis paragrafas sako: jei so
vietinis pilietis turi kitos vals
tybės pilietybę, tai ši nėra pri
pažįstama.

Vienuoliktas paragrafas: 
“Vaikas, kurio abu tėvai jo gi
mimo metu buvo TSRS pilie
čiai, yra TSRS pilietis nepri
klausomai nuo to, ar jis gimė 
TSRS teritorijoje, ar už TSRS 
ribų.”

Dvyliktas paragrafas: “Esant 
skirtingai tėvų pilietybei, jeigu 
vienas jų vaiko gimimo metu 
buvo TSRS pilietis, vaikas yra 
TSRS pilietis: 1) jeigu jis gimė 
TSRS teritorijoje; 2) jeigu jis 
gimė už TSRS ribų, bet tėvų ar
ba vieno iš jų nuolatinė gyvena
moji vieta tuo metu buvo TSRS 
teritorijoje. Esant skirtingai tė
vų pilietybei, jeigu vienas jų 
vaiko gimimo metu buvo TSRS 
pilietis, ir jeigu tuo metu abiejų 
tėvų nuolatinė gyvenamoji vie
ta buvo už TSRS ribų, vaiko, gi
musio už TSRS ribų, pilietybė 
nustatoma pagal tėvų susitari
mą. Vaikas, kurio vienas iš tė
vų vaiko gimimo metu buvo 
TSRS pilietis, o kitas buvo as
muo be pilietybės arba buvo ne
žinomas, yra TSRS pilietis ne
priklausomai nuo gimimo vie
tos.”

Septynioliktas paragr. sako, 
kad asmuo gali atsisakyti sovie
tinės pilietybės tiktai su augš
čiausiojo sovieto prezidiumo 
leidimu. Prezidiumas nepriima 
atsisakymo: jei to reikalauja 
Sov. Sąjungos interesai, jos sau
gumas arba jei asmuo yra kali
namas Sov. Sąjungoje.

Aštuntasis paragrafas numa
to: jei asmuo atsisako sovieti

nės pilietybės arba jos neten
ka, jo vaikai arba sutuoktinis 
lieka sovietiniais piliečiais (pvz. 
T. Venclovos, V. Morozo atve
jai).

25-tasis paragrafas: jei 
abu tėvai nustoja būti sovieti
niais piliečiais, jų vaikas iki 14 
metų amžiaus savaime netenka 
sovietinės pilietybės, bet jei vai
kas yra virš 14 metų, privalo 
pats individualiai atsisakyti so
vietinės pilietybės.

Dvidešimt devintas paragra
fas: jei Sov. Sąjunga yra pasira
šiusi tarptautinę sutartį piliety
bės klausimu, tai pirmenybę tu
ri toji sutartis. Tokias sutartis 
Sov. Sąjunga turi su Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Albanija, R. Vokietija ir 
kt.

Pareigūnų laikysena
Laisvojo pasaulio valstybių 

vyriausybės čia minimu klausi
mu turės pasisakyti. Galimas 
dalykas, šis reikalas pasieks ir 
Jungtines Tautas. Kanados vy
riausybė, užimta rinkimais, iki 
šiol neturėjo progos nei laiko 
reaguoti. Kanados spauda jau 
gana aštriai pasmerkė naująjį 
Sov. Sąjungos pilietybės įstaty
mą, paliečiantį daugybę kana
diečių. Ji reikalauja, kad ir vy
riausybė atitinkamai reaguotų. 
Iki šiol tik Ontario premjeras 
W. Davis, kalbėjęs Ontario Et
ninės Spaudos bankete Toron
te, aiškiai pasisakė, štai jo žo
džiai:

“žinau, kad yra daug kana
diečių, kilusių iš R. Europos ir 
Ukrainos, kurie tuo yra rimtai 
susirūpinę. Daugelis jų labai 
gerai žino grubius žmogaus tei
sių pažeidimus Sov. Sąjungoje. 
Visi žinome kelionių ir emigra
cijos suvaržymus, taikomus mi
lijonams sovietinių piliečių, ku-

(Nukelta į 3-čią psl.) 

naikintuvų,, km . partijos

kurių gyventojai nenori pasi-® 
traukti Izraelin. Tolimesnės de
rybos dėl Gazos ir vakarinės 
Jordano pakrantės vyksta Ber- 
šebos mieste, Negevo dykumo
je. Šios dvi sritys turi daugiau 
kaip milijoną arabų kilmės gy
ventojų. Pagal taikos sutartį 
jiems turi būti suteikta savival
da, tačiau Izraelio premjeras M. 
Beginąs šiuo klausimu nėra lin
kęs į didesnius kompromisus. 
Jis viešai pareiškė, kad Gaza ir 
vakarinė Jordano pakrantė nie
kada netaps nepriklausoma ara
bų valstybe, nors dėl to būtų pa
žeistas laisvo gyventojų apsi
sprendimo principas. Geriausiu 
atveju jiems tebus leista tvarky
ti savo socialinius bei savivaldy- 
binius miestų reikalus. Visi kiti 
reikalai liks Izraelio žinioje. Po 
penkerių metų vakarinė Jorda
no pakrantė bus laikoma Izrae
lio teritorijos dalimi. Egiptas 
buvo užpirkęs 50 amerikietiš
kų “F5E” tipo
rie yra verti $525 milijono, šį 
pirkinį turėjo finansuoti Egip
tą finansiškai rėmusi Saudi 
Arabija. Su kitomis arabų šali
mis ji dabar yra nutraukusi ofi
cialius ryšius su Egiptu. Penta
goną visdėlto pasiekė Saudi 
Arabijos užtikrinimas, kad ši 
sąskaita bus padengta.

Šūviai j vadus
Amerikos ir Irano santykius 

įtempė JAV senato priimta re
zoliucija, smerkianti mahometo- 
niškų teismų sprendimus, kurių 
dėka Irane jau sušaudyta apie 
210 buvusio šacho R. Pahlavio 
režimo rėmėjų. Revoliucijos va
das ajatola R. Chomeinis krimi
naliniais nusikaltėliais pavadi
no šios rezoliucijos iniciatorių 
senatorių J. Javitsą ir jo žmoną, 
kurie abu yra žydų kilmės. R. 
Chomeinis taipgi atsisakė įsi
leisti naująjį JAV ambasadorių 
W. Cutlerį, numatytą pakaitą iš 
Teherano išvykusiam ambasa
doriui W. Sullivanui. Pirmuoju 
smuiku grojantys ajatolomis va
dinami mahometonų dvasiškiai 
Teherane suorganizavo masines 
demonstracijas prieš JAV. Joms 
vadovavo revoliucinei mahome
tonų tarybai priklausantis aja
tola H. Rafsajanis, artimas re
voliucijos vado R. Chomeinio bi
čiulis. Po šių demonstracijų jis 
susilaukė kulkos į vidurius ir 
dabar gydosi ligoninėje. Tai 
jau trečias atentatas prieš ma- 
hometoniškos revoliucijos va
dus. Balandžio 23 d. buvo nu
šautas kariuomenės štabo vir
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Mūsų universiteto pradžia

Straipsnis iš okup. Lietuvos pogrindžio spaudos

šininkas gen. M. Charanis, o ge
gužės 1 d. — revoliucinio tribu
nolo pirmininkas ajatola M. Mo- 
taharis.

Prašo pagalbos
Už žmogaus teises komunisti

nėje Kinijoje kovoja Pekinge 
leidžiamas pogrindinis laikraš
tėlis “Tyrinėjimas”. Jo redakto
rius W. Jingšengas buvo suim
tas kovo mėnesį. Laikraštėlio 
leidėjai dabar kreipėsi į užsie
niečius žurnalistus, prašydami 
pagalbos disidentams, kurių jau 
apie 10 yra atsidūrę kalėjime. 
Prašyme pabrėžiama, kad jie vi
si priklausė spontaniškai kilu
siam demokratiniam sąjūdžiui, 
kritikavusiam klaidingas mark
sizmo ir Mao mintis. Pagalbos 
prašytojai pabrėžia savo tvirtą 
tikėjimą į demokratiją, laisvę, 
žmogaus orumą ir reiškia viltį, 
kad bus įveiktas kiniečių kom- 

despotizmas. Iš Hano
jaus grįžo taikos derybose su 
Vietnamu dalyvavę Kinijos at
stovai. Jokių konkrečių susitari
mų nebuvo pasiekta, tik abi pu
sės pasikeitė dalimi turimų ka
ro belaisvių. Kinija paleido 120 
sužeistų ir sergančių vietnamie
čių, Vietnamas — 43.

Nenori marksizmo
Ispanijos socialistų partijos 

suvažiavime atsistatydino jos 
vadas F. Gonzalez, norėjęs iš
imti marksistinę etiketę iš ofi
cialaus partijos pavadinimo. Pa
sak jo, partijos nariai pirmiau
sia turi būti socialistai, o ne 
marksistai. Suvažiavimo daly
viai betgi pasisakė už ryšius su 
marksizmu, atmesdami savo va
do pasiūlymą. Socialistai yra va
dovaujanti opozicinė partija Is
panijos parlamente. F. Gonza
lez oficialiu nusigręžimu nuo 
marksizmo tikėjosi sustiprinti 
jos populiarumą.

Skaudi nelaimė
Čikagoje nukrito iš O’Hare 

aerodromo kylantis “American 
Airlines” keleivinis “DC-10” 
lėktuvas. Šioje skaudžioje nelai
mėje žuvo 272 keleiviai ir įgu
los nariai — rekordinis aukų 
skaičius Š. Amerikoje. Du žmo
nes žemėje užmušė sprogusio 
lėktuvo dalys. Aukų galėjo bū
ti dar daugiau, bet lakūnams pa
vyko lėktuvą nukreipti į tuščią 
lauką. Nelaimę sukėlė neįtikėti
nas turbininio variklio atitrūki
mas ir nukritimas nuo kairiojo 
sparno lėktuvo kilimo metu.
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9 RELIGINIAME GY/EN1ME

Naujosios VLIKo valdybos
deklaracija

* TORONTO ARKIVYSKUPIJA, 
vadovaujama arkiv. G. Emmett Car- 
terio, padalinta į tris ganytojines sri
tis — rytinę, vakarinę ir centrinę. 
Jos bus tarsi atskiros vyskupijos. 
Kiekvienai paskirtas tiesioginis vys- 
kupas-pagalbininkas, kuris joje dar
buosis kaip pilnateisis tos srities 
vyskupas-ganytojas. Bendrąją arki
vyskupijos linkmę ir toliau nustatys 
arkivyskupas. Visos centrinės arki
vyskupijos įstaigos, aptarnaujančios 
paskiras sritis, bus pavaldžios arki
vyskupui. Tie trys sritiniai vyskupai 
yra: vysk. Aloysius M. Ambrozic, ku
ris taipgi rūpinsis visos arkivysku
pijos etninių grupių reikalais: vysk. 
M. Pearse Lacey, kuris rūpinsis ir 
kunigų paskirstymais visos arkivys
kupijos mastu; vysk. Robert B. Clu
ne, kuris rūpinsis vienuolių ir nuo
latinės tarnybos dijakonų reikalais 
visos arkivyskupijos mastu. Visų tri
jų arkivyskupijos sričių koordinato
rius ir administracinis arkivyskupo 
pagalbininkas bei kancleris bus 
vysk. Leonard L Wall. Lietuviškoji 
Toronto Prisikėlimo parapija dabar 
priklausys centrinei Toronto arki
vyskupijos sričiai ir jos tiesioginiam 
vyskupui, o Lietuvos Kankinių para
pija — vakarinei sričiai ir jos tie
sioginiam vyskupui.

* VATIKANO VIRŠŪNĖS BUVO 
NAUJAI PERTVARKYTOS po kard. 
Jean Villot mirties. Vatikano vals
tybės sekretoriaus ir Viešųjų Rei
kalų Tarybos prefekto vietą užėmė 
arkiv. Agostino Casaroli. Valstybės 
pasekretoriumi paskirtas ispanas ar
kiv. Eduardo Martinez Somalo, 52 m. 
amžiaus, paskutiniuoju metu buvęs 
nuncijumi Kolumbijoje. Viešųjų Rei
kalų Tarybos sekretoriaus vietai, ku
rią iki šiol užėmė arkiv. Casaroli, 
paskirtas mons. Achille Silvestrinl, 
56 m. amžiaus, iki šiol buvęs tos ta
rybos pasekretoriu ir vadovavęs Va
tikano delegacijai Belgrado konfe
rencijoje. Į jo iki šiol užimtąją svar
bią vietą paskirtas mons. Audrys 
Bačkis, 42 m. amžiaus lietuvis. Vie
šųjų Reikalų Tarybos žinioje yra vi
si diplomatiniai santykiai su pasau
lio valstybių valdžiomis. Be to, kar
tu su Vatikano sekretoriatu, Viešų
jų Reikalų Taryba tvarko visus nun
ciatūrų bei apaštališkųjų delegatūrų 
reikalus ir vadovauja popiežiškajai 
komisijai Rusijos reikalams. Tai, 
mūsų žodžiais tariant, yra užsienio 
reikalų ministerija, kurioje mons. 
Bačkis dabar užima trečią augščiau- 
šią vietą.

* TARP MOKSLO IR TIKĖJIMO 
NEGALI BŪTI JOKIO PRIEŠTA
RAVIMO — pareiškė Jonas-Paulius 
II Europos Fizikos Draugijos na
riams, apsilankiusiems Vatikane. 
Kalbėdamas jiems prancūziškai, po
piežius nurodė, kad K. Bendrija puo
selėja tikrąją tyrinėjimo laisvę pa
gal tiksliųjų mokslų reikalavimus 
bei metodus. Tikslieji mokslai yra 
gėrio apraiška, nes jie nori sužino
ti tiesą apie pasaulį, apie kurį Kūrė
jas yra pareiškęs, jog pasaulis yra 
geras. Gimtoji nuodėmė nėra pa
grindinai pakeitusi to pirminio pa
saulio gėrio. Žmogiškosios žinios apie

- pasaulį — tai pasidalinimas vienų 
žmonių su kitais apie patį pasaulio 

■ Kūrėją. Tuo žmogus išreiškia savo 
panašumą į Dievą ir teikia Jam gar
bę. Pasak popiežiaus, visata yra dar
ni, todėl kiekvienas neatsakingas 
žmogaus bandymas išvesti ją iš pu
siausvyros yra kenksmingas. Moksli
ninkai negali elgtis su gamta kaip 
su verge. Kad mokslas ir technolo
gija netaptų tironiškų jėgų įrankiu 
prieš patį žmogų, reikia mokslinin- 

" kams bei technologams dvasios — 
moralinių normų, reguliuojančių 
žmogaus gyvenimą. Popiežius pabrė
žė, jog K. Bendrija yra jungtis tarp 
tikėjimo ir mokslo. Vienas moder
niojo mokslo tėvų, Galilėjus, yra ra
šęs, kad Šv. Raštas ir gamta kyla 
iš to paties dieviškojo žodžio. Jei
gu moksliniai tyrinėjimai bus vyk
domi pagal griežtus savų sričių me
todus ir liks ištikimi savo sričių 
tikslams ir jeigu šv. Raštas bus skai
tomas pagal K Bendrijos aiškini
mą, — jokio sankirčio tarp tikėjimo 
ir mokslo negalės būti.

* “PRO ORIENTE” įstaiga, ku
rios steigėjas yra kard. Franz Koe
nig, buvo labai išgirta Jono-Pauliaus 
II už jos nuopelnus užmezgant san
tykius su atskilusia nuo Romos ry-

- tų krikščionija. Įstaigos 15 metų 
į įsteigimo sukakties proga popiežius 

audiencijoje priėmė 73 m. amžiaus 
kardinolą Koenigą ir 50 tos įstaigos 
nariu. Vėliau per Vatikano radiją 
kard. Koenigas pareiškė, kad įstaiga 

buvo įsteigta Vienoje, nes tai mies
tas istoriškai ir geografiškai atve
riąs vartus į rytus. Įstaiga ypatin
gai glaudžius ryšius yra užmezgusi 
su rytų krikščionimis, atskilusiai nuo 
Romos 451 m. Chalcedono santary- 
bos metu, kai jie atsisakė pripažinti 
dvi atskiras Kristaus prigimtis — 
dievišką ir žmogišką. Tie krikščio
nys — armėnai, siriečiai, koptai, 
etiopai ir jakobitai monofizitai. Jie 
jau yra turėję visą eilę suvažiavimų 
bei pokalbių su “Pro Oriente” įstai
ga ir yra priėję bendros su katalikais 
nuomonės apie Kristaus prigimtis. 
Vieninteliai dar neišspręsti dalykai 
— popiežiaus primatas bei jurisdik
cija ir santarybų galia. Spaudos at
stovų užklaustas apie Rytų apeigų 
katalikus komunistiniuose kraštuose, 
kardinolas paaiškino, jog ypatingai 
sunkioje padėtyje yra Rytų apeigų 
katalikai Rumunijoje, nes Rumuni
jos valdžia nesileidžia j jokius po
kalbius su Vatikanu. Sovietų Sąjun
goje, pasak kardinolo, oficialiai jo
kių Rytų apeigų katalikų nėra, ta
čiau neoficialiai jie gyvuoja, tik jų 
tikras skaičius nėra žinomas.

* PALAIMINTAISIAIS PA
SKELBTI DU PRAĖJUSIO ŠIMT
MEČIO KUNIGAI — ispanas domi
ninkonas kun. Francesco Colį (1812- 
1875) ir Šv. Dvasios vienuolijos na
rys prancūzas kun. Jacques Desire 
Laval (1803-1864). Jacques Laval 
jaunystėje buvo atitolęs nuo reli
gijos ir, baigęs medicinos mokslus, 
buvo gydytoju. Nepatenkintas tokiu 
gyvenimu, grįžo į religiją ir 1838 m. 
buvo Įšventintas kunigu. Porą metų 
pasidarbavęs parapijose Prancūzijo
je, išvyko į Mauricijaus salą ir dar
bavosi tarp negrų vergų, kovodamas 
už jų išlaisvinimą. Kai jie tapo lais
vais, jis ir toliau pasiliko jų tarpe 
iki mirties. — Francesco Coll augo 
10 vaikų šeimoje ir buvo jauniau
sias. Būdamas 4 metų amžiaus, ne
teko tėvo, o motina mirė, kai jis 
buvo 15 m. amžiaus. Mokslui pini
gus jis užsidirbdavo mokydamas ma
žus apylinkės vaikus katekizmo ir 
gramatikos. Taip jis baigė kunigų 
seminariją ir prieš šventimus įstojo 
domininkonų vienuolynam Įšventi
nus jį kunigu, domininkonų vienuo
lynas, valdžios įsakymu, buvo užda
rytas. Tada jis atsidėjo rekolekcijų 
vedimui ir pamokslininkavimni. Su 
keliais kitais kunigais 1846 m. jis 
įsteigė pamokslininkų sambūrį ir 
pasivadino Apaštalautojų Brolija. Ši 
brolija vėliau gavo oficialų šv. Sos
to pripažinimą. Jis taipgi 1856 m. 
įsteigė moterų vienuoliją, pasivadi
nusią Apreiškimo Kongregacija, 
šiuo metu tai kongregacijai priklau
so 1,600 seselių, besidarbuojančių 
15-je valstybių.

* LIGONIU PATEPIMO NEGALI 
TEIKTI DIJAKONAI — pareiškė 
apaštališkasis delegatas arkiv. Jean 
Jadot JAV vyskupų konferencijos 
suvažiavime gegužės 2 d. Nors tai 
dar nėra oficialus K. Bendrijos 
sprendimas, tačiau, anot jo, Vatika
nas laikėsi ir laikosi nuomonės, kad 
Ligonių sakramento teikimui reikia 
Kunigystės šventimų, panašiai kaip 
ir Atgailos sakramento teikimui.

* TAIKOS SVEIKINIMAS turė
tų būti perkeltas į kurią nors kitą 
Mišių dalį — pareiškė arkiv. John 
Whealon JAV vyskupų konferenci
jos suvažiavime, diskutuojant litur
ginius klausimus. Esą 15 metų patir
tis rodo, jog šis veiksmas amerikie
čių tarpe yra tapęs tipišku ameriko- 
nizmu — triukšmingu paviršutiniš
kumu tuo momentu, kai reikia rim
ties ir susitelkimo rengiantis priim
ti Švč. Sakramentą. Kaikurie vysku
pai ta proga pasiūlė taikos sveiki
nimą perkelti į Mišių pradžią, tuo 
išreiškiant tikinčiųjų pasisveikinimą 
įeinant šventovėm Kiti siūlė taikos 
sveikinimą nukelti į Mišių pabaigą, 
kai tikintieji yra kunigo skatinami 
eiti pasaulin Viešpaties malonėje.

* ANGLIKONŲ PRIMAS ARKIV. 
DONALD COGG/1N atšaukė numa
tytą kelionę Lenkijon, kad ji nesu
taptų su popiežiaus kelione. Arkivys
kupas būtų lankęsis Lenkijoje nuo 
gegužės 30 iki birželio 3 d., o popie- 
žžius Lenkijon atvyks birželio 2 d.

* ORTODOKSŲ KUN. G. CAL-
CIU, buvęs Radu Voda seminarijos 
profesorius, buvo žiauriai kankina
mas š.m. kovo mėn. Bukarešto kalė
jime, Rumunijoje, už organizavimą 
paskaitų ciklo, kuriame buvo kriti
kuojamas marksizmas, šias žinias vo
kiečių katalikų žinių agentūrai KNA 
pranešė baptistas dvasininkas Paul 
Neculesco. KUN. J. STŠ.

Lenkijos kareivio Stanislovo Serafino kūnas perduodamas lenkų pareigūnams po incidento prie Lietuvos-Lenkijos 
demarkacijos linijos ties Trasnykų k. 1938 m. Pirmas iš kairės pasienio policijos rajono viršininkas Dubauskas

Taip žuvo lenkų kareivis
Š. m. gegužės 3 d. “TŽ” 

straipsnyje “Lenko mirtis Lie
tuvos pasienyje” yra netikslu
mų, kuriuos tenka pataisyti, 
juoba, kad jį rašant naudotasi 
lenkų šaltiniais.

Pirmiausia tenka prisiminti 
liudijimą dr. Petro Mačiulio, 
kuris buvo specialiai komandi
ruotas iš Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos šio įvykio rei
kalams. (Plg. dr. Petro Mačiu
lio “Trys ultimatumai”, 1962 
m.) .

Lenkai buvo iškėlę bylą Lie
tuvai dėl tariamo susisiekimo 
trukdymo sausumos ir vandens 
keliais. Tautų Sąjungos taryba 
1931 m. sausio 24 d. nutarė at
siklausti tarptautinį Haagos tri
bunolą: “Ar galiojantieji tarp
tautiniai pasižadėjimai įpareigo
ja Lietuvą dabartinėmis aplin
kybėmis?” Vienbalsis teismo 
sprendimas 19.34 m. spalio 15 d. 
buvo neigiamas. Lenkai bylą 
pralaimėjo.

Pažymėtina, kad tos bylos 
svarstyme bei sprendime daly
vavo ir lenkas teisėjas prof. 
Rozwodowski, kuris viešai atsi
sakė balsuoti prieš tribunolo 
sprendimą, atmetusį lenkų jieš- 
kinį.

Teisinė Lenkijos padėtis tuo 
būdu buvo gerokai susilpninta, 
o, svarbiausia, nebeteko priemo
nių Lietuvai paspausti. Dėlto ji 
puoselėjo mintį, progai pasitai
kius, surengti naują “žygį”, nu
kreiptą prieš Lietuvą. Tai paro
dė vėlesni metai.

Nesusipratimų palei 512 km 
demarkacijos liniją pasitaikyda
vo, kai vienos ar kitos pusės 
kontrabandininkai pereidavo 
vienon ar kiton pusėn arba ga
bentas prekes paslėpdavo. Tarp 
lietuvių ir lenkų, tos linijos sar
gybinių, buvo nerašytas susita
rimas vieni antriem pagelbėti. 
Buvo ir kitokių, didesnių nesu
sipratimų, kai asmeninio keršto 
ar kitų kokių sumetimų vedini 
lenkų sargybiniai nužudė net 
keturis (ne vienu metu) Lietu
vos pasienio policininkus.

Buvo kreiptasi per T. Sąjun
gos tam tikrus biurus, reikalau
jant iš Lenkijos kompensacijos 
nužudytųjų šeimoms. Lenkai at
sisakė mokėti kompensacijas, 
bet tie faktai T. Sąjungos doku
mentuose įrašyti, ir kiekvienas 
juos gali patikrinti.

Trasnykų sankirta
Nuo 1937 m. pavasario palei 

demarkacijos liniją prasidėjo iš 
lenkų pusės provokaciniai 
veiksmai. Merkinės — Seirijų 
ruože, Galadusio ežero saloje, 
Ukmergės — Širvintų rajone, 
Alytaus bare lenkai naktimis 
perkeldavo po kelias ar kelioli
ka gairių, išmesdami jas į mūsų 
pusę arba nusinešdami savo pu
sėn. Tai mačiau savo akimis Ga
ladusio ežero saloje. Lenkai są
moningai provokavo mūsų pa
reigūnus, matyt, kam nors iš 
anksto ruošdamiesi. Mums tai 
buvo aišku.

Ir taip išaušo 1938 kovo 11 d. 
apsiniaukęs rytas. Apie 5 v. r. 
ties Trasnykų sargybos punktu 
mūsų sargybiniai atkreipė dė
mesį į lenkų pusėje sukeltą 
triukšmą. Lenkų buvo paleista 
keletas šūvių, bėgiota palei ply
nai iškirstą ir suartą liniją, gin
čytasi tarpusavyje, esą gaudo
mieji greičiausiai bus perbėgę 
liniją lietuvių pusėn ir ten miš
ko pakraštyje pasislėpę.

Eilinis lietuvių policininkas 
šlaitu nusileido Į Trasnykų kai
melį painformuoti savo virši
ninko apie lenkų pusėje sukeltą 
sargybinių triukšmą. Viršinin
kas su tuo pačiu policininku iš
vyko tikrinti. Sargybiniui .lie
pė eiti pačia pabare, o pats ėjo 
apie 20 metrų atstu nuo pakraš
čio paprastu sargybinių taku. 
Toje vietoje kaip tik baigėsi 
mūsų pusėje nedideliu trikam
pio iškyšuliu miškas. Nieko ne
pastebėjęs, viršininkas sugrįžo 
šlaitu į savo būstinę.

Tuo tarpu ėjęs palei pačią li
niją policininkas pastebėjo už 
vieno augšto ėglių krūmo ju
dant kažkokį šešėlį. Spėdamas, 
kad už to krūmo slepiasi taria
mas pabėgėlis, policininkas pa
leido augštyn perspėjamą šūvį
— stok! Tan balsan iš anapus 
ėglio krūmo buvo paleistas šū
vis į mūsų policininką. Tuomet 
mūsiškis, jau taikydamas į ėglio 
krūmą, iššovė dar tris kartus. 
Buvę lenkų sargybiniai pradėjo 
savo draugą vardu kviesti, kad 
grįžtų savo pusėn. Iš užu krūmo 
pasigirdo balsas: “Negaliu, ma
ne sužeidė”. Supratęs, kas atsi
tiko, lietuvis policininkas grei
tai priėjo prie krūmo ir pradė
jo lenką sargybinį barti, kodėl 
jis po perspėjamo šūvio nepasi
sakė kas esąs. Kodėl jis šovęs? 
Juk pasieniečiai sargybiniai tar
pusavyje nesišaudo. . .

Lietuviai policininkai sužeis
tąjį parnešė į savo sargybos 
punktą, kur buvo suteikta pir
moji pagalba. Bet kol iš Merki
nės (už 10 km) atvyko gydyto
jas, praėjo daugiau kaip dvi va
landos. Suteikta medicinos pa
galba sužeistojo gyvybės neiš
gelbėjo: 10 v. ryto lenkų karei
vis Stanislaw Serafin mirė. Taip 
aprašo dr. P. Mačiulis.

Mano pastabos
Aš to įvykio metu gyvenau 

tose apylinkėse ir galiu patiks
linti.

Henryk Wisner knygoje 
“Wojna nie wpjna” rašo, kad 
lenkų kareivis S. Serafin ryto 

i prieblandoje paklydo ir atsidū
rė Lietuvos pusėje. Taip gali 
rašyti tik niekada nematęs de
markacijos linijos. Paklysti per 
demarkacijos liniją net ir tam
siausią naktį nėra galima. Abie
jose jos pusėse augo retokas 6- 
10 metrų augščio miškelis su 
mažesniais krūmokšniais arčiau 
linijos, žemė buvo nedirbama ir 
apaugusi žole bei sausomis, 
trumpomis samanomis. Išilgai 
demarkacijos liniją už 5-20 met
rų vingiavo pro medžius Lietu
vos policininkų, o lenkų pusėje
— pasienio kareivių išminti ta
kai. Demarkacijos linija, apie 
10 metrų pločio, buvo visiškai 
išvalyta nuo medžių, išarta ir 
dažnai lenkų karių išakėjama 
arba grėbliais užlyginami bet- 
kokie pėdsakai. Toje 10 metrų 
pločio juostoje paviršius visada 
būdavo purus, o abiejose pusėse 
buvo kieta, nedirbama žemė, 
apaugusi žole ar samanomis. 
Demarkacijos linija nuo Nemu
no iki Merkio prie Trasnykų 
kaimo buvo tiesi ir niekur nebu
vo dirbamos žemės gretimai. 
Tokiu būdu tik pirmą žingsnį 
tos linijos link žengęs, nors ir 
užsimerkęs, kiekvienas pajunta 

Mes persikėlėm!
Ontario vyriausybės vertimų biuro daugiakalbės 

vertimų tarnybos NEBĖRA 
MACDONALD BLOCK pastate, 

BAY gatvėje.

Dabar ji yra

Welcome House
antrame augšte, 8 YORK St. 

965-1458
(žemiau Front gatvės)

Jeigu jums reikia išversti gimimo metrikus, diplomus, 

liudijimus atsiminkite naująjį adresų.

9 ^L^ Kultūros ir pramogų ministerija 
■ '“ty Hon. Reuben C. Baetz, ministeris

purią žemę, kuri ir buvo skiria
moji linija. Kas keli šimtai met
rų išartoje juostoje buvo Įkas
tos medinės ilgos kartys — gai
rės su šiaudų gniūžte ant vir
šaus. Prie šios linijos man teko 
būti ilgesnį laiką.

Gerai pažinojau pasienio ra
jono viršininką Dubauską ir 
žvalgybos viršininką K. Šakį, 
kurie tvirtino, kad jokių bėglių 
ar žvalgų tą rytą ten nebuvo. 
Minkštoje žemėje buvo tik len
kų kareivių kariškų batų pėdsa
kai.

Kitos aplinkybės
Minėtoje lenko knygoje sako

ma: “Trijų metrų atstume nuo 
sienos jis- buvo apšaudytas. . .” 
Įvykio metu buvo ne tik S. Sera
finas, bet dar du kiti lenkų ka
riai perėję Lietuvos pusėn. Jie 
norėjo pagauti arba nušauti lie
tuvį policininką. Įvykus susišau
dymui, kareivis S. Serafinas su
krito už dvidešimt metrų nuo 
demarkacijos linijos, bet dar 
mėgino šliaušti, kol pritrūko jė
gų. Kiti du kareiviai, palikę sa
vo draugą, pabėgo Į lenkų pusę. 
Prisiekusis matininkas Kostas 
Steigvila, gyvenęs Merkinėje, 
nuvyko į įvykio vietą ir tą pa
čią dieną tiksliai išmatavo, kad 
lenkų kareivis pasiliko, gulėti 17 
metrų atstu nuo dem. linijos 
Lietuvos pusėje.

