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Salė ir gatvė
Kodėlgi toks sugretinimas parūpo? Kiekvienas juk pa

sakys — salė yra salė, o gatvė yra gatvė, ir čia nėra ko 
gretinti. Kasdieniškai žiūrint, iš tikrųjų tai reikėtų ir pri
pažinti, tačiau lietuviškajame gyvenime salė ir gatvė atsto
vauja dvejopo pobūdžio veiklai. Išeivijos salėse vyksta už
daras visuomeninis, politinis, kultūrinis, pramoginis ir 
ekonominis gyvenimas, o gatvėje — visuomeninės bei poli
tinės demonstracijos, iškilmių eitynės, sportinės žygiuotės. 
Nėra abejonės, kad beveik visa mūsų veikla telkiasi salėje, 
ir tai daugiausia ne svetimoje, o savoje, kur viskas yra 
įprasta. Ir jeigu kuris rengėjas pabando ką nors rengti 
neįprastoje salėje, mažiau tesusilaukia dalyvių jau vien 
dėlto, kad mūsų tautiečiai ten jaučiasi svetimi. Perkelti 
mūsiškę veiklą į gatvę demonstracijų ir panašiais atvejais 
yra nelengvas uždavinys. Vyresnioji mūsų karta ir iš dalies 
vidurinioji gatvei yra alergiška. Ji čia jaučiasi visai sveti
ma. Dėlto ji gatvės vengia kaip nesaugios, nemalonios 
vietos, kur stebi daugybė smalsių akių. Net mūsų šauliai, 
kurie, rodos, yra pripratę prie įvairių paradų, rikiuotės, 
gatvės vengia. Ir kai būna rengiamos viešos demonstraci
jos, tik maža jų dalis pasirodo gatvėje bendrame žygyje su 
kitais.

BET minėtasis alergiškumas nėra būdingas jaunajai 
kartai, gimusiai laisvajame pasaulyje ir užaugusiai 
vietinių kraštų tradicijose. Jai gatvė yra sava, įpras

ta, gerai pažįstama. Čiagimis jaunimas gatvės nebijo. Prie
šingai — jis gatvę mėgsta ir joje mielai žygiuoja. Tik pa
žvelkime į buvusias reikšmingąsias lietuvių demonstraci
jas: beveik visur matysime vyraujant jaunimą. Štai š. m. 
birželio 10 d. Kanados sostinėje Otavoje buvo surengta 
gana sėkminga demonstracija, reikalaujanti laisvės so
vietų pavergtai Lietuvai ir jų kalinamiems tautiečiams Si
bire bei kitur. Pagrindiniai iniciatoriai ir demonstracijos 
dalyviai buvo jaunimas. Ištisas dvylika valandų budėjo prie 
Sov. Sąjungos ambasados su plakatais irgi jaunimas. Vy
resniesiems teko pagalbinis vaidmuo — finansinė ir orga
nizacinė parama. Kai buvo surengta plataus masto de
monstracija Vašingtone, irgi vyravo jaunimas. Kai visai 
neseniai Klevelando lietuvių grupė surengė demonstra
ciją prieš naująjį sovietų pilietybės įstatymą, gausiai daly
vavo ir sovietinę vėliavą degino jaunimas. Kai reikėjo pro
testuoti prieš Simo Kudirkos išdavimą sovietams, mieliau
siai į gatves ėjo mūsų jaunimas, netgi studentija. Visa tai 
rodo, kad jaunoji karta yra linkusi daugiau į kitokį veik
los būdą.

TAIGI, turime dvejopą veiklos būdą, kurį galime iš
reikšti salės ir gatvės sugretinimu. Vieni yra linkę 
užsidaryti salėje, kiti — eiti į gatvę. Kuris tad būdas 
geresnis? Savo esmėje abudu būdai yra geri ir reikalingi. 

Jie vienas kito neišskiria, nors ir turi tendenciją pabrėžti 
vieną arba kitą. Skurdi būtų mūsų veikla, jei neturėtume 
salių ir pasitenkintume tiktai demonstracijomis gatvėse. 
Bet antra vertus, nepakankama būtų veikla, jei apsiribotų 
vien sale. Uždara veikla reikalinga vidinei ugniai kurstyti 
bei palaikyti, bet ji nepasiekia savo tikslo, jeigu neišeina 
viešumon ir neišdrįsta tarti žodžio kitataučiams. Tą nepa
kankamumą labai jaučia jaunimas ir dėlto jis labiau pa
brėžia gatvės svarbą. Mūsų laikais laisvajame pasaulyje 
gatvė yra tapusi savotišku masių parlamentu, kur galima 
ne tik iškelti savąją bylą, mūsų atveju Lietuvos bylą, bet 
ir už ją kovoti, kreipiantis į viešąją opiniją. Dėlto ir mes 
turėtume gatvės reikšmę daugiau vertinti ir ja dažniau 
naudotis. Užuot rengę minėjimus vien uždarose salėse, tu
rėtume organizuoti demonstracijas gatvėse ir šaukti ne 
kurčioms salių sienoms, o gyvajai viešumai, kur tą balsą 
girdi ir Lietuvos pavergėjas. Jeigu jaunimas linksta į tą 
pusę, belieka tik skatinti ir padėti.

Pasaulio įvyk iai
PAGRINDINIUS PASAULIO ĮVYKIUS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 
užtemdė pabėgėlių iš komunistinio Vietnamo problema. Malezijos 
vyriausybė viešai įsipareigojo susodinti į laivus ir išsiųsti jūron 
76.000 vietnamiečių. Jeigu jie bandytų grįžti Msdez/tjon, kariuo
menei įsakyta šaudyti Į laivus ir į pabėgėlius. Vien tik britų kolo
nijoje Hong Konge yra apie 50.000 pabėgėlių iš Vietnamo. Beveik 
visi jie yra kiniečių kilmės vietnamiečiai, ištremti iš Vi etnamo su 
komunistinio režimo žinia. Valdžios pareigūnai juos apiplėšia 
didžiulėmis finansinėmis duoklėmis už neoficialius išvy kimo lei
dimus. Spėjama, kad komunistinis Vietnamas iš tokių pabėgėlių 
jau yra surinkęs apie $3 bilijonus auksu ir užsienio valiuta. Lig 
šiol iš Vietnamo pasitraukė apie 300.000 kiniečių, kurių kiekvienas

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebeko užmojai
Kvebeko partijos atstovų su

važiavime Kvebeko mieste bu
vo padarytas reikšmingas nuta
rimas premjero R. Levesque 
planuojamo referendumo klau
simu. Lig šiol buvo galvota re
ferendumu reikalauti Kvebeko 
gyventojų pritarimo šios pro
vincijos atskyrimui nuo Kana
dos ir nepriklausomybės pa
skelbimui. Suvažiavime betgi 
buvo pasisakyta už referendu
mą, reikalaujantį tik nepriklau
somo Kvebeko ekonominės san
draugos su Kanada. Jeigu gy
ventojai pritartų šiai minčiai, 
tada premjero R. Levesque vy
riausybė pradėtų derybas su 
Kanados vyriausybe tai san
draugai įgyvendinti. Tai yra 
diplomatinis premjero R. Le
vesque posūkis, nes jis gerai ži
no, kad kvebekiečių pritarimo 
visiškam šios provincijos atsky
rimui nuo Kanados šiuo metu 
neįmanoma gauti. Daugiau bal
sų sužvejotų tik dalinis atsisky
rimas, pridengtas sandraugos 
vardu, šiuo atveju betgi kyla 
nauja problema — Kanados 
premjero J. Clarko viešas įsi
pareigojimas nesiderėti su Kve
beko premjeru R. Levesque dėl 

betkokio šios provincijos išjun
gimo iš Kanados. Pasak R. Le
vesque, jeigu ekonominės san
draugos derybos būtų nesėk
mingos, tik tada kitu referen
dumu ar Kvebeko parlamento 
rinkimais būtų siekiama nepri
klausomybės. Sandraugą lie
čiančio pirmojo referendumo 
data tebėra nepaskelbta. Kraš- 
tutinieji Kvebeko partijos na
riai jo norėtų dar šį rudenį, o 
premjeras R. Levesque, atrodo, 
galvoja apie sekančius metus.

Kai Kvebeko parlamentas 
priėmė prancūzų kalbos įstaty
mą nr. 101, ją padarantį vienin
tele oficialia kalba provincijo
je, trys Montrealio advokatai 
kreipėsi į teismą, norėdami įro
dyti, kad tas įstatymas pažei
džia Kanados konstitucija lai
komą š. Amerikos britų aktą. 
Kvebeko teismai — apeliacinis 
ir augščiausiasis pasisakė prieš 
du naujojo įstatymo paragrafus, 
išstumiančius anglų kalbą iš 
Kvebeko teismų ir provincinio 
parlamento. Jų nuomone, Š. 
Amerikos britų aktas šiose in
stitucijose duoda lygias teises

(Nukelta į 8 psl.)

Vaizdai iš Kanados lietuvių demonstracijos Otavoje ,»)ę Sovietų Sąjungos ambasados. Viršuje: kalinių drabužiais 
apsirengę jaunuoliai reikalauja' laisvės lietuviams faliniams ir Lietuvai sibirfnių trėmimų metinių proga; apa
čioje — KUN. DR. V. SKILANDŽICNAS laiko pamaldas 600 demonstrantų parke netoli sovietų ambasados

Sovietijoje bręsta sprogimas
Spaudos konferencija su išlaisvintu ukrainiečių veikėju Valentinu Morozu

Valentinas Morozas, 43 metų 
amžiaus ukrainietis istorikas ir 
rašytojas, dviem atvejais pralei
dęs 14 metų sovietų kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose, 
š. m. balandžio 27 d. iškeistas į 
sovietų šnipus JAV-se. birželio 
8-9 d. d. lankėsi Kanadoje. Pra
dėjęs nuo Otavos, kur turėjo pa
simatymą su naujuoju Kanados 
min. pirmininku J. Clark, To
ronte buvo priimtas Ontario 
premjero W. Davis ir dalyvavo 
Ontario parlamento posėdyje. 
Čia jis buvo pagerbtas atsistoji
mu (labai išimtinas atvejis, daž
niausiai taikomas valstybių gal
voms), o premjeras sveikinimo 
kalboje pavadino ji išskirtinu 
didvyriu. Tos pačios dienos va
karą jis turėjo spaudos konfe
renciją, dalyvaujant didžiosios 
Toronto angliškosios ir prancū
ziškosios spaudos atstovams, te
levizijai ir gausiai etninei spau
dai. Konferencijoje dalyvavęs 
“TŽ” atstovas čia pateikia savo 
Įspūdžius.

Principinis pareiškimas
Konferencijos pradžioje sve

čias, kalbėjęs ukrainietiškai, pa
darė trumpą principinį pareiš
kimą:

— Kanada turi nustoti buvu
si mokine ir pasidaryti mokyto
ja, nes tai yra pirmaujanti vals
tybė pasaulyje, tinkamai iš
sprendusi tautybių klausimą, 
pasidarydama daugiataute vals
tybe. Būdamas Kanadoje ir aš 
jaučiuosi lyg būčiau laisvoje 
Ukrainoje. Pirmą kartą gyveni
me štai čia kalbu laisvos Ukrai
nos televizijai ukrainietiškai. 
Vienoje skalės pusėje esant Ka
nadai, kitoje pusėje yra Sovietų 
Sąjunga. Bent kiek tinkamiau 
išspręsti tautybių klausimą Sov. 
Sąjungai nepavyko. Šiuo metu 
vis toliau einama į sankirtą. 
Sov. Sąjungos tautybių judėji
mui vis kylant ir stiprėjant, val
džia eina priešinga kryptimi — 
sustiprino rusifikaciją. Tai yra 
kelias i sprogimą, kuris, svečio 
spėjimu, įvyks labai greitai — 
kelerių metų laikotarpyje. Tuo 
atžvilgiu labai Įdomus yra fak
tas, kad popiežiui Jonui-Pauliui 

II buvo leista aplankyti komu
nistų valdomą Lenkiją. Šiam 
kraštui nesant Sov. Sąjungos 
dalimi, galbūt bandoma jieško- 
ti būdų tautybių klausimui 
spręsti.

Po šio trumpo, bet labai turi
ningo pareiškimo, prasidėjo 
gausūs klausimai.

— Kaip yra su Jūsų šeima? 
Ontario premjeras viešai pasa
kė, kad padės svečiui šeimą iš 
Sov. Sąjungos atgauti.

— Kalinių ir šnipų iškeitimo 
sutartyje yra aiškiai parašyta, 
kad aš iškeičiamas su šeima. Ne
žiūrint to, mane išleido vieną. 
Galbūt Sov. Sąjunga sugalvojo 
ką nors papildomo už mano šei
mą paprašyti. Gal išleidimo dar 
kelių šnipų?

(Ta proga svečias nukrypo į 
temą apie vertę sutarčių, pasi
rašytų su Sov. Sąjunga. Esą ji 
laikosi jų tiktai tol, kol naudin
ga. Labai apgailėjo JAV-bių pa
sirašomą ginklavimo apribojimo 
sutartį. Amerikiečiai, svečio 
spėjimu, jos laikysis, bet sovie
tai ginkluosis toliau, tuo palik
dami Ameriką užpakalyje).

— Jei taip, tai kas yra blogo 
su Amerika? — paklausė vie
nas iš televizijos atstovų.

— Bloga yra tai, kad Ameri
ka pati savęs nesuranda. Būda
ma pasaulinė pirmos eilės galy
bė, ji savo poziciją dažnai pa
miršta ir pradeda elgtis kaip 
mažas vaikas, pradeda gyventi 
nerealiomis fantazijomis ir iliu
zijomis. Tokia iliuzija yra nusi
ginklavimo sutartis. Panaši iliu
zija yra ir visas “atolydis”, nau
dingas tiktai Sov. Sąjungai. 
Liūdna ir graudu matant, kad 
tokios vaikiškos iliuzijos rėmė
jų tarpe yra didelė akademikų 
dalis.

— Tai ką gi daryti? — pa
klausė vienas iš Toronto didžio
sios spaudos atstovų.

— Kiekvienoje kovoje reikia 
pirmiausia žinoti priešingosios 
pusės silpnybes ir į jas savo 
strėles nukreipti. Šiuo atveju 
Sovietija pirmoje eilėje bijo 

neigiamos viešosios opinijos 
laisvame pasaulyje, nes vis no
ri vaizduoti “pirmąją iš pirmų
jų”. Kitas didelis ginklas yra 
ekonominis — Amerikos ir Ka
nados kviečiai. Sov. Sąjungai jų 
nemažiau reikia, kaip Amerikai 
arabų naftos, žiūrėkite, kaip pa
saulį pradeda šokdinti arabai 
su savo nafta. O kodėlgi Ameri
ka negalėtų panašiai elgtis su 
savo kviečiais? Dar viena arti
mos ateities akcija būtų pasau
linė sporto olimpiada, įvykstan
ti 1980 m. Maskvoje. Kodėl lais
vę mylinčios tautos ir gausūs jų 
sportininkai negalėtų kartą visi 
vienu balsu pasakyti: “Olimpi
adoje dalyvausime tik tada, jei 
Šov. Sąjunga, pagerbdama olim
piados principą "visos tautos 
yra lygios”, duotų amnestiją vi
siems politiniams kaliniams.

Išeivijai pagrindinis dalykas 
būtų visų priespaudą kenčian
čių tautų susijungimas, suda
rantis didelę jėgą tiek pasauli
niu, tiek savo gyvenamojo kraš
to mastu. Prieš tai, žinoma, eitų 
kiekvienos tautybės susijungi
mas savo tarpe.

— Koks skirtumas tarp disi
dentų ir nacionalistų Sov. Są
jungoje?

— Tai priklauso nuo respub
likos. Rusų respublikoje disi
dentų judėjimas yra ne tiek tau
tinis, kiek valstybinis — jie sie
kia įvesti demokratinę valdymo- 
si formą. Okupuotose kraštuose 
disidentu judėjimas yra tauti
nis, nes čia siekiama nepriklau
somo tautos gyvenimo.

— Ką galite pasakyti apie 
Sov. Sąjungos teismus, kuriuose 
Jums teko daug kartų būti?

— Sovietiniai teismai yra tik 
teatrinis vaidinimas, nes viskas 
jau nuspręsta iš anksto Saugu
mo policijoje. Visose mano by
lose buvo salėje tik teisėjas, du 
advokatai ir 6-7 uniformuoti bei 
ginkluoti saugumiečiai. Net ad
vokatas, kuris buvo paskirtas 
mane ginti, kartais, Saugumo iš 
anksto perspėtas, kalbėjo mano 
nenaudai.

