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Nenutylantis balsas
Su birželio mėnesiu kasmet atgyja viena iš mūsų tau

tos tragedijų, būtent, sibiriniai trėmimai, kurie visus taip 
giliai sukrėtė, kad pasidarė neužmirštami. Nors jau baigia
si ketvirta dešimtis metų nuo pirmųjų masinių trėmimų, 
bet iš tautos atminties jie neišdyla. Ir vargu ar kada jie 
išdils, nes sukrėtimas palietė ne tik tuos, kurie buvo iš
vežti į Sibirą ir ten mirė arba praradę sveikatą grįžo Lie
tuvon, bet ir visus kitus. Kitaip tariant, tai buvo gilus 
skausmas, kuris nuaidėjo per visą tautą ir tebeaidi šian
dieną net išeivijoje, gyvenančioje toli nuo savo tėvynės 
krantų. Kitataučiai, kuriems mūsų skausmas yra svetimas, 
kartais abejingai žiūri į mūsų birželinių trėmimų minėji
mus, demonstracijas, skundus vyriausybėms, pamaldas ir 
t.t. Jiems tie dalykai atrodo nesuprantami. Nevienas jų 
pataria užmiršti praeitį, kuri esanti labai toli nuo š. Ame
rikos, ir gyventi dabartimi bei ateitimi. Deja, skausmas 
tokių patarimų neklauso. Jis tam ir yra, kad skatintų mus 
liudyti tautos tragediją tarptautinėje plotmėje. Jeigu to 
skausmo nejaustume, greitai užmirštume ir taptume tin
giais tautos skausmo išdavikais. Mūsų paskirtis — visur 
liudyti sibirinę tragediją, tokią retą žmonijos istorijoje, 
ir tuo sugėdinti kaltuosius.

DĖLTO išeivijos rengiami sibirinių trėmimų minėji
mai nėra beprasmiai. Iš vienos pusės jie yra mūsų 
liudijimas tautos kančios kitataučių visuomenėje, iš 

kitos — jie perteikia tragedijos atgarsius jaunajai kartai, 
kad ji pajustų ką reiškia masinis tautos naikinimas. Juk 
tai lietuvių, latvių ir estų “holocaust”, kuris iki šiol filmo 
nesusilaukė, bet iš tautos gyvenimo liko neišdildomas. Gal 
kada ateis laikas, kad filmų ekranuose ateities kartos 
matys ir baltiečių "deginamąją auką”, bet kol kas turime 
pasitenkinti kuklesniais žygiais — pamaldomis, minėji
mais, protestais, demonstracijomis, leidiniais. Tai daryti 
skatina ir tai, kad sibiriniai trėmimai, pradėti 1941 metais, 
nesiliauja ir dabar. Tiesa, nėra masinių trėmimų, bet yra 
daugybė pavienių asmenų, ištremtų į Sibiro lagerius ir 
kalėjimus. Niekas nežino Čia jų skaičiaus, bet tikriausiai 
jų yra šimtai, jei ne tūkstančiai. Be to, Lietuvos jaunimas 

.. ... yra. .verčiamas atlikti karinę tarnybą Sibire arba .kituose 
tolimuose Sov. Sąjungos plotuose. Tai irgi savotiški trem
tiniai, neturį teisės tarnauti ne tik Lietuvos kariuomenė
je, kurią išardė okupacinė rusų valdžia, bet ir pasilikti 
sovietiniuose daliniuose, esančiuose Lietuvos žemėje. Tai
gi, ir dabar Sibiras lietuviams yra šiurpi bausmės vieta.

ŠIUO metu sibiriniai trėmimai jaudina išeiviją labiau 
nei kitais metais ryšium su įkalinimu bei ištrėmimu 
tokių tautiečių, kaip Viktoras Petkus, Balys Gajaus

kas, Vladas Lapienis, Petras Paulaitis, Petras Plumpa, Ni
jolė Sadūnaitė, Ona Pranskūnaitė ... Jie tebėra kankinami 
Sibire. Kartais pasigirsta žinių, kad sovietai amerikiečių 
spaudimo dėka išleidžia vieną kitą į laisvąjį pasaulį. Deja, 
nė vienas iš kalinamųjų veikliųjų lietuvių pastaruoju metu 
nebuvo išleistas. Atrodo, kad išeivijos balsas nėra pakan
kamai stiprus ir kad jis nepasiekia viršūnių, kurios daro 
sprendimus atitinkamais momentais. Dėlto reikia tą balsą 
stiprinti, turimas jėgas nukreipti į vyriausybes ir pla
čiąją visuomenę. Pagirtina yra iniciatyva Kanados Lietu
vių Komiteto žmogaus Teisėms Ginti, kuris ėmėsi inicia
tyvos rengti platesnio masto demonstraciją Otavoje prie 
Sov. Sąjungos ambasados rūmų birželio 10 d. Tai turbūt 
viena sėkmingiausių priemonių atkreipti dėmesį į sibirinę 
bylą, reikalauti laisvės kalinamiems Viktorui Petkui, Ba
liui Gajauskui ir kitiems, kurie yra tironijos pasmerkti už 
tiesą, už laisvę, už pagrindines žmogaus teises. Jie nėra 
nusikaltėliai, bet laisvės kovotojai, kuriems priklauso di
džiausia pagarba, o ne bausmė. Jų kova yra ne tik lietuvių, 
bet ir visos žmonijos kova, besireiškianti nenutylančiu 
balsu.

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ II KARINIAME VARŠUVOS AERO
DROME SUTIKO kardinolas S. Wyszynskis ir Lenkijos preziden
tas H. Jablonskis, čia jo taipgi laukė kariuomenės garbės sargyba, 
nes komunistinis Lenkijos režimas oficialiai Joną Paulių II priėmė 
kaip Vatikano valstybės vadą. Jo vizitą buvo bandoma sujungti su 
komunistinės Lenkijos 35 metų sukaktimi, nors iš tikrųjų popie
žiaus atvykimas yra religinio pobūdžio, susietas su Lenkijos glo
bėjo šv. Stanislovo 900-tosiomis mirties metinėmis. Aerodrome 
Jonas Paulius II pabučiavo Lenkijos žemę ir kardinolo S. Wyszyns- 
kio buvo pasveikintas prasmingais žodžiais: “Jūs savo rankose 
turite džiaugsmo pilnas mūsų širdis, o po kojomis — garbingą 
Lenkijos žemę.” Iškilmingas Mišias Jonas Paulius II su 200 kunigų 
koncelebravo centrinėje Varšu-e-

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja vyriausybė
Konservatorių vadas J. Clar- 

kas premjero pareigas iš P. E. 
Trudeau oficialiai perėmė bir
želio 4 d. generalinio gubernato
riaus E. Schreyerio rezidencijo
je. Pirmą kartą Kanados istori
joje iškilmę transliavo televizi
ja. Rašant šias eilutes, tradici
nis premjero J. Clarko ir jo mi- 
nisterių kabineto prisaikdini
mas dar nebuvo prasidėjęs. 
Trūko tikslių žinių ir apie nau
jąjį ministerių kabinetą. Neofi
cialiais duomenimis, finansų 
ministerių premjeras J. Clarkas 
pasirinko Londono ekonomikos 
mokyklą baigusį advokatą John 
Crosbie, buvusį Newfoundland!- 
jos finansų minister} 1972-74 m. 
Teigiama, kad žvejybos ministe
rija teko kitam Newfoundlandi- 
jos atstovui James McGrath, 
energijos išteklių — advokatui 
Ramon Hnatychyn iš Saskatū- 
no, vartotojų reikalų — Allan 
Lawrence. J. Clarkas yra jau
niausias Kanados premjeras, 
birželio 5 d. sulaukęs tik 40 me
tų amžiaus. Politinę karjerą yra 
pradėjęs 1962-72 m. konservato
rių vado R. Stanfeldo asistentu, 
parlamentan išrinktas 1972 m.

Naująjį Kanados parlamentą 
premjeras J. Clarkas žada su
šaukti tik spalio mėnesį, kai mi
nisterių kabinetas susipažins su 
valdžios problemomis ir paruoš 
planus ateičiai. Balsavimo re
zultatai porą kartų buvo pasi
keitę, perskaičiavus balsus, bet 
šiuo metu tebėra tokie patys, 
kaip ir rinkimų dieną: konser
vatoriai turi 136 atstovus, libe
ralai — 114, socialistai — 26, 
kreditistai — 6. Pasikeitimų ga
li ir vėl įvykti dėl kaikuriose 
vietovėse daromo balsų patikri
nimo. Opozicijos vado P. E. 
Trudeau atstovų skaičių vienu 
sumažins buvusio užsienio rei
kalų ministerio D. Jamiesono 
pasitraukimas iš federacinės po- 
politikos, provincinės liberalų 
vadovybės perėmimas New- 
foundlandijoje. J Kanados par
lamentą jis buvo išrinktas šioje 
provincijoje, o dabar pakeitė 
pasitraukiantį liberalų vadą W. 
Rowe. Provincijos konservato
rių premjeras B. Peckfordas 
naujiems parlamento rinki
mams yra pasirinkęs birželio 18 
d. Liberalams rinkiminiame va-

(Nukelta į 8 psl.)

Kanados beržai ir kiti medžiai, sužaliavę pavasarį, primena tėviškes pavergtoje Lietuvoje Nuotr. Vyt. Maco

Sovietų ambasada ramina
Naujasis Sov. Sąjungos pilietybės įstatymas tebejaudina įvairių

Kilus susijaudinimui Kanado
je dėl naujojo Sov. Sąjungos pi
lietybės įstatymo, jos ambasada 
Otavoje per spaudą ir specialiu 
pranešimu savo biuletenio 79 
(29) numeryje š. m. gegužės 16 
d. paneigė didžiojoje spaudoje 
paskelbtas informacijas. Pasak 
biuletenio, tai esanti antisovie- 
tinė propaganda. Panašius pa
reiškimus išsiuntinėjo ir sovie
tinė kelionių agentūra “Globe 
Tours” Toronte. Jų interesas — 
nuraminti kanadiečius, kad ne
atsisakytų kelionių į Baltijos 
valstybes ir Sov. Sąjungą.

Deja, tas raminimas nėra 
tvirtas. Visų pirma minėtasis 
biuletenis cituoja tiktai 3-čiąjį 
pilietybės įstatymo paragrafą, 
kuris išeiviją mažiausiai liečia. 
Svarbiausi yra kiti paragrafai. 
Tai aiškiai matyti iš naujojo 
pilietybės įstatymo teksto verti
mo, paskelbto “Tiesoje” 1978 
m. gruodžio 3 d. laidoje. Ten 
5-sis paragrafas sako: “Jeigu 
TSRS pilietis gyvena užsienyje, 
tai savaime neužtraukia TSRS 
pilietybės netekimo”. Aštuntasis 
paragrafas: “Asmeniui, kuris 
yra TSRS pilietis, nepripažįsta
ma užsienio valstybės piliety
bė”. Vienuoliktasis 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”. Dvyliktasis paragrafas 
liečia mišrios pilietybės tėvus ir 
sako, kad jų vaikas yra TSRS 
pilietis, jeigu vieno iš tėvų jo 
gimimo metu nuolatinė gyvena
moji vieta buvo TSRS teritori
ja-

Šie paragrafai gali būti vie
naip ar kitaip interpretuojami- 
aiškinami. Sovietinėje praktiko
je yra įprasta vienaip aiškinti 
dalykus užsieniečiams, kitaip — 
vidaus gyventojams. Reikia ne
užmiršti, kad šalia minėto pilie
tybės įstatymo yra vykdymo tai
syklės, kurios atskirais atvejais 
lemia įstatymo pritaikymą. Tos 

taisyklės nėra skelbiamos, ir 
dėlto sunku tiksliai žinoti, kaip 
sovietų pareigūnai įstatymą tai
kys konkrečiais atvejais.

Specifinė kategorija yra bal- 
tiečiai. Naujasis pilietybės įsta
tymas jų nemini, bet jų įpilieti
nimas Sov. Sąjungon buvo mini
mas 1940 m. Ar Sov. Sąjunga 
tebelaiko piliečiais baltiečius, 
pasitraukusius užsienin, nevie
nodai aiškinama. Ukrainiečių 
teisininkas Juri Lurje, imigra
vęs Kanadon 1974 m., rašyda
mas apie sovietinę pilietybę uk
rainiečių išeivijos spaudoje, mi
ni, kad baltiečiai, kurie gyveno 
Baltijos valstybėse iki 1940 m. 
rugsėjo 7 d., yra laikomi Sov. 
Sąjungos piliečiais, nors dabar 
gyventų užsienyje. Tokiais esą 
laikomi ir tie, kurie išvažiavo 
be leidimo ir atsisakė grįžti, ši 
instrukcija apimanti ir Klaipė
dos krašto gyventojus.

Jei tikėti Sov. Sąjungos am
basados Otavoje pareiškimui, 
baltiečiai, gyveną užsienyje, nė
ra laikomi sovietų piliečiais, jei
gu nustatytu laiku nesiregistra- 
vo konsulate. Bet ar taip iš tik
rųjų yra, tenka abejoti, nes mi
nėtasis pareiškimas rodo tik 
oficialų veidą, skirtą užsieniui, 
ir visai nemini pilietybės vyk
dymo taisyklių. Ar nebus kaip 
su sovietine konstitucija — teo
rija sau, o praktika sau.

Atrodo, kad ir Kanados užsie
nio reikalų ministerija laikosi 
atsargios linijos. Buvęs Trudeau 
vyriausybėje užsienio reikalų 
ministerių D. C. Jamieson pa
reiškė: “Malonu man pranešti, 
kad mano pareigūnai gavo pati
krinimą iš sovietų ambasados 
ir jų vyriausybės Maskvoje, jog 
naujasis įstatymas esmėje tėra 
sąvadas senųjų įstatymų bei 
taisyklių ir nieko nepakeičia 
praktikoje”. Be to, ministeris 
pažymėjo, kad konsulinė sutar
tis su Sov. Sąjunga, pasirašyta 
1967 m. liepos 14 d., tebegalio
ja. Joje sakoma: Kanados pilie-

tautybių išeivius
čiui, lankančiam Sov. Sąjungą 
su Kanados pasu ir sovietine vi
za, nebus kliudoma išvykti iš 
sovietų teritorijos vien dėlto, 
kad jo pilietybės klausimas yra 
nevienodai aiškinamas sovietų 
ir Kanados vyriausybių.

Tai atsargus diplomato pa
reiškimas, rodantis galimą skir
tingą sovietinę interpretaciją. 
O tokių atvejų gali būti ypač ta
da, kai lankytojas patenka į so
vietinio Saugumo rankas. Kas 
gali užtikrinti, kad sovietai to
kiu atveju nepasinaudos aštun
tuoju pilietybės įstatymo para
grafu? Diktatūriniame krašte, 
kur vyrauja ne teisės, o polici
nės jėgos sistema, viskas gali
ma.

# * v
Kanados užsienio reikalų mi

nisterija atsiliepdama į spaudos 
pranešimus apie naująjį sovie
tinės pilietybės įstatymą, š. m. 
gegužės 11 d. savo biuletenyje 
pareiškė, kad ji studijuoja ga
limas įstatymo pasekmes kana
diečiams. Remdamasi turimo
mis žiniomis, ji betgi mano, 
kad naujasis sovietų įstatymas 
esąs labiau specifiškas nei se
nasis, tačiau esmėje tėra seno
jo įstatymo sustiprinimas.

Be to, minėtame Kanados už
sienio reikalų ministerijos pra
nešime sakoma: “Departamen
tas aiškinasi su sovietų įstaigo
mis visas galimas naujojo įsta
tymo pasekmes kanadiečiams, 
įstatymo, kuris siekia toliau nei 
ligšiolinė patirtis. Tuo tarpu 
departamentas (ministerija) ste
bi ir toliau susidariusią būk
lę. Departamentas pažymi, kad 
Sov. Sąjungos vyriausybė, lai
kydamasi tradicijos, visuomet 
pripažino sovietinę pilietybę sa
vo valdinių, gyvenančių užsie
nyje, kaip ir jų vaikų, gimusių 
Sov. Sąjungoje ar užsienyje. 
Dėlto departamentas, kaip se
niau, taip ir dabar pataria 
tiems, kurie turi abejonių dėl 
sovietinės pilietybės, kreiptis į 
Sov. Sąjungos ambasadą.” M. 

vos miesto Pergalės aikštėje, 
kur buvo pastatytas didžiulis 
kryžius ir įrengtas altorius. Į 
šią aikštę lenkai buvo įleisti su 
specialiais bilietais. Jų išdalinta 
170.000, tačiau nuotraukose ti
kinčiųjų minia atrodo gerokai 
gausesnė. Spėjama, kad popie
žiaus sutikti Varšuvon buvo at
vykęs milijonas lenkų, beveik 
padvigubindamas gyventojų 
skaičių tą dieną. Popiežius Jo
nas Paulius II taip pat turėjo 
oficialų susitikimą ir su kom
partijos vadu E. Giereku, iš ku
rio dovanų gavo religinio pobū
džio gobeleną. E. Gierekas pri
minė komunistinės Lenkijos 35 
metų sukaktį ir netgi pareiškė 
padėką Sovietų Sąjungai už su
teiktą paramą. Jonas Paulius II 
kalbėjo apie grožį, džiaugsmą ir 
optimizmą. Prisiminė ir kolo
nializmą, kuris kartais būna ne 
tik ekonominis, bet ir politinis 
bei kultūrinis. Popiežiaus Jono 
Pauliaus II devynių dienų vieš
nagė Lenkijoje yra istorinė ■— 
pirmasis Kristaus vietininko ap
silankymas komunistinėje šaly
je. Spaudoje pasirodė trumpas 
pranešimas, kad Lodzės miesto 
psichiatrinėje ligoninėje buvo 
uždarytas Miroslavas Kimnes, 
rinkęs parašus peticijai, reika
lavusiai išsamių popiežiaus vizi
to televizijos laidų. Jų Lenkijos 
kompartija vengė, matyt, dėl 
Sovietų Sąjungos spaudimo. Po 
Jono Pauliaus II susitikimo su 
E. Giereku tuojau pat buvo grįž
ta prie komunistinės Lenkijos 
sukakties. Televizijų ekranuose 
buvo rodomi II D. karo vaizdai, 
kompartijos vadovaujamas Var
šuvos atstatymas.

Suėmė disidentus
Čekoslovakijoje buvo suimti 

8 disidentai, priklausantys žmo
gaus teises ginančiam sąjūdžiui 
“Charta 77”. Valstybės šmeiži
mu apkaltinti du pagrindiniai 
šio sąjūdžio kalbėtojai J. 
Dienstbieras ir V. Benda. Jiems 
gresia 10 metų kalėjimo. Tarp 
kitų suimtų sąjūdžio narių yra 
trys vyrai ir trys moterys. Atro
do, jų suėmimui turėjo įtakos 
V. Europos spaudoje pasirodęs 
pranešimas iš Prahos, kad čeko- 
slovakui, norinčiam įsigyti auto
mobilį, reikia 4.334 valandų už
darbio, o prancūzui užtenka 
1.434 valandų.

Nauja valdžia
Rodezijos valdymą perėmė 

negrų daugumos vyriausybė su 
premjeru vysk. A. Muzorewa ir 
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“Ateities” leidykla, pagrindinį dėmesį skirianti poezijai

prezidentu J. Gumede. Ministe
rių kabinete buvo palikti keturi 
baltieji, o buvęs premjeras I. 
Smithas kabinetan įėjo kaip mi
nisteris be portfelio. Oficialios 
iškilmės atidėtos iki rudens. Ti
kimasi, kad tautinės vienybės 
negrų daugumos vyriausybę ta
da oficialiai pripažins JAV ir 
Britanija. Tanzanijoje susitiko 
Rodezijos negrų partizanų va
dai R. Mugabė ir J. Nkoma. Jie 
nepripažįsta Rodezijoj pravestų 
parlamento rinkimų, naujos vy
riausybės ir žada tęsti partizani
nį karą iki galutinės pergalės. 
Tokiu atveju Rodezija, kaip ir 
kitos Afrikos negrų valstybės, 
taptų diktatūrine šalimi. Bene 
didžiausią dilemą prez. J. Car- 
teriui ir Britanijos premjerei 
M. Tatcher sudaro Nigerija, 
grasinanti ekonominiu boikotu, 
jeigu būtų suteiktas diplomati
nis pripažinimas naujajai Rode- 
zijai. Nigerijos svorį ypač jau
čia naftos stokojančios JA Vals
tybės — jos importas iš Nigeri
jos yra peržengęs $6 bilijonų 
sumą.

Atvira siena
Izraelio premjeras M. Begi

nąs ir Egipto prez. A. Sadatas 
Sinajaus sostinėje EI Ariše su
sitarė palikti atvirą sieną tarp 
Egipto ir Izraelio. Izraelitai ir 
egiptiečiai galės laisvai keliauti 
iš vienos šalies į kitą. Iš Izrae
lio kalėjimų buvo išleista 16 
arabų: 6 nuteisti už priklausymą 
nelegalioms organizacijoms ar 
bombų sprogimus, kurie baigė
si be gyvybės aukų, ir 10 kalin
tų be teismo. Jų išlaisvinimas 
yra diplomatinis prez. A. Sada- 
to laimėjimas prieš kitas arabų 
valstybes. Sueso kanalu pirmą 
kartą Izraelio istorijoje pasinau
dojo trys Izraelio karo laivai.

Jungiasi Europa
Bendrojon Rinkon 1981 m. 

sausio 1 d. įsijungs Graikija — 
dešimtoji valstybė šioje ekono
minėje europiečių organizacijo
je. Sutartį Atėnuose pasirašė: 
Graikijos premjeras C. Kara
manlis, Bendrosios Rinkos var
du — Prancūzijos prezidentas 
V. d’Estaingas. Pasirašymą ste
bėjo Belgijos, Italijos, Airijos, 
Liuksemburgo premjerai, Bri
tanijos, Danijos, Olandijos ir V. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterial. Prieš Graikijos įsijun
gimą 'Bendrojon Rinkon yra pa
sisakiusios dvi opozicinės parti
jos — komunistai ir socialisti
nis graikų sąjūdis.
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INCO darbininku streikas
Lietuvos upė Nemunas pavasari ties Ranibynu, kur gyveno Martynas Jankus su savo šeima ir j| saugojo

Viktoro Petkaus kančių keliai
Pastarųjų 20-ties metų laiko

tarpyje įvyko jau antras didelis 
streikas Sudburyje, INCO bend
rovėje, kurioje dirba nemažai 
lietuvių. Kai 1958 m. taip pat 
INCO bendrovėje Įvyko didelis 
streikas, tada plačiai skambėjo 
ir prokomunizmo atgarsiai. Pa
lyginus dabartinį streiką su 
1958 m. įvykusiu, tai anas buvo 
keleriopai teisingesnis. Tada 
bendrovė darbininkams nedavė 
nė cento pakėlimo, pervedė 
juos į 4 darbo dienų savaitę, 
atimdama per mėnesį po $70. 
Bet apie aną streiką buvo atsi
liepta neigiamai: Mine Mill uni
ja išvedė darbininkus į streiką. 
Tada buvo nubalsuota, rodos, 
66'/ išeiti į streiką. Balsavo 
darbininkai, ne komunistai. O 
unijos daug kur prokomunisti
nės. Tada spaudoje, net religi
niame laikraštyje, skambėjo: 
“Communism in Sudbury”.

Dabartinis streikas
Dabartinį INCO darbininkų 

streiką išprovokavo ne INCO 
bendrovė, bet komunistinė 
Steel Workers unija. Bendrovė 
darbininkams davė pakėlimą 
apie $1.00 į valandą per 3 metus 
ir kitų priedų. Bet komunistinė 
unija išvedė darbininkus į 8 
mėnesių ir dar ilgesnį streiką.

Pagaliau INCO bendrovė ir 
unija susitarė, kad darbininkai 
gaus už valandą $3,5 pakėlimą 
per 3 metus pinigais ir kitais 
priedais. Dabar eilinis darbinin
kas turėjo gauti į valandą $7,30, 
neskaitant pamainų priedo, sek
madienių priedų bei ypatingų 
švenčių priedų. INCO darbinin
kas, grįžęs į darbą, gauna $300 
ekstra mokestį. Ilgalaikio inva
lidumo pašalpa. Darbininkai su 
3-jų metų tarnyba gauna mini
mum $270. Reikia manyti, kad 
tiek mokės į mėnesį tiems, ku
rie anksti išeis į invalidumo 
pensiją. Anksčiau invalidumo 
pensiją gaudavo tie, kurie buvo 
išdirbę 10 metų. Jei INCO dar
bininkas atleidžiamas iš darbo, 
gauna iš bendrovės $40 papil
domą mokestį į savaitę. Po 35 
metų tarnybos galima išeiti į 
pęnsiją su $825 į mėnesį.

Bet ta sutartis buvo atmesta. 
Iš 11.700 unijos narių balsavo 
9.500 ir nubalsavo santykiu 
5.463 prieš 4.058 sutartį atmes
ti. Tą sutartį priimti rekomen
davo 14 unijos derybininkų iš 
16. Dabar bus reikalaujama 
gauti dar didesnį valandinį at
lyginimą, pilną pensiją po 30 
metų tarnybos (į pensiją galėtų 
išeiti 48 metų amžiaus), ji 
būtų $750 į mėnesį (“T. St.” 
1979. V. 13, 1 p.). Kokie bus to
limesnio streiko rezultatai, pa
aiškės vėliau.

Ar verta streikuoti?
Dar, rodos, 1958 m. “TŽ” vie

nas “ekonomistas” rašė, kad 
darbininkams nereikia streikuo
ti, nes bendrovės pačios darbi
ninkams pakelia atlyginimą. Ar 
tai tiesa? Tiesos labai mažai. 
Kai darbininkai gali streikuoti, 
gali ir laimėti, nors stygą per
tempti nėra gerai. Kad bendro
vė savo darbininkams, kurie ne
turi sąlygų streikuoti (pensinin
kai) normalaus pakėlimo neduo
da, tai rodo gyvenimo patirtis.

Toje pačioje INCO bendrovė
je 1948 m. vienas darbininkas 
išėjo Į pensiją su 42 metų dar
bo stažu. Jis į mėnesį gavo $65 
pensijos. Tada senatvės pensiją 
mokėjo tik nuo 70 m. amžiaus 
ir pensija buvo $70. Jis negau
na Kanados plano pensijos, nes 
tada tokios pensijos nebuvo. 
Gauna tik senatvės pensiją. Tai
gi, vieno INCO darbininko pen
sija siekia, skaitant su senatvės 
pensija, per $300, o kito, kuris 
dabar išeis į pensiją po 42 metų 
darbo stažo, skaitant visas 3 
pensijas, bus gerokai per 
$1.000 į mėnesį. Ar tai teisin
ga? Šias eilutes rašantis parašė 
INCO b-vės vadovui Kanadoje, 
kad visi INCO pensininkai pen
sijas gautų pagal paskutinę IN
CO ir unijos sutartį, atsižvel
giant į išdirbtą metų skaičių. Į 
tą laišką buvo neatsakyta ir ta 
linkme nebuvo nieko padaryta. 
Taigi, ano "ekonomisto" pasa
kymas, kad bendrovės pačios 
duoda gerus pakėlimus, yra ne
teisingas. J. J.

Padėka
Sulaukusiai palaimintos senatvės ir išvykusiai 
amžinybėn mūsų motinai bei ilgametei globėjai

A+A
EMILIJAI AZUBALIENEI,

reiškiame gilią padėką visiems, gausiai dalyvavusiems 
velionės laidotuvėse, prisiminusiems ją šv. Mišiose, pa. 
reiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu, gausiai auko
jusiems velionės prisiminimui Lietuvos Kankinių šven
tovei. Nuoširdi padėka dvasiškiams, gausiai įsijungu
siems į koncelebracines laidotuvių Mišias. Speciali 
padėka vyskupui A. Ambrosic ir Toronto arkivyskupijos 
kurijos kancleriui, dabar paskirtam vsykupu, kunigui L. 
Wall, kun. dr. Pr. Gaidai, tarusiam laidotuvėse prasmin
gą žodį šventovėje. Dėkojame O. P. Derliūnams, paruo- 
šusiems po laidotuvių užkandžius Anapilio salėje, ir 
visoms ponioms už dovanas laidotuvių dalyvių vaišėms.

Mums, jos vaikams, bei visai giminei velionė mo
tina liks pavyzdžiu darbščios lietuvės krikščionės mo
ters, ištikimai mylėjusios savo šeimą. Linkime jai palai
mos ir džiaugsmo pas Viešpatį.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
Sūnui, artimieji giminės ir jų šeimos

MYLIMAM TĖVUI

A+A

JUOZUI SENKUI

mirus,

jo sūnų ALGĮ, Toronto Lietuvių Namų valdybos 

pirmininkų, ir jo brolį RIMTAUTĄ su šeima, visus 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime —

Toronto Lietuvių Namų 

valdyba ir tarnautojai

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai

* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

<3farnituro£t6.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★

★

KRAUTUVĖS:

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

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Vakaruose — 
RONCESVALLES Avė.

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

JURGIS GLIAUDĄ

“T?,” bendradarbis rašytojas J. 
Gliaudą rašo ir rusų išeivijos perio
dikoje. Savaitraštis "Russkaja Mysl”, 
kuris leidžiamas Paryžiuje, labai pla
čiai paplitęs rusų išeivijoje, pasie
kiąs ir skaitytojus uz Geležinės Už
dangos, 3249 nr. Įdėjo platų J. Gliau- 
dos informacini rašin| apie Viktorą 
Petkų. Pateikiame to jautraus ir 
apeliuojančio straipsnio vertimą mū
sų skaitytojams. Antraštės tekste — 
“Tž” redakcijos.

Per visą laisvąjį pasaulį nuai
dėję sovietų teismai prieš hel- 
sinkinius komitetus, kaip ugni
kalnių išsiveržimai, iškėlė iš po
žeminių gelmių nuostabiųjų as
menų vardus. Tai kaltinamųjų 
vardai, tariamai nusikaltusiųjų 
vardai, nors visa tų asmenų 
veikla sutelpa sovietinės konsti
tucijos rėmuose. Šie vardai ta
po laimėjimu tos šviesios žmo
nių istorijos, kur pasakojama 
apie didvyrius, apie naujus do- 
vydus su svaidykle jų silpnose 
rankose stojančius kovon prieš 
iki dantų apsiginklavusius gali
jotus.

Laisvajam pasauliui atrodo 
laukiniška, kad ir dabar tam tik
roje, teritoriškai neaprėpiamo
je, šalyje laikoma nusikaltimu 
noras emigruoti, savaip mąsty
ti, skaityti užsienio1 leidinius, 
lankyti maldote" namūs; laidoti 
savo artimuosius su religinėmis 
apeigomis . . .