Sužeistasis buvo nuneštas į 
Trasnykų kaimo policijos punk
tą, kur jam buvo suteikta medi
cininė pagalba. Jam mirus, Mer
kinėje gydytojas Turecas ir 
med. felčeris Plutulevičius pa
darė jo abdukciją. Sekančią die
ną mirusio lenkų kario kūnas 
baltame karste buvo nuvežtas Į 
Trasnykų kaimą ir perduotas 
lenkams. Perdavimą atliko pa
sienio policijos rajono viršinin
kas Dubauskas. Lenkai ten pat 
vietoje išėmė iš karsto lavoną, 
o karstą grąžino atgal. Toliau 
sekė politikų režisūra.

Dėl šio įvykio bendro vaizdo 
tenka žvilgterėti Į Europos poli
tinį gyvenimą tuo metu. Hitle
ris su savo armija ir slaptu po
grindžiu prisijungė Austriją 
1938 m. kovo 10-11-12 dieno
mis. Didžiosios valstybės buvo 
užimtos Hitlerio veiksmais, o 
lenkai pasinaudojo proga ir 
Įvykdė tai, ko negalėjo padaryti 
legaliai per T. Sąjungos or
ganizaciją bei tarptautinį teis
mą. Jei Trasnykų kaime sankir
ta būtų dėl kurių nors priežas
čių nepavykusi, tai tą pačią die
ną būtų buvusi rengiama nauja. 
Juk ir bolševikai, užimdami Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, apkalti
no jas kareivių grobimais.

Ėriukas visada turi būti kal
tas, nes vilkas nori ėsti.

V. Barčiūnas

1943 m. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas lietuvių 
tautos vardu pakartotinai pa
skelbė pasauliui mūsų tautos 
prigimtą teisę, įsipareigojimą ir 
besąlyginį nusistatymą būti lais
vais, nepriklausomais ir atsta
tyti suvereninę Lietuvos valsty
bę.

Tęsdama šį pasižadėjimą, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto taryba 1979 m. kovo 
mėnesio 11 d. išrinko naują 
VLIKo valdybą. Naujoji VLIKo 
valdyba perėmė pareigas ir 
skelbia šią deklaraciją pasaulio 
lietuviams.

Lietuvių tautos įgaliotas ir 
viso pasaulio lietuvių remiamas
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Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. J. Gutauskui, klebo

nui kun. L. Kemešiui ir visai Delbi, Ont., Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai, kuri padėjo palydėti į amžino poilsio 
vietą mūsų brolį

a. a. Albertę Skrebutėnę.
Visiems dėkingi —

Kęstutis Skrebutėnas
Vytautas Skrebutėnas su šeima

A+A
JUOZUI GENAUČIUĮ

mirus, reiškiame nuoširdžių užuojautų jo žmonai 
ONAI, sūnui JUOZUI, dukrai NIJOLEI, žentui 
DARIUI ir broliui KAZIUI —

J ieva, G i tiaras ir Juozas Urbonai
Gunda Adomaitienė

f&anabitm JVrt genamais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir
skulptūras darbus — greitai ir meniškai,. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

YONGE MEMORi A L S LT D ,
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisvilfe ir EglintoaS 

T ei. 487-2147, vakarais 445-8955 
Moistrržkos darbas, puikūs lietuviiki projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas su nauja energi
ja ir pasiryžimu tęs kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuvių kova už tautos laisvę ir 
savą valstybę nesikeičia, yra 
nuolatinė, visuotinė, besąlyginė 
ir vedanti į pergalę. Ji vyksta 
kultūrinėje, dvasinėje, savitar
pio pagalbos bei bendradarbia
vimo ir politinėje srityse, oku
puotoje Lietuvoje ir už jos ribų.

Nepriklausomybės kovos pa
grindą sudaro Tėvynę, tautą ir 
laisvę mylį lietuviai okupuotoje 
Lietuvoje, bet toje kovoje akty
viai dalyvauja ne tik tie, kurie 
kenčia tremtį ar įkalinimą So
vietų Sąjungoje, bet ir tie, ku- 

(Nukelta j 3-čią psl.)

★ Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Kanados gamta, prabilusi gausiais žiedais ir viliojanti miestų gyventojus Nuotr. Vytauto Maco

Naujosios VUKo vaidybos...

Policijos pareigūnas gelbėjo žydus
A. KALNIUS

Mano giminaitis, beveik visą 
nepriklausomybės laikotarpi 
tarnavęs Lietuvos policijoje, da
bar gyvena JA Valstybėse. Mu
du laikas nuo laiko susirašinė- 
jam ir pasidalinam gyvenimo 
Įspūdžiais. Kartą aš užsiminiau 
apie Lietuvos žydų tragediją ir 
jų pasauliniu mastu skleidžiamą 
kaltinimą mūsų tautai. Man rū
pėjo patirti policijos pažiūras 
ir jos patirtį šiuo klausimu. Vi
sos policijos vardu jis, žinoma, 
kalbėti negalėjo, betgi savo as
meninę patirtį ir nuomonę išsa
kė dviejuose laiškuose.

Pirmasis laiškas (1976. XI. 
22) yra trumpas. Jo turinys pa
aiškės iš kelių čia pateiktų iš
traukų. Antrasis — gana ilgas; 
jį teks sutrumpintai atpasakoti. 
Ištraukų kalba taisyta.

■ “Aš žinau tiek, kad žydai pir
mieji pradėjo lietuvius naikinti: 
tūkstančiais vežti į Sibirą ir 
grūsti Į kalėjimus, kur daugiau 
negu pusė’ mirė badu ir nuo 
kankinimų. Jeigu tad atsirado 
keli ar koks šimtas lietuvių, ku
rie-žydams keršijo, tai, matyt, 
turėjo už ką. Betgi dėl to negali
ma kaltinti visos tautos.”

“Mano svainė dirbo kompar
tijoj mašininke. Ji man sakė, 
kad sąrašus lietuvių išvežimui 
Sibiran į kompartiją pristato 
žydai. Ji perspėjo mane, kad 
saugočiausi, nes aš jau esu įra
šytas. Ji atneštus sąrašus perra
šydavo mašinėle, taigi gerai vis
ką žinojo. Gaila man jos — ji 
jau seniai mirus. O tai būtų bu
vusi gera liudininkė.”

“O jei žydai kaltina, esą lietu
viai jų negynė, tai turiu pasa
kyti, jog man yra žinoma, kad 
tolimesniuose nuo plentų kai
muose nemažai jų buvo ūkinin
kų slepiami. Kaikurie ūkininkai 
mane net klausdavo, ar jie ga
lėtų priimti žydus, pabėgusius 
iš geto. Aš jiems atsakydavau: 
jeigu nebijote, tai priimkite. 
Lietuvos policija jų nejieškos”.

“. . . tik prašau neskelbti ma
no pavardės spaudoje. Aš nega
liu senatvėje patekti į maištin
gus sūkurius.”

Iš tikrųjų šis žmogus yra su
laukęs gana gilaus amžiaus ir, 
tarp kita ko, pergyvenęs septy
nias operacijas bei likusios Lie
tuvoje šeimos sunkią nedalią.

Antrasis laiškas (1978. I. 21) 
galėtų būti puiki medžiaga isto
rinei novelei. Autorius labai pa
sipiktinęs žydų kaltinimais, kad 
lietuviai juos naikinę, bet ne- 
gynę. šitą neteisybę jis neigia, 
nes ir jis pats labai rizikingu 
būdu Lazdijuose iš Katkiškės

geto yra išgelbėjęs 54 žydų gy
vybes.

Gyvendamas jau keliasdešimt 
metų Amerikoje, jis nepatyrė, 
kad bent vienas jo išgelbėtas 
žydas būtų pravėręs burną ir 
pasisakęs: “Aš esu išgelbėtas, 
ir dargi lietuvių policijos parei
gūno.” Bet ne, visi tyli, kaip ap
mokėti. Tiesa, dalis jų galėjo 
kur nors žūti. Betgi laiško auto
riui teko nugirsti (ne pačiam pa
tirti), kad jo išgelbėtasis žydas 
Zefas, perėjęs į katalikų tikėji
mą ir vedęs lietuvaite iš Pot- 
buktės viensėdžio, Lazdijų 
valse., dabar gyvena Čikagoj.

Šio policijos pareigūno (vach
mistro) gelbėjimo istorija prasi
dėjo tada, kai visi Rudaminos 
žydai jau buvo išvežti į Katkiš
kės getą. Betgi vienas lietuvis, 
kurio motina buvo žydė, dar te
begyveno Alveriškės kaime, 
šią žydo šeimą išgabenti į getą 
buvo įsakyta anam pareigūnui. 
Jis griežtai atsisakė ir prašė jį 
veikiau atleisti iš policijos tar
nybos. Tačiau vietoje atleidimo 
jam dar buvo pridėtos geto sar
gybos viršininko pareigos. Be 
to, jis buvo perspėtas, kad už 
nepaklusnumą jam pačiam gre
sia pavojus patekti į getą. Tad 
nieko kito jam neliko, kaip tik 
tą šeimą išgabenti į getą ir pri
imti jam paskirtas pareigas.

Pradėjus naują darbą, jo pir
masis rūpestis buvo, kaip išgel
bėti aną pusiau žydišką — pu
siau lietuvišką šeimą, o taip pat 
padėti bent daliai ir kitų žydų 
išsigelbėti, ypač minėto Zefo 
šeimai. Su pirmąja šeima jam 
pavyko susitvarkyti gana grei
tai: telefonu išprašė iš policijos 
vado leidimą grįžti į laisvę. O 
dėl pagalbos kitiems žydams 
jam kilo nauja mintis, labai pa
vojinga jam pačiam.

Jis ėmė įkalbinėti vartų sar
gybinį (jam rodos tai buvo Ra- 
džiukynas), jog reiktų iš geto 
išleisti Zefą ii’ jo šeimą. Kad 
sargybinis nebijotų, jis aiškino, 
jog visa tai būtų daroma su ge
to gyventojo, ištikimo Lietuvos 
piliečio Giršos Bergzono žinia, 
kuris to plano tikrai niekam 
neišduosiąs. Nors ir baiminda
masis, sargybinis sutiko.

Viršininkas greitai susijieš- 
kojo Bergzoną, išaiškino jam 
savo planą ir pasiūlė jam pa
čiam pasiruošti su Zefais bėgti. 
Jei atsirastų ir daugiau norin
čių, tegul bėga taip pat. Berg- 
zonas atsisakė bėgti dėl senat
vės ir bevelijo geriau mirti čio
nai. 'Bet jis pasižadėjo šio pla
no sumanytojo ir jam pritaru
sio vartų sargybinio niekam ne
išduoti. Tuomet viršininkas nu
rodė vartus, kurie lygiai 10 va
landą vakaro bus atidaryti. Jis

Davis Knox ir Regina 
(Stočkutė) Knox 
kviečia visus atsilankyti j 
“THE HALFWAY f®

HOTEL”,
GRANDE POINTE, Ont.
(519) 352-6008
Patogūs kambariai ir geras maistas.
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dar perspėjo, kad bėgtų greitai 
ir, net išgirdę šūvius, nesusto
tų.

Priartėjus 10-tai valandai, vir
šininkas pasiuntė vartų sargybi
nį patikrinti tvorų, kad kartais 
naktį kas nors iš geto per skylę 
“nepabėgtų”. Tuo tarpu vartai 
atsidarė ir žydai ėmė veržte 
veržtis į laisvę. Sargybinis, pa
matęs spūstį prie vartų, pabijo
jo, kad visi žydai neišbėgtų, pra
dėjo šaudyti, įsakydamas 
“stok”. Prie sargybos būsto 
stovėjęs kitas sargybinis, išgir
dęs šūvius, ton pusėn taip pat 
pradėjo šaudyti ir peršovė vir
šininkui ranką. Šis įsakė nusto
ti šaudyti ir pribėgęs uždarė 
vartus.

Šitaip baigėsi ši rizikinga žy
dų gelbėjimo akcija Katkiškės 
gete. Nė vienas žydas nebuvo 
nušautas. Bergzonas su jam pa
tikėta paslaptimi pasiliko mirti 
savo tėvų žemėje, kurios sulti
mis šimtmečiais mito jo senos 
šalies gentys, čionai atvykę is
torinių įvykių išblokšti.

Rytojaus dieną, patikrinus 
geto gyventojus, 53-jų trūko. 
Pridėjus aną vieną pusiau žy
dišką šeimą, išgelbėtą anksčiau, 
šis skaičius pakiltų mažiausiai 
iki 55. Mat, nežinau, ar šioje 
šeimoje buvo vaikų.

Netrukus po šio įvykio į Kat
kiškės getą atvažiavo raudonas 
autobusas su 54 vokiečiais. Jie 
visi buvo ginkluoti automatais. 
Atsivežė dvi dideles dėžes šovi
nių ir tiek pat dėžių degtinės. 
Visi gėrė, kiek kuris norėjo. 
Betgi nuo kojų nenukrito nė 
vienas.

Jokios pagalbos jie iš mūsų 
policijos nereikalavo. Turbūt 
žinojo, kad jos negaus. Tiesa, 
žydų šaudyme dalyvavo vienas 
Lietuvos vokietis. Jis nuo pat 
vokiečių okupacijos pradžios 
lietuviams ir ypač geto išorinei 
policijos sargybai buvo labai pa
vojingas. Kai sargybos viršinin
kas leido norintiesiems prie 
duobių pasirinkti žydų drabu
žių (prieš šaudant jie buvo nu
rengti), tai šis vokietis jį ap
skundė ir reikalavo nubausti. 
Teismas jį nubaudė 8 mėnesių 
kalėjimu ir atleidimu iš tarny
bos. Matyt, okupacinėj situaci
joj teismas kitaip pasielgti ne
galėjo. Kalėjimo bausmė buvo 
pakeista sąlygine bauda.

Kai geto gyventojai buvo šau
domi, sargybos viršininkas, pri
siglaudęs netoliese esančiam 
plento sargo namelyje, virpėjo, 
tarytum drebulės lapas, drasko
mas vėjo. Ką jis tuo metu galvo
jo. nerašo. Bet ar galima tokiu 
metu ką nors galvoti? Nebent 
tik graudintis, kad aną vakarą 
jis negalėjo visų pasmerktųjų 
išleisti į laisvę.

Tai tik vienas epizodas iš Lie
tuvos policijos paslaugų žydų 
nelaimėje vokiečių okupacijos 
metu. Jų, be abejonės, yra ir 
daugiau. Ak, kaip labai mums 
tokia medžiaga reikalinga apsi
gynimui nuo daugelio žydų, kal
tinančių mūsų tautą žmogžudys
te. Reikia, kad kiekvienas poli
cininkas, kiekvienas kariškis, 
kunigas, mokytojas, ūkininkas 
ar darbininkas, kiekvienas lie
tuvis, kurie gelbėjo žydus ar 
žino kas gelbėjo bei šelpė, ra
šytų į mūsų spaudą. Kuriems 
sunkiai einasi rašyti, tepapasa
koja tiems, kurie gali lengvai 
rašyti.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
rie gyvena užsienyje — laisva
jame pasaulyje. Tai yra vienin
ga visos tautos kova, remiama 
visų lietuviškų jėgų. Padėkime 
vienas kitam, atjauskime ir su
praskime vienas kitą ir jokiu 
būdu nekenkime jokiam lietu
viui, nes mes juk visi esame tos 
pačios motinos-Lietuvos vaikai.

Išvystykime didesnį tautinį 
sąmoningumą, pradėdami nuo 
savęs, tęsdami savo šeimoje ir 
mus supančioje aplinkoje, vi
sur stiprindami tautinį idealiz
mą ir tautinę kultūrą.

Sveikiname pasaulio lietuvių 
spaudą už pagalbą Lietuvos lais
vės byloje ir kartu prašome su
silaikyti nuo betkokių negaty
vių, asmeninių ar apsunkinan
čių Lietuvos darbą pareiškimų.

Lankydamiesi pavergtame 
krašte, mokėkime įžvelgti į mū
sų artimųjų ir visos tautos sun
kią moralinę, materialinę, reli
ginę ir politinę padėtį ir mokė
kime sąžiningai skirti, kas yra 
pavergtieji ir kur yra pavergė
jai. Išlaikykime tautinę lietuvio 
savigarbą ir atsakomybę.

Tikime, kad kiekvienas lietu
vis yra vertas savo Kūrėjo at
spindžio ir, siekdamas dvasinio 
tobulumo, skleidžia meilę ir pa
garbą kitam lietuviui ir žmogui, 
garbingai gindamas mūsų tei
ses bei siekimus.

VLIKas, giliai išgyvendamas 
okupuotoje Lietuvoje tebesitę
siantį lietuvybės, pagrindinių 
žmogaus ir tikėjimo teisių slo
pinimą, persekiojimą bei žiau
riai vykdomą tautinį genocidą 
ir okupanto agentų įneštą nei
giamą įtaką į laisvojo pasaulio 
lietuvių šeimą, pasisako už vi
sų lietuvių vienybę, kuo dides
nį tarpusavio susiklausymą, 
prasmingą darbų paskirstymą 
ir glaudų visų politinių, kultū
rinių, religinių ir šalpos veiks
nių bendradarbiavimą, idant 
būtų kuo daugiau galimybių 
panaudota lietuvių tautos labui.

Vykdydami VLIKo darbą, pa-

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

__ (contact lenses)._________

Sovietinė ...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

rie gyvena Sov. Sąjungos ribo
se. Daugelis mūsų piliečių vi
sai pagrįstai klausia: ką gero 
gali duoti pilietybė krašto, kur 
daugybė laisvių, kurios mums 
čia yra savaime suprantamos, 
tenai tėra sapnas? Be to, visai 
pagrįstas yra jų susirūpinimas 
galimu pažeidimu jų, kaip ka
nadiečių, teisių. Aš manau, ger
biamosios ir gerbiamieji, kad 
visų kanadiečių pareiga, nežiū
rint politinio nusistatymo, atsi
liepti į mūsų bičiulių kanadie
čių susirūpinimą. Tokio nusi
teikimo vedamas aš kreipiuosi 
į naująjį Kanados ministerį pir-

brėžiame būtinybę jį tęsti ir 
stiprinti, remiant Lietuvos res
publikos diplomatinę tarnybą, 
primenant pasaulio lietuviams 
dar antrojo pasaulinio karo me
tais išvystytą svarbią Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą ir 
VLIKo, kuris yra Lietuvių 
Chartos kūrėjas bei vykdytojas, 
Lietuvių Bendruomenės steigė
jas, — atsakomybę ir teisę to
liau atstovauti politinei Lietu
vos bylai pasaulyje, skatinant 
glaudų bendradarbiavimą su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne, atskirų kraštų tarybomis ir 
Bendruomenėmis.

Mes sieksime visų lietuviškų 
veiksnių nuoširdaus sutarimo, 
vieningo ir koordinuoto darbo.

Šiame įsipareigojime rūpes
čiai mūsų tautos kultūriniais, 
dvasiniais, medžiaginiais ir poli
tiniais reikalais teikia galimybę 
kiekvenam patriotui lietuviui 
susirasti jam tinkamiausią dar
bo dirvą, nesivaržant, bet susi
jungiant su kitais šio didelio ir 
garbingo įsipareigojimo talki
ninkais. Gausybė darbų reika
lauja visų esamų jėgų suderini
mo jų geresniam atlikimui.

Pripažindami nuomonių ir pa
žiūrų skirtumus, kaip individua
lią, būtiną ir sveikintiną žmo
gaus kūrybos išraišką, mes 
džiaugiamės jieškojimu naujų 
kelių, kol jie yra reiškiami ir 
sprendžiami vienas kitam pagar
bioje dvasioje ir nekenkia bend
ram nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo siekimui.

VLIKas sveikina mūsų kovo
jančią, okupanto pavergtą tau
tą, linki ištvermės ir stiprybės 
nešant kruviną laisvės žibintą.

Dėkoja Tautos Fondui, bu
vusiai VLIKo valdybai už gražų 
ir sėkmingą darbą. Taip pat dė
koja visiems, rėmusiems VLIKo 
užmojus.

Mes tikime visų pasaulio lie
tuvių pasišventimu bei pasiau
kojimu Lietuvai ir prašome jū
sų visų nuoširdžios pagalbos ir 
toliau padėti VLIKui atlikti tau
tos pavestą darbą.

Dirbkime visi, kartu ir vienin
gai — mūsų Lietuvai!

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS:

Pirmininkas — Kazys Bobelis 
Sekretorius — J. Stikliorius

J. Daugėla
Elena Armanienė 
Kostas R. Jurgėla 
Jokūbas Stukas 
Liūtas Grinius 
Jonas Balys

mininką, kad jis pateiktų parla
mentui rezoliuciją, kuri labai 
aiškiai pareikštų, jog Kanada 
nepripažins neprašytos sovieti
nės pilietybės mūsų piliečiams.

Toji parlamento rezoliucija 
turėtų aiškiai pasakyti, jog Ka
nados piliečių teisės nebus su
siaurintos nei čia, nei užsieny
je ryšium su sovietų užmoju.

Mes turime priminti pasau
liui, kad Kanados pilietybė nė
ra derybų ar pakeitimų objek
tas. Ji yra paremta teise bei 
laisve, ir mes turime tai laiduoti 
visiems kanadiečiams, kurie da
bar jaučiasi grasinami anuo už
moju iš užsienio.” M.

“The Toronto Sun" karikatūra, vaizduojanti Brežnevą, išleidusi naują pilie
tybės Įstatymą, pagal kurį daugelis kanadiečių bus laikomi Sov. Sąjungos 
piliečiais. Prieš tokį įstatymą protestuoja visa išeivija
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KLB Hamiltono apylinkės pirm. M. GUDINSKAS įteikia čekį Vyskupo M.
Valančiaus tėvų komiteto pirm. B. MACIUI Nuotr. J. Miltenio

Kanados lietuviai ir politika
V. K. BANELIS

1. Ekonominis mūsų svoris
Prieš 30 metų daugiausia jau

ni ir darbingi lietuviai bei lietu
vės atkeliavo į Kanadą iš Euro
pos ir pradėjo sėkmingai kurtis. 
Jauni lietuviai kūrė daugiausia 
lietuviškas šeimas ir augino 
prieauglį lietuviškoje aplinkoje, 
spietėsi į savas bendruomenes 
bei parapijas Toronte, Hamil
tone, Montrealyje, Londone, 
Sudburyje ir kitose mažesnėse 
vietovėse. Per tą laikotarpį Ka- 
n a d a pergyveno nepaprasto 
ekonominio vystymosi tarpsnį. 
Apsukresni lietuviai anuomet, 
rizikuodami savo sunkaus dar
bo santaupas, sėkmingai inves
tavo į nekilnojamojo turto įsi
gijimą ir tuo būdu buvę betur
čiai per palyginti gana trumpą 
laikotarpį (10-15 metų) įsirikia
vo į namų, ūkių, verslo savinin
kų (vidurinės ekonominės kla
sės) eiles. Tame laikotarpyje 
daug jaunosios kartos žmonių 
čia baigė augštuosius mokslus 
ir tapo diplomuotais inžinie
riais, architektais, dantistais, 
gydytojais bei kitų profesijų 
nariais. Tuo metu gana daug tų 
lietuvių, baigusių a u g š t ą j į 
mokslą, dėjosi prie lietuviškų 
bendruomenių ir jų veiklos. 
Nors lietuvių skaičius Kanado
je palyginti su krašto gyvento
jų skaičiumi yra labai mažas, 
tačiau sugebėta tinkamai įsi
jungti į ekonominį Kanados au
gimą ir tapti vertingais krašto 
piliečiais. Tačiau reikia pripa
žinti, kad lietuvių, kaip bend
ruomenės, ekonominis sutvirtė- 
jimas lygiagrečiai neišvystė di
desnės įtakos Kanados politinės 
veiklos procese.
2. Kodėl lietuviai perniažai da
lyvauja politiniame Kanados 
gyvenime?

Į tą klausimą atsakant pir
miausia tenka iškelti lietuviams 
būdingas charakterio žymes. 
Turime prisipažinti, kad daugu
ma savo laikysena esame labai 
santūrūs ir perdaug nedrąsūs. 
Vakarų pasaulyje, ypač anglo
saksų kraštuose, ta charakterio 
žymė yra nemažas minusas, nes 
jie linkę interpretuoti, kad ne
drąsus ir santūrus žmogus ne
turi pasitikėjimo savimi ir to
dėl nėra tinkamas didesnei žmo
nių grupei ar bendruomenei va
dovauti.

Antra mūsų charakterio žymė 
yra perdidelis jautrumas ir stai
gus reagavimas žmonių santy
kiuose. Labai dažnai mums sun
ku toleruoti kito asmens galvo
seną ar nuomonę. Dėlto išsivys
to tarpusavio neapykanta, viens 
kitam pagieža.

Trečia mūsų charakterio žy
mė (pastebėta savo laiku ir dr. 
Girtauto) tai pavydumas. Ypač 
jis yra pastebimas tais atvejais,, 
kai vienas ar kitas lietuvis iš
skirtinais sugebėjimais pasie
kia augštesnį ekonominį lygį, 
žinoma, pavydumas pasireiškia 
tarp įvairių tautybių žmonių, 
tačiau lietuviuose, aplamai kal
bant, tai įgauna visuotinumo po
būdį.

Aišku savaime, čia suminėjau 
tik pagrindines mums būdingas

ir neigiamas būdo savybes, nors 
lietuvis, kaip asmuo, turi kur 
kas daugiau labai gerų charak
terio bruožų, kurie jį daro ver
tingu gyvenamojo krašto bend
ruomenės nariu.

Dar tenka pastebėti, kad vy
resnioji mūsų karta neišmoko 
pakankamai gyvenamojo krašto 
kalbos ir natūraliai jungėsi į 
savas getiško pobūdžio bendruo
menes. Betkoks dalyvavimas po
litiniame Kanados gyvenime 
daugumai buvo neįmanomas ir 
net nepatrauklus. Gi vidurinio
ji mūsų karta, kad ir čia pasie
kusi augštąjį mokslą, į Kanados 
politinį gyvenimo procesą ne
įsijungė, nes neturėjo natūra
lios atramos. Kiekvienas, besi- 
domįs politiniu krašto procesu 
lietuvis turi įsijungti į anglo
saksišką (ar prancūzišką) bend
ruomenę. Tai didelio užsispyri
mo, energijos ir finansinių iš
teklių reikalaująs kelias. Todėl 
per paskutinius tris dešimtme
čius tik keletas tos kartos lie
tuvių mėgino Kanados politinio 
gyvenimo procese dalyvauti. 
Jaunoji lietuvių kartą, jau gi
musi Kanadoje, jaučiasi Kana
dos dalimi, ir jiems būtų leng
viausia pasireikšti politiniame 
šio krašto gyvenime. Tačiau iki 
šiol dar nėra pavykę nė vienam 
patekti į provincijų ar Kanados 
parlamentą. Tos kartos lietuviai 
dar yra palyginti jauni ir turė
tų visu svoriu pasireikšti atei
nančių 5-10 metų laikotarpyje. 
Svarbiausia, kad jie susidomėtų 
politiniu gyvenimu ir įsijungtų 
į Kanados politinių partijų veik
lą. Taip pat reikia skatinti, kad 
vis daugiau mūsų jaunuolių stu
dijuotų teisės mokslus, nes tei
sę baigusiems yra kur kas leng
viau įsijungti į krašto politinės 
veiklos procesą.

3. Išvados
Stebėtojai, sociologinių moks

lų žinovai yra linkę teigti, kad 
minėtos lietuvio charakterio pa
grindinės neigiamos žymės Ka
nadoje gimusioje kartoje pa
laipsniui nyksta. Tačiau pa
laipsniui nyksta ir mūsų turi
mos geros būdo savybės, bū
tent, nuoširdumas, pagarba vy
resniesiems, darbštumas, prin
cipingumas ir pan. Toje kartoje 
pradeda įsivyrauti abejingumas, 
nematymas prasmės lietuvybės 
išlaikyme, žodžiu, jaunoji karta 
palaipsniui, veikiama aplinkos, 
praranda savitą lietuvišką cha
rakterį.

Pilnai įsijungusi į Kanados 
anglosaksišką ar frankofonišką 
bendruomenę mūsų jaunoji kar
ta vis daugiau jungsis į krašto 
politinę struktūrą. Tos išvados 
skamba gana niūriai, tačiau ir 
kitos tautybės Kanadoje lygia
grečiai susiduria su ta pačia 
problema. Tik gyvenimas bend
ruomenėse ir didesnis vienos et
ninės grupės žmonių skaičius 
reliatyviai tą procesą apstabdo, 
kaip pastebime pas ukrainie
čius, lenkus, italus, portugalus, 
graikus ir kitus.

Mums, vyresniajai kartai, rei
kia stengtis su jaunąja karta 
bendrauti. Tai paliks jiems pil
nesnį lietuvišką charakterį bei 
pratęs mūsų buitį Kanadoje.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIU

Sifts International <3ne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

čia gausite lietuvišku knygų,, 
plokšteliu, odos, medžio diliu niu 
Ypač didelis gintaro 
išdirbiniu pasirinkimas
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SANTUOKŲ PROBLEMOS
Duomenų apie civilines vilniečių 

santuokas pateikia A. Orenderaitytės 
pasikalbėjimas su Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto civilinės metri
kacijos skyriaus vedėju Algimantu 
Jakučiu, į bendrą gyvenimą palydė
jusiu jau tūkstančius jaunųjų. 
“Komjaunimo Tiesos” 53 nr. jis 
džiaugiasi viena jaunavedžių grupe, 
kuri, atnešusi pareiškimus, nuošir
džiai rūpinasi artėjančia santuoka, 
nori viską žinoti, išsiaiškinti. Rū
pestį A. Jakučiui kelia antroji gru
pė: “Tai tie, kurie skuba. Jiems kad 
tik greičiau. Greičiau sutvarkyti do
kumentus. Pasiteirauji, kaip ir kur, 
ir iš ko gyvens? Nežino. Nepagalvo
jo. Ne tai svarbu. Niekas nesvarbu. 
Kas iš to skubėjimo išeina, liudija 
statistika. Praėjusiais metais Vil
niaus miesto civilinės metrikacijos 
skyriuje aukso žiedus sumainėme 
5329 poroms. Santuokų būtų buvę 
daugiau, jeigu 913 jaunavedžių ne
būtų atsižadėję savo partnerių. 913 
pareiškimų — lengvabūdiškumo liu
dijimų — liks dūlėti Santuokos rū
mų archyvuose ...” Yra ir trečioji 
jaunavedžių grupė, kuriai santuoką 
tenka paskubinti, nes jaunosios jau 
laukiasi kūdikių. A. Jakučio duome
nimis, tokių santuokų 1978 m. buvo 
net 302. Kadangi 65 poros jaunave
džių turėjo tik po 17 metų amžiaus, 
joms reikėjo gauti specialius vykdo
mųjų komitetų sutikimus, o dėl 29 
porų teko kreiptis net į augščiausio- 
sios tarybos prezidiumą — nuotakų 
ir jaunikių amžius nesiekė 17 metų.