'(Nukelta į 5-tą psl.) 

turėjo sumokėti po kelis tūks
tančius dolerių. Niekas nežino, 
kiek tų nelaimingųjų nuskendo 
su perkrautais laivais. Į Hong 
Kongą kasdien atplaukia beveik 
tūkstantis pabėgėlių iš Vietna
mo, o vieną dieną buvo pasiek
tas net savotiškas rekordas, kai 
globos Hong Konge paprašė 
2.904 pabėgėliai. Tailandijai pa
našią problemą sudaro bėgliai 
iš Vietnamo okupuotos Kambo
džos, kuriuos taip pat dešimti
mis tūkstančių tenka prievarta 
grąžinti į Kambodiją. Kai JAV 
kovojo už demokratinę Vietna
mo laisvę, tūkstančiai amerikie
čių jaunimo protestavo miestų 
aikštėse, smerkdami JAV įsiki
šimą. šiandien tų demonstran
tų nematyti, nors jiems gerai 
yra žinoma pabėgėlių iš Vietna
mo problema, jų kančios ir mir
tis jūroje. Karo metu, laužyda
ma valdžios įsakymus, komunis
tiniame Vietname lankėsi Tilmų 
aktorė Jane Fonda, susilaukusi 
raudonosios Jonės vardo. Ji 
taipgi buvo aktyvi nuolatinių 
demonstracijų dalyvė. Kai į ją 
dabar kreipėsi amerikiečiai, su
sirūpinę tragišku Vietnamo pa
bėgėlių likimu, J. Fonda atsisa
kė dalyvauti pagalbos pabėgė
liams reikalaujančioje demons
tracijoje. Kartu su ja tyli ir kai
riojo sparno akademikai univer
sitetuose.

Dievo vardu
JAV prez. J. Carteris ir sovie

tų kompartijos vadas L. Brežne
vas susitiko Vienoje pasirašyti 
atominius ginklus apribojan
čios SALT II sutarties. Spaudo
je plačiai nuskambėjo L. Brež
nevo pareiškimas: “Dievas 
mums neatleis, jei mes būsime 
nesėkmingi. . .” Visiems aišku, 
kad L. Brežnevas yra pagrindi
nis Sovietų Sąjungos ateistas, 
įvedęs griežtus varžtus religijai, 
laužantis žmogaus teises. Įjun
gimas Dievo vardo į pokalbius 
Vienoje skamba veidmainiškai 
L. Brežnevo lūpose. Veidmainiš
ka gali būti ir ta sutartis — 
JAV kariuomenės štabo virši
ninkas gen. B. Rogers perspėjo 
pasaulį, kad šio šimtmečio aš
tuntajame dešimtmetyje JAV 
praras savo atominį pranašumą 
ir kad pirmenybę tada jau turės 
Sovietų Sąjunga.

Parlamentas
Devynios Europos Bendrosios 

Rinkos šalys praėjusią savaitę 
turėjo jungtinio Europos parla
mento rinkimus, nepasižymėju

Šiame numeryje:
Salė ir gatvė

Du veiklos būdai, kuriuose reiškiasi jaunimas ir senimas
Sovietijoje bręsta sprogimas

Spaudos konferencija su ukrainiečių disidentu Morozu
Šiukšlės kalboje

Darkoma gimtoji kalba išeivijoje ir pavergtoje Lietuvoje
Vienybės! Vardan tos Lietuvos!

Vienybės pasigendama ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje
Baigė neramių kelionę

A.a. vyskupas Juozas Labukas-Matulaitis, sulaukęs 85 metų
"Visiems už viskę dėkoju ..."

Kovotojo už žmogaus teises a.a. kun. K. Garucko laiškai
Nesulaukė tėvynės aušros

A.a. Juozas Senkus, buvęs “Lietuvių Archyvo” tvarkytojas
Tirpsta veikėjai veteranai

Pranešimas iš Brazilijos apie lietuvių gyvenimą
Neveikėjas garsina Lietuvę

Medicinos daktaras Vainutis Vaitkevičius sveikatos tarnyboje
Nagio poezijos ištakų jieškant

Vladas šaltmiras apie mūsų poeto kūrybą
Mėnas, moralė, Maritain'nas ir Maceina

Rašytojai V. Kavaliūnas atsiliepia į Maceinos pasisakymą

sius didesniu populiarumu. Iš 
180 milijonų V. Europos gyven
tojų juose dalyvavo tik 10'8 mi
lijonai. Kandidatais buvo visų 
politinių partijų atstovai. Pt įga
lės tikėjosi buvusio V. Vokieti
jos kanclerio W. Brandto va do- 
vaujami socialistai, bet pirm on 
vieton iškopė krikščionių dem o- 
kratų koalicija su liberalais. 
Jungtinis Europos parlamenta, s 
neturi vykdomosios galios, tik 
patariamąjį balsą vykdomajai 
komisijai ir užsienio reikalų 
ministerių tarybai, bet jis yra 
graži jungtinių Europos valsty
bių pradžia. Italijoje buvo įt
rinktas čekoslovakų disidentas 
J. Pelikanas, vienas Prahos? 
1968 m. pavasario autorių. Če
koslovakijos pilietybę jis prara
do po sovietinės invazijos ir da
bar yra Italijos pilietis. Socia
listų pralaimėjimas laikomas 
reikšmingu žingsniu, nes dau
giausia kliūčių Bendrajai Rin
kai lig šiol darė Britanijos dar- 
biečiai ir Danijos socialistai. 
Naujasis 410 vietų parlamentas 
pakeis ligšiolinį 198 atstovų 
parlamentą, kurin nariai buvo 
skiriami Bendrosios Rinkos vy
riausybių.

Žydų kaimai
Izraelio premjeras M. Begi

nąs, nepaisydamas derybų su 
Egiptu dėl vakarinės Jordano 
pakrantės ateities, leido įsteigti 
dar vieną izraelitų kaimą prie 
didžiausio šios srities Nabluso 
miesto, šis žingsnis suskaldė 
Izraelio parlamentą ir net mi
nisterių kabinetą, kaimo įstei
gimą patvirtinusį 8:5 balsų san
tykiu. Prieš premjerą M. Begi
ną balsavo jo pavaduotojas Y. 
Yaginas, užsienio reikalų min. 
M. Dayanas ir krašto apsaugos 
min. E. Weizmanas. Nepalankų 
vedamąjį paskelbė amerikiečių 
dienraštis "The New York 
Times”, lig šiol visada užtarda
vęs Izraelį. Panašią poziciją už
ėmė ir didžiausias Kanados 
dienraštis “The Toronto Star”. 
Naujajam žydų kaimui yra nu
savinta 250 hektarų žemės, ku
ri dabar paskelbta karine terito
rija. Į ją neįsileidžiami žurnalis
tai. Būdinga, kad šiuo atveju 
protesto demonstracijas suren
gė ne tik palestiniečiai, bet ir 
taikos siekianti izraelitų grupė. 
Dėl demonstracijų buvo uždary
tas toje srityje veikiantis pales
tiniečių Bir Zeit universitetas, 
kurį remia Pasaulio Religinių 
Bendrijų taryba.
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A. a. Marija Švllplenė 
mirė 1970 m. birželio 29 dieną. 
Tai buvo gražiausias mėnuo, pa
skendęs alyvų žieduose. Kai tu 
iškeliavai amžinybėn, palikusi 
mus, praėjo jau devyneri metai.' 
Už jos vėlę šv. Mišios bus atna

šaujamos birželio 29 dieną Sault Ste. Marie Blessed 
Sacrament šventovėje 7 valandą vakaro. Gimines ir 
pažįstamus prašom pasimelsti už jos vėlę.

Šiukšlės kalboje
Skaitymas gi m tąja kalba kiek

vienam tautiečiui turėtų būti 
kasdienė duona, nes tik savoje 
spaudoje ats.ispindi visas lietu
viškas gyvenimas, bendruome
ninė veikla ir kitos lietuviškos 
naujienos, net ir pasaulinių 
įvykių išai škinirnas mūsų galvo
senai priimtinoje šviesoje. To 
nerasime nė didžiausiuose ir ge- 
riausiuof ;e kitomis kalbomis žur
naluose ir laikraščiuose.

Neslėpkime fakto, kad didelė 
dalis mūsų jaunosios kartos jau 
visai n.eskaito lietuviškai ar ma
žai d omisi lietuviška spauda. 
Dar Labiau stebina tai, kad vis 
didėja ir Lietuvoje užaugusių, 
net save inteligentais laikančių 
tau tiečių skaičius, kurie su įžū
lia šypsena prisipažįsta nebe- 
sk.aitą savų laikraščių ir knygų. 
T okie šiaudadūšiai ar savanoriš
ki išsigimėliai, be abejonės, bu
vo ir yra pirmieji tarpe tų, ku
rio neleido ar neleidžia savo 
vaikų į šeštadieno mokyklas ir 
n emoko jų gimtosios kalbos. Su 
savo vaikais tokie "išminčiai” 
dažniausiai kalba bjauriai laužy
ta kalba arba tokia mišraine, 
kurią dabartinėje Lietuvoje ne
daug kas suprastų.

Gaila, bet jie nėra vieni to
kie. Tik pasiklausykime ir lie
tuvišką spaudą palaikančių, ir 
save net sąmoningais tautiečiais 
laikančių pasikalbėjimų! Užgir- 
sime pusiau lietuvišką, pusiau 
anglišką kalbą.

Mes turbūt ta maniera užsi
krėtėme nuo sovietinės lietuviš
kos spaudos, kuri laisvai pasie
kia Ameriką ir mūsų tautie
čius. Štai ir tas propagandinis 
"Gimtasis Kraštas” vartoja ang
liškus barbarizmus ar vadina
muosius "naujadarus", kurių 
daugelis tautiečių sovietinėje 
Lietuvoje tikrai nesupranta. Ar 
besilankantieji sov. Lietuvoje 
girdėjo ten mūsų tautiečius var
tojant "Gimtojo Krašto” žo
džius: korozija, kateris, dizaino 
darbai, mutintojai, stabilumas, 
represuotas ir 1.1.?

Dar labiau nustebau perskai
tęs “Drauge” lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos įvertini
mą. Pasirodo, ir ten prigrūsta 
daugybė barbarizmų, kaip bihe
viorizmas, akceptorius, turnike- 
tinė ar tena, broileris, bukletas 
ir t.t. Ne be reikalo ta enciklo
pedija yra įvertinama kaip pri
mityvaus ir barbariško Jaikotar- 
pio apraiška. Pasitaiko nemažai 
svetimybių ir išeivijos spaudo
je. Pvz. randu "Drauge’ tokius 
žodžius: turistinės atrakcijos, 
stiuardesė, permanentinė insti
tucija ir daug panašių.

Perdidelį skaičių tarptautinių 
žodžių, kuriuos lengvai galima 
buvo pakeisti ir lengviau su
prantamais žodžiais ar posa
kiais, radau "Tėviškės Žiburių” 
14 nr. (1978. IV. 6), kur straips
nyje “Draugų niekad nėra per
daug” sakoma: “Neišmokstame 
diskutuoti be emocijų, be aprio
rinio nusistatymo . . . Nenorė
čiau polemizuoti su savo opo

JfarnifureJŽti.
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

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

nentais . . .” Ar negalima buvo 
to pasakyti lietuviškais ir la
biau skaitytojui suprantamais 
žodžiais?!

Turbūt prisimename, kad ir 
nepr. Lietuvoje būdavo tokių 
save labai mokytais laikančių 
žmonių, kurie savo kalboje be 
reikalo kaišiodavo tarptautinius 
žodžius ar svetimybes. J. A. 
Valstybėse ir Kanadoje vartoda
mi angliškus barbarizmus ar 
įterpdami kalbon angliškus žo
džius nieko nenustebinsime. To
kiems gudruoliams reiktų pri
minti garsaus britų dramatur
go, kritiko ir Nobelio premijos 
laureato Shaw žodžius: žmogus, 
kuris nėra įsisavinęs ar apval- 
dęs savosios kalbos, negali ap
valdyti bei tobulai išmokti ir 
svetimos.

Visa tai, ką čia paminėjau, 
yra svarbu. Tačiau tai ne tiek 
kaikuriuos tautiečius, įskaitant 
ir mane patį, pykdo ir erzina, 
kiek mūsų gimtosios kalbos ža
lojimas ir darkymas kasdienio 
gyvenimo pasikalbėjimuose. Tik 
pradėk pokalbį su tautiečiu ir 
pastebėsi, kad kalba ne lietuviš
kai, bet kažkokiu šlykščių žargo
nu ar mišraine. Tokie posakiai 
ar žodžiai, kaip “apmokėjau bi
lus”, "čenžinau maindą”, “kaip 
fylini”, "išnešiau garbičius”, 
"įdėjau regus”, “vočinu’, “kom- 
pleininau”, “šingeliai”, “tro- 
kas” ir nesuskaitoma daugybė 
panašių nei lietuviškų, nei ang
liškų žodžių ar posakių, kurie 
ne tik rėža ausį, bet vos never- 
ča “važiuoti Rygon". Nuvažia
vęs Lietuvon su tokia kalba ne 
tik nesusikalbėsi, bet dar ir ap
sijuokinsi!

Mielai skaitydavau spaudoje 
kalbos kausimais pernai miru
sio Martyno Stonio straipsnius. 
Labai daug mūsų kalbos Svari
nimo, tobulinimo ir pagerbimo 
srityje yra nuveikęs žinomas 
kalbininkas Leonardas Damb- 
riūnas, kurio net paminkė Va
šingtone yra iškalti žodžiai “Ma
ža garbė kitomis kalbomis kal
bėti, didi gėda savosios gerai ne
mokėti”. Malonu skaityti šioje 
srityje žinomo bendruomeninės 
veiklos veterano Stasio Barzdu- 
ko straipsnius. Bet to neužten
ka, reikia daugiau ir naujų šio
je srityje jėgų, mūsų laikraščių 
bei žurnalų pagalbos. Atrodo, 
nebūtų perdaug, jeigu visi mū
sų savaitraščiai įvestų nuolati
nes kokias nors "kalbos taisy
mo” ar “kalbos kultūros” ker
teles, kur būtų nagrinėjamos ne 
tik mūsų gimtosios kalbos plo
nybės, bet ir nauji žodžiai, tech
niška terminologija, namų apy
vokos daiktų, automobilio da
lių, įvairių įrankių bei prietai
sų pavadinimai ir t.t. Šiuose 
kalbos kampeliuose turėtų būti 
net atsakinėjami įvairūs šią sri
tį liečiantieji klausimai.

Jurgis Gediminėnas

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

*
*

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės
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Tel. 699-4444
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Strimaitienė, valdybos vlceplrm., Irena Banaitienė tarybos vicepirm., Jadvyga Vytuvienė, valdybos vicepirm., Marija 
Norelkienė, tarybos ir valdybos sekretorė, Margarita Samatienė, valdybos pareigūnė visuomeniniam ryšiam, Jonė 
Pumputienė, valdybos finansų sekretorė, Aldona Katinienė, valdybos finansų sekretorė. Stovi iš k. j d.: Aleksand
ras Vakselis, dr. Petras Vileišis, Juozas Audėnas — tarybos direktoriai, inž. Jurgis Valaitis, tarybos pirm., Antanas 
Firavičius, vicepirm., Juozas Giedraitis, valdybos pirm, ir tarybos vicepirm., Juozas Vaičeliūnas, tarybos vicepirm. 
Nuotraukoje trūksta Birutės Lukoševičienės, valdybos pareigūnės informacijų reikalam, ir Vytauto Kulpos, 
valdybos iždininko Nuotr. L. Tamošaičio

Nuliūdę — vyras ir duktė Lietuvoje su šeima

Vienybės! Vardan tos Lietuvos!
Pogrindžio “Aušrelė” 1978 m. vasario 16 d. nr. atsako į “Laisvės 

Šauklio” priekaištus ir visus kviečia vienybėn

MYLIMAM TĖVELIUI
Lietuvoje mirus,

dukrą BIRUTĘ NIUNEVIENĘ su šeima giliai užjau

čiame ir kartu liūdime —

A. B. Chamsikis

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Visiškai teisinga, kad dabar
tinį jaunimą galima patraukti 
tik krikščioniškąsias idėjas jun
giant su tautinėmis. Bet taip 
pat tiesa, kad net “pasauliečių” 
pavadintas sąmoningas patrio
tas lietuvis, jei jis ateistas, daž
nai pradeda kovoti ir su Bažny
čia. Ir kiek yra lietuvių, kurie, 
skleisdami savo ateistinius įsi
tikinimus, surado bendrą kalbą 
ir su okupantais! Ne, kiekvie
nas lietuvis turėtų būti katali
kas, nors, sutinkame, kovingu 
Evangelijos skelbėju gali ir ne
būti. Svarbu, kad pats gyventų 
taip, kaip Evangelija moko. To
dėl “pasauliečių” mintį, jog 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia gy
vuos tol, kol gyva bus tauta (sa
vaime suprantama, kad, jei ne
bebus Lietuvos, nebebus ir jos 
Bažnyčios), būtina taisyti: tauta 
bus gyva tol, kol bus gyva Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia.

Nejaugi "pasauliečiai” nesu
pranta, kokius stebuklus daro 
tikėjimas? Juk giliai tikinčio 
žmogaus tikrai nenužmogins 
joks izmas — jis niekados dva
sinių vertybių neiškeis į mate
rialinę naudą sau ar savo vai
kams. Toks žmogus laisvas ir 
vergijoje. Taigi tikėjimas — jė
ga, kurios negali nematyti nė 
vienas sąmoningas pasaulietis. 
Ir nėra kitos tokios jėgos visa
me pasaulyje, kuri šiandien pa
dėtų Lietuvoje lietuviams išlik
ti lietuviais.

f.c

Norėtume taip pat pareikšti 
abejones ir dėl kaikurių takti
nių klausimų, kuriuos palietė 
“pasauliečiai” savo straipsnyje. 
Netiesa, kad “Aušra” tik "LKB 
Kronikos” pavainikis. Toli gra
žu ne. Taip pat nereikėtų pa
miršti, kad jau vien “LKB Kro
nikos” pavadinimas dažnai ne
leidžia jai nukrypti nuo temos. 
Todėl būtų neprotinga priekaiš
tauti, jei “nepraleido” kokio 
nors straipsnio. Be to, juk daž
nai mums visiems labai trūksta 
teisingos informacijos. Juk iš 
tikrųjų būtina saugotis provo
kacijos ir pan.