Ir visdėlto padėtis yra tokia! 
Nustebęs pasaulis regi, kad her
metiškai užsklęstoje laisvai min
čiai šalyje — Sov. Sąjungoje 
pradeda gausiai dygti nauji do- 
vydai, kurie dažnai stoja kovon 
ir be svaidyklės.

Pasaulis pažino daugelį kan
čios pašventintų pavardžių, tarp 
jų ir lietuviškas pavardes su 
būdingomis antikinėmis foneti
nėmis galūnėmis “as" ir “us”. 
Tai Viktoras Petkus.

Lietuvio atvejis
Taip jau nutiko, kad tas V. 

Petkus, sovietinės budelių ran
kos nubaustas žiauriau už kitus, 
mažiau žinomas pasauliui. Apie 
kaikuriuos kankinius pasaulio 
galingieji kalbėjo visam pasau
liui, laisvoji spauda pasiekė 
protestų viršūnę prieš sovietinį 
antiteisingumą, deja, apie lie
tuvių intelektualinį disidentą V. 
Petkų buvo pasakyta iki tragiš
kumo nedaug.

V. Petkus gimė 1929 m. ne
priklausomos Lietuvos teritori
joje ir, pagal Lietuvos įstaty
mus, jis yra Lietuvos pilietis. 
Sovietinė okupacija jam prime
tė sovietinę pilietybę.

Pirmosios sovietinės okupaci
jos metu, kuri truko 12 mėnes- 
sių, Petkus buvo Raseinių gim
nazijos naujokas. Raseiniai — 
nedidelis rajoninis miestas. 
Gimnazijoje V. Petkus įstojo į 
jaunimo sąjungą “Ateitis”, ku
ri tapo pirmuoju sovietinio per
sekiojimo taikiniu. Pagal pava
dinimo prasmę šio sąjūdžio na
riai vadinami "priklausą atei
čiai". Tada jau pasiekusi 40 sa
vo veiklos metų, “Ateitis” sten
gėsi užgrūdinti jaunuolių būdą 
katalikiškos moralės dvasioje. 
Juk ir sąjūdžio šūkis: “Visa at
naujinti Kristuje!”

Dviejose okupacijose
Po pirmosios vienerius metus 

trukusios okupacijos, kuri pade
monstravo terorą ir budelių 
siausmą, atėjo kita — nacistine. 
Paauglys Viktoras jau buvo kla
sės ateitininkų grupės vadovas. 
Po kruvinos vokiškos okupaci
jos atėjo sovietinė, kuri tebe- 
siaučia ir dabar.

Tos okupacijos atnešė nedi
delės ir laisvę mylinčios Lietu
vos gyventojams (jų trys milijo
nai) kalnus vargų ir kančių. Pir-

Lietuvos laisvės kovotojas VIKTO
RAS PETKUS, laikomas sovietinia
me čistopolio kalėjime. Jo išlaisvini
mo reikalauja laisvojo pasaulio or
ganizacijos

mosios sovietinės okupacijos 
metu iš Lietuvos deportavo į 
Sibiro tundras ir dykvietes apie 
50.000 lėtai mirčiai pasmerktų
jų asmenų. Šalies teritorija bu
vo padengta mažais “katynais”, 

‘kufitiėšė bd^o žvėriškai nukan
kinti tūkstančiai visiškai nekal
tų žmonių.

Vokiškai - nacistinė okupacija 
Lietuvos teritorijoje vykdė “ga
lutini žydų klausimo sprendi
mą” — masiniai šaudymai su
naikino apie 200.000 žmonių.

Antroji sovietinė okupacija 
tapo devinta kruvinąja banga. 
1944-1951 metai praėjo nuož
miai kovojant miškuose: vyko 
lietuvių partizanų kovos su re
guliarios sovietų armijos dali
niais. Be to, buvo vykdomi ma
siniai gyventojų išvežimai į la
bai tolimas teritorijas . . .

Visą tą kruvinųjų įvykių 
siausmą, masinius kapus, nai
kinimus ir mirtis, šventovių nie
kinimą ir uždarymą matė bręs
tantis Viktoras. Tai grūdino jo 
dvasioje atkaklumą ir ištikimy
bę savo įsitikinimams, kovą 
prieš žmonių žvėriškumą. Vik
toras nusprendė gyventi su sa
vo idealais. Budelių siautimas 
ir sielų niekinimas, skatinantis 
atkristi nuo krikščionybės, ne
gąsdino jauno, ateičiai priklau- 
siančio Viktoro. Savo bendra
amžiams jis kalbėjo apie as
mens tobulėjimą, apie ištikimy
bę krikščionybės esmei. Jis at
gaivino persekiojamą “Ateities” 
grupę.

Už tai septyniolikametį idea
listą įkalino. Jaunas kalinys sėk
mingai pabėgo iš kalėjimo. Su
rastą kalinį sovietinis teismas 
nubaudė, nepilnamečiam “nusi
kaltėliui” paskyrė dešimt me
tų Sibiro lageryje.

1953 m. po slaptos avantiūros 
Kremliuje, nušalinus “tautų tė
vą”, kažin kaip ir kažin kur su
rasta, kad nuteistasis Petkus bu
vo nepilnametis. Nelaimingąjį 
išleido iš kalėjimo. Jis sugrįžo 
namo, bet čia tuoj pat pateko į 
stropų jo “pavojingos veiklos” 
sekimą.

Domesys poezijai
Dabar Petkus jau sovietinės 

tikrovės žinovas. Tačiau kaip 
atsisakyti nuo nuolatinio savo 
intelektualinio gyvenimo? Nuo 
knygų? Nuo savo minčių? Jis 
domisi literatūra, ypač senais ir 
laisvę skleidžiančiais mąstyto
jais. Jis žavisi poezija ir renka 
senų eilė: .ščių tomelius, kur at
randa savo idealų aidą. Tampa 
lietuvių poezijos žinovu. Jo bib
liotekos atranka — tai jo uto
pija, jo šalis, kurioje jis natū
raliai gyvena ir kvėpuoja.

Staigiu puolimu sovietiniai 
pareigūnai išrovė iš Petkaus 
bibliotekos penkias knygas ir, 
remdamiesi ta medžiaga, sudarė 
kaltinamąjį aktą! Tai buvo po
eto Bernardo Brazdžionio po
ezijos rinkinys, rašytojos Nelės 
Mazalaitės tomelis (šie labai po
puliarūs rašytojai 1944 m. dėl 
sovietinės armijos invazijos pa
sitraukė į užsienį). Paėmė dar 
žinomo poeto Jono Aisčio poezi
jos tomelį! Aistis antros sovie
tinės okupacijos metu gyveno 
Prancūzijoje. Nors sovietai rei
kalavo, kad jis grįžtų į sovieti- 
namą Lietuvą, bet negrįžo. Pa
ėmė iš Petkaus bibliotekos ir 
švedų rašytojos Šeimos Lager- 
loef legendas. Ir . . . “Kalnų 
viršūnes” rusų kalba Jurgio 
Baltrušaičio (laidos metai 1911).

Stengdamiesi sulipdyti kalti
nimą, pareigūnai sudarė trijų 
neva žinovų komisiją. Tai pui
kus sekimas “ekspertizės”, kuri 
1968 m. tikrino A. Solženicino 
“Vėžio palatą”! Žinovai, tyčio
damiesi iš literatūros, pripaži
no, kad Petkaus bibliotekoje 
rasta antisovietinė literatūra! 
Tai pasaulinio garso švedų ra
šytoja ir 1911 m. Baltrušaitis!

Teisė Petkų patylomis už “an- 
tisovietinę ereziją” ir pasodino 
kalėjiman, kuriame išbuvo iki 
1965 m. Ir kam tada buvo įdo
mu patirti, jog kali žmogus už 
tai, kad stengiasi galvoti savaip. 
Juk ir Sokratui atnešė nuodų 
taurę . . .

Helsinkio grupėje
Išėjęs iš kalėjimo, dvylika 

metų merdėjo Petkus nepaste
bimai. O kai Sov. Sąjungoje ir 
jos okupuotose teritorijose pa
plito drąsus sąjūdis, sekantis 
Helsinkio įsipareigojimų vykdy
mą, kai komitetai buvo įsteigti 
Maskvoje, Ukrainoje, Gruzijo
je, — kilo iniciatyva ir Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje. I šį drąsų są
jūdį įsijungė ir V. Petkus, už
grūdintas politkalinys, krikš
čioniškojo renesanso strategas 
sovietinio merdėjimo, šiokiadie
nyje. Jis įsijungė į komitetą, 
kuris ryžosi kovoti su sovieti
nės biurokratijos savivale, ta
rytum nesuvokdamas, kad so
vietinė biurokratija yra valdžia 
— ir įstaytmų leidėja, ir vykdy
toja.

Lietuviškoji grupė suskubo 
pateikti tuziną smulkių infor
macijų ir parašyti du memo
randumus apie religinę padėtį 
ir nuotaikas Lietuvoje. Tai bu
vo veikla, nesiliečianti su mark
sistine ideologija.

1977 m. lemtingąjį vasarį val
džia pradėjo tų komitetų perse
kiojimą nuo Kaukazo iki Balti
jos jūros. Valdžia užsimojo pul
ti žmones, kurie trapiai tikėjo 
teisės galimybe beteisėje vals
tybėje ir matė prasmę pasekti 
Dovydu, kuris, deja, nė svaidyk
lės neturėjo. Sunku buvo pra
dėti “kamikadzių sąjūdį, kuris 
japoniškai reiškia “dieviškąjį 
vėją”, sovietinėse sąlygose.

Ir vėl suimtas
Kartu su visais, aišku, buvo 

sutruškinta ir lietuvių grupė.
1977 m. rugpjūčio mėn. Pet

kų suėmė. Jis laukė teismo išti
sus metus. Pagaliau jį nubaudė 
žiauriau už kitus disidentus ir 
kovotojus už emigravimo teisę. 
V. Petkus gavo 10 metų kalėji
mo ir 5 metus tremties, kalėji
mo bausmę atlikus. Jis išeis 
laisvėn, jeigu išgyvens, sulau
kęs senatvės. Už atskirą savo 
nuomonę, laikydamasis absoliu
čiai pasyviai, už ištikimybę sa
vo idealui, kurio esmę sudaro 
taika ir laisvė, Petkus pralei
džia kalėjimo sienose didesnę 
savo nepaprasto gyvenimo pu
sę.

(Nukelta Į 3-čią psl.)

Nuoširdžių užuojautą reiškiame dr. SILVESTRUI 
ČEPUI, KLK Kultūros Draugijos "Žiburiai" pirmi
ninkui, drauge su šeima liūdinčiam savo sesers

ROŽĖS,
mirusios pavergtoje Lietuvoje -

KLK Kultūros Draugijos "Žiburiai" valdyba 
"Tėviškės Žiburių" redakcija, 
administracija ir spaustuvė

A+A 
ROŽEI ČEPAITEI 
Lietuvoje mirus,

jos brolį dr. S. ČEPĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —

Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvas

ANDRIUI POVILAIČIUI 
mirus,

jo žmonai JI EVAI, sūnums su šeimomis, giminėms bei 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi —

Birutė ir Jonas Vilimai 
Martynas Kringelis

Padėka
Giliai sujaudintas, mano žmonai

a.a. Adelei Jekelaitienei,
taip staiga ir netikėtai palikus šį pasaulį, nuoširdžiai 
dėkoju: Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui už maldas laidotuvių namų koplyčioje, už iš
kilmingas šv. Mišias Lietuvos Kankinių parapijos šven
tovėje, gilų pamokslą ir palydėjimą į amžino poilsio vie
tą Sv. Jono kopinėse; Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, už dalyvavimą konce- 
lebracinėse Mišiose; sol. R. Strimaičiui ir B. Mackevi
čiui už giedojimą iškilmingų pamaldų metu; Jonui Kar
piui už tartą prasmingą atsisveikinimo žodį.

Dėkoju karsto nešėjams, visiems draugams bei pa
žįstamiems už aukas šv. Mišioms, fondams, atsiuntu- 
siems gėles ar vainikus ir pareiškusiems didelio skausmo 
valandose užuojautą žodžiais, laiškais bei spaudoje. Ne
paprastai dėkingas visiems gausiai lankiusiems velionę 
laidotuvių namuose ir palydėjusiems į kapines.

Taip pat dėkoju paruošusiai pusryčius mielai šei
mininkei p. Gataveckienei ir jai talkinusioms — p.p. J. 
Šimkuvienei, Petkevičienei, Klemkienei ir kitoms. Ačiū 
ponioms už skanius pyragus.

Jūsų didelio nuoširdumo, pagalbos ir paguodos, pa
rodytos mano liūdesio valandose, niekuomet neužmiršiu.

Nuliūdęs vyras Jeronimas Jekelaitis

Canadian Art ^femoriala $IiiL
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 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime dideli pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
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DISKUSINĖS MINTYS

Istorija nėra poezija

“Alkos” darbai ir planai
Pastatytas naujas muzėjaus priestatas, trūksta lėšų vidaus įrengimams

DR. J. KRIAUČIŪNAS

Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas “A 1 k a” Putname, 
Connecticuto valstijoje, j a u 
daugeliui lietuvių girdėtas, dau
gelio lankytas. Nemažas pasta
tas, perkrautas knygomis, perio
dinės spaudos rinkiniais, tauto
dailės dirbiniais, meno kūri
niais, visokiais kitokiais lietu
viškos kultūros dalykais, asme
nų ir organizacijų archyvais, — 
palieka gilų Įspūdį kiekvienam 
“Alką” lankiusiam. Tam turtui 
surinkti prel. Pr. Juras pašven
tė visą savo kunigo gyvenimą 
— daugiau kaip 56 metus.

Prieš trejetą metų buvo pa
kviesta bent 70 visoje Ameriko
je lietuviams žinomų asmenų į 
“Alkos” globos komitetą. Jo 
tikslas — telkti lėšas “Alkos" 
praplėtimui. Tiesioginiam ar- 
chyvo-muzėjaus reikalų tvarky
mui ir praplėtimo vykdymui su
darytas direktoriatas, kurio na
riai gyvena Putnamo artumoje 
arba nesunkiai jį gali pasiekti. 
Prieš pusantrų metų spaudoje 
buvo rašyta, kad “Alkos” pra
plėtimas pradėtas priestatu. Da
bar žinoma, kad priestatas jau 
baigtas.

Direktoriato posėdis
Direktoriato valdyba posė

džiauja dažnai, bet visas direk
toriatas tik laikas nuo laiko. Pa
sidžiaugti laimėjimais ir aptarti 
laukiantiems sunkumams buvo 
sušauktas direktoriato posėdis 
balandžio 29 d. naujame “Al
kos” priestate. Dalyvavo: Lietu
vos konsulas A. Simutis, dr. J. 
Bachulus, prel. P. Juras (“Al
kos” įsteigėjas), mons. V. Bal
čiūnas, sesuo Augusta Sereiky- 
tė, dr. vet. A. Stankaitis, prof. 
A. Vasaitis, A. Miknius, dr. A. 
Matukas ir dr. J. Kriaučiūnas. 
J. Kapočius negalėjo atvykti, 
nes turėjo būti Toronte, kur vy
ko jo išleistų enciklopedijų pa
baigtuvių šventė. Pakeliui suge
dus automobiliui, negalėjo daly
vauti ir J. Vembrė, uolus iždi
ninkas ir vajaus, darbuotojas.

Posėdžio metu dr. Matukas, 
energingas “Alkos" statybos 
darbų prižiūrėtojas, papasako
jo eigą ir kaikuriuos sunkumus 
statybą vykdant. Paaiškėjo, kad 
vietinis amerikietis architektas 
“Alkos" priestatą suprojektavo 
ir statybą prižiūrėjo labai pri
einama kaina. Vietinis rango
vas, sąžiningas ir tokiam darbui 
pasišventęs asmuo, visus staty
bos darbus atlieka labai gerai 
ir neaugšta kaina. Direktoriato 
narys inž. V. Izbickas apžiūrėjo 
atliktus darbus ir pasakė: “ge
rai padaryta”.

Buvo mėginta kaikieno iš to 
ir pasipelnyti. Vienas pavyzdys 
iš kelių: elektrikai už patiektas 
lempas pareikalavo po $44, o 
dr. Matukas su rangovu nuvykęs 
toje pačioje parduotuvėje galė
jo jas gauti po $28. Elektrikai 
turėjo nusileisti.

Laukia sekantys darbai: šil
dymo sistemos įvedimas, kuriai 
bus naudojama alyva (tankai 
jau žemėje), apšvietimo sutvar
kymas viduje, patalpų išdažy
mas, grindų padengimas, aplin
kos apie pastatą sutvarkymas ir 
kt.

Ižd. Vembrės apyskaitos ro
do, kad priestato statybai iki 
šiol išleista per $88.000. Iš au
kotojų surinkta $60.600. Taigi 
“Alka” turi nemažiau $28.000 
skolos. Augščiau minėtiems dar
bams įvykdyti reikia dar bent 
$10.000. Muzėjaus-archyvo vi

daus įrengimams, sutvarkymui, 
katalogavimui ir pan. reikės dar 
apie $100.000.

Visi direktoriato nariai dirba 
be jokio atlyginimo; neatlygina
ma jiems net už pašto ir telefo
no išlaidas; neatlyginami ir pa
tarėjai — vienos ar kitos rūšies 
specialistai.

Kons. A. Simutis prisipažino, 
kad prieš trejus metus jis ma
žai tikėjo “Alkos” praplėtimo 
galimybe. Dabar sveikino direk- 
toriatą už įvykdytus darbus, 
prašė viešai padėkoti “Alką” 
parėmusiems ir pareiškė tikįs 
sėkmingu užbaigimu, žinoma, 
gal ir uždelstu. Jis pažadėjo nu
kreipti į “Alką” klausiančius, 
kur dėti savo archyvus, tauto
dailės ir kitus Lietuvą liečian
čius rinkinius, net kartais ir pa
likimus.

Vienas tokių archyvų jau pa
keliui iš Argentinos į “Alką” 
tokio nurodymo dėka. Iš Vokie
tijos jau gauti kelių asmenų ar
chyvai, bent daliniai.

Posėdyje pasisakyta apie vi
daus užbaigimą ir numatomus 
muzėjaus sutvarkymo planus. 
Tuo reikalu plačiau pasisakė 
mons. V. Balčiūnas, dr. A. Stan
kaitis ir dr. J. Kriaučiūnas.

Pritaikomojo meno dailinin
kė Ina Nenortienė jau lankėsi 
“Alkoje”. Ji stengiasi įtraukti 
daugiau menininkų, kad galėtų 
pateikti vieną ar kitą projektą 
vidaus įrengimams ir aplinkos 
sutvarkymui. Prof. kun. S. Yla 
sutiko prie to prisidėti.

Vienas svarbiųjų klausimų — 
lėšos Vėl bus kreiptasi į visus 
lietuvius, net jau “Alkai” auko
jusius. Prieš keletą dienų iš
siuntinėta visoje Amerikoje 
esančių lietuviškų radijo valan
dėlių vadovybėms įkalbėta juos
telė, trumpai aptarianti “Alką" 
ir prašanti klausytojus para
mos.

“Alkos” pastatai
Senasis “Alkos" pastatas, bai

giąs antrąjį amžiaus dešimtme
tį. yra 2400 kv. pėdų ploto. Da
bartinis priestatas yra 40 pėdų 
ilgio ir 80 pėdų pločio, su tokio 
pat dydžio rūsiu: viduje sujung

Toks plakatas garsino Estija, Latvija ir Lietuvą baltiečių filatelistų sureng
toje parodoje Toronte. Apie ją rašė ir kanadiečių spauda

tas su senuoju. Viso susidaro 
8800 kv. pėdų naudojamo grin
dų ploto. Senajame pastate liks 
biblioteka ir skaitykla, pagrin
diniame naujojo pastato augšte 
bus įruošta rodinių salė, o rūsy
je archyvai. Senajame pastate 
norima įrengti mecenato Jono 
Balio vardu tautosakos kamba
rį. Dar vieną patalpą norima 
įrengti netikėtam svečiui ar 
trumpalaikiam “Alkos” darbi
ninkui apnakvydinti. Pastatai 
yra apsaugoti nuo ugnies, o rū
sys — nuo ugnies ir vandens. 
Tik reikia lėšų visiems planams 
įvykdyti.

“Alka” plačiai žinoma
Muzėjus-archyvas žinomas ne 

tik Amerikoje, bet ir kitur. Ži
no ir Amerikos muzėjai. Smith
sonian institutas Vašingtone 
mini “Alką” savo leidiniuose. 
Neseniai to instituto pareigūnai 
teiravosi ir gavo daugiau žinių 
apie mūsų archyvą-muzėjų. Tad 
ir jo leidiniuose žinios bus pla
tesnės. Lietuvoje taip pat žino 
“Alką".

Association for the Advance
ment of Baltic Studies — 
AABS, Baltijos tautų moksli
ninkų sukurta draugija, yra nu
rodžiusi “Alką”, kaip turinčią 
medžiagos įvairioms lituanisti
nėms ir istorinėms studijoms.

Visą medžiagą sukatalogavus 
ir sutvarkius, bus galima laukti 
daugiau ja besidominčių.

Remkime “Alką”
“Alka” priversta kreiptis vėl 

į visus lietuvius, net ir jau ją 
parėmusius, jai padėti, ypač pi
niginėmis aukomis. Reikia kuo 
greičiausiai baigti statybos dar
bus ir kiek galint greičiau su
tvarkyti vidų, kad galima būtų 
parodyti turimus rodinius ne 
tik lietuviams, bet ir amerikie
čiams. Be $10.000, reikalingų 
užbaigimui. $28.000 skolų išmo
kėjimui, reikia $100.000 vidaus 
įrengimams ir sutvarkymui, o 
po to ir “Alkos” išlaikymui.

Aukoms siųsti, kurios atlei
džiamos nuo pajamų mokesčių 
JAV-se, ir pasiteiravimams ad
resas: Alka, P. O. Box 608, Put
nam, Conn. 06260, USA.

BR. ZUMERIS

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
žurnalas “Kultūra” išspausdino 
Česlovo Milašiaus ir To m o 
Venclovos laiškus apie Vilnių. 
K. Baronas pateikė Įdomesnes 
vietas “TŽ” skaitytojams.

Tuose laiškuose prirašyta vis
ko po gabaliuką ir gan sunku 
susigaudyti, kuriuo klausimu 
norima pasisakyti. Žiupsnelis 
šio. žiupsnelis to. Užgriebti is
toriniai klausimai išėjo visai pa
gal lietuvišką liaudies dainelę: 
“Augšti kalnai, plačios lankos, 
balti dobilėliai”.

Milašius apie Vilnių kalba 
gan santūriai. Pažymi, kad Vil
nius yra neišskiriamas iš lenkų 
kultūros (mano įsitikinimu ma
žiau, negu šiandieninis Stetinas 
ar Breslavas iš vokiečių kultū
ros). Milašius tai sako, ne rem
damasis sulenkėjusiu lietuviš
kos kilmės Vilnijos elementu, 
bet Mickevičiumi, Slovackiu, 
na, ir “dėde” Pilsudskiu (už
mirštas kario garbę suteršęs 
Želigovskis). Tačiau šioje vieto
je Milašiui tenka priminti labai 
svarbų faktą — Mickevičius dai
navo ne Lenkijai, bet Lietuvai. 
Štai Mickevičiaus žodžiai: “Lie
tuva, mano žeme, šalele gimtoji, 
tas tik supras, kad tu jam svei
katą atstoji, kas jau tavęs nete
ko”. Taigi, Lietuva, šalele gim
toji. . .mano žeme. . . žodžiai 
lietuviui ir Lietuvai. Ir daugelis 
kitų Mickevičiaus temų lietuviš
kos.

č. Milašius mini Slovackį. 
Vienas jų parašė Mindaugo tra
gediją, o kitas — (Julius) savo 
kūryba panašus į Mickevičių, 
nes dauguma jo veikalų per
sunkta lietuviška tematika. Tiek 
Mickevičius, tiek Slovackiai gi
mę ir augę istorinėje Lietuvoje. 
Taigi, Milašiui iš šių poetų ma
žai kas Vilniaus pretenzijai be
lieka, išskyrus atneštinę lenkų 
kalbą. Bet juk, antai, ir didysis 
ano meto rytinės Europos teisy-. 
nas “Lietuvos statutas” parašy
tas senovine bažnytine slavų 
kalba (kaip Vakaruose kad bu
vo lotynų), bet dėl to joks kultū
ringas istorikas neneigia, kad 
tas teisynas nėra “Lietuvos sta
tutas”.

O Pilsudskis ir Želigovskis su 
Vilniumi turi tiek bendro, kad 
gėdingai sulaužė prieš porą die
nų pasirašytą Suvalkų sutartį ir 
iš pasalų užgrobė Vilnių su treč
daliu etnografinių Lietuvos že
mių. Kultūringam lenkui remti 
Pilsudskiu pretenzijas į Vilnių 
ir tuo didžiuotis visiškai nėra 
ko. Priešingai, reikėtų tik di
džiai nurausti ir gėdytis. Juk 
tada garbingi lenkų karininkai 
griežtai atsisakė maišytis Į šią 
gėdingą aferą; tad Pilsudskis 
prišnekino Želigovskį: pusiau 
lenką, pusiau rusą — vėtytą ir 
mėtytą pasaulio perėjūną. Šian
dien neabejodami galime pasa
kyti, kad be Pilsudskio — Želi
govskio klastos ir be bocianskių
— jelbžychovskių terorų šian
dieninis Vilnius, Suvalkai, Gar
dinas, Lyda būtų nemažiau lie
tuviški kaip pats Kaunas. Tokiu 
atveju, žinoma, atpultų ir Mila
šiaus kultūrinės pretenzijos.

Tomas Venclova pabarsto 
daug neaiškių klausimėlių. Vie
noje vietoje jis aiškiai pasisako, 
girdi, lenkų kultūros įtaka Lie
tuvai “buvo labai pozityvi. . . 
Be Lenkijos daug ko nežinotu
me, galbūt ir politinių teisių 
('valstybingumo) supratimo ne
turėtume” (“TŽ” nr. 15). Juk ir 
nesuklaidintam gimnazistui aiš
ku, kad ne lenkai, bet patys lie
tuviai sukūrė viduramžiais vals
tybę nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų. Tai valstybei sukurti rei
kėjo gabių, veiklių ir narsių va
dų. karo strategų, gerai išdresi
ruotos kariuomenės. Tai didžiu
lei anais laikais valstybei ad
ministruoti reikėjo prityrusių 
valstybininkų, politikų ir diplo
matų, juo labiau, kad lietuviai 
toleravo užkariautas tautas. Sa
lia to, šimtmečiais vyko mirtina 
kova prie Nemuno krantų su 
Europos remiamais kryžiuočiais 
(lenkų parsikviestais Į Kulmo 
kraštą). Šiaurėje grūmojo kala
vijuočių replės, rytuose niršo 
totoriai, šiaušėsi Maskva. . . 
Šimtams pilių pastatyti ir stra
teginėse vietose piliakalniams 
supilti reikėjo prityrusių ir su
manių specialistų. Tai lietuvių 
tautos rūsčioji gyvenimo dalis
— ne pačios pasirinkta, bet ki
tų primesta. Prieš visa tai atsi
spirti reikėjo mokėti, sugebėti 
ir žinoti. Reikėjo pasisavinti 
tuolaikinę techniką, išugdyti 
strategiją, mokėti perkelti ka
riuomenę per plačias upes, ku
rios net Hitlerio moderniai ar

mijai galvosūkį kėlė. . . Ne kas 
kitas, bet lietuviai sukūrė anuo
metinės rytinės Europos teisinį 
paminklą “Lietuvos statutą”. 
Dar ir šiandien nešališki sve
timšaliai tyrinėtojai stebisi to
kiu valstybingumo supratimu, 
humanišku užkariautų tautų 
traktavimu, nuostabiu kariniu 
ir valstybiniu lietuvių genijumi. 
Ne kaip atskiras tyrinėtojas, bet 
kaip tauta, ukrainiečiai dar ir 
šiandien prisimena lietuvių val
dymą kaip vieną šviesiausių šios 
tautos laikotarpių.

Visiškai priešingai Venclovos 
teigimui Lietuva klestėjo, kai 
tvarkėsi savarankiškai. Istorijo
je kaip veidrodyje (i jį Venclo
va net nedirstelėjo) matome, 
kad labai greitas Lietuvos vals
tybės smukimas prasidėjo suar
tėjus su lenkais Jogailos dėka. 
Šiandien sunku pasakyti ar be 
stiprios ir galingos Lietuvos 
valstybės egzistencijos tuometi
nė Lenkija būtų pajėgusi pati 
viena atsiginti nuo totorių, kry
žiuočių, rusų. Labai abejotina. 
Tik Lietuvos valstybės skverno 
nusitvėrę lenkai pajėgė išjoti į 
europinius vandenis. Lenkai tai 
puikiai žino. Ne be reikalo jie 
pernai pastatė Jogailai tokį pa
minklą, kurio visoj Europoj nė
ra.

Iš kur T. Venclova ištraukė 
tą “pozityvią Įtaką”, tai Tik jam 
vienam težinoma. Juk didele da
limi dėl lenkų “įtakos” prarado
me savo valstybę, o naujausiais 
laikais — trečdalį lietuviškų et
nografinių žemių. Dėl tos “Įta
kos” lietuviškas Seinų kraštas 
dar ir šiandien Įjungtas į Len
kiją. Daug galėtume kalbėti 
apie negatyvią, bet jokiu būdu 
ne pozityvią lenkų įtaką.

T. Venclova tvirtina, kad lie
tuvių “tauta turėjo atsistoti ant 
kojų, neturėdama patirties”. Su
prantu, kad autorius čia kalba 
apie nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą. IŠ kokių nematomų 
šaltinių Venclova semiasi šito
kius teigimus? Atrodo, jis ne
girdėjo nei “Aušros”, nei Ku
dirkos “Varpo”, negirdėjo nei 
apie knygnešius, nei tautos ža
dintojus. čia gal tektų autorių 
pateisinti, nes juk anuometinis 
švietimo komisaras pasistengė 
net iš mokyklinių tarybinės Lie
tuvos vadovėlių išplėšyti visa, 
kas patiems lietuviams buvo 
šventa ir gerbtina. Jaunimas te
galėjo skaityti tiktai Juozo 
Žiugždos sufalsifikuotą ir išnie
kintą Lietuvos istoriją.