Sužadėtuvių laikotarpyje — nuo 
pareiškimų padavimo iki santuokos 
įregistravimo — būsimosios žmonos 
ir vyrai gali gauti reikiamų žinių 
savo ateičiai specialiame jaunave
džių skyriuje. Čia jiems dėstomi šei
mos, sociologijos, psichohigienos ir 
seksologijos pagrindai. Respubliki
niuose profsąjungų rūmuose veikia 
populiarėjantis sužadėtinių klubas 
“Suraskime grožį vienas kitame”. 
Kiekvieno mėnesio paskutinį sekma
dienį jame organizuojami susitiki
mai su šeimyninių reikalų žinovais, 
drabužių modeliuotojais, kulinarais. 
Santuokos rūmai Vilniuje pernai ru
denį atidarė liaudies universiteto 
šeimos problemų skyrių. Paskaitų 
ciklą apie šeimą, jos problemas, su
tuoktinių buitį bei laisvalaikį, psi
chologinius konfliktus rengia “Ži
nijos” draugijos Vilniaus miesto val
dyba. Civilinės metrikacijos įstaiga 
su santuokos liudijimu sutuokti
niams įteikia dail. J. Plikionytės 
iliustruotą “šeimos metraštį”, ku
riame yra daug tuščių lapų. Juos 
jaunoji pora turės užpildyti per 
bendro gyvenimo metus. Jų pastan
gų dėka bus užfiksuota šeimos isto
rija, pradedant abiejų pusių tėvais, 
vaikais ir baigiant anūkais. Apie 
religines santuokas, kurios yra ga
na gausios, bet neregistruojamos, 
neužsimenama.

PRIVAČIOS SMUKLĖS
Bronius Čekanauskas “Tiesos” 14 

nr. paskelbė pranešimą “Alkoholio 
lašai pro tamsų langą. . .” apie spe
kuliaciją alkoholiu Kauno mieste. Ja 
daugiausia verčiasi įvairios moterė
lės, kai jau būna uždarytos degtinės 
parduotuvės. B. Čekanauskas rašo: 
“Jų prekybos taškai Kaune gan tan
kiai išsidėstę, šitos prekiautojos da
bar irgi kur kas atsargesnės negu 
anksčiau. Pirmą kartą atėjęs priva
lai sutartiniu būdu pabelsti Į langą 
ar duris. Tik po to pateksi į vidų ar
ba nematomas asmuo iškiš pro lan
gą butelį baltakės. Ne visada ir su
tartinio signalo užtenka. Vidun įsi
leidžia, o paskui kaip aiškiaragė įre
mia skvarbų žvilgsni ir tyrinėja. Tik 
tada, kai pasakai žinomiausio tos 
gatvės ar vietovės girtuoklio pavar
dę, įtikini, kad jis rekomendavo, vei
do išraiška pasikeičia. Parduoda. . .” 
Dėl tokių privačių smuklių dažnai 
kenčia artimesnieji kaimynai — deg

Kauno rotušė, sovietinės valdžios vadinama Santuokų rūmais. Ji pastatyta 
XVI šimtmetyje ir laikoma architektūriniu paminklu. Nuotrauka daryta 1978

tinės pirkėjai ima barbenti ne j 
tuos langus. Viena kaunietė B. Če
kanauskui pasakojo: “Anksčiau aš 
dar bardavausi su girtuokliais, gė
dydavau juos, siūlydavau eiti namo. 
Milicijai pranešiau, o prekyba nesi
liovė. Paskui numojau ranka: kai 
pasibeldžia kas naktį langan, paaiš
kinu, kad degtine prekiaujama gre
timame name. . .”

Ilgoką degtine prekiavusių ir bau
dų susilaukusių asmenų sąrašą B. 
Čekanauskui pateikė Kauno miesto 
pareigūnas A. Lekauskas. Vien tik 
pernai tokiems spekuliantams iškel
tos kelios dešimtys bylų, beveik pus
šimtis asmenų nubausta administra
cine tvarka. Kulautuvos gatvėje deg
tine spekuliavo M. Čepulienė, Prog
reso gatvėje — pensininkė A. Cyvie- 
nė. Susigundo ir jaunesnieji, turin
tys netgi pastovius darbus. Degtine 
spekuliuoti bandė V. Simuchina Za
navykų gatvėje, dirbusi “Mados” 
ateljė, o Varpo gatvėje net “dviem 
pamainom” prekiavo vyras ir žmo
na M. ir J. Statkcvičiai, abu turėję 
pastovų darbą. Pas Eigulių take gy
venančią J. Andriuškevičienę rasti 
net 157 buteliai už 370 rublių nu
pirkto vyno. Buvęs “Trijų mergelių” 
restorano parketo valytojas L. Stan
kevičius supirkinėjo spiritą ir pats 
iš jo gamino degtinę. Milicininkai 
pas jį rado 30 litrų spirito, 180 bute- 
liti netikros degtinės ir lygiai tokį 
pat skaičių tuščių butelių. Nelega
lia vogto spirito prekyba pasižymė
jo firmos “Lietuvos buitinė chemi
ja” sunkvežimio vairuotojas L. Za- 
lenkovas. Demokratų gatvės gyven
toja I. Madzevičienė spiritą gaudavo 
iš “Stumbro” gamyklos. Buteliams 
su netikra degtine uždarinėti ji net
gi buvo įsigijusi rankinę mašinėlę.

ATEIZMO MUZĖJUS
“Komjaunimo Tiesos” jaunųjų ko- 

rcspondentij universiteto klausyto
ja Rolanda Lauraitytė “KT” 66 nr. 
pateikia žinių apie ateizmo muzėjų 
Vilniuje, įsikūrusį išniekintoje Šv. 
Kazimiero šventovėje. Jo steigėjas 
ir pirmasis direktorius buvo iškuni
gis Stasys Markonis. Pasak R. Lau- 
raitytės, jo laukė sunkus darbas, nes 
vilniškis ateizmo muzėjus tėra ant
ras visoje Sovietų Sąjungoje. Pirma
sis, skelbiantis kovą ortodoksų reli
gijai, yra Leningrade. Vilniškis mu
zėjus buvo nukreiptas prieš katali
kybę. Duris pirmiesiems lankyto
jams jis atvėrė 1965 m.: “O jų buvo 
įvairių. Vieni troško pažinimo, kiti 
— išsivadavimo iš religijos gniaužtų, 
treti. . . Pasitaikė net ir tokių, ku
rie klaupėsi ir žegnojosi prieš ekspo
natu tapusį kryžių. . .” Ateizmui pro
paguoti muzėjuje rengiami literatū- 
riniai-muzikiniai vakarai, pokalbiai 
su jaunimu, žemdirbiais ir darbinin
kais. Muzėjus, susitaręs su Vilniaus 
dailės institutu, skelbia studentų 
ateistinių darbų konkursas, organi
zuoja jų parodas. Po iškunigio S. 
Markonio mirties muzėjui vadovavo 
jo bendradarbis Antanas Martinio
nis, o dabar vadovauja Povilas Pu- 
kys. šiuo metu ateizmo muzėjus esąs 
uždarytas keliems mėnesiams — re
montuojamas išniekintos Šv. Kazi
miero šventovės pastatas, pertvar
komi rodiniai.

EISMO NELAIMĖS
Vilniškė “Tiesa” 72 nr. paskelbė 

savo korespondento Algimanto Se
maškos pasikalbėjimą su Vilniaus 
miesto automobilių inspekcijos vir
šininku A. Drąsučiu. Iš jo sužino
me, kad Vilniuje 1978 m. įvyko 776 
eismo nelaimės, kuriose žuvo 59 
žmonės, o 692 buvo sužeisti. Dėl savo 
kaltės po automobilių ratais pateko 
385 žmonės, iš kurių 41 žuvo. Dėl 
vairuotojų kaltės buvo sužeisti 33 
pėstieji, žuvo 8. Daugiausia eismo 
nelaimių būna ketvirtadieniais ir 
penktadieniais, o pavojingiausi mė
nesiai yra liepa, rugpjūtis ir rug
sėjis. V. Kst.

Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, pasaulio lietuvių jaunimo kongreso informacijos vedėja Nuotr. Jūros šeškutės

g HAMILTON
PAGALIAU HAMILTONAS turės 

progą pamatyti Balio Sruogos “Pa
vasario giesmę”, 3 v. dramą (su ja 
“Aukuras” apkeliavo Bostoną, Eli- 
zabet, NY, Torontą) birželio 15, 
penktadienį, 7.30 v.v., Sir John A. 
Macdonald teatro salėje, 130 York 
Bl., Hamilton. Su šiuo veikalu “Au
kuras” dalyvauja Hamiltono daugia- 
kultūriame dramos festivalyje. Vai
dina: Alfonsas Stanevičius, Marija 
Kalvaitienė (laimėjusi žymenį už 
Katrės vaidmenį), Dalia Jonikaitė, 
Stepas Ramanauskas (“Aitvaro” ak
torius, talkinąs “Aukurui”, išvykus 
Algiui Ulbinui), Kęstutis Kalvaitis, 
Loreta Kalvaitytė ir Ina Kudabaitė. 
“Aukuro” teatrui šiame festivalyje 
yra paskirtas penktadienio vakaras. 
Gal mums, lietuviams, tai neįprasta 
diena, bet laikas patogus, teatro salė 
puiki. Na, o kas pažįstate didįjį ra
šytoją Balį Sruogą, jo veikalą stebė
site su malonumu. Tad kviečiame vi
sus. Savo atvykimu paremsite mūsų 
darbą ir duosite mums paspirties 
įvykdyti ateities planams.

šį rudenį, spalio 13 d., “Aukuras” 
yra pakviestas JAV Lietuvių Moterų 
Federacijos į Niujorką spaudos lais
vės atgavimo sukakčiai paminėti su 
specialia programa.

“Aukuro” narys Raimundas Kal
vaitis sukūrė šeimą su Monika Nus- 
ka. Persikels gyventi į Kitchener, 
Ont., kur Raimundas dirba “Mutual 
Life” bendrovėje. Linkime jaunave
džiams geriausios sėkmės vedybinia
me gyvenime! “Aukuras”

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” užbaigė balandžio mėne
sį su $13.424.502 balansu. Padidėjo 
$831.792 daugiau, negu pernai. Ki
tos balanso pozicijos: šėrai $10.175, 
čekių sąskaitos $804.688, santaupų 
sąskaitos $4.349.716, terminuoti indė
liai vienerių ir trejų metų laikotar
piui sudaro $5.880.000, registruotų 
pensijų taupymo planas $1.689.537. 
Nariams išskolinta asmeninių pasko
lų $801.626, nekilnojamo turto — 
$10.388.683. “Talka” turi pakanka
mai laisvų pinigų, kurie daugiausia 
yra laikomi Ontario Credit Union 
League. Tai sudaro $1.903.380.

Per balandžio mėnesį kredito ko
mitetas leido išduoti naujų paskolų 
$353.400. Pavasario metu paskolų 
išdavimas yra sulėtėjęs, nes nėra 
didelio pareikalavimo. Kadangi “Tal
koje” šiuo metu yra pakankamai pa
skoloms pinigų, kurie gali būti iš- 
skolinti, tad suinteresuoti nariai pra
šomi kreiptis į raštinę darbo valan
domis, kur geresnėmis sąlygomis 
negu kitur gali pasiskolinti ar tai 
pirkdami namus, ar automobilį.

Per balandžio mėnesį į “Talką” 
įstojo 13 naujų narių, išstojo 2 ir 
mirė 1 — Balys Daugilis balandžio 
8 d. šiuo metu “Talka” turi 2150 
narių ir 594 skolininkus. Valdyba 

Dr. A. Saunoris, 
bendrosios praktikos gydytojas, 

nuo š.m. birželio 1 d. priima pacientus pirmadieniais, 
antradieniais,ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 10 v.r. 
iki 17 v.; trečiadieniais — nuo 1 4 v. iki 19 v.ę-.šeštadie

niais ir sekmadieniais kabinetas uždarytas.

KABINETO ADRESAS: 237 Locke Street South, 
Hamilton, Ontario. Telefonas 527-1494

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6
TALKA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $13,000,000.

turėjo mėnesinį posėdį gegužės 11 
d., kuriame priėmė balandžio mėn. 
apyskaitą bei balansą ir paskyrė 
paramos: “Gyvataro” kelionei į Los 
Angeles $500, Vilniaus šaulių Rink
tinės Kanadoje leidiniui $200, Da
nai Lukavičiūtei kelionės išlaidoms 
į jaunimo kongresą $100. Anksčiau 
valdybos buvo paskirta KLB talen
tų varžyboms $200, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungai $200, Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungai $200. 
Iš viso šiais metais jaunimo reika
lams paskirta $1.400.

VALDOMUOSIUOSE “TALKOS” 
organuose įvyko pasikeitimų, nes 
nuo balandžio 1 d. pasitraukė iš 
kredito komiteto Algirdas Trum- 
pickas, išbuvęs tose pareigose 7 me
tus. Iš revizijos komisijos pasitrau
kė Algirdas Meškauskas, išbuvęs to
se pareigose 10 metų. Jiems priklau
so padėka už ilgų metų kooperatinį 
darbą “Talkos” narių gerovei. Į pa
sitraukusių vietas nuo gegužės 1 d. 
pakviesti baigti kadenciją iki meti
nio narių susirinkimo į kredito ko
mitetą — Juozas Bajoraitis, j revi
zijos komisiją — Gediminas J. Skais- 
tys. Dabartiniu metu kredito komite
tas yra šios sudėties: pirm. A. Sta
nevičius, sekr. K. Mileris, narys J. 
Bajoraitis. Revizijos komisija: pirm. 
A. Patamsis, sekr. G. J. Skaistys, na
rys — J. Sadauskas.

Valdyba nutarė “Talkos" 25 metų 
sukaktūVinį sū'širinkimą ir paminė- 
jiitiB ’rčngtf 1980 mj'kovo 15 d. Tam 
tikslui sudaryta komisija, kuri įpa
reigota paruošti planą ir rūpintis 
šios sukakties reikalais. Visi nariai 
apie tai bus painformuoti, kai tik 
išryškės visos šios sukakties detalės.

Stasys Dalius

Aukos Tautos Fondui 
1979 metais

Wellando, Ontario, apylinkė
$50: J. Baliukas; $20: V. A. Ka

ralius; $10: V. S. Jasiulionis, J. Kut- 
ka, B. Luomanas, P. Šidlauskas; S5: 
J. Bieliūnas, V. Bieliūnas, J. Blužas, 
A. čepukas, M. Kuzavas, J. Mašaus- 
kas, A. Smolskis, K. Stankevičius,
A. žinaitis; $2: V. Vitkauskas.

Port Colborne, Ontario
$20: A. Pivoriūnas, J. Radvilas,

B. Simonaitis; $10.25: A. Stankevi
čius; $10: B. Jackevičius; $5: J. Pati- 
žuolis, J. Kėžinaitis, J. Staškevičius.

Per abi vietoves viso surinkta 
$252,25.

Ačiū aukotojams ir aukų rinkėjui 
V. Bieliūnui.

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ........... 9’/i %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/i % 
pensijų fondas 9*/i%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .12% 
nekiln. turto pask..........11%

London, Ontario
MIRĖ a.a. JADVYGA EIMANTIE- 

NĖ, ilgos ir labai sunkios ligos iš
kankinta, gegužės 15 d. Westminster 
ligoninėje. Ji buvo viena iš daugiau
sia Londonui nusipelniusių moterų. 
Vėliau bus platesnis aprašymas.

IŠRINKTA STIPRI VALDYBA. 
Gegužės 6 d. įvyko KLB Londono 
apylinkės susirinkimas, praėjęs ypa
tingai sklandžiai. Senoji valdyba, 
pirmininkaujama p. Baliūnienės, pa
darė įprastus pranešimus ir atsista
tydino. Senąją valdybą sudarė: p. 
Baliūnienė, p. Radzevičienė, p. Ja
kaitienė ir p. Černius. Visuose dar
buose jai labai nuoširdžiai talkino 
klebonas kun. J. Staškus. Nors visi 
nariai Londono apyl. valdyboje buvo 
pirmą kartą, dirbo sėkmingai. Žy
mėtini ypač du dalykai. Pasiųsta net 
32 dėvėtų drabužių siuntiniai į Su
valkų trikampį. Šį darbą atliko dau
giausia p. Radzevičienė- ir p. Jakai
tienė, padedamos savo vyrų ir kitų 
talkininkų. Antras žymėtinas dar
bas — ypatingai geras koncertas Lie
tuvos nepriklausomybės šventės pro
ga, dalyvaujant Londono vyskupui, 
miesto burmistrui, Ontario parla
mento nariams, profesoriams ir ki
tiems žymiems svečiams. Pagrindi
nę koncerto programą atliko žymie
ji solistai — G. Capkauskienė ir R. 
Strimaitis.

Didžiausias tokių susirinkimų rū
pestis yra kaip išrinkti valdybą, nes 
dažnai nemažas būrys tautiečių “iš
skuba” namo, t.y. nori išvengti iš
rinkimo į apyl. valdybą. Vienas kitas 
“nuskubėjo” namo ir šį kartą, bet 
dar liko ir susirinkime nemažas bū
rys. Kaip ir paprastai, visi pasiūly
tieji kandidatais pradėjo atsisaki
nėti. Antrą kartą “aiškinantis”, le
dus pralaužė R. Vilembrektas, su
tikęs kandidatuoti. Juo pasekė kiti 
ir . . . galų gale aklamacijos būdu 
sudaryta geriausios sudėties apyl. 
valdyba ir revizijos komisija. Jiems 
suteikta teisė, esant reikalui, koop
tuoti daugiau narių. Valdybon įėjo 
penki pajėgūs asmenys — trys vi
duriniosios kartos ir du jaunosios. 
Džiuginantis reiškinys! E. Petraus
kas yra buvęs apyl. pirmininku ir 
anksčiau, kartu su S. Keru suren
gęs profesijonaliai paruoštą ir pla
čiai nuskambėjusią krašto tarybos 
sesiją “Holiday Inn”. D. Černius — 
senosios valdybos narys, kuriam ne
mažai teko rūpintis Vasario 16 kon
certu. R. Vilembrektas — nauja pa
jėga Londone, iš kurios daug tiki
masi. Taip pat įsijungė vieni iš ak
tyviausių jaunosios kartos atstovų 
— R. Miškinytė ir V. Dragūnas. Pui
ki ir revizijos komisija iš gerai ži
nomų asmenų: kun. J. Staškus, O. 
švilpienė ir J. Aušrotas. Londono 
lietuviai tikrai turi būti dėkingi su
tikusiems kandidatams ir palinkėti 
jiems našaus darbo. Taupant eilutes 
visą susirinkimą ir rinkimus geriau
siai galima apibūdinti vieno dalyvio 
labai vykusiu išsireiškimu: “Įvyko 
tikras stebuklas. Kas to galėjo ti
kėtis?!”

PALAIDOTAS J. DANIELIUS, 71 
metu amžiaus. Kanadon jis atvyko 
po II D. karo ir ilgiausiai išgyveno 
Londone. Ilgai nedirbo ir jokios 
nuosavybės nebuvo įsigijęs. Neve
dęs. Visi jo artimieji jau mirę, iš
skyrus pusseserę su šeima Ameri
koje. Ji buvo atvykusi ir į laidotu
ves. Paskutiniu laiku jį stropiai glo
bojo ir nuoširdžiai laidotuvėmis pa
sirūpino A. Repšienė. Laidotuvių 
apeigas atliko klebonas kun. J. Staš
kus. Velionis gegužės 12 d. palaido
tas Londone, Šv. Petro kapinėse. 
Justai, ilsėkis ramybėje! D. E.

Thunder Bay, Ont.
DIDELĖ IR LABAI NUOŠIRDI 

padėka Toronto “Atžalyno” šokė
jams ir jo vadovei mokytojai Silvi
jai Leparskienei už jų tikrai gražų 
pasirodymą daugiakultūriame tau
tybių festivalyje gegužės 12-13 d.d. 
Jau po pirmų jų šokių lietuvių var
das visur skambėjo ir šokėjai buvo 
giriami. “Atžalynas” yra didelis lie
tuvybės apaštalas šiaurės Ontario 
krašte. Vietiniame laikraštyje mūsų 
šokėjų nuotrauka buvo įdėta pirma
me puslapyje ir antra — 19-me. Su 
dideliu dėkingumu Jums visiems

Dr. E. Jasevičiūtę

JA Valstybės
ČIKAGOS LIETUVIŲ FRONTO 

BIČIULIAI balandžio 21 d. Jaunimo 
Centre surengė popietę “Mūsų veiks
nių konsolidacijos galimybės”. Įva
diniu žodžiu ją pradėjo A. Grincevi- 
čienė, popietės vadovu pakvietusi dr. 
A. šliažą. Temą turėjo nagrinėti trys 
LFB tarybos nariai — dr. A. Darnu- 
šis iš Detroito, A. Sabalis iš Niujor
ko ir A. Raulinaitis iš I.os Angeles. 
Pirmiesiems dviems neatvykus, šis 
uždavinys teko A. Raulinaičiui. Savo 
pranešime jis kalbėjo apie tris iš
eivijos veiksnius — VLIKą, Lietuvių 
Bendruomenę ir ALTą. Pasak A. 
Raulinaičio, jie visi trys yra reika
lingi ir todėl nesulietini į vieną 
veiksnį. Reikėtų tik susitarti bei su
derinti veiklą. A. Raulinaitis siūlė 
steigti centrinę lietuvių informaci
jos įstaigą, kurion pradžioje galėtų 
įsijungti prie visų veiksnių veikian
tys nedidelės apimties informacijos 
biurai. Bendras informacijos cent
ras prisidėtų prie veiksnių konsoli
dacijos, nuomonių suderinimo, vėl
ios pagyvinimo, palengvintų lėšų tel
kimą.

GEN. LIETUVOS KONSULAS 
ANICETAS SIMUTIS Niujorke ne
seniai atšventė savo amžiaus 70 me
tų sukaktį. Į generalinį Lietuvos 
konsulatą Niujorke jis buvo atsiųs
tas 1936 m. čia baigė Kolumbijos 
universitete ekonomijos mokslų stu
dijas magistro laipsniu 1940 m., pa
rašydamas pirmą studiją Amerikoje 
apie Lietuvą — “Ekonominis Lietu
vos atstatymas po 1918 m.” Septy
niasdešimtojo gimtadienio proga 
pasikalbėjimą su A. Simučiu “Dir
vos” balandžio 19 d. laidoje paskel
bė E. Čekienė. Pokalbis daugiausia 
liečia mūsų veiksnius — Diplomati
nę Lietuvos Tarnybą, VLIKą, ALTą, 
JAV LB bei kitas LB įvairiose šaly
se, kur jas jungia PLB valdyba A. 
Simutis visus šiuos veiksnius laiko 
reikalingais, nemato nieko blogo po
litinėse tarpusavio rungtynėse, kol 
jose laikomasi padorumo taisyklių. 
Varžybos juk leidžiamos ir sporte, 
tačiau sportininkai, nesilaikantys 
taisyklių, yra diskvalifikuojami. Fut
bolininkai tegali spardyti tik kamuo
lį, neliesdami varžovų kojų, boksi
ninkai negali smogti žemiau diržo. 
Toliau, vėl grįždamas prie mūsiškių 
veiksnių, A. Simutis, priduria: “Ten
ka apgailestauti, kad tokiu smogte- 
lėjimų pastaruoju metu mūsuose vis 
dažniau pasitaiko. . .” A Simutis 
taipgi užsimena ir apie Diplomatinės 
Lietuvos Tarnybos santykių proble
mas su kitais veiksniais bei organi
zacijomis. Diplomatinį mūsų persona
lą, išskyrus garbės konsulus, sudaro 
nepriklausomos Lietuvos piliečiai, o 
kitus veiksnius — jau kitų valsty
bių pilietybes gavę lietuviai. Dėlto 
Diplomatinė Lietuvos Tarnyba jiems 
negali statyti jokių reikalavimų ir 
negali priimti jų keliamų reikalavi
mų. Pvz. dažnai pasitaiko, kad kaiku- 
rios organizacijos, nesntardamos tar
pusavyje, reikalauja Lietuvos atsto
vų nedalyvavimo varžybinių grupių 
renginiuose. Pokalbį A. Simutis už
baigė liūdnoku žvilgsniu į Baltijos 
respublikų diplomatinių atstovybių 
ateitį: “Damoklo kardai kabo ant vi
su trijų Baltijos valstybių diploma
tinio atstovavimo galvų — laiko ei
goje mirtis retina diplomatų gretas, 
o naujų įtraukti negalima. Ant Lie
tuvos diplomatinio atstovavimo ka
bo ir antras Damoklo kardas — bai
giasi finansiniai ištekliai L. D. Tar
nybai išlaikyti. Mūsų atveju yra pa
vojus, kad tie ištekliai greičiau išsi
baigs negu diplomatai suspės amži
nybėn išvykti...”

KUN. DR. J. PRUNSKIS ruošia 
specialų leidinėlį, liečiantį žydų liki
mą Lietuvoje. Prašo atsiųsti infor
macijų: 1. pavardes bei gyvenvie
tes lietuvių, kurie už žydų gelbėji
mą nacių buvo suimti, sušaudyti, ka
linti ar nubausti kitokiomis baus
mėmis; 2. pavardes bei veikimo vie
tas žydų, dalyvavusių lietuvių suė
mimuose, tardymuose, trėmimuose į 
Sibirą, egzekucijose; 3. ištraukas iš 
pačių žydų pasisakymų spaudoje, 
kad lietuviai juos gelbėjo ir kad ne
galima dėl žydų naikinimo Lietuvo
je kaltinti visos lietuvių tautos. Ži
nios turi būti tikros, kad jas būtų 
galima apginti viešu liudijimu. In
formacijų laukiama šiuo adresu: 
Rev. J. Prunskis, 2606 West 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Leidinys 
bus anglų kalba. Leidėjas — Ameri
kos Lietuvių Taryba.

Australija
FILOSOFIJOS DOKTORATĄ ba

landžio 29 d. NSW universitete New
castle mieste gavo Paulius V. Kabai- 
la. Jis yra gimęs 1951 m. Melburne. 
Jo tėvai — dail. Vida Kabailienė ir 
prof. dr. Algis Kabaila, dėstantis 
NSW universitete. Jaunasis dr. P. V. 
Kabaila tame universitete jau 1973 
m. gavo du diplomus — inžinerijos 
ir tiksliųjų mokslų. Mokslinių tyri
mų srityje dirba CSIRO institucijo
je Melburne.

VISUOMENININKAS DR. ALEK
SANDRAS MAURAGIS gegužės 13 
d. Sydnėjuje atšventė amžiaus sep
tyniasdešimtmetį. Sukaktuvininkas 
Lietuvoje yra daug dirbęs su pava
sarininkais ir ateitininkais, o studi
jų metais susidomėjo skautais, ku
riems liko ištikimas ir Australijoje. 
Jo iniciatyva Sydnėjaus skautai įsi
gijo savo stovyklavietę Ingleburne. 
Jam taipgi teko būti LSS Australijos 
rajono vadu. Dr. A. Mauragis plačiai 

reiškėsi Sydnėjaus Katalikų Kultū
ros Draugijoje, Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijoje, ALB krašto 
taryboje ir valdyboje Jam taipgi te
ko redaguoti ALB krašto valdybos 
savaitraštį “Mūsų Pastogė”, kai iš 
redakcijos dėl nesutarimų buvo pa
sitraukęs ilgametis ir dabartinis red. 
V. Kazokas.

Saudi Arabija
EDIS PALUBINSKAS, žymusis 

Australijos lietuvių krepšininkas, su 
žmona gyvena Saudi Arabijos Bah
rain valstijoje. Jis yra pasirašęs 
dviejų metų sutartį kaip rankinio 
treneris ir krepšinio žaidėjas. Su 
Australijos krepšinio rinktine E. Pa
lubinskas du kartus dalyvavo olimpi
nėse žaidynėse, buvo pripažintas ge
riausiu metiku. Pernai buvo laukia
ma E. Palubinsko dalyvavimo ir lie
tuvių sporto šventėje Toronte. Aus
tralijos lietuvių sporto organizacija 
netgi buvo apmokėjusi jo kelionę iš 
Australijos į Kanadą, bet E. Palu
binskas neatvyko. Dabar jis čekiu 
grąžino tos kelionės išlaidas ir at
siuntė atsiprašymo laišką. Saudi 
Arabijoje E. Palubinskas rašo kny
gą apie krepšinį, kuria tikisi išleisti 
Australijoje ir vėliau išversti į arabų 
kalbą. Galvoja ir apie savo atsimini
mų knygą. Maskvos olimpiadoje ti
kisi dalyvauti kaip vertėjas, nes iš 
motinos yra išmokęs rusų kalbą, o 
Saudi Arabijoje dabar mokosi arabų 
kalbos.
Madagaskaras

ŠIOJE SALOJE GYVENA VY
TAUTAS BENETAS, buvęs Prancū
zijos svetimšalių legijono narys. Le- 
g'.jonan buvo priverstas įsijungti po
karinėje V. Vokietijoje, prancūzų zo
noje. Jam teko dalyvauti Indokinijos 
kovose. Kai Prancūzija jas pralai
mėjo, legijonieriai buvo parvežti 
Prancūzijon, o iš jos jiems buvo 
leista vykti į Prancūzijos kolonijas. 
Taip V. Benetas atsidūrė Madagas
karo saloje, kuri nepriklausomybę 
gavo 1958 m. V. Benetas vedė vieti
nę merginą ir neblogai įsikūrė — 
įsigijo restoraną su gera klientūra 
ir netgi keletą namų. Gyvenimas pa
blogėjo, kai valdžią Madagaskare 
perėmė kairieji, nekenčiantys pran
cūzų bei kitų svetimtaučių. 1977 m. 
pabaigoje V. Benetas buvo suimtas 
ir iš kalėjimo išėjo tik po pusės 
mėnesio, davęs teisėjui stambų ky
šį. Svetimšaliai dabar už teisę gy
venti Madagaskare kasmet moka po 
13.000 vietinių frankų.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE balandžio 5 d. buvo pradėtos lie
tuvių kalbos pamokos, kurių pagei
davo vietinis jaunimas, ypač Vero
nika ir Ona Vilimaitės, Astra Jurai
tė ir Martynas Kostkevičius. Lie
tuvių kalbos jaunuoliai dabar moko
si kiekvieną ketvirtadienio vakarą. 
Kursantų skaičius pakilo iki 12. Dės
tytojas — Rimantas šova.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ paminėji
mu rūpinasi Baltiečių Taryba Lon
done. Skaudieji įvykiai Baltijos res
publikose bus prisiminti ekumeninė
mis pamaldomis birželio 10 d. St. 
Martin in the Fields šventovėje, 
Londone, Trafalgaro aikštėje. Pa
maldoms vadovaus lietuvių, latvių 
ir estų dvasininkai.