Netiesa taip pat, kad pasau
liečiai labai jau neturtingi, ne
galį net spausdinimo priemonių 
įsigyti. Manome, kad daug kam 
dabar aišku, jog, pavyzdžiui, ko
kio nors neeilinio prekybininko 
ar eilinio gydytojo pajamos ke
lis kartus viršija “turtingiausio” 
dvasininko pajamas. Kodėl jų 
tarpe negalėtų atsirasti tie keli 
bent “tragiški didvyriai”, kurie 
savo pajamas skirtų pogrindi
niam leidiniui?

Taip pat kažin ar reikėtų 
mums visiškai užsidaryti ir ne
dalyvauti jokiose iškilmėse už
sienyje? Priešingai, būtų gražu, 
jei iš kiekvieno išvykusio į už
sienį visuomenė betarpiškai iš
girstų tiesą apie Tarybų Sąjun
gą, pavergtą Tėvynę. Be to, ne
reikia pamiršti, kad tokios ke
lionės dabar dažnai yra vienin
telis ryšys tarp mūsų ir laisvojo 
pasaulio. Lietuvoje yra ir tokių, 
kurie, jei pasitaikytų proga, ke
liais išvaikščiotų visą užsienį, 
kad tik galėtų išprašyti iš lais
vėje gyvenančių tautiečių pagal
bos, bent patogios pogrindžio 
sąlygose spaudos dauginimo 
priemonės.

O kai dėl vyskupo V. Sladke
vičiaus (žinoma, mes nespren- 
džiame, kas teisus), teko girdėti 
ir tokią nuomonę: buvo galima 
pasinaudoti proga ir gal net gy
vybės kaina parodyti Vatikanui, 
pasauliui tiesą arba pabandyti 

sugrįžti kovingu Lietuvos Kata
likų Bažnyčios vadovu, Lietuvos 
Višinskiu . . .

* o ■:<
Nesuprantama, kokiu pagrin

du pasauliečiai teigia, kad Lietu
vos dvasininkija turi 600 metų 
gyvuojančią organizaciją. Rei
kėtų pasakyti turėjo . . . Juk 
Saugumas ją jau gerokai ap
griovė.

Pirmiausia, ko verta organi
zacija be vadovo? O kas dabar 
vadovauja Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai? Argi nematome, kad 
iki šiol beveik visi Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios vadovai tik 
vykdė Saugumo nurodymus? 
Todėl tik dalis (mūsų laimei di
delė dalis) dvasininkų ne orga
nizuotai, o individualiai, dažnai 
katakombose, rizikuodami lais
ve ar net gyvybe, klausydami 
tik savo sąžinės balso, kiek su
gebėdami skelbia Evangeliją 
taip, kaip Kristus ir jo apašta
lai mokė. Dalis užsisklendė sa
vo bažnyčios viduje ir Evangeli
ją skelbia tik tiems, kurie pa
tys ateina į bažnyčią. Jie bijo 
net pagalvoti, kad. reikia auko- 
tis ir nešti Kristaus šviesą į 
kiekvieno lietuvio šeimą.

Pasitaiko ir tokių kunigų, ku
rie jau padeda Saugumui vyti 
iš bažnyčios vaikus, jaunimą, 
kurie, sąžiningai atlikę kunigo 
pareigas, nebedrįsta apie tai 
viešai prisipažinti, kurie dau
giau rūpinasi patogiu nameliu, 
giminių materialine gerove, 
prašmatniomis vaišėmis, negu 
žmonių sielomis. Ar būtų taip, 
jei būtų organizacija? Ir kai 
dvasininkai turės organizaciją 
(o jie ją tikrai turės), ši orga
nizacija neabejotinai bus pa
grindinė jėga Lietuvoje, kuri 
nuves tautą ir jos Bažnyčią į 
šviesią ateitį.

o >:< >:<
Pagaliau ar galima kaltinti 

"LKB Kronikos" leidėjus, pasi
siūliusius leisti naują laikraštį? 
Juk tai buvo puikus pasiūlymas. 
Argi blogai, jei eis dar vienas 
laikraštis? Arba argi blogai, jei 
leidėjai atsisakė bendradarbiau
ti su Saugumu tuo atveju, jei šis 
pasiūlymas provokacija? Juk 
netaip jau svarbu, kiek pogrin
dinių laikraščių Lietuvoje bus, 
svarbu, kad tie visi ar vienas 

"Kronikai” septynen metai
S.m. kovo 19 d. sueina 7 me- rizikuojančių laisve, kruopščiai

tai, kai “LKB Kronika” 1972 
metais pasibeldė į negausių 
skaitytojų duris. Mažas tiražas, 
trūkumas informacijos ir skai
tytojų baimė Kronikai buvo 
sunkiai įveikiamos kliūtys. Po 
kelių mėnesių Kronika patenka 
į čekistų rankas ir šiai “pavojin
gai valstybinei nusikaltėlei” 
užvedama baudžiamoji byla Nr. 
345. Po baudžiamosios ekspedi
cijos 1973 m. lapkričio mėn, 
čekistai triumfavo — Kronika 
likviduota! Tačiau ji nemirė. 
Bėgo metai, o su jais gausėjo in
formacijos, drąsėjo žmonių šir
dys, plėtėsi skaitytojų ratas, — 
Kronika peržengė Tėvynės sie
nas ir daugeliui atidarė akis.

Šiandien Kronika — tautos 
sąžinė, kovojančios Bažnyčios 
balsas ir visą pasaulį apskrie- 
jantis pagalbos šauksmas.

Kronikos nebūtų be plumpų, 
nijolių, lapienių, be tauriausių 
lietuvių aukos. Todėl Kronika 
labiausiai yra dėkinga tiems, 
kurie dėl tiesos žodžio kenčia 
už spygliuotų vielų.

Kronika būtų silpnutis kūdi
kis, jei nebūtų šimtų lietuvių, 

laikraštis mus vienytų ir pasiek
tų bent žymesnę tautos dalį, 
kad jie parodytų tautiečiams 
tikrąjį komunizmo veidą, padė
tų palaikyti, o kaikam ir sugrą
žinti tikėjimą, tautinį sąmonin
gumą.

Mūsų nuomone, visi leidiniai 
reikalingi, o jų straipsniai pui
kūs jau vien todėl, kad juose 
pasakyta tiesa. Nereikalaukime, 
kad visi imtų kalbėti vienu žan
ru. Taip pat nepamirškime, ko
kiomis sąlygomis tie straipsniai 
ruošiami: juk redakcijos, kaipo 
tokios, neturi nė vienas leidinys. 
Todėl tik džiaugtis turime dėl 
kiekvieno jų.

Sunku patikėti, kad Lietuvo
je yra ir tokių "pogrindininkų”, 
kuriems nepatinka, jei kovoja
ma prieš Dievą, gilų tautiečių 
tikėjimą, jie stengiasi parodyti, 
kad ateistinė spauda meluoja, 
kad ateizmas — ne mokslas. Sa
vaime suprantama, mūsų sąly
gomis dažnai neįmanoma atsa
kyti į visus ateistų priekaištus 
taip, kaip atsakytų laisvojo pa
saulio mokslininkai, teologai. 
Tačiau jei jie, papildę, pataisę 
atsakymus, viešai nurodytų kon
kretiems ateizmo skleidėjams 
jų klaidas, daugelis tokių išgar
sintų ateizmo gynėjų jei ir ne- 
atsiverstų, tai vengtų toliau 
"garsėti” — nustotų aklai, prisi
dengę mokslininko vardu, klai
dinti mūsų tautiečius. Argi tai 
nebūtų didžiulė nauda tautai?

Be to, pas mus jau pakanka
mai "pradinukų”, kuriems ver
tėtų pagilinti ir religines žinias. 
Mes net suabejojame, ar giliai 
tikintis pasaulietis pasakytų: 
"Tautinei ir religinei jaunimo 
sąmonei ir ši “Kronika” beveik 
nieko neduoda”(!). “Kas jūsų 
aptemdino protą?” — sušuktų 
A. Jakštas. Juk “LKB Kronika” 
ne “beveik nieko neduoda”, bet 
jau labai daug davė. Tai faktas, 
kurio nebeįmanoma nepastebė
ti, kuris jau įrašytas istorijon.

Išmeskime paslėptus keršto 
akmenis bedugnėn! Lietuvio 
vardas mus įpareigoja. Pažinki
me Kristų, mūsų Mokytoją, mū
sų Karalių, ir gyvenkime Tėvy
nei. Išmokime nugalėti savo pui
kybę ir rasime vienybės raktą, 
bendrą lietuvių kalbą.

Taip pat pasauliečiai

A+A 
MARIJAI SEDELIENEI 

Vokietijoje mirus, 
jos seserį K. STEPONIENĘ, dukrą JOTAUTIENĘ 
su šeimomis giliai užjaučiame bei kartu liūdime — 

Puterių šeima 
A. Mašalas

A+A 
ADELEI SIMKEVICIENEI

mirus,
dukrą ELENUTĘ, sūnų RIMĄ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

Puterių šeima
A. Mašalas

A+A
SERGIJUI TREIGIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
*• SOFIJAI, dukrai, sūnui, seseriai ALBINAI ŠTUOPIE-

NEI ir visiems giminėms —

Konstancija štuopienė
Regina ir Vitas Kazlauskai

Mūsų kredito unijos narei

a+a Veronikai Mikalauskienei
mirus, jos dukrai JENNIE DASIENEI su šeima bei visiems 
kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montreolio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Canabinn Art 'JHib.
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

renkančių žinias, platinančių ir 
skaitančių tuos paprastus, bet 
skausmu bei heroizmu persunk
tus puslapius.

Kronika be galo dėkinga bro
liams ir sesėms Vakaruose, nes 
be jų kruopštaus triūso tiesos 
žodis atsimuštų į geležinę už
dangą ir tik aidu sugrįžtų, ne
pasiekęs plataus pasaulio.

Daugelis klausia, kodėl Kro
nika gyva? Kodėl čekistai per 
septynerius metus jos nepa
smaugė? Kronika gyva ir ji ne
mirs, nes tauta gyva, nes gyvos 
maldai sudėtos rankos!

“LKB Kronikos” redakcija

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

KAZIAUSKA..



A.a. VYSK. JUOZAS LABUKAS-MATULAITIS, Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, miręs 1979 m. gegužės 
28 d. Si nuotrauka daryta 1976 m. Berlyne Dievo Kūno procesijoje

“Visiems už viską dėkoju...”
Kovotojo uz tikinčiųjų teises a. a. kunigo Karolio Garucko, mirusio Lietuvoje, laiškų ištraukos

Baigė neramią kelionę
A.a. vyskupas Juozas Labukas-Matulaitis, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius

S.m. gegužės 28 d. Kaune mi
rė Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštalinis 
administratorius, eidamas 86- 
sius metus. Šią žinią pranešė ir 
komunistinis dienraštis “Tiesa” 
V. 29, ir net TASSo spaudos 
agentūra, kurios žinią perdavė 
Reuterio spaudos agentūra. O 
ji rašė, kad mirė vyskupas “Yo- 
zas Matulaitis”, vienas iš pen
kių katalikų vadų sovietinėje 
Lietuvoje.

Taip, tie minimieji vadai yra 
Lietuvos katalikų vyskupai — 
jų kolegijos pirm. J. Labukas- 
Matulaitis, J. Steponavičius, L. 
Povilonis, R. Krikščiūnas, V. 
Sladkevičius. Atrodo, vysk. L. 
Poviloniui teks Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų valdymas, juo
ba, kad ir iki šiol jis dalyvavo 
jų valdyme kaip pagalbininkas- 
koadjutorius. Vysk. J. Stepona
vičius ir vysk. V. Sladkevičius 
tebėra tremtiniai, laikomi kaip 
ir namų arešte. Vysk. R. Krikš
čiūnas savo pareigas eina Pane
vėžyje.

Velionis vysk. J. Labukas tu
rėjo labai neramią 85-rius me
tus trukusią gyvenimo kelionę. 
Gimė dar prieš naujosios Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimą, būtent 1894 m. sausio 19 
d. Gireikonyse, Alytaus apskr. 
Kunigu įšventintas gimstant ne
priklausomai Lietuvai 1918 m. 
gegužės 26 d. Vilniuje, kur bai
gė seminariją. Pradžioje vika
ravo keliose parapijose, kape- 
lionavo lietuvių ir lenkų gimna
zijose iki 1922 m. Būdamas ne
eilinių gabumų, sutaupęs lėšų 
ryžosi studijuoti užsienyje. Pa
sirinko filosofiją ir sociologiją, 
kurias studijavo Muensterio, 
Wuerzburgo ir Friburgo univer
sitetuose. Pastarajame gavo so
cialinių mokslų daktaro laipsnį 
už disertaciją "Darbininkų 
drauda Baltijos valstybėse”.

Grįžęs į Lietuvą, rado naujai 
organizuojamą Kaišiadorių vys
kupiją, sudarytą iš lenkų neuž
imtos Vilniaus vyskupijos. Vil
nietis vysk. J. Kukta pakvietė 
jį kancleriu, paskui generalvi
karu. Kun. dr. J. Labukas pasi
rodė esąs praktiškas žmogus ir 
buvo labai naudingas organizuo
jant vyskupijos centrą su kated
ra, vyskupo rūmais ir kitomis 
įstaigomis. Už nuopelnus vysku
pijai buvo pakeltas į prelatus.

Kai 1942 m. mirė J. Kukta, 
prel. J. Labukas valdė Kaišia
dorių vyskupiją kaip kapitulinis 
vikaras, kol buvo paskirtas Kai
šiadorių ordinaru vysk. T. Ma
tulionis.

Pergyvenęs pirmąją sovietinę 
ir vokiškąją okupaciją, tikėjo
si galbūt pergyvensiąs ir trečią, 
juoba, kad jau turėjo patirties 
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Mes klausiame:
I. Ar surašėte savo testamentę?

2. Ar prisiminėte testamente 
Kanados Lietuvių Fondę?

su naujaisiais valdovais. Deja, 
dalykai susiklostė kitaip — 
1946 m. gruodžio 18 d. sovieti
nių saugumiečių buvo suimtas 
drauge su vyskupu T. Matulio
niu, kalintas ir išvežtas į Si
birą, kurio lageriuose išbuvo iki 
1955 m.

Sugrįžęs į okupuotą Lietuvą, 
prelatas J. Labukas buvo kurį 
laiką prisiglaudęs Raseiniuose 
kaip altaristas, bet vėliau buvo 
pakviestas dėstytoju į vieninte
lę dar veikiančią kunigų semi
nariją Kaune. Ten jis labai su
varžytose sąlygose dirbo ištisą 
dešimtmetį, dėstydamas kanonų 
teisę, patristinę literatūrą, loty
nų ir prancūzų kalbas. Tame 
laikotarpyje jis parodė daug su
manumo ir gebėjimo prisitaiky
ti prie esamų'nenugalimų sąly
gų. Kauno kapitula 1965 m. ge
gužės 8 d. išrinko jį kapituli
niu arkivyskupijos vikaru-admi- 
nistratoriumi. Kaip toks, jis ga
lėjo dalyvauti II Vatikano san- 
taryboje Romoje, kur 1965 m. 
gruodžio 8 d. buvo įšventintas 
vyskupu ir paskirtas apaštaliniu 
administratoriumi Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos.

Su šiuo paskyrimu prasidėjo 
bene pats neramiausias vysk. J. 
Labuko gyvenimo laikotarpis, 
pareikalavęs didelio apdairumo, 
atsparumo ir lankstumo. Iš vie
nos pusės jis visą laiką buvo 
spaudžiamas sovietinės valdžios 
varžyti religinį gyvenimą bei 
vykdyti barbariškas taisykles, 
iš kitos — skatinamas uoliųjų 
veikėjų stipriau priešintis per
sekiojančiai sovietinei valdžiai. 
Pastaraisiais metais buvo puo
lamas "LKB Kronikos” kaip 
perdaug nuolaidžiaujantis vys
kupas. Kaip iš tikrųjų buvo, ga
lės pasakyti tiktai istorija, išty
rusi to laikotarpio gyvenimą. 
Tik tuomet paaiškės ar sėkmin
gai jis atliko savo paskirtį ir 
kiek prisidėjo prie Lietuvos Ka
talikų Bendrijos išsaugojimo, 
stiprinimo ar silpninimo. Gali
mas dalykas, kad Velionis nebu
vo kovotojas, pasiryžęs grumtis 
su sovietine valdžia, bet ar tose 
pareigose įmanomas toks kovin
gumas? Matydamas jau du val
džios nušalintus bei ištremtus 
vyskupus (J. Steponavičių ir V. 
Sladkevičių), Velionis, matyt, 
rinkosi nuolaidų kelią, įgalinan
tį neatsižadėti bent esminių da
lykų.

Kaip asmuo, vysk. J. Labukas 
niekad nebuvo svyruojantis 
principuose. Jis išlaikė gilų sa
vo tikėjimą, nepalūžo net sun
kiausiose sąlygose, liko ištiki
mas gimtajai savo Lietuvai ir 
krikščionybės principams.

Pr. G.