Lietuvių tauta savo valstybin
gumą semiasi iš senųjų laikų 
(“Iš praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia. . .”), o nepriklauso
ma Lietuva ant kojų atsistojo 
ne lenkų dėka, bet priešingai. 
Lenkai Lietuvos prisikėlimą 
kiek tik įmanydami kliudė. Ir 
ko tik jie nesugalvojo Lietuvai 
skersai kelio pridėlioti: varė 
melo propagandą sąjungininkų 
valstybėse, Tautų Sąjungoje, 
Vatikane, Hagos tribunole, or
ganizavo P0W sukilimą, pleč- 
kaitininkų pučą ir t. t. Kai prieš 
visas pinkles jauna Lietuvos 
valstybė (lenkų pajuokiama 
“Kovviensczyzna”) atsilaikė, bu
vo sugalvota gėdinga Vilniaus 
užgrobimo klasta.')

Jeigu T. Venclova domisi Lie
tuvos istorija, čia, išeivijoje, 
ačiū Visagaliui, turime puikių 
veikalų: net dvi enciklopedijas 
— lietuvių ir anglų kalba, turi
me puikius Šapokos, Sruogie
nės, Ivinskio, Avižonio ir kitų 
istorinius veikalus, Sužiedėlio, 
Pakšto studijas, Kviklio, Biržiš
kų, Cicėno ir eilės kitų vertin
gas istorines ar Vilniaus klausi
mu knygas. Jas pastudijavus, 
gal atpuls tokie keisti — iš de
besų nutraukti teigimai. Ypač 
jie nieko gero neduoda svetimų
jų spaudoje. Istorinių faktų ne
galima kurti vadovaujantis 
“įkvėpimu”, o teigimus tautos 
klausimu (kam ji yra brangi) 
pinti iš miglų. Istorija nėra poe
zija, o kruvinas lietuvių tautos 
kelias tarp plėšrių kaimynų nė
ra vien tik rašalo klausimas.
’) Jeigu T. Venclovai maža lietu

viško valstybingumo ir nesugebėji
mo ant savo kojų atsistoti, tai tegul 
jis malonėja, tarn kitko, pasiklausę- 
ti Lietuvos žydaitės, išvažiuojan
čios j Palestiną, atsiliepimo apie ne
priklausoma Lietuvą: "Jus neįsivaiz
duojate. koks procentas išvykstan
čiu į Palestiną išmoko valstybingu
mo iš Lietuvos. Mums atsidarė 
akys, ką reiškia dirbti savo valsty
bei” (J. Budrio atsiminimai "Kont- 
ražvalgyba Lietuvoje”. 1967, Brook
lyn, JAV. p. 113).

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Viktoro Petkaus...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Jis, be abejonės, yra sovieti
nių teismų savivalės “čempijo- 
nas”. Laisvosios lietuvių milijo
ninės išeivijos nuomone, Pet
kus, kovotojas už taiką, yra 
vertas Nobelio taikos premijos. 
Prie pasaulinės taikos idėjos jis 
prieina ne plačiai išreklamuotų 
tarptautinių konferencijų švyte- 
siuose, bet tiesiama ranka iš 
gulaginių požemių tamsos. Jis 
nuskaistino neretai spekuliaty
vias pasaulio taikos sampratas 
savo kančia ir tapo gyvuoju sim
boliu Mahatmos Gandžio, Levo 
Tolstojaus ir Aleksandro Solže- 
nicino idėjų įgyvendinimo. Su
trypta tiesa ir visa, kas šventa 
ir gera, sugrįš gyveniman.

Teisme buvo duomenų apie 
pamokslininkišką Petkaus veik
ią. Kaip senovės filosofai, jis tu
rėjo savo mažytę, atsidavusią 
auditoriją. Jie gvildeno temas, 
kurios yra išguitos iš visuome
nės. šis minimas pranešimas nė
ra pogrindžio paslapčių išdavi
mas. bet kaltinamojo akto para
grafų pakartojimas. Tai buvo 
prasimanymų šedevras, kuria
me supinti kaltinimai, politinis 
pamušalas ir svaičiojimai apie 
tariamus moralinius nusikalti
mus. Virš to viso skambėjo 
šauksmas: šis asmuo griauna so
vietinės santvarkos pamatus!

V. Petkus atsisakė eiti teis
man, ir keturi stiprūs milicinin
kai atvilko jį į kaltinamųjų suo
lą. Jis atmetė gynėją, pareiškęs, 
kad sovietinė advokatūra yra 
sovietinės prokuratūros dalis; 
pareiškė, kad teismas nekompe
tentingas jį teisti, nes tai oku
panto teismas. Tai buvo pagrin
dinis motyvas teismo eigoje.

Iš teismo salės buvo išguiti 
visi “pašaliniaj". Tai buvo imi
tacija Kovaliovo teismo toje pat 
salėje, kai į ją atvykęs A. Sa

charovas buvo nustumtas nuo 
teismo durų. Tada V. Petkus 
Vilniuje buvo greta A. Sacha
rovo.

Kaip ir kaltinamasis V. Pet
kus, atsisakė liudyti ir grupės 
nariai. Kunigas Garuckas pa
reiškė norįs žūti konclageryje, 
kur žuvo keli lietuviai vyskupai. 
Eitanas Finkelšteinas atsiuntė 
laišką, pareiškiantį, kad jis yra 
fizikos profesorius, ne aktorius 
ir todėl priverstas atsisakyti da
lyvauti komedijoje, vaizduojan
čioje teismą. Teismo salėje Pet
kui kažkas suskubo įteikti rožę, 
kurią sargai tuoj pat pagriebė. 
Ir kažin koks nelaimingas, įbau
gintas kareivėlis, murmėjimu 
palaikęs prokuroro žodžius, 
graudžiai verkdamas (teismui 
pasibaigus) tvirtino, kad viskas, 
ką jis teigė, buvo melas, kurio 
reikalavo valdžia . . .

Taip, V. Petkaus vardas ka
žin kaip nepagavo tarptautinio 
dėmesio — jo atvejis buvo la
biau panašus ne į fejerverką, o 
į problemos esmėn įsiveržiantį 
arklą. Galbūt teismo vieta (ji 
buvo parinkta ir Kovaliovui), 
sunkumas skaityti lietuvių spau
dą, pažinti lietuvių klausimus, 
jų didžią praeitį bei savitumą 
(juk Lietuvos valstybės istori
ja siekia amžių gelmes, kurios 
iki šiol dvelkia romantiškumu) 
pridengė V. Petkaus bylą.

O jis, riteris be baimės ir 
priekaišto, vertas pasaulinio dė
mesio. Tai kovotojas už laisvę, 
atremtą į krikščionybę, pagal 
Gandžio, Levo Tolstojaus ir 
Aleksandro Solženicino meto
dus. V. Petkus sukūrė savo prie
šinimosi tamsos galybei bastijo- 
ną, remdamasis savo ateitinin- 
kiškumu. Kalvarijų keliais jis 
žengia į ateitį.

• Kurie daugiausia skundžiasi, 
tais daugiausia skundžiamasi (Mat
thew Henry).
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® PAVERGTOJE TE/fflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KARO MOKYKLOS

Kiekvieną pavasari Į vidurines 
Lietuvos mokyklas atvyksta augštų- 
jų karo mokyklų atstovai verbuoti 
abiturientų. “Komjaunimo Tiesa“ 79 
nr. (sidėjo V. Armalio pasikalbėji
mą su karinio Lietuvos komisariato 
politinio skyriaus viršininku pik. 
Konstantinu Gaurylium. Visoje Lie
tuvoje tėra vienintelė karo mokyk
la Vilniuje, ruošianti priešlėktuvi
nės gynybos radioelektronikos va
dus. Kitos populiaresnės mokyklos 
yra už Lietuvos ribų: augštoji inži
nerinė priešlėktuvinės gynybos mo
kykla Daugpilyje, augštoji inžineri
nė mokykla Kaliningrade, augštoji 
karo lakūnų mokykla Balašove. Pa
prašytas patarimų būsimiems kariū
nams, rusas politrukas pik. K. Gau- 
rylius pasakoja: “Pirmiausia, kuo 
geriau mokėti rusų kalbą. Ja kalba
ma kariniuose daliniuose, kur tar
nauja įvairiausių tautybių kariai ir 
kur be jos išsiversti neįmanoma. 
Antra, kiek galima daugiau domėtis 
tiksliaisiais mokslais — fizika ir ma
tematika. . . Būdama nepriklauso
ma, Lietuva turėjo savo kariuomenę 
ir savo karo mokyklą. Tada lietuviui 
pilnai pakako gimtosios kalbos. Da
bar net ir karinę prievolę jaunie
siems lietuviams tenka atlikti toli 
nuo Lietuvos, rusiškoje aplinkoje.

NĖRA SERVETĖLIŲ

Bronius Čekanauskas, apsilankęs 
Trakuose, “Tiesos” 70 nr. pasakoja: 
“Trakų restoranas garsėja firminiu 
patiekalu — gardžiais kiblnais: juos 
mėgsta miesto svečiai, gausūs turis
tai. Bet. . . Valgant kibinus, būtinai 
reikalingos popierinės servetėlės. O 
jų Trakų restorane, anot administra
toriaus, nėra jau visas pusmetis. 
Keista būtų, jei kas sriubą siūlytų 
valgyti be šaukšto. Tad kodėl mano
ma, kad kibinus valgant galima iš
siversti be servetėlių?”

“GINTARINE PORA-79”

Tradicinis pramoginių šokių kon 
kursas jau 9-tą kartą buvo sureng
tas Kauno sporto halėje. Jame da
lyvavo šokėjai Iš Maskvos, Leningra
do, Minsko, Kijevo, Sevastopolio, 
Rygos, Talino, svečiai iš Čekoslova
kijos Brno miesto, Vienos ir Kroku
vos. Lietuviams atstovavo kauniečių, 
vilniečių ir klaipėdiečių poros. Pa
grindinis prizas antri metai iš eilės 
teko maskviečiams Liudmilai Ir Sta
nislavui Popovams, laimėjusiems 
pirmąsias vietas P. Amerikos Ir so
vietiniuose pramoginiuose šokiuose. 
Klaipėdiečiai Skaistė ir Romas Idze- 
levtčial išsikovojo III vietą P. Ame
rikos šokiuose, II — sovietiniuose. 
Klasikinių šokių konkursą laimėjo 
austrai P. ir R. Fliugeriai. Vilniečiai 
Dalia ir Vidas Kamaičlal šioje kate
gorijoje užėmė tik III vietą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Torontą 3, Ont. 
Tol. 533 -7954

VILNIEČIŲ PROJEKTAI
Erfurtas yra paskelbęs miesto sa

lės projekto konkursą, kurin buvo 
pakviestos ir dvi Vilniaus miestų 
statybos projektavimo instituto ar
chitektu grupės. Vieną salės projek
tą R. Vokietijon pasiuntė V. Čeka
nausko vadovaujami architektai G. 
Pajarskaitė, A. Paslaitis. F. Žalys, 
kitą — K. Pempė ir G. Ramunis su 
vadovu G. Baravyku.

TROKŠTA KNYGŲ
Sovietų okupuotoje Lietuvoje 

trūksta ne tik kaikurių maisto bei 
pramonės gaminių, bet ir populia
resnių knygų, kurias pirkėjai tuoj 
pat išgraibsto iš knygynų, šia tema 
puse burnos prabilo "Tiesos” gegu
žės 13 d. laidoje jos koresponden
tas Bronius Čekanauskas. Kauno ge
ležinkelio stoties perone jam tokių 
knygų pasiūlė parduoti vidutinio am
žiaus moteriškė. Tarp jų buvo ir vie
no žinomo rašytojo knyga, kurios 
knygynuose nesėkmingai jieško- 
jo šimtai skaitytojų. Už ją speku
liantė paprašė trijų rublių — beveik 
dvigubai augštesnės kainos. Parodė 
ji ir du romanus iš serijos "Drąsių
jų keliai”, kurių taip pat nėra kny
gynuose. Spekuliacija knygomis — 
naujas reiškinys knygleidybos isto
rijoje. Didžiąsias savo popieriaus at
sargas leidyklos yra priverstos nu
kreipti propagandiniams leidiniams, 
kurių niekad netrūksta knygynuose, 
o popieriaus grožinei literatūrai ne
užtenka. Dėlto ir atsiranda deficiti
nėmis vadinamos knygos su nepakan
kamu tiražu, gimdančios naują 
"knygnešių spekuliantų” klasę.

TURIZMAS 1979 METAIS
Vilniuje Įvyko speciali spaudos 

konferencija 1979 m. turizmo klau
simais. Teigiama, kad šiemet Lietu
vos ekskursijų ir turizmo biurai ap
tarnaus 4.400.000 vietinių gyvento
jų ir svečių, o 10.000 turistų iš Lie
tuvos lankysis komunistinėse bei 
laisvojo pasaulio šalyse. Respubliki
nės turizmo ir ekskursijų tarybos 
pirm. J. Litvino pranešimu, organi
zuojant naujus maršrutus, bus sten
giamasi neužmiršti revoliucinių kom
partijos ir liaudies, kovos ir darbo 
tradicijų bei Internacionalinių idė
jų. Vilniuje Jau šiemet bus pradėtas 
statyti viešojo maitinimo objektas, 
o sekančiais metais — turistinė ba
zė. Turistinės zonos, susietos su 
gamtosauga, bus Įrengtos Punios 
miške Ir prie Ignalinos. Lietuvos tu
ristai lėktuvais galės nuskristi prie 
Baikalo ežero, aplankyti Rytų Sibirą 
ir Pietų Sachaliną.

Užsienio turizmo valdybos virši
ninko pavaduotojas A. Sutkus kons
tatavo, kad užsieniečių turistų skai
čius dabar siekia apie 30.000 ir kad 
jo nebus įmanoma padidinti, kol ne
bus pastatytas “Lietuvos” viešbutis. 
1980 m. vasarą, kai Maskvoje vyks 
olimpinės žaidynės, iš jos Lietuvon 
norės užsukti daugiau užsienio tu
ristų. Užsienio turizmo skyriaus ve
dėjas J. Kožcniauskas yra numatęs 
Lietuvos turistu grupes išleisti Egip
tan ir Prancūzljon. Siūlomi du 
nauji turistiniai maršrutai: Berly
nas — Praha Ir Berlynas — Praha 
— Varna — Budapeštas. Jaunimo 
ekskursijomis rūpinasi komjaunimo 
centro komiteto turizmo biuras 
“Sputnikas” su vadovu A. Tumėnu. 
“Sputniko” biuras Maskvoje buvo 
(steigtas prieš 20 metų, o jo kopija 
Lietuvoje — prieš 10 metų, šio biu
ro paslaugomis pernai Lietuvoje pa
sinaudojo apie 40.000 svečių ir 7.000 
Lietuvos jaunuolių, kurie buvo iš
vykę už jos ribų. Įvairios “Sputniko” 
ekskursijos (traukiamos Į renginių 
"Mano tėvynė — Sovietų Sąjunga” 
rėmus. Taigi, visos jos yra susietos 
su didesne ar mažesne sovietinės 
propagandos doze. Dalinant keliala
pius | Maskvos olimpiadą, pirmeny
bė bus teikiama energlngiausiems 
ekspedicijos “Mano tėvynė — Sovie
tų Sąjunga” dalyviams. V. Kst.

Antrasis Hamiltono daugiakultūris dramos

FESTIVALIS l>
DĖMESIO! DĖMESIO!

Pirmą kortą Hamiltone "AUKURAS"
vaidins Balio Sruogos truųejksmy "PaVaSdnO giesmė” 
birželio 15, penktadienį, 8 v. v., Sir John A. MacDonald teatro salėje, 
130 York Blvd., HAMILTONE. B įlietai — $3.50, pensininkams ir studentams — $2.00

Visus maloniai kviečiame dalyvauti — "Aukuras"

® HAMILTON
AV PARAPIJOS ŠVENTOVĖJE 

sekmadieniais įvedama nauja pamal
dų tvarka. Dabar kiekvieną sekma
dieni pirmąsias Mišias turėsime 9.30 
v.r., Sumą — 10.30 v.r. Mūsų šven
tovėje atlikti dideli pagerinimo dar
bai. J pastatą yra įvestas vasarai ir 
oro vėsintuvas. E. Liaukienė ruošia 
vaikučius lietuviškai pirmajai Ko
munijai. Pamokos vyksta pirmadie
niais, 7 v.v., parapijos salėje.

LIETUVIŲ NAMŲ akcinės bendro
vės dalininkai gegužės 26 d. savo 
metiniame susirinkime, kuris įvyko 
Kaledonijoj, lietuvių šaudyklos pa
talpose, išrinko savo bendrovei likvi
duoti komisiją ir tuo užbaigė 23 me
tus užtrukusią nelaimingą Liet. Na
mų istorija. J likvidacinę komisiją 
įeina: O. Stasiulis, gavęs daugiausia 
balsų, St. Aušrotienė, A. Buinys, P. 
Pranckevičius ir A. Povilauskas. Jų 
darbas bus suvesti galutinę bendro
vės sąskaitybą ir likusį kapitalą išda
linti Liet. Namų dalininkams. Lik
vidacija turi būti užbaigta ligi N. 
Metų.

PAS SAVO SESERĮ ir svainį L 
Lišauskus viešėję visą savaitę 
išvyko atgal j Australiją Augustas 
Venskus su savo šeima. Savo gimi
naičius Hamiltone ir Toronte jie 
aplankė grįždami pakeliui iš Pietų 
Afrikos, Johannesburgo miesto, kur 
A. Venskus buvo išsiųstas vienos 
Australijos priešgaisrinės firmos tar
nybiniais reikalais. P. Afrikoj jiems 
teko išgyventi net 12 metų. K. M.

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ 
įvyks liepos 15 d. Padolskio sody
boje Paris, Ont. Tikslas — įamžinti

Dr. A. Saunoris, 
bendrosios praktikos gydytojas, 

nuo i.m. birželio 1 d. priima pacientus pirmadieniais, 
antradieniais ,ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 10 v.r. 
iki 17 v.; trečiadieniais — nuo 14 v. iki 19 v.; 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 TALKA
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 1 A

Darbo valandai: plrmodlenlali - ketvirtadie
niais nuo 10 Iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeStodienials nuo 9 Iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. Ir prieš Ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir aim. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $13,000,000,

Hamiltono aidietės (dalis jų) koncerto metu. Programą pranešinėja Pleinytė.
Chorui vadovauja muz. Jonas Govėdas Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos laisvės kovotojo okupuoto
je Lietuvoje Viktoro Petkaus vardą 
Kanados Lietuvių Fonde. Gegužinė 
nebus vien medžių pavėsyje gražaus 
laiko praleidimas. Joje rengėjai iš
reikš protestą prieš Lietuvos oku
pantą — sovietus už neteisėtai nu
baudimą V. Petkaus 15 m. kalėjimo. 
Jo vardu įnešime $100 į Kanados 
Lietuvių Fondą. SLA gegužinės ren
gėjai lėšoms sutelkti išleido loteri
jos bilietus. Paremkime kiekvienas 
pagal išgales, nes Viktoras Petkus 
kovoja už visų lietuvių ir Lietuvos 
laisvę prieš Lietuvos okupantą. Da
lyvaukime V. Petkaus vardo įamži
nime. J. Šarapnickas,

SLA 72 kuopos pirm.
ATEITININKŲ STOVYKLA WA- 

SAGOJE bus nuo liepos 15 iki 28 d. 
Stovykla suskirstyta į dvi grupes pa
gal amžių: nuo 7 iki 12 m. ir nuo 13 
iki 18 m. Registruotis iki birželio 30 
d. pas dr. O. Gustainienę, 179 Cas
sandra Blvd., Don Mils, Ont. M3A- 
1T4. Tel. (416 ) 445-4521.

Windsor, Ontario
TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVA

LYJE “Carousel”, kuris įvyks bir
želio 16—17 d. d., dalyvaus 24 tau
tybės. Turimomis žiniomis iš lietu
vių dalyvaus medžio šaknų skulpto
rius Pr. Baltuonis, gyvenantis Mont- 
realyje. Jis atvyks su savo kūriniais 
ir surengs jų parodą. Ar tame fes
tivalyje su savo menu pasirodys ir 
daugiau lietuvių, tuo tarpu nėra ži
nių. Kor.

• Lietuviškoji šeima yra mažojf 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

MOKAME UŽ:
depozitus IP.C.A.)........... 6%
santaupas ......... ..........9’/i %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9’/4 % 
pensijų fondas ...........V'/i %

IMAME UŽ-.
asmenines paskolas .12% 
naktin. turto pask..........11%

Edmonton, Alberta
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

įvyko š.m. gegužės 12 d. Lietuvių 
Namuose. Minėjimui vadovavo ir 
įžanginį žodį tarė valdybos pirm. An
gelė Augytė. Ji sveikino visas į šį 
pobūvį atvykusias motinas, o miru
sias lietuves motinas paprašė pa
gerbti atsistojus tylos minute.

Po trumpos programos, kurią at
liko dramos mėgėjų grupė, buvo su
neštinė vakarienė, po jos — šokiai, 
grojant stereo muzikai. Veikė bufe
tas, o šokių pertraukos metu buvo 
traukiami loterijos bilietai.

Atsilankiusius maloniai nuteikė 
gražiai dekoruota salė bei skoningai 
papuošti stalai. Buvo pasistengta į 
šį minėjimą pavėžėti tuos, kurie ne
turi susisiekimo priemonių arba dėl 
amžiaus ar ligos negali patys vairuo
ti. Tai nuopelnas naujos energingos 
valdybos, kurios daugumą sudaro 
jaunoji karta. Malonu juos matyti 
taip nuoširdžiai darbuojantis. Padė
ka ir pagarba.

ALGIS IR MARYTĖ DUDARAVI- 
CIAI, nenuilstami mūsų kolonijos 
veikėjai bei Lietuvių Namų rėmėjai, 
šį kartą dovanojo Lietuvių Namų 
salei užuolaidas, kaikuriuos indus 
virtuvei ir kilimą prie įėjimo durų. 
Nuoširdus ačiū.

NAUJA VALDYBA, atstovaujanti 
Edmontono Lietuvių B-nei ir Lietu
vių Namams, pasiskirstė pareigomis: 
Angelė Rūgytė — pirmininkė, Vin
cas Kasperavičius — vicepirminin
kas, Hanna Kasperavičienė — iždi
ninkė, Rita Burbuievičiūtė — sek
retorė ir Dovydas Balutis — ūkio 
reikalų vedėjas. Dobilas

Putnam, Conn.
LANKĖSI VYSKUPAS. Gegužės 

11 d. lankėsi vysk. V. Brizgys. Jis 
turėjo trumpą pasitarimą su N. Pr. 
Marijos vienuolijos seselių vadovy
be. Ta proga aplankė Ir Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvą "Alka”, 
pasidžiaugė nauju priestatu ir pa
linkėjo sėkmingai užbaigti tvarky
mą. Susitiko su vienuolyno kapelio
nais — kun. St. Yla ir mons. V. 
Balčiūnu ir JAV LB šios apylinkės 
pirm. dr. J. Kriaučiūnu.

RINKIMAI. Gegužės 5-6 Ir 12-13 
d.d. įvyko rinkimai J LB tarybą. Vie
tos rinkimų komisija ėjo ir visos 
Connecticuto apygardos rinkimų ko
misijos pareigas. Ji buvo sudaryta 
iš dr. J. Kriaučiūno, R. Taunienės 
ir J. Tamašausko. Gegužės 22 d. 
paaiškėjo, kad iš Connecticuto į LB 
tarybą yra išrinkti: Alfonsas Dzi- 
kas, Albina Lipčienė, kun. Jonas 
Rikteraitis, Vaiva Vėbraitė-Gustlenė 
ir Steponas Zabulis. J. Kr.

Sudbury, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms: 
Audrai Albrecht lenci, Giedrai Pode- 
rytel Ir visoms dalyvėms už surengtą 
man gražų priešvestuvinį pobūvį ir 
vertingas dovanas.

Jūsų nuoširdumas, draugiškumas 
man ir būsimam mano vyrui Grant 
liks ilgai, ilgai neužmirštamas. Dar 
kartą nuoširdus ačiū.

Aldona Kručaitė

JA Valstybės
BOSTONE NUO 1905 M. VASA

RIO 9 D. LEISTO savaitraščio "Ke
leivis” leidimas sustabdytas nuo š. 
m. gegužės 15 d., bet administracija 
dar veiks visą birželį, kad būtų už
baigtas galutinis atsiskaitymas. Lei
dėjų pranešime balandžio 24 d. lai
doje pabrėžiama, kad “Keleivį” pri
vertė užsidaryti finansinės kliūtys. 
Jau ilgokai nebuvo galima sumegzti 
galų. Teko panaudoti anksčiau suda
rytas santaupas, bet jos buvo ribo
tos, nepakankamos ilgesniam laikui. 
“Keleivi” įsteigė ir pirmuoju jo lei
dėju buvo A. Žvingiias. Iš pastarojo 
"Keleivį” su spaustuve nupirko red. 
S. M’chelsonas su spaustuvininku J. 
Gegužiu. Nuo to laiko “Keleivis” pa
suko socialistine kryptimi. Savaitraš
tis tada pasiekė net 23.000 egz. tira
žą, kurių 5.000 pasiekdavo nepriklau
somą Lietuvą. Mirus J. Gegužiui, iš 
Stasio ir Margaritos Michelsonu 
“Keleivį" 1945 m. vasarą perėmė 
Lietuvių Socialistų Sąjunga Ameri
koje. Pradžioje jį redagavo J. Januš- 
kis, nuo 1953 m. — J. Sonda. Pasta
rąjį neseniai pakeitė M. Drunga. Su 
“Keleivio” mirtimi nutrūksta dalis 
JAV lietuvių spaudos istorijos.

ROMAS IR LIDIJA GIEDROS, iš
leisti iš sovietų okupuotos Lietuvos, 
per Romą gegužės 5 d. atskrido į 
JAV. Niujorko aerodrome juos suti
ko būrelis lietuvių. Jiedu laikinai 
apsistojo pas p. p. Lanius Elizabe- 
the, N. J. Savo įspūdžiais dalijosi su 
lietuviais per J. Stuko radijo valan
dėlę. Iš Elizabetho išskrido Į Los 
Angeles, kur gyvena sūnaus iškvieti
mu rūpinęsis Romo tėvas. Okupuo- 
toj Lietuvoj R. L. Giedros buvo su- 
darę tik civilinę santuoką. Religines 
apeigas atliko kun. V. Kazlauskas 
Romoje, Sv. Petro bazilikos lietuvių 
koplyčioje.

SV. PETRO LIETUVIŲ PARAPI
JĄ Bostone perėmė naujas klebo
nas kun. Albertas Kontautas-Con- 
tons, pakeičiantis kleboną kun. An
taną Baltrušiūną, pasitraukiantį iš 
pareigų dėl silpnos sveikatos. Kun. 
A. Kontautas dalyvauja lietuvių 
veikloje, ypač Lietuvos vyčių,

JAV LB DELEGACIJA — vaidy
bos pirm. A. Gečys, visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. A. Zerr, tary- 
bos nariai kun. K. Pugevičius ir L. 
Kojelis gegužės 18 d. lankėsi JAV 
prekybos departamente Vašingtone. 
Juos priėmė departamento pasekre- 
toris pramonės ir prekybos reika
lams Stanley J. Marcuss, kuris, pa
sirodo, yra lietuvių kilmės, augęs 
Hartforde, lankęs lietuvių Sv. Tre
jybės parapijos mokyklą. Ilgalaikė 
ir artima pažintis j| jungia su lietu
vių teisėju Pranu J. Monchunu, ku
ris yra daug prisidėjęs prie JAV LB 
inkorporavimo Connecticut valstijo
je. Susitikimą su pasekretoriu S. J. 
Marcussu JAV LB valdybai kaip tik 
ir rekomendavo minėtasis teisėjas. 
Delegacija įteikė memorandumą, at
kreipiant) prekybos departamento 
vadovų dėmesį | sovietų užkrauna
mus plėšikiškus muitus dovanų siun
tiniam, suvaržymus lietuviam turis
tam, lankantiem savo gimines oku
puotoje Lietuvoje. Šiuo metu pla
nuojama pradėti derybas dėl naujos 
prekybinės sutarties tarp JAV Ir So
vietų Sąjungos. Tos derybos sudaro 
gerą progą reikalauti nuolaidų me
morandume pabrėžtais klausimais. 
S. J, Marcuss, prisimindamas savo 
lietuvišką kilmę, pasakojo, kad bū
damas JAV karo laivyno akademijo
je savo burlaivį buvo pavadinęs lie
tuvišku vardu — “Sveikas”, Dėlto 
jis tada susilaukdavo daug klausimų, 
ką tas nesuprantamas vardas reiškia.

A. a. MAGDALENA GALDIKIE
NĖ, gimusi 1891 m., pastaruosius 6 
metus gyvenusi pas N. Pr. Marijos 
seseles Putliame, mirė gegužės 22 d. 
vietinėje ligoninėje. Velionė buvo 
pedagogė, mokytojauti pradėjusi dar 
carinėje Rusijoje, ten dėsčiusi lie
tuvių kalbą. Už dali. Adomo Galdi
ko ištekėjo 1917 m. Kaip krikščionių 
demokratų atstovė buvo išrinkta J 
steigiamąjį seimą bei kitus seimus. 
1919-40 m. vadovavo Lietuvių Kata
likių Moterų Draugijai, buvo Svč. 
Jėzaus Širdies vienuolijos mergai
čių mokytojų seminarijos ir gimna
zijos direktore. Lietuvių katalikių 
moterų veikloje reiškėsi Ir išeivijo
je. Gyvendama Putname, kentėjo 
nuo sąnarių artričio ir vis labiau iš
sivysiančios širdies ligos. Velionės 
kūnas buvo nuvežtas į Brooklyną, 
kur viešą pagerbimą ir atsisveikini
mą su velione surengė Lietuvių Ka
talikių Moterų Federacijos klubas. 
Palaidota iš Apreiškimo parapijos 
Cypress Hills kapinėse šalia savo vy
ro A. Galdiko.

Australija
AUSTRALIJOS PREMJERAS M. 

FRASERIS susitiko Melburno radi
jo “3EA” stotyje su etninių progra
mų vadovais bei tautinių grupių at- 
stov?is. Lietuvių grupę sudarė ALB 
Melburno apylinkės pirm. A. Pocius, 
R. Pociuvienė ir A. Baltrukonienė. 
Savo kalboje M. Fraseris džiaugėsi 
etninių grupių veikla, ju kultūriniu 
(našu i Australijos gyvenimą, pui
kiai paruošiamom radijo progra
mom. Pagyrimo susilaukė Ir balan
džio 29 d. pradėta transliuoti etni
nių grupių televizijos valandėlė. Po 
oficialaus žodžio M. Fraseris buvo 
supažindintas su šiame susitikime 
dalyvaujančiomis grupėmis. Melbur
no apylinkės valdybos pirm. A. Po

cius jam padėkojo už sveikinimus 
Vasario 16 proga, parūpinimą dvie
jų kalbėtojų ir dovanu įteikė knygą 
“The World of Olegas Truchanas” 
apie Tasmanijoje žuvusi lietuvi gam
tos tyrinėtoją. M. Fraseris pažadėjo 
visada padėti AL Bendruomenei ir 
lietuviams.