MOTINOS DIENĄ Bradfordo lie
tuviai paminėjo kapeliono kun. J. 
Kuzmickio atnašautomis Mišiomis ir 
pasakytu pamokslu Šv. Onos švento
vėje. Giedojo solistai — I. T. Dic- 
kinsonas ir svečias iš Škotijos Pr. 
Dzidolikas. Pagrindinė minėjimo da
lis įvyko “Vyčio” klubo salėje. Pa
skaitą apie motiną šiais moderniai
siais laikais skaitė jaunosios kartos 
atstovas Raimondas Adomonis, gi
męs ir užaugęs Britanijoje. Progra
ma savo eilėraščiais anglų kalba pa
pildė Loreta šilingaitė, dainų pynę 
atliko vyrų sekstetas, akompanuoja
mas Pr. Dzidoliko. Minėjimas už
baigtas Tautos himnu. Klubo valdy
ba gėlėmis papuoštas motinas pa
kvietė prie šeimyniškų vaišių stalų.

Vokietija
EUROPOS UNIJOS DEMONST

RACIJA gegužės 5 d. įvyko Muen- 
chene, Marijos aikštėje, kur yra šio 
miesto rotušė. Dalyvių susilaukta 
apie 10.000. žymių politikų kalbas 
paįvairino orkestrai, chorai, tautinių 
šokių grupės. Lietuviams atstovavo 
“Ratukas”, pašokęs porą šokių. Jų 
ištrauką tą patį vakarą parodė vie
tinę televizija “Bayern heute” lai
doje.

Lenkija
SU KAIKURIAIS 1978 M. ĮVY

KIAIS Suvalkų trikampyje supažin
dina Torontą tik dabar pasiekęs šie
metinis “Aušros” 1 nr. Punsko lie
tuvių kultūros namų scenos grupė 
birželio 11 d. Kreivėnuose suvaidi
no A. Vienuolio dramą “Paskenduo
lė”, kurios spektaklį paruošė rež. 
Juozas Maksimavičius. Įdomūs buvo 
gerai paruošti scenovaizdžiai. Spek
taklis buvo nuvežtas ir Burbiškiu 
žiūrovams. Nuotraukomis iliustruo
tą rašinį apie “Paskenduolę” pa
skelbė vietinis lenkų jaunimo laik
raštis “Swiat Mlodych”. — Lapkri
čio 5 d. Lietuvių Visuomeninė Kul
tūros Draugija ir Punsko lietuvių 
kultūros namai žiūrovus pakvietė į 
paskutinį 1978 m. renginį — muzi
kos bei dainos koncertą, kurio pro
gramą atliko vietiniai saviveiklinin
kai.



Aktualieji
"LKB Kronika" italų kalba

Šiomis dienomis Italų visuo
menę jau pasiekė naujausi lie- 
viškosios informacijos tarnybos 
leidiniai italų kalba ELTA- 
PRESS 3 ir 4 numeriai. Kiek
vienas jų pateikia atskirai “LKB 
Kronikos” 35 ir 36 nr. vertimą, 
kurį parūpino ir išleido uo
lusis ELTA-PRESS red. mons. 
Vincas Mincevičius. Toks grei
tas lietuviškosios informacijos 
pateikimas susilaukia gyvo at
garsio italų spaudoje ir radijo 
programose. Ją plačiai panau
doja daugybė Italijos dienraš
čių ir kitų laikraščių. Net Ro
mos televizijos stotis regulia
riai penktadieniais perduoda ži
nias apie Lietuvą, panaudoda
ma ELTA-PRESS pateiktą me
džiagą.

Lietuviškosios informacijos 
tarnybos rūpesčiu jau prieš ke
letą metų “Casa di Matriona” 
leidykla Milane išleido pirmuo
sius 10 “LKB Kronikos” nume
rius atskiru leidiniu, šiomis die
nomis jau baigiamas spausdinti 
II-sis “LKB Kronikos” tomas 
italų kalba, parūpintas taip pat 
mons. V. Mincevičiaus, šie do
kumentiniai leidiniai susilaukė 
didelio atgarsio italų visuome
nėje ir labai pasitarnauja Lie
tuvos bylai, kaip ir ELTA- 
PRESS biuletenis.

Iš Sibiro ir Lietuvos
ELTA-PRESS 3 nr. pateikia 

pilną “LKB Kronikos” 35 nr. 
vertimą. Viršelyje duodama is
torinė Onos Pranskūnaitės foto
grafija ir jos gyvenamojo namo 
bei darbovietės nuotraukos Uli- 
janovske, Sibire. Tai iliustraci
jos Onos Pranskūnaitės laiškų, 
kurie skelbiami šio numerio 
“Laiškai iš Gulago” skyriuje. 
Vertėjas teisingai pastebi įžan
goje: “Ši paprasta moteris, pa
smerkta už religinės spaudos 
platinimą, yra ryškiausias pa
vyzdys lietuvės moters kilnumo 
ir pasiaukojimo religijos ir tė
vynės meilės idealams ...” Tie 
laiškai, lygiai kaip ir VI. Lapie- 
nio bei Petro Paulaičio, susilau
kė nemažo atgarsio italų spau
doje. Ypač daug kur buvo pa
naudotos “Kronikos” pateiktos 
žinios iš Lietuvos vyskupijų ir 
sovietinių mokyklų. Didžiausio 
atgarsio- - susilaukė “Kronikos” 
paskelbtas Lietuvos tikinčiųjų 
sveikinimas popiežiui Jonui 
Pauliui II jo išrinkimo proga ir 
jų laiškas jėzuitų generolui Ped
ro Arrupe, minint Vilniaus uni
versiteto įkūrimo 400 metų su
kaktį. Tą augščiausią mokslo 
instituciją Vilniuje įsteigė jė
zuitai ir ilgus amžius jai vadova
vo. “Dabar gi, — rašo Lietuvos 
tikintieji, — iš tos mokslo 
šventovės skelbiamas ateizmas, 
kuris nėra joks mokslas ir nie
kad juo nebus. Jis tik visomis 
priemonėmis siekia paneigti, 
nutylėti ar iškreipti augščiau- 
sios tiesos šaltinį, kuris yra am
žinoji Tiesa — Dievas”.

Svarbiausias straipsnis
Ketvirtasis ELTA-PRESS nu

meris, kurio daugiau kaip 2.000 
egzempliorių išsiuntinėta Itali
jos spaudai bei įvairiems veikė
jams, išspausdino paskutiniojo 
“LKB Kronikos” 36 nr. verti
mą. Redaktorius-vertėjas mons. 
V. Mincevičius įžangoje pažymi, 
kad šis “Kronikos” nr. yra ne 
tik vienas iš stambiausių, turin
tis 74 psl., bet kartu ir vienas 
iš svarbiausių iki šiol pasieku
sių laisvuosius Vakarus. Dėl sa
vo apimties šis “Kronikos” nu
meris negalėjo sutilpti šiame 
4 nr. ir bus tęsiamas gegužės 
mėnesio laidoje.

Pradžioje čia suglaustai patei
kiami Lietuvos Katalikų Komi
teto Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
dokumentai, nurodantys komi
teto veiklos siekius bei jau at
liktus konkrečius žygius ginant 
Lietuvos tikinčiųjų teises. Pa
grindinis tačiau dėmesys su
telktas į aktualiausią ’“Kroni
kos” straipsnį “Katalikų gyve
nimas Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje' popiežių Joną-Paulių 
II-jį išrinkus”. Tai tikra dabar
tinės Lietuvos gyvenimo studi
ja. Ji apima net 35 “Kronikos” 
puslapius ir prilygsta Lietuvos 
partizanų laiškui 1947 m. įteik
tam popiežiui Pijui XII-jam. 
Dėl savo aktualumo ir svarbu
mo šis straipsnis turėtų būti 
atspaustas atskirai įvairiomis 
kalbomis ir prieinamas viso pa
saulio tikintiesiem.

“Straipsnyje konkrečiai nu
rodoma, — pažymi ELTA - 
PRESS leidėjas, — kad dabarti
nėje Lietuvoje jau egzistuoja 
dvi Katalikų Bendrijos — ofi
cialioji, nuolat išnaudojama 
ateistinio režimo, ir Katakombų

lietuviams klausimai Pranešimas 
iš Romos

"Rytų politika" • Spaudos konferencija Maskvoje • Popiežiaus kelionės Lenkijon programa

Bendrija, ši pastaroji negali 
laisvai pasireikšti, susisiekti su 
Apaštalų Sostu ir krikščioniš
kuoju pasauliu, bet beroiškąi 
eina pirmųjų krikščionių keliu 
ir yra vieningai remiama visos 
lietuvių tautos. Tačiau Kata
kombų Bendrija visai nesiekia 
susiskaldymo ar kovos su ofi
cialia, režimui daugiau ar ma
žiau paklusnia Bendrijos va
dovybe. .

“Rytų politika”
Toliau straipsnyje atvirai pa

sisakoma ir dėl taip vadinamos 
Apaštalų Sosto “Rytų politi
kos”. Remiantis Pauliaus VI pa
sakymu, kad “diplomatija turi 
tarnauti sielovadai, o ne prie
šingai”, nepritariama Apaštalų 
Sosto pasyvumui bei siekimui 
įvairiomis nuolaidomis apsau
goti tikinčiuosius nuo fizinio su
naikinimo. .. Ortodoksų Bend
rijos pavyzdys ir likimas Sovie
tų Sąjungoje aiškiai parodo, 
kad artimesnis bendradarbiavi
mas su režimu visad yra pra
gaištingas. Todėl šiame doku
mente reikalaujama, kad tikin
tiesiems būtų suteiktos bent 
elementariausios teisės ne tik 
popieriuje, bet ir praktikoje. 
Kad tai būtų įgyvendinta, pra
šoma konkrečios Apaštalų Sosto 
intervencijos ir viso pasaulio ti
kinčiųjų paramos. Ypač jaudi
nantys yra baigiamieji žodžiai: 
“Mes esame ir liekame visad iš
tikimi Kristui, Bažnyčiai ir 
Šventajam Tėvui. Mes nuolat 
meldžiame Dievą suteikti Jūsų 
Šventenybei reikiamų jėgų sėk
mingai įvykdyti Apvaizdos Jums 
pavestą misiją!” ■

ELTA-PRESS šiame nume
ryje dar pateikia kun. Svarins
ko straipsnį apie sovietų vykdo
mą šnipinėjimą Katalikų Bend
rijoje, keletą žinių iš Lietuvos 
vyskupijų bei tikinčiųjų moks
leivių persekiojimą mokyklose.

Tamkevičius Maskvoje
Plačiai skaitomas Romos 

dienraštis “1L TEMPO” gegužės 
18 d. laidoje pranešė iš Mask
vos, kad lietuvių kunigų grupė 
vėl kreipėsi į popiežių Joną-Pau- 
lių II, prašydami paremti jų pa
stangas ginant tikinčiųjų teises. 
Apie šį kreipimąsi praneš ė 
kun. Sigitas Tamkevičius spau
dos konferencijoje Maskvoje, 
kur dalyvavo Vakarų žurnalis
tai. Kun. Tamkevičius yra vie
nas iš penkių lietuvių kunigų, 
kurie, išrinkus popiežium Joną- 
Paulių II, įsteigė komitetą ti
kinčiųjų teisėms ginti. Konfe
rencijoje kun. Tamkevičius nu
rodė, kad apie 70 — 80% Lie
tuvos gyventojų yra katalikai. 
Sovietai esą klaidingai tvirtina, 
kad tikinčiųjų skaičius siekiąs 
tik 45 — 60%. Kun. Tamkevi
čius taip pat pranešė, kad dau
gelis Lietuvos tikinčiųjų birže
lio mėnesį rengiasi vykti į vaka
rinę Lietuvos dalį, kur galės 
bent televizijoje pamatyti po
piežių Joną-Paulių II, besilan
kantį Lenkijoje.

Popiežiaus kelionė
Istorinio įvykio išvakarėse 

Vatikano dienraštis “L’Osserva- 
tore Romano” ir kiti didieji 
laikraščiai paskelbė išsamią po
piežiaus vizito Lenkijoje prog
ramą. Popiežiaus kelionė į Len
kiją prasidės š. m. birželio 2 d. 
Specialus “Alitalia” lėktuvas ly
giai 10 v. nusileis Varšuvos ka
riniame areodrome. Čia jį su
tiks visa lenkų vyriausybė ir 
Lenkijos vyskupai, vadovauja
mi kardinolo S. Wyszynskio. Iš 
aerodromo popiežius atvirame 
automobilyje vyks į Šv. Jono 
Krikštytojo katedrą Varšuvoje 
ir apsistos kardinolo Wyszyns
kio rezidencijoje. Tą pačią die
ną 14 v. popiežius oficialiai ap
lankys lenkų vyriausybę “Bel
vederyje” ir 16 v. aukos šv. Mi
šias didžiojoje “Pergalės” aikš
tėje.

Sekmadienį, birželio 3 d., 7 
v. r., šv. Onos šventovėje aukos 
šv. Mišias lenkų jaunimui ir iš
vyks į Gniezną. Čia susitiks su 
tikinčiaisiais ir 11 v. aplankys 
Lenkijos misijonieriaus šv. 
Adalberto kapą, Lech kalne au
kos šv. Mišias. Kitas šv. Mišias 
specialiai jaunimui aukos 17 v.

Birželio 4 d. Šv. Tėvas išvyks 
į Čenstakavą. Čia garsioje Ma
rijos šventovėje 11 v. aukos šv. 
Mišias. Kaip praneša užsienio 
spauda, tuo metu čenstakavoje 
gali būti daugiau kaip 3 milijo
nai maldininkų, nors vyriausy
bė ir rengiasi įvairiais būdais 
suvaržyti malidininkų antplūdį. 
Tos dienos vakarą 17 v. popie
žius priims visos vyskupijos Ipa- 
rapijų delegacijas.

Birželio 5 d., 7.30 v., popie
žius Marijos šventovėje aukos 
šv. Mišias Lenkijos seselėm vie
nuolėm. 10.30 v. dalyvaus Len
kijos vyskupų konferencijoje, 
kaip tai įvyko ir lankantis Mek
sikoje. Po to 17 v. vėl aukos 
šv. Mišias žemosios Silezijos ir 
Opolės tikintiesiems.

Birželio 6 d., 8 v. r., popie
žius čenstakavos Marijos šven
tovėje aukos šv. Mišias Lenki
jos seminarijų klierikams, vie
nuolijų naujokams bei minis- 
trantams. 11 v. susitiks su Len
kijos kunigais ir vienuoliais. 
Po to 17 v. aukos šv. Mišias 
Lenkijos darbininkams iš Augš- 
tosios Silezijos ir kitų vietovių. 
Su Čenstakava atsisveikins ir 
apie 19.30 v. išvyks į Krokuvą, 
kur apsistos savo buvusioje re
zidencijoje. Trumpas vizitas 
Wawelio katedroje užbaigs die
nos programą.

Birželio 7 d. iš ryto popiežius 
aplankys netolimą Kalvariją ir 
savo gimtinę Wadowice vieto
vėje. Popiet lankysis Auschwitzo 
lageryje ir melsisi palaimintojo 
Kolbės mirties celėje. Apie 16 
v. aukos šv. Mišias buvusiam 
Brzezinka koncentracijos lage
ry ir melsis už visus ten žuvu
siuosius.

Birželio 8 d. popiežius lanky
sis ir aukos šv. Mišias kalnų 
miestelyje Nowy Targ. Popiet 
dalyvaus Krokuvos vyskupijos 
sinodo uždaryme ir aukos šv. 
Mišias Wawelio katedroje. Po 
to aplankys dar Skalkos švento
vę, aptarnaujamą Tėvų paulie- 
čių.

Birželio 9 d. rytą popiežius

Jungiasi Vakaru Europa
Baigiamasis žingsnis — parlamento išrinkimas birželio 7 ir 10

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis Vokietijoje

Europa susideda iš valstybių 
ir valstybėlių, atsitvėrusių vie
na nuo kitos stipriomis sieno
mis, kariavusių viena su kita ir 
t. t. Kad ateityje jos gyventų 
taikingai ir kovotų viena už ki
tą, o ne viena prieš kitą, imta 
galvoti apie Jungtines Europos 
Valstybes. Raštu šitą mintį pir
mas paskelbė Coudenhove-Kal- 
ergi 1923 m. knygoje “Paneuro- 
pa”. Tada jis ragino Europos 
tautas atsisakyti savo aklo tau
tiškumo ir susivienyti. I D. karo 
išvargintoje Europoje jo balsas 
buvo entuziastiškai išgirstas, ir 
sekančiais metais Vienoje įvyko 
pirmas paneuropinis kongre
sas. Jame dalyvavo 24 tautų 
2000 atstovų. Pagal šio kongre
so rezoliucijas, Europa turi su
daryti Europos sąjungą su bend
ru teismu, kariuomene, muitais, 
valiuta ir kt.

Jungtinių Europos Valstybių 
idėjos vykdymą kuriam laikui 
sutrukdė nacionalsocialistų atė
jimas į valdžią Vokietijoje bei 
vėliau kilęs II D. karas. Po to 
pastarojo karo Europos sujun
gimo klausimas pradėtas ne 
vien populiarinti, bet ir vykdy
ti. Tai buvo daroma ii- paskirai, 
ir organizuotai, šitos idėjos rea
lizavimo pradininku buvo Pran
cūzijos užs. reikalų min. Rober
tas Schumanas. Prie jo prisidė
jo Adenaueris ir de Gasperi, o 
vėliau ir kiti didieji Europos po
litikai.

Pradėta nuo ūkinių reikalų. 
Ir taip pagal 1951 m. susitari
mą, padarytą tarp Belgijos, Ita
lijos, Liuksemburgo, Olandijos, 
Prancūzijos ir V. Vokietijos, 
įsteigta Europos Bendruomenė 
angliams ir plienui. Vėliau, pa
gal 1957 m. susitarimą Romoje, 
įsteigtos bendruomenės atomui 
ir ūkiui, šitos trys bendruome
nės pavadintos Europos Bend

I Padėka
Los Angeles J. Daumanto šaulių kuopa š.m. balan

džio 28 ir 29 dienomis minėjo savo gražios šauliškos 
veiklos 15 metų sukaktį. Šventė buvo gražiai ir gerai 
suorganizuota. Ypač daug darbo įdėjo tos kuopos pirmi
ninkas K. Karuža.

Mes, šioje šventėje dalyvavę torontiečiai VI. Pūtvio 
kuopos šauliai ir šaulės, esame dėkingi už malonią glo
bą, vaišingumą ir mums padarytas įvarias paslaugas, 
kad galėtumėm daugiau pamatyti-aplankyti įdomių vie
tų “Angelų mieste“ ir jo apylinkėse.

Už tai dėkojame: p.p. Karužoms, p.p. Galdikams, p. 
Rakūnui, p.p. Markevičiams, p. Markevičiūtei-Urnežie- 
nei ir visiems, kurių dėka ta mūsų viešnagė buvo maloni.

St. ir M. Jokūbaičiai
V. ir A. Stočkai St. Jagėla B. Urbanavičius g 
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R. Daugėlienė Z. Jonikienė
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vyks į Šv. Kryžiaus šventovę 
Mogiloje ir popiet priims maldi
ninkus, specialiai atvykusius iš 
užsienio.

Kelionės pabaiga
Paskutinė vizito diena Lenki

joje skirta šv. Stanislovo mir
ties 900 metų sukakčiai pami
nėti. Tą sekmadienį, birželio 10 
d., 10 v. r., didžiulėje pievoje 
prie Krokuvos Jonas Paulius II 
aukos šv. Mišias šv. Stanislovo 
garbei ir pasakys specialią kal
bą. Ta proga taip pat iškilmin
gai apvainikuos Makowo Mado
nos paveikslą. Šiomis iškilmė
mis ir bus baigtas popiežiaus vi
zitas Lenkijoje. 17 v. specialiu 
Lenkijos lėktuvu išskris tiesiai 
į Romą.

Kaip informuoja spauda, po
piežių į Lenkiją lydės apie 
3.000 korespondentų. Lenkijos 
vyriausybė buvo nutarusi iš 
kiekvieno jų pareikalauti po 
350 dolerių registracijos mo
kesčio, tačiau daugeliui užpro
testavus nuo šios rinkliavos at
sisakė. Religinių reikalų tvar
kytojas Kazimieras Kakol nuro
dė, kad popiežių sutikti galės vi
si darbininkai, nes šeštadienis 
yra nedarbo diena, bet mokyk
los veiksiančios normaliai. Len
kijos televizija duos daugelį 
specialių laidų, bet nenumatyta 
ištisinė vizito programos trans
liacija. Nepaisydami dar ir kitų 
bandymų sumenkinti vizito 
reikšmę, Lenkijos tikintieji gy
vena didžiausio įtempimo ir lau
kimo valandas, trokšdami kuo 
įspūdingiausiai pasveikinti sa
vo didįjį Sūnų, pašauktą vado
vauti Kristaus Bendrijai.

ruomene. Prie m;.'"?’ šešių 
valstybių 1973 m. prisidėjo Da
nija, Britanija ir Airija.

Įstęigus Europos Bendruome
nę, buvo sudaryti ir kaikurie or
ganai. Tarp jų veikė ir parla
mentas iš 198 atstovų, skiriamų 
Europos Bendruomenės narių.

Tos devynios valstybės, 
įsteigdamos Europos Bendruo
menę ir sudarydamos jos orga
nus, pasidarė gerais kaimynais 
— savo piliečiams atidarė pla
čius vartus laisvam judėjimui 
vienų pas kitus ir pan. Visdėlto 
turimi ryšiai laikytini pirmiau
sia ūkiniais. Pilnas susijungimas 
bus tik tada, kai susijungs ir po
litiškai. Tai įvyks išrinkus bend
rą parlamentą. Kaip jau minė
ta, rinkimai įvyks šių metų pir
moje birželio pusėje. Apie 180 
mil. balsuotojų išrinks 410 ats
tovų penkeriem metam. Kandi
datus siūlo tos pačios partijos, 
kurios veikia Europos Bendruo
menę sudarančiose valstybėse 
ir dalyvauja rinkimuose į tauti
nius savo parlamentus. Rinki
mai bus daromi įprasta tvarka, 
žinoma, demokratiškai.

Būdamas išrinktas piliečių, 
busimasis parlamentas, atrodo, 
laikys save Europos Bendruo
menės šeimininku ir turės di
desnę reikšmę nei prieš jį bu
vęs. Sakau, Europos Bendruo
menės šeimininku, o ne sujung
tos Europos, nes anos devynios 
valstybės sudaro tik dalį Euro
pos. Jos didelė dalis yra dar pa
vergta bolševizmo bei komuniz
mo. Pagaliau dar nevisos ir lais
vosios valstybės yra įstojusios į 
šią bendruomenę.

Svarbu, kad į parlamentą pa
tektų politikai, kuriems tikrai 
rūpi vieninga, laisva ir demo
kratiškai besitvarkanti Europa. 
Tada gal pasiseks išsigelbėti 
nuo raudonosios tironijos ne tik 
laisvoms valstybėms Europoje, 
bet ir palengvinti išsilaisvinimą 
pavergtų tautų.

STASYS LOZORAITIS, jn., kuriam buvo surengtos pagerbtuvės Čikagoje š.m. gegužės 26 dieną, audiencijoje pas 
velioni popiežių Paulių VI. Jis ir dabar eina Lietuvos atstovo pareigas Vatikane

Kalinio Gajausko žmonos laiškas
Jungtinių Amerikos Valstybių elektrikų unijos pirmininkui

Gerbiamas pone pirmininke! 
Aš, Irena Gajauskienė, krei
piuosi į Jus iš Lietuvos, prašy
dama padėti mano vyrui Baliui 
Gajauskui, darbininkui-elektri- 
kui. Jis nuteistas 15 metų už tai, 
kad kovojo už žmogaus teises ir 
savo tautos laisvę.

Pirmą kartą mano vyras bu
vo suimtas 1948 m. ir nuteistas 
25 metams laisvės atėmimo už 
dalyvavimą lietuvių tautos ko
voje dėl laisvės ir nepriklauso
mybės.

Balys Gajauskas išbuvo Gula
go salyne ištisus 25 metus. Jis 
pakėlė neįtikimas kančias, iš
tvėrė visokius vargus, bet nežu
vo, neišprotėjo, netapo KGB 
agentu. Po 25-rių iškalėtų metų 
grįžęs į gimtąjį Kauną, jis liko 
ištikimas savo tautos laisvės 
idealams. Apsigyveno Gajaus
kas pas motiną, dirbo elektriku 
Kauno statybos valdyboje, ta
čiau valdžia visaip trukdė jam 
gyventi gimtajame mieste, gim
toje šalyje. Be jokio pagrindo 
atėmė Gajauskui teisę gyventi 
Kaune. Iš prievartos jis tapo 
“persona non grata” gimtajame 
krašte. Tačiau, nors ir įžūliai 
diskriminuojamas, jis sąžinin
gai dirbo. Tai patvirtina charak
teristikos iš darbovietės. Bet 
valdžiai toks žmogus ypač pavo
jingas. Gajauskas ir darbininkų 
tarpe liko tvirtu kovotoju už 
savo įsitikinimus bei teises. Jis 
neišmoko girtuokliauti ai vogti 
valstybės turtą. KGB nuolat 
-provokuodavo jį padaryti krimi
nalinį nusikaltimą, bet Gajaus
kas nesileido į jokias provoka
cijas.

Gyvendamas Kaune, jis rinko 
medžiagą apie pokario metų pa
sipriešinimo sąjūdį ir atidžiai 
sekė valdžios vykdomus piliečių 
teisių pažeidimus. B. Gajauskas 
aiškiai suprato, kad kova už 
žmogaus teises nesiriboja tauti
nėmis sienomis. Tik visų šalių 
žmonių pastangos gali sugriauti 
savivalę, prievartą, neteisėtu
mą. Pagal šį principą gimė 
draugystė su A. Ginzburgu, S. 
Kovaliovu, K. Liubarskiu ir ki
tais kovotojais už žmogaus tei
ses Sovietų Sąjungoje. KGB ne
galėjo dovanoti Gajauskui, kad 
per 25-rius kalinimo metus jis 
nepalūžo, neatsisakė kovos. 
Nors jo veikla neišėjo už sovie
tinių įstatymų ribos, 1977 m. 
Gajauską vėl suėmė ir nuteisė 
10-čiai metų lagerio ir 5-riems 
tremties. Mano vyro teismas 
Vilniuje 1978-tų balandžio mė
nesyje buvo toks pat farsas, 
kaip ir Orlovo, Ginzburgo, Šča- 
ranskio, Petkaus ir kitų teismai. 
Lageryje Gajauskas įstojo į lie
tuviškąją “Helsinkio” grupę.

Taigi, 35-ri metai kalėjimo ir 
5-ri tremties vien už tai, kad 
žmogus gynė savo įsitikinimus, 
kovojo už savo tautos laisvę ir 
visų žmonių teises.

Kreipdamasi į Jungtinių 
Amerikos Valstybių elektrikų 
profsąjungą, aš prašau Ameri
kos darbininkus, mano vyro 
profesijos draugus, pakelti bal
są apginti šiam žmogui, kurio 
kančias sunku išreikšti žodžiais.

Su nuoširdžia pagarba —
Irena Gajauskienė, 

sąžinės kalinio Balio 
Gajausko žmona 

TSRS, Lietuva, Kaunas

BIOGRAFIJA
Balys Gajauskas gimė 1926 

m. vasario mėn. 26 d. Lietuvoje, 
Vilkaviškio apskrityje, Gražiš

kių kaime, ūkininkų šeimoje. 
Kai tėvai persikėlė gyventi į 
Kauną, Baliui buvo 6 metai. 
Nuo 8 metų pradėjo lankyti mo
kyklą, kur dalyvavo skautų or
ganizacijoje. Baigęs pradžios 
mokyklą ir vieną gimnazijos 
klasę, mokslą nutraukė, nes trū
ko lėšų. Keturiolikos metų pra
dėjo dirbti mokiniu-elektriku 
geležinkelio dirbtuvėse, o vaka
rais tęsė mokslą gimnazijoje. 
Vokiečių okupacijos metais dir
bo ir mokėsi ten pat. Vokie
čiams besitraukiant, Gajauskas 
su motina išvyko pas gimines į 
kaimą. Čia jį vokiečiai suėmė ir 
išgabeno kasti apkasų, bet jam 
pavyko pabėgti. Karui pasibai
gus, Gajauskas grįžo į Kauną, 
įsidarbino ir taip pat mokėsi 
gimnazijoje. Kartu dalyvavo po
grindžio veikloje. 1946 m. val

Sovietų persekiojamas ir nuolat kalinamas BALYS GAJAUSKAS (dešinėje) 
su vienu iš savo draugų, kovojančių už žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje

SUDBURY, ONTARIO
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA už

baigė 29-uosius mokslo metus gegu
žės 12 d. Visiems, pavyzdingai lan
kiusiems pamokas, buvo įteiktos do
vanos lietuviškomis knygomis ir pi
nigais. Taip pat buvo ir pavaišinti. 
Dovanas įteikė vedėja Paulaitienė ir 
kun. A. Sabas. Nors šiemet mokinių 
buvo nedaug, bet tie, kurie lankė 
mokyklą, noriai mokėsi ii’ padarė 
didelę pažangą. Džiugu, kad šių lai
kų materializme paskendusiame pa
saulyje dar yra susipratusių idealis
tų tėvų, kurie stengiasi ir moka 
įskiepyti tėvynės meilę į savo vai
kučių širdis. Kaikas žada siųsti sa
vo dukras į lietuvišką Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje ir taip palai
kyti lietuvybę. Mokykla yra labai 
dėkinga KLB švietimo komisijai už 
atsiųstą $300 paramą.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
surengė KLB Sudburio apylinkės 
valdyba. Minėjimą pradėjo ir pasvei
kino motinas pirm. J. Bataitis. Ypač 
malonu paminėti, kad šiemet visą 
minėjimo programą atliko išimtinai 
Sudburio lietuvių T. Vaižganto šeš
tadieninės mokyklos mokiniai — 

džia, išaiškinusi pogrindinę or
ganizaciją, Gajauską norėjo su
imti, bet jam pavyko pasislėpti. 
Pradžioje nelegaliai gyveno 
Kaune, o vėliau persikėlė į Klai
pėdą, kur tęsė veiklą pogrindy
je. Iš Klaipėdos išvyko į Šiau
lius ir ten 1947 m. buvo suim
tas. Suimant atsišaudė ir nušo
vė KGB bendradarbį. 1948 m. 
teismas Vilniuje nuteisė Ga
jauską 25-riem metam pataisos 
lagerių, iš kurių jis išėjo 1973 
m. Po to 4-rius metus dirbo sta
tybos valdyboje elektriku.