Karolis gimė 1908 m. gegu
žės 1 d. Užkalnių k., Ramygalos 
parapijoje. Mokėsi Ramygalos 
progimnazijoje, vėliau Panevė
žio mokytojų seminarijoje. Ją 
baigė 1931 m. ir įstojo į jėzuitų 
ordiną. 1935 m. rudenį išvyko 
Vokietijon į Pullachą prie 
Muencheno studijuoti filosofi
jos.

"Kadangi man novicijate bu
vo labai sunku, tai mintis apie 
mirtį dažnai man būdavo vie
nintelė paguoda. Nuo novicija- 
to laikų bent per 10 metų aš 
kasdien apie mirtį galvodavau.”

"Pullache aš dažnai nesvei- 
kuodavau ir labai blogai jausda
vausi. Kartais sunku man būda
vo laiptais užlipti į II-jį augštą. 
Per pertraukas tarp paskaitų, o 
tos pertraukos būdavo 10-15 
minučių, aš nueidavau į miega
mąjį pagulėti minutę kitą ir 
užmigdavau. Pasisakiau apie sa
vo nesveikatą T. Rektoriui. At
važiavęs iš Muencheno gydyto
jas mane apžiūrėjo, bet man 
nieko ypatingo nepasakė ir ma
nęs negydė. Kentęs nebeišken
tęs vėl pasiskundžiau savo svei
kata T. Rektoriui. Tada mane 
jis pasiuntė į Muencheną pas 
gydytojus. Bet ir dabar viskas 
pasiliko kaip ir anksčiau. Aš 
pradėjau galvoti: matyt, nebėra 
vilties man pasveikti, todėl ir 
nebesiima gydyti. Pradėjo šiek 
tiek ir skrupulai kankinti: ar aš 
pats nesu kaltas už savo nesvei
katą? . . . Būdavo aš vienerius 
metus pradedu studijuoti, nesi
tikėdamas kitų sulaukti.”

"1936 m. Muencheno jėzuitų 
kunigų šventimai. Tada man 
taip suspaudė širdį, kad mano 
mama niekada nesulauks mano 
šventimų. Vietoje kunigystės ji 
gali sulaukti tiktai mano mirties 
pranešimo. O aš savo mamą taip 
labai mylėjau.”

“Iš antros pusės, žinoma, gal 
nebuvo galima pasakyti, kad aš 
tada toks amžinas ligonis bu
vau: išeidavau ir toliau pasi
vaikščioti su kitais. Kartais pa
darydavau per dieną 20-30 km 
kelio, nors ir privargdavau.”

“1937-1938 mokslo metais aš 
ten studijavau tiktai vienas iš 
lietuvių. Mane vokietukai ir kiti 
mūsiškiai labai mylėdavo, man 
visur padėdavo, geresnius užra
šus ar kitus daiktus man atiduo
davo, sau pasilikdami menkes
nius.”

“1938 m. baigęs filosofiją, su
grįžau į Kauną. T. Kipas norėjo 
palikti mane gimnazijoje dėsty
ti lietuvių kalbos, bet švietimo 
ministerija nepatvirtino. Tada 
T. Andriuška pasakė: “Važiuok 
studijuoti teologijos. Greičiau 
būsi kunigas, tai bus naudinges
nis dalykas’.”

“Važiuojant per Vokietiją į 
Olandiją 1938 m. rudenį, vokie
čių naciai džiaugėsi ir triumfa
vo, kad Sudetai grįžta prie Mut- 
terlando; visur plevėsavo nacių 
pergalės vėliavos.”

“Aš seniai svajodavau pasiek
ti kunigystę, bent vienerias šv. 
Mišias atlaikyti. O dabar kaž
kaip atsirado daugiau manyje 
vilties pasiekti kunigystę. Aš 
čia pasijutau sveikesnis. Gal ir 
klimatas man palankesnis bu
vo.”

“1940 m. gegužės mėnesį vo
kiečių naciai užėmė Olandiją. 
Pritrūkom maisto. Kartais, ro
dos, žmogus eitum kažkiek kilo
metrų, kad gautum kur nors 
duonos ligi soties pavalgyti, o 
apie mėsą — nebuvo ir kalbos. 
Per savaitę per pietus kartais 
gaudavome 1-2 kartus po pusę 
kiaušinio, kietai išvirto ir pu
siau padalinto.”

“1940 m. balandžio mėn. mi
rė mano mama. Ji, nuo vežimo 
virsdama, buvo susitrenkusi nu
garą, gedo kaulai, labai kentėjo. 
Aš gavau vizą aplankyti mamą, 
nors nedaug buvo vilties, kad 
vokiečiai leistų per Vokietiją 
važiuoti į Lietuvą. Mama mano 
kunigystės nebesulaukė.”

“1941 m. balandžio 30 d. Šv. 
Juozapo Globėjo šventėje Val- 
kenburge mus 23 įšventino į 
kunigus. Tame skaičiuje buvo 
vienas portugalas, vienas danas, 
aš vienas lietuvis, o kiti buvo 
vokiečiai ir olandai. Pirmąsias 
šv. Mišias atlaikiau Valkenbur- 
ge. Toms Mišioms man patarna
vo mūsiškiai fratrai, kurie Olan
dijoje studijavo — Pranas Liui- 
ma ir Kazimieras Pečkys.”

“1942 m. vasarą hitlerininkai 
apsupo mūsų namus Valkenbur- 
ge ir liepė išsikraustyti. Olan
dus paliko Olandijoje, vokiečius 
vežė į Vokietiją, o mes kiti už
sieniečiai galėjome pasirinkti 
— pasilikti Olandijoje ar va
žiuoti į Vokietiją. Aš sutikau 
važiuoti į Vokietiją, galvodamas

KUN. KAROLIS GARUCKAS klūpo 
Ceikinių šventovėje prie altoriaus 
savo 70 metų amžiaus (1908-1978) 
sukakties iškilmių proga

iš ten greičiau patekti ir į Lie
tuvą. Taip ant greitųjų susipa
kavau per valandą. Mus sugrū
do į uždarytą, tamsią mašiną ir 
vežė. O kur vežė, mes ir patys 
gerai nežinojome. Atvežė į 
Aacheną. čia mūsų buvo gal 
apie 100 žmonių, o maisto kor
telių mums niekas nedavė. To
dėl gerosios seselės mus maiti
no, pačios nuo savęs duonos 
kąsnį nutraukdamos. Po savai
tės kitos pradėjome iš Aacheno 
skirstytis. Man, išveždami iš 
Valkenburgo, buvo žadėję duoti 
leidimą grįžti į Lietuvą, bet da
bar niekas nedavė. Tada aš nu
važiavau pas savo buvusį ma
gistrą T. Paulių Boegnerį į 
Breslau, čia gal kiek padėjau 
bažnyčioje, porą pamokslėlių 
vokiškai pamėginau sakyti . . . 
Vokietijoje buvo daug lietuvių, 
išvežtų į Arbeitsdienstą ir t.t. 
Kad galėčiau bent kiek ir lietu
viams padėti, reikėjo bent ko
kio nors apsiforminimo, gal ko
kio nors iš Kauno arkivyskupo 
įgaliojimo . . . Bet kaip susisiek
ti? Tada aš pasiryžau mėginti 
nelegaliai per, sieną pereiti ir 
grįžti į Lietuvą, o tada — gal 
vėl į Vokietiją. R. Prūsijoje, pa
sirodo, gyveno daug gerų susi
pratusių lietuvių. Taip vienas 
jaunas vyras mane slapta per
vedė per sieną į Lietuvą 1942 
metų rudenį, berods, rugsėjo 
mėnesį.”

“O tada iš Kauno grįžti atgal 
į Vokietiją manęs jau nebeišlei
do. Parvažiavau į Ramygalą. 
Ten geras viršaitis Pranas Kuo
dis man sutvarkė ir išdavė do
kumentus, lyg aš būčiau tikras 
ramygalietis, čia gyvenęs.”

“Kaune paskyrė mane IX-sios 
(buvusios jėzuitų) gimnazijos 
kapelionu ir bendrabučio vedė
ju. Dar teko sekmadieniais per 
sumą sakyti pamokslus ir kitų 
darbelių.”

“Mano silpnybė — aš netaip 
lengvai žmones pažįstu, netaip 
greitai ir mokinių vardus bei 
pavardes atsimenu. Miesto vai
kai, o aš tiek metų su jais jokių 
reikalų neturėjęs, tai tikrai 
man nesisekė. Bet aš mielu no
ru bėgdavau pas ligonius, kur 
tik mane kviesdavo, ir juos pra
šydavau pasimelsti už jaunimą 
ir taip pat už mano mokinius. Ir 
kai ligoniai melsdavosi, aš jaus
davau jų maldos ir aukos palai
mą. Kartą pakvietė mane į Kau
no ligoninę pas sunkiai sergan
čią mergaitę, kuri apie sakra
mentus net kalbėti nenorėjo. 
Nieko nepešęs grįžtu iš antrojo 
ligoninės augšto namo. Tik štai 
atvežė kitą sunkiai sergantį vy
rą. Išklausau šį išpažinties, ap
rūpinu sakramentais ir, kaip 
paprastai, maldauju, kad savo 
kentėjimus aukotų už kitus; pa
sakiau, kad štai ligoninėje yra 
sunkiai serganti mergaitė, kuri 
apie sakramentus nė galvoti ne
nori. O šis ligonis ėmė kalbėti: 
‘Gerai, gerai, aukoju savo gyve
nimą ir mirtį . . .’ Ir štai taip 
gražiai ir ramiai jis mirė. Sukal
bėjęs maldas prie mirštančio, 
atsikėlęs einu namo, o tuo tarpu 
iš II augšto atbėga seselė kvies
ti manęs pas aną mergaitę ligo
nę. Aprūpinau ir šią sakramen
tais. Rytojaus dieną ir ši mirė.”

“1944 m. mūsų gimnaziją bai
gė 16 abiturientų. Iš jų 5 išėjo 
į kunigus, ir tai patys gabiau
sieji. Aš esu įsitikinęs, kad tik 
ligoniai, tiktai mirštantieji iš
meldė jiems pašaukimo malonę. 
Tos malonės reikia ne tik pa
šaukimui išmelsti, bet ir ištver
ti, šventai kunigauti."

“Gimnazijoje mokinius gal 

nedaug ko išmokiau, bet pas
kui, rodos, mes neblogai sugy
venom. Jie tikrai mane mylėjo 
ir gerbė, taip pat ir aš juos my
lėjau."

“1944 m. vasarą artėjo fron
tas. T. G(ruodis) mums, kuni
gams, ir kitiems patarė iš
siskirstyti, kad kartais per karą 
Rotušėje visi nežūtume. Aš tada 
nuvažiavau į Bajėnus, kur tar
tum “įsikūrė” savotiškas jaunų
jų vienuolynas .. . 1945 m. T. J. 
Paukštys sunegalavo. Tada T. 
Gr. atsiuntė man laišką, klaus
damas, ar aš negalėčiau T. 
Paukščio pavaduoti. Mane toks 
prašymas beveik ir stebino — 
tokia švelni forma. Juk galėtų 
pasakyti (pavaduok) ir baigta. 
Tada aš 1945. III. 22 d. nuva
žiavau į Vilnių į šv. Kazimiero 
bažnyčią, o T. Paukštys atva
žiavo į Bajėnus. Vilniuje man 
vėl teko gaudyti vaikus ir mo
kyti tikybos. Kartais beveik visi 
ateidavo, nors ir nevisada.”

“1947 m. pradžioje kun. Aug. 
Vaitiekaitis, kuris aptarnavo 
Vilniuje šv. Jono bažnyčią, iš
važiavo į Kauno kunigų semina
riją rektoriaus pareigoms, o 
1947. I. 17 arkivysk. Reinys 
mane paskyrė į Šv. Jono baž
nyčią vietoje kun. Vaitiekaičio. 
Čia nuo kun. Alf. Lipniūno lai
kų rinkdavosi visas Vilniaus lie
tuviškas jaunimas, visa studen
tija. 1947 m. kovo 30, sekma
dienį, baigiantis rekolekcijoms 
čia išdalinta 1800 komunijų.”

“Kaune ir Vilniuje aš, gali
ma sakyti, laksčiau kaip ark
lys; užteko sveikatos. Daug kur 
ir kitur vedžiau rekolekcijas, 
pvz. Panevėžyje vienoje ir ant
roje bažnyčioje, Kupiškyje, 
Anykščiuose, Kybartuose, Vei
veriuose, Kaišiadoryse, Kaune 
Įguloj moksleiviams ir k. Taip 
pat teko nemaža vesti rekolek
cijų kunigams, seselėms. 1948. 
VII. 22 Šv. Jono finis (pabaiga) 
mane išlaisvino. Tada nuvažia
vau į mažą Rieškutėnų parapi
ją Švenčionių rajone. 1952 m. 
spalio mėn. persikėliau į Kabe
lius, netoli Druskininkų, kur iš
buvau 6 metus. 1958 m. birželio 
mėn. atvažiavau į Dūkštą, kur 
išbuvau dvejus metus. 1960 m. 
liepos mėn. atvažiavau į Palūšę 
netoli Ignalinos, kur išbuvau 
tiktai 8 mėnesius. 1961 m. atva
žiavau į Paringį Ignalinos rajo
ne, kur išbuvau tiktai vieną 
mėnesį. Tada paatostogavęs ap
sigyvenau Adutiškyje, kur po 
gero pusmečio pradėjau dirbti 
kaip altarista, o dar kiek vėliau 
ir kaip Adutiškio vikaras . . . 
1963 m. kovo mėn. atvažiavau į 
Ceikinius, kur ir dabar tebesu 
(1978. XII. 12, Kid.).”

“Rudenį galvojau: kad dar 
Dievas palaikytų mane bent po
rą savaičių, kol užbaigsiu vieną 
darbelį. Ačiū Dievui, jį užbai
giau, bet dar vis gyvenu.”

“Tiesa, kartais streikuoja (gal
būt nuo vaistų) skrandis, kar
tais naktį pasiraitau, negalėda
mas miegoti. Bet dabar nusto
jau gerti visokius vaistus, pasi- 
saugau su maistu, nieko nedir
bu, ilgai miegu, tai ir vėl gy
venu, gal tiktai “griešiju”. Bet 
aš pasitikiu Dievo gerumu, kad 
jis manęs pasigailės. Ir tada 
taip -gera ir ramu ant širdies.”

“Daug laiškų gaunu iš Vaka
rų Vokietijos, šiandien pvz. ga
vau iš Vak. Vokietijos 8 laiškus. 
Rašo man nepažįstami. Prieš 
kelias dienas gavau ir siuntinė
lį. Įdomu kad viename laiške 
prisegtas gražus medalikėlis 
atėjo . ..”

“Dovanok man už tokius nie
kus, kuriuos čia prirašiau. Kai- 
kurių dalykų ir įdomesnių būtų 
galima parašyti — nuotykių, 
bet nežinau, ar Jūsų paštas to
kių dalykų pageidauja.”

“Sveikinu visus ir visiems už 
viską dėkoju, o ypač už maldas.

Su tikra pagarba ir meile
Karolis G.”

Paruošė kun. J. Kidykas, SJ

A.a. kun. KAROLIS GARUCKAS, 
Helsinkio grupės narys okupuotoje 
Lietuvoje, ligoninėje prieš savo mir
ti. Jo vietą Helsinkio grupėje užėmė 
kun. BRONIUS LAURINAVIČIUS
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Kievelando lietuviai, latviai ir estai demonstruoja prieš naująjį Sovietų 
Sąjungos pilietybės įstatymą, kuris ir išeivius laiko savo piliečiais. Kartu 
buvo reikalaujama laisvės Viktorui Petkui ir kitiems kovotojams

Nesulaukė tėvynės aušros
A.a. Juozų Senkų palydėjus į amžinų poilsį

š. m. gegužės 30 d. Toronte 
po neilgos, bet sunkios plaučių 
vėžio ligos mirė buvęs žurnalis
tas Juozas Senkus, gimęs 1911 
m. rugsėjo m. 5 d. Girininkų 
km., Veiverių valsč., Marijam
polės apskr. Velionis buvo kilęs 
iš neturtingos Suvalkijos ūki
ninko šeimos. Didžiausio sunk
mečio metu, kai Lietuva pasi
skelbus nepriklausoma pradėjo 
keltis iš griuvėsių, a. a. Juozas 
1919 m. rudenį pradėjo mokytis 
pradžios mokykloje, įsikūriusio- 
je ūkininko troboje. Mokslo 
pradžia buvo labai sunki, nes 
mokykla neturėjo nei knygų, 
nei sąsiuvinių, nei pieštukų, nei 
kitų mokymo priemonių. Raša
lą mokiniai patys pasigaminda
vo iš kažkokių dažų, rašymo 
plunksnas rišdavo ant nudrožto 
pagaliuko, nes nebuvo plunks
nakočių.

Susipažinau su velioniu šioje 
mokykloje. Susidraugavome, 
niekad mudu nesusipešdavome, 
nepasikeisdavome piktais žo
džiais, nes mano draugas Juo
zas buvo švelnaus būdo, visuo
met linksmas, gyvas ir vaizdin
gas nuotykių pasakotojas. Baigę 
Pažėrų pradžios mokyklą, 1923 
m. rudenį įstojome į pirmą Vei
verių vidurinės mokyklos klasę 
ir abu kiekvieną dieną eidavo
me pėsti 6 km. į Veiverių mies
telį. Tad per dieną suvaikščio
davome net 12 km. Batų neturė
jome, avėjome klumpėmis, ku
rios, aplipusios purvu arba pir
muoju sniegu, pasidarydavo 
sunkios kaip kaladės. Tik po Vi
sų Šventų iki Velykų švenčių tė
vai mums išnuomuodavo kam
barėlį Veiveriuose.