MELBURNO LIETUVIŲ N A- 
MUOSE gražų jaunimo koncertą ge
gužės 20 d. surengė Australijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdyba. 
Dainų pynę atliko "Dainavos” mer
gaičių trijulė — L. Pikelytė, B. 
Prašmutaitė, B. Saulytė, brolio ir se
sers Virginijos ir Arūno Bruožiu du
etas. Programą papildė jaunieji pia
nistai A. Vaitiekūnas ir R. Žvinaky- 
tė. Tabalą, Malūną ir Audėjėlę pa
šoko "Gintaro” grupė, vadovaujama 
Pamelos ir Jono Sadauskų. Antroji 
dalis buvo skirta Maironio baladės 
“Jūratė ir Kastytis” inscenizacijai, 
kurią buvo paruošusi rcž. A. Karazi
jienė. Jūratės vaidmenį atliko B. 
Saulytė, Kastyčio — A. Karazija, 
Motinos — A. Morkūnienė, Perkūno 
— A. Vaitiekūnas. Dalyvavo ir gau
sus undinių būrys, kurių šokius pa
ruošė E. Silienė. Inscenlzacijon buvo 
Įpinta dainų, atliekamų su gitaros ir 
būgnų palyda. Solo dainavo B. Sau
lytė. Koncerto dalyvius pasveikino 
ALB Melburno apylinkės valdybos 
vicepirm. F. Savickienė. Tarp jų bu
vo ir ALB Geelongo apylinkės vaidy
bos pirm. M. Kymantas, koncertan 
atvykęs Iš Morningtono su nemažu 
būreliu tos kolonijos lietuvių.

NSW VALSTIJOS PAVERGTŲ 
TAUTŲ KOMITETAS Sydnėjuje po
sėdžiavo gegužės 7 d. Siame metinia
me posėdyje iš pirmininko pareigų 
pasitraukė ukrainietis G. Dechnicz. 
Jo vieton vienbalsiai buvo išrinktas 
Antanas Kramilius. “Mūsų Pastogė
je” jis paskelbė atsišaukimą, prašy
damas lietuvius visokeriopos para
mos PT Komitetui. ABC televizija 
gegužės 17 d. rodė dokumentinį fil
mą “Krikščionys Sovietų Sąjungo
je”. Metinė PT Komiteto demonstra- 
clja-motorkada (vyks liepos 14 d.

Britanija
LONDONO KARAVANE — tauti

nių grupių mugėje Aleksandros rū
muose dalyvavo apie 20 tautybių. 
Lietuviai turėjo gintaro dirbinių ir 
audinių parodėlę ir stalą su lietuviš
kais patiekalais. Buvo dalinamos 
brošiūros anglų kalba apie Lietuvą, 
parduota 12 angliškų knygų apie 
Baltijos valstybes. Tautinių šoklų 
programą atliko “Lietuvos” Šokėjai, 
paruošti vadovių Veronikos Jurienės 
ir Pranės Senkuvienės. Karavano, pa
talpas aplankė apie 10.000 svečių. 
Mugės vaizdus rodė televizija, ku» 
rios ekranuose dažnai blykčiojo lie
tuviškų patiekalų stalas, apgultas 
gausių lankytojų.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA Lon
done gegužės 13 d. meldėsi už ken
čiančią Lietuvą. Mišias atnašavo kle
bonas kun. dr. J. Srvkevičlus, MIC, 
pamoksle pabrėžęs lietuvių tautos 
kovą už laisvę. Solo giesmėmis Į pa
maldas Įsijungė choro vadovas muz. 
Justas černis. Londono lietuvius bir
želio 16-17 d. d. aplankys Europos 
lietuvių vysk. A. Deksnys. Seštadle- 
nĮ su juo yra numatytas susitikimas 
Londono lietuvių sporto ir socialinio 
klubo salėje, paįvairintas menine 
programa. Sekmadieni svečias lai
kys Mišias Sv. Kazimiero šventovėje 
ir telks Sutvirtinimo sakramentą. 
61a proga bus prisimintos ir Lietu
vos kančios sovietinėje vergijoje.

PAVASARIO BALIŲ Londone ge
gužės 12 d. surengė vietinė moterų 
šalpos draugija “Dainava”. Balius 
laikomas sėkmingu, nes buvo susi
laukta apie 60 dalyviu. Svečius ap
tarnavo draugijos narės, grojant 4 
muzikantų orkestrui. Visiems malo
ni staigmena buvo filmų bei televi
zijos aktoriaus Jurgio Mikelaičio at
silankymas. Jis yra bene žymiausias 
lietuvis aktorius Britanijoje, ten ži
nomas kaip George Mikeli. Svečias 
buvo pakviestas Ištraukti laiminguo
sius loterijos bilietus.

Vokietija
BALTIEČIŲ INSTITUTAS (IN8- 

TITUTUM BALTICUM) Koenigstei- 
ne prie Frankfurto išleido 18-tąj| 
savo metraščio “Acta Baltics” tomą. 
Jame yra “LK Bažnyčios Kronikos” 
27 ir 28 numerių vertimas Į vokiečių 
kalbą, užimantis 84 puslapius. Po jo 
Įdėtas latvių pastoriaus E. L. Rozi- 
čio straipsnis "Teisinė Bažnyčios 
būklė Latvijoje”. Redakcija savo 
ivade atkreipia skaitytojų dėmesĮ Į 
Šveicarijoje gyvenančio dr. Alberto 
Geručio 40 psl. apimties studiją apie 
Diplomatinę Lietuvos Tarnybą, at
skleidžiančią jos atsiradimo bei veik
los istoriją. Tarnyba dabar yra ta
pusi valstybinės nepriklausomybės 
simboliu, liudijančiu lietuvių tautos 
teisę Į nepriklausomą gyvenimą. Pa
baigoje pabrėžiama, kad Baltijos 
valstybių byla tebelaukia teisingo 
sprendimo. Dr. A. Gerutis yra Dip
lomatinės Lietuvos Tarnybos narys. 
Jo minėtoji studija išleista ir atski
ru atspaudu. Metraštyje "Actą Balti- 
ca” apie estų jaunimą sovietų oku
puotoje Estijoje rašo O. Angelus. 
Metraštį užbaigia Arizonos universi
teto prof. R. Ekmanio 177 puslapių 
studija, nagrinėjanti literatūrą so- 
vietinamoje Latvijoje 1960-78 m. 
Šia proga pažymėtina, kad prof. R. 
Ektnanls yra dr. A. Geručio sesers 
sūnus.



Taip šaukia Lietuvos pogrindžio “Aušra” 13 numeryje

Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo!
Didžiai Gerbiamas Profesoriau, 

Už straipsnį “Kodėl žudome 
save?", atspausdintą S. m. žur
nalo “Mokslas ir Gyvenimas” 
nr. 1, lenkiamės Jums su di
džiausiu dėkingumu ir pagarba. 
Straipsnis visa apimantis, tikro
viškas, pagrįstas ir rodantis ga
na rimtas priemones kovai su 
baisiom blogybėm: girtavimu ir 
rūkymu. Girtavimas auga nere
gėtais šuoliais ir veda paskui 
save visas ydas ir baisybes, ku
rios gaivališkai tarpsta bedievy
bės paruoštoje dirvoje. Visa 
Lietuva atsidūrė ant pražūties 
slenksčio.

Perskaičius Jūsų tokį puikų 
straipsnį, atrodo, reikėtų labai 
džiaugtis ir tikėti, kad greitai 
— tuoj pat pradės keistis visuo
menės veidas. Deja! . . .

Seniai stebima, kad masės 
žmogų tokie straipsniai mažai 
paskatina kovoti prieš savo blo
gus įpročius. Masės žmogus ne
tiki žodžiais! Ir Jūs tai, Gerbia
mas Profesoriau, tvirtinate pri
mindami patarlę: “žodžiai mo
ko, pavyzdžiai traukia”. Čia tei
ginys pats racionaliausias jieš- 
kant išeities iš tos baisios klam
pynės.

Ugningiausi kunigų pamoks
lai, nenuginčijamom mokslo tie
som paremti pedagogų, švietėjų 
ir mokslininkų įrodinėjimai 
spaudoje ar paskaitose minios 
žmogui — “kaip nuo žąsies van
duo”. O kai šeimos nariai, kovo
dami su girtaujančiu saviškiu, 
primygtinai reikalauja, remda
miesi protingiausiais visų įrodi
nėjimais, kad pastarasis mestų 
girtavimą, labai dažnai išgirsta 
tokį atsakymą: “Klausyti jų?! 
Jie kalba, bet nedaro taip! Pa
tys geria, rūko ir dar daugiau! 
Tegu nejieško kvailesnių už sa
ve! .. . Geria, rūko gydytojai, 
mokytojai ir kunigai. Atstokite 
su savo įkyriais moralais!” Ir 
jauniausi vaikai, įtraukti gir- 
tuoklystėn, akiplėšiškai porina 
tuos pačius žodžius.

Siaubingoj nevilty leidžia die
nas tėvai, kurie visom išgalėm 
norėtų pastoti vaikams kelią į 
smukimą, bet yra bejėgiai. O 
motinų nuotaikos yra labiau ne
gu klaikios: kus tėvai girtuok
liai, ir vaikai juos seka. Šios mo
tinos, antžmogiškom jėgom sau
gančios ištikimybę didžiajai Mo
tinystei ir nepasidavusios mo
derniajam palaidumui arba iš
jo sugrįžusios, už pastangas gel
bėti šeimą yra baisiausiai pašie
piamos, išjuokiamos, puspro
tėm laikomos savųjų ir visų 
plaukiančių pasroviui. Tos, ku
rių tikėjimas silpnesnis, neteku
sios vilties ir pamažu prarasda
mos pasitikėjimą savimi, sun
kiai kovoja su savižudybės vizi
jom. Pasitaiko, kad palūžta — 
nusižudo, o kitos išprotėja. Yra 
savižudybių ir iš tėvų tarpo, 
kaip, pavyzdžiui, mokytojas A. 
Kučinskis iš Telšių. Jis nusižu
dė, pamatęs, kad nebepajėgs iš
gelbėti sūnaus nuo moralinio 
smukimo.

Lietuva pirmauja savižudybių 
skaičiumi visoje Sąjungoje. Pa
minėtos savižudybės iš sąmonin
gų tėvų tarpo yra retesni atve
jai. Savižudžiai — daugiausia 
girtavimo aukos. Baisiausia, kad 
savižudybė pasireiškia vaikų, ir 
paauglių tarpe, kaip ir išprotė
jimai. O kiek žmonių žūsta nuo 
vis labiau siautėjančių chuliga
nų, kurie akivaizdžiai slaptųjų 
organų kartais net globojami.

Didėjant girtavimui, propor
cingai gausėja išprotėjimai, iš
sigimimai, savižudybės, žmogžu
dystės, plėšikavimai.

Didžiausio žmonijos priešo — 
bedievybės suvedžioti žmonės, 
lengvapėdiškai patikėję, kad gy
venimo prasmė yra malonumų 
jieškojimas, visiškai pasimetė, 
suglumo ir, dejuodami, nesu
vokdami kaip priešintis, yra ne
šami to purvino srauto. Paskai
to tėvai aliarmuojančius straips
nius, padejuoja. . . ir nepajėgia 
gyventi kitaip, negu visi. O pa-' 
dėti, sulaikyti — nėra kam! 
Liūdniausia, kad dauguma tėvų 
leidžia nuo šešiolikos ar dar 
jaunesnių metų vaikams saikin
gai išgerdinėti (saikingumo ri
bos, pagal Jūsų užsiminimą, nie
kas nežino: vienam saikas — 
100 gr., kitam — pusė litro. . .).
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Labai graudi patirtis rodo, 
kad pasitaiko ir tokių “išprusu
sių” tėvų, kurie leidžia sau pa
daryti džiaugsmą, padovanoda
mi vaikams slaptai įsigytą por
nografinį žurnalą arba kortas 
pilnametystės proga. Ir nepasa
kysi, kad jie norėtų vaikus ma
tyti paleistuviais, bet ko jie ti
kisi Šitaip “globodami” vaikus 
— neaišku. . . Gal taip jie ma-

Atviras laiškas prof, 
no užsitikrinti tvirtą vaiko drau
giškumą, prieraišumą, meilę?! 
O kai po kelių ar keliolikos me
tų iš vaiko “liks tik žmogaus 
kiautas”, jie kaltins laikus, pri
gimtį ir visą pasaulį, tiktai ne 
save. Šie atvejai, turimom ži
niom, yra bedieviškai nusiteiku
sių, visuomenėj einančių atsa
kingas pareigas tėvų elgesys. ' 

Tikrai, atrodo, pragaras pra
sivėrė ant žemės. Tos pačios 
prigimtys, nors ir verdančios, 
kunkuliuojančios tėvų ir sene
lių laikais, neišeidavo taip iš 
krantų viską griaudamos, kai 
žmogus buvo atsigręžęs į Dievą.

Nuo amžių praamžių visų že
mės religijų prisakymai — vie
nų subtiliau, kitų primityviau 
— rodė gaires dvasios tobulėji
mui ir padėdavo žmogui tapti 
žmogumi. Bedievybė — šlykš
čiausias, klastingiausias žmo
gaus priešas, atgręžusi žmoniją 
nuo Dievo, verčia nejučiom “pa
virsti bjauresniais už gyvulį ar
ba žvėrį”.

Vaikas ir minios žmogus tam 
tikra prasme stovi vienoje plot
mėje. Jeigu protingas žmogus 
matys vaiką, geriantį greito ar
ba lėto veikimo nuodus, ir są-. 
moningai nesutrukdys, remda
masis tuo, kad išpaikintas vai
kas isteriškai rėks “noriu, ir ga
na!”, — turės būti traukimas 
atsakomybėn.

Tai kaip čia dabar su girtavi
mu? Kaip čia vos ne su visuoti
niu paauglių rūkymu? Ar čia ne 
savanoriška savižudybė, kaip tų 
išpaikintų vaikų idiotiškas 
šauksmas: “Noriu, ir tiek!”
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Kur atsakingieji?! Kas priva
lo sutrukdyti — jėga atimti 
nuodus iš vaikų arba iš Nuaugu
sių, kurie nenori nešti atsako
mybės už savo veiksmus?!

Kiekvienas, kuris supranta 
grėsmės baisumą, jau yra atsa
kingas ir nusikalsta, manyda
mas, kad užtenka skėsčioti ran
komis, pasitenkinant pasipikti
nimo kalbomis, o gyventi — 
kaip išeina. Neužtenka dejuoti, 
perskaičius Jūsų arba J. Jurevi
čiaus straipsnį “Kas slepiasi bu
telio dugne?” (“Švyturys”, 1978 
m. nr. 1), sužinojus, kad žūsta
me, kad išsigimstame. Jeigu jau 
dabar, kaip tvirtina neuropato- 
logai, tik kas antras vaikas ran- 

dr. A. Marcinkevičiui
damas visiškai sveikas, — pa
dėtis aliarmuojanti! Reikia nuo
latos siųsti pavojaus signalus vi
sam pasauliui girdint, kad patys 
išsigąstume ir šoktume gelbėtis 
visom išgalėm, prisiimdami pil
ną atsakomybę.

Būti atsakingam — reiškia 
daryti viską, kad pastotum ke
lią šitai grėsmei.

Kas mano, kad pagal užima
mą žemą savo padėtį visuome
nėje nieko negali, — labai klys
ta) Kiekvienas, kad ir papras
čiausias, neįtakingiausias žmo
gus gali labai daug. Svarbiausia: 
suprasti, kad esi atsakingas, ma
tydamas tautą varomą į kapą. 
Nieko daugiau nedarydamas, 
jeigu visiškai atsisakysi svaigi
namųjų gėrimų, padarysi labai 
daug: išgelbės) save ir daug už 
save silpnesnių; laikui bėgant, 
tikrai tai patirsi.

Kai daugelis pasidarys absti
nentais, kai visi kunigai, atgai
lodami už savo ir pirmtakų ne
gatyvų pavyzdį, priėmę blaivy
bės įžadus, karštai kovos prieš 
girtavimą, bejėgiai bus slaptieji 
agentai pastoti kelią šitam judė
jimui.

Kad nerašytais nurodymais 
iš Maskvos trukdoma platinti 
blaivybę, aišku visiems kas tik 
yra pabandęs tai daryti. Pavyz
džiui, finansų ministerijoje dir
bęs Statkevičius bandė suorga
nizuoti blaivybės judėjimą. Jis 
buvo uždarytas į psichiatrinę li
goninę. Visai neseniai Vilniuje 
buvo įsteigta komisija prie mi- 
nisterių tarybos alkoholinių gė
rimų apribojimui. Ši komisija 
dar nespėjo dorai pradėti dar
bo, kai atstovo iš Maskvos buvo 
su griausmu išsklaidyta.

Daugeliui žinoma, kaip elgia
masi su abstinentais kunigais, 
kurie, rodydami asmeninį pa
vyzdį, nebijodami jokių grasini
mų, skelbia blaivybę, kelia žmo
nių dorovę. Jie nustumiami į gi
lius užkampius, kur mažai žmo
nių.

Carinė Rusija buvo padariusi , 
mirties nuosprendį Lietuvai. 
Nevalia buvo jokiuose raportuo
se vyriausybei paminėti nei Lie
tuvos, nei lietuvių vardo. Vi
siems žinoma: Lietuva privalėjo 
būti nutautinta per girtuoklys
tę ir suprovoslavinimą.

TĖVAI
V

jūsų pareiga pasirūpinti, 
kad jūsų vaikas būtu
Įskiepytas nuo ligų

Ligos, kaip polio, difteri|a, stabligė ir kokliušas, 
šiandienę yra tiek pat pavojingas jūsų vaiko 
sveikatai, kaip ir prieš keletą metų. Jos yra 
lengvai užkrečiamos ir gali išsivystyti į rimtus 
susirgimus bei tapti mirties priežastimi. Jūsų 
pareiga apsaugoti savo vaikę nuo jų, o mes 
galime padėti.

Ontario sveikatos ministerija parūpina 
skiepus vaikams nuo difterijos, polio, kokliušo, 
stabligės (tetano), kiaulytės (mums) ir 
raudonukės (German measles).

Tie skiepai yra nemokami, o jūsų Ontario 
sveikatos draudos plonas (OHIP) apmoka 
skiepijančio gydytojo paslaugas jūsų vaikui.

Jei turite vaikus 2 mėnesių amžiaus ar 
vyresnius, pasirūpinkite jų apsauga. Nuvežkite

juos pas savo šeimos gydytojo dabar arba 
leiskite atlikti skiepijimą vietiniam sveikatos 
vienetui. Ta pačia proga pasitikrinkite, ar ir 
jums patiems nereikia pakartotinio skiepijimo.

Tiktai per keletą kartų vaikas gali būti 
pilnai įskiepytas. Kad lengviau būtų atsiminti, 
kada reikia yėl vežti vaikę pas gydytoją, mes 
paruošėm patogią brošiūrą. Joje rasite 
nurodymus, nuo kurių ligų vaikas turi būti 
skiepijamas ir kuriame amžiuje. Dar šiandieną 
rašykite, prašydami nemokamo egzemplioriaus 
“Immunization is Your Responsability“, šiuo 
adresu:

Health Resource Centre 
Communications Branch, 
Ontario Ministry of Health 
Hepburn Block, Queen's Park 
Toronto, Ontario M7Ą 1S2

DennisTimbrell.
Minister of Health
William Davis, Premier

Ontario

Pagrindiniai švietėjai tuo me
tu buvo tautiškai susipratę dva
siškiai, ir jie didvyriškai vedė 
sunkų pasipriešinimą, kuriame 
ryškia, šviesia žvaigžde iškilo 
tvirta vyskupo M. Valančiaus 
asmenybė, tebešviečianti i r 
mums mūsų klastingiausios 
priespaudos naktyje. Slinko 
sunkūs dešimtmečiai. Dr. J. Ba
sanavičius — tautos patriarchas 
— pažadino koVai ir inteligen
tus. Mirčiai pasmerkta tauta bu
vo išgelbėta.

DJbar sovietinė Rusija aną 
carų mirties nuosprendį vykdo 
toliau ir kur kas klastingiau, 
žiauriau — laisvės, išvadavimo 
vardu, ciniškiausiai tyčiodama
si iš žmogaus. Per keturis de
šimtmečius melu, teroru ir gra
sinimais išplėšę tikėjimą, nu
žmoginę, nugirdę žymią dalį 
tautiečių, pasiekė daugiau, negu 
anuomet carai per porą šimtme
čių.

Jeigu tai neteisingas kaltini
mas, tegu Maskva įrodo, kad 
taip nėra. Tegu sugrąžina pilną 
religijos laisvę! Nuo to, kad 
žmogus bus doresnis ir blaivus, 
socializmas neturėtų griūti; ir 
Konstitucijoje nėra parašyta, 
kad socializmą žemėje įgyven
dinti gali tik paleistuviai ir gir
tuokliai. . .

« * «
Tautai išbristi iš nužmogėji

mo liūno gali padėti visų pirma 
išsireikalauta teisė laisvai išpa
žinti Dievą, įgalinanti tuo pačiu 
ir vaikus auklėti religine dva
sia, nežiūrint, kokias visuomeni
nes pareigas žmogus beužimtų.

Jeigu Maskva nėra Lietuvos 
klastingai pasmerkusi pražūčiai, 
tegul leidžia mums su alkoholiu 
tvarkytis taip, kaip mums būti
na. Iš kolonializmo išsivadavu
sios Afrikos tautelės, norėda
mos gelbėti savo liaudį nuo pa
vergėjų tamsaus palikimo, įve
da sausą įstatymą. Mums būti
na mažiausiai iš trečdalio tau
tiečių jėga atimti svaigalus. Pri
valo jie būti išgelbėti gyveni
mui, o per juos ir negimusieji 
kūdikiai nuo fizinio ir dvasinio 
suluošinimo. Jeigu mes esame 
laisvi, tikri šeimininkai savo tė
vynėje, kaip nepailstamai Mask
va šaukia savo ir mūsų pačių lū
pomis visam pasauliui, — tegul 
leidžia mums ij? tautos blaivini
mo darbą vykdyti pagal mūsų 
nuožiūrą.

DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
šiais metais baigusi sociologiją ba
kai a u r ės (honours) laipsniu Toronto 
universitete; ketina toliau studijuo
ti bibliotekininkystę ir siekti inagist- < 
rėš laipsnio; ateitininkė, hamiltoniš- 
kio “Aido” choristė, Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybos sek
retorė informacijai; atstovė j IV PLJ 
Kongresą; viena iš redaktorių "Jau
nimo Žiburių” skyriaus "Tėviškės 
Žiburių” savaitraštyje

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

Padėtis yra daugiau negu 
grėsminga. Jeigu atsakingieji 
nereikalaus tautai teisių gyven
ti, jų nepasiūlys tie, kuriems 
reikia, kad Lietuva mirtų. Lai
kas nubusti iš silpnadvasišku- 
mo ir vaikiškos baimės.

Iš visų: švietėjų, pedagogų, 
Ktinigų, mokslininkų, meninin
kų, visuomenininkų, iš visų lau
kia asmeninio kėlimosi ir tautos 
gelbėjimo Lietuvos motinos ir 
tėvai, saugantys ištikimybę šei
mos šventumui, raudantys dėl 
Tėvynės ateities —- vaikų liki
mo.

Pažadinkite savyje neišma
tuojamą žmogaus galią, ir tauta 
bus prikelta iš kapo, išvesta iš 
girtavimo liūno, kur parpuolu
si jau dešimtmečiais murdosi. 
Niekas negali mums atimti tei
sės išsitiesti ir į nuostabų pa
saulį žiūrėti blaiviomis Dievo 
vaikų akimis!

Tėvai
1978 m. vasaris

P. S. Laiško nuorašai išsiun
tinėjami visoms vyskupijų kuri
joms, kiek bus įmanoma, klebo
nijoms ir mokslo įstaigoms.
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Padėka
S.m. balandžio 5 d., sulaukęs 80 metų amžiaus 

atsiskyrė su šiuo pasauliu mano vyras

A+A
FELIKSAS SENKUS.

Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, lan
kiusiems velionį laidotuvių namuose, dalyvavusiems pa
maldose ir palydėjusiems jį į amžinojo poilsio vietą.

Dėkoju visiems, užprašiusiems Šv. Mišios, įamžinu
siems velionies vardą aukomis Kanados Lietuvių Fondui, 
otsiuntusiems gėles prie karsto bei pareiškusiems užuo
jautą žodžiu ar raštu.

Ypatingą padėką reiškiu Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, bei kitiems Tėvams 
pranciškonams už dvasinę globą bei maldas, o kun. 
Leonardui Andriekui, OFM, už prasmingą pamokslą.

Jūsų visų nuoširdumas ir rūpestingumas suteikė 
man paguodos tomis liūdesio dienomis.

Elena Senkuvienė

Padėka
A+A

PETRAS LILEIKIS
mirė 1979 metų kovo 27 dieną, Tiilsonburge, 

baigdamas 75-sius metus.

Lietuvoje liko jo žmona, dvi dukros ir sūnus. Buvo Lie
tuvos kariuomenės gusarų pulko viršila. Kanadoje ilges
nį laiką gyveno tabako ūkiuose.

Dėkojame kun. dr. J. Gutauskui, klebonui kun. L 
Kemešiui už pamaldas laidotuvių namuose, šv. Mišios ir 
palydėjimą į Sv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje. 
Dėkojame vargonavusiam P. Šturmui, karsto nešėjams, 
lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į kapines. Dė
kojome už aukas šv. Mišioms, už gėles, o šeimininkėms 
— už paruošimą vaišių po laidotuvių.

Andrius ir Gerda Usvaltai, 
velionies palikti laidotuvėms 
ir palikimui tvarkyti

Padėka

A+A
Barbora Šegamogaitė-Jurkienė, 

mūsų mylima žmona, mamytė, uošvė ir močiutė-senelė, 
mirė 1979 m. balandžio 7 dieną.

Mes širdingai dėkojame visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą, dalyvavo Mišiose ir palydėjo j 
amžinojo poilsio vietą.

Dėkojame už rožančiaus pravedimą kun. klebonui J. 
Kubiliui ir kitą vakarą P. Styrai. Taipgi dėkojame kun. 
J. Aranauskui už paskutines Mišias ir palydėjimą j ka
pus.

Dėkojame visiem, kurie dalyvavo budynėje, prisiuntė 
gėlių, užprašė šv. Mišias, aukojo Kanados Lietuvių Fon
dui ir reiškė mums užuojautą liūdesio valandoje

Visiems, visiems širdingas dėkui.
Vyras Domas, sūnūs Algirdas ir Rimantas, 
marčios Irene ir Marija, anūkai ir brolis Jonas

Joniniu šventė
Šių metų birželio 24 dieną 

įvyks plačios apimties tradici
nė lietuvių Joninių šventė 
V. Bieliūno sodyboje, R. R. 1, 
Welland, Ontario. Rengia Nia
garos pusiasalio Povilo Lukšio 
šaulių kuopa. Programą atliks 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras”.

Lietuvoje tautiečiai labai iš
kilmingai švęsdavo Jonines 
Rambyno kalne. Rambyną pa
milo jaunimas, kuris aktyviai 
dalyvaudavo Joninių šventėje 
su chorais, deklamacijomis, vai
dinimais, paskaitomis ir tokiu 
būdu iškeldavo seną Lietuvos 
praeitį, šiandieną Lietuva yra 
sovietų okupuota. Ten tautinė 
ir senoji Lietuvos praeitis pri
siminti yra draudžiama. Tad šią

Delhi, Ontario
NAUJA VALDYBA. KLK Moterų 

Dr-jos Delhi skyrius visuotiniame 
susirinkime balandžio 25 d. išrinko 
naują valdybą, kuri pasiskirstė pa
reigomis: Stasė Steigvilienė — pir
mininkė, Agota Ratavičienė — vice
pirmininkė, Birutė Lukšienė — sek
retorė, Birutė Dirsienė — iždininkė, 
Elena Rugienienė — parengimų va
dovė.

MOTINOS DIENA. Gegužės 6 d. 
kat. moterų skyrius suruošė Motinos 
Dienos minėjimą Sv. Kazimiero par. 
salėje. Visoms moterims ir mergai
tėms prisegė po gyvą rožę Laima 
Beržinytė. Pirmininkė St. Steigvilie
nė, pradėdama šventę, pakvietė dva
sios vadą kun. dr. J. Gutauską sukal
bėti rųaldą. Programą atliko ketu
rios mergaitės — Nijolė Vytaitė, Ra
mūnė Jauneikaitė, Audra Beržinytė 
ir Rita Amelott. Akompanavo Laima 
Rataviėiūtė. Jos padainavo keletą 
dainų bei deklamavo ir gražius Ma
rijos Saulaitytės tai dienai pritaiky
tus eilėraščius. Dėkodama joms, sesė 
Ratavičienė pavadino jas "mūsų aša
rėlėmis", kurios užims mūsų vietą.

Rita Dirsytė skaitė paskaitą. Tai 
Birutės ir Broniaus Dirsių duktė, 

tradiciją stiprinkime Čia, išei
vijoje, ir į Joninių šventę atvy
kime pasižiūrėti jaunimo atlie
kamos programos.

Niagaros pusiasalyje lietuvių 
nedaug. Rengėjai kviečia iš Ha
miltono, Toronto ir kitų vieto
vių lietuvius dalyvauti Joninių 
šventėje. Kadangi šauliai rengia 
šią šventę, rengėjai prašo ir ki
tų šaulių kuopų šaulius dalyvau
ti Joninių šventėje bei paragin
ti savo draugus. Be jūsų para
mos neįmanoma tinkamai su
rengti šventės be nuostolio. Jei 
liks pelno, dalis bus paskirta 
jaunimo kongresui.

Šventėje gros gera muzika, 
veiks įvairių gėrimų baras. Bus 
pagerbtos Jonės ir Jonai.

J. šarapnickas

baigusi augštuosius mokslus. Ji gra
žiai kalba lietuviškai, latviškai ir, 
žinoma, angliškai. Pažymėtinas jos 
pareiškimas: ' Ačiū Tau, brangi ma
no mamyte, kad privertei mane iš
mokti tą gražią protėvių kalbą. 
Mums, jauniems, atrodė, kad sunku, 
nereikalinga, o dabar nieko nėra 
brangesnio ir gražesnio už ją.” Stai
ga visiems prireikė nosinaičių . . .

Kaip ir kiekvieną sekmadieni, visi 
pasivaišino kavute ir užkandžiais. 
Minėjimas baigtas giesme “Marija 
Marija" ir Lietuvos himnu. O. š.