1977 m. balandžio 20 d. Ga
jauską suėmė antrą kartą, o 
1978 m. balandžio 12 d. nuteisė 
10-čiai metų ypatingo režimo 
lagerio ir 5-riem tremties. Baus
mę atlieka Mordovijos ASTR, 
Potmos st., Sosnovka, Ž CH 
385/1-6.

visi jau čia gimę ir augę. Tai aiš
kiai parodo, kad lietuviška mokykla 
atlieka reikšmingą vaidmenį. Jautrią 
ir labai gražią lietuvių kalba paskai
tą skaitė Marytė Rudytė. Keletą lie
tuviškų melodijų puikiai pagrojo 
Stankutės: Diana ir Joana smuikais, 
Vita — gitara, Teresė — pianinu ke
letą lietuviškų dainų. Rūta Rudytė 
gražiai paskaitė Jono Mackevičiaus 
pasaką "Stebuklingoji dainelė”. Tau
tinių šokių grupė “Ramunėlė”, va
dovaujama studentės G. Poderytės, 
pašoko Sadutę ir įteikė motinoms 
po gėlę. Akordeonu palydėjo A. Ga- 
tautis. Be minėtų šešių mergaičių, 
Sadutę šoko Liucija Albrechtaitė ir 
Jūratė Tolvaišaitė. Po to buvo šo
kiai ir veikė lietuviškas bufetas. Lo
terijai laimikius suaukojo G. Petrė- 
nienė, J. Labuckienė, S. Rudienė, S. 
Poderienė ir G. Poderytė. Tris lai
mikius davė pati valdyba. Kepinius 
paruošė N. Paulaitienė, M. Venskie- 
nė, J. Labuckienė, Marta Minces. 
Sekančią dieną, sekmadienį, buvo 
atlaikytos šv. Mišios, užprašytos apy
linkės valdybos, už gyvas ir mirusias 
motinas. K. A. S.



Europoje skleidžiasi pavasaris, skatindamas planuoti vasaros atostogas

Buvusiu stovyklų krašte

Kviečiam® i mokytoj savaitę

Lietuvių kryžius Augsburge • Trys dienos Vasario 16 
gimnazijoje • Sotus gyvenimas

K. BARONAS

Jau šeštą kartą teko “pakelti 
sparnus” j Europą. $i kelionė 
yra skirtinga nuo ankstyvesnių, 
nes iš dalies j ieškau apsigyveni
mui geresnių klimatinių sąlygų, 
o gal ir naujos darbovietės. Mat, 
nuo rugsėjo 1 d., išdirbęs plie
no fabrike 30 m., pasitraukiu į 
pensininkų gretas.

Beveik dvi valandas pavėla
vęs lėktuvas iš Toronto buvo tik 
trečdaliu užpildytas. Nakties 
laikas greitai prabėgo besikal
bant su į Suvalkų trikampį 
skrendančiu iš tabako ūkių Jo
nu Naruševičiumi ir hamiltonie- 
te Elena Balytiene bei jos duk
relėmis Rūtele ir Audrute. Prie 
manęs, skaitančio lietuviškus 
laikraščius, sustojo lėktuvo pa
tarnautoja ir paklausė angliš
kai, ar aš esu lietuvis. Kai atsa
kiau “taip”, augšta ir blondinė 
patarnautoja pasisakė esanti 
Patricija Kazlauskienė ir grei
tai nubėgo prie kitų keleivių. 
Taip ir nesužinojau, ar ji tik už 
lietuvio ištekėjusi, ar pati yra 
lietuvė.

Pavėluotas skridimas iš To
ronto sudarė man daug keblu
mų Frankfurte, nes rezervuotas 
mano, lėktuvas į Muencheną bu
vo jau iškridęs, o kiti buvo už
pildyti keleiviais, žinojau, kad 
žmonos giminės manęs laukia 
Muencheno aerodrome, tad sku
biai pasiunčiau telegramą, pra
nešdamas savo atvykimą. Deja, 
telegramos jie aerodrome nega
vo ir, išlaukę 4 valandas, pasvei
kino tolimą svečią iš Kanados 
šiltais žodžiais.

Miegojau tik. . . 12 valandų. 
Po greitų pusryčių skubėjau į 
Augsburgą aplankyti Mamos ka
po ir sumokėti gėlininkui už so
dinamas 4 kartus i metus gėles. 
Kaip ir Kanadoje, taip ir Vokie
tijoje kainos pakilo (uždarbiai 
Vokietijoje irgi labai pakilo). 
Pernai mokėtų 90 DM šiemet 
neužteko — reikėjo pridėti dar 
dešimtuką (1 DM = 60,5 et.).

Myliu tas katalikiškas kapi
nes, gražiai sutvarkytas, netoli 
Augsburgo geležinkelio stoties 
ir Koenigsplatz, kur DP laikais 
tekdavo persėsti į kitas tramva
jaus linijas, norint pasiekti ro
mėnų Įkurto ir švenčiančio šie
met 2000 metų sukaktį Augs
burgo pakraščius. Ta pati 4-ta 
tramvajaus linija eina į Hoch- 
feldo pusę. Įsėdęs ir sumokėjęs 
1,10 DM, pasiekiu lietuvišką 
kryžių, stovintį prie Haustette- 
no g-vės. Nuliūdau, pamatęs jį: 
apleistas, reikalingas skubaus 
atnaujinimo. Atvykęs į Vasario 
16 gimnaziją, kurioje yra ir Vo
kietijos LB būstinė, išliejau vi
są savo širdį VLB reikalų vedė
jui Justinui Lukošiui. Pasirodo, 
valdyba tam reikalui jau yra pa
skyrusi lėšas ir dar šią vasarą 
1945 m. spalio mėn. statytas 
mūsų kryžius bus atnaujintas.

ApianKiau ir Šv. Kanizijaus 
Hochfelde šventovę, kurioje 
lietuviai taip pat buvo radę 
prieglaudą. Norėjau patikrinti, 
ar dar yra marmorinė lenta su 
lotynišku ir lietuvišku įrašu. 
Deja, šventovės durys buvo už
darytos, o paklausta praeinanti 
senutė atsakė, kad Augsburgo 
šventovėse yra buvę vagysčių. 
Hochfeldas jau ne tas, kokį mes 
palikome. Apie tai plačiau ra
šiau 1975 m., tačiau dar kartą 
norėčiau pažymėti, kad buvę 
stadijonai yra apstatyti didžiau
siais apartamentiniais namais, 
o pats Hochfeldas labai skiriasi 

nuo 1945 m. gyventos lietuvių 
vietovės. Nedaug Augsburge li
kusių lietuvių — tik keletas šei
mų.

Apsistojau Baldham mieste
lyje, apie 25 km. nuo Bavarijos 
sostinės Muencheno. Paskutinį 
kartą čia teko būti 1975 m. 
Kiekvieną sekmadienį dalyvau
davau pamaldose laikinoje, ne
didelėje šventovėje. Šį kartą 
jau teko pamatyti naują ir paly
ginti tokiam miesteliui didelę, 
talpinančią apie 500 tikinčiųjų. 
Tas pats jaunas kunigas yra ati
davęs tvarkyti visus parapiji
nius reikalus komitetui. Tai pa
stebėjau užėjęs į zakristiją, kur 
paprašiau atlaikyti Mišias Ma
mos vardadienio proga. Neklau
siau tos moters pareigų komite
te, tačiau ji įtraukė mano prašy
mą į knygą ir paprašė 6 DM au
kos Mišioms.

Ryšium su šv. Juozapo darbi
ninko švente žodį nuo altoriaus 
(vietoj pamokslo) tarė pasaulie
tis. Pasauliečiai, jų tarpe ir vie
na moteris, dalino šv. Komuni
ją, duodami kiekvienam į ran
kąs. Mišioms patarnavo ne ber
niukai, bet keturios mergaitės. 
Mišių metu renkamos aukos, ta
čiau tikintieji į mažą pintinę 
metė dešimtukus. Mat, Bavari
jos vyriausybė išlaiko parapijas, 
atiduodama nuo kiekvieno kata
liko (jeigu jis priklauso K. Ben
drijai) pajamų mokesčio 8%.

Kaip minėjau, šį rudenį pasi
traukiu į pensininkų gretas. Ne
noriu atsisėsti į supamą kėdę, 
stebėti valandomis televiziją ar
ba svajoti apie “dangiškus mig
dolus”. Mėgstu lietuvišką veik
lą, rašymą spaudai, lietuvišką 
darbą. Tokia proga atsirado Va
sario 16 gimnazijoje. Gavęs pa
kvietimą joje dirbti, nutariau iš 
anksto susipažinti ir nors kele
tą dienų joje pagyventi, pajus
ti šios lietuviškos įstaigos pul
są. Gal ir mažokai buvo 3 die
nų, tačiau rūpestingas direkto
riaus V. Natkevičiaus, ūkio ve
dėjo vilniečio A. Veršelio, sekr. 
P. Veršelio, VLB reikalų vedė
jo J. Lukošiaus, bendrabučio ve
dėjo V. Lemkės (daug, daug lin
kėjimų visiems torontiečiams 
nuo Jūratės Batūraitės-Lemkie- 
nės) ir kt. globojamas, spėjau 
pažinti gimnazijoje atliekamą 
ne tik mokslo, bet ir lietuvišką 
darbą. Šiemet mokinių skaičius 
yra sumažėjęs. Tad mano pata
rimas Kanados lietuviams ir 
kartu prašymas siųskite savo 
vaikus į šią vienintelę laisvojo 
pasaulio lietuvišką mokyklą! 
Puikios mergaičių bendrabučio 
patalpos (berniukų kiek bloges
nės), puiki gimnazija, skanus 
ir labai sotus maistas (valgiau 
kartu su mokiniais), išvykos į 
kt. Europos kraštus, gražūs apy
linkių vaizdai, rami vieta sudaro 
mokslo bei jaunystės džiaugsmo 
nuotaiką. Mokslas prasideda 
rugsėjo mėn., tad gimnazijos 
direkt. V. Natkevičius kvietė 
Kanados lietuvius jau dabar su
sirūpinti savo vaikų ateitimi, 
rašyti prašymus: Privates Litau- 
isches Gymnasium, 6840 Huet- 
tenfeld, W. Germany. Malonu 
būtų, kad Kanados mokiniai sa
vo skaičiumi pralenktų JAV ar 
kt. kraštų lietuvius.

Prie gimnazijos gyvenimo 
reiktų prijungti ir bendrabučio 
vedėjos M. Dambriūnaitės-Šmi- 
tienės ir jos vyro Andriaus dar
bą. Vienas jų kambarių tapo 
PLJS rengiamo kongreso rašti
ne, apkrauta įvairiais raštais, 
atsišaukimais, kvietimais. Ir pa-

BRONIUS JUODELIS
Lituanistinio švietimo reika

lams aptarti šią vasarą rengia
ma JAV ir Kanados mokytojų 
studijų savaitė liepos 8-15 die
nomis Tėvų pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte, Mai
ne. Ši puiki, moderni vasarvie
tė turi geriausias sąlygas pas
kaitų, seminarų ar vakaronių 
programoms ir puikią aplinką 
vasarojimui, juoba, kad gali at
važiuoti ir šeimų nariai. Moky
tojų studijų savaitės yra labai 
reikalingos mokytojų pasitobu
linimui, lituanistinių mokyklų 
problemų aptarimui, vyresnės 
ir jaunesnės kartos pedagogų 
pabendravimui, pasidalinimui 
žiniomis bei patirtimi. Turime 
profesijonalų su augštais moks
lo laipsniais, su didele patirti
mi. Turime švietimo darbuoto
jų su plačia vizija ir giliu'pasi
ruošimu. Visų pabendravimas 
ir mokyklinių problemų nagri
nėjimas yra labai svarbus toli
mesniam lituanistiniam švieti
mui.

Nors lituanistinės mokyklos 
dar veikia visose didesnėse lie
tuvių kolonijose, nevisi mokyk
linio amžiaus lietuviukai jas 
lanko. Norint pasiekti platesnę 
lietuvių visuomenę ir išplėsti li
tuanistinį švietimą, reikia kartu 
dirbti su tėvais, tėvų komitetais, 
Liet. Bendruomenės valdybo
mis, su visais, kurie gali prisi
dėti prie lituanistinių mokyklų 
darbo. Kai lituanistinėms mo

Toronto Lietuvių Namų dainos vieneto “Antroji jaunystė” krikštynos. Krikš
to tėvai (iš kairės): J. Strazdas, O. Indrelienė, Vyt. Alantas, I. Alantienė. 
Dainininkės: A. Dargyte-Byszkiewicz, A. Skilandžiūnienė, A. Jankaitienė, V. 
Siminkevičienė, A. Jucienė, L. Mąčionienė Nuotr. J. Bakevičiaųs

Penkerių metų darbai
Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelio sukaktis ir veikla

LN Moterų Būrelis balandžio 
8 d. savo narių šeimų bei rėmė
jų tarpe atšventė penkerių me
tų veiklos sukaktį, šventė įvy
ko “Gedimino Pilies” menėje, 
kuri 1974 m. Būrelio rūpesčiu 
ir lėšomis buvo išdekoruota pa
gal archit. A. Kulpavičiaus pro
jektą ir dedikuota 650 m. Vil
niaus įkūrimo sukakčiai pami
nėti. Penkmečio proga prikalta 
dedikacinė lenta, kurią atidengė 
LN pirm. A. Senkus ir N. Kul- 
pavičienė.

Moterų Būrelio pirm. Aid. 
Jankaitienė padarė Būrelio 
veiklos apžvalgą, primindama 
įsisteigimo sąlygas, nuveiktus 
darbus bei tikslus, iš kurių svar
biausias tradicinių lietuvių 
švenčių bei kultūrinių renginių 
organizavimas L. Namuose.

Būrelį sveikino LN pirm. A. 
Senkus, LN Vyrų Būrelio pirm. 
J. Dambaras, koordinacinio ko
miteto pirm. T. Stanulis, o k-to 
nariai apdovanojo rožėmis Bū
relio pirmininkes, visas esamas 

čioje Romuvoje ruošiami kam
bariai visiems svečiams.

Jau Kanadoje, nešiodamasis 
vilties kibirkštėlę persikėlimui 
į šį kraštą, girdėjau apie jo pra
gyvenimo brangumą. Prisipa
žinsiu — nepastebėjau labai di
delio skirtumo. Vienos prekės 
brangesnės, kiti gaminiai piges
ni, darbininkai (juodadarbio va
landinis atlyginimas 10 DM = 
$6.50) ir tarnautojai labai gerai 
atlyginami, visi gyventojai tvar
kingai apsirengę, gatvės pilnos 
autovežimių, ir tai importuotų iš 
kt. kraštų. Gyventojai gerai val
go ir, savaime aišku, geria daug 
alaus (juk Muenchenas — pa
saulio alaus centras, o visoje 
Vokietijoje yra 5800 alaus da
ryklų!). Visdėlto per visą savai
tę mačiau gatvėje tik 3 neblai
vius jaunuolius.

Tik gero oro man gamta pa
šykštėjo. Temperatūra žema, o 
vykstant iš gimnazijos atgal į 
Muencheną, gegužės 3 d. laukai 
jau nuo Ulmo buvo padengti 
sniegu. Sniegas padarė didelių 
nuostolių Bonnoje vykusiai gė
lių parodai. Taip pat įvyko daug 
nelaimių autostradose. 

kykloms pritrūksta pasiruošu
sių mokytojų, į jų vietą turi 
ateiti kiti gal su mažesniu pasi
ruošimu ar visai be jo. Dažnai 
išmokstame bedirbdami, šios 
mokytojų studijų savaitės gali 
daug padėti naujiems mokyto
jams, neturintiems pasiruošimo. 
Studijų savaitėje išvystytas mo
kytojų ir tėvų dialogas gali daug 
padėti tolimesniam lituanisti
nių mokyklų krypties nustaty
mui. Tinkama lituanistinės mo
kyklos kryptis, tinkamas joms 
vadovavimas, gausūs jos darbo 
vaisiai yra pagrindinis lietuvy
bės išlaikymo šaltinis išeivijoje.

Įdomi ir aktuali šios vasaros 
mokytojų studijų savaitės pro
grama jau išsiuntinėta visoms 
lituanistinėms mokykloms ir 
spaudai. Paskaitininkais pa
kviesti geriausi mūsų pedago
gai, kultūrininkai ir visuomeni
ninkai. Popietės paliktos vasa
rojimui ir laisvoms diskusijoms. 
Tėvai pranciškonai Kennebunk
porte sudarė geriausias sąlygas 
($122.50 už savaitę vienam as
meniui). Brangesni kambariai 
turi vėsinimą ir privačias vo
nias. Visi dalyviai prašomi re
gistruotis iki birželio 15 d. tie
siai pas kun. L. Andriekų, Fran
ciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine, 04046, USA, pri
dedant $25.00 čekį Franciscan 
Fathers vardu. Tikėkimės, kad 
benzino trūkumas nesutrukdys 
visiems gausiai susirinkti į XIII 
mokytojų studijų savaitę.

ir buvusias v-bos nares.
Po vakarienės įvyko dainos 

vieneto “Antroji jaunystė” 
krikštynos. Vieneto seniūnė A. 
Jucienė supažindino svečius su 
vieneto praeitimi. Krikšto tė
vais buvo: rašyt. V. Alantas su 
Ponia iš Detroito, buvęs ilgame
tis LN pirm. J. Strazdas ir O. 
Indrelienė. Krikšto tėvai, per
skaitę ir pasirašę krikšto aktą, 
pasveikino vienetą, linkėdami 
dar ilgai džiuginti klausytojų 
širdis lietuviška daina. Pakrikš
tytas, apdovanotas ir papuoštas 
rožėmis, vienetas padainavo 8 
dainas, akompanuojant vieneto 
vadovui muz. J. Govėdui.

Salė buvo papuošta gėlėmis 
ir paveikslais, padovanotais L. 
Namams dailininkų, kurių paro
das globojo Moterų Būrelis. Bū
relio nuotraukų bei laikraščių 
iškarpų albumais domėjosi ne 
tik svečiai, bet ir pačios na
rės. Programą sklandžiai tvarkė 
Būrelio ižd. Petra Jankaitienė.

Atvelykio sekmadienį, balan
džio 22, Būrelio iniciatyva su
ruoštas tradicinis Velykų stalas. 
Pašventino Prisikėlimo par. kle
bonas kun. Aug. Simanavičius, 
OFM. Gaila, didžiulė Kar. Min
daugo menė nesutalpino visų, 
norinčių dalyvauti svečių. Pro
gramėlę atliko rengėjų dainos 
vienetas “Antroji jaunystė”, o 
vaikučius pralinksmino Velykų 
senelė (O. Indrelienė), su- talki
ninkių (Grybaitė ir Stanulytė) 
pagalba atvežusi vežimą dova
nėlių.

Tą patį savaitgalį įvyko Būre
lio globojama dail, Ringailės 
Zotovienės iš Floridos meno 
darbų paroda.

Visuotinis Moterų Būrelio .su
sirinkimas įvyko balandžio 29 d. 
Peržvelgta praėjusio sezono Bū
relio veikla. Ateinančiam sezo
nui numatytas metinis LN ba
lius spalio 13 d. ir dail. Juodžio 
darbų paroda spalio 21-22 d. 
Pasižadėta talkinti KLB Toron
to apylinkės valdybai Karavane. 
Aukų paskirta: $50 Tautos Fon
dui, $35 “Tėviškės Žiburiams”, 
$35 “Nepriklausomai Lietuvai” 
ir $25 “Speak Up” žurnalui.

Užbaigęs šio sezono veiklą, 
Moterų Būrelis ruošiasi vasaros 
poilsiui. Vilija

Pagalbinis lietuvių jaunimo kongreso komitetas Britanijoje, pasiruošęs talkinti kongreso atstovams bei svečiams 
nakvynėmis, lėšomis, informacija. Sėdi iš kairės: S. Kasparas, pirm. M. Bajorinas, kun. dr. J. Sakevičius, A. Vil
činskas, V. Juraitė; P. Mašalaitis, V. Zdanavičius, L Šemeta, Z. Juras, A. Ivanauskas, P. Bulaitis, K. Tomašiūnas

Laukiame kongreso dalyviu
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas Londone

1978 m. rudenį Londone bu
vo sudarytas IV PLJ Kongresui 
remti pagalbinis komitetas. Vi
si komiteto nariai atėjo savano
riškai, norėdami, kad I V-toj o 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso dalis — stovykla praeitų 
su kuo geriausiu pasisekimu. 
Komitetas susidarė iš trijų pa
komisių. Lėšų pakomisei vado
vauja Z. Juras ir Petras Maša
laitis. Jos tikslas — padėti savo 
krašto kongreso atstovams ir 
stovyklos dalyviams, ši pakomi
sė iki šiol surinko per 3000 sva
rų (Kanados valiuta — 7000 
dol.). Pagalbinis komitetas nie
kuomet nesitikėjo tokio D. Bri
tanijos lietuvių duosnumo. Ma
žosios D. Britanijos organizaci
jos pasirodė pačios duosniau- 
sios. Ačiū joms!

Pagalbinis komitetas paskyrė 
savo 5-iems kongreso atstovams 

Kanados Lietuvių Fondo 
šūkis -

kapitalas Lietuvai, nuošimčiai 
lietuvybei.

Stokite nariais i K. L. Fondę - 
didės kapitalas ir nuošimčiai.

jei planuojate atsivežti iš 
užsienio mėsos, gyvulių, 
vaisių, daržovių, daigų, 
žemės, - pirmiausia 
pasitikrinkite pas mus

neparsivežkite jų!
parazitai ir ligos, 
atgabentos Kanadon 
su augaliniais ir gyvuliniais gaminiais, 
padaro milijoninius nuostolius 
mūsų ūkiams 

o-

ir miškams
(<

paremti 1000 svarų, stovyklos 
dalyviams, kurių yra 10, po 50 
sv. Kita dalis surinktų pinigų 
eina įvairiems administracijos 
reikalams. Finansinis vajus tę
siamas toliau. Tikimasi, kad dar 
gal 1000 sv. prisidės. Be to, dar 
gauta parama iš Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos D. Brita
nijos atstovams.

Globos pakomisė, vadovauja
ma S. Kasparo ir Petro Bulai
čio, sutiko globoti Pietų Ameri
kos jaunimą. Jam bus reikalin
gos nakvynės šeimose. Pasau
lio LB valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas Vaclovas Klei- 
sa, rudenį lankydamasis Londo
ne, ragino mus pasirengti sutik
ti ne tik jaunimą, bet ir vyres
niosios kartos lietuvius, kurie 
su jaunimu atvyks Europon. 
Komitetas laukė, bet tokio ant
plūdžio iki šiol nesulaukė. Dar 

tebelaukiame.
P. Amerika labai silpnai at

siliepė. Urugvajaus kongreso 
atstovai prašė galimybės pabu
voti šeimose ir juos pasitikti 
aerodrome. Jų pageidavimai 
bus išpildyti. Kitos P. Amerikos 
valstybės dar neatsiliepė. Toks 
vėlavimasis sunkina pakomisės 
darbą.

Informacinė pakomisė — M. 
Bajorinas, R. Kinka ir A. Vil
činskas paruošė informacinį lei
dinuką apie D. Britanijos lietu
vius ir planuoja surengti spau
dos konferenciją.

Mečys Bajorinas. yra komite
to pirmininkas, vienas iš tų lie
tuvių, kurie buvo atsiųsti kaip 
Lietuvos bendrovių atstovai D. 
Britanijoje. Jis dalyvavo DBLS 
steigime, ilgus metus buvo 
DBLS ir Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirmininku. Jo inicia
tyva buvo įsteigta Lietuvių Na
mų Bendrovė, nupirkti Lietu
vių Namai Londone ir Lietuvių 
Sodyba Hampshirėje.

Bus bandoma visus sutikti 
Londone, kiek mums sąlygos 
leis. Stasys Kasparas

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



Dabartinė musų poezija
Viešas laiškas profesoriui Antanui Maceinai
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O KULTQR1KEJE VEIKLOJE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)Ilgiau sustodamas prie “Žemės” antologijos Įvado, Jūs sakote, kad dr. J. Girniaus interpretacija galioja ir šiandien. Deja, neviskas. Ten dr. J. Girnius gyvenamojo momento netikrumą grindžia pesimistinėmis prielaidomis (“tautinio žlugimo grėsmė” ir t.t.), kurios iki šiol nepasitvirtino, nes išeivija savo esmėje nėra “amžina”. Todėl atsisakymas visuomeniškumo kūryboje laikinumo, menkumo, neprasmingumo ir panašiais pretekstais nesiderina su poeto pašaukimu tautinėje bendruomenėje. Posūkis “minties gilumon” ir “prasmės rūpesčiu” (Jūsų citatos) nėra posūkis tautos gilumon ar jos laisvės rū- pestin, kurį aš pabrėžiau savo kalboje. Mūsų santykis su tėvyne taip analogiškas Maironio santykiui, kad nėra pagrindo kalbėti priešingai. Mus ir mūsų šalį ištikusios katastrofos akivaizdoje tremties laikas, vieta ir aplinkybės greičiau mus įpareigoja maironinės aukos kovai, negu pateisina nenorą angažuotis. Kova nebūtinai turi eiti tais pačiais šūkiais ir veiksmais. Šiandien iš poetų laukiama ne “gražių žodžių”, ne “dailaus eiliavimo”, ne gero “ritmo ar rimo”, o naujų idėjų, naujų polėkių, naujos kūrybinės vilties! Į dr. J. Girniaus klausimą tame įvade “ar turime teisės į savo Maironį” (“žemė”, 29 p.) atsakymas būtų — ne tik turime, bet ir privalome jį turėti, jei norime išlikti gyvi ir kūrybiški svetimos kultūros masėje. Dėlto aš savo kalboje ir klausiau: “Ar dabarties poetai duos idealą šiam laikmečiui, kaip Maironis davė anam?” Tai nereiškia maironinės kovos pakartojimo ar pamėgdžiojimo, o visai naujo, visus jungiančio ir visai išeivijai tinkančio kovos idealo sušvytėjimo tam pačiam tikslui siekti. Iki šiol nedavė.Išeivija nėra kokia nors gėda ar koks nors teisių susiaurinimas. Egzilės istorija žino tūkstančius garbingų vardų (pvz. Ad. Mickevičius), kuriems pasitraukimas neatėmė galimybės ir pareigos rūpintis tolimesniu savo tautos ir valstybės likimu. Neatėmė ir mums. Atsisakymas tautinių, tai yra maironinių, motyvų- poezijoje ar apskritai kūryboje, kaip dėstė dr. J. Girnius 1951 m. “žemės” antologijos įvade, galėjo turėti ryškios įtakos ano meto inteligentijos apsisprendimui — ar pasilikti tokiais beidėjiniais etnikais ar pasitraukti ir nutausti, suteikiant bent vaikams geresnį vardą . . . Tadgi dažnos dr. Girniaus aimanos dėl nutautimo, mišrių vedybų, lituanistinių mokyklų ir t.t. yra tokios maironinės kovos nuvertinimo išdava.Dažnai pagalvoju, kad “žemės” antologija galėjo išeivijos poezijai net pakenkti, užuot jai padėjusi. Tokia antologija pvz. apie Aistį, Brazdžionį, Radauską būtų visai savo vietoje ir pateisinama, tačiau kai ji buvo parašyta pergerai ir peranksti “trečiajai poetų kartai”, tai jie, 4 antologijos dalyviai, iškelti į zenitą prieš savo laiką, nebeturėjo kur kilti, o gal ir nebesistengė . . . (Sakau 4, nes V. Mačernis mirė Lietuvoje — nebuvo tremtinys). Tokiu būdu “Ma- nifestacinė antologija” (“žemė”, 8 psl.) tapo ir jų laidotuvine epitafija — autoriai po jos pasirodymo 1951 m. nieko ver

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas JUOZAS KAPOČIUS priima padėkos adresą pagerbtuvėse iš iškilmės rengėjų 
pirmininko inž. JUOZO DACKAUS Bostone. Panašaus pobūdžio pagerbtuvės buvo surengtos ir Toronte

tingesnio nebesukūrė, ano laikotarpio nebepralenkė. Negerai, jei kūrėjas užmirštamas ar neįvertinamas, bet lygiai negerai, kai pervertinamas. Ta antologija juos “išskyrė”, pakėlė, ir jie pasijuto kažkas daugiau, negu iš tikro yra. Taip dirbtinai atskirti nuo išeivijos rūpesčių, nutautimo problemų, visuomeninių įsipareigojimų ir galbūt nuo bendros atsakomybės tautiškai išlikti, jie tesirūpino, Jūsų žodžiais tariant “žmogiškąja prasme”, trumpai ir aiškiai — savimi! Aistis liko ištikimas iki mirties maironinei idėjai, išliko B. Brazdžonis ir jiems panašūs, o “Žemės” antologijos trijulės ištikimybė ribojasi jų asmeniniu credo . . .Jūsų teigimas, Pone Profesoriau, kad mūsų poetai liudija savo laikmetį “žmogiškosios prasmės rūpesčiu kūryboje”, reiškia tą patį, lyg sakytume, kad jie nieko neliudija! Juk ir Dovydo psalmės liudija “žmogiškosios prasmės rūpestį”, o jos parašytos prieš tūkstančius metų. Esame kovos lauke (tegu — kultūriniame!), o kariams fronte neleidžiama arfomis groti. Galbūt mūsų “frontas” truks šimtą metų — tai neesminis klausimas. Taip pat neesminis klausimas kur mes esame — tėvynėje ar už jos ribų. Kol jaučiamės vienos tautos nariais, tol mūsų visos jėgos — fizinės ir dvasinės — privalo būti pašvęstos šiam vienam išlikimo idea
lui. Svarbu ne mano kančia ir 
ne mano prasmė, o tautos kan
čia ir tautos prasmė! Todėl privalu būti “maironiais” kiekvienam pagal savo sugebėjimus, privalu reikalauti iš savo kūrėjų “Maironio ir sau” (“Žemė”, 30 psl.)
Dail. Tamošaičio paskaitaDail. Tamošaičių paragintos ir jų padedamos, Anapilio Moterų Būrelio narės ėmėsi didžiulio darbo — išausti kilimą. Šis pagal dail. A. Tamošaičio projektą audžiamas kilimas dabar yra jau daugiau nei įpusėtas. Tai nepaprastai daug darbo valandų ir didelio kruopštumo reikalaujantis' projektas. Kilimo audimui vadovauja dr. A. Kazlauskienė su labai darbščia padėjėja G. Sprainaitiene.Norėdamos parodyti savo darbo vaisius ir dar daugiau išmokti (bei pamatyti) apie kilimų bei gobelenų audimą, mes kviečiame dail. A. Tamošaitį birželio 6, trečiadienį, 7.30 v.A tsiųsta paminėti

Stepas Paulauskas, GYVENIMO 
KELIAS. “Draugo” spaustuvė, Čika
ga 1979 m., 69 psl. Autorius įdomiai 
aprašo odisėjišką savo gyvenimo ke
lią nuo Lietuvos iki JAV. Pusė lei
dinio skirta Lietuvoje patirtiems 
įvykiams (Palangoje, Kaune ir ki
tur), kita pusė Belgijai, Kanadai ir 
JAV-ėms. Autorius Belgijoje dirbo 
kaip angliakasys, aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje bei spaudoje ir 
čia aprašo savo atsiminimus. Gyve
nusieji Belgijoje čia ras įdomių da
lykų. šie trumpi atsiminimai su 
iliustracijomis galės būti vertinga 
medžiaga pilnesniam leidiniui apie 
Belgijos lietuvius. Būtų gera, kad 
kas iš Belgijoje gyvenusių lietuvių 
imtųsi iniciatyvos parašyti platesnį 
leidinį, apimantį lietuvių veiklą Bel
gijoje nuo jų įsikūrimo iki dabar
ties. Čia minimasis leidinys gauna

Nesakau, kad dabartiniuose poetų kūriniuose nebūtų patriotinių motyvų, tačiau išreikšti “raizgalynėmis” jie visiškai netinka mokyklai, priaugančiai kartai, nebežinia apie ką kalbama, aforizmais ir šaradomis, nedaro įspūdžio. Neturėdama savyje aiškaus “maironinio” idealizmo tarnauti pavergtai tėvynei, tokia poezija neugdo tautinio išdidumo būti lietuviu. Dainuojama sau! O dainavimas tik sau veda į izoliaciją ir idėjinį išsekimą. Dainavimas z vien apie save, užmiršus tris milijonus, galiausiai išvirsta i bereikšmį raudojimą, kurio niekas nebesupranta. V. Šlaitas čia mums geras pavyzdys. Jau trečia jo poezijos knyga yra toks raudojimas, asmeninės kančios išsakymas. Ir ką turime? Štai, net toks objektyvus ir pakantus kritikas Pr. Visvydas šitaip apibūdina paskutiniąją šlaito knygą: “. . . šovė išganingas štampas į galvą, griebi plunksną, brūkšteli ant popieriaus, sakinį sulaužydamas nevienodo ilgio eilutėmis, įterpi kokį nors dailesnį lyrizmą ir, va, išeina eilėraštis” (“Draugas”, 1979. III. 31). Ar tai ne “idėjinė impotencija”?Savo straipsnio pradžioje, Pone Profesoriau, Jūs išsireiškėte: “. . . stabtelėsime šį sykį tik prie mūsų poezijos nuvertinimo”. Tai leidžia manyti, kad Jūs pasisakysite ir kitais mano kalbos komponentais. Tikiu ir laukiu, nes ir aš dar neviską pasakiau, toli gražu. Pradėjome ir tęskime, keliais sakiniais klausimo neišsemsime.Nuoširdžiai Jūsų,
Anatolijus KairysČikaga, 1979. V. 3 

vakaro, Anapilyje skaityti paskaitą, paįvairintą skaidrėmis.Dail. A. Tamošaitis ne tik paaiškins sudėtingą paveikslinių kilimų ir gobelenų audimo meną, bet ir parodys skaidrėse įvairių pavyzdžių čia ir Lietuvoj audžiamų kilimų. Ši paskaita bus įdomi ne tik audėjoms, bet ir visiems; kurie domisi lietuvišku pritaikomuoju menu. Be to, svečiai galės pamatyti Anapilio Moterų Būrelio kilimą ir kaip jis audžiamas.Kviečiame birželio 6 dienos vakarą praleisti su mumis ir dail. A. Tamošaičiu.
Anapilio Moterų Būrelis

mas pas autorių: S. Paulauskas, 1516 
So. 49th Avė., Cicero, III. 60650, 
USA. Kaina — $2, siunčiant paštu 
— $2.50.