Po poros metų mudu išsisky
rėm, nes aš išvykau mokytis į 
Marijampolę, o Juozas liko Vei
veriuose. 1927 m. baigęs 4 kla
ses, išvyko į Kauną. Negauda
mas paramos iš tėvų, 16 metų 
jaunuolis turėjo jieškotis darbo. 
1927-32 m. dirbo vyr. notaro įs
taigoje ir žemės ūkio ministeri
joje. Vakarais mokėsi J. Tumė
no brandos kursuose, kuriuose 
pasiruošęs išlaikė prie švietimo 
ministerijos 8 klasių gimnazijos 
egzaminus.

1930-33 m. studijavo istoriją 
Vytauto D. universitete, Kaune. 
Gyvendamas Kaune, pradėjo 
rašyti korespondencijas ir vė
liau publicistinius straipsnius į 
laikraščius. Aktyviai reiškėsi 
Vilniui Vaduoti S-gos ir Šau
lių S-gos veikloje. Kauno radio
fone 1931-33 m. labai įdomiai 
pravesdavo Vilniaus pusvalan
džius. 1932 m. buvo priimtas į 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungą. 
Bendradarbiavo “Lietuvos Ai
de”, “Mūsų Rytojuje”, "Ūkinin
ko Patarėjuje”, “Trimite”, “Ka
ryje” ir JAV lietuvių spaudoje 
— “Dirvoje”, “Drauge”, “Vie
nybėje”. 1930-40 m. buvo “Mū
sų Rytojaus” ir “Ūkininko Pa
tarėjo" redakcijos nuolatiniu 
nariu.

Prasidėjus vokiečių-sovietų 
karui, 1941 m. pavasarį buvo 
sudaryta laikinoji Lietuvos vy
riausybė, kurioje a. a. J. Senkus 
buvo informacijos viršininku, o 
vėliau — kultūros ir tautinio 
auklėjimo valdytoju. Tačiau šių 
pareigų dėl vokiečių okupaci
nės valdžios politikos velionis 
negalėjo eiti, nes laikinoji vy
riausybė buvo panaikinta.

Karo metu J. Senkus rinko 
dokumentinę medžiagą apie ko
munistų įvykdytus 1940-41 m. 
žiaurumus, jų žudynes, išveži
mus ir šiam tikslui sudarė spe
cialų Studijų Biurą, kurio jis 
buvo direktorium nuo 1941 iki 
1944 m. gegužės mėnesio. Jam 
vadovaujant buvo išspausdinti 
“Lietuvių Archyvo” 4 tomai.

A.a. JUOZAS SENKUS

1944 m. rudenį J. Senkus pa
sirinko tremtinio dalią ir pasi
traukė į Vokietiją, gyveno 
Flensburgo stovykloje ir daly
vavo lietuvių kultūrinėje veiklo
je. 1947 m. pavasarį emigravo 
į D. Britaniją, dirbo D. Britani
jos Lietuvių Sąjungoje, trumpą 
laiką redagavo “Europos Lietu
vį”. 1952 m. suorganizavo Lon
dono lietuvių politinį klubą ir 
penkerius metus buvo jo pirmi
ninku. 1952-53 m. bendradar
biavo su JAV kongreso nariu 
Ch. Kerstenu, šiam Europoje 
tyrinėjant Baltijos valstybių 
okupacija.

1957 m. velionis persikėlė į 
Kanadą ir apsigyveno Toronte. 
Čia bandė organizuoti verslo 
bendroves, bet dėl kapitalo trū
kumo neturėjo pasisekimo. Ak
tyviai dalyvavo Toronto lietu
vių bendruomenės veikloje ir 
kurį laiką buvo apylinkės valdy
bos pirmininku. Prieš porą me
tų netikėtai mirė jo žmona Eu
genija, dėl kurios jis pergyveno 
labai daug- skaudžių valandų ir 
dažnai prarasdavo norą gyventi. 
Tik rūpestinga jo sūnaus Algio 
globa padėjo sumažinti širdies 
skausmą, nors ir negalėjo jau 
sulaikyti fizinio nykimo.

J. Senkus buvo su visais drau
giškas, mandagus, visuomet su 
gražiu humoru pasikalbėjimuo
se, domėjosi Toronto Lietuvių 
Namų veikla ir jo nuopelnas, 
kad sūnus Algis Senkus, komer
cinių mokslų magistras, susido
mėjo prieš keletą metų šia kul
tūrine lietuviška institucija ir 
jau antri metai jai sėkmingai 
vadovauja kaip valdybos pirmi
ninkas.

Kai paskutinį kartą aplan
kiau velionį Šv. Mykolo ligoni
nėje, nors ir sunkiai kvėpuoda
mas, jis 'dar nebuvo praradęs 
savo optimizmo ir tikėjo, kad 
netrukus sustiprės ir dar su
lauks pavergtos Lietuvos saulės 
aušros bei jos prisikėlimo, kurio 
jis laukė svetimuose kraštuose 
35 metus. Tačiau nekviestoji 
mirtis užspaudė jo akis amži
nai. . .

A. a. J. Senkus palaidotas š. 
m. birželio 4 d. šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje, da
lyvaujant jo sūnums, draugams 
ir Toronto lietuvių visuomenei. 
Velionis paliko sūnų Rimtautą, 
kuris yra baigęs augštuosius 
mokslus ir turi savo verslo ben
drovę JAV, Kalifornijoje, sūnų 
Algį, kuris torontiečiams lietu
viams yra žinomas kaip aktyvus 
jaunosios kartos visuomeninin
kas. Lietuvoje a. a. J. Senkaus 
tėvai yra seniai mirę; vienas 
brolis žuvo po karo su miško 
broliais. Dar buvo likus sesuo, 
bet jos likimas nežinomas.

J. Varčius

• “Tėviškes žiburių** metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 <L
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE
© LIETUVIAI PASAULYJE

LIETUVIŠKI SKLANDYTUVAI
Eksperimentinė sportinės aviaci

jos gamykla Prienuose šiemet mini 
pirmąjį veiklos dešimtmeti. Šia pro
ga reportažą apie jos laimėjimus 
“Tiesos” 105 nr. paskelbė Antanas 
Stanevičius. Bevelk nuo pat įsikūri
mo gamyklai vadovauja inž. Vytau
tas Pekarskas. Prieš septynerius me 
tus konstruktorius Balys Karvelis 
suprojektavo plastmasini sklandytu
vą "Lietuva" BK-7, turint) 20 met
rų ilgio sparnus. Bandytojas Rimas 
Koronkevičius pasakoja: "Pirmąsyk 
pakilęs su "Lietuva", pasijutau lyg 
man pačiam būtų išdygę sparnai. 
Tai daug geresnis sklandytuvas, ne
gu tie, kuriais teko sklandyti anks
čiau. ..” Du Sovietų Sąjungos rekor
dus, skrisdami “Lietuva”, pagerino 
sklandytojai R. Koronkevičius ir Vy
tautas Sliumba. “Lietuva” dabar ga
minama serijiniu būdu ir nuolatos 
tobulinama. Naujausią šeštosios se
rijos LAK-12 “Lietuvą” ruošia kon
struktorių grupė, vadovaujama B. 
Karvelio mokinio Kęstučio Gečo, ku
ris yra baigęs Charkovo aviacijos 
institutą. "LAK” santrumpa, kuria 
žymimi visi Prienuose pagaminti 
sklandytuvai, reiškia: "Lietuviška 
Aviacinė Konstrukcija”. Vienas 
“Lietuvos” sklandytuvas kainuoja 
apie 58.000 rublių. Šio tipo sklan
dytuvus gali matyti ne tik Lietuvos 
skraidymų aikštelėse, bet Ir Mask
vos, Talino, Rygos, Kijevo, Oriolo, 
Klšlniovo.

NAUJI PROJEKTAI
Eksperimentinės sportinės aviaci

jos gamykloje dirba apie 500 entu
ziastų, kuriuos ji kaip magnetas su
traukė iš visos Lietuvos. Tarp jų yra 
Vincas Lapenas, dar moksleivio am
žiuje pasigaminęs lėktuvą su moto
ciklo varikliu. Maždaug pusė gamyk
los darbuotojų yra su augštuoju ar 
specialiuoju viduriniu išsilavinimu. 
Šiemet | padangę pakils naujo ti
po sklandytuvas "Nida”, pagamintas 
iš stiklaplasčio ir už j| dar tvirtesnio 
anglies pluošto. “Nidos” konstruk
torių grupei vadovauja Jonas Ban- 
kauskas, studijavęs Kauno politech
nikos institute. Jis tikisi, kad “Nida” 
galės pasiekti 270 km greit) per va
landą. Kita konstruktorių grupė su 
vadovu Klemu Juoču projektuoja 
motorini sklandytuvą "Nemunas”. 
Varikli jam jau yra sukūręs minėta
sis Vincas Lapenas su savo talkinin
kais. "Nemunas” turės du pilotus, 
sėdinčius greta. Šešių cilindrų varik
lis bus {jungiamas tik kilimo metu, 
o vėliau jis pasislėps sklandytuve 
panašiu principu kaip kad (traukia
mi lėktuvo ratai. Eksperimentinė 
sportinės aviacijos gamykla projek
tuoja ir lietuvišką augštojo pilotažo 
lėktuvą.

BANDYMAI LABORATORIJOJ
Naujus serijinius sklandytuvus ar 

tuos, kuriuos tenka remontuoti, pa
dangėse išbando R. Koronkevičius 
bei kiti sklandytojai. Gamykla taipgi 
turi savo laboratoriją, vadovaujamą 
Jono Janušausko. Kaikurios naujų 
sklandytuvų dalys atsiduria aerodi
naminiame vamzdyje, o visą naujos 
konstrukcijos sklandytuvo pirmąjį 
egzempliorių, nusagstytą įvairiais 
prietaisais, tenka sulaužyti laborato
rijoje. Tuo būdu, dar prieš pakylant 
| erdves, nustatomas tikrasis sklan
dytuvo pajėgumas. Toks naujo 
sklandytuvo sunaikinimas, pasak re
portažo autoriaus A. Stanevičiaus, 
gamyklos darbuotojams yra didžiulė 
šventė, nes iš tikrųjų jis reiškia nau
ją jų laimėjimą. Tik tada antroji 
sklandytuvo kopija perduodama ban
domųjų skraidymų tarnybai, kurios 
vadovas yra tarptautinės klasės spor
to meistras Vytautas Sliumba. Eks

Tadas-Steponas Macas ir Laima-Marija Jagėlaitė, susituokę Lietuvos Kan
kinių šventovėje, vestuvinės puotos metu Anapilio salėje

perimentinė sportinės aviacijos ga
mykla Prienuose kasmet pasipildo 
naujais Charkovo aviacijos institu
to absolventais. Stipendijas studen
tams parūpina pati gamykla. Tame 
institute dabar mokosi 10 būsimų 
šios gamyklos darbuotojų.

UŽMUŠĖ MOTERĮ
“Valstiečių Laikraščio” 62 nr. D. 

Genutaitis aprašo Kelmėje planuo
tas vestuves, kurios būsimam jauni
kiui R. Sėliui dabar baigsis kalėji
mu. Kaunietis R. Sėlis, Vilniaus pe
dagoginio instituto I kurso studen
tas, atvyko Kelmėn pas to paties 
instituto studentės L. Jankauskaitės 
tėvus. Sutarus vestuves, būsimieji 
uošviai pavaišino būsima žentą al
koholiu. Kai tėvai išėjo, devyniolika
metis jaunuolis, užmiršęs būsimą 
žmoną, susirado raktus ir girtas sė
do | “Žigulių” automobilį. Pasivaži
nėjimas baigėsi tragiškai — Perga
lės gatvėje automobilis, užšokęs ant 
šaligatvio, užmušė moterį. Jaunasis 
R. Sėlis bandė pabėgti iš nelaimės 
vietos, bet neįstengė užvesti variklio 
ir buvo pagautas. D. Genutaitis pa
sakoja: “Nusikaltėlis, kuris vairavo 
mašiną girtas, kuris užmušė žmogų 
ir po to bandė pabėgti, gaus pagal 
nuopelnus. Tačiau keisčiausia, kad 
jo nepasmerkė tie žmonės, kurie 
kaip tik turėjo tai padaryti. Atėjusi 
Į miliciją L. Jankauskaitė alpo ir 
šaukė, kad paleistų jos ‘mylimiausią 
žmogų’. Jai nerūpėjo nei jo smerkti
nas elgesys, nei dėl jo kaltės žuvęs 
žmogus.”

PAVĖLAVĘS KALENDORIUS
Spaudoje kasmet keliama pervėlai 

išleidžiamų kalendorių problema. 
Rekordinį vieno kalendoriaus pavė
lavimą "Valstiečių Laikraščio” ge
gužės 15 d. laidoje atskleidžia A. 
Sadauskas: “Knygų vitrinose pasi
rodė 1979 metų “Šeimos kalendo
rius” — Ilgai visų laukta knyga. 
Kas ją įsigijo — nesigaili, nes čia 
tikrai yra naudingų kiekvienai šei
mai rašinių. Tik keista, kodėl kalen
dorius pasirodė, praėjus visam ket
virčiui metų. Juk, kaip parašyta 
metrikoje, knyga atiduota spausdin
ti praėjusių metų rugpjūčio pradžio
je, o pasirašyta spausdinti tik 1979 
metų vasario 13 dieną. Vadinasi, 
daugiau kaip pusmetį kalendorius 
pragulėjo Kauno V. Mickevičiaus- 
Kapsuko spaustuvėje. Man atrodo, 
tokio pobūdžio literatūra turėtų vi
sada laiku pasirodyti. Kam naudin
ga gauti jau senstelėjusį kalendo
rių?”

KETVIRTAS TEATRAS
Panevėžyje darbą pradėjo "Vers

mė" — ketvirtasis kino teatras šia
me mieste. Jį suprojektavo architek
tas Viktoras Skokauskas. "Versmė” 
turi 400 vietų. Jos atidarymui buvo 
pasirinktas lietuviškas filmas "Rie
šutų duona". Vienu metu visi keturi 
kino teatrai gali priimti 2.182 žiūro
vus, o per visą darbo dieną — 12.000 
panevėžiečių.

BOTANIKOS PARKAS
Palangos botanikos parkui vado

vauja Kazimieras Urbonavičius. 
Spaudoje jis nusiskundžia, kad pra
ėjusios šaltos žiemos neišlaikė pava
sarinės gėlės ir dalis daugiamečių 
gėlių — sedumai, dekoratyvinės ra
munės, rožės, nukentėjo buksmedžiai 
ir tujos. Aldonai Martinkutei, Bar
borai Seputienei bei kitoms parko 
darbuotojoms teko pasodinti tūks
tančius gėlių. Iššalusiems medžiams 
pakeisti buvo gauta raudonųjų ąžuo
lų, bukų, kazokinių kadugių iš Ka
liningrado botanikos sodo. Parko 
priežiūra rūpinasi miškininkas inž. 
Jonas Riepšas ir vyr. sodininkas Sta
sys Šeputis. y. Kst.

Hamiltono lietuviai pensininkai, surengę draugystės vakarą, kurio programą atliko jaunimas Nuotr. J. Miltenio

HAMILTON
AV ŠVENTOVĖJE sekmadienio 

pamaldų tvarka galutinai nustatyta 
tokia: 9 v. r. pirmosios Mišios, 10 v. 
r. — Suma. Parapijiečiams pagei
daujant, ta tvarka dar gali būti kei
čiama.

OTAVON I DEMONSTRACIJĄ 
birželio 10, sekmadieni, nuo Jauni
mo Centro išvyko pilnas autobusas 
hamiltoniečių. Demonstraciją prie 
Sovietų Sąjungos ambasados, reika
laujant laisvės lietuviams politi
niams kaliniams, organizavo Kana
dos Lietuvių Komitetas Žmogaus 
Teisėms Ginti. Hamiltone organiza
vimo darbą atliko E. Gudinskienė.

L. BUTKEVIČIUS Hamiltono 
“The Spectator” dienrašty paskelbė 
savo laišką, kuriuo skundžiasi jam 
nelauktai pridėta sovietų pilietybe. 
Jis rašo, kad yra 28 metų, gimęs ir 
augęs Kanadoje, nieko bendro su 
rusais neturėjęs ir nenorįs turėti, 
bet dabar jam nesuprantamu būdu 
pridedama ir Sovietų Sąjungos pilie
tybė. Ir tai atsitikę todėl, kad jo tė
vai yra gimę Lietuvoj, krašte, kurį 
yra Sovietų Sąjunga okupavusi. 
Klausia, ar Kanados vyriausybė leis 
kitai valstybei savintis jos piliečius?

ALFONSAS PATAMSIS, šios apy
linkės Tautos Fondo įgaliotinis, už 
stropų aukų rinkimą tautos laisvini
mo reikalams VLIKo buvo apdova
notas žymeniu. A. Patamsis Hamil
tono Tautos Fondo atstovybei vado
vauja jau 4 metai. Prieš jį TF pir
mininkais yra buvę: St. Bakšys, sky
riaus steigėjas, J. Mikšys, A. Vai
nauskas. L. Skripkutė, K. Mileris ir 
J. Stonkus.