Stayner-Wasaga, 
Ontario

MOTINOS DIENA. Gausiai susi
rinkę apylinkės lietuviai gegužės 12 
d. gražiai paminėjo Motinos Dieną. 
Paskaitą "Motinos širdis ir meilė” 
skaitė Silv. Bončkus. Eilėraščius, 
pritaikytus Motinos Dienai, sakė 
p-lės Gurklytės. Kelias dainas padai
navo Ig. Pakarna. Mirusios ir gyvos 
Lietuvoje ir tremtyje lietuvės mo
tinos, kovojančios už Lietuvos lais
vę ir lietuvybės išlaikymą, buvo pa
gerbtos atsistojimu. Ig. Pakarna jų 
garbei pagiedojo “Avė Maria”. Mi 
nėjimas baigtas vaišėmis.

Dalyvavęs



Vatikano atstovas Kanadai arkivyskupas ANGELO PALMAS, prieš metus 
laiko (1978. VI. 11) pašventinęs Lietuvos Kankinių šventovę Toronte — 
Mlssissaugoje, kalba lietuviams Nuotr. Vyt. Maco

Kadaise vaikščiotais keliais
Sportiškai nusiteikę vokiečiai ir austrai kritikuoja kanadiečius

Poezijos pavasario šventė
Dvasiškai turtėjant, rytdiena darosi lengvesnė

Poezijos pavasario šventė 
Klevelande jau praeityje. Tad 
čia tik žiupsnelis žinių, kaip ji 
vyko ir kokie liko atgarsiai. 
Poezijos nuotaika žiūrovuose ir 
dalyviuose kilo su prasisklei- 
džiančia scenos uždanga. Visi 
pamatė tokį mielą mūsų tėvynės 
gamtovaizdį, sukurtą architekto 
Edvardo Kersnausko ir įvykdy
tą jo talkininkų, koks su pasidi
džiavimu tiktų betkuriai reikliai 
teatro scenai. Žiūrovai sponta
niškai pradėjo ploti ir iš karto 
sudarė labai šiltą ir imlią aplin
ką.

Balys Gaidžiūnas šventę pra
dėjo eiliuotu žvilgsniu į mūsų 
tėvynės skausmą, poeziją, pava
sarį, reikalą visiems atsisukti į 
saulę ir dainuoti savo žemei, 
darbu ir degančiom akim sude
ginti svetimus ir tautą žudan
čius stabus. Dalia Staniškienė, 
kūrybingu ir išjieškotu poetiniu 
žodžiu, labai gražia lietuvių kal
ba ir tartimi pristatė pagrindi
nį šventės dalyvį ir laureatą 
Stasį Santvarą, kuris tuoj po 
pristatymo padėkojo jį čia atsi- 
kvietusiems iš Bostono ir skai
tė būdinguosius savo kūrybos 
eilėraščius, duodamas jų kūry
binę genezę. Jaunieji šventės 
dalyviai — Rūta Staniškytė, Da
lia Miškinytė, Andrius Kazlaus
kas ir Algis Miškinis deklama
vo F. Kiršos, J. Aisčio, B. Braz
džionio ir S. Santvaro kūrybą. 
Ją palydėjo sesutės Kuprevičiū- 
tės — Kristina pianinu, o Ilona 
klarnetu.

Antroje šventės dalyje susi
rinkusieji ekrane matė Lietuvos 
vaizdus, žiūrėjo rašytojų filmo, 
klausėsi ilgesnių komentarų 
apie rašytojų darbus ir organi
zacinę veiklą, klausėsi poeto 
Balio Augino kūrybos ir Stasio 
Santvaro būdingųjų rubajatų 
labai rubajatiško ir tiesiog pa
mokančio j ų deklamavimo. 
Šventę baigė kun. Gediminas 
Kijauskas, jaunuosius poezijos 
pavasario scenos dalyvius apdo
vanojęs S. Santvaro knygomis, 
kuriose buvo įrašyti patrauklūs 
autoriaus įrašai, o laureatą S. 
Santvarą ir poetą Balį Auginą 
— tautodailės dovanomis.

Poezijos pavasario šventėje Klevelande STASYS SANTVARAS skaito savo 
poeziją; žemiau: dalis klausytoji; šventę atidarant — N. Gaidžiūnienė, D. 
Stanišausklenė, St. Santvaras, kun. G. Kijauskas, p. Auginienė, poetas Balys 
Auginąs Nuotr. V. Bacevičiaus

šventė buvo jautri ir giliai 
šventiška, žiūrovai lamai imlūs. 
Tai buvo Klevelando kultūrinių 
vakaronių viršūnė ir šio sezono 
pabaiga. Nijolės Kersnauskaitės 
dailiai suprojektuotoj ir at
spaustoj programoj buvo įrašy
ti įsidėmėtini kun. G. Kijausko 
žodžiai: “Džiaukimės tuo, ką tu
rime, puoselėkime ir remkime 
savuosius menininkus, rašyto
jus, kultūrininkus ir kūrėjus, 
nes lietuviškos kultūros lobynai 
yra viena tų tautinio gyvastin
gumo jėgų, kurios joks priešas 
nepajėgs sunaikinti”.

Po poezijos pavasario šven
tės DMNP parapijos auditorijo
je sekančio sekmadienio po
pietėje per 80 sukviestų svečių 
į B. N. Gaidžiūnų sodybą Kirt- 
lando kaime šventė antrą poezi
jos pavasario dieną. Ją pradėjo 
kun. G. Kijauskas visiems su
stojus ratu ir sugiedojus “Lie
tuva brangi. . .” Čia, taip pat 
ratu sustojus, buvo ir pasimels
ta prieš užkandžius. Po jų B. 
Gaidžiūnas paskaito specialų 
laišką lietuvybę tikintiesiems ir 
Stasiui Santvarui įdavė tris 
klausimus: papasakot apie savo 
mokslą Vilniaus lietuvių gimna
zijoje bei pirmuosius kūrybos 
žingsnius; apie savanorių-kūrė- 
jų žygius, kurių aktyviu dalyviu 
jis buvo; papasakot apie darbus 
Lietuvos operoj ir teatre. Sta
sio Santvaro pasakojimai buvo 
tokie jdomūs, kad juos pusant
ros valandos didelėje tyloje ir 
dar su didesniu dėmesiu visi dė
kingai išklausė. Baigus, visi su
tartinai pasakė: buvo labai, la
bai įdomu!

Lyg ir trečioji poezijos pava
sario šventė, jau sutemus, lyti 
pradėjus bei daliai svečių išva- 
žinėjus į namus, įvyko didoka
me garaže. Ji dainomis ir sąmo
jais buvo labai turtinga, atsi
sveikinant lyg ir graudi. Būre
lis ilgiau pasilikusių svečių da
lijosi poezijos pavasario įspū
džiais ir galvojo, kad tokios 
šventės, tokie susitikimai mus 
dvasiškai praturtina, juose vie
ni kitus geriau pažįstame ir su 
geresniais linkėjimais vieni ki
tus palydime Į ateitį. M. 2.

K. BARONAS

Beveik kiekvienas Vokietijos 
kaimas turi futbolo aikštę, o 
šeštadieniais apie 700.000 žiū
rovų užpildo stadijomis, stebė
dami “bundeslygos” bei antrų
jų lygų futbolo rungtynes. Ste
bėjau ir aš televizijoje Vokieti
jos — Valijos susitikimą, sekiau 
televizijos programose svarbes
nių rungtynių santraukas. Bet 
turiu prisipažinti, kad vokišku 
futbolu nusivyliau, nes pvz., žiū
rėdamas jų vienuolikės susitiki
mą su silpna Valija, negalėjau 
lyginti su ta Vokietija, kuri 
Muenchene laimėjo pasaulio 
meisterio vardą, įveikdama 
Olandiją 2:1.

Tuo klausimu stipriai susikir- 
tau su vienu vokiečiu traukiny
je, kuris savo krašto futbolą 
dievino, laikydamas jį pirmuo
ju pasaulyje. Sužinojęs, kad esu 
iš Kanados, jis puolė tautinį 
Klevo lapo sportą — ledo ritulį, 
primindamas įvykusias Maskvo
je pasaulio pirmenybes, kuriose 
Kanada laimėjo tik ketvirtą vie
tą, bei silpną pasirodymą Niu
jorke. Nepadėjo mano aiškini
mai, kad aštuonių geriausių ko
mandų žaidėjai tuo metu žaidė 
ketvirtbaigmio susitikimus, kad 
Kanados vadovai nelabai nori 
leisti savo komandų žaidėjams 
dalyvauti pasaulio pirmehybė: 
se, bijodami jų sužeidimo. .

Apie kanadiečių stipresnės 
komandos dalyvavimą pasaulio 
pirmenybėse gana plačiai pasi
sakė Vokietijos spaudos ir spor
to žurnalai, siūlydami pasaulio 
ledo ritulio rungtynes nukelti 
po “Stanley taurės" pirmeny
bių arba padaryti pertrauką ly
gos pirmenybėse. Aplamai, vo
kiečių laikraščiai skiria labai 
daug vietos sportiniams reika
lams, nors sensacijų mėgėjai pi
gius nemoralius įvykius didžiau
siom raidėm skelbia pirmuose 
puslapiuose.

Priešingai televizija. Jos pra
nešimai ir komentarai yra labai 
geri, kondensuoti ir pasižymi 
gan dažnai plačia visų pasaulio 
svarbesnių įvykių apžvalga. Te
levizija po 8 v. v. neturi jokių 
reklamų, tačiau už šį “malonu
mą” kiekvienas televizijos savi
ninkas turi mokėti 12 DM apie 
$7.50 į mėnesį.

Gan pigioje varietės progra
moje teko matyti ir mūsiškę 
Leną Valaitytę, garsią V. Vokie
tijos lengvo žanro dainininkę. 
Geras balsas estradinei progra
mai, tačiau spaudos nuotrauko
se ji buvo žymiai gražesnė. O 
gal plaukų šukuosena netiko 
jos lietuviškam veidukui . . ?

Ak, ta Austrija ir jos žiemos 
olimpinis miestas Innsbruckas! 
Kaip jis pasikęitęs nuo 1945 m. 
ne tik savo atstatytais namais, 
bet ir sportiniais įrengimais. 
Pvz. olimpinis slidžių tramply- 
nas aiškiai matomas prie kelio, 
vedančio į Italiją. Nors buvo ge
gužės vidurys, tačiau kalnai dar 
padengti baltučiu sniegu, o au
tomobilių stogai apkrauti slidė
mis.

Daug viešbučių, pensijonatų, 
tačiau pavasarį jie yra beveik 
tušti. Žiemos metu sunku rasti 
laisvą kambarį, nors Tirolio sos
tinėje ir jos apylinkėse pas kai
miečius randami prie namų už
rašai “Zimmer frei” ir kainos 
jau yra gerokai žemesnės už 
“Europa Hotel”, “Tirol Haus” 

‘*s*****************^***s/**^#^#srs#^#s#
Sutartis su archyvu

Archyvinė Kanados lietuvių 
medžiaga valstybiniame 

archyve
KLB krašto valdyba 1979 m. 

kovo 20 d. pasirašė sutartį su 
valstybiniu Kanados archyvu 
Otavoje dėl archyvinės medžia
gos saugojimo etniniame jo sky
riuje.

KLB ryšininku su minėtu ar
chyvu paskirtas inž. Juozas V. 
Danys, gyvenantis Otavoje. Jis 
sudarė pagalbinę komisiją iš 
šių narių: Lado Giriūno, Regi
nos Ceponkienės, Rūtos Bogu- 
šytės ir Liucijos Skripkutės, 
KLB krašto valdybos vicepirmi
ninkės.

Valstybinis Kanados archy
vas renka įvairią medžiagą, kuri 
yra kuriuo nors būdu surišta su 
Kanados gyvenimu ir istorija.

KLB ryšininkas artimu laiku 
paskelbs smulkesnes informaci
jas. Tuo tarpu norintieji siųsti 
archyvinę--medžiagą ar gauti in
formacijų prašomi rašyti: J. V. 
Danys, Lithuanian Canadian 
Archival Material, P. O. Box 
2525, Ottawa,'Ont. KIP 5W6.

KLB krašto valdyba 

ir kitų viešbučių prie pagrindi
nės geležinkelio stoties. Prieš 4 
metus gyvenau viename “gast- 
hause” apie 7 km nuo Innsbru- 
cko. Esame dar pažįstami iš 
1945 m., tad ir savininkas Juo
zą Sepp savo kumetį Kasimirą 
ir šį kartą priėmė tikru austriš
ku nuoširdumu. Įrengė daug 
kambarių (austrai mano, kad 
žiemos olimpiada Lake Placid 
neįvyks ir bus atiduota Innsbru- 
ckui) ir kainą jau pakėlė iki 300 
šilingų (apie 30 kan. dol.) vie
nam asmeniui už dieną, bet su 
pilnu išlaikymu. Labai daug 
žiemos metu apsistoja kanadie
čių, nes čia pat Alpių kalnai.

Maisto ir gėrimų kainos, paly
ginus su žiemos laikotarpiu, yra 
žemesnės, tačiau vasarai jos bus 
pakeltos (greičiausiai su Tirolio 
parlamento leidimu), nors ge
gužės 12 d. už puoduką arbatos

Europos Dienoje Muenchene kalbėjo V. Vokietijos filmų aktorė Marija 
Schell, kuri mielai sutiko nusifotografuoti su Muencheno lietuvių tautinių 
šokių grupės atstove Rita Pauliukevlčlūte ir “T. Žiburių” bendradarbiu 
K. Baronu, keliaujančiu po V. Vokietiją ir Austriją

Pas Vankuverio lietuvius
š.m. pavasarį buvau nuvykęs į 

Vankuverį aplankyti žymaus patrio
to lietuvio Antano Kenstavičiaus. Be 
to, norėjau aplankyti ir jaun. pusk. 
Guberto Mickėno kapą, kuris žuvo 
užgautas traukinio. G. Mickėnas bu
vo kilęs iš Vilniaus krašto. Su juo 
susipažinau žemaičių pulke 1944 m. 
Teko kartu su velioniu dalyvauti 
Sedos ir Barstyčių kautynėse prieš 
Lietuvos okupantą — Raudonąją 
Armiją. G. Mickėnas buvo drausmin
gas karys ir savo pareigų neapleido 
net kritiškoje padėtyje, Raudonajai 
Armijai puolant lietuvių dalinius. 
Barstyčių įvykis mudu padarė ne
išskiriamais draugais. Traukiantis su 
juo, teko pervažiuoti Vokietiją, Če
koslovakiją ir karo pabaigoje patekti 
į Austriją. Iš Ens lagerio atvykome 
į Kanadą. A. Kenstavičiaus pastan
gomis ant velionies G. Mickėno ka
po pastatytas medinis kryžius. Reiš
kiu padėką K. Lukui, kuris 200 my
lių mudu su A. Kenstavičium nuvežė 
prie G. Mickėno kapo.

Teko maloniai viešėti pas p.p. 
Kenstavičius ir p.p. Gumbelius. P.p. 
Gumbeliai augina sūnų Romutį, ku
ris tėvų dėka laisvai kalba lietuviš
kai. Elena Gumbelienė yra iš Suval
kų trikampio. Jų namai išpuošti tau
tiniais paveikslais, juostomis, ginta
ro dirbiniais ir lino audiniais. E. 
Gumbelis yra statybos rangovas, tad 
jo ne tik namas, bet ir rūsys moder
niai įrengti. Be to, jis yra fotogra
fas, kuris pats ir nuotraukas išryš
kina bei padidina. Svečių vakarienė
je dalyvavo M. Barauskienė, atvyku
si iš okupuotos Lietuvos pas gimi
nes, Virgilijus Kaulius, kuris yra 
vedęs Juliją Simonytę, gimusią Bra
zilijoje. Pastarieji augina sūnų, ku
ris yra jau 3 metų, laisvai kalba lie
tuviškai ir angliškai. Julija Kaulienė 
sako: “Namuose kalbame tik lietu
viškai, o anglų kalbą išmoko žaisda
mas su vaikais nelietuviais.

Po vaišių E. Gumbelis pakvietė 
visus svečius į puošnią salę ir parodė 
filmą iš Pasaulio Lietuvių Dienų, 
įvykusių Toronte.

Sekančią dieną p.p. Kenstavičiai 
buvo pakviesti į svečius pas filoso
fijos daktarą Vincą Vyčiną. Kelio
nėje su p.p. Kenstavičiais teko pra
leisti daug laiko, nes dr. Vyčinas 
gyvena gana toli nuo Vankuverio 
miesto: reikia pervažiuoti laivu ka
nalą ir paskui vėl važiuoti autobusu 
Viktorijos kryptimi. Dr. Vyčinas 
1963 m. norėjo netoli Viktorijos 
įsteigti lietuvišką kaimą. Buvo išrū
pinęs fš valdžios dideles lengvatas. 
Buvo galima pigiai įsigyti žemės. 
Vienas asmuo turėjo teisę pirkti 
600 akrų už S1000, su sąlyga, kad 
metų laikotarpyje bent dalis ploto 
būtų paversta dirbama žeme ir pa
ruošta betkokiam pasėliui. Keletas 
nupirko po 600 akrų, kiti po mažiau. 
Vienas pernai pardavė tuos 600 ak
rų ir gavo $60.000. Kadangi 1963 m. 
daugelis turėjo pastovius darbus 
miestuose, šis projektas nesisekė 
įvykdyti: nepavyko sutelkti tiek lie
tuvių, kad galėtų veikti šventovė, 
mokykla, meno vienetai ir t.t.

Dr. V. Vyčinas yra parašęs 4 
mokslinius veikalus: “Earth and 
Gods", “Greatness and Philosophy”, 
"Search for Gods" ir "Our Cultural 
Agony”.

Lankantis Vankuveryje, teko da

teko mokėti 50 et. Manau, kad 
miesto savivaldybė tam tikrą 
nuošimtį ima sau, nes Tirolio 
sostinės puošimo darbai eina 
pilnu tempu, ypač Marijos Te
resės g-vėje. Neliečiami sena
miesčio skersgatviai, pvz. prie 
“auksinio stogo” namo, Goethės 
gyvento, ir kt. Praeiviams turis
tams gatvėse pastatomi staliu
kai su kėdėm, kur išvargę ke
leiviai randa poilsį prie stikli
nės alaus, o vietiniai gyvento
jai — prie “Kaffee" ir "Ku- 
chen”.

Susidariau vaizdą, kad vyres
nio amžiaus piliečių (ypač mote
rų!) bent ketvirtis dienos gyve
nimo ir sukasi apie kavinę, nes 
kiek kartų teko lankytis, kavi
nės visuomet būdavo užpildy
tos. Kavinės Austrijoje ir Vo
kietijoje yra labai gražiai įreng
tos, su didelėmis verandomis, 
kurios laukia svečių.

lyvauti VI. Bukausko laidotuvėse. 
Velionis buvo tik 56 metų, kilęs iš 
Vilniaus krašto, Eišiškių apskr. Li
ko žmona Marija, dukra ir sūnus. 
Kadangi vietos lietuvis kun. Iz. Gri
gaitis buvo išvykęs į Kalgarį, tai 
paskutinį patarnavimą atliko lenkų 
parapijos dvasiškis. Gal todėl, kad 
nebuvo lietuvio kunigo, viskas man 
atrodė netaip kaip St. Catharines 
mieste, Hamiltone ar Tėronte. Prie 
duobės niekas jokio žodžio netarė. 
Dalyviai, susirinkę užkandžiams į nu
rodytą vietą, buvo nedrąsūs ir ma
žakalbiai.

Vankuveryje ir priemiesčiuose yra 
apie 150 šeimų (taip iš kitų girdė
jau). Tarp patriotų lietuvių girdėti 
daug nusiskundimų — jie negali 
rasti bendros kalbos tautinei veiklai 
puoselėti. Yra iš seniosios imigran
tų kartos ir naujosios Lietuvos oku
panto tarnų. Jie skleidžia vieno la
po šmeižtų šlamštą, kuriame nieki
nami patriotai lietuviai, dvasiškiai, 
kurie pasisako prieš Lietuvos oku
pantą — sovietus, “T. žiburių" ir 
“N. Lietuvos" redaktoriai. Kiršinan
čių laiškų autoriai kaip siuntėjus nu
rodo adresus kunigo ar kitų patriotų 
veikėjų.

Susidariau vaizdą, kad Vankuve
ryje yra daug patriotų lietuvių, bet 
dėl tų nesibaigiančių šmeižtų nenori 
aktyviai reikštis lietuviškoje veik
loje. Būdamas Vankuveryje susiti
kau tik keliolika lietuvių. Kaip KL 
Fondo įgaliotinis paprašiau šimti
nės iš K. Luko ir gavau. Paprašiau 
iš J. K., tuojau gavau (neleido pa
vardės skelbti) Romo Kalantos rel
jefui. Iš A. Kenstavičiaus nė pra
šyti nereikėjo — padavė $25 auką. 
Taipgi ir E. Gumbelis paaukojo $25, 
sakydamas: "Jei trūks, parašyk, dar 
gausi”.

A. ir S. Kenstavičiai yra pasiuntę 
į Suvalkų trikampį vargstantiems lie
tuviams per 1000 siuntinių. Drabu
žius pirko iš Salvation Army ir gavo 
iš kaimynų. Reikėjo tik paruošti 
siuntas ir apmokėti persiuntimą. 
Kaikas gal pagalvos, kad tai fanta
zija, bet kai Kenstavičiai įnešė dėžę 
su padėkos laiškais ir prašymais, tai 
įsitikinau, jog, pasak J. Prunskaus, 
Kenstavičių namai yra labdaros na
mai. A. Kenstavičius turi per 2000 
brangių lietuviškų knygų biblioteką. 
Jis sako: “įsigijau tiek knygų. O kas 
pasinaudos jomis po mano saulėlei
džio?”

Kas važiuos automobiliu į Vanku
verį Trans Canada Highway, 4 blo
kai nuo Fraser Bridge po kairei ras 
"Fraser Bridge Motei”. Jo savininkė 
yra p. Juozaitienė. Ji kiekvieną lietu
vį sutinka su lietuvišku nuoširdu
mu. Ji yra gimusi Prūsų Lietuvoje. 
Jos tėvelis už spausdinimą lietuviš
kų knygų ir už lietuvišką veiklą vo
kiečių buvo ištremtas į Didžiąją Lie
tuvą. Dėl vietos stokos čia neįmano
ma p. Juozaitienės tėvelio Wilhelmo 
veikios aprašyti. Jis buvo pasiturin
tis ūkio savininkas ir turimus ištek
lius panaudojo lietuviškų knygų 
spausdinimui.

Trumpai su K. Luku ir A. Kensta
vičium buvome sustoję pas kun. Iz. 
Grigaitį, kuris mus nuoširdžiai pri
ėmė. Kelionė į Vankuverį buvo sėk
minga. Lietuviai, su kuriais teko 
pabendrauti, buvo labai draugiški.

J. Šarapnickas

A.a. Jadvyga Eimantienė, uoli Londono, Ontario, lietuvių veikėja prie savo 
mėgstamų lietuviškų audinių bei jų raštų

Atsisveikino su daug nusipelniusia
Palaidota a. a. Jadvyga Eimantienė — 

Ontario Londono lietuvių veikėja

Dažnai sustojame ties tuo pa
čiu klausimu: kodėl amžinybėn 
pirmiausia iškeliauja kaip tik 
tie asmenys, kurie lietuviškai 
veiklai yra patys reikalingiausi? 
Šiomis dienomis Ontario Londo
nas neteko vieno iš tokių asme
nų: gegužės 18 d. šv. Petro ka
pinėse palaidota Jadvyga Ei
mantienė, 71 m. amžiaus.

Velionė gimė Žeimių dvare, 
Kėdainių apskr. Jos tėvas buvo 
to dvaro ūkvedys. 1932 m. susi
tuokė su L. Eimantu. Vokieti
joje gyveno Weideno stovyklo
je. 1949 m. atvyko Kanadon ir 
vienerius metus gyveno Rodnės 
apylinkėėje, o nuo 1950 m. — 
Londone.

Apie velionę būtų galima la
bai daug rašyti, nes jos buvo 
labai daug dirbta. Taupydamas 
eilutes, stengsiuos ją apibūdinti 
tik vienu kitu pavyzdžiu. Žinau, 
kad nesuklysiu pasakęs, jog J. 
Eimantienė buvo viena iš ketu
rių Londonui daugiausia nusi
pelniusių moterų. Nebuvo ne
vienos skautų stovyklos, nė vie
no renginio, kuriuose ji nebūtų 
pasiėmusi vienos iš sunkiausių 
naštų, su šypsena sutikusi dirb
ti tuos darbus, kurių beveik vi
sos bijojo, kuriuos neviena api
būdindavo kaip pragarą žemė
je arba atsisakydavo, tvirtinda- 
mos, kad čia ne Sibiras.

Vienas tokių darbų buvo šei
mininkavimas skautų stovyklo
se. Kelmai, duobės ir kupstai 
. . . jau ir tai didelis nepatogu
mas nuolat skubančiai šeiminin
kei, turinčiai labai mažai pagal
bos. Bet tai tik mažiausias ne
malonumas lauko sąlygose. Dū
mai, dusinantis vasaros karštis 
pamiškės slėnyje, kur nėra nė 
mažiausio vėjerio, ir spiečiai 
spiečiai . . . alkanų uodų! . . . 
Toks darbas nė vienos nevilio
davo. Jį pasiimti galėjo sutikti 
tik tas asmuo, kuris buvo pasi
ryžęs lietuvybės išlaikymui skir
ti didžiausią auką. J. Eimantie
nė niekada neatsisakydavo ir 
už daug pastangų pareikalavusį 
darbą nelaukdavo ne tik atlygi
nimo ar dovanos, bet nė padė
kos žodžio. Dirbo iš pasišventi
mo. Sakydavo: “Kas nors ir 
šiuos darbus turi atlikti”. Išsite
pusi, išvargusi, suprakaitavusi 
kas dieną ji dirbdavo per visą 
vienos ar dviejų savaičių sto
vyklos laikotarpį. Visada su šyp
sena, niekada nesiskųsdama, ro
dydama tikrai retai sutinkamą 
pasišventimą, kad tik jaunimas 
išliktų lietuviškas. Tai buvo di
delė jos auka ir didis tikslas, 
kuriam ji pašventė savo gyve
nimą!

Velionė buvo ir viena iš akty
viausių katalikių moterų ir pa
rapijiečių. Ji talkindavo ir lėšų 
telkimo skyriui, ir visiems ren
giniams, nežiūrėdama, kas juos 
rengia: draugas ar kitos kryp
ties žmogus. Ji stengdavosi vi
siems padėti, nepaisydama nei 
savo metų krūvos, nei savo silp
nėjančios sveikatos. Ji padėjo 

A+A 
JADVYGAI EIMANTIENEI 

mirus, z

vyrq L. EIMANTĄ, sūnų ALGIRDĄ, jo šeimg ir kitas 
gimines bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Lietuvių Pensininkų Klubas 
London, Ontario

net ir praėjusių metų spaudos 
baliaus rengėjams . . . vos tik 
grįžusi iš ligoninės po sunkios 
operacijos.

Jos nuopelnai lietuviškai veik
lai buvo ne tik tiesioginiai, bet 
ir netiesioginiai — nematomi. 
Lituanistinė mokykla buvo 
įsteigta ir per 27 metus be per
traukos išsilaikė tik L. Eiman
to dėka. Jis buvo viskas: vedė
jas, mokytojas, tvarkdarys, va
lytojas ir t.t. Ir tai nebuvo vie
nintelės jo pareigos. Jis buvo ir 
ilgametis KLB Londono apylin
kės pirmininkas, Tautos Fondo 
atstovas, skautų vietininkas, ko
respondentas, chorjstas ir t.t. 
Visur jo buvo pilna. Dėl čia su
minėtų priežasčių ne tik šeimi
ninkės, bet ir šeimininko bei 
staliaus pareigos gyvenamuose 
ir nuomojamuose namuose ati
tekdavo Eimanto žmonai. Ji ži
nojo, jei ji to nedarys, vy
ras turės pasitraukti iš lietuviš
kos veiklos ir dėlto mažoje apy
linkėje liks didelė spraga. Abu 
Eimantai lietuviškoje veikloje 
pastoviai dirbo nuo 1949 m. 
Gaila, kad veiklos trisdešimtme
tis sueina liūdnose aplinkybėse. 
Velionės daug ir labai nuošir
džiai dirbta. Daug sielotasi lie
tuviškomis problemomis ir gai
la, kad jai nebuvo lemta nors 
truputį šioje žemėje atsikvėpti 
ir pasigėrėti savo darbo vaisiais. 
Londonas šio asmens tikrai pa
siges. Nuoširdžiausia užuojauta 
vyrui Leonardui, judriausiam ir 
ilgiausiai išdirbusiam Londono 
veikėjui, sūnui Algimantui, 
marčiai Birutei, velionę labai 
mylėjusiems vaikaičiams Gedi
minui, Kęstučiui ir Audriui bei 
kitiems artimiesiems.

Kaip pagarbiai londoniečiai ir 
kitų apylinkių (ypač Rodnės) 
lietuviai vertino velionę, aiš
kiausiai parodė skaičius žmo
nių, atvykusių atiduoti jai pas
kutinės pagarbos, pasakyti pas
kutinį nuoširdų ačiū. Tokio 
skaičiaus nėra buvę jokiose lai
dotuvėse! Jis buvo rekordinis: 
paprastai lietuviams užtenka lai
dotuvių namuose vienos salės, 
o šį kartą buvo dvi pilnos; pilna 
buvo ir šventovė. Laidotuvių 
apeigas atliko klebonas kun. J. 
Staškus. Skautų vietininkas A. 
Dragūnevičius atsisveikindamas 
pabrėžė: “Visi žinojo, jei ką pa
vesi Eimantienei, viskas bus pa
daryta ir gerai padaryta. Ji nie
kad nedavė skautų įžodžio, bet 
gyvenime visada jį vykdė. Kas
dien ji stengdavosi padaryti ge
rą darbelį”. Bendruomenės var
du kalbėjęs apyl. vicepirm. E. 
Petrauskas taikliai pastebėjo: 
“Ji paliko mums šviesų atmini
mą”. Daug dirbusiai ir skubė
jusiai tegul Augščiausias atly
gina amžino poilsio vietoje, ku
rioje nebereikia skubėti, kurio
je taip ramu, nes nebėra jokių 
rūpesčių . . . Miela Jadvyga, 
abejoju ar Tave Londonas kada 
užmirš — šviesus Tavęs atmini
mas keliaus iš kartos į kartą.