LIETUVA. Filatelistų Draugijos 
biuletenis, 1/179 nr., 1979 m. sau- 
sis-balandis. Redaguoja Eugenijus 
Petrauskas, 7742 So. Troy St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Anicetas Bučys, EILĖRAŠČIAI. 
Londonas 1979 m., 102 psl. Išleido 
“Nida”. Kaina nepažymėta. Rinkinė
lis gaunamas: Lietuvių Namai, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT. Britain.

Vincas Pietaris, ALGIMANTAS. 
Istorinė apysaka. Pirma ir antra da
lis. Penktas leidimas, Leidėjas — 
Amerikos Lietuvių Biblioteka (3001 
W. 59th Street, Chicago, U. 60629, 
USA). Spausdino M. Morkūno spaus
tuvė. 1978 m., 543 psl.

Dail. ANTANAS TAMOŠAITIS, pagal kurio projektą Anapilio Moterų Bū
relis audžia kilimą, šalia jo — viena iš uoliųjų audėjų G. Sprainaitiene

Mūsų universiteto pradžia
Iš Lietuvos pogrindžio žurnalo "Alma Mater" 1 nr.

K. TAUTGIRDASApie Vilniaus universiteto įkūrimą yra rašyta tarybinėje spaudoje (“Vilniaus universiteto istorija”, I t., Vilnius 1976 m., “Vilniaus universitetas”, Vilnius, 1956 m., “Vilniaus universitetas”, Vilnius, 1966 m. ir kt.). Yra straipsnių ir periodinėje spaudoje. Turime ir M. Biržiškos monografiją — “Senasis Vilniaus univęrsitetas 1579- 1842 m.” (Vilnius, 1940 m.), kur objektyviai kalbama apie Vilniaus un-to įkūrimo sąlygas, priežastis bei kitus svarbius klausimus. Apie un-to įkūrimą daug rašoma ir užsienio spaudoje: tiek lietuvių, tiek ir kitataučių mokslininkų, pvz., “Lietuvos universitetas” Chicago, 1972 m., P. Rabikausko darbas— “Mokslinė pažanga Vilniaus ak? ūjoje”, Roma, 1972 m. Be t< turime reikšmingų darbų iš ankstyvesnių laikų kaip, pavyzdžiui: Mykolo Balinsko, J. BielLiskio veikalai. Dėl šios priežasties čia nekartosime un- to įkūrimo istorijos, o tik atkreipsime dėmesį į tuos faktus, kurie tarybinėje spaudoje arba nutylimi, arba tendencingai interpretuojami. Čia kalbėsime tik apie un-to pradžią ir pirmuosius jo žingsnius.Tarybinėje spaudoje pirmiausia stengiamasi nutylėti, o kur to padaryti jau nebegalima, sumenkinti jėzuitų ordino ir Vilniaus vyskupo V. Protasevi- čiaus, pasikvietusio jėzuitus, vaidmenį. Tarybinė spauda, kalbėdama apie įžymiuosius universiteto mokslininkus, “užmiršta” pažymėti, kad tie visi mokslininkai, iškėlę universiteto vaidmenį Lietuvos kultūriniame gyvenime (dažnai ir pačios lietuvybės), pakėlę un-to to meto mokslo lygį europiniu mastu, buvo vienuoliai-jėzuitai. Pagaliau niekur aiškiai ir be visokių “vingių vingelių” nepasakyta, kad tikrasis Vilniaus universiteto įkūrėjas ir puoselėtojas buvo jėzuitai. Tad ir stabtelėsime ties kaikuriais faktais.Universitetai neatsiranda tuščioje vietoje. Jiems įsikurti neužtenka karaliaus ar kurio kito kompetentingo asmens parėdymo. Nekitaip buvo ir su mūsų universitetu. Pirma turėjo būti sudarytos sąlygos, turėjo būti žmonės, suinteresuoti mokslu Lietuvoje, pakankamas skaičius asmenų, norinčių ir galinčių mokytis augštojoje mokykloje.Nemažiau svarbus klausimas— profesūra. Reikėjo organizacijos, sugebančios tinkamai išspręsti šias problemas. Pagaliau reikėjo lėšų ir dar daug ko, be ko universitetas negalėjo egzistuoti. Ir visą šitą naštą pasiėmė ne kas kitas, kaip dabar nutyli

mi jėzuitai. Pirmas toks ryškesnis faktas, tai jėzuito Skargos mokslinė ir organizuojamoji veikla. Jo pamokslai seime ir kitose vietose ruošė dirvą universitetui Lietuvoje. Šv. Jono bažnyčioje sakomi pamokslai irgi prisidėjo prie augštosios mokyklos populiarinimo Lietuvoje, konkrečiai, Vilniuje.Pamokslai buvo sakomi ir lietuviškai. Čia aidėjo lietuvių kalba iš jėzuito K. Sirvydo bei kitų lūpų. Apie šių žmonių įnašą į Lietuvos kultūrą čia nebetenka kalbėti. Atsiminę Vilniaus kolegiją, įsteigtą jėzuitų, kuri buvo pirmtakas gimstančio universiteto, atsiminę kolegijoje dirbusius profesorius, — suprasime, kokį esminį vaidmenį suvaidino jėzuitai, apie kuriuos dabar nekalbama arba, jei užsimenama, tai tik tikslu šmeižti.Didelius nuopelnus un-to kūrimosi laikotarpyje turėjo ir vysk. V. Protasevičius, miręs 1579 m. Jis išsirūpino iš Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus privileginį raštą, įgalinantį būsimą universitetą aprūpinti rūmais (un-to rūmai buvo vieni geriausių to meto Vilniuje). Iš vyskupijos lėšų davė išlaikymą ir įsteigė studentams bendrabutį (bursą). Vyskupas suprato, kad universitetas sėkmingiausiai galės gyvuoti tik jėzuitų rūpesčiu, todėl jėzuitams ir pavedė juo rūpintis, jam vadovauti.Jei peržiūrėsime mokslininkus, dirbusius to meto Vilniaus un-te, ten dėstytus įvairius mokslų dalykus, tai turėsime konstatuoti, kad dauguma buvo jėzuitai. Kaikurie jų — labai garsūs to meto mokslo pasaulyje. Jų tarpe buvo ir lietuvių.Vyskupas V. Protasevičius ir jėzuitai rūpinosi, kad un-tas pirmiausia tarnautų lietuviams ir lietuvybei. Prisiminsime kelis faktus.Vyskupas V. Protasevičius, steigdamas studentams bursą, pareiškė sąlygą, kad joje gyventų tiktai lietuviai, jos prefektas irgi būtų tik lietuvis. Atvykęs vizitatorius jėzuitas J, Argen- tas iškėlė lietuvių kalbos mokymosi būtinumą. Įdomu tai, kad tada mūsų universitete lietuviška dvasia daugiau pasireiškė, negu lenkiškoji Krokuvos universitete. Kaip pažymi M. Biržiška, Vilniaus universitete per 200 metų tik vienas jo profesorius tesusidomėjo lenkų kalba. Ir jo pirmasis rektorius, pasireiškęs lenkų literatūroje, netoleravo pačiame universitete lenkų kalbos. Motiejus Kazimie-
(Nukelta į 9-tą psl.)

• Melas diplomatijoj — žirgas, be
letristikoj — smauglys.

(J. Kralikauskas)

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJA ruošiasi vienuo
liktajam savo narių suvažiavimui, 
kuris įvyks rugpjūčio 31 — rugsėjo 
3 d.d. Čikagos Jaunimo Centre. Pa
grindinė suvažiavimo tema — Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
tis. Pilnaties posėdžiuose paskaitas 
skaitys: dr. Juozas Girnius —“Moks
lo reikšmė tautos kultūrai”, dr. An
tanas Maceina — “Religijos ir tau
tos dialektika”, kun. dr. Paulius Ra
bikauskas, SJ, — “Lietuviškumo ap
raiškos Vilniaus akademijoje”, Si
mas Sužiedėlis — “Vilniaus akade
mijos-universiteto vaidmuo lietuvių 
tautos istorijoje”. Daugiau paskaitų 
numatyta sekcijų posėdžiams: dr. 
Stasio Goštauto — “Rozijus, jėzui
tai ir Vilniaus akademija”, dr. Vio
letos Kelertienės — “Šių dienų li
teratūros studijos Vilniaus univer
sitete”, Vitalio Žukausko — “Jėzui
tų teatras Vilniaus akademijoje”, 
kun. dr. Viktoro Rimšelio, MIC, — 
“Teologinės studijos Vilniaus uni
versitete”, Algimanto Tamašausko — 
“Vilniaus universiteto įtaka lietuvių 
literatūrai”, Adolfo Valeškos — 
“Vilniaus akademijos reikšmė meno 
plėtotėje”, dr. Alfredo Kulpos-Kul- 
pavičiaus — “Pirmieji Vilniaus uni
versiteto planai ir P. Bokšos dar
bai”, dr. Sauliaus Sužiedėlio — “Joa- 
kimas Lelevelis”, inž. Antano Gir
niaus — “Martynas Počobutas — 
astronomas geodezininkas”. Paskai
tą yra pažadėjusi ir dr. Viktorija 
Skrupskelytė, bet lig šiol dar nepra
nešė temos. Galimas dalykas, paskai
tų skaičius padidės, kai atsilieps visi 
pakviestieji paskaitininkai. Techniš
kais suvažiavimo reikalais rūpinasi 
LKM Akademijos Čikagos židinys.

“LAISVĖS VARPO” RADIJO VA
LANDĖLĖ, vadovaujama Petro Viš
činio, sidabrinę veiklos sukaktį pa
minėjo specialiu koncertu Bostone. 
Programą atliko aktorius Algiman
tas Dikinis ir du aštuoniolikamečiai 
jaunuoliai — sopranas Marytė Bi- 
zinkauskaitė, pianistas Vytas J. Bak
šys. Sol. M. Bizinkauskaitė, šiemet 
baigianti gimnaziją, dainavimą stu
dijavo privačiai, o sekančiais moks
lo meais žada stoti konservatorijom 
V. J. Bakšys fortepijoną studijuoja 
jau nuo 8 metų amžiaus, pirmąjį 
rečitalį yra turėjęs būdamas 11 me
tų, dalyvavęs daugelyje koncertų, 
net ir televizijos programose. Jis 
taipgi reiškiasi ir kompozicijoje — 
turi sukūręs dvi operas. Savo kon
certui M. Bizinkauskaitė buvo pasi
rinkusi B. Marcelio, G. F. Haende- 
lio, S. Šimkaus, B. Dvariono, A. Bra
žinsko, E. Laumenskienės, J. Žilevi
čiaus kompozicijas, V. J. Bakšys — 
J. Brahmso, J. Kačinsko, L. Beetho- 
veno, įjungdamas ir vieną savo kū
rinį. Aktorius A. Dikinis atliko iš
traukas iš B. Sruogos “Kazimiero 
Sapiegos”, “Milžino paunksmės”, K. 
Donelaičio “Metų”, skaitė B. Braz
džionio “Didžiuosius vandenis”, P. 
Andriušio feljetoną “Aš pasaulio lie
tuvis”.

PAVASARINĮ POEZIJOS KON
KURSĄ paskelbė poetų žiniaraštis 
“World of Poetry” Kalifornijoje. 
Pagrindinė premija — $1.000. Kitos 
49 mažesnės premijos bus paskirtos 
doleriais ir dovanomis. Laukiama 
įvairaus žanro eilėraščių. Platesnės 
informacijos ir dalyvavimo blankai 
gaunami šiuo adresu: World of Poe
try, 2431 Stockton Blvd., Dept. A, 
Sacramento, CA 95817, USA.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 
JA slaptu visų narių balsavimu pa
pildyta penkiais naujais nariais: 
poetais Juozu Almiu Jūragiu, Mari
ja Mykolaityte-Slavėniene, Aldona 
Veščiūnaite-Janavičiene iš Australi
jos, beletristu Petru Melniku ir poe
tu bei poezijos vertėju Jonu Zdaniu 
iš JAV. Draugija dabar turi šimtą 
narių. Pomirtinį Antano Tūlio no
velių rinkinį suredagavo Vladas Kul
bokas, parašęs ir išsamią įžangą apie 
autorių bei jo kūrybą. Su finansine 
velionies našlės Faustinos Tulienės 
parama jį išleis “Nida” Britanijos 
sostinėje Londone. Visi pomirtiniai 
Jono Aisčio raštai bus išleisti tri
mis tomais. Eilėraščių tomą redaguo
ja Alfonsas Nyka-Niliūnas, publicis
tinį dvitomį — dr. Vincas Maciūnas. 
Jiem talkina Antanas Vaičiulaitis. 
Pomirtinius Juozo Švaisto raštus 
tvarko Alė Rūta-Arbienė.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS, gy
venantis Šveicarijoje, didelį dėmesį 
skiria dabartinėms Lietuvos bei vi
so Pabaltijo problemoms, paruošda
mas atitinkamus leidinius vokiečių 
kalba. Šiuo metu jis ruošia vokišką 
studiją apie lietuvių kalbą. Šiemet 
taipgi numato išleisti ir knygą lie
tuvių kalba “Valančiaus šviesa už 
marių”, kuri atskleis kultūrinę prel. 
Pranciškaus Juro veiklą JA Valsty
bėse.

NIUJORKO LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ SĄJUNGA, vadovaujama 
pirm. Jono Rūtenio, turi 32 narius, 
kurių 20 gyvena šiame mieste ar jo 
apylinkėse. Metiniame jų susirinki
me nutarta surengti platesnį dail. 
Adomo Varno minėjimą, pagerbiant 
jį 100 metų amžiaus sukakties proga. 
Bus stengiamasi išryškinti jo įnašą 
lietuvių dailei, ypač Lietuvos nepri
klausomybės pradžioje. Kadangi dei
mantinę savo amžiaus sukaktį šie
met šveičia dail. Viktoras Vizgirda, 
rudenį bus surengta sukaktuvinė jo 
Kūrinių paroda Kultūros Židinyje.

SPECIALI KOMISIJA, vadovauja
ma akademiko K. Korsako, organi
zuoja renginius šimtajam kalbinin
ko Kazimiero Būgos gimtadieniui pa
minėti. Jis yra gimęs 1879 m. lap
kričio 6 d. Iškilmingi minėjimai yra 
numatyti Vilniuje, Kaune ir Duse
tose. Naujais rūdiniais bus papildyti 
K. Būgos muzėjai gimtinėje Pažie- 
gėje ir jo vardo vidurinėje mokyklo
je Dusetose. Mokslinę konferenciją 
surengs Lietuvos Mokslų Akademi
ja. K. Būgai bus skirtas vienas tęsti
nio leidinio “Lietuvių kalbotyros 
klausimai” tomas ir vienas “Baltisti
kos” numeris. Prof. Z. Zinkevičius 
ruošia apybraižą apie K. Būgos gy
venimą ir- mokslinę veiklą. Mažes
nės apimties minėjimai įvyks mo
kyklose, kultūros namuose, liaudies 
universitetuose.

MURMANSKE ATIDARYTA ke
lias savaites truksianti Lietuvos liau
dies meistrų paroda “Gintaro krašto 
ornamentai”. Trys šimtai autorių jai 
pateikė apie 400 įvairių gintarinių 
papuošalų. Parodos atidaryme daly
vavo Lietuvos Liaudies Meno Drau
gijos valdybos pirm. Pr. Gudynas. Su 
šios draugijos veikla murmanskie- 
čius supažindino liaudies meistrai A. 
Kalužonis ir J. Kaladė.

KAUNO DRAMOS TEATRAS še
šias savaites gastroliavo Vilniuje. 
Gastrolės buvo pradėtos bulgarų 
dramaturgo I. Radojevo publicistine 
pjese “Raudona ir ruda”. Kaunie
čiai Vilniun taipgi buvo atsivežę A. 
Čechovo “Ivanovą”, J. Grušo “Uni
ją”, E. Ignatavičiaus pjesę P. Cvir
kos kūrinių motyvais “Šuo danguje”, 
M. Gorkio “Paskutiniųjų” A. Žarl 
“Karaliaus Ūbo” spektaklius. Prem
jeros Vilniuje susilaukė graikų dra
maturgo S. Karo veikalas iš šeimos 
gyvenimo “Imtynininkai”, paruoštas 
leningradiečių — rež. V. Tumanovo 
ir dail. B. Petrušanskio.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
antrąją individualią savo darbų pa
rodą surengė dail. Bronė Mingilaitė- 
Uogintienė. šiai parodai ji sutelkė 
pastarojo dešimtmečio savo kūri
nius, atspindinčius susiformavusį 
savitą kūrybinį braižą. Ypač gausūs 
šioje parodoje buvo portretai, at
skleidžiantys vaizduojamo asmens 
psichologinę charakteristiką. Spalvų 
žaismingumu pasižymėjo natiurmor
tai ir peizažai.

KRIŠTOLINĘ TAURĘ iš Minsko 
parsivežė Lietuvos knygų leidyklos. 
Gražiausi Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos leidiniai buvo atrinkti jau vie
nuoliktą kartą. Nuo 1974 m. konkur
se dalyvauja ir Gudijos leidyklos. 
Konkursui buvo pateikti 72 įvairūs 
leidiniai, skaitytojus pasiekę 1978 m. 
Krištolinę taurę pernai Vilniuje bu
vo laimėjusios Gudijos leidyklos. 
Šiemet ji vėl grįžo Lietuvon, kurios 
leidyklos laimėjo 15 diplomų: 2 — 
pirmojo laipsnio, 7 — antrojo, 6 — 
trečiojo.

KAUNIEČIO FOTOGRAFO 
ALEKSANDRO MACIJAUSKO pa
rodą Briuselyje surengė Sovietų Są
jungos bičiulių draugija. A. Maci
jauskas, Tarptautinės Fotografijos 
Meno Federacijos narys, šiai paro
dai buvo paruošęs 60 nuotraukų, pri
klausančių “Turgaus” ciklui.

VILNIAUS DŪDŲ ORKESTRAS 
“Trimitas”, vadovaujamas kompoz. 
Mindaugo Tamošiūno, gastroliavo 
Kėdainiuose ir kaikuriose kitose šio 
rajono vietovėse. Išvykoje taipgi da
lyvavo choreografinis orkestro an
samblis su vadovu vyr. baletmeiste
riu B. Moisejevu, “Vilniaus bokštų” 
konkurso laureatai J. Miščiukaitė, 
V. Malinauskas, A. Zabotkaitės vado
vaujama vokalinė merginų trijulė, 
jaunoji orkestro sol. R. Mačiulytė. 
Tarp atliekamų kūrinių buvo kom
poz. M. Tamošiūno ir poeto B. Sriu- 
bo “rock” oratorija “Ugnies užkalbė
jimas”, pasisakanti už taikos išsau
gojimą.

KOMPOZITORIŲ NAMUOSE VIL
NIUJE net dvi dienas skambėjo nau
jieji kompozitorių kūriniai. A. Ke
penio “Baladę smuikui ir fortepijo
nui”, šešias fortepijonines pjeses 
vaikams, tris vokalizus balsui ir for
tepijonui atliko A. Stulgys, V. Vi- 
taitė ir J. Kepenienė; R. Astrauskie
nės “Muziką dviem altam” — K. 
Apanavičius ir R. Petrikaitė; A. 
Šendrovo kantatą S. Gedos žodžiais 
“Baltojo Nieko dainelės” — sopra
nas R. Maciūtė, aktorė A. Grego
rauskaitė ir J. Domarko diriguoja
mas kamerinis ansamblis; B. Gor- 
bulskio “Koncertą obojui ir stygi
niam kvartetui” — J. Rimas ir Vil
niaus kvartetas; O. Balakausko kom
poziciją L. Gutausko žodžiais “Dau
gybė pravirų šulinių” sopranui, ar
fai, fortepijonui ir vilončelei — G 
Kaukaitė, S. Sabalytė, B. Vainiū- 
naitė, I. Kučinskas. Kiti kūriniai 
jau buvo įrašyti į magnetofono juos
teles: Z. Virkšo “Doreninė poema” 
vargonams, A. Rekašiaus “Musica 
dolenta e con brio” violončelei, mu
šamiesiems, fleitai, klarnetui ir sak
sofonui. V. Barakauskas buvo pa
ruošęs “Dramatinę poemą”, sukom
ponuotą iš nepanaudotos muzikos 
kino filmui “Dulkės saulėje”. Į 
juosteles ją įgrojo simfoninis Mask
vos kinematografijos komiteto or
kestras, įdainavo kamerinis maskvie
čių choras su dirigentais G. Kerati
nu ir S. Sondeckiu. v. Kst.
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RUNNYMEDE-BLOOR. Prašoma kaina tik $47,900. Atskiras mūri
nis namas. Vandeniu-alyva gildomas. Garažas su šoniniu įvažiavimu. 
ROYAL YORK-BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas 
rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $25,000 įmokėti. Viena 
atvira skola.
WINDERMERE-BLOOR rajone 7 kambarių atskiras namas; kvad
ratinis planas, elektrinis šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas kamba
rys rūsyje, garažas, didžiulis kiemas; apie $10.000 įmokėti; netoli 
Bloor.
INDIAN RD.-BLOOR, namas perdirbtas į 5 nuomojimo vienetus; 5 
modernios prausyklos, 5 virtuvės, vandens-alyvos šildymas, garažai; 
gauna per $12.000 metinių pajamų; prašoma kaina $89.900.
SWANSEA, apie $25.000 įmokėti; puikus vos poros metų senumo 
12 kambarių dvibutis; atskiras šildymas, užbaigtas rūsys, garažai, 
netoli Bloor.
SOUTH KINGSWAY-WINDERMERE, trijų miegamųjų (condomi
nium) butas, 2 prausyklos, gražus vaizdas iš balkono; prašoma kaina 
$46.900 su nedideliu įmokėjimu.

Skubiai reikalingi namai pardavimui. 
Nemokamas įkainojimas.

18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.

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

tel. 763-5555 namų 233-5923

Klevelando ateitininkai sendraugiai surengė koncertą-vakarą, kurio pro
gramą atliko rašytojas ir redaktorius A. Baronas (jo kairėje — rengėjų 
atstovė K. Vaičeliūnienė), smuikininkė K. Alkaitytė, akompaniatorius Mi
chael Root Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St, Toronto, Ont ® Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8®532-3414

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 = 
šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų.... ........ 10%
term, indėlius 2-3 metų...... 9%%
pensijų ir namų s-tas ........ 9’/i%
taupomąsias s-tas....................9%
dcpozitų-čekių s-tas............... 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines ........................ 10 Vi %
nekiin. turto .................... 10!zį%
investacines .......................105/2%

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

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir jJnigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. ® Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

I------—------------  —
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 

---------------------- o---------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERį)

PROGRESS REAL ESTATE LTD.
REALTOR
1072 Bloor St. W,

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnausi BlŠŪdzISlS

Telefonai: 534-9286 * namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, B
Toronto, Ontario M6K 8

BIOOK AUTORITE GARAGE 
^Torp^nd*’" College) Telefonas 531-1305 

t Automobilio saugumo pažymėjimai (MechanicalFitness Certification) 
t Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
k taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F 
r GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

TELEVISION
£ Į S l'US Savininkas — V. S1MINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
atstovų, socialistai — iki 
Lemtingą žingsnį Į vakarais 
Kanados provincijas liberalai 
pradėjo su 112 atstovų, konser
vatoriai — su 76, NDP socialis
tai — su 8. Tada visiems pasi
darė aišku,-kad laimėtoju taps 
J. Clarkas su konservatoriais, 
nes vakarinėje Kanadoje libe
ralų populiarumas buvo nukri
tęs beveik iki nulio. Liko tik 
spėliojimas, kaip pasirodys so
cialistai — ar jiems pavyks už
kirsti kelią J. Clarkui Į daugu
mos vyriausybę. Kaip ir buvo 
tikėtasi, vakarinėje Kanadoje 
vyravo konservatoriams palan
ki banga: Manitoboje jie gavo 7 
atstovus, Saskačevane — 10, Al
bertoje — 21 (visus), Br. Ko
lumbijoje — 20, šiaurinėse te
ritorijose — 2. Tie 60 atstovų 
konservatorius ir padarė leimė- 
tojais su bendru 136 atstovų 
skaičiumi. Socialistai vakarinė
je Kanadoje išsikovojo 18 atsto
vų, o liberalai — tik 2 Manito
boje.

Ontario Hastings - Frontenac 
rinkiminėje apylinkėje libera
lų kandidatu buvo mūsų tautie
tis prof. Romas Vaštokas. Jis 
atsidūrė II vietoje, surinkęs 
11.266 balsus. Parlamentan pa
teko konservatorių atstovas W. 
Vankoughnet su 17.669 balsais.' 
Socialistų atstovas K. Arsenault 
gavo 5.817 balsų, nepriklauso
mas kandidatas R. Baker — 
411. Rinkimuose šį kartą Kana
doje, ypač jos miestuose, 
gausiai dalyvavo vadinamie
ji libertiečiai, Kanados komu
nistai ir Kanados maoistai. Nė 
vienas jų kandidatas nieko ne
pešė, tik neteko prieš rinkimus 
įmokėto užstato. Ypač agresy
vūs buvo maoistai, nežinia iš 
kur gaunantys pinigų. Toronte 
ir Missisaugoje jie nelegaliai 
savo reklamai panaudojo pašto 
ir laikraščių dėžutes, ant jų už
klijuodami savo plakatus, ža
dančius turto atėmimą iš tur
tuolių ir perdavimą neturtin
giems. Dėl tokio elgesio Mont- 
realyje buvo patraukti į teismą 
maoistų kandidatai A. Gagnon 
ir S. Bourgeois bei jų du talki
ninkai. Jie savo plakatus buvo 
užklijavę ant privačios tvoros 
vienoje statybų aikštėje.

Spaudos konferencijoje Ed- 
montone J. Clarkas, laimėjęs 
rinkimus ir sulaukęs premjero 
P. E. Trudeau pažado atsistaty
dinti, užtikrino, kad jo vyriau
sybė stengsis valdyti Kana
dą taip, lyg turėtų daugumą. 
Jokios koalicijos jis nebandys 
sudaryti nei su Kvebeko kredi- 
tistais; nei su socialistais. Pir
miausia jis žada pateikti įstaty
mo projektą, kuris namų savi
ninkams nuo pajamų mokesčio 
leis atskaityti už namų skolas 
mokamas palūkanas iki $5.000 
ir nuosavybės mokesčius 

iki $1.000. Jis taipgi planuoja 
parduoti valstybinę “Petro-Ca- 
nada” bendrovę kanadiečiams 
šėrininkams. Prieš šiuos planus 
yra nusistačiusios liberalų ir so
cialistų partijos. Jų opozicijai 
sustabdyti J. Clarkui gali tekti 
šauktis šešių kreditistų para

mos. Spėjama, kad nė viena 
partija nebandys paskubomis 
nuversti J. Clarko vyriausybės 
ir kad ji galės Kanadą valdyti 
metus ar porą metų, kol vėl sa
vo praretėjusias gretas susitvar
kys liberalai ar kol J. Clarkas 
nesiryš pats paskelbti naujų 
rinkimų. Didžiausią problemą 
jam kelia naujo ministerių ka
bineto sudarymas. Išrinktų at
stovų eilėse yra pakankamai ta
lentingų žmonių, bet jie visi iš 
angliškosios Kanados. Iš Kvebe
ko J. Clarkas turi tik du atsto
vus. Rinkimuose Otavoje krito 
du prancūzų kilmės konserva
toriai — Jean Piggot ir Robert 
de Cotret. J. Clarko kabinetui 
yra būtini bent keli prancūzų 
kilmės ministerial, pabrėžian
tys, kad jam rūpi Kanados vie
nybė su Kvebeku. J. Clarkas 
juos planuoja pirmiausia pa
skelbti Kanados senato nariais, 
kurie kabinete gali dalyvauti ir 
be rinkimų.

Liberalai turi nemažesnę 
problemą su savo vadu P. E. 
Trudeau, dabar žadančiu vado
vauti opozicijai. Jų eiles ypač 
susilpnino 13 ministerių iškriti
mas rinkimuose, rodantis aiškų 
rinkėjų atsisukimą prieš P. E. 
Trudeau ir jo vyriausybės na
rius. Tie ministerial parlamente 
būtų galėję aštriai kritikuoti 
premjero J. Clarko vyriausybę, 
būdami turėtų ministerijų spe
cialistais. Jų pralaimėjimas da
bar gerokai susilpnins opozici
nę buvusio premjero P. E. Tru
deau kovą. 7

Ontario premjeras W. Davis 
su savo provinciniais konserva
toriais šiuose rinkimuose talki
no J. Clarkui. Kaikurie stebėto
jai dabar daro išvadą, kad J. 
Clarko laimėjimas gali būti 
nuostolingas pačiam premjerui 
W. Davis, turinčiam mažumos 
vyriausybę. Sekančiuose Onta
rio parlamento rinkimuose libe
ralų vadui S. Smith gali pavyk
ti kandidatais pasikviesti čia 
rinkimus pralaimėjusius prem
jero P. E. Trudeau ministerių 
kabineto narius. Tokiu ųjnn 
būtų sustiprinta Ontario libera
lų pozicija ir galbūt netgi suda
ryta reali grėsmė premjero W. 
Davis konservatoriams.