LIETUVIŠKAS VESTUVES turė
jome birželio 9 d. E. Tautkevičlus iš 
Windsoro vedė hamiltoniškę Lorytę 
Dirsytę. Jungtuvės įvyko AV šven
tovėje. Prel. J. Tadarauskui, Wind
soro liet, parapijos klebonui kun. 
D. Lengvinui ir svečiui iš Amerikos 
atnašaujant koncelebracines Mišias, 
jaunieji prisiekė vienas kitam nesi
baigiančią meilę. Per Mišias vargo
navo ir solo giedojo muz. St. Sližys. 
Vestuvinis banketas įvyko "Hill
crest” restorano salėje, čia prisirin
ko apie 300 svečių — iš Hamiltono, 
Toronto, Windsoro ir kitų vietovių. 
Iš Winnipego buvo atvykę J. T. 
Timmermanai, iš Floridos A. A. Pi
lipavičiai ir R. Kriaučiūnaitė, kuri ir 
pati Hamiltone kels savo vestuves 
rudenį. Jaunuosius sveikino visi trys 
kunigai, jaunosios motina E. Dirsie- 
nė, papasakodama vieną humoristini 
šeimos epizodą. Jaunojo tėvelis pa

Pranešimas
Lietuvių Namų Hamiltone Akcinės B-vės akci

ninkai savo metiniame susirinkime, įvykusiame š.m. 
gegužės 27 d., išrinko likvidacinę bendrovės komisijų, 
susidedančių iš S. Aušrotienės, A. Buinio, A. Povi- 
lausko, P. Pranckevičiaus ir O. Stasiulio.

Komisija, išsiaiškinusi ir sumokėjusi federaci
nius bei provincinius mokesčius, paskirstys akcinin
kams už akcijas priklausančius pinigus. Paskirstymo 
eiga ir pinigų suma bus paskelbta spaudoje vėliau. 
Akcininkai, pakeitę savo adresus, prašomi pranešti 
komisijos sekretoriui P. Pranckevičiui, 128 West 2nd 
St., Hamilton, Ont. L9C 3E7.

Lietuvių Namų Hamiltone Akcinės Bendrovės 
Likvidacinė Komisija

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas -TALKA
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 1 MILIAM.
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $13,000,000.

sidžiaugė gražia savo marčia, o jau
nikis padėkojo abiejų tėvams ir vi
siems, dalyvaujantiems vestuvėse. 
Pokyliui vadovavo dr. A. čerškus. 
Ta proga buvo prisimintas ir Lory- 
tės tetos E. Milašienės 82-tasis gim
tadienis. Visų dėmesį atkreipė šven
tovėje nuotakos mamytės pačios me
niškai paruošti gėlių buketai. Ves
tuvės buvo nuotaikingos ir linksmos, 
nes lietuviškos, kokių mes visi ir 
norime.

ELENA IR POVILAS LUKAVI- 
ČIAI iškilmingai su savo giminėmis 
ir draugais atšventė sidabrinę vedy
bų sukaktį. Tai pavyzdinga lietuvių 
šeima mūsų apylinkėje, gražiai lietu
viškai išauklėjusi visus savo vaikus. 
Dvi vyresniosios dukros jau moky
tojauja Vysk. M. Valančiaus mokyk
loje. Hamiltoniečiai linki jiems dar 
daug gražių ir saulėtų vedybinių 
metų.

ZIGMAS PULIANAUSKAS, mūsų 
laikraščių korespondentas, išvyko 
dviem savaitėm atostogų į Europą. 
Penkias dienas iš savo atostogų pla
nuoja praleisti Lietuvoje, Vilniuje, 
kur) iš Kanados lanko jau antrą 
kartą. Penktąjį kartą į Lietuvą iš
vyko D. Babinienė. K. M.

MOKSLO METU UŽBAIGIMO pro 
ga Hamiltono ateitininkai išvažiavo 
į Websters Falls. Šioje išvykoje da
lyvavo jaunučiai, jauniai, mokslei
viai, sendraugiai ir tėveliai. Jau 
šventovėje girdėjom apie lietuviškus 
Sekminių papročius — namų puoši
mą berželiais. Mes šią tradiciją šiek 
tiek apsukom — ne berželius atne- 
šėm prie namu, o patys atėjom prie 
berželių ir jsikūręm jų pavėsyje.

Žaidimams vadovavo moksleivių 
globėja Dalia Grajauskaitė. žaidėm 
smagius žaidimus, (domiausias buvo 
“Scavenger Hunt” (įvairenybių rin
kimas). {domu buvo tai, kad kiek
vienas galėjo rasti ką norėjo, tik 
daiktų pavadinimo pirmosios raidės 
turėjo sudaryti žod| "ateitininkas”. 
Vienas įdomiausių dalykų buvo, kai 
Lilė vienos "t” raidės atstovu atsi
vedė tėtę. Gaila, kad tėtė buvo daug 
didesnis už maišą ir netilpo su visais 
kitais daiktais. Siame žaidime, žai
džiant porom, po tiek pat taškų su
rinko Danutė Grajauskaitė su Rima 
Lukavičiūte ir Lilė Liaukutė su Al
dute Skvereckaite.

Po žaidimų visi vaišinomės. Mais
tas buvo rūpestingai supirktas sen
draugių pirm. T. Apanavičienės, gra
žiai patiektas sendraugių — E. Liau- 
kienės ir A. Mikšienės. Maistas at
viroj gamtoj buvo labai skanus. Taip

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

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

besilinksminant, laikas greit prabė
go. Apgailestaudami, kad mūsų bu
vo mažai, tikimės, kad kiti metai ne
bus tokie pilni visokių jubilėjų ir 
daugiau žmonių galės dalyvauti. Dė
kojam sendraugiams ir mūsų globė
jai Daliai už tokią gražią popietę.

Moksleivė
IV PASAULIO LIETUVIU JAU

NIMO KONGRESO lėšoms telkti 
gegužės 13 d. įvyko pyragų išparda
vimas ir maža loterija. Loterijos lai
mikius aukojo Knight TV (p. Pily- 
paitis), “Keg" restoranas (R. But
kevičius), P. Enskaitis, “Olympia 
Beauty Centre” (E. Norkus). Jiems 
ir kitiems talkininkams priklauso 
labai didelė padėka. Taip pat dėko
jame už pinigines aukas kongreso 
reikalams. Aukojo po $20; M. Laz- 
dutis, A. Patamsis, K. Mileris, K. 
Gudinskas, B. Grajauskas, J. Krišto
laitis, A. Liaukus; po $10: Z. Sta
naitis, G. Melnykas, K. Meškauskas, 
A. Mingėla, A. Obcarskis, p. Steib- 
lys, B. V. Kvedarai; $7: P. Lataus- 
kas; po $5: S. Breichmanienė, P. 
Labuckas, p. Lengnikas, B. Mačys, 
J. Sadauskas, E. A. Stungevlčius; 
$2: J. Žukauskas; po $1: A. V. Sta
nevičius, N.N. Vienas loterijos lai
mikis nėra atsiimtas. Jeigu turite 
oranžinės spalvos bilietą, numeri pir
mą, prašoma kreiptis i Daną Lukavi- 
čiūtę 549-8042. Kor.

TAUTYBIŲ ŠVENTĖ. Gage parke 
birželio 23-24 d.d. jvyks visų tauty
bių šventė “Its Your Day”. Progra
moje — įvairūs visų tautybių val
giai ir pasirodymai. KLB Hamilto
no apylinkės valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti.

< ATITAISOME spaustuvės klaidą 
atspausdintuose loterijos bilietuo
se, kurių traukimas įvyks 1979 m. 
liepos 15 A. Willow Park, 158 Wil
low St., Paris, Ont. Klaida: 5 prizes 
$10.000; turėjo būti 5 prizes $10.00. 
Jei kas bus nepatenkintas, gali grą
žinti bilietų platintojams įsigytus bi
lietus — pinigai bus grąžinti bilietų 
traukimo vietoje 1979. VII. 15, 
3 v.p.p. Rengėjai

ANTANAS SIMKEVIČIUS, pasižy
mėjęs šaudytojas, laimėjęs daug pri
zų įvairiose šaudymo varžybose

Sault Ste. Marie, 
Ontario

PASIŽYMĖJĘS ŠAUDYTOJAS. 
S.m. birželio 1-3 d.d. Hamiltone, 
Ont., įvyko visos Ontario provincijos 
medžioklinių šautuvų "trap" lėkščių 
šaudymo varžybos. Iš visos provinci
jos dalyvavo apie 500 geriausių šau
lių. Mūsų miestui atstovavo Anta
nas Simkevičius — Simms.

Jis ten laimėjo visas tris pirmą
sias premijas: 1. 16 jardų 200 lėkš
čių; 2. 400 lėkščių “over-all” — 200 
lėkščių 16 jardų, 100 dvigubų lėkš
čių ir 100 “handycap”; 3. už 700 
lėkščių, į kurią įeina 300 lėkščių 16 
jardų — 200 dvigubų ir 200 “handy
cap" (šiame šaudyme geresni šau
liai turi šaudyti iš tolimesnių atstu
mų).

Siame 200 lėkščių šaudyme Anta
nas turėjo persirungti su kitu šau
liu iš Londono, Ont., net 3 kartus: 
25-25, 25-25, 23-24. Taigi jis iš 75 
galimų lėkščių nušovė 74 lėkštes.

Antanas įrodė, kad jis yra ne tik 
geras verslininkas (“Eastgate Hotel” 
šeimininkas), bet ir geras šaulys. Jis 
jau anksčiau yra laimėjęs visą eilę 
rungtynių: 1972 m. Vankuveryje Ka
nados šaulių "over all" šaudyme, 
1974 m. Floridoje 16 jardų šaudyme 
pirmą premiją, 1975 m. Londone, 
Ont., sidabro medalį. Siame šaudy
me jis pralaimėjo aukso medali tik 
per 1 lėkštę.

Be to, Antanas Simkevičius — 
Simms yra dalyvavęs varžybose Aust
ralijoje, Havajuose, Naujojoje Ze
landijoje, Tahiti ir 1.1.(Nukelta | 9)

JA Valstybės
JAV LB IX-SIOS TARYBOS RIN

KIMAI įvyko gegužės 5-6 ir 12-13 d. 
d. dešimtyje apygardų. Rinkimuose 
dalyvavo 8.360 balsuotojų, kurie iš
rinko 60 atstovų. Kandidatų netrūko 
— jų buvo 2-3 kartus daugiau nei 
reikėjo. Komisijos dirbo sklandžiai, 
jokių skundų nebuvo gauta. Pastebi
mas palyginti nemažas rinkėjų pa
gausėjimas nuo 7.420 1976 m. iki 
šiemetinių 8.360. Skirtumas — 940. 
Balsuotojų skaičiaus padidėjimas 
įvyko visose apygardose, išskyrus 
Ohio. Dėmesio vertas faktas, kad 
daugiau rinkėjų susilaukta Ir LB Vi
durio Vakarų apygardoje, kuriai pri
klauso Čikaga ir kurią ypač stengėsi 
neigiamai įtaigoti vadinamoji reor
ganizuota LB. 1976 m. rinkimuose 
čia dalyvavo 2.462 asmenys, šiemeti
niuose — 2.889,

V-SIS METINIS TAUTOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS Įvyko Brooklyne, 
N. Y., Kultūros Židinyje. Sveikino: 
gen. Lietuvos konsulas Niujorke A. 
Simutis, VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
Lietuvių Moterų Federacijos Niujor
ko klubo pirm. M. Samaticnė. Daug 
sveikinimu buvo gauta raštu. Prane
šimus padarė TF taryba, valdyba, 
skyrių Kanadoje ir JAV atstovai. 
Nutarta Įsteigti TF Lietuvos laisvės 
iždą, kuris telks lėšas jau išlaisvin
tos ir nepriklausomos Lietuvos rei
kalams. Priimtas perredaguotas ir 
patikslintas TF statutas, kuris bus 
išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Specialūs žymenys už nuopelnus 
Įteikti Kanados TF darbuotojams — 
J. Vaičeliūnui, A. Firavlčiui, P. Mor
kūnui, A. Patamsiui, G. Rugieniul. 
Naujon TF tarybon išrinkti: pirm. 
J. Valaitis, vicepirmininkai — I. Ba
naitienė, A. Flravičius, J. Giedraitis, 
J. Valčeliūnas, sekr. M. Noreikienė, 
direktoriai — J. Audėnas, A. Vakse- 
lis ir dr. P. Vileišis. Iš VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio pranešimo paaiškėjo, 
kad pagrindinis dėmesys yra skiria
mas pasiruošimui Madrido konferen
cijai, kurioje sekančiais metais bus 
tikrinamas Helsinkio susitarimų 
vykdymas. Šiuo reikalu rūpinasi Lie
tuvių Žmogaus Teisių Komisija, va
dovaujama dr. D. Krivicko. Bus vei
kiama kartu su Pasaulio Baltiečių 
Santalka, kuriai šiemet vadovauja 
dr, K. Bobelis. Dabartinę Tautos 
Fondo valdybą sudaro: pirm. J. Gie
draitis, vicepirmininkės O. Strimai
tienė, J. Vytuvienė, sekr. M. Norei
kienė, Ižd. V. Kulpa, finansų sekre
torės A. Katlnlenė ir J. Pumputienė, 
informacijos vadovė B. Lukoševičie
nė, ryšininkė su visuomene M. Sa- 
matienė, teisinės patarėjos dr. E. 
Armanienė ir dr. M. Svelkausklcnė.

KUN. DR. V. BARTUSKA, profe
soriavęs Niujorko Manhattano kole
gijoje, išėjo pensijon ir gegužės 21 
d. atvyko į Los Angeles darbuotis 
prel. J. Kučingio vadovaujamo! Sv. 
Kazimiero parapijoj.

DEMONSTRACIJA, protestuojan
ti prieš prlverstln) sovietinės pilie
tybės primetimą baltiečiams bei ki
tiems išeiviams, birželio 1 d. ivyko 
Klevelandc. Ją suorganizavo “Lietu
vių Balso” radijo programos viene
tas, vadovaujamas Jono Nasvyčio, o 
jai vadovavo Rimas Aukštuolis. De
monstrantų eilėse buvo nemažas 
skaičius lietuvių, estų, ukrainiečių 
bei kitų tautybių atstovų. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo teisininkas E. F. 
Katalinas. žodĮ taipgi tarė: teisinin
kas F. O'Bell, senatoriaus J. Glenno 
atstovas P. Bluso, senatoriaus H. 
Metzenbaumo — L. Antnoky ir A. 
Rukšėnas. Visi kalbėtojai pabrėžė, 
kad JAV pilietybė yra neliečiama ir 
kad jai panaikinti Sovietų Sąjunga 
neturi jokios teisės. Demonstracija 
susilaukė plataus televizijos, radijo 
ir spaudos dėmesio.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBA, vado

vaujama pirm. V. Neverausko, ge
gužės 3 d. susitiko su iš JAV atvy
kusiu PLB vlcepirm. V. Kleiza. Ade
laidėje įvykusiame posėdyje buvo 
paliesta daug aktualių reikalu, ypač 
bendradarbiavimo srityje. Nutarta, 
kad betkoks keitimasis menininkais 
turi būti vykdomas su PLB valdybos 
sutikimu bei pritarimu. Tartasi ir 
dėl S. Kudirkos atsikvietimo Austra
lijon. V. Kleiza nusiskundė, kad 
Australijos lietuvių jaunimas perma- 
žai domisi IV PLJ Kongresu Brita
nijoje ir V. Vokietijoje. Svarstant 
finansinius klausimus, buvo iškelta 
Australijos lietuviams daroma 
skriauda. Čia surenkamos didžiulės 
dolerių sumos išsiunčiamos fondams 
| JAV, iš kurių negaunama nė cento. 
Pavyzdžiu buvo nurodyta Australi
jos lietuvių kova, kad vyriausybė at
šauktų Pabaltijo (jungimo Sovietų 
Sąjungon pripažinimą. Jai reikėjo 
daug lėšų, kurias visas turėjo sutelk
ti Australijos Lietuvių Bendruome
nė. Iš JAV esančių fondų nesusi
laukta jokios paramos, nors kaiku- 
rie jų yra Įsipareigoję finansuoti 
Lietuvos laisvės kovą. Konkrečiai 
ši problema, atrodo, daugiausia lie
čia PLB valdybą, kuriai ALB kraš
to valdyba persiunčia trečdali savo 
lėšų. Pageidaujama, kad iš JAV Į 
Australija būtų atsiųstas tautinių šo
kių mokytojas dviem ar trim savai
tėm. Tai būtu pigiau ir praktiškiau, 
negu Australijos lietuvių pasiunti
mas | tautiniu šokių mokytojų kur
sus JAV. Iškeltas pageidavimas, kad 
sekantis jaunimo kongresas ir spor
to žaidynės (vyktų Australijoje. Po
sėdyje taipgi dalyvavo ir Australijos

Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos pirm. J. Jonavičius, siūlęs kvies
ti JAV lietuvių krepšinio rinktinę 
Australijon 1981 m. Politinėje srity
je PLB valdybai pasiūlyta, kad ji 
kasmet ALB krašto valdybai jos var
du atsiustu leidinį apie žmogaus tei
sių pažeidimus sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Leidėjas yra JAV LB 
krašto valdyba, dalį šio leidinio eg
zempliorių parūpinanti Kanadai. Jis 
būtų labai pravartus ir angliškai kal
bančioje Australijoje.