D. E.



Iš Lietuvos atsineštoji poezija
A. TYRUOLIS Tomo Venclovos "98 eilėraščiai" 

tat įvyksta kasdien; kad ragau
čiau pirmųjų krikščionių garsy- 
ną, skalaujantį burną, išeičiau 
į Šventąją Žemę, palikęs drau
gus, ir dukras ir sūnus, kurių 
neturiu, sutikčiau mirtį ne pro
žektorių šviesoj, bet, pavyz
džiui, prie skersgatvio kiosko” 
(p. 127). Tai buvo metas, kai 
“baigta žymėt paskutiniai taš
kai eilėse, grindiniuos ir žemė
lapiuos” (p. 64), kai Fortinbra- 
sas atžygiavo “Ir Danijos pasau
lyje nėra” (p. 63), kai tik liko 
“bažnyčių vitražai ir uolų pa
tvarumas” (t. p.). Bet, deklara
vęs, kad “netrokštu teisti, bet 
negaliu padėti" (p. 34), poetas 
metaforiškai išreiškia savo ne- 
prisitaikymo credo:

Baltam fone išsiskiria tiktai
Migloti medžių kontūrai. Pro žievę, 
Net užsimerkęs, tu beveik matai 
Atsparią, siaurą paskutinę rievę 

(Dialogas žiemą, p. 83).
Nors grįžimas namo buvęs 

sunkus "lyg mirties valanda”, 
kai laukė tik "baltos pokario 
dulkės, apvytusio medžio lie
muo” (p. 47), bet ir čia poetas 
ragina nebijoti “atsigręžti at
gal” (t. p.). O toje praeityje su
sikryžiuoja "nebesutampantys 
likimai” (p. 48), ir poetas lieka 
“nuo praeities neapsigynęs” 
(p. 52).

Autorius savo knygos įžangoj 
pasisako: “Eilėraščiams įgimtą 
metaforiškumą dar labiau su
stiprina dabartinė Rytų Euro
pos situacija, kuri visus mus 
verčia šnekėti daugiau ar ma
žiau ezopine kalba”. Jis tikisi, 
kad atidesnis skaitytojas “ne
sunkiai išlukštens eilėraščių an
tikinius ir biblinius motyvus, 
paslėptas lietuvių ir kitataučių 
poetų citatas”. Dėlto jis, išsky
rus du eilėraščius, neduoda ko
mentarų. Bet iš tikrųjų atsekti 
antikinius ir kitus motyvus ry
šium su poeto pergyvenimais ir 
jų itin subtilia bei naujoviška 
išraiška nebus lengva. Tai galės 
padaryti tik gerai pasaulinėje 
literatūroje išprusęs skaityto
jas. Juoba, kad tai gilesnė poe
zija, kuriai suprasti reikės dau
giau išlavinto intelekto, negu 
išprusinto jausmo jai pajusti, 
nuotaikai susidaryti. Čia kalba, 
Dantės žodžiais tariant, ne tik 
poetas, bet ir išminčius— mąs
tytojas.

Dėlto ir šį poezijos rinkinį 
vertinant, nebevisai tinka senie
ji vertinimo kriterijai. Kūryba 
čia susijusi su poeto pamėgta 
semiotika — žodžių ženklų teo
rija. Tatai veikia visą poetinę 
procedūrą ir dikciją. Čia susi
duriam su nauja dimensija — 
šalia tradicinių metaforų žodžiai 
čia įgauna naujos reikšmės. Ei
lėse nekartą primenama, kad 
poetas naudojęs žodyną, dėlto 
ir jo kalba, ir rašyba pavyzdin
ga (kaikur ir žodžių kirčiai duo
ti).

Į tradicinės metaforos sąvo
ką jau negalėtume įterpti tokių 
posakių, kaip “riešuto vilnis”, 
“parako medis”, “stiklų lapai”, 
"upokšnių virbalai", “kampuo
tas vanduo”, “vandenys išspro
go inkilais” ir kt. Jei nenorė
sią) jų brukti į siurrealistinę 
dėžę, turėsim šauktis anos ženk
lų teorijos. Tik žinant poeto li
kimą ir pilną eilėraščio konteks
tą, atkris šių įvaizdžių irracio- 
nalumas ir jie įgis reikšmingos, 
net magiškos vertės.

Kaip poezijos vertėjas, T. 
Venclova buvo veikiamas ir ki
tų, ypač Vakarų Europos, poe
tų. Jis, kaip ir T. S. Eliot ar E. 
Pound, mėgsta intarpus iš kitų 
autorių, bet tam atsekti reikės 
daugiau negu tik eilinio, kad ir 
dėmesingo, skaitytojo žinių.

Emigracinės poezijos derlių 
1978 m. praturtino Tomo Venc
lovos poezijos knyga “98 eilė
raščiai”, kurią išleido Algiman
to Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Autorius, 1977 m. 
emigravęs į JAV, už šią knygą 
laimėjo literatūrinę Vinco Krė
vės premiją.

T. Venclovos, jau žinomo po
eto, vertėjo ir veikėjo, poezijos 
rinkinys skaitytoją domins ir 
kaip iš tėvynės atsivežtoji, ir 
kaip naujų išraiškos priemonių 
jieškanti poezija. Jau Lietuvoj 
jis buvo žinomas kaip eksperi
mentinis, nekonformistinis po
etas, 1972 m. išleidęs rinkinį 
“Kalbos ženklas”. Dabartinį 
rinkinį sudaro 3 dalys: "Achilo 
skydas, “Kalbos ženklas” (iš
leisto rinkinio pakartojimas) ir 
“Kiti eilėraščiai”.

Poetas (gimęs 1937 m.) Lie
tuvoj gyveno kaip tik tuo metu, 
kai, jo poezijos žodžiai tariant, 
“mirtis man buvo lyg šeimos 
narys” (p. 15), kai “įpratom 
draugų nebetekti” (p. 36), kai 
“byloja sniegas, pritaria ugnis” 
(p. 13). Jis jaučia savo dalios 
dualizmą, kai “kiekviena aki
mirka — dvilypė" (p. 18), kai 
“vis vien, kas mudu gins, kas 
mudu nuodys” (p. 39). Dėlto 
juoda spalva nusitęsia kone per 
visą rinkinį, ir liūdesio tonas 
dažnai pasigirsta.

Bet šalia nusiminimo sunk
metyje (“Ar mus užgrūdins Ta
vosios grandinės?” p. 23) pasi
girsta ir daugiau religinių užuo
minų bei asociacijų:

Ir nežinau, su kuo kalbu — 
Su Nepažįstančiu ribų 
Ar su šviesos ratu. (p. 25)

Ir jei “prie slenksčio jaučiai 
nestovės, nebus išminčių nei 
šlovės” (p. 24), tai Viešpačiui 
pakaksią erdvės, jei nusi
lenksianti bent viena už lango 
girgždanti pušis.

Kai atviras poetinis išsisaky
mas rizikingas, poetas savo li
kimų paralelių jieško antikinia
me pasaulyje, kaip kad ir ne
vienas jo amžiaus ir meto poe
tas. Dėlto ir visas šis rinkinys 
galėjo būti pavadintas “Achilo 
skydo” vardu. Nėrimasis į anti
kinį pasaulį ir alegorinė kalba 
ypač ^būdingi rinkiniui.

Sią< knygą iš tikrųjų gal rei
kėtų pradėti skaityti nuo pas
kutiniojo skyriaus "Kiti eilėraš
čiai”, kur jų duota pradedant 
1956 m. “atolydžiu" ir kur dau
giau tiesioginės ir mažiau kom
plikuotos išraiškos. Poetas čia 
save identifikuoja su “hidalgo”, 
kuris "nebe pirmą kartą nužu
dytas, nebe pirmą kartą gyve
nu” (p. 93). Čia ir liūdesio gaida 
ryškesnė, išreikšta kad ir maja- 
kovskine maniera:

Ir duona — maišyta su liūdesiu, 
Karti,

■kaili,
amžina,

Ir blėsta 
žaroj paslrodžlui

šalis ties lėčiausia srove, (p. 98)
Čia yra ir vadinamojo laisvo 

eiliavimo bandymų, atmieštų 
proziniais intarpais (net be ski
riamųjų ženklų), ir gan ryškiai 
perduotų pokario vaizdų:
Agrigento asfaltas Egistas 

prožektorių peiliuos 
nuobliuok lavonų lentas užtinkuok 

ištrupėjusi dangų 
po bekraujėm Italų mokyklos 

žaizdom. (p. 124)

Metas buvęs toks sunkus, kad 
poetas turėjo prisipažinti: ". . . 
nieko neregėjau, kas galėtų gė
lą nugalėt” (p. 129). Jis būtų 
buvęs laimingas, jei būtų galė
jęs apokrifiniuos raštuos rasti, 
“jog Teismo nebus — tiksliau,

Rašytojai TOMAS VENCLOVA, šiuo metu gyvenantis JAV-se

Tas pasižiūrėjimas kitur ne
mažina autoriaus originalumo. 
Iš nevieno hermetiško eilėraš
čio trykšta ryškūs, talentingai 
sukurti vaizdai, kaip šit:

Ir šakos — mėlynos aortos, 
Ištryškę lapų žarija, (p. 128)

Ir tas uolų klaviatūrą 
Išgrojęs drumzlinas vanduo.

(p. 125)

Kur druskingi vandens į kran
tą plūsta

Sapfinėm strofom, (p. 68)

Virš upės persilaužta valanda. 
Ir laikas persikūnija į mostą.

(p. 26)

Šiaipjau, kaip klasikos mėgė
jas, autorius nesibaido ir tokių 
tradicinių formų, kaip soneto 
(dantinio — petrarkinio ir šeks- 
pyrinio), sestinų ir kitokių stro
fų. Bet tai daugiau eksperimen
tinio pobūdžio eilės. Linkęs jis 
labiau ir į tradicinį rimą ir rit
mą, negu į laisvą ir padriką ei
liavimą, kuriuo dabar taip di
džiuojasi "modernistai”. Jis ži
no, kad lyrikos pagrinde yra 
muzika ir skambėjimas, o ne 
prozinis kalbėjimas ir pasako
jimas. Kaikur autorius pasinau
doja ir asonansais, o aliteraciją 
jis moka meistriškai sukurti:

O plaučiuose plaukia flotilljos, 
O pirštai pavirsta paparčiais.

(Eilėraštis apie pabaigą, p. 75)

Aplamai, šiuo savo rinkiniu 
T. Venclova pasirodo kaip itin 
brandus poetas, į savo kūrybą 
įnešęs naują moderninės poezi
jos dimensiją, lietuvišką žodį 
kilstelėjęs į augštesnės išraiš
kos pakopą.

Tomas Venclova, 98 EILĖRAŠ
ČIAI. Chicago, 1977 m., 136 psl. 
Knygą apipavidalino Henrieta 
Vepštienė, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina $6.00.

TOMAS VENCLOVA

1956 metų 
eilėraščiai

i

HIDALGO

Duok num ranką, Sancho.
Broli mano, 

Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau. 
Štai, aš čia. Iš pamiršto romano 
Į nelygią kovą išėjau.

Koks apsunkęs ir bejėgis kūnas! 
Niekad nesuvoksime, už ką 
Mudviem skirtos aikštės

ir tribūnos, 
Tanką bokštai, virvė ir kulka.

Visas turtas — žodžiai neatsargūs, 
Visas menas — mirti ir mylėt, 
Visas atpildas — po didžio vargo 
Purvina planetos pakelė.

Riteris, kalbėtojas, žaidikas, 
Ženklintas kulkosvaidžio švinu. 
Nebe pirmą kartą nužudytas. 
Nebe pirmą kaitų gyvenu.

II
Aistros, kančios ir nerimo saiku 
Bus atseikėta visa, kas tylėjo. 
Miegos lavonai, urnos,

mauzoliejai, 
Tačiau gyvieji nesumerks akių.

III
Mes abu tik sekundę sugaišom 
ir jau niekad negrįšim atgal — 
/ lapkričio lūžtantį braižą 
ties rusva Dunojaus banga;

įskaitykim senovinį raštų, 
kitų laiką palieskim delnais — 
pasakyta: nuo Juodmarlo krašto, 
ir atspėta: Karpatų kalnais.

Mums beliko erdvė ir agonija, 
ištuštėjo ginkluoti vagonai, 
nebeįstengsim alsuot — 
o, koks trumpas ruduo, kaip 

toli Antigonė,
mano sesuo.

Iš rinkinio "98 eilėraščiai”
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Toronto gintarietės ir gintariečiai atlieka tautinių šokių programą Buffalo 
miesto tautinių grupių festivalyje š.m. balandžio 29 d. Iš kairės: R. Girdaus- 
kaitė, J. Biretaitė, Grybas ir kt. Dabar ruošiasi naujiem koncertam

Toronto “Gintaras” koncertuoja
Toronto lietuvių jaunimo an

samblis “Gintaras” apimąs ke
lias įvairaus amžiaus šokėjų 
grupes ir turįs du dainininkių 
oktetus, be didesnės reklamos 
nuolat koncertuoja saviems ir 
kitataučiams. S. m. kovo 15 d. 
vidurinioji grupė, vad. L, Pace- 
vičienės, dalyvavo daugiakultū- 
rėje programoje George Brown 
kolegijoje. Kovo 25 d. viduri
nioji grupė, vad. L. Pacevičie- 
nės ir S. Zenkevičiūtės, šoko 
jaunimo talentų popietėje Ha
miltone. Popietė įvyko ryšium 
su jaunimo talentų varžybomis, 
kurias organizavo KLB kultū
ros komisija. Balandžio 29 d. 
vyriausioji grupė, vad. R. Dun- 
derienės, lankėsi Buffalo mies
te, kur atliko programą tautinių 
grupių festivalyje. Šią išvyką 
organizavo Buffalo Lietuvių 
Klubas, šokėjų nuotraukos bu
vo įdėtos Buffalo savaitraštyje 
"Buffalo Rocket”. Gegužės 12 
d. vyriausioji, grupė, vad. R.

Lyrinio žodžio tarnyboje
AL. GIMANTAS

Beveik klaiku minėti ir kar
toti visiems gerai žinomą faktą 
apie lietuviškosios knygos išei
vijoje leidimo nesibaigiančius 
vargus. Ypač toji padėtis gilėja 
su kasdien besiplečiančia inflia
cija “artu matant artėjančios 
ekc linės krizės nelemtį. Kas 
ne kas, bet lietuviškoji raštija 
turės nukentėti, kai finansiniai 
sunkumai palies beveik kiekvie
ną šeimą. Beveik visi tai pra
mato, beveik visi apie tai kalba, 
bet tik drąsesnieji įstengia pra
siveržti pro tikrų ar tariamų 
ekonomistų pranašystes ir, ne
paisydami galimų nevisai švie
sių prošvaisčių, tęsia užsibrėžtą 
darbą ir įsipareigojimus.

Tų drąsesniųjų tarpe tikrai 
nepaskutinę vietą užima tegu ir 
neperdidelė, bet pakankamai 
svari kultūrinė institucija, šau
niu vardu pasidabinusi, būtent, 
leidykla “Ateitis”. Visiems, tie
sa, neįtiksi, tad nenuostabu, 
kad vienus gąsdina, kitus tik er
zina tas “Ateities” vardas. Vie
ni toje leidykloje įžvelgia po
litiką, kitiems tai grynai atei- 
tininkiška įstaiga, tretiems — 
“krikdemų” sodyba, ketvirtiems 
— frontininkų tvirtovė. Tačiau 
dėl tų visų kaltinimų ar liaup
sinimų leidyklos vadovams nėra 
nei peršalta, nei perkarsta. Per

MŪSŲ ŽINIOS, 1979 m. 1, 2, 3 ir 
4 nr. Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo 
Centro Čikagoje biuletenis, leidžia
mas kas dvi savaitės. Redaguoja 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, su talki
ninkais. Gaunamas pas administra
torių Petrą Kleinotą, SJ, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Dunderienės, dalyvavo Hum
berside Collegiate mokyklos 
šventėje “Mosaic Canada”.

Vyriausioji grupė, vad. K. 
Dunderienės, ir vyr. daininin
kės, vad. G. Paulionienės, buvo 
nuvykusios j Otavą, kur dalyva
vo plataus masto “Native Land” 
festivalyje.

Vasaros metu numatoma da
lyvauti Toronto Karavane, Jo
ninėse St. Catharines, Canada 
Day iškilmėse Toronte ir tauty
bių festivalyje Winnipege.

Malonu paminėti, kad savo 
veikloje “Gintaras” yra susilau
kęs iš vyresniųjų ne tik morali
nės, bet ir materialinės para
mos. Šiais metais “Gintarą” pa
rėmė: Toronto Lietuvių Namai,
Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija, Anapilis, Prisikėlimo 
par. bankas ir Toronto “Para
mos” bankas. Už paramą ginta- 
riečiai yra nuoširdžiai dėkingi.

G. P.

savo gyvavimo netaip jau trum
pą laiką išleista bene 18 knygų. 
Vien tik tai rodo, kad išeiviško- 
je leidyboje "Ateitis” turi jau 
ir patyrimą, ir svorį. Ją galėtu
me vadinti poezijos leidykla. 
Juk iš visų išleistų knygų % 
aiškiai rišasi su lietuviškąja ly
rika. Ar tai tik nebus vienintelė 
leidykla, pagrindinį dėmesį tei
kianti poetiniam žodžiui, bele
tristikai skirdama beveik trupi
nius. Teneskamba ši išvada 
priekaištu. Tai gal tik savotiš
kas unikumas grožinės lietuvių 
išeivių literatūros leidyboje.

Palyginti mažai kas domisi 
poezija, mažai kas drįsta spaus
dinti ir leisti lyrinius posmus. 
Drąsioji “Ateitis", atrodo, nu
gali visas abejones ir su malo
numu siunčia knygų lentynon 
lyriką, lyg ir palikdama teisę 
kitoms leidykloms daugiau do
mėtis galbūt patrauklesne (tur
būt šiek tiek ir pelningesne?) 
beletristika.

O gal tai tik krikščioniškai 
nuoširdus rūpestis pamestinuke 
ar našlaite poezija? Nedaugelio 
mėgstama, daugumos vengia
ma, neįvertinama, gal nesu
prantama. dvasiškai lyg ir sveti
ma. Pagaliau kokie bebūtų lei
dyklos intenciniai užsimojimai, 
jie visi yra taurūs. Jos leidiniai 
pasižymi įvairia tematika, auto
rių pasirinkimu, iliustratorių 
vardais, švaria ir kultūringa iš
vaizda. Danguolės Sadūnaitės ir 
Icchoko Mero knygos buvo pre
mijuotos. Tie įvertinimai, aiš
ku, maloniai nuteikė ne vien 
tik paliestuosius autorius, bet 
ir pačią “Ateities” leidyklą. Ji, 
be to, davė mums visą eilę už
marštin tikrai dar nenuėjusių 
Bogutaitės, Bradūno. Šlaito, 
švabaitės, Jankaus, Barono, 
Pautieniūtės, Jasmanto, Gir
niaus, šakytės kūrinių. Tai tur
tingas ir gilus įvairaus dailio
jo žodžio kūrėjų knygų rinki
nys, kuriame yra dvi poezijos 
antologijos ir filosofinių svars
tymų veikalas.

"Ateitis” pilnai pateisino sa
vo egzistenciją ir platesnių ho
rizontų užmojais. Ji neapsiribo
jo vien tik ateitįninkijai arti
mais autoriais. Reikia tikėtis, 
kad ir toliau ji eis panašia link
me.
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□ KULTIIRIffiJE VEIKLOJE
LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 

AKADEMIJOS valdybos posėdyje 
naujais nariais priimti penki JAV 
gyvenantys tautiečiai: gydytojai Jur
gis Balčiūnas ir Juozas Kriaučiūnas, 
dr. Julija Sainauskaitė, prof. dr. 
Saulius A. Sužiedėlis ir prof. Anta
nas Vasaitis. Ruošiantis naujos cent
ro valdybos rinkimams, iškilo jos 
vietovės klausimas. Lig šiol LKM 
Akademijos centro valdyba visada 
buvo Romoje, bet ji gali būti perkel
ta ir kiton vietovėn. Garbės nariais 
pasiūlyta išrinkti dr. Stasį Bačkį ir 
dr. Juozą Eretą. Pirmasis yra Lietu
vos atstovas Vašingtone, daug rūpes
čio skyręs LKM Akademijos atkū
rimui išeivijoje, nusipelnęs Lietuvai 
savo diplomatine veikla. Antrasis 
yra LKM Akademijos narys nuo jos 
įsteigimo 1922 m., palikęs savo gi
lius pėdsakus Lietuvoje, savo raš
tais kovojantis už jos išlaisvinimą. 
Centro valdybos vietovės klausimą 
ir garbės narių paskelbimą turės pa
tvirtinti visi LKM Akademijos na
riai korespondenciniu balsavimu. 
Pernai LKM Akademija Romoje iš
leido keturis veikalus, šiemet taip 
pat bus išleisti keturi: VI. Kulboko 
“Lietuvių literatūrinė kritika trem
tyje", dr. J. Ereto "Valančiaus švie
sa už marių” (apie veiklųjį JAV lie
tuvį prel. Pr. Jurą), kun. dr. Pr. 
Gaidos “Nemarusis mirtingasis — 
arkivyskupas Teofilius Matulionis", 
dr. Z. Ivinskio “Rinktinių raštų" II 
tomas. Spaudai ruošiamas dr. K. 
Avižonio “Rinktinių raštų” III tomas 
ir vysk. K. Paltaroko redaguota ‘‘Pa
nevėžio vyskupijos istorija”.

TRADICINES LIETUVIŲ DIE 
NAS Los Angeles mieste birželio 16- 
17 d. d. jau 26-tą kartą rengia kle
bono prel. J. Kučingio vadovaujama 
Šv. Kazimiero parapija. Koncertinę 
programą atliks vietinė pianistė Rai
monda Apeikytė, sol. Genė Ugians- 
kienė iš Filadelfijos ir Klevelando 
studenčių ansamblis “Nerija" su va
dove Rita Cyvaite-Klioriene. Rengi
nius papildys dvi parodos — toron- 
tiečio dali. Jurgio Račkaus darbų ir- 
Vilniaus 400 metų sukakčiai skirtoji. 
Jos rūdinius parūpins čikagietis 
"Draugo" red. Br. Kviklys, ši paro
da susilaukė daug lankytojų Čikago
je ir dabar yra pervežama j kitas di
džiąsias JAV lietuvių kolonijas. Su 
paroda į Los Angeles miestą atvyks 
ir Br. Kviklys.

DR. VYTAUTAS J. BIELIAUS- 
KAS, Ksavero universiteto psicholo
gijos profesorius, gegužės 16-20 d. d. 
vadovavo šeimos terapijos semina
rui, įvykusiam Melburne, Floridos 
technologijos institute. Milano kata
likų universiteto pakviestas, gegu
žės 13 d. išskrido Italijon dalyvauti 
konferencijoje, kurios pagrindinė 
tema — “Nepritampančių žmonių 
įjungimas į socialinę bendruomenę". 
Veronos suvažiavimų rūmuose prof, 
dr. V. J. Bieliauskas skaitė paskaitą 
"įjungimas į bendruomenę buvusių 
psichinių ligonių — amerikietiškas 
eksperimentas".

HELMUTAS BAKAITIS Australi
joje yra pasižymėjęs kaip dramos 
bei filmų aktorius, režisorius ir dra
maturgas. Ilgesnį laiką jis viešėjo 
Europoje, susipažindamas su Jauni
mo teatrais. Grįžęs Australijon, bu
vo paskirtas Viktorijos St. Martin 
jaunimo teatro meno vadovu. H. Ba
kaitis yra parašęs nemažai scenos 
veikalų jaunimui, savo pažiūras apie 
teatro vaidmenį jaunimo auklėjime 
atskleidęs mėnesinio teatralų žurna
lo “Theatre Australia" šiemetinėje 
vasario laidoje. Jo suaugusiem skir
ta drama “Kraujo šešėliai" sėkmin
gai buvo suvaidinta Nimrodo teatre 
Sydnėjuje.

KOMPOZ. JULIAUS GAIDELIO 
amžiaus septyniasdešimtmetį Bosto
no ir apylinkių gyventojai paminėjo 
balandžio 29 d. Brocktone, šv. Kazi
miero parapijoje, kurios choro vado
vas yra sukaktuvininkas. Iškilmė bu
vo pradėta Mišiomis parapijos šven
tovėje, giedant parapijos chorui, so
listams — M. Bizinkauskaitei, St. 
Liepai, dalyvaujant smuikininkui I. 
Vasyliūnui. Kompoz. J. Gaidelio kū
rinių koncertas įvyko amerikiečių 
gimnazijos salėje. Programą atliko 
solistai — M. Bizinkauskaitė, V. Bal
čiūnienė, D. Mongirdaitė-Richard- 
son, N. Lingertaitis, B. Povilavičius, 
pianistas S. Cibas, Bostono vyrų 
sekstetas, kurio vadovas yra kompoz. 
J. Gaidelis, ir jo diriguojamas Šv. 
Kazimiero parapijos choras. Solis
tai pagrindinį savo dėmesį skyrė 
dviem kompoz. J. Gaidelio operom
— "Danai” ir “Gintaro šaly”, pasta
tytom Čikagos Lietuvių Operos. Ari
jas bei duetus papildė kompoz. J. 
Gaidelio harmonizuotos liaudies dai
nos, originalios jo kompozicijs cho
rui — “Tremtinių giesmė”, “Tėviš
kės laukai", "Pavasario daina", "šie
napjūtė", “Dobilas”. Visiems akom
panavo S. Cibas. Kompoz. J. Gaide
lis, 1953 m. Naujosios Anglijos kon
servatorijoje Bostone gavęs magist
ro lainsnj, yra palikęs gilius savo 
muzikinės veiklos pėdsakus: Bosto
ne jam teko vadovauti vyrų chorui, 
moterų trijulei, mišriam chorui, 
šiuo metu tebeveikiančiam vyrų 
sekstetui, šv. Kazimiero parapijos 
chorui. Be jau minėtų dviejų operų
— "Danos" ir "Gintaro šaly", su
kūrė šešias simfonijas ir šešias kan
tatas, uvertiūrų bei kitų mažesnių 
simfoninių kūrinių, apie 40 dainų.

NUOLATINĖ K. DONELAIČIO
KOMISIJA yra sudaryta prie Lietu- ;• 
vos Mokslų Akademijos lietuvių kai- j. 
bos ir literatūros instituto. Neseniai j 
ji buvo papildyta naujais nariais, ku
rių dabar jau turi 13, atstovaujan- : 
čių įvairioms organizacijoms. Aka- ■ 
demiko K. Korsako vadovautame po- • 
sėdyje pranešimą apie K. Donelaičio į 
muzėjų Tolminkiemyje padarė kul- 
tūros "ministerio" pavaduotojas J. z 
Glemža. Iš jo paaiškėjo, kad ten jau Z 
baigiami restauravimo darbai ir kad : 
muzė.jus bus atidarytas dar šių metų * 
pirmame pusmetyje. Būrų poeto pa- • 
laikai bus palaidoti specialiai įreng- į 
toje kriptoje. Komisija taipgi aptarė Z 
ir kitus renginius, susietus su arte- : 
jančia K. Donelaičio 200 metų mir- į 
ties sukaktimi.

RIČARDAS MIRONAS, klasikinės- 
filologijos katedros vedėjas Vilniaus 
universitete, mirė balandžio 26 d., 
ištiktas staigaus širdies smūgio. Ve
lionis buvo gimęs 1908 m. Rusijoje, 
Altajaus srityje. Klasikinės filologi-; 
jos studijas baigė Kauno universi
tete 1933 m., tobulinosi Paryžiuje, ' 
Sorbonos universitete. Grįžęs Lietu- ■ 
von, mokytojavo Kauno ir Vilkaviš- - 
kio gimnazijose. Pokaryje ėjo Kau
no universiteto istorijos ir filologi- '■ 
jos fakulteto dekano pareigas, 1949- 
50 m. vadovavo Klaipėdos mokytojų - 
institutui. Vėliau dirbo Vilniaus pe-. . 
dagoginio instituto lietuvių kalbos- 
bei literatūros fakulteto dekanu, ka
tedros vedėju. Vilniaus universitete 
dėstė lotynų, graikų kalbas ir sansk
ritą. Pasižymėjo gausiais straips
niais, liečiančiais lyginamosios kal
botyros klausimus. Su kitais auto
riais parašė lotynų kalbos vadovė
lius, trumpą graikų kalbos vadovėlį, .■■ 
orijų kalbos žodyną, sanskrito vado-, 
vėlį. Iš senosios graikų kalbos iš-, , 
vertė Eschilo “Prikaltąjį Prometė
ją”, iš indiečių kalbos — “Panča- 
tantrą", iš prancūzų kalbos — G. 
de Maupassanto “Pjerą ir Žaną”, J. 
J. Rousseau "Juliją arba Naująją 
Eloizą". Universiteto paskelbtame - ■ 
nekrologe minimas pokarinis R. Mi
rono įsijungimas į kompartiją, daly
vavimas partinio komiteto veikloje . 
universitete.

KOMPOZ. BRONIUS KUTAVI
ČIUS pastaruoju metu sukūrė tris 
didelio dėmesio susilaukusius kūri
nius — eleginį trio “Prutcna”, gi
musį Liudviko Rėzos eilių įtakoje, 
styginį kvintetą “Praeities laikro
džiai" ir oratoriją S. Gedos tekstu 
"Paskutinės pagonių apeigos”. Vil
niuje įvykusiame koncerte šiuos kū
rinius atliko: vargonininkas Leopol
das Digrys, styginis Vilniaus kvarte
tas — A. Vainiūnaitė. P. Kunca, D. . 
Katkus, A. Vasiliauskas su gitaristo 
S. šilinsko talka, Vilniaus operos . 
sol. Stasė Gižaitė, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos choras ir varinių 
pučiamųjų grupė su dirigentu R. 
Zdanavičium.

SIDABRINE VEIKLOS SUKAKTI 
specialiu koncertu paminėjo Šiaulių 
kultūros rūmų Jovaro liaudies dai- . 
nų ir šokių ansamblis, vadovauja
mas balctmcistrės A. Ivanauskienės. . 
Ansamblis savo vardui yra pasirln- •' 
kęs knygnešio ir poeto Jono Krikš- ' 
čiūno literatūrini slapyvardj. Jo kon
certuose skamba populiarioji Jovaro 
daina "Ko liūdi, berželi. . ." Sėkmin
gas gastroles jovariečiai yra turėję 
Maskvoje, Bulgarijoje, Suomijoje. 
Jie taipgi yra dalyvavę folklorinės 
muzikos festivalyje Čekoslovakijoje.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUO
SE Vilniuje trečią individualią stik
lo plastiko kurinių parodą surengė 
dail. Bronius Grušas. Jis yra vienin
telis dailininkas, pasirinkęs naują 
dailės žanrą — stiklo plastiko tapy- ' 
bą. šiai parodai buvo sutelkęs pas
tarųjų trejų metų kūrinius, liudijan
čius kasmet auganti brandumą. 
Spaudos puslapiuose minimi vilnie
čius labiausiai dominę B. Grušo dar
bai: “Mėlynas paukštis", "Vasaros 
žydėjimas", “Rytmečio motyvas”,, 
“Terra viridis incognita”, “Senas. 
bokštas”, “Gelsvojo ūko saulė", “Ak
variumo žuvytė".