Toronte buvo užbaigta 1978 
m. vasario 13 d. augščiausiaja- 
me Ontario teisme pradėta by
la, kaltinusi 8 bendroves ir 11 
jų vadovų suokalbiu uostų gili
nimo darbuose. Jų bendru su
sitarimu šių darbų varžytinėse 
buvo pateikiamos peraugštos 
kainos. Kadangi dėl jų niekas 
nesivaržydavo, bendrovės užsa
kymus gaudavo išpūstomis kai
nomis tarpusavio susitarimu. 
Teigiama, kad šia taktika iš val
dinių įstaigų virš įprastinės nor
mos buvo gauta $4.279.000. 
Dvylikos asmenų prisiekusiųjų 
taryba kaltais pripažino penkis 
vadovus ir aštuonias bendroves. 
Nuteistųjų tarpe yra visoj Ka
nadoje gerai žinomi finansinin
kai bei verslininkai — H. Mc
Namara, S. Cooper, F. Hamata, 
A. Gili ir J. Simard. Ši byla bu
vo ilgiausia Kanados istorijoje, 
trukusi net 14 mėnesių.

Skautų veikla
• Artinasi IV Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas. Sveikiname 
rengėjus, atstovus bei vykstantį jau
nimą ir linkime geriausios sėkmės. 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybei 
yra džiugu matyti kongreso atsto
vų ir rengėjų tarpe skautiškosios 
šeimos narius. Jūsų darbas ir pasi
aukojimas stiprina vyresniųjų viltis 
ir tegul jis būna pavyzdžiu mūsų 
jauniesiems.

v.s. Sigitas Miknaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

tarybos pirmininkas
• Skautų-čių tėvų susirinkimas 

šaukiamas birželio 26 d., 7.30 v.v., 
Lietuvių Namų Gedimino menėje. 
Programoje: pranešimai apie šios 
vasaros Romuvos stovyklą, diskusi
jos ir vaišės. Stovyklą rengia To
ronto ir Hamiltono tuntai. Regist
ruotis iki liepos 1 d., įmokant $20 
reg. mokesčio, kuris įskaitomas į 
bendrą mokestį. Registruoja “Šatri
jos” tuntininkė ps. Kazilevičiūtė 
(P.O. Box 120, Concord, Ont. L4K 
1B2, tel. (416 ) 669-1838). Stovykla 
veiks pagal varžybinę programą, nu
statytą iš anksto specialaus štabo. 
Jokių kitų užsiėmimų, kurie nesi
derins su bendrine programa, sto
vykloje nebus. Laikraštėlio redakto
re išrinkta Jūratė Biretaitė.

a Mindaugo dr-vės iškyla į Romu
vą — birželio 23-24 d.d. Iškyloje bus 
įžodis ir pranešimas apie žiemos var
žybų rezultatus.

o Jaun. skautės išlaikė egzaminus: 
į II pat. 1. A. Puzerytė, į I pat. I. 
M. Gailiūtė, I. Freimanaitė, G. Jo- 
nytė, D. Grybaitė; jūr. sk. II pat. I. 
R. Rauth ir R. Totoraitytė. C. S.

'(0®> S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

ko-
A.

Kauno “Bangos” krepšininkių 
manda, vadovaujama trenerio 
Puidoko, lankėsi Etiopijoje. Kaunie
tės 47:14 rezultatu įveikė Adis Abe- 
bos profsąjungų rinktinę ir taipgi 
lengvai laimėjo dvejas rungtynes su 
Adis Abebos rinktine: pirmąsias — 
65:24, antrąsias — 46:28.

Vilniaus universiteto sporto klu
bas “Mokslas”, minėdamas šios augš- 
tosios mokyklos 400 metų sukaktį, 
surengė studentų lengvosios atleti
kos varžybas. Dalyvių buvo susilauk
ta beveik 160. Savo lengvaatlečius 
Vilniun atsiuntė devyni universitetai: 
R. Vokietijos Greifswaldo, Krokuvos 
Jogailos, Odesos, Kišiniovo, Tbilisio, 
Tartu, Rygos, Minsko ir Alma Atos. 
Sporto šventė buvo pradėta Vilniaus 
universiteto dainų ir šokių ansamb
lio atlikta programa. Studentams te
ko varžytis aštuoniolikoje rungčių, 
kuriose septynias pirmąsias vietas 
laimėjo vilniečiai. Iš pasiektų geres
nių rezultatų minėtini: tbilisietis T. 
Meladzė 100 m nubėgo per 10,9 sek., 
vilnietė V. Valiūnaitė — 400 m per 
57,1 sek., rygietis A. Zveinikas — 
3000 m — per 8 min. 24,8 sek., vil
nietis V. Vansevičius rutulį nustūmė 
18 m 36 cm, Tartu un-to atstovas A. 
Savka Į augštį iššoko 2 m 10 cm, vil
nietis E. Ciuldė teisuoliu į tolį nu
šoko 14 m 46 cm. Lygiagrečiai buvo 
pravestos Vilniaus ir Rygos univer
sitetų varžybos, kurias laimėjo vil
niečiai.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas “The Trade Winds” motelis St. Petersburge, Floridoje, kurio savininkė yra 
Rūta Kriaučiūnaitė, Kanados lietuvaitė, neseniai ten įsikūrusi

GARBENS

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankytų 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

E S TA T E
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

DVIBUTIS (DUPLEX). Trečias butas, pusė, Lakeshore rajone; iš 
viso 13 kambarių; platus ir gilus sklypas; įmokėti apie $20.000; vie
na skola.
MARGARETTA G-VE. 9 kambariai, arti Bloor gatvės, atskiras na
mas su privačiu įvažiavimu, sumodernintas; atvira skola; įmokėti 
apie $15.000.

ROYAL YORK-WESTWAY. —- Beveik naujas 3 miegamųjų viena
augštis; pilnai užbaigtas rūsys, lygus išėjimas į daržą; daug vais
medžių; 2 židiniai, modernios prausyklos ir virtuvė; gražus vaizdas, 
už sklypo — upelis (neužstatytas namais), graži, rami gatvelė,' 
visi augštesnės kainos namai. Prašoma kaina — $125.000. Viena 
skola.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame s®. ssį, gsa zg ra ja
TORONTO LIETUVIŲ /4WIA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA: IMA
10%
91/2%
91/4% 
9’/4% 
83/4%
6%

už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių

10,/2% už asm. paskolas

10'/4% už mortgičius

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

Lietuvos vyrų krepšinio pirmeny
bes, surengtas jau 45-tą kartą, lai
mėjo Kauno “Drobės” komanda, sa
vo varžovus įveikusi 14-je rungtynių. 
Tiek pat pergalių buvo pasiekęs ir 
Vilniaus “Statybininkas” su menkes
niu įmestų krepšių skaičiumi. Vil
niečiams įteikti sidabro medaliai. 
Bronzos medalius išsikovojo Kauno 
“Atleto” krepšininkai, laimėję 12 
rungtynių. Pirmenybėse dalyvavo 16 
krepšinio komandų iš įvairių Lietu
vos miestų. Kaikurios komandos tu
ri labai gražius lietuviškus pavadi
nimus: Biržų “Širvėna”, Kauno “Pi
lėnai”, Alytaus “Poringė”.

Klaipėdoje kasmet rengiamos šei
myninio krepšinio pirmenybės, ku
riose susitinka iš šeimos narių suda
rytos komandos. Šiemetines pirme
nybes laimėjo Paulauskų šeimos ko
manda, kuriai vadovavo buvęs So
vietų Sąjungos krepšinio rinktinės 
kapitonas Modestas. Be paties Mo
desto, komandoje žaidė du jo bro
liai — statybos inž. Edmundas iš 
Kauno, klaipėdietis mokytojas Ema
nuelis, visų trijų brolių sūnūs, kurie 
yra moksleiviai ir studentai. Pau
lauskų komanda 92:55 rezultatu nu
galėjo pernai šias varžybas laimėju
sią jūrų kapitono padėjėjo Kazimie
ro Budrio šeimos komandą. Tokių 
pirmenybių iniciatorium buvo minė
tasis klaipėdietis K. Budrys, įsteigęs 
pereinamąją taurę. Šiemetinėse pir
menybėse dalyvavo šeimų komandos 
iš aštuonių Lietuvos miestų ir ra
jonų.

Vilniaus “Žalgirio” futbolo koman
da, žaidžianti pirmojoje lygoje, pir
menybių pradžioje buvo devintoje 
vietoje, vėliau iškopė į septintą ir 
dabar jau įsitvirtino šeštoje vietoje, 
po 11 rungtynių turėdama 13 taškų. 
Dvi “Žalgirio” komandos varžovės 
yra atsilikusios vienu tašku. Galimas 
dalykas, žalgiriečiai pasivys ir pra
lenks penktoje vietoje esančią “Ku- 
banės” komandą. Šioje vidurinėje 
lygoje, kuri vadinama pirmąja, žai
džia net 24 komandos.

Komandines Lietuvos stalo teniso 
pirmenybes moterų grupėje laimėjo 
“Darbo rezervų” rinktinė — A. Stan- 
kienė, R. Garkauskienė ir J. Dani
levičiūtė, vyrų grupėje — Vilniaus 
"Elektrono” komanda, kurią sudarė 
M. Krejeris, Z. Rusakevičius, R. Ba- 
laiša, B. Jurkaitis ir C. Bankauskas.

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

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

Broker o Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

REALTOR*

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

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktiko.

1000 College St. • LE 1-3074 • sov. p. užbaik

CTCDUftSI’Q HIDQ 406 Roncesvalles Ave.dlETllJlnd rUna Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PETER/photographers

Z374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipę 769-4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

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



Lietuviai Čikagoje į
A. SAU LAI T IS

ANTANAS LUIS MARKUS buvo 
įšventintas dijakonu kartu su 19 ki
tų Čikagos arkivyskupijos seminari
joje balandžio 28 d. Seneliai kilę iš 
Ukmergės, Šiaulių ir Biržų, o tėvai
— motina Valerija ir a.a. Antanas 
jau gimę JAV. Kunigu bus įšven
tintas 1980 m. gegužės mėn. ir tiki
si dirbti lietuvių parapijoje. Dija- 
kono stulą — lietuvišką juostą 
tikėjosi dėvėti 6 mėnesių praktikos 
metu lietuviškoje parapijoje. Deja, 
į vienintelę toje dijakonu programo
je dalyvaujančią lietuvių parapiją 
buvo paskirtas lenkas dijakonas. 
L'etuviui teks dirbti vietinėje šiau
rės miesto dalies parapijoje su ke
turiais kunigais.

Paklaustas, kodėl nori dirbti lie
tuvių parapijoje, atsakė, esą prieš 
mirtį senelė sakė paliksianti jam 
kažką labai brangaus. Būdamas dar 
vaikas ir iš senelių prisiklausęs apie 
pilis, kunigaikščių žygius, įsivaizda
vo kad tai būsiąs koks senovinis kar
das ar pilies paveikslas. Paūgėjęs su
prato, kad tas lobis yra lietuviškas 
paveldėjimas — tiek kultūra, tiek 
senelių pasakojimai apie gyvenimą, 
gamtos grožį ir praeitį (Chicago Sta
te universitete baigė istorijos moks
lus dar prieš stodamas seminarijon). 
Lietuviai seneliai jam paliko gerą 
įspūdi savo lietuviška kilme, kuriai 
A. Markus priskyrė jų rūpestį pagal
bos reikalingaisiais ir gilų nuoširdu
mą. Namie nebuvo kalbama lietuviš
kai, tai A. Markus stengėsi lankyti 
pamokas toli nuo seminarijos, daly
vauti lietuviškuose renginiuose, tal
kinti kapelionui Neringos stovyklo
je, aplankyti Lietuvą. 1978 m. arki
vyskupijos pusvalandžiui paruošė 
programą apie Lietuvą ir Čikagos 
lietuvius, pasirūpinęs to miesto lie
tuvių šventovių skaidrėmis.

_ Čikagos arkivyskupijoje pamaldos 
laikomos 18 kalbų. Dėl didelio kata
likų skaičiaus ypatingų privilegijų 
turi ispaniška ir lenkiška sielovada
— seminaristai arkivyskupijos lėšo
mis siunčiami į Meksiką ir į Len
kiją mokytis kalbos, o vieninteliam 
savo klasės lietuviui yra sunkiau iš
sikovoti “nepripažintos” mažumos 
teises ir galimybes. Ir šiais laikais 
jam tenka atsilaikyti prieš spaudi
mą, esą būti etnišku yra priešinga 
K. Bendrijos visuotiniškumui. A. L. 
Markus teigia, kad lietuviams kunigų 
vis labiau truks, todėl tikisi visą 
gyvenimą lietuviams tarnauti. Dėlto 
turėtų jau dijakonu būdamas dirbti 
lietuvių parapijoje.

Gražiu pavyzdžiu dijakonui A. 
Markui yra kun. Tomas Kasputis, 
taip pat trečios kartos lietuvis (Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje Brigh
ton Parke), kuris tiek lietuviškai 
išmoko, kad jau ištisi metai pamoks
lus sako.

Naujasis dijakonas linkęs ir į lie
tuvišką meną — eilę metų pas diev- 
dirbį Antanų Poskočimą mokosi sta
tyti lietuviškus kryžius ir savo darbo 
koplytstulpį pastatė motinos namų 
kieme, šią koplytėlę padovanos vie
nam seselių vienuolynui, o namams 
pagamins naują.

JAUNIMO TEATRAS suvaidino 
Šekspyro 5 v. dramą “Vasarvydžio 
nakties sapnas” gegužės 20 d. Re

žisavo Darius Lapinskas, scenai pri
taikęs Antano Miškinio vertimą. 
Teatro valdyba — Ilona Dapkienė, 
Salomėja Daulienė ir Danutė Vikto- 
rienė rūpinosi bilietų platinimu ir 
kitais reikalais, o jaunieji aktoriai 
ilgą laiką rūpestingai mokėsi savo 
vaidmenis. Moderniai dekoruotoje ir 
apšviestoje scenoje (apšvietėja — 
Vida Momkutė) vaidino 16 gimna
zistų, kurių tarpe ypatingai gerai 
pasirodė Hermijos vaidmenį atliku
si Daiva Mikūnaitė. Entuziastingai ir 
su tėvų parama vaidintojai rengėsi 
šiam pirmam savo spektakliui. Ak
toriai pakankamai garsiai ir įdomiai 
vaidino, tik kartais, susirūpinę iš
moktu tekstu, kiek skubėjo. Vaidi
no Violeta Dirvonytė, Edvardas šu- 
laitis, Audrius Viktorą (taip pat 
ypatingiau pasireiškęs), Laura Lau- 
ciūtė, Rūta Valavičiūtė, Viktoras 
Radvila, Vytas šulaitis, Gaja, Ni
da ir Raminta Pemkutės, Vida Sei- 
butytė, Rita Dapkutė ir elfai — 
Laima Vadeišaitė, Aurelija Vaiče
kauskaitė ir Aušrinė Mikutaitytė.

VINCO KRĖVES 25 m. mirties 
proga vakaronę gegužės 11 d. su
rengė “Santara-šviesa”. Vakaro ve
dėja Nerija Linkevičiūtė pakvietė il
gai su rašytoju gyvenusį ir bendra
vusi Kostą Ostrauską papasakoti 
įspūdžių apie V. Krėvę-Mickevičių, 
o Nijolę Martinaitytę — paskaityti 
ištraukas iš “Raganius”. Dalia Sruo- 
gaitė-Bylaitienė vakaro programą pa
pildė savo atsiminimais.

NEOLITUANAI gegužės 13 d. su
laukė gausios publikos Vilniaus uni
versiteto 400 m. minėjime. Tauti
nėm spalvom ir korporacijos skydu 
papuoštą sceną papildė dar šešių or
ganizacijų vėliavos. Įžanginėje daly
je kalbėjo Jolita Kriaučeliūnaitė, Vi
da Jonušienė, himnus giedojo sol. 
Roma Mastienė, akompanuojama dr. 
Živilės Modestienės. Pagrindiniais 
kalbėtojais buvo dr. John Cadzow 
iš Kent State universiteto ir dr. Vin
cas Maciūnas, pats buvęs Vilniaus 
universiteto profesoriumi. Iš Fila
delfijos atvykęs dr. Maciūnas dau
giau dėmesio kreipė j XVI š. Lietu
vos kultūrinio gyvenimo sąlygas ir 
į tautinį atgimimą XIX š., susijusį 
ir su universitetu. Izabelė Žmuidzi- 
nicnė iš Ročesterio paskaitė J. Pu- 
zino, Putino ir Balio Sruogos raštų 
ištraukas. Minėjimas baigtas tradi
ciniu “Gaudeamus”.

LIETUVIŲ DIENĄ Čikagos bei 
apylinkių lietuviai rengia liepos 1 
šiaurės vakarų priemiestyje. Tai jau
nimo kongreso finansų komisijos ir 
specialaus komiteto renginys Euro
poje įvyksiančiam jaunimo kongre
sui paremti. Vieta didelė — vien tik 
automobiliam yra 2,000 vietų. Tiki
masi įdomiai įvairių organizacijų 
ruošiamai, sporto, žaidimų, chorų ir 
tautinių šokių programai sukviesti 
didelį dalyvių skaičių.

e Ačiū Dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro mus 
praėjusių amžių paveldėtojais (Chan
ning).
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73 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 —liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tek 537-3060 • 532-8772 
2385 Dundas St. W., Toronto Telefonas 537-2165 

Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

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

e NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai i Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

9 Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
9 Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA ® 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

.Toronto Lietuvių Namų valdyba ir revizijos komisija 1979-80 m. laikotarpyje. Sėdi iš kairės: S. Banelis, B. Bedar- 
fienė, A. Senkus (valdybos pirm.), A. Jucys (rev. komisijos pirm.); stovi: M. Yčas, B. Jackus, T. Stanulis, A. 
Pacevičius, S. Kuzmas, A. Šileika, H. Lapas, B. Saplys, J. Slivinskas. Trūksta J. Cicėno
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SKAITYTOJAI PASISAKO

TORONTO
A.a. Anastazijos ščepavičie- 

nės mirties proga jos šeimos na
riai gavo iš Lietuvos laišką, ku
riame rašoma: “Atleiskite, ilgai 
nerašiau, nes visi užuojautos žo
džiai tokioje baisioje valandoje 
yra ypatingai banalūs. Tik vie
nintelė mūsų Sopulingoji Moti
na, kuri, suklupusi po savo Sū
naus kryžiumi ir pergyvenusi 
kančias, gali suteikti ramybę. 
Mes visi esame mažytės gyveni
mo dulkės — labai greit išsisky
rusios vėl susitiksime amžiny
bėje.”

Apie choro “Aras” koncertą 
Montrealyje balandžio 21 d. 
platų straipsnį “Naujienose” 
parašė buvusi Lietuvos valsty
binės operos solistė E. Karde
lienė. Ji entuziastiškai išgyrė 
chorą, jo dainavimą, ypač jo di
rigentą V. Verikaitį, linkėdama 
pasarajam ilgiausių metų ir 
sveikatos, “kad jis, suorganiza
vęs vis naujus chorus, dar ilgai 
juos taip artistiškai valdytų ir 
savo bei choro koncertais džiu
gintų visus mus,, išblaškytus po 
tolimas' šalis”. Prie aprašymo 
buvo pridėta ir V. Verikaičio 
nuotrauka.

Pagerbta jauna šeima. Pra
ėjusį savaitgalį naujai įsigytame 
Jono ir Kristinos Povilaičių na
me įvyko giminės pobūvis — 
prieš vienerius metus susituo
kusiai lietuviškai šeimai palin
kėta sėkmės Mississaugoje.

Toronto lietuvių vyrų choras 
“Aras” “TŽ” paaukojo $50. Dė
kojame už paramą.

Estų dainų šventė įvyko ge
gužės 26 d. Varsity arenoje, To
ronte. Ją surengė Š. Amerikos 
estų dainininkų sąjunga, minė
dama 110-tąsias estų dainų 
švenčių metines. Dainavo vaikų, 
moterų ir vyrų chorai (tautiniais 
drabužiais), 10-ties dirigentų 
(tarp jų trys moterys) pakaito
mis vadovaujami. Grojo du estų 
orkestrai, kurių vienas estų liau
dies muzikos instrumentų. Prieš 
baigiant koncertą Estijos him
nu, chorai kartu su publika su
dainavo vieną patriotinę dainą. 
Po koncerto, kuris truko 3 va
landas, chorų vedėjai buvo pa
gerbti, uždedant kiekvienam 
ant kaklo po laurų vainiką su 
tautiniais estų kaspinais. Daly
viai su chorais užpildė arti pu
sės salės, ši šventė bei koncer
tai vyko 3 dienas — gegužės 25, 
26, 27 įvairiose Toronto patal
pose.

Iš lietuvių šioje dainų šven
tėje dalyvavo ir Lietuvai atsto
vavo gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas.

Etninių kalbų kursams bei 
mokykloms (Heritage Lan
guage Program) Ontario vyriau
sybė paskyrė daugiau lėšų. Švie
timo ministerė dr. B. Stephen
son 1979. V. 15 pranešė, kad 
nuo 1979 m. rugsėjo 1 d. Onta-

MŪSŲ UNIVERSITETO PRADŽIA
(Atkelta iš 7-to psl.) 

ras Sarbievijus, išgarsėjęs Eu
ropoje lotyniškais raštais, mo
kęsis Vilniaus universitete, ap
dainavo Lietuvą.

Jėzuitai palaikė ir tautinę lie
tuvių savigarbą keliančią vadi
namąją Palemono teoriją, skel
busią, kad lietuviai yra kilę iš 
romėnų, kad savo kilme garbin
gesni už lenkus. Tai skatino 
daugiau domėtis ne tik lotynų, 
bet ir lietuvių kalba. O tai 
anuo metu buvo labai svarbu: 
silpnino universiteto auklėtinių- 
lietuvių pasidavimą lenkiškumo 
dvasiai, nutautimui.

Tarybinė spauda apie to me
to K. Bažnyčios veiklą, jau ne
kalbant apie jėzuitų ordiną, kal
ba vos ne keiksmažodžiais, ypač 
kai piešiamas socialistinis vaiz
das. Bet yra istorinių faktų, ku
rie griauna iš anksto susidarytą 
pažiūrą apie jėzuitus socialiniu

klausimu. Atsiverskime 1588 
metų laidos Lietuvos Statutą ir 
pamatysime, kad šis svarbiau
sias tuometinės Lietuvos teisi
nis dokumentas skelbia, kad 
“krikščionis negali būti vergas” 
(gi Lietuva visa tada buvo krikš
čioniška!). Profesorius jėzuitas 
M. Smigleckis propagavo iš 
esmės pažangias ekonomines re
formas. Savo veikale apie palū
kanas griežtai smerkė baudžia
vą. Ir tai suprantama: jis buvo 
susipažinęs su platesniu pasau
liu, turėjo didelę patirtį ir ge
rai buvo įsigilinęs į krikščiony
bės esmę socialiniu klausimu. 
Tokių mokslininkų jėzuitų un- 
te buvo ir daugiau.

Tiems, kurie nori objektyviai 
žinoti mūsų universiteto istori
ją, tegul šios čia pareikštos min
tys bus kaip paskatinimas kri
tiškai pažvelgti į tarybinėje 
spaudoje tendencingus darbus 
apie mūsų universitetą.

rio vyriausybė mokės $13.50 už 
pamoką (instructional hour) 
toms mokykloms, kur yra etni
nių kalbų programa ir bent 10 
mokinių klasėje, ši parama bus 
padidinta 50 et. už mokinį kla
sėms, kurių mokinių skaičiaus 
vidurkis yra daugiau kaip 10. 
Jei klasėje yra 25 ar daugiau 
mokinių, bus mokama iki $21.00 
už pamoką. Tai bus provincinės 
valdžios parama, neskaitant vie
tinio pobūdžio lėšų. Dėlto švie
timo vadybos galės etninių kal
bų klases steigti ir jas išlaikyti 
vien iš gaunamos provincinės 
vyriausybės paramos, šia para
ma naudojasi Toronto Maironio 
mokykla ir lituanistiniai kursai. 
Jei Ontario provincijoje yra li
tuanistinių mokyklų, kurios mi
nėtos paramos dar negauna, ja 
turėtų pasirūpinti per vietines 
švietimo vadybas arba per KLB 
švietimo komisiją.

Prieš naująjį Sov. Sąjungos 
pilietybės įstaytmą ypačjąutriai 
reaguoja jaunoji karta, gimusi 
Kanadoje. Didžiojoje spaudoje 
pasirodo jos atstovų laiškai, 
“The Toronto Star” dienraštyje 
iki šiol buvo išspausdinti laiškai 
Lydijos Radzevičiūtės (“I am 
not Russian”) ir Vaidos Jay 
(“Scared by new Soviet law”). 
Daugiau informacijų apie sovie
tinę pilietybę bus “TŽ” sekan
čiuose numeriuose.

ŠYPSENOS
Sąžiningas balsuotojas 

Teisėjas klausia kaltininką: 
— Tamsta gavai $20, kad bal

suotume! už respublikonus?
— Taip, pone teisėjau.
— Paskui gavai $20, kad bal

suotume! už demokratus?
— Taip, pone teisėjau.
— Ir už ką gi balsavai?
— Aš esu padorus pilietis ir 

balsavau pagal savo sąžinės bal
są .. .

Napoleonas ir ministeris
Napoleonas, būdamas nepa

tenkintas iždo ministeriu, įsakė 
jam pasitraukti.

— Turiu vilties, jog Jūsų Di
denybė nekaltinate manęs pi
nigų išeikvojimu?

— Norėčiau, — atsakė Na
poleonas, — nes žinau, kad va
gystė turi savo ribas, o kvailu
mas — ne.

Aplinka veikia
Teisėjas: Atrodo, esate blo

gos aplinkos auka?
Kaltinamasis: Galimas daik

tas, nes per pastaruosius 15 me
tų dirbau prokuroro įstaigoje.

Parinko Pr. Alš.

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

siuvėjas
7 Riverview Gardens RUD! H. SCHNEIDER
(Bloor ir Jane) wro
Toronto, Ont. M6S 4E4 Telefonas 769-9535

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

TAI NE TIESOS JIEŠKOJIMAS ...
“TŽ” 17 nr. išspausdintas straips

nis “Nokautas teisybei”, parašytas 
buvusio Lietuvos bokso čempijono 
Rud. Mirono. Straipsnį mielai skai
čiau, bet kai priėjau prie jo pabai
gos ir Rud. Mirono padarytų išva
dų, truputį nustebau, nes straipsnio 
autorius nesiskaito su tiesa.

Ne mano reikalas atsakyti į tai, 
ką Rud. Mironas rašo apie okupuo
toje Lietuvoje išleistą knygą “Lie
tuvos boksas”. Visai kitas reikalas, 
kai Rud. Mironas paliečia mano pa
rašytą knygą “Sportas nepriklauso
moje Lietuvoje” I d., darydamas apie 
ją tokią išvadą: “Kažkieno atminčiai 
į senatvę sušlubavus, kaikam nepa
tikrinus arba perdaug kaikuo pasiti
kint, abi sporto gyvenimo knygos 
turi didelių prasilenkimų su tiesa, 
bent apie mane”.

Rud. Mironas pats rašo, kad tik 
trejus metus, būtent, 1927, 1928 ir 
1931 (suprantama, tik savo svoryje) 
buvo iškovojęs Lietuvos bokso meis
terio vardą. Mano knygos I dalies 
207, 225 ir 268 psl. apie tai labai 
aiškiai parašyta. Taigi, rašant apie 
R. Mironą mano nėra niekur prasi
lenkta su tiesa. Daugiau mano kny
goje apie R. Mironą kaip bokso 
meisterį nieko ir nerašoma.

Šitoks tiesos bei faktų nepaisymas 
prašosi išvados, kad ir kiti jo teigi
mai apie mano padarytas “klaidas” 
(1929 m. Lietuvos nugalėtojus ar 
1930 m. ir pan.) yra tokios pat ver
tės, kaip ir mano prasilenkimas su 
tiesa, rašant apie R. Mironą.

O kad kartais pirmenybių duome
nys sutinka su Lietuvoje “Lietu
vos bokse” paskelbtais duomenimis, 
nėra joks nusikaltimas. Tik viena 
galiu pasakyti: Lietuvoje rašantiems 
gal yra daugiau galimybių nors krei
va akimi žvilgterėti į buvusių rung
tynių lapus (jeigu jie tebėra ne
sunaikinti) ar pilnus periodinių lei
dinių komplektus, kuriuose anos 
rungtynės buvo aprašytos, negu man 
šio kontinento bibliotekose ir pa
drikuose leidiniuose.

Lietuvos bokso pirmenybių duo
menis su nugalėtojų vardais turė
jau daug anksčiau, t.y. gerokai prieš 
išleidimą knygos “Lietuvos bok
sas”, kurią gavau tik 1977 m. pabai
goje, kai mano rankraštis jau buvo 
spaustuvėje.

Skaitytojus, kurie mažai susipaži
nę su boksu, R. Mironas klaidina, 
nes rašo klaidingus atsiminimus. 
Pirmiausia, Lietuvos bokso pirmeny
bėse buvo griežtai vadovaujamasi 
pirmenybių taisyklėmis, pagal ku
rias dalyviai jose galėjo dalyvauti 
tik savo svorio kategorijoje (anuo 
metu buvo 8, o dabar — 11). No
rintieji dalyvauti pirmenybėse tu
rėjo įsirašyti tik per savo organiza
cijas pirmenybių komitete ir sumo
kėti starto mokestį. Teisėjai gauda
vo iš komiteto dalyvių sąrašą ir pa
gal jį turėjo pasverti, ar įsirašęs 
atitinka nurodyto svorio kategori
ją. Jei pasvertasis neatitiko nurody-. 
tos svorio kategorijos, negalėjo daly
vauti pirmenybėse. Ringo teisėjai 
neturėjo jokios teisės pasiūlyti ar 
perkelti pirmenybių dalyvius iš vie
nos kategorijos į kitą (nelygių ka
tegorijų boksininkai galėjo rungty
niauti tik draugiškose rungtynėse, 
bet ne pirmenybių).

Maišyti nuotraukas man visai ne
buvo reikalo. Aš visus originalus ga
vau iš buvusių sportininkų, kurie 
antroje nuotraukos pusėje užrašė ką 
ši ar ta nuotrauka reiškia ar ku
rie asmenys yra nusifotografavę. Už 
tai paskolinusiems esu dėkingas.

Jei mano knygose kaikur yra ne
tikslumų, tai jie įvyko be blogos 
valios — dėl duomenų stokos ar 
korektūros klaidų.

Daugiau į jokią polemiką su R. 
Mironu ar kitais dėl mano kiįygų 
“Sportas nepriklausomoje Lietuvo
je” nesileisiu.