Britanija
BRADFORDO VYČIO KLUBE ge

gužės 12 d. buvo surengtas pobūvis 
vyresnio amžiaus lietuviams, kurio 
išlaidas finansavo Kanadoje gyve
nantis Jonas Balčiūnas, atsiuntęs 
$100. Vaišių stalus, prie kurių susė
do apie 30 tautiečių, palaimino ka
pelionas kun. J. Kuzmickis, sukalbė
jęs ir Sibiro lietuvaičių mąjdą. Me
cenatui J. Balčiūnui sugiedota “Il
giausių metų”. Klubo vardu visus 
dalyvius sveikino pirm. V. Gurevi
čius. Kalbėjo ir patys dalyviai apie 
dažnesnius tokio pobūdžio susibūri
mus, jaunimo (jungimą, artėjant) IV 
jaunimo kongresą.

TARPTAUTINE VAIKU DIENĄ 
Britanija šventė Londone, Hyde Par
ke, kur vaikų laukė įdomus paradas, 
įvairios pramogos. Šventę stebėjo 
apie 80.000 žiūrovų. Tautinių šoklų 
programą jiems atliko "Lietuvos” 
grupė, vadovaujama P. Senkuvie
nės ir V. Jurienės.

Švedija
Švedijos televizija translia

vo tris valandos ilgumo filmus apie 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Juos re
žisavo ir švedišką tekstą jiems pa
ruošė radijo komentatorius L. He- 
landeris. Filmavimo darbą atliko tų 
sovietų okupuotų respublikų specia
listai ar Maskvos atsiusti asmenys. 
Tuose filmuose pagrindinis dėmesys 
teko poezijai, muzikai, dailei ir ar
chitektūrai. Komunistinė santvarka, 
socialinis bei ekonominis gyvenimas 
beveik nepaliesti. Filmas apie so
vietų okupuotą Lietuvą buvo rodo
mas paskutiniuoju. Jis pradedamas 
Justino Marcinkevičiaus poezija bei 
pokalbiu su autoriumi. Po to (jun
giama simfoninė M. K. Čiurlionio 
poema “Miške”, atliekama simfoni
nio Vilniaus filharmonijos orkestro. 
Švedai žiūrovai buvo supažindinti su 
šio genijaus pasiektais laimėjimais 
muzikoje Ir dailėje. Sekantys vaiz
dai juos nukėlė į M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, su kurios veikla su
pažindino dailės studentė Daina Ste- 
panavičiūtė — minėtosios mokyklos 
absolventė. Rodant klasikinius Vil
niaus pastatus, daugiausia švento
ves, švedas komentatorius pabrėžė, 
kad Vilniaus katedroje yra (steigtas 
dailės muzėjus, o Sv. Kazimiero 
šventovė paversta ateizmo muzėju- 
ml. Nemažas dėmesys teko Vilniaus 
universitetui, kaip seniausiam viso
je Sovietų Sąjungoje, turinčiam 12 
fakultetų su 16.000 studentų. Su 
naujuoju Vilniumi švędus žiūrovus 
supažindino modernusis Lazdynų ra
jonas bei vyriausias jo projekto ar
chitektas Vytautas Cekanavičlus. 
Filmą užbaigė pasikalbėjimas su 
poetu Marcelijum Martinaičiu, ku
riančiu lyrines balades, atspindin
čias senąsias lietuvių tautos tradici
jas. Jo kūrybai taipgi yra būdingi 
simboliniai ir mitologiniai eilėraš
čiai. Pačioje užbaigoje buvo parody
ta gamtos vaizdų iš pietryčių Lietu
vos.

Vokietija
MUENCHENO "RATUKAS” He- 

tuves motinas pagerbė gegužės 6 d. 
Programai vadovavo seniūnė K. Pau- 
liukevičiūtė. Pirmiausia giesme 
"Marija, Marija” buvo prisimintos 
mirusios motinos ir motina Tėvynė. 
Sveikino: svečias iš JAV kun. J. Če
kanauskas, VLB Mucncheno apylin
kės pirm. R. Hermanas, Muencheno 
moterų klubo pirm. V. Hermanienė. 
Eilėraštuką mamytei padeklamavo 
septynis narius turintis vaikų dar
želis. Paskaitą apie didžiųjų vyrų 
motinas bei jų sūnų atsiliepimus 
apie jas buvo paruošusi rašytoja I. 
Naudžiūnaitė-Joerg. Dainų pynę 
nauju akordeonu pagrojo “Ratuko” 

' muzikantas M. Landas, padėkojęs 
mecenatams už paaukotą 1.000 mar
kiu akordeonui Įsigyti. Estradinėm 
dainom programon įsijungė sol. V. 
Rakauskaitė-Landienė, talkinama 
"Ratuko” mergaičių, o E. Juodval
kytė skaitė V. Rimkevičiaus novelę 
“Moteris, kuriai nelemta žaisti”. 
Abrūsėl) ir Gyvatnrą pašoko “Ratu
kas”. Minėjimo užbaigai V. Jurgutis 
buvo atvežęs savo filmą, kuriame už
fiksuotas Vasario 16 minėjimas 
Memmingene.

BALTIEČIŲ DRAUGIJOS Vokie
tijoje sekr. Adam Gruenhaum mirė 
gegužės 10 d. Muenchene. Velionis 
buvo Estijos vokietis, repatriavęs 
Vokietijon, kai A. Hitleris Baltijos 
valstybes paliko Sovietų Sąjungos 
įtakai. Baltiečių Draugija Vokietijo
je buvo įsteigta 1955 m. Bonnoje. Ją 
sudaro trys skyriai: lietuviu-vokle- 
čių, latvių-vokiečių, ir estų-voklečlų. 
Jos tikslas — suartinti baltiečlus su 
vokiečiais. Nuo pat draugijos įstei
gimo jos gen. sekr. pareigas ėjo A. 
Gruenbaumas. ypač daug dirbdamas 
su vokiškai kas trys mėnesiai lei
džiamu žurnaliuku “Mitteilungcn aus 
baltischem Leben”, kuris skaityto
jus supažindindavo su kultūriniu 
baltiečių gyvenimu.
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Lituanistinės mokyklos teigiamybės ir 
neigiamybės

Rašo Toronto Maironio mokyklos dešimto skyriaus mokiniai
Yra daug teigiamybių litua

nistinėje mokykloje. Svarbu, 
kad aš pažinčiau savo tėvų 
kraštą, ka|bą ir istoriją. Lietu
viška mokykla duoda progos tai 
išmokti. Bet joje yra ir daug 
neigiamybių. Daugumas moki
nių, kurie mokosi šioje mokyk
loje, yra priversti eiti, tėvai ne
duoda vaikams pasirinkimo eiti 
ar ne. Dėlto daug mokinių ne
mėgsta jos. Labai nusibosta vai
kams sėdėti ir klausyti pamo
kos, jeigu nesupranta, kas yra 
sakoma. Istorijoje yra maždaug 
tas pats kasmet. Atrodo, būtų 
daug įdomiau ir daug naudin
giau, jeigu būtų diskusijos apie 
šių dienų reikalus, kas dedasi 
Lietuvoje, kaip atrodo lietuvy
bės ateitis.

Audra Sinkevičiūtė

Kartais aš galvoju: kaip ge
rai, kad tėvai mane priverčia ei
ti į lietuvišką mokyklą. Be mo
kyklos man būtų labai sunku iš
mokti kalbą. Dabar aš moku 
skaityti ir rašyti lietuviškai. 
Nors reikėjo kiekvieną šeštadie
nio rytą atsikelti ir važiuoti į 
mokyklą, aš manau, kad buvo 
ver*a' Vida Sernaitė

Lituanistinė mokykla turi 
daug teigiamybių ir keletą nei
giamybių. Kai vaikai yra maži, 
svarbu, kad lankytų lietuvišką 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS NAUDA
šiandien lituanistinės mo

kyklos reikšmė yra gana didelė 
ir svarbi. Išeivijoje nedaug tėra 
lietuvių, ir tie patys išsiblaškę 
tarp svetimtaučių. Net ir ten, 
kur yra lietuvių daugiau, sudaro 
tik mažą nuošimtį gyventojų ir 
kasdieninė kalba yra nelietu
viška.

Visi laikraščiai, radijo ir tele
vizijos programos yra nelietu
viškos ir dėlto svetimą kalbą 
yra lengviau išmokti, negu lie
tuvių. čia gimęs lietuvių jauni
mas labai greitai prarastų lietu
vių kalbą, jeigu į pagalbą ne
ateitų tėvai ir lituanistinės mo
kyklos. Mokyklų visur reikia, 
nes be jų nebūtų galima ko nors 
išmokti, juo labiau kalbos, šian
dien lituanistinės mokyklos pa
deda jauniems lietuviukams iš
mokti savo tėvų kalbą. Be mo
kyklų būtų sunku išmokti lie
tuvių kalbos rašybą ir gramati
ką.

Be to, mokykla sutelkia visus 
lietuviukus bent keliom valan
dom kas savaitę kartu pabūti ir 
pabendrauti. Ten, kur yra stip
rios lietuviškos mokyklos, ten 
ir lietuvybė jaunime ilgiau išlie
ka. Lituanistinės mokyklos at
lieka svarbų vaidmenį išeivijos 
lietuvių gyvenime.

Danutė Čepaitė, X sk.

MOKYKLA IR
Yra daug skirtumų tarp lietu

viškos bei angliškos mokyklos 
ir mokytojų. Lietuviškoje mo
kykloje mes mokomės gramati- 
kos-literatūros, istorijos, geo
grafijos, dainavimo ir tikybos. 
Tai tik penki dalykai, palygi
nus su aštuoniais angliškoje mo
kykloje.

Lietuviškoje mokykloje mes 
turime klasės auklėtoją Gudai
tienę. Ji yra mums labai miela. 
Mes džiaugiamės, kad ji yra 
mūsų literatūros ir gramatikos 
mokytoja. Ji moka mus išmoky
ti, mes galime su ja padisku
tuoti apie viską. Ji laiko mus 
jau subrendusiais, o ne mažais 
vaikais. Ji turėtų laimėti 1978- 
79 metų geriausios mokytojos 
premiją.

Istorija — visada pirmoji pa
moka; juokinga, nes turime la
bai įdomų mokytoją p. Vaičiū
ną. Jis turi barzdelę, kuri mums 
primena jį esant lyg kunigaikš
tį, išlipusį tiesiai iš ./istorijos 
knygų lapų.

Dainavimas yra smagi pamo
ka — išmokstame daug gražių 
dainų. Bet kartais mes uždai
nuojame visokiais balsais. Jei 
kas nežinodamas išgirstų, tai 
pasakytų, kad čia jaučiai bau
bia.

Pagaliau tikyba. Kiekvieną 
kartą mes matome filmą. Tie 
filmai yra labai įdomūs ir ver
tingi. Jei kada kunigėlis prieš 
rodant filmą pasako ką maty
sime, tada mums atrodo mažiau 
įdomus filmas.

mokyklą. Vaikai išmoksta daug 
apie savo krašto kultūrą, rašy
dami, skaitydami ir bendrauda
mi su kitais lietuviais. Kartais 
vaikams yra nuobodu mokyklo
je. Jiems sunku suprasti, ko
dėl jie turi anksti rytą šeštadie
nį keltis ir eiti į mokyklą.

Mokykloje vaikai susitinka su 
kitais vaikais. Lietuvių drau
gystė yra labai svarbi — ji pa
silieka amžinai. Mokykloje vai
kai vienas su kitu gerai susipa
žįsta, supranta vienas kito pro
blemas ir patiria džiaugsmą bū
ti lietuviu.

Lietuviškoje mokykloje vai
kai galėtų daugiau išmokti, jei
gu pamokos būtų įdomesnės ir 
jeigu daugiau mokytųsi apie tai, 
kas darosi Lietuvoje dabarti
niais laikais. Pasakos, kurias 
mes skaitome, pervaikiškos, nesi
derina su mūsų galvojimu da
bartiniais laikais. Būtų įdomiau, 
jeigu pamokos būtų įvairesnės 
ir galėtume išeiti iš klasės ret
karčiais, nueiti į muzėjų ir pa
sižiūrėti į visus lietuviškus ar 
europietiškus rodinius. Taip 
mes lengviau galėtume suprasti, 
kaip tikrai senovėje būdavo.

Iš viso man patinka eiti į lie
tuvišką mokyklą, bet man atro
do, jog galima ją pagerinti, kad 
mažiems vaikams geriau patik
tų.

Aldona Kasperavlčlūtė

Šiais laikais, kai daug lietuvių 
gyvena toli nuo Lietuvos, jiems 
reikia palaikyti ryšį su savo tė
vyne. Norint palaikyti ryšį, rei
kia mokytis lietuvių kalbos ir 
jos istorijos.

Kai mokėsi apie Lietuvą, tau 
bus maloniau — pats pajusi 
meilę Lietuvai, kaip tavo tėvai 
jautė gyvendami tame krašte.

Lituanistinė mokykla moko 
lietuvių kalbos nuo pat mažens, 
kad neužmirštų brangiosios Lie
tuvos. Tai yra didžiausia litua
nistinės mokyklos pauda.

Linas Banells, X sk.
Lituanistinės mokyklos tiks

las yra išmokyti vaiką lietuvių 
kalbos, teikti žinių apie Lietu
vą ir lietuvybę. Lietuvių mo
kykloje vaikai išmoksta tai, ko 
kitos mokyklos nemoko, ir tai, 
ko tėvai nevisada turi laiko iš
mokyti. Išeivijoje lietuviai gali 
užmiršti savo kilmę ir kalbą, bet 
lituanistinė mokykla padeda vi
są tai išlaikyti.

Lituanistinės mokyklos di
džiausia nauda yra ta, kad ji yra 
lietuviška organizacija, kur vai
kai susitinka su kitais lietuviais 
ir išmoksta lituanistinių daly
kų. Mokydamiesi lietuvių kal
bos ir kalbėdami lietuviškai, iš
laikysime lietuvybę.

Aldona Sendžikaitė, X sk.

MOKYTOJAI
Negalima pamiršti ir pertrau

kos. Mokytojai turi geras uos
les. Žiemos metu per pertrauką 
visi bandome pasilikti viduje, 
kad nesušaltume, o mokytojai, 
išuostę visus kampus ir suradę 
mus, išvaro laukan, kad sušal
tume į ledą.

Man nepatikdavo anksti kel
tis šeštadieniais, bet buvo verta 
pavargti. Mokykloje susitikau 
daug draugių ir su jomis susi
draugavau. čia išmokau daug 
apie Lietuvą. Ir aš didžiuojuosi 
jos praeitimi. Lietuvių kalbos 
mokysiuos dar toliau seminare.

Bernadeta Abromaitytė, X sk.

Vasaros naktis
Maironis rašo apie gražią, ra

mią, vaizdžią naktį. Griežlė dai
nuoja ir snaudžia pušynai. Po 
kiekvieno posmo Maironis pa
kartoja: “Naktis graži, rami, 
žvaigždėta. Mėnulis šviečia ir 
juodi šešėliai iš šalių”. Mano 
manymu, Maironis žavisi vasa
ros naktimis. Skaitydama eilė
raštį, aš įsivaizduoju, kaip Mai
ronis vaikšto miške, gėrisi gam
tos garsais ir dangaus žvaigždy
nu.

Vida Sernaitė, X sk.

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

MANO MOTINA
Rašo Toronto Maironio 

mokyklos V skyriaus mokiniai

Mamytė yra gera, nes pade
da ruošti pamokas, kai jos yra 
sunkios. Ji nuperka drabužius 
ir žaislus. Jeigu neturėtume ma
mos, negalėtume valgyti, ir na
mas nebūtų tvarkingas. Kartais 
mama supyksta ant tavęs, jeigu 
esi negeras, bet tu ją myli vis- 
tiek.

Darius Ross

Mano mama yra graži. Ji yra 
mokytoja. Ji turi gražias akis ir 
yra Romuvos mergaičių globėja.

Rita Žilinskaitė

Mano mama yra gera, ji pri
žiūri mane kas dieną. Ji prižiū
rės mane, kol užaugsiu.

Danutė Pargauskaitė

Mamytė yra gera. Ji man visą 
laiką paruošia valgį ir mano 
kambarį sutvarko. Kai eina į
krautuvę, ji man ką nors nu
perka.

Andrius Karosas

Mano mama padeda visiems. 
Ji dirba sunkiai — drabužius 
valo ir mums maistą superka. 
Darbovietėje ji uždirba pinigų. 
Ji turi dvi sesutes. Viena yra 
mokykloje, kita dirba su mama. 
Ji kartais supyksta ant manęs.

Linda Radzevičiūtė

Mano mama man labai gera. 
Aš ją labai myliu. Ji man perka 
drabužius ir maistą bei kitus da
lykus, kurių aš noriu. Mano ma
ma kartais pyksta, bet ją vistiek 
myliu. Ji dirba 6 dienas į sa
vaitę.

Rasa Malinauskaitė

Mano mama labai augšta ir 
nešioja akinius. Ji pasiuva be
veik visus drabužius. Ji kartais 
mėgsta pažaisti, nors kartais už
pyksta. Bet aš vistiek ją labai 
myliu.

Zita Bacevičiūtė

Mano mama yra labai gera. Ji 
man duoda labai daug dalykų 
— knygas, drabužius ... Ji ma
no brolį ir mane vienodai myli. 
Ji nešioja akinius, kaip ir aš. 
Mes visur einam kartu. Mano 
mama dirba su vaikais, o aš no
riu būti mokslininkė.