LANKYTOJUS PO REMONTO 
vėl pakvietė Klaipėdos filharmonija. 
Klaipėdietis dail. L. Garla ją papuo-; 
šė marmoriniais didžiųjų kompozi-į 
torių biustais. Prie pat scenos pasta-., 
tyti J. S. Bacho, L. Beethoveno bius-.: 
tai. Vieną sieną puošia M. Glinka, 
P. Čaikovskis, D. šostakovičius, ki-': 
tą — M. K. Čiurlionis, S. Šimkus ir-; 
J. Gruodis.

TAURAGĖS LIAUDIES TEAT-' 
RAS, vadovaujamas rež. A. Naraškei: 
vičiaus, paruošė premjerą, kuriai' 
buvo pasirinkta inscenizacija Jond 
Marcinkevičiaus kūrinių motyvais-, 
"Pasmerktieji". Vaidino scenos mėtį 
gėjai, dirbantys įvairiose profesijoj 
sc. Su šiuo spektakliu tauragiečiaf 
taip pat aplankė Šilutę ir Skaudvilę.’

SĄJUNGINĖ JAUNŲJŲ ARCHI-; 
TEKTŲ diplominių darbų paroda 
|vyko Kazanėje. Pirmojo laipsnio, 
diplomą su pagyrimu laimėjo Vii--, 
niaus dailės instituto diplomantas A.į 
Žalys už "Vilniaus olimpinės mokyk-': 
los” projektą. Pirmojo laipsnio dip-;: 
lomas be pagyrimo įteiktas Vilniaus -j 
inžinerinio statybos instituto diplo-... 
mantui R. Andriuškevičiui, paruošų- 
šiam projektą "Vilniaus žvėryno r*-.-: 
jono rekonstrukcija". V. Kst.
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RUNNYMEDE-BLOOR. Prašoma kaina tik $47,900. Atskiras mūri
nis namas. Vandeniu-alyva šildomas. 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.

Toronto ateitininkų šventės metu moksleiviai duoda įžodį R. Vingelytės

Kanados įvykiai
Skubiai reikalingi namai pardavimui. 

Nemokamas įkainojimas.
18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.

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

tel. 763-5555 namų 239-5923

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

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 10%
= term, indėlius 2-3 metų...... 93/ą%
= pensijų ir namų s-tas .........9%%
= taupomąsias s-tas.................... 9%
E depozitų-čekių s-tas................6%
| DUODA PASKOLAS:
= asmenines ......................... 10’/2%
= nekiln. turto .....................1014%
E investacines 10J4%

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

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
juje vadovaus D. Jamieson^s. 
Jo dėka Newfoundlandijos libe
ralai gali vėl grįžti valdžion, ku
rią buvo praradę su J. Smallwo- 

. odo pasitraukimu.
Prieš perimdamas vyriausy

bę, J. Clarkas turėjo ilgoką pa
sitarimą su socialistų vadu E. 
Broadbentu, kurio paramos 
konservatoriams reikės parla
mente. Oficialaus susitarimo ne
buvo pasiekta. Pasak E. Broad- 
bento, jo socialistai nepritars 
valstybinės naftos reikalus tvar
kančios “PetroCan” bendrovės 
pardavimui, namų mortgičių 
palūkanų ir nuosavybės mokes
čio atskaitymui nuo pajamų mo
kesčio. Tokiu atveju premjerui 
J. Clarkui gali tekti šauktis kre- 
ditistų paramos. Su šešiais jų 
atstovais konservatoriai turėtų 
trijų balsų daugumą. Kitose sri
tyse bendradarbiavimas su so
cialistais yra įmanomas. Galbūt 
dėlto premjeras J. Clarkas į at
eitį žvelgia optimistiškai ir net
gi pranašauja normalų Kanados 
valdymą per ketverius metus 
iki sekančių parlamento rinki
mų.

Susikirtimas dėl “PetroCan”

pavienių asmenų uždarbį nusta
tys provincinė vyriausybė, šiuo 
metodu tikimasi permažai uždir
bančius kvebekiečius nukreipti 
nuo socialinės gerovės pašalpų 
ir juos vėl grąžinti į nepelnin
gus darbus.

šiaurės ašigalį šią vasarą ty
rinės apie 50 Kanados ir JAV 
mokslininkų. Pagrindinis jų dė
mesys teks Arktikos jūroje po 
vandeniu esančiam Lomonoso
vo kalnų ruožui. Spėjama, kad 
tie kalnai, turintys iki 3.000 
metrų augščio, kadaise buvo 
Europos žemyno dalimi. Moks
lininkai tikisi patvirtinti arba 
atmesti šią teoriją. Ekspedicija 
yra numačiusi 14 eksperimentų, 
kurie bus atlikti per du mėne
sius. Jų dėka taipgi tikimasi 
gauti žinių, kurios ateityje bus 
naudingos arktikinės srities vys
tymui.

Daugiakalbis vertimų biuras, 
išlaikomas Ontario vyriausybės, 
persikėlė į naujas patalpas 8 
York St. (II augštas). Telefo
nas: 965-1458. šis biuras įsteig
tas patarnauti imigrantams, ku
riems reikia išversti įvairius do
kumentus.

Ateitininkų žinios
Artėja vasaros stovyklos, ir visi 

tėvai turėtų pradėti iš anksto pla
nuoti savo atostogas, kad jų vaikai 
galėtų dalyvauti stovyklose. Ateiti
ninkų stovykla Wasagoje bus nuo 
liepos 15 iki 28 d. Stovyklautojų am
žius — nuo 7 iki 18 metų. Stovyklai 
jau paruošta įdomi programa, kuri, 
tikimasi, duos daug naudos jaunu
čiams ir moksleiviams. Vadovybė 
taip pat jau sudaryta.

Registruotis prašome iš anksto, 
nes reikia žinoti stovyklaujančių 
skaičių. Paskutinė užsiregistravimo 
diena — birželio 30. Užsiregistravu
siems po birželio 30 d. kaina bus $10 
daugiau. Registracijos blankai gau
nami Prisikėlimo par. raštinėje ir 
pas dr. O. Gustainienę.

Stovyklai dar reikia šeimininkių. 
Darbas apmokamas. Prašome skam
binti dr. Gustainienei tel. 445-4521.

Ateitininkų tėvų komitetas pasky
rė $200 ateitininkams, vykstan
tiems i jaunimo kongresą, kurie yra 
išrinkti kaip atststovai.

Skautų veikla
• Užjaučiame brolį Algį Senkų, 

mirus tėveliui.
• DLK Gedimino prit. skautų iš

kyloj Bruce Trail gegužės 26 d. da
lyvavo ir 4 sesės. 20 mylių žygyje iš
kylautojai patyrė, ką reiškia pritai
kyta apranga ir avalynė. Pageidauja
ma daugiau panašių iškylų.

• Į XVII-tają Romuvos stovyklą 
registruotis iki liepos 1 d. pas ps. 
Sandrą Kazilevičiūtę, Box 120, Con
cord, Ont. L4K 1B2, tel. (416) 669- 
1838.

• Naujas “Rambyno" tuntininko ir 
jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės draugi- 
ninkės Lino ir Astos Sapiių adresas: 
73 McCaul St., Apt. 531, Toronto 
Ont.

• Svarbus stovyklon vykstančių 
vadovų-vių pasitarimas su tėvais 
įvyks birželio 26 d., 7.30 v. v., Lie
tuvių Namų Gedimino menėje. Visi 
iš anksto kviečiami. Bus pranešimai, 
diskusijos ir vaišės.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja s. Heiningui iš Det
roito, padirbusiam ir padovanoju
siam kanklėms padėti staliukus. 
Ačiū ir sesei D. Keršienei, tas dova
nas parvežusiai.

• Mindaugo dr-vės kandidatai R. 
Klevinskas ir A. Nausėdas išlaikė 
egzaminus į III pat. 1. iš teorinės da
lies. Praktiškųjų dalykų egzaminai 
bus iškyloj birželio 23 d. t. S.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

GARBENS

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 jg ano A Mf A 
TORONTO LIETUVIŲ H AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

10% 
9’/2% 
914% 
9’/4% 
83/4% 
6%

MOKA:
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

IMA:

10’/2% už asm. paskolas

1014% už mortgičius

. ■ . . . ■ .....r..,.. \ \ '• ■; . . •

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 (KOMPIUTERI)

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St.W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, . — — 4
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , , _ - —- ennr
(Tarp Dundas ir College) TelefonaS 531-1305

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

C/miawtc TELEVISION į, Į f T C# J f'O Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT &

2899 Bloor St. Wprie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

U

DELICATESSEN

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

bendrovės tarp P. E. Trudeau ir 
J. Clarko įvyko paskutinėmis 
rinkiminio vajaus dienomis, kai 
P. E. Trudeau paskelbė naujus 
natūralių dujų atradimus. Jis 
teigė, kad prie tų atradimų 
daug prisidėjo su kitomis bend
rovėmis į pajieškas įsijungusi 
“PetroCan”. Naftos pramonės 
vadovai šį pareiškimą sutiko 
skeptiškai, pagrindinius nuopel
nus atiduodami didžiajai “Pan- 
artic Oils” bendrovei, priklau
sančiai šėrininkams. Ji atliko 
pajieškas, o “PetroCan” tik pa
rūpino apie $150 milijonų iš 
valstybės iždo. J. Clarkas laiko
si principo, kad Kanadai naftos 
ir natūralių dujų pakankamai 
parūpindavo privačios bendro
vės savo kapitalu. Valstybinę 
“PetroCanada” bendrovę jis no
ri parduoti kanadiečiams šėri
ninkams, kad ji liktų Kanados 
kontrolėje ir toliau veiktų pri
vačiu kapitalu. Po rinkimų “Im
perial Oil” naftos bendrovės 
pirm. J. Armstrongas pranešė, 
kad šiaurės-vakarų teritorijoje 
pavyko aptikti naujus naftos 
šaltinius. Spėjama, kad jie turi 
apie 600 milijonų statinių naf
tos, tik šiuo metu dar nežinoma 
ar juos visus pavyks panaudoti. 
Visdėlto tikimasi gauti bent 200 
milijonų statinių. Rinkiminia
me vajuje J. Clarkas įsipareigo
jo visą Kanadą aprūpinti kana- 
diška nafta, pravesdamas naf
totiekį iki Atlanto pakrančių.

Ukrainiečių disidentas Valen
tinas Morozas, išlaisvintas prez. 
J. Carterio įvykdytais mainais, 
birželio 8 d. atskris į Torontą 
padėkoti savo tautiečiams už jų 
pastangas. Jis dalyvaus demon
stracijoje, kuria bus siekiama 
laisvės kitam politiniam ukrai
niečių kaliniui — Jurijui Suke- 
vičiui. V. Morozas nepasiliks 
Kanadoje, kaip anksčiau buvo 
spėta, bet grįš į JAV ir sekan
čiais mokslo metais dirbs dėsty
toju Harvardo universitete.

Kvebeko parlamentas patvir
tino įstatymą, kuriuo palaips
niui bus įvestas garantuotų me
tinių pajamų planas permažai 
uždirbančioms šeimoms. Pasak 
socialinių reikalų ministerio P. 
Marois, šiemet planui numaty
ta $35 milijonai, kuriais galės 
pasinaudoti 258.000 šeimų na
rių, o 1980 m. bus parūpinta 
$50 milijonų. Šiemetines pašal
pas gaus tik šeimos, turinčios 
vieną, du ar tris vaikus. Sekan
čiais metais bus įjungti pavie
niai asmenys ir šeimos be vai
kų. Pašalpa, siekianti 25", už
darbio, bus duodama metų ga
le, užpildant provincinio paja
mų mokesčio blankus. Pašalpai 
gauti kvalifikuojantį šeimų bei

mSPORTAS
SPORTAS VISUR

Vitas Gerulaitis Italijos teniso 
pirmenybėse Romoje vėl laimėjo 
pirmą vietą. Siu pirmenybių baigmi
niame žaidime po atkaklios ir labai 
ilgos kovos įveikė argentinietį Guil
lermo Vilas 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2. 
V. Gerulaitis turėjo persvarą žaidi
me nuo pat pradžios, tačiau nelai
mingai pralaimėjo du pradinius se
tus. žaidimas buvo augšto lygio. Abu 
žaidėjai parodė daug gražaus ir 
įvairaus žaidimo. Artėjant prie le
miami, smūgių. V. Gerulaitis buvo 
tiek pat pajėgus, kiek ir žaidimo 
pradžioje.

Baigminę kovą stebėjo 10,000 žiū
rovų, kurie pritardavo abiejų žaidė
jų sėkmingam žaidimui. V. Gerulai
tis labai populiarus Italijoje — ne 
tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Visų 
žiūrovų noras buvo matyti V. Geru
laitį šių pirmenybių laimėtoju.

V. Gerulaitis Italijos pirmenybes 
prieš tai buvo laimėjęs 1977 m.

Leonas Rautinšas, Kanados krep
šinio rinktinės žaidėjas, ruošiasi 
įtemptam sezonui. Birželio pradžioje 
vyksta į Italiją, kur įvyks pajėgiau
sių rinktinių turnyras. Po to seks 
“Pan-American” žaidynės, pasaulio 
studentų žaidynės, draugiškos rung
tynės su Amerika, Sov. Sąjunga. 
Tačiau paskelbus naują pilietybės 
Įstatymą, atsirado tam tikrų abejo
nių dėl Maskvos olimpiados. Kana
dos krepšinio rinktinė šiais metais 
sudaryta iš daugelio labai jaunų, 
daug žadančių žaidėjų ir tikisi daug 
laimėjimų.

Tomas Kudaba, daugiau kaip 6 pė
dų ir 200 svarų hamiltonietis, pasi
rašė sutartį su Vankuverio futbolo 
profesionalų komanda “Lions”. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno medicinos instituto mergi

nų krepšinio ir tinklinio komandos 
lankėsi Balstogėje, kur medicinos 
mokyklos akademijos krepšininkes 
kaunietės dvejose rungtynėse įveikė 
78:30 ir 60:30. Tinklinyje taip pat 
buvo pajėgesnės lietuvaitės, lenkai
tes nugalėjusios 3:0.

Lietuvos bokso pirmenybėse Aly
tuje čempijonų vardus atskirų svo
rių kategorijose išsikovojo: panevė
žietis R. Varneckas, vilniečiai A. 
Ivanovas ir R. Subas, kaunietis J. 
Vaikšnoras, panevėžietis K. Staškū- 
nas, kauniečiai R. Salavėjus, G. Mi- 
kulčius ir H. Sabonas, klaipėdietis 
E. Litvinas, vilnietis A. Jančiauskas 
ir kaunietis J. Silevičius. Bokso ve
teranas D. Pozniakas jų laimėjimus 
sutiko skeptiškai — pirmenybės ne
pasižymėjo augštesniu lygiu. Tautų 
spartakiadoje Lietuvos atstovams ne
teks pasiekti laimėjimų. Vilčių D. 
Pozniakas teikia tik pussunkiasvo- 
riam A. Jančiauskui.

Tarptautinės dabartinės penkiako
vės varžybos įvyko Vilniuje. Jose 
dalyvavo keturios Lietuvos koman
dos, Rusijos, Gudijos, Armėnijos,

Kazachstano sportininkai ir Varšu
vos jaunimo rinktinė. Varžytasi dėl 
Vilniuje lenkų kalba leidžiamo laik
raščio “Cervony Standar” taurės. In
dividualias kovas laimėjo vilnietis A. 
Aidukas, surinkęs 5434 taškus, o tau
rę — pirmoji Lietuvos rinktinė: A. 
Aidukas, J. Fedosejevas ir J. Staš- 
kūnas. Su 15986 taškais ji įveikė vi
sas komandas.

Sovietų kūno kultūros ir sporto 
komitetas paskyrė aukso medalius ir 
premijas geriausiems treneriams, 
kurių paruošti sportininkai pasižy
mėjo tarptautinėje arenoje. Du me
dalius gavo vilniečiai A. Gražiūnas 
ir J. Gadovičius. Jiedu treniruoja 
pasaulio čempijones: A. Gražiūnas 
— plaukikę Liną Kačiušytę, J. Ga
dovičius — šuolininkę į tolį Vilmą 
Bardauskienę.

Lietuvos šaudymo iš lanko rinkti
nė Krokuvoje nugalėjo lenkų “Sur- 
mos” klubo šaulius. Jos atstovai in
dividualiose varžybose laimėjo dvi 
pirmąsias vietas: vyrų — klaipėdie
tis A. Panžinas su 1274 taškais, mo
terų — klaipėdietė J. šereikytė su 
1252 taškais.

Lietuvos fechtavimo pirmenybėse 
Vilniuje dalyvavo 118 šio sporto mė
gėjų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Klaipėdos ir Alytaus. Mo
terų kovas rapyromis laimėjo Kauno 
kūno kultūros instituto dėstytoja R. 
Kajotaitė, čempijone tapusi ketvirtą 
kartą. Vyrų grupėje čempijonais ta
po: rapyrininkų — Vilniaus univer
siteto studentas J. Mašala, kardinin
kų — vilnietis sporto meistras R. 
Venckūnas, špagininkų — kaunietis 
sporto meistras V. Stašaitis, čempijo- 
no vardą išsikovojęs jau septintą kar
tą. Komandines varžybas laimėjo vil
niečiai, II vietoje palikę kauniečius, 
III — šiauliečius.

Lietuvos tinklinio pirmenybės už
baigtos Alytuje. Vyrų turnyre 1 vie
tą laimėjo Vilniaus “Kuro aparatū
ra”, II — Alytaus “šiluminiai tink
lai”, III — Vilniaus “Aušra”. Mote
rų varžybose stipriausia buvo Kau
no kūno kultūros instituto komanda. 
Antroji vieta teko Vilniaus “Koope
ratininko" komandai, trečioji — 
Kauno “Politechnikai”.

GOLFO ŽINIOS
S.m. gegužės 19 d. Boltono golfo 

aikštyne buvo sužaistas vienas iš 
svarbesnių golfo sezono turnyrų, bū
tent, sezono atidarymo. Jame buvo 
varžomasi dėl pereinamųjų taurių 
klasėse A, B, C, senjorų ir moterų. 
Laimėtojai buvo atrenkami pagal iš
lyginamuosius smūgius.

šio turnyro laimėtojai: A kl. — R. 
Šimkus 69 (81); B kl. — Sudeikis 
64 (78); C kl. — V. Vaitkevičius 61 
(92); senjorų — P. Pargauskas 67 
(92), moterų — I. Kymantienė 69 
(114). Geriausios tos dienos pasek
mės (low gross): E. Sudeikis 78, P. 
Paukštys 80, R. Šimkus 81. Dalyvavo 
47.

Iki pasimatymo sekančiuose tur
nyruose. S. K.

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELt E. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR*

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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 ilgo praktika.

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

CTEDUAIPC Ell DC 406 Roncesvalles Avė.OlErnfUld 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/photogrdphers

2.374 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



Ifi TO ROSTOV.
Lietuviška televizijos progra

ma. š.m. rugsėjo 3 d. Toronte 
pradės veikti nauja televizijos 
stotis, perimanti IV Buffalo ka
nalą. Tai bus nauja daugiakalbė 
televizijos stotis, kurios apimtis 
bus pietinė Ontario provincijos 
dalis. Numatyta transliuoti pro
gramas 40 kalbų. Programos tu
rės atspindėti tų grupių bend
ruomenini gyvenimą. Laiko ski
riama ir lietuviams — po pusva
landį kas savaitę. Lietuviai pri
klauso Baltijos skyriui, kuriam 
vadovauja estas Peter Kiviloo. 
”s savo, darbą pradėjo gegužės 
mėn. pradžioje ir šiuo metu tel
kia savo talkininkus — “asso
ciate producers”. Bus ir lietuvių 
skyriaus pagalbinis direktorius. 
Jieškomas asmuo, kuris tokiu 
darbu domisi, norėtų įgyti dau
giau patirties masinės komuni
kacijos bei televizijos srityje. Jis 
turi mokėti lietuvių kalbą. Am
žiaus riba nenustatyta. Progra
ma bus transliuojama vakare 
8-11 v. Programa susidės iš tri
jų dalių: lietuvių bendruomenei 
svarbių žinių, pokalbių ir meni- 
nės-kultūrinės dalies. Norintys 
daugiau informacijų gali kreip
tis į Peter Kiviloo, Multilingua, 
545 Lakeshore Ave. West, To
ronto, tel. 362-5331.

Daugiakultūriam Torontui 
reikia daugiakultūrės policijos 
— rašo “The Toronto Star” 
1979. V. 22. Straipsnio autorius 
Chai Kalevar yra rasinių santy
kių komisijos pirmininkas. Pa
sak jo, vienas iš dviejų torontie- 
čių yra neanglas, kalbantis ir 
kita kalba, tačiau savivaldybėje 
tėra vos keletas neanglų parei
gūnų. Mažiausia jų esą policijo
je. Metropolinis Torontas iš me
tinio savo biudžeto — $632 mili
jonų 30% skiria 5000 policijos 
tarnautojų. Tačiau pastarųjų ei
lėse esą vos keletas kitakalbių. 
Straifsnio autorius siūlo ne
anglų policininkų skaičių padi
dinti, vietoje nešiojamo nume
rio įvesti pavardinius ženklus, 
kad žmonės matytų ir galėtų pa
sinaudoti jų paslaugomis, šis 
pasiūlymas buvęs priimtas To
ronto miesto tarybos ir perduo
tas policijos komisijai, kuri net 
Ir po kelių mėnesių nieko neda
ranti. Esą ji nori sutaupyti 
$30,000, nors tai sudaro tik me
tinę vieno policijos tarnautojo 
algą (daugelis jų tiek gauna).

Daugiakalbių policininkų atly
ginimai esą turėtų būti didesni 
už vienakalbių. — Minėtasis 
straipsnio autorius iškėlė seną 
problemą, kuri vis dar neranda 
patenkinamo sprendimo, nors 
per eilę metų kitataučių polici
ninkų skaičius buvo šiek tiek 
padidintas. Jų tarpe yra ir kele
tas lietuvių.

Išlaisvinto ukrainiečių veikė
jo Valentino Morozo sutiktuvių 
proga įvyko milžiniška demons
tracija, kurioje dalyvavo apie 
15.000 ukrainiečių, ypač daug 
jaunimo. Demonstracija baigta 
Nathan Phillips Square prie ro
tušės. Iškiliųjų kalbėtojų eilėje 
buvo J. Diefenbakeris, min. D. 
Crombie, dr. S. Smith ir kiti. 
Labai įspūdingą žodį ukrainie
čių kalba tarė pats V. Morozas, 
kviesdamas ukrainiečius suda
ryti vieningą frontą Ukrainai iš
laisvinti. Garbės svečių tribūno
je buvo ir KLB pirm. J. R. Si
manavičius, kuris turėjo progos 
privačiai pasikalbėti su V. Mo- 
rozu. šis pasveikino lietuvių at
stovą, sakydamas lietuviškai 
"laba diena” ir išreiškė pasige
rėjimą lietuviais kovotojais. 
Lietuvių rezistencija esanti stip
resnė net už ukrainiečių.

Draminis veikalas “Fabijolė”, 
paruoštas kun. B. Pacevičiaus 
ir jo bendradarbių, buvo sėk
mingai suvaidintas birželio 10 d. 
Prisikėlimo par. vaidybos sam
būrio tos parapijos salėje. Daly
vavo apie 350 žiūrovų.

Sovietinės pilietybės klausi
mu didžiojoj spaudoj vis dar 
pasirodo atsiliepimų. “The To
ronto Sun” V. 30 išspausdino 
Danguolės Juozapavičiūtės laiš
ką, kuriame išreiškiamas nusi
vylimas pasyvia Kanados vy
riausybės laikysena. Redakcija 
pridėjo pastabą: “Sovietai tvir
tina, kad jų įstatymas buvo klai
dingai suprastas".

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms, kurios įdėjo tiek daug darbo 
ir paaukojo tiek daug laiko ruošda
mos man tokį puikų mergvakarį.

Taip pat ačiū viešnioms, atsilan
kiusioms ir negalėjusioms atsilan
kyti, už jų prisidėjimą prie šios man 
atmintinos popietės.

Brangios Jūsų dovanos liks man 
neužmirštamos visam gyvenimui.

Dar kartą nuoširdžiausias ačiū —
Neris žulytė

Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento iškilmės Montrealyje. Viduryje — vysk. V. Brizgys, jo dešinėje_
jėzuitų provincijolas kun. L. Zaremba, kairėje — Aušros Vartų par. klebonas kun. J. Kubilius, SJ. Vaikus paruošė 
seselė Teresė ir Kristina Mališkaitė Nuotr. Tony Laurinaičio

BRANGIAM TĖVELIUI
A+A

JUOZUI SENKUI
mirus, sūnų ALGĮ ir jo brolį RIMTAUTĄ su šeima 
bei visus artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Vaclovas ir Marytė Vaitkai 
Gintaras ir Aušra Dalindos

A+A
APOLINARUI VIENOŽINSKUI

Kaune mirus, mylimo tėvelio netekusią dukrą BIRUTĘ 

NIUNEVIENĘ ir visą jos šeimą giliai užjaučiame bei 

kartu liūdime —

Marija ir Antanas Basalykai

Paskutiniam nepriklausomos Lietuvos
žemės ūkio ministeriui

A+A
APOLINARUI VIENO2INSKUI

mirus Lietuvoje, reiškiame užuojautą dukrai BIRU
TEI VIENOŽINSKAITEI - NIUNEVIENEI ir šeimai, 
sūnui TOLIUI ir jo šeimai Lietuvoje —

Danutė ir Antanas Barkauskai
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Mes klausiame:
1. Ar surašėte savo testamentę?
2. Ar prisiminėte testamente 

Kanados Lietuvių Fondę?
•“H®*®* «X©n<žX»

A+A
JONUI ŠUKIUI
Lietuvoje mirus,

jo broliui PETRUI bei jo artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą —

F. S. Janušoniai M. A. Gverzdžiai
A. J. Dainora O. P. Meškauskai
B. P. Balsai M, S. Šetkai

Iš Miami lietuvių 
padangės

Praėjusį žiemos sezoną Miami lie
tuviai turėjo progos pasidžiaugti 
įvairių menininkų pasirodymais Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubo salė
je. Vasario 1 d. dail. Antanas Petri- 
konis turėjo tapybos parodą — 26 
paveikslus, kurių nemažas skaičius 
buvo parduotas. — Vasario 4 d. me
niskas Vitalis Gaidelis parodė sa
vo darbo kūrinius — lietuviškų or
namentų drožinius (lėkštes, kryžius, 
padėklus, dėžutes ir t.t.). Jie buvo 
greit išpirkti. Be to, V. Gaidelis gavo 
naujų užsakymų. — Kovo 11 d. bu
vo moterų rankdarbių paroda; tarp 
įvairių rankdarbių buvo smulkiai 
siuvinėti nedideli gobelenai, kriauk
lių dirbiniai, megztos skaros, megz
tukai, staltiesės. Atskirą stalą užėmė 
įdomūs dail. Petravičienės kerami
kos rodiniai. — Balandžio 1 d. Olgos 
Brauklienės parodoje margavo įvai
riausi kriauklių dirbiniai, kurie ne
buvo parduodami. — Buvo atskridęs 
aktorius Juozas Kaributas. Lietuvių 
klubo scenoje jis vaizdžiai deklama
vo įvairių mūsų autorių eilėraščius, 
o antroje programos dalyje insceni
zavo Kazio Binkio neužmirštamą 
"Tamošių Bekepurį”.

Vasario 1 d. solistė Gina Capkaus- 
kienė gražiai pasirodė su nauja, pla
čia programa savo rečitalyje. Publi
kos prisirinko pilna salė. Solistės pa
sisekimas buvo didelis. — Neseniai 
susiorganizavusi šaulių kuopa "Auš
ra” surengė didelę gegužinę p. 
Stongvilų sode su kultūringa progra
ma. {vyko tos apylinkės šaulių susi
rinkimas, vėliau Marijos statulos 
(tame sode pastatytos) aplankymas, 
loterija. V. Saladžius leido paklau
syti arkivyskupo McCarthy įrekor- 
duolos kalbos,, kuri, buvo pęr Vati
kano radiją transliuojama į Lietu
vą. Pasibaigus gegužės mėnesiui, pa
sibaigė ir kurortinis gyvenimas: tu
ristai išvažinėjo į šiaurę, kai ten jau 
atšilo oras. Ištuštėjo Miami Beach 
sala, restoranai, krautuvės. Sumažė
jo ir automobilių judėjimas gatvėse. 
Mažai kas maudosi vandenyne, nors 
vanduo labai šiltas. Nuolatiniai gy
ventojai lietuviai taip pat dairosi į 
šiaurę, kai prasideda karštos dienos 
tropikiniame Miami . . .

J. Narūne

VIENYBĖS! ...

PERTOL1 EINAMA?
š.m. gegužės 17 d. “T2” buvo iš

spausdintas "žurnalistų garbės teis
mo pareiškimas". Po šiuo pareiški
mu yra trijų asmenų pavardės: pir
mininkas J. Dagys, nariai — J. Vai- 
čeliūnas ir J. Karka, iš turinio ir 
pavardžių nesimato kokiai organiza
cijai šis garbės teismas atstovauja.

Turimomis žiniomis, yra Lietuvių 
Žurnalistų S-ga ir turi garbės teis
mą. Paprastai garbės teismai spren
džia savo organizacijos vidaus rei
kalus, bet ne bendrus visiems lie
tuviams. Santykiams su okupuota 
Lietuva tvarkyti turime bendrines 
organizacijas. Atskirų organizacijų 
vadovybės ar kitos institucijos, jų 
tarpe ir garbės teismai, nėra kom
petentingi spręsti bendrus lietuvių 
reikalus.

Turime daug lietuvių organizacijų 
su savo garbės teismais bei kitomis 
institucijomis ir, jei kiekviena jų da
rytų pareiškimus visiems lietuviams, 
o ne vien savo nariams, tai kur nuei- 
tumėm ir ką pasiektumėm?

Lietuvių žurnalistų S-gai priklau
so tik dalis spaudos bendradarbių, 
tai ir garbės teismo sprendimai tu
rėtų būti privalomi tik tiems na
riams, o ne visiems žurnalistams ir 
laikraščių redaktoriams.

Šis trijų asmenų pareiškimas keis
tokai suredaguotas ir viešai paskelb
tas. Gerai, kad smerkia anonimi
nius rašėjus, bet ir patys nepaskel
bia, kas juos prašė šį pareiškimą pa
daryti.