Jonas Narbutas
LIETUVIAI IR ŽYDAI

Skaitydamas “TŽ”, susidariau 
įspūdį, kad leidžiate pasisakyti vi
siems apie rimtus lietuviškus reika
lus. Todėl jūsų laikraštis yra įdo
mus visiems. Va, kad ir Lietuvos žy
dų problema. Esame matę Argenti
nos kino teatruose filmus, rodančius 
kaip 1940 m. įžygiavo rusų kariuo
menė. Kaune publika pasitiko ją su 
gėlėmis, bet daugelio pasitinkančių 
veidai buvo nelietuviški. Žinoma, 
nevisi Lietuvos žydai buvo komu
nistai — jų dalis irgi nukentėjo nuo

rusų bolševikų. Taip pat žydai ne
gali kaltinti visos lietuvių tautos žy
dų naikinimu, bet kerštas iššaukia 
kerštą. Dar carų laikais Lietuvos žy
dai, vaikščiodami po kaimus, išdavi- 
nėdavo lietuvius į caro kariuomenę. 
Mano senelis sakydavo, kad tokie 
esą žydų priesakai. Kai žydas supyk
davo ant lietuvio, sakydavo: "Aš tau 
uždėsiu raudoną kaunierių”. Tai 
reiškia — pranešiu uriadnikui, kad 
esi karinio amžiaus.

Šiandien daug kas pasikeitė, ir 
buvę žydai komunistai keikia Rusi
ją. Daugelis jų nenori nieko žinoti 
apie savo tautiečius Marksą, buvusį 
Raudonosios Armijos steigėją Leibą 
Bronšteiną — Leoną Trockį, kurį 
Stalinas nugalabijo Meksikoje.

Mes, lietuviai, kurie kovojame 
už laisvos Lietuvos valstybės atsta
tymą, turime jieškoti draugų, o ne 
priešų. Dėlto kartais su žydais, sim
patizavusiais bolševikams, o dabar 
nusivylusiais, neapsimoka ginčytis. 
Kartais ir jie gali būti mums drau
gai. Skaitytojas iš Argentinos

“VIENO BUTO ISTORIJA”
Tokiu pavadinimu išspausdinta 

“TŽ” 12 nr. žinutė iš pavergtos Lie
tuvos. žinutėje nurodoma, kad 1. 
Meškienė Vilniuje apgaulingai iš
nuomojo nesamus butus, iš anksto 
paimdama nuomos pinigus. Vilniaus 
teismas “išradingai” Meškienei jau 
davęs “valdiškus namus”, atseit, pa
sodino į kalėjimą. Visa tai rodo, kad 
sovietai po 60 metų “negirdėtai di
delės pažangos” nepajėgia žengti su 
gyventojų prieaugliu, su naujų na
mų statyba bei senų remontavimu. 
Dėlto žmonės yra priversti butais 
spekuliuoti.

Butų ir privačių kampelių speku
liacija nėra joks Meškienės išradi
mas, nes ji tiek sena, kiek ir pati 
sovietų valdžia. Šį visą reikalą pla
čiai aprašo savo knygoje “Russians” 
buvęs žymus sovietų žurnalistas Le
onidas Vladimirovas, dabar gyvenąs 
JAV-se.

Toje knygoje aprašomi dalykai, 
kurie sovietų santvarkoje oficialiai 
“neegzistuoja”, bet kurie ne tik yra, 
bet dargi įsišakniję. Tai, ką mes va
diname spekuliacija, sovietuose reiš
kia apsirūpinimą buitiniais reikme
nimis.

I. Meškienė nėra jokia naujo nusi
kaltimo išradėja. Ji tik parodo, kad 
sovietų moralė palengva jau įsigali 
ir pavergtoje Lietuvoje. g getkug

TAUTA IR KUNIGAI
Daugelis tėvų laužo galvas — į 

kokį užsiėmimą nukreipti savo besi
mokančius sūnus. Užsiėmimų yra 
gana daug, bet tarp jų visų yra vie
nas prasmingiausių, apie kurį tėvai 
mažai bepagalvoja. Tai kunigystė. Ji 
nėra amatas ar užsiėmimas. Kuni
gystė yra kažkas daug geresnio ir 
garbingesnio. Tai yra pasiaukojimas 
Dievui, tėvynei ir visai žmonijai.

Pagalvokime, kas beliktų iš mūsų 
pavergtos tautos ar iš mūsų pačių 
išeivių, jei neturėtumėme savo tar
pe gerų ir pasišventusių kunigų. Kas 
palaiko stiprų ir didvyrišką tikėjimą 
į Dievą ir tėvynės laisvę? Ar ne ku
nigai? Kad didžioji mūsų tautos da
lis dar stipriai tikinti, kad dar ne- 
visos šventovės uždarytos tėvynėje, 
kieno tai nuopelnas? Ar ne mūsų 
kunigų? Kas šiandieną beliktų iš 
mūsų be jų? Kas išeivijoje mus šau
kia prie Viešpaties, kas stato gra
žias lietuviško stiliaus šventoves, kas 
skleidžia krikščionišką ir brolišką 
meilę tarp mūsų, nežiūrint mūsų po
litinių bei kitokių įsitikinimų, kas 
kuria gerus labdaros junginius, kas 
leidžia dvasinę spaudą, kas rūpinasi 
krikščioniška lietuviška kultūra, kas 
dirba sunkiose sąlygose misijų kraš
tuose . . . ? Atsakymas aiškus — ku
nigai.

Deja, mūsų kunigų eilės smarkiai 
retėja tiek tėvynėje, tiek išeivijoje. 
Kas stos jų vieton tęsti to švento 
darbo, jeigu jiems pakeisti neturime 
pakaitų? Ar mums ne gėda prieš 
Dievą ir kitų tautų išeivius, kad iš 
mūsų beveik vieno mil jono tautiečių 
pajėgiame vos kelis kunigus paruoš
ti? Du ar tris kas metai.

Mieli tėveliai, jei savo šeimose tu
rite gerų sūnų, kurie linkę į pamal
dumą, paskatinkite ir padėkite jiems 
visomis išgalėmis eiti į Viešpaties 
vynuogyną, nes darbas tenai bus 
Viešpaties brangiausiai apmokamas.

M. J.
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Anapilio žinios

— Šį sekmadienį Sekminės — šv. 
Dvasios atsiuntimo šventė.

— Dėkojame įsijungusiems Į ka
pinių lankymo pamaldas: prel. J. Ta- 
darauskui, kun. A. Simanavičiui, 
kun. J. Staškui ir kun. L Kemešiui; 
sol R. Strimaičiui, parapijos chorui, 
jo vadovui muz. S. Gailevičiui ir 
muz. J. Govėdui; talkininkams, pa
ruošiant iškilmes — VI. Paliuliui, 
Br. Mackevičiui ir A. Aulinskui.

— Šv. Jono liet, kapinėse nuo 
šios savaitės pradžios yra užrakina
mi prie įvažiavimo vartai (norint su
laikyti viešą pravažiavimą per kapi
nes nieko bendro neturintiems su 
kapinėmis) Vartai bus atidaromi lai
dotuvių dienomis arba specialiomis 
kapinių lankymo dienomis. Prie ga
ražo yra pastatoma speciali sąšla
voms dėžė, kuri bus specialios bend
rovės išvežama. Taigi, ateityje są
šlavų problema kapinėse priklausys 
nebe nuo kapinių administracijos, 
bet nuo pačių kapinių kapų puošėjų.

— Šventovės skoloms mokėti au
kojo $500: E. Senkuvienė (pagal a.a. 
Felikso valią); po $100: J. Riauba ir 
A. S. Kalūzos; $50: S. Leparskienė.

— Praėjusią savaitę šv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti: a. a. Juozas Ge
nantis, gegužės 29 d. — a. a. Andrius 
Povilaitis.

— Ryšium su lietuvių demonstra
cija sekmadienį, birželio 10 d., no
rinčių važiuoti autobusais į Otavą 
registracija vyksta sekmadienį po 
pamaldų par. salėje.
<— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v. r., 

už Riaubų šeimos mirusius; sekma
dienį 10 v. už a. a. Stasę Kiauleikie- 
nę, 11 v. už a. a. Anastaziją ščepavi- 
čienę (užpr. V. D. Gruodžiai) ir a. a. 
Gerardą Balčiūną.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 27 d. Šv. Juozapo ligo

ninėje mirė a.a. Andrius Povilaitis, 
82 m. amžiaus. Velionis paliko liū
dinčius: žmoną Jievą, sūnus — Au
gustą, Jurgį, Algį ir Vytautą bei še
šis vaikaičius, seseris — Jievą Fran- 
kienę, Lydiją Švarcienę, Emiliją Kai
rienę, Martą Tunikaitienę ir brolį 
Joną. Pašarvotas buvo Turner ir 
Porter, York koplyčioje. Budėtuvės 
įvyko 8 v.v. Išganytojo šventovėje, 
York koplyčioje. Antradienį, 10 v.r., 
po gedulingų pamaldų Išganytojo 
šventovėje velionis buvo palaidotas 
lietuvių kapinėse, Mississaugoje. 
Vieton gėlių šeima prašo aukoti Iš
ganytojo evangelikų parapijos defi
citui padengti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmas mėnesio penktadienis 

— birželio 1. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose iš anksto susita
rus su parapijos kunigais.

— šis sekmadienis, birželio 3, mė
nesio pirmasis. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— Sekminių šventė šį sekmadienį. 
Dviejų dienų pasiruošimui šv. Dva
sios šventei vadovaus mons. V. Bal
čiūnas. Birželio 1, penktadienį, 7.30 
v. v., Mišios šventovėje, po kurių Pa
rodų salėje seminaras ir diskusijos 
tema: “šv. Dvasios veikimo apraiš
kos Bažnyčioje, parapijoje ir asme
niniame gyvenime”. Birželio 2, šeš
tadienį, 3.30 v. p. p. šventovėje: pa
skaitos, pamokslai ir 5 v. Sekminių 
vigilijos Mišios

Sekmadienį, birželio 3, mons. V. 
Balčiūno pamokslai per visas Mišias. 
Specialios maldos su procesijomis 
per 10 ir 11.30 v. Mišias, šeimų pa
laiminimas po 10 ir 11.30 v. Mišių 
prie altoriaus

— A. a. Juozas Genautis, 66 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės Šv. Jo
no kapinėse. Paliko žmoną Oną, sū
nų Juozą, dukrą Nijolę Marijošienę 
ir brolį. Lietuvoje mirė: Rožė Čepai
tė, dr. S. Čepo sesuo; Marija Kubie- 
nė, Onos Beniušienės sesuo; Povilas 
Didžiulis, M. Dausienės ir V. Zentinš 
brolis.

— Salės remontui ir inventoriui 
pirkti aukojo: J. O. Skėriai $50, L. 
J. Pužai $50, B. Urbelis $50, B K. 
Žutautai $50, T. Galinienė $30, E. K. 
Šlekiai $30, A. D. Puteriai $30.

— Parapijos choras savo sezono 
darbą užbaigs birželio 17 d.

— Naujam pianinui pirkti aukojo: 
S. B. Sakalai $300, V. E. Verikaičiai 

t$100.
— Į “Aušros” stovyklą, kuri pra

sidės liepos 1, priimami vaikai nuo 
7 iki 18 m amžiaus. Dar trūksta vi
rėjų. Kreipiamės į mamytes, kurios 
galėtų ateiti į pagalbą vienai ar 
dviem savaitėm. Stovyklą organizuo
ja par. tarybos jaunimo sekcija, ku
riai pirmininkauja L. Kuliavienė.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Zigmą 
Laurinavičių, užpr. J. Lekutis, 8.30 
už Dervinių šeimos mirusius, užpr. 
S. Dervinienė, 9 v. už Joną Gudaitį, 
užpr. V. Gudaitis, 9.30 už Antaną ir 
Sofiją Laurinavičius, užpr. vaikai; 
sekmadienį 8 v. už Antaną Sapijoni, 
užpr. B. Sapijonienė, 9 v. už Antaną 
Balnį, užpr. G. Kuchalskienė, 10 v. 
už Adolfą Šapoką, užpr. A. E. Sudi- 
kai, 10.45 tretininkių intencija, užpr. 
valdyba, 11.30 už parapiją, 7 v. v. už 
Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekū
nienė.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui paremti KLB Toronto 
apylinkės valdyba rengia plačios apimties

birželio 3, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namų 
Mindaugo menėje (1573 Bloor Street West)

PROGRAMOJE: "Atžalynas", "Gintaras", Daiva Stadytė (išraiškos šokis) ir kt.
Sūrio ir vyno vaišės. Įėjimas — $5.00 (už viską).

demonstracija Otavoje
(prie Sovietų Sąjungos pasiuntinybės 285 Charlotte St.)

birželio 10, sekmadienį, 2 valanda po pietų
BUS REIKALAUJAMA laisvės politiniams kaliniams, protestuojama prieš 

Lietuvos okupacijų, tautos rusinimų, prisimenant sibirinius trėmimus

SPECIALŪS AUTOBUSAI išvažiuos nuo 
Toronto Lietuvių Namų birželio 10 dieną, 
8 vai. ryto. Jaunimui kelionė nemokama.

suaugusiems — $15.00. REGISTRUOTIS: 
Lietuvių Namuose telefonu 532-3311 arba 
Prisikėlimo par. raštinėje tel. 533-0621

Visus dalyvauti kviečia
Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti

Maloniai kviečiame atsilankyti į Prisikėlimo 
parapijos vaidybos sambūrio statoma 
kardinolo Newmano pirmųjų krikščionių 
4 veiksmu drama

FABidūLĖ
š.m. birželio 10, sekmadienį/ 4 v.p.p., Bilietai —$4,

. pensininkams irPrisikėlimo parapijos salėje. studentams — $3.

M MONTREAL
Aušros Vartų parapijoje gegužės 

13 d. buvo neeilinė šventė: dalyvau
jant vyskupui V. Brizgiui ir jėzuitų 
provincijolui kun. L. Zarembai, bu
vo pirmoji vaikų Komunija, Sutvir
tinimo sakramentas, Motinos Die
nos minėjimas ir lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas.

Sv. Mišias atnašavo vysk V. Briz- 
gys, asistavo kun. L. Zaremba ir kun. 
J. Kubilius. Vysk. V. Brizgys pasakė 
turiningą ir gilių minčių pamokslą. 
Pirmąją Komuniją priėmė 4 vaikai, 
Sutvirtinimo sakramentą — 26. Šiai 
šventei vaikus paruošė seselė Tere
sė. Mišių metu giedojo sol. A. Keb- 
lys, o choras rinktinėmis giesmėmis 
ir Haendelio “Aleliuja” visus šven
tiškai nuteikė. Šventovė buvo pilnu
tėlė dalyvių. Buvo matyti svečių iš 
Toronto, Niujorko, Otavos ir kitų 
vietovių. Tai — seneliai, krikštatė
viai ir kiti giminės.

Motinos Dienos minėjimas ir 
mokslo metų užbaigimas įvyko po 
pamaldų AV parapijos salėje. Turi
ningą paskaitą skaitė Milda Len
kauskienė iš Klevelando. Paskaita 
savo turiniu skyrėsi nuo anksčiau 
girdėtų. Kalbėtoją publika palydėjo 
garsiais plojimais.

Mokslo metų užbaigimo iškilmei 
vadovavo mokytoja Marija Malcienė. 
Mokinių vardu kalbėjo abiturientė 
Daiva Piečaitytė, išreikšdama padė
ką mokytojams, kurie per 10 metų 
daug ko išmokė. Mokytojus mokiniai 
papuošė gėlėmis. Mokyklos baigimo 
pažymėjimus įteikė vysk. V. Brizgys. 
jis pasidžiaugė jaunimu, palinkėjo 
viso geriausio ir priminė tolimesnes 
pareigas: “mylėti savo kalbą, tėvy
nę ir visokiais būdais padėti, kad 
mūsų tėvynė Lietuva vėl būtų lais
va”. Inž. A. Kličius, KLB Montrealio 
apylinkės pirmininkas, abiturientams

Įteikė dovanas — po menišką knygą- 
albumą: “Lietuvių šeimos tradici
jos”. Mokyklą baigė 11 mokinių: 
Dainius Jonas, Dasys Andrius, Gruo
dytė Karia, Jurkutė Živilė, Lapinai
tė Ramona, Naruševičiūtė Gaila, 
Ottaitė Karolina, Piečaitytė Daiva, 
Valiulytė Valė, Vazalinskaitė Edita, 
Žurkevičiūtė Rūta.

Gražus buvo mokinių pasirody
mas. Seselei Teresei vadovaujant ir 
akordeonu pritariant, malonu buvo 
klausytis gražių dainų: “Mamytė”, 
“Baltijos vėjelis”, “Lokys” (mažie
ji sukėlė daug juoko), “Palankėj, 
palankėj”, “Lietuva — šalis gražio
ji”.

Inos Lukoševičiūtės tautiniai šo
kiai buvo gerai paruošti. Mokiniai 
pašoko Kepurinę, Kubilą, Jaunys
tės šokį, Blezdingėlę ir kt. Pačių ma
žųjų pašoktas “Noriu miego” sukėlė 
linksmo juoko, šokiams akordeonu 
grojo Linas Staškevičius.

Baigiamąjį žodį tarė inž. A. Kli
čius, KLB Montrealio apylinkės pir
mininkas, dėkodamas vysk. V. Briz
giui, kun. L. Zarembai, paskatininkei 
M. Lenkauskienei, mokytojams, mo
kiniams ir visiems atsilankiusiems. 
Ypatingą padėką išreiškė mieloms 
motinoms, kurios jaunuosius augin- 
damos parodė begalinę meilę, kant
rybę ir nuoširdų rūpestį. Iškilmės 
baigtos Tautos himnu.

Minėjimą rengė KLB Montrealio 
apylinkės valdyba. Po minėjimo bu
vo vaišės, dalyvaujant ir vysk. V. 
Brizgiui. žmonių atsilankė laba 
daug.

Kazys ir Veronika Ottai iš Toron
to buvo atvykę į Montreal} ir daly
vavo anūko Romo pirmosios Komu
nijos iškilmėse. Keletą dienų viešėjo 
sūnaus Romo šeimoje ir lankėsi pas 
senus pažįstamus. A. A.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. i. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

i miė MŪNTREHLJŪ LIETIMU 
ijtzih hredjtū urna
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

— Būrelių lankymas šią savaitę: 
antradienį pas U. Bleizgienę ir tre
čiadienį pas Silviją ir Ed. Burrows. 
Sekmadienį, 9.30, pamaldos ir apie 
3 v.p.p. būrelis renkasi pas G. Bun- 
tinienę Wasagoje.

— Parapijos iškyla įvyks birželio 
24 d. Humber Trails parke. Dėl 
(fantų) laimikių prašome susisiekti 
su M. Dambariene ir E. šturmiene.

— Sveikiname p.p. O. Delkus jų 
30 metų vedybinės sukakties proga.

Lietuvių Namų žinios
— LN priežiūrai reikalingas tar

nautojas. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į LN vedėjo raštinę.

— LN Vyrų rengiama poilsio 
stovykla prasidės T. T. pranciškonų 
stovyklavietėje liepos 29, sekmadie
nį, ir truks dvi savaites iki rugpjū
čio 11 d.

■ — Pakartotinai pranešama, kad 
organizuojamas lietuviškas orkest
ras. Tuo reikalu pasitarimas įvyks 
LN birželio 6, trečiadienį, 8 v. v. As
menys, norintieji į orkestrą įsijung
ti, kviečiami j šį pasitarimą atsilan
kyti. Orkestrui vadovaus muz. instr. 
A. Pralgus-Pralgauskas.

— LN Vyrų rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, birželio 17 d., 
Clairville Parke. Toje pačioje vie
toje, kur buvo ir pernai.
' — Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 200 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: A. ir A. Ješmantai iš 
Čikagos, p. p. Karkliai iš Mičigano, 
N. Bagdžiūnienė iš Montrealio, p. p. 
Šalčiai iš Barrie, Ont.

Demonstracija 
Otavoje

Kanados Lietuvių Komitetas 
žmogaus Teisėms Ginti rengia 
demonstraciją Otavoje, prie 
So v. Sąjungos atstovybės rūmų, 
birželio 10, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Birželinių trėmimų metinių pro
ga bus reikalaujama laisvės lie
tuviams kaliniams, kovojan
tiems už žmogaus teises, būtent: 
Viktorui Petkui, Baliui Gajaus
kui, Petrui Paulaičiui, Vladui 
Lapieniui, Petrui Plumpai, Ni
jolei Sadūnaitei, Onai Pranskū- 
naitei ir kitiems. Specialūs au
tobusai išvažiuos nuo Toronto

ausrus

$10 nuolaida tiems, 
kurie užsiregistruos 
iki birželio 28 d.

LIEPOS 1-14 D.D. WASAGOJE
Registruotis Prisikėlimo parapijos raštinėje Telefonas 
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 (416) 533-0621

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ......................6.0 %
Taupomąsias s-tas ................... 9.25 %
Pensijų planas ........................ 9 %
Term. ind. 1 m....................... 10.25%

Asmenines ................................11.5%
Nekiln. turto ............................. 11 %
Čekių kredito ...........................12 %
Investacines nuo ..................... 12 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nu6 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 3 3-2904

PARDUODAMI žemės sklypai | šiau
rę nuo Toronto prie gero susisieki
mo (400 greitkelio); yra ir pastaty
tų vienaaugščių namų. Teirautis 
vakarais teL 535-6209 pas Joną.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tek 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.

Lietuvių Namų birželio 10, sek
madienį, 8 v.r. Jaunimui kelio
nė nemokama, suaugusiems — 
$15. Registruotis L. Namuose 
tel. 532-3311 arba Prisikėlimo 
par. raštinėje tel. 533-0621. Vi
sų Kanados vietovių lietuviai 
kviečiami aktyviai dalyvauti.

Dail. A. Tamošaičio paskaita 
apie kilimų audimą — birželio 
6, trečiadienį, 7.30 v.v., Anapi
lio Parodų salėje. Plačiau — 
žiūr. 7 psl.

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas — 
birželio 12, antradienį, 8 v.v., 
“Tž” patalpose Anapilyje. Val
dybos posėdis — tą pačią dieną 
6.30 v.v., “TŽ” patalpose. Visi 
nariai, ypač pareigūnai, privalo 
dalyvauti.

Daugiakultūris festivalis, ren
giamas visos Kanados mastu, 
šiais metais įvyks liepos 15- 
28 d.d. Halifakse ir kituose še
šiuose N. Škotijos provincijos 
centruose. Festivaliui paskirta 
$270.000. Federacinė vyriausy
bė (buvusi) jam paskyrė $250.- 
000, N. Škotijos vyriausybė — 
$20.000. Festivalį rengia dau
giakultūris Kanados direktoria- 
tas (jam vadovavo min. N. Cafi- 
kas) ir Daugiakultūrė N. Škoti
jos Draugija. Pastarajai pavesta 
koordinuoti festivalio rengimą, 
o Kanados Etninio Meno Tary
bai — vadovauti programai. Ar 
lietuviai šiame festivalyje daly
vaus, neturime žinių. Tuo rei
kalu, atrodo, reikėtų kreiptis į 
Canadian Folk Arts Council. In
formacijas festivalio reikalu tei
kia Susan Lewis (613) 994-2155.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
rengiamas birželio 13, trečiadie
nį, 8 v. v., Brocktono mokyklos 
salėje (Bloor — Brock gatvių 
sankryžoje). Meninėje progra
moje iš lietuvių dalyvaus vyrų 
choras “Aras”. Minėjimą ren
gia Baltiečių Federacija, kuriai 
šiemet pirmininkauja latvių at
stovas T. Kronbergs. Valdyboje 
lietuviams atstovauja — J. R. 
Simanavičius ir J. Kuraitė.

Toronto tautybių savaitė, va
dinama Karavanu, bus birželio 
22-30 dienomis. Tai didžiausias 
Š. Amerikos kultūrinio-pramo- 
ginio pobūdžio festivalis. Jame 
šiais metais dalyvaus per 50 pa
viljonų, kurie bus įrengti įvai
rių tautinių grupių turimose pa
talpose. Nauji paviljonai šiemet 
bus trys, būtent, Dawson mies
to, Dragonville ir Jeruzalės. Pa
starojo miesto paviljone bus at
stovaujamos trys kultūros — žy
dų, arabų ir krikščionių. Lietu
viams atstovaus tradicins pavil
jonas “Vilnius”, kuris bus 
įrengtas Prisikėlimo par. patal
pose. Jo Įrengimu ir programa 
rūpinasi KLB Toronto apylin
kės valdyba ir įvairių sričių ko
mitetai

šios komunistinės lietuvių or
ganizacijos tebeveikia Toronte: 
Lietuvių Moterų Draugija, Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų Draugi
ja (pirm. J. Yla), Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Jos daro susi
rinkimus savoje salėje (Claire- 
mont St.), rengia išvykas. Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Klube spie
čiasi pensininkai ir naudojasi 
“■New Horizons” finansine val
džios parama.

Visus kviečiame j

filmų vakarą
Bus rodomi du JONO MEKO filmai —

“The Brig” ir “Circus Notebook”
birželio 5, antradienį, 8 v.v.,

LIETUVIŲ NAMUOSE, Karaliaus Mindaugo menėje
Rengėjai —
LN Jaunimo Būrelis

Kaina — $1.00.
Būsite pavaišinti kava.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
žmuidzinas ir ponia dalyvavo 
gegužės 23 d. Ontario premjero 
W. G. Davis ir ponios priėmime 
Toronto konsulams pagerbti, 
suruoštame Kleinburgo paveiks
lų galerijos patalpose.

“The Toronto Star” dienraš
tis 1979. V. 28 laidoje pranešė 
apie 15 naujų kardinolų pasky
rimą. Vienas jų, neminimas są
raše, galįs būti lietuvis vysku
pas, kurio pavardė neskelbiama 
dėl sovietinių pareigūnų perse 
kiojimo. Vadinamasis kardino
lo paskyrimas “in pectore” pa
skelbiamas tada, kai susidaro 
palankios sąlygos.

CANDLELIGHT
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Jaunimo ekskursija bei šo
kiai laive, kurie turėjo įvykti 
birželio 22 d., atšaukiami ry
šium su Karavanu ir “Vilniaus” 
paviljono programa.

“Harbourfront Happenings” 
biuletenis 10 nr. įdėjo didelę 
nuotrauką Gabi-Lynn Stripinis 
su įrašu — paaiškinimu, kad ji 
šveicarų klubo š. m. balandžio 
mėnesį buvo išrinkta “Miss Ber
ne” (Šveicarijos sostinės pavadi
nimas) ir atstovaus šveicarų 
bendruomenei Karavane.

“The Toronto Star” 1979. V. 
27 metropolinio Toronto žinių 
skyriuje išspausdino reportažą 
apie nemokamą sveikatos patik
rinimą gegužės 26 d. “Harbour
front” viešbutyje, šiuo tikrini
mu pasinaudojo 150 asmenų. Jų 
tarpe minimas Juozas Žukas, 
kuris išreiškė savo pasitenkini
mą tikrinimo rezultatais. Jo 
sveikata esanti gera, nors esąs 
72 m. amžiaus. Ir tai todėl, kad 
daug šoka kiekvieną savaitgalį 
su jaunom merginom.

Kapinių diena, šio pavasario 
kapinių lankyme ir pamaldose 
dalyvavo daug tautiečių ne tik 
iš Toronto ir Hamiltono, bet ir 
iš tolimų Kanados ir net JAV 
vietovių. Visi skubėjo aplankyti 
savo artimuosius, kurių šiose 
kapinėse ilsisi 1013. Konceleb- 
racines Mišias atnašavo prel. 
J. Tadarauskas, kun. A. Sima
navičius, kun. P. Ažubalis, kun. 
J. Staškus, dalyvaujant kun. L. 
Kemešiui. Pamaldų metu giedo
jo par. choras, vadovaujamas 
muz. S. Gailevičiaus ir muz. J. 
Govėdo. Solo giedojo sol. R. 
Strimaitis. Po pamaldų pašven
tinti nauji paminklai. Jų tarpe 
ir dailus paminklas a. a. sol. A. 
ščepavičienei (replika iš Kaune 
jos tėveliui pastatyto paminklo), 
dalyvaujant su žvakutėmis Ana
pilio Moterų Būrelio narėms. 
Po iškilmių visi rinkosi į didžią
ją Anapilio salę, kur Lietuvos 
Kankinių kat. moterų draugijos 
narės buvo paruošusios pietus 
su kavute. Deja, esant labai 
daug dalyvių, uolioms šeiminin
kėms visko pritrūko. . .

Lietuviška radijo programa 
“Gintariniai aidai” veikia Ha
miltone ir pageidauja, kad lie
tuviškos veiklos informacijos, 
liečiančios ypač jaunimą, būtų 
jai siunčiamos tiesioginiu keliu, 
nes laikraščiai ateina pavėluo
tai. Programos vedėjo adresas: 
E. Stungevičius, 8 Sanders 
Blvd., Hamilton, Ont. L8S 3H8. 
Ši programa veikia jau pusantrų 
metų ir yra transliuojama iš 
CFMU — FM stoties 93.3 ban
ga (McMaster Radio) kiekvieną 
sekmadienį nuo 2 v.p.p. Iš ra
dijo programos vedėjo laiško 
“TŽ” matyti, kad tai ypač lietu
vių jaunimui skirta programa.

KLK Moterų Draugijos Delhi 
skyrius “TŽ” paremti atsiuntė 
$50 auką. Dėkojame už pagalbą.

Lietuvių tautodailės paroda, 
surengta Anapilio Moterų Bū
relio Anapilio Parodų salėje ge
gužės 26-27 d. d., sulaukė gau
sių žiūrovų, juoba, kad tai buvo 
kapinių lankymo dienos. Paro
dos lankytojai gėrėjosi A. Jasiū- 
no audiniais ir V. Veselkos dro
žiniais. Audiniuose spindėjo lie
tuviški raštai, spalvos ir kompo
zicija. Daug kas norėjo įsigyti jo 
audinių, bet dauguma jų nebu
vo skirti pardavimui. A. Jasiū- 
nas yra Kauno meno mokyklos 
mokinys, dirbęs mokytoju Ša
kių gimnazijoje. Domėtis audi
mu pradėjo nuo mažens ir ilgai
niui jį tiek ištobulino, kad pasie
kė augštą lygį. V. Veselka buvo 
išstatęs savo drožinius — kry
žius, koplytėles, lėkštes, humo
ristines figūras. . . Didžiausias 
jo drožinys buvo — trys kryžiai, 
kuriuos nupirko dail. J. Bakis. 
Lankytojai gėrėjosi paprastais, 
bet lietuvio širdžiai artimais 
drožiniais. Jų autorius V. Vesel
ka yra inžinierius, dailę studi
javęs pas dail. E. Kulvietį Uk
mergėje; kilęs iš Paprėniškio k., 
Ukmergės apskr. Drožinėti pra
dėjo nuo mažens ir iki šiol yra 
padaręs daug drožinių, radusių 
prieglaudą pas gausius savo tau
tiečius. Abu minėti dailės mėgė
jai gyvena Detroite ir savo lais
valaikį skiria pamėgta jai kūry
bai. Jiedu yra dalyvavę dauge
lyje parodų įvairiuose JAV ir 
Kanados miestuose.

Šią parodą atidarė Anapilio 
Moterų Būrelio pirm. B. Mažei
kienė, kuri su kitomis valdybos 
narėmis daugiausia ir rūpinosi 
parodos reikalais.