Jeigu jau šie trys vyrai prisiima 
"garbės teismo” funkcijas ir ryžta
si viešai kažką ginti ir kaiką smerk
ti, tai reikia aiškiau ir tiksliau for
muluoti, o ne skelbti bendrybes.

"LŽS nariui užklausus, garbės teis
mas rado reikalą padaryti šį pareiš
kimą". Visam pareiškime nėra išvar
dintas pavadinimas organizacijos, 
kurios vardu garbės teismas daro 
pareiškimą. Tas tris raides LŽS ga
lima visaip aiškinti.

Reiktų įvykius ir žmones žymėti 
tikrais vardais, o ne kalbėti bendry
bėmis. Ir šiame pareiškime paminė
ti bendru vardu laikraščiai, leidėjai, 
redaktoriai, bet nepažymėta, kuriais 
visuomenė piktinasi, kuriais džiau
giasi. Pati visuomenė yra irgi la
bai įvairi ir skirtinga savo pažiūro
mis. Kas vienus piktina, kitus gal 
džiugina.

Iš viso toks anų trijų vyrų pareiš
kimas neįnešė į visuomenę nei aiš
kumo, nei tikslumo. Jeigu jau ne
galima reikalo konkretizuoti, tai 
geriau tylėti.

A. Juodvalkis

DAUGIAU VEIKLUMO!
Ilgą eilę metų balsas tų, kurie 

priešinosi masinėms išeivių kelio
nėms į pavergtą Lietuvą, kurie ko
vojo prieš bendradarbiavimą, buvo 
sutiktas kaikurių asmenų su pašai
pa. “Tai žemažiūriškumas, nematy
mas realybės ... Tai atsižadėjimas 
padėti kenčiantiems mūsų broliams 
ir sesėms”. Retai tebuvo atkreiptas 
dėmesys i tai, kad tos pažiūros asme
nys skatino kiek galint stipriau ma
terialiai ir moraliai remti gimines, 
kalinius, tremtinius, bet vengti kon

takto su okupantu, kuria tiek pert' 
“dolerines" krautuves, tiek {vairiau-• 
siomis kitomis priemonėmis traukė* 
mūsų naiviuosius "turistus" { šan-; 
tažo pinkles- Ir nenuginčijama tiesa; 
yra ta, kad didelė dauguma, grįžę; 
iš kelionės į Lietuvą, apie ją kalbėti \ 
vengia. ;

Naujasis Sov. Sąjungos (statymas,* 
paverčiąs milijonus Kanados, JAV* 
ir kitų valstybių piliečių savo ka-': 
Įėjimo piliečiais, tik patvirtina tuos; 
tyruose šaukiančių perspėjimus .. .* 

Savaime suprantama, sumažės “eks-;; 
kursijos” { Lietuvą ... Bet ar tuo-: 
viskas baigsis? Ar neprasidės poli-į: 
tinis šantažas, reikalaujantis nutil
dyti laisvą mūsų spaudą ir tuos, ku-’.- 
rie joje aštriai ir atvirai prieš ko-: 
munistinį terorą pasisako? Tiek Ka-: 
nados, tiek JAV ir kitų laisvo pašau-; 
lio kraštų vyriausybėms reikia duo-* 
ti pajusti etninių mažumų jėgą, pa-* 
naudojant visas demokratinėje san-t 
tvarkoje esamas galimybes, ypat 
rinkimuose. Jei teroro negalime su
stabdyti už geležinės uždangos, ta{- 
neleiskime jam plėstis ten, kur dat< 
vertinama individo laisvė, kur dar- 
gyvenimas remiasi asmens teise gy-: 
venti asmeninio apsisprendimo ri*: 
bose, melstis ar šokti, kurti ar moį 
kytis, svajoti ar dirbti.

Dalyvaukime visi demonstracijoj 
se, susirinkimuose, rašykime proį 
testo laiškus ir siųskime telegrama# 
visiems įtakingiems asmenims, nei 
palikdami tos atsakomybės organi
zacijoms. Demokratijoje kiekvienai 
asmuo yra svarbus ir kiekvienai 
balsas yra skaičiuojamas. Tai ne tik 
mūsų pilietinė privilegija, bet ir mūj 
sų pareiga laisvėje gyvenančių aį 
menų, nenustojusių moralinės alsą- 
komybės ir nenumalšinusių savo s»- 
žinės balso patogaus gyvenimo dova
nomis. Jei būsime vieningi, musę 
protesto balsas turės atgarsi į mūsų 
kraštų vyriausybių elgesį. Tik nuo 
mūsų veiksmingumo priklausys pa
sekmės. Ne prievarta išsikovojome 
demokratinių kraštų pilietybę. Ir už 
ją turime kovoti tol, kol ne tik mūsų 
pilietybė bus apsaugota tarptauti
nėje plotmėje, bet taip pat ir bus 
atstatytas mūsų pasirinktų tėvynių 
prestižas. A. Balašaltienė

Šypsenos
Mokykloje

— Dabar, kai jūs jau turite 
supratimą apie zoologiją, pa
sakykit man, kurie žvėrys Žmo
nėm daugiausia padaro skriau
dos?

— Vaikai, pone mokytojau, 
— atsiliepia vienas...

Didvyris
— Petriuk, ar buvai pas dan

tistą?
— Taip, tėveli.
— Ar neverkei tenai būda

mas?
— Visai ne.
— Tai labai gerai. O ką tau 

dantistas sakė?
— Nieko, tėveli, nes jo namie 

nebuvo. Parinko Pr. Ali.

Virscdnnn Čikagoje, 
neurmirsk aplankyti H- ■!• VAZNELIŲ

&if{s International dnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424- - - * —- —

< i.i iuui4tc lictiiMskii kityąi), 
ploksh-lid. <(<I<in. iiifd/io ihi liiniu 
t pa< didelis ainhiro 
isdu liiniu p.i-ii inkilu.i-

Dar yra vietų šiose 
ekskursijose 
Į EUROPĄ ir VILNIŲ:

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

Y 1 • NAMAIIf M ’ J • VASARNAMIAI 
Am fl • ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

STAIGOS' 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

• Priimame užsakymu* ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime {vairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S'lr F' Jano*ičiai

liepos 19 - 
rugpjūčio 2 
rugpjūčio 9-28

rugpjūčio 16 - 30 
rugsėjo 6-20 
rugsėjo 20 - 28 
spalio 4-12 
lapkričio 1-9

Vilnius, Roma
Vilnius, Atėnai, 
Roma
Vilnius, Roma
Vilnius, Roma
Vilnius
Vilnius
Vilnius

BALIO MASKELIŪNO

Smulkesnių informacijų teirautis:

V. B A Č Ė N A S 
telefonas 533-3531

ALL SEASONS TRAVEL
1551 BLOOR STREET WEST, TORONTO M6P 1A5

(Atkelta iš 2-ro psi.) 
joji ekonominė politika (žino
ma, jos ateitis didele dalimi ir 
mūsų rankose). Juk su dviguba 
energija kiekvienoje įstaigoje 
individualiai “auklėjami” žmo
nės, ypač padaugėjo įvairiausių 
pasitarimų, seminarų, plenumų, 
suvažiavimų ideologinio darbo 
gerinimo klausimai, pasipylė 
“idėjiški” straipsniai, kino fil
mai, radijo, televizijos laidos, 
paskaitos, vakarai, pagyvėjo 
“saviveikla”; mokyklose, insti
tutuose ir kitose mokslo bei mo
kymo įstaigose dėl ateistinio ir 
ideologinio darbo tiesiog iš pro
to einama, ištisai "valomi” kad
rai, gudriausiais būdais skatina
mas kolonistų antplūdis, “in- 
ternacionalistinė” draugystė, 
santuokos su kitataučiais ir t.t.

Be to, tam pačiam tikslui tar
nauja jų vadinama kova su gir
tavimu, nusikalstamumu, kova 
už augštą pragyvenimo lygį, do
rovę ir pan. Taigi netaip jau 
lengva viską iš karto teisingai 
įvertinti. Mūsų nuomone, reikė
tų vienas kitam padėti suprasti 
tikrovę ir kantriai siekti tos 
bendros kalbos. Juk mes ne ko
munistai, kad dėl kokios nors 
prosenelio ar praeities klaidos 
visiškai “pagrįstai” visiems lai
kams pasmerktume vienas kitą.

it >;<

(Bus daugiau)

Old MillTailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

13 dienų su giminėm!
Organixuojamps 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 tel. 537-3060 • 532-8772 
2385 Dundas St. W., Toronto Telefonas 537-2165 

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

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

I M E S
Seasons Travel, B.I).

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

DRESHER-D AR ALISKAS Xct““ _____U_____ LTD, ir

W. G DRESHER Te
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENE 
DARBO VALANDOS. 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

INSURANCEi* Namų — Gyvybės 
I* Automobilių 
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Ryšiumi su lietuvių demonst
racija Otavoje šj sekmadieni specia
lios pamaldos už tėvynės laisvę ir 
persekiojamus lietuvius laikomos 
Lietuvos Kankinių šventovėje.

— Parapijos choras pradėjo vasa
ros atostogas.

— Sv. Jono liet, kapinėse šią sa
vaitę palaidoti*, a. a. Juozas Senkus 
ir a. a. Agota Hermanienė.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse yra 
pastatyta dėžė, Į kurią prašoma su
dėti nuvytusius vainikus, gėles ir 
(vairias sąšlavas.

— Praėjusią savaitę klebonijoje 
jvyko jaunų šeimų, turinčių mažus 
vaikus, iniciatorių pasitarimas. Nu
tarta birželio 24 d. surengti iškylą j 
Caledonia kalnus.

— Ruošiasi tuoktis: Richard Le- 
Blanc ir Zuzana Rožaitytė.

— Pamaldos: šj šeštadienį, 8 v. r., 
už a. a. Verą Steponaitienę; sekma
dienį, 10 v. r., už a. a. Nijoję Ricky- 
tę, 11 v. už a. a. Antaną Lapaitį ir a. 
a. Mintautą Mikšį.

— Wasagoje pamaldos pradeda
mos laikyti birželio 17, sekmadienį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Būrelių lankymas: šį antradie

ni p. Langų namuose, trečiadienį
— Drešerių namuose. Pradžia — 
7.30 v. v.

— Sį sekmadienį pamaldos su Šv. 
Komunija. Po to — Lietuvių Namuo
se padėkos-vajaus pietūs.

— Birželio 7 — 9 d. d. įvyksta Ry
tinės Kanados liuteronų sinodas Wa
terloo, Ont.

— Moterų draugijos susirinkimas
— po pamaldų birželio 17 d. Žilins
kų namuose.

— Metinė parapijos iškyla — bir
želio 24 d., 11 v. r., pradedant pamal
domis, Humber Trails Parke (King 
Side Rd., 2 mylios nuo Nobleton, 
Ont.) pietų kelio pusėje. King Side 
Rd. yra tarp Nobleton ir 400 kelio.

— Po ilgos ligos mirė Agutė (Bag
donaitė) Hermanienė, gegužės 30 d., 
79 m. Palaidota birželio 2d. (po ge
dulingų pamaldų Išganytojo švento
vėje) lietuvių kapinėse, Mississaugo- 
Je. Paliko liūdinčius*, vyrą Emilį, 
dukras — Gerdą Brigamticnę, Ger
trūdą Budreckienę ir Eleną Muir- 
head, brolį Martyną Lietuvoje. Vie
ton gėlių parapijai buvo suaukota 
$172. Taip pat vietoj gėlių a. a. And
riaus Povilaičio atminimui parapi
jai buvo suaukota $940.

Lietuvių Namų žinios
— Gegužės 30 d. mirė Juozas Sen

kus. Giliame liūdesyje pasilikusiam 
jo sūnui Algiui, Toronto LN valdy
bos pirmininkui, ir jo broliui Rim
tautui reiškiama gili užuojauta.

— Organizacijos bei asmenys, no
rintieji nuomoti LN sales 1980 m. 
parengimams, prašomi kreiptis ne
delsiant.

— Artimiausias prasidedančios va
saros parengimas — tai LN Vyrų 
gegužinė, kuri įvyks birželio 17, sek
madienį, Clalrville Parke.

— Dėkojamo J. Venslovaičiui už 
LN bibliotekai dovanotas lietuviš
kas knygas.

— LN svetainė "Lokys" sekmadie
niais atidaryta nuo 12 iki 6 v. v.

—■ Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 200 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: Z. Šileikienė iš Kauno. 
H. Ašmys ir R. Hartmann iš Vokie
tijos, A. Banėnienė iš Putnamo, 
JAV.

ANAPILIO KNYGYNE jau gautos 
dvi premijuotos knygos: Juozo Kra- 
Ukausko “įkaitę Vilniaus akmenys", 
$5.75; Jurgio Gliaudos “Perlojos res- 
publika", $8.00.

HIGH PARK rajone pensininkų pora 
jieško kambario ir virtuvės. Skam
binti telefonu 533-6074 Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua- 

* lėtų ir prausyklų įrenginio darbus už
- prieinamą kainą.Skambinti 760-5024, 

Toronte.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. S IM INKE VICIENĖ.
- Įvairiomis progomis skambinti į “Pe

tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas*. 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI 3. S. BVBUL1A1 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667-8280 arba 867-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Per porą dienų vyko intensy

vus pasiruošimas Sekminėms, vado
vaujant mons. V. Balčiūnui. Tikin
tieji gausiai dalyvavo pamaldose ir 
pokalbiuose. Sekmadienį per 10 v. 
Mišias giedojo solistai V. Verikaitis 
ir A. Simanavičius. Po 10 ir 11.30 v. 
Mišių vyko šeimų palaiminimas. Pa
mokslai, kuriuos sakė pre). V. Bal
čiūnas per visas Mišias, buvo turi
ningi ir įspūdingi.

— Jėzaus Širdies litanija birželio 
mėn. kalbama kasdien po 8 v. Mišių, 
šeštadieniais — po 9 v. Mišių, sek
madieniais — po kiekvienų Mišių.

— Rengiasi tuoktis Dana Regina 
Giedraitytė su Steve Dranitzaris.

— Kun. B. Pacevičius per visą ge
gužės mėn. gegužinių pamaldų metu 
sakė pamokslus. P. Vytas kas vaka
rą grojo vargonais pamaldoms.

— Salės remontams ir inventoriui 
pirkti paaukojo R. B. Geležiūnai 
$500. Naujam pianinui pirkti auko
jo: R. B. Geležiūnai $500, J. I. Mor
kūnai $200, P. A. Vilimai $50.

— Paskutinė "ShareLife” vysku
pijos rinkliava — birželio 10 d.

— KLK Moterų Dr-jos mūsų pa
rapijos skyriaus valdyba nutarė 
skelbti vajų mūsų šventovei nupirk
ti naujus liturginius drabužius.

— Katarina žiurinskienė, Onos 
Kalinauskienės brolienė, mirė Ško
tijoj.

— Pakrikštyta Jennifer Gražina 
Mara, J. E. Bramanių dukrelė.

— Parapijos bibliotekoje buvo pa
daryta revizija. Yra 5675 knygos. Sį 
darbą atliko S. Miniotienė, P. Jurė
nas ir M. Senferienė. Paskutinė da
ta prieš vasaros atostogas gauti kny
gų yra birželio 17 d. Biblioteka at
dara po 10 v. Mišių iki 1 v. sekma
dieniais.

— Registracija vaikų nuo 7 iki 18 
m. į “Aušros” stovyklą, kuri prasi
dės liepos 1, vyksta klebonijos raš
tinėje.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. V. M. Valaičiai, 
8.30 už Motiejų ir Oną Linartus, už
pr. E. Šlekys, 9 v. už Kazį Gontą, už
pr. A. K. Grigaliūnai, 9.30 už Petrą 
ir Elzbietą Siekius, užpr. E. Šlekys; 
sekmadienį 8 v., prašant sveikatos, 
užpr. J. E. Zabulioniai, 9 v. padėkos 
intencija, užpr. M. A. Bumbuliai, 10 
v. už Jurgį Smolskj, užpr. J. Smols- 
kienė, 11.30 už ištremtuosius ir žu
vusius Sibire, 7 v. v. už Oną Saulė- 
nienę, užpr. draugai.

Demonstracija 
Otavoje

Kanados Lietuvių Komiteto 
žmogaus Teisėms Ginti rengia
ma demonstracija Otavoje prie 
Sov. Sąjungos ambasados rūmų 
įvyks birželio 10, sekmadienį, 2 
v. p. p. Prieš jos pradžią numa
tytos pamaldos netoli esančia
me parke. Specialūs autobusai 
išvažiuos iš Toronto nuo Lietu
vių Namų minėtąjį sekmadienį 
8 v. r. ir grįš vėlyvą vakarą. 
Specialių autobusų taipgi tiki
masi iŠ Montrealio, Londono, 
Hamiltono ir kitų vietovių. Jau
nimui ir pensininkams kelionė 
yra nemokama, kitiems — 
$15.00. Registruotis Toronto 
Liet. Namų raštinėje tel. 532- 
3311 arba Prisikėlimo par. raš
tinėje tel. 533-0621.

Demonstracijos rengėjai pra
neša, kad paruošiamieji darbai 
vyksta sėkmingai. Ypač gausiai 
registruojasi jaunimas. Dalis 
šio jaunimo išvyks Otavon jau 
šeštadienį ir demonstracijos iš
vakarėse surengs budėtuves. 
Sekmadienį šis jaunimas prisi
jungs prie bendros demonstra
cijos, protestuojančios prieš 
Lietuvos priespaudą ir reikalau
jančios laisvės Viktorui Petkui, 
Baliui Gajauskui ir kitiem kali
niam.

Si demonstracija sibirinių 
trėmimų sukakties proga ren
giama lietuvių pastangomis. 
Dėlto ypač svarbu kad joje bū
tų gausiai ir aktyviai dalyvauja
ma.

DĖMESIO! Važiuojantis j Lietuvą 
turi teisę su savimi pasiimti prekes 
su čia apmokėtu muitu. Dėl informa
cijos kreiptis j "Baltic Exporting 
Co." tel. 531-3098 Toronte.

WASAGA - SPRINGIIURST BEACH, 
16-51 gatvėje, arti lietuvių salės, iš
nuomojami du atskiri butukai ir 
kambariai su atskiru įėjimu. Galima 
virti. Skambinti tel. 534-8112 Toron
te E. Kulienei arba savaitgaliais Wa
sagoje.

KASOMOSIOS MAŠINĖLĖS SCM. 
lietuvišku ir anglišku raidynu, par
duodamos dar nepakelta kaina. 
Skambinti ar rašyti SMITH-CORO- 
NA atstovui: St. Prakapas, 49 Norse
man St., Toronto, Ont. M8Z 2P7. 
Telefonas 233-4486. Atvežu mašinė
les į namus betkur.

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

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

birželio 10, sekmadienį, 2 valandą 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 dienų, 
8 vai. ryto. Jaunimui kelionė nemokama,

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

Visus dalyvauti kviečia
Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti

Maloniai kviečiame atsilankyti į Prisikėlimo 
parapijos vaidybos sambūrio statomą <|
kardinolo Newmano pirmųjų krikščionių J
4 veiksmu drama

|^9“FABId0LĖ”
š.m. birželio 10, sekmadienį, 4 v.p.p., Bilietai —$4, <g

<SZ . . . pensininkams ir
J Prisikėlimo parapijos salėje. studentams — $3.

Mirė vyskupas 
Labukas

Iš okupuotos Lietuvos gauto
mis žiniomis, š. m. gegužės 29 
d. mirė a. a. vyskupas Juozas 
Labukas-Matulaitis, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštali
nis administratorius. Velionis 
buvo gimęs 1894 m., kunigu 
įšventintas 1918 m. Vilniuje, 
kur baigė kunigų seminariją. Il
gą laiką jis buvo Kaišiadorių 
vyskupijos generalvikaru, 10 
metų vargo Sibire. Vyskupauti 
jam teko labai sunkiu sovieti
nės okupacijos metu. Mirė su
laukęs 85 metų amžiaus. Jo vie
toje liko vyskupas pagalbinin
kas Liudas Povilonis. Tikslesnių 
žinių apie laidotuves tuo tarpu 
dar nėra.

Vyrų choro “Aras” paskutinė 
prieš atostogas repeticija — bir
želio 19, antradienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo par. muzikos kam
baryje. Pirmoji repeticija po 
atostogų — rugsėjo 4, antradie
ni, 7.30 v.v., ten pat. Po vasa
ros atostogų choras koncertuos: 
Kanados Lietuvių Dienoje spa
lio 6-8, metiniame Toronto Liet. 
Namų baliuje spalio 13 d. Išvy
ka Čikagon numatoma lapkričio 
mėnesį, metinis choro balius — 
1980 m. gegužės 10 d. Taip pat 
rengiamasi išleisti choro plokš
telę (T. Stanulis).

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

Tel. 249*3 I 77, po 6 valandos vakaro 248*9564

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.

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.

Metinis vilniečių ir prijau
čiančių sąskrydis įvyks birželio 
30 d. Angelės ir Petro Cesnulių 
namuose, 70 Mai^ Street, Paris, 
Ont. N3I 1E6, Canada (7 mylios 
nuo Brantfordo miestelio). Prie 
jų sodybos bus iškelta Lietuvos 
trispalvė. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Tie, kurių valdy
ba turi tikslius adresus, gaus 
asmeninius pakvietimus. Tie, 
kurie kvietinių negaus dėl adre
sų trūkumo, taip pat mielai 
kviečiami ir laukiami. Valdyba

Ateitininkų stovyklai, kuri 
įvyks nuo liepos 15 iki 28 d., 
reikalingos šeimininkės. Darbas 
apmokamas. Prašome kreiptis į 
dr. O. Gustainienę tel. 445-4521.

A. a. Juozas Senkus mirė ge
gužės 30 d. Palaidotas birželio 
4 d. lietuvių kapinėse iš Lietu
vos Kankinių šventovės. Konce- 
lebracines Mišias atnašavo kun. 
P. Ažubalis, kun. B. Pacevičius 
ir kun. B. Mikalauskas, OFM. 
Pamokslą pasakė kun. P. Ažu
balis. Giedojo sol. Vyt. Paulio- 
nis, vargonavo J. Govėdas, “Li
bera” giedojo Br. Mackevičius. 
Kapinėse atsisveikinimo kalbas 
pasakė KLB pirm. J. R. Simana
vičius, Liet. Namų valdybos at
stovas A. Šileika ir dr. J. Kaške- 
lis. Laidotuvių pietūs buvo su
ruošti Lietuvos Kankinių par. 
salėje.

šalpos grupės “Daina” pirm. 
K. Butienė šiuo metu yra Sv. 
Juozapo ligoninėje.

Naujai išrinktieji KLK Cent
ro atstovų suvažiavime nariai 
pirmajame posėdyje gegužės 29 
d. Prisikėlimo par. patalpose pa
siskirstė pareigomis*, pirm. Vyt. 
Bireta, I vicepirm. kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, II vice
pirm. dr. Br. Povilaitis, sekr. K. 
Manglicas, ižd. Vyt. Banelis. 
Taip pat sudarytos komisijos: 
planavimo, informacijos, litur
gijos, jaunimo. Į naująjį Cent
rą įeina 17 narių. Vieni jų yra 
rinkti, kiti — organizacijų at
stovai. KLK Centras buvo Įsteig
tas prieš 10 metų. Jis apima Ka
nados lietuvių katalikų parapi
jas, institucijas ir organizacijas. 
Pastaraisiais metais Centras 
daugiausia rūpinosi pagalba 
Lietuvoje persekiojamiems ti
kintiesiems. Posėdyje apsvars
tyti ir kaikurie ateities planai. 
Nutarta pasveikinti Toronto 
arkiv. G. E. Carterj, tapusį kar
dinolu, ir tris naujuosius To
ronto vyskupijos kunigus, pa
skirtus vyskupais ------ L. J.
Wall, M. P. Lacey, R. B. Clune.

Kviečiame visus birželio 14. ket
virtadienį 7 v. v.. į baltiečių rengia
mą sibirinių trėmimų minėjimą Do
minion Square. Bus padėtas baltie
čių vainikas prie paminklo. Kvebe
ko liberalų partijos pirmininkas Lar
ry Wilson pasakys trumpą kalbą. Po 
to visi kviečiami į Mary Queen of 
the World katedrą, kur giedos estų, 
latvių chorai ir sol. Gina Capkaus- 
kienė. KLB apylinkės valdyba

Metinė ateitininkų šventė praėjo 
gražiai. Gegužės 26 d. seselių namuo
se nemažas būrys jaunimo, prie ku
rių prisidėjo ir vyresnieji, girdėjo 
čikagiškio moksleivių ateitininkų 
centro valdybos vicepirmininko Ar
vydo 2ygo pranešimą apie Punsko 
lietuvių gyvenimą. Jis kelis kartus 
lankėsi Punsko apylinkėse ir padarė 
daug skaidrių, užrašė lietuviškų dai
nų ir įvairių pašnekesių. Skaidrės, 
beskrendant lėktuvu kažkur nukly
do. tai jų neteko matyti. Jis plačiai 
papasakojo kelionės įspūdžius, įvai
rius nuotykius. Padainavo keletą 
Punsko dainų. Kalbėdamas labai ge
rai lietuviškai ir turėdamas artisti
nių gabumų, viską perdavė vaizdžiai 
ir linksmai. Pranešimas buvo labai 
įdomus. Sekmadienį, gegužės 27 d., 
šventė pradėta Aušros Vartų šven
tovėje iškilmingomis pamaldomis.

Po pamaldų salėje buvo R. Žygo 
paskaita apie ateitininkų idėjas. 
Šventės proga Montrealio mokslei

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

i rr* e lOffHERUŪ UETUWU 
U 1/1=1 HflEDITŪ UliUJfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tot 6.0 % Asmenines 11.5%
Taupomąsias s-tos 9.25% Nekiln. turto 11 %
Pensiją plonas 9 % Čekių kredito 12 %
Term. ind. 1 m. 10.25% Investoclnes nuo 12 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudę Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
iki $2,000 už toup. s-tos sumas. 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 nuo 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.

Toronto Lietuvių Namų priežiūros 
darbams . .

reikalingas 
tarnautojas.

Suinteresuotieji prašomi kreiptis j Lietuvių Namų 
vedėjo raštinę, 1573 Bloor Street West, 

telefonas 532-3311.

Daugiakalbė televizija
Numatyta ir lietuviška programa

"Multilingual TV” Toronte, 
gavusi valdžios leidimą, sparčiai 
ruošiasi pradėti transliacijas. 
Jos numatytos pradėti š.m. rug
sėjo 3 (Darbo šventėje). Jau 
paskirti kalbinių grupių direk
toriai, kurie lanko atitinkamas 
tautines bendruomenes ir ren
ka jiems reikalingas informaci
jas. “T. Žiburių" redakcijoje 
lankėsi estas Peter Kiviloo, ku
ris yra paskirtas programos di
rektoriumi šių tautinių bend
ruomenių: estų, latvių, lietuvių, 
suomių, švedų, danų, norvegų, 
graikų, makedoniečių, jugosla
vų, čekų. Kiekvienai tautinei 
bendruomenei numatoma duoti 
po pusvalandį televizijoje kas 
savaitę. Šiuo metu P. Kiviloo

Mons. Vyt. Balčiūnas, kuris 
rūpinasi religinių knygų serijos 
“Krikščionis gyvenime” leidy
ba Putname, Conn., lankėsi To
ronte, “TŽ” redakcijoje ir Pri
sikėlimo šventovėje vadovavo 
Sekminių savaitgalio susikaupi
mui.

Tautos Fondo metinio suva
žiavimo proga Niujorke buvo 
apdovanoti žymeniais šie TF 
darbuotojai Kanadoje: J. Vaiče- 
liūnas, A. Firavičius, A. Patam
sis, G. Rugienis, P. Morkūnas. 

viai ateitininkai gavo daug sveikini
mų iš kitų vietovių. Po oficialiosios 
dalies sočiai pasistiprinę, sekėm A. 
Kairio komediją "Ku-kū”, kurią vai
dino Ročesterio jaunimo teatro mė
gėjai. Komedija netrumpa, artistų 
net 10. Visi gerai, taisyklingai kal
bėjo lietuviškai, mokėjo savo ro
les ir gana laisvai laikėsi scenoje. 
Veikalą režisavo jų vadovas Marty
nas Cieminis. Džiugu ir miela buvo 
žiūrėti jaunosios kartos lietuviško 
žodžio mylėtojų.

Kadangi drama Montrealyje reta 
viešnia, tai žiūrovų susirinko gana 
daug ir nepagailėjo jauniesiems ar
tistams gausių plojimų. Bravo Ro- 
testerio jaunimas ir jo ilgametis va
dovas M. Cieminis! A. A.

Iš Sov. Sąjungos gegužės mėnesio 
pradžioje lankėsi dvi turistinės gru
pės. Jose buvo ir lietuvių. Vienoje 
ju buvo Juozas Kuolelis, Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
propagandos bei agitacijos skyriaus 
vedėjas, ir Pranas Noreika, vienos 
rajoninės elektros jėgainės direkto
rius.

Skulptorius Pr. Baltuonis, suren
gęs daugybę parodų Kanadoje ir 
JAV-sc, sėkmingai kuria ir toliau, 
rasdamas vis naujų temų. Šiuo metu 
jis rengiasi savo kūrinių parodai 
Windsore, kur birželio 16-17 d.d. 
įvyks plataus masto tautinių grupių 
festivalis. K.

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

jieško pagalbininkų — direkto
rių po vieną nuo tautinės bend
ruomenės. Jie priklausys dali
nės tarnybos personalui. Be to, 
jis jieško tautinių programų ve
dėjų, kurie gerai moka ne tik 
anglų, bet ir savo tautos kalbas. 
Jų pareiga būtų — pravesti sa
vaitines programas, pasikalbė
jimus ir pan. Tose programose 
numatyta — tautinės bendruo
menės žinios, pramoginė dalis, 
muzika, pokalbiai ir t.t. Tomis 
tarnybomis suinteresuoti asme
nys gali kreiptis į Mr. P. Kivi
loo tel. 362-5331 arba 789-1171, 
ext. 68.

Redakcijos svečias, paklaus
tas apie lėšas, paaiškino, kad 
vienas televizijos pusvalandis 
kainuoja $1000. Ta suma numa
toma sutelkti iš verslo bei pra
monės žmonių, duodančių skel
bimus. Kiekvienos kalbinės gru
pės programa turės skelbimų 
rinkėjus, kurie jieškos skelbi
mų bei rėmėjų (sponsors) ir už 
tai gaus tam tikrą nuošimtį už
darbio. Jei kuri tautinė bend
ruomenė nepajėgs sudaryti rei
kalingos sumos savaitinei pro
gramai, galės gauti pusvalandį 
kas antrą savaitę ar rečiau. Be 
to, negausių bendruomenių pro
gramos galės būti jungiamos | 
vieną kurį pusvalandį.