Gailė Jonytė

Mano mama verda skaniai 
valgyti. Kartais ji mane vadina 
beždžione. Kai mano tėvelis ne
leidžia eiti pažaisti, mama lei
džia. Mano mama yra labai gera.

Edis Ginčauskas

Mano mama yra jauna. Man 
ji labai patinka. Mes abidvi be
veik visur einame kartu. Ji man 
duoda daug dalykų. Mes vis pra
šėm šuniuko ir gavom. Kaikada 
aš Supykstu ant mamos ir ji ant 
manęs, bet vėl susitaikome ir 
atsiprašome.

Indrė Freimanaitė

Mano mamytė yra labai švel
ni ir labai graži. Ji niekad ne
pyksta. Aš ją myliu, nes ji ma
nimi rūpinasi. Aš visada ją my
lėjau ir visada mylėsiu.

Nijolė Bacevičiūtė

Mama mokė mane žengti pir
muosius žingsnius ir tarti pir
muosius žodžius. Aš jai dėkoju 
už visus darbus.

Diana Stungurytė

Mano tėvų kraštas
Senovėje Lietuva labai gra

žiai atrodė: buvo daug medžių, 
gėlių ir miškų. Tuose miškuose 
buvo daug grybų, uogų, žvėrių. 
Medžių šakose buvo daug įvai
rių paukščių. Medžių drevėse 
buvo laukinių bičių, kurios su
nešdavo daug medaus. Senovės 
lietuviai labai mylėjo miškus. 
Jie medžiodavo, rinkdavo uogas, 
grybus.

Senovėje lietuviai žiemą ne
šiodavo kailinius, pasiūtus iš 
žvėrių ar avių kailių. Vasarą vy
rai nešiodavo namie austas ilgas 
linines kelnes ir marškinius. 
Moterys nešiodavo spalvotus 
drabužius, margus sijonus, dro
binius marškinius, margas Ska
reles, gintarinius karolius, aus
karus, grandinėles, žiedus.

Mūsų proseneliai gyveno augš- 
tesnėse vietose prie vandens. 
Ten jiems buvo lengviau apsi
ginti nuo priešų. Jeigu nebuvo 
kalnelio gyventi, jie supildavo 
piliakalnius ir statydavo pilis. 
Pilis turėdavo vieną ar kelis 
bokštus.

Daug tokių piliakalnių buvo 
Lietuvoje, daugiausia Nemuno 
ir Neries upių pakrantėse. Iš 
pradžių ant tų piliakalnių staty

Toronto lietuviu vaikų darželio vaikučiai nekantriai laukia naujos smėlio 
dėžės. N. Pradėtosios Marijos seserys nuoširdžiai dėkoja Toronto Lietuvių 
Namų Ringui už $300 auką, kuri padės sumažinti skolas

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Šventė "mažytėje Lietuvoje”
K, BARĖNAS

D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos 1950 m. įsteigtoji Lietuvių 
Namų Bendrovė brido į skolas, 
bet vis rengė, pirko, kas būtina 
ir reikalinga atrodė. Po keleto 
metų ją taip jau buvo prispau- 
dusios skolos, kad visi pirkiniai 
pagaliau atsidūrė pavojuje, ir 
tada sukta galvos ne tik kaip iš
gelbėti, bet pradėta ir kaltinin
kų jieškoti, kas buvo perdaug 
neatsargus ir be kapitalų ryžo
si pirkti.

Jei nebūtų pajėgta išsikaps
tyti, pirmiausia būtų tekę par
duoti 1954 m. už 75 km nuo 
Londono Įsigytąją Lietuvių So
dybą — 23 ha žemės su dideliu 
pastatu, kurio priekyje yra dai
lus ežerėlis, o užpakalyje — 
miškas (jo yra ir už ežerėlio).

Ta vieta buvo pirkta kaip va
sarvietė ir kaip senelių prie
glauda. Taip pat ja tuoj imta 
naudotis ir didesniems lietuviš
kiems sąskrydžiams. Štai į ofi
cialias atidarymo iškilmes 1955 
m. suvažiavo apie 700 lietuvių. 
1956 m. Sekminių dienomis ten 
suorganizuotas lietuvių katali
kų kongresas “Už geresnį pa
saulį”, kuris sutraukė apie 
1.250 lietuvių! Rodos, joks ki
tas įvykis Britanijoje niekada 
daugiau nebebuvo pajėgus ši
tiek lietuvių sukviesti į vieną 
vietą.

Kai iškilo Sodybos pardavi
mo klausimas, lietuviai suskilo 
į dvi grupes. Praktikams atrodė, 
kad nėra kitos išeities. Roman- 
tiškesniejr jau iš pat pradžių 
tiesiog įsimylėjo ją — ten taip 
miela ir gražu! Nepagailėdavo 
jai ir malonybinių epitetų. Gir
di, tai yra mažoji ar mažytė Lie
tuva, lietuviškas žemės kampe
lis ir t. t. Jie piestu stojo prieš 
sumanymą parduoti.

Viskas buvo apginta nuo sko
lų. Sodyba tebėra lietuvių ran
kose. Ji vasarą susilaukia šiek 
tiek ir lietuvių vasarotojų. Ten 
stovyklauja skautai beržynėlyje. 
Ten dar Šis tas būna. Gyvena ir 
senelių keletas. Ja pasinaudoja 
ir įvairios anglų organizacijos 
visokiems suėjimams ir ba
liams. O kas nuo pat 1955 m. 
iki šiol išliko tradicija, tai meti
niai vadinamieji Sekminių są
skrydžiai. Nevisada jie vyksta 
Sekminių dienomis, paprastai 
taikomasi prie valstybinės ne
darbo dienos (Bank Holiday), 
bet tą dieną dar suplaukia aps
čiai lietuvių. Pirmaisiais metais 

davo medines pilis, vėliau — 
mūrines. Tų mūrinių pilių griu
vėsių yra išlikusių ir iki šių 
dienų Vilniuje, Kaune, Trakuo
se ir kitur.

Renata Skėmaitė, VII sk.
Lietuva

Lietuva yra mūsų valstybė, 
mūsų kraštas ir mūsų tėvynė. 
Mūsų tėvai ten gimė ir jų tė
vai teų gimė. Daugybė mūsų 
tėvų atvažiavo į Ameriką ir 
Kanadą, kai baigėsi karas.

Dabar Lietuva yra valdoma 
rusų, bet ji yra labai graži. Vil
nius yra Lietuvos sostinė. Daug 
žmonių važiuoja į Vilnių kiek
vienais metais. Kitos vietos, ku
rias nevienas aplanko, yra Kau
nas, Trakai, Druskininkai ir ki
tos.

Lietuva turi daug gražių upių. 
Nemunas yra didžiausia, gra
žiausia ir reikšmingiausia Lie
tuvos upė. Nėris yra didžiausias 
Nemuno intakas. Lietuva turi 
labai gražių ir daug ežerų. Di
džiausias ežeras yra Narutis. 
Daug žmonių perka gintaro pa
puošalus, žiedus, karolius, sa
ges ir kitų dalykų.

Ramona Baliūnaitė, VII sk. 

būdavo suvažiuojama samdy
tais ekskursiniais autobusais, 
dabar gal jau daugiau yra tokių, 
kurie atbirbia savais automobi
liais, bet dar vis suplaukia.

Šiemet tas metninis sąskrydis 
buvo gegužės 27, sekmadienį. Iš 
toliau atvažiavo ir tokių, kurie 
ryžosi dvi tris dienas pabūti, 
štai sutikau tautietį iš Škotijos, 
kuriam kelyje teko išbūti 10 va
landų, kol pasiekė tą “mažytę 
Lietuvą”. Jis neskuba — pailsė
ti jam reikia prieš kelionę at
gal. Londoniškiams bepigu: tik 
pasiekti tas vietas, kuriose su
stoja išnuomotasis autobusas, 
o paskui dar apie pusantros va
landos ir vis tokiais keliais, ša
lia kurių žalia ir žalia — miškai, 
miškeliai, krūmais ir medžiais 
apželdintos laukų ežios. Mieste 
kasdien su mūrais susidurda
mas, tik skubėk toje žalumoje 
ganyti akis. Dabar jau daugiau
sia iškirsti medžiai, kuriuos už
smaugė vadinamoji olandiška 
liga (ji be jokio pasigailėjimo 
naikina vinkšnas) ar prieš porą 
metų siautėjusį sausra. Dabar 
tik kur-ne-kur barkšo būreliai 
nudžiūvusių. Mane nustebino, 
kad kažkoks galas šįkart užklu
po ir berželius, rodos, tokius pa
jėgius pakęsti šilta ir šalta.

Kaip ir kasmet tokio sąskry
džio dieną, suvažiavusiems lie
tuviams buvo pamaldos. Jas at
laikė ligi šiol ilgėliau Sodyboje 
gyvenęs, o dabar Londone įsi
jungęs į “Europos Lietuvio” re
dakciją kun. Aleksandras Gery- 
ba ir svečias iš Mančesterio 
kun. Valentinas Kamaitis (jis ir 
pamokslą pasakė). Oras vėso
kas, bet nelijo, ir pamaldos bu
vo laikomos lauke prie kalnely
je 1957 m. pastatytojo kryžiaus. 
Po pamaldų' DBLS pirm. Jaras 
Alkis išsinešęs parodė Marijos 
Barėnienės-Baras tapytus ir So
dybai papuošti dovanų atvežtus 
du paveikslus , — kunigaikštį 
Gediminą ir Mindaugo žmoną 
karalienę Mortą. Ryšiumi su 
jaunimo kongresu šiemet vasa
rą laukiama daug svečių. Dėlto 
stengiamasi įspūdingiau pasi
puošti.

Popietis buvo tiesiogiai ir ne
tiesiogiai skirtas jaunimui, ku
rio tikrai nemažai suvažiavo. 
Pasirodė su savo menu net trys 
tautinių šokių grupės, dvi senos 
ir viena nauja. Tos senosios tai 
Veronikos Jurienės ir Pranės 
Senkuvienės vadovaujama Lon
dono grupė “Lietuva”, kuri kar
tą jau buvo pasiekusi ir JAV,
o Britanijoje pašoka lietuviams, 
anglams festivaliuose ir kito
kiuose renginiuose, ir Marijos 
Gelvinauskienės rūpestingai 
treniruojama gloucesteriškė. 
Nauja — Genovaitės Ivanaus
kienės vadovaujama Wolver- 
hamptono grupė, šokiams grojo 
Eimučio Šovos išgarsėjęs pen
kių akordeonistų orkestras.

Labai darbštus ir judrus pa
galbinis busimojo jaunimo kon
greso komitetas, surinkęs mūsų 
sąlygomis Britanijoje jau nuo
stabią (apie 4.000 svarų) sumą, 
paskelbė tam pačiam tikslui 
ruoštosios loterijos laimikius. 
Jaunimo kongreso organizato
riai, norėdami sukaupti daugiau 
pinigo, dar kepė, čirškino ir 
pardavinėjo maistą, suvenyrus 
— su busimojo kongreso ženk
lais ir dvikalbiais įrašais puodu
kus.

Po to jaunimas dar linksmi
nosi, o vyresnieji kalbėjosi ne
atsikalbėdami, ypač susitikę il
giau nematytus pažįstamus. To
kie sąskrydžiai, be abejonės, 
smarkiai užgula Sodybos vedė
jus Bernardetą ir Justą Snabai- 
čius, jau devynetas metų žiū
rinčius, kad visi būtų pavalgy
dinti ir pagirdyti, o kurie ilgė
liau apsistoja, taip pat ir apnak- 
vydinti.

Tėviškės Žiburiai • 1979. VI. 21 — Nr. 25 (1532) • 5 psl.

A+A
ONAI LESKAUSKIENEI 

mirus,
jos dukroms — N. SVARINSKIENEI, V. SIMANAVI- 
ČIENE1, I. MORKŪNIENEI, sūnums Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, jų šeimoms, visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų —

P. M. Krilavičiai

MYLIMAI MAMAI 
Australijoj mirus,

reiškiame gilių užuojautų jos dukrai REGINAI ir jos* 
vyrui HENRIKUI RIMKEVIČIUI. Liūdesio valandoje 

užjaučiame jų gimines bei artimuosius —

J. K. Rudaičiai J. K. Bartkai
V. G. Stabingiai A. 'S. Dronsatavičiai

A. Paulius

Padėka 
A+A

ANDRIUS POVILAITIS
mirė 1979 m. gegužės 24 d., sulaukęs 82 metų amžiaus.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, dalyvavusiems budėtuvėse ir 
palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio vietg. Dėkojame 
už atsiųstas gėles bei pinigines aukas bažnyčiai velionies 
vardu. i

Ypatingą padėką reiškiame: kun. Algimantui Ži
linskui už prasmingus pamokslus ir palydėjimą į kapus, 
Išganytojo parapijos Liet. Evangelikių Moterų Draugijos 
narėms už visokeriopą pagalbą.

Jūsų nuoširdumas, parodytas mūsų liūdesio dienose, 
liks neužmirštamas. ?

Žmona Jieva, sūnūs
Augustas, Jurgis, Algis, ir Vytas

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1979 m. birželio mėn. 10d., 3 v.p.p., Lietuvoje, Panevė
žio mieste, mirė mūsų brangi ir mylima motina, močiutė

A+A
VERONIKA BEINARAUSKAITĖ • 

KEIBIENĖ,
gimusi 1877 m. gegužės mėn. 29 d. Tutiškių kaime, 
Panevėžio valsč. ir apskr., sulaukusi 102 metų ir 12 
dienų.

Dideliame nuliūdime liko: Lietuvoje — duktė Ade
lė Keiboitė-Lelienė, anūkė Birutė Lelaitė-Daunoravičienė 
su šeima, dvi marčios — Veronika Keibienė ir A. Kei- 
bienė su šeimomis, brolienė Marcelė Beinarauskienė su 
šeima ir kiti giminės; Amerikoje — sūnus Vladas Keiba 
ir Kanadoje — anūkė Vita Keibaitė-Radžiuvienė su 
šeima.

Vladas Keiba

Sovietijoje bręsta sprogimas
.(Atkelta iš 1-mo psl.)

— O už ką gi Jūs buvote nu
teistas?

— Pirmą kartą už tai, kad, 
įsijungęs į disidentų sąjūdį, pra
dėjau kalbėti apie reikalą sude- 
mokratinti sovietinę santvarką. 
Antrą kartą suėmė ir nuteisė už 
tai, kad rado mano straipsnį, ra
šytą disidentų laikraščiui.

— Ar būdamas koncentraci
jos stovykloje girdėjote apie 
JAV-se ir Kanadoje rengiamas 
demonstracijas, reikalaujančias 
Jūsų išlaisvinimo?

— Girdėjau iš kelių šaltinių. 
Tarp kitko, reikia mokėti skai
tyti ir viešuosius jų laikraščius, 
t. y. surasti tai, kas slypi “tarp 
eilučių”. Vieno tik dalyko neži
nojau, tai tų demonstracijų ap
imties. Sakysime, nežinojau, 
kad demonstracija Toronte bu
vo tokia didelė.

— Žinome, kad sutikote sto
vyklose lietuvių ir estų. Kokie 
būtų jūsų komentarai? — pa
klausė “TŽ” ir estų laikraščio 
atstovai.

— O, tai yra puikūs žmonės. 
Su jais susitikęs visad jausda
vau savotišką dvasinį pakilimą.

Oficialiai konferencijai pasi
baigus, “TŽ” atstovas dar turė
jo progos pateikti kelis grynai 

lietuvius liečiančius klausimus. 
Jau iš ankstyvesnio mano pasi
sakymo pažinęs, kad esu lietu
vis, man priėjus padavė ranką 
ir pasisveikino lietuviškai “La
ba diena”. Palietėme eilę žmo
nių, kuriuos jis pažįsta ir atsi
minė jų pavardes. Paskutinį jis 
matė Balį Gajauską š. m. balan
džio 22 d. (tai yra prieš pat iš
vykstant). Šio nei fiziškai, nei 
dvasiškai nepalūžusio jauno vy
ro pageidavimas buvo: “Pasirū
pinkite, kad galėčiau tvarkingai 
vesti savo sužieduotinę”. J klau
simą, kaip stipri yra Lietuva, 
svečias atsakė: “Pirmosios ge
gužės parade Vilniuje lietuviai 
studentai, protestuodami prieš 
vergiją, praėjo pro garbės tri
būną basi.”

Atsisveikinant svečias stip
riai paspaudė ranką ir tarė: 
“Laikykimės!” Abiejų akyse su
žvilgo ašara. A. R.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainas. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



Augštcsnlųjų Lituanistinių Kursų vienuoliktoji klasė 1978-1979 m. Toronte. Iš viršaus pirmoje eilėje: kursų 
vedėjas mokyt. A. RINKCNAS, Rebeka Rauth, Regina Verbylaitė, Rima Petkutė, Dalia Petkutė, Aldona Gedri- 
maltė, Dana Barakauskaitė, Tomas Prakapas, Ramunė Plelnytė, Laima Karosaitė, Dalia Pažerūnaitė, Rimas Trum- 
plckis, Rūta Meiklejohn, Ramona Totoraltytė, Algis Paulionis. Trūksta: V. Greičiūno, L. Krivaitės, L. Morkūnaitės, 
A. Paliulytės Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Tirpsta veikėjai veteranai

Ko tikimės iš jaunimo kongreso?
AURELIJA BALA6AITIENĖ

S. m. gegužės 30 d. kongresi
niai Kleveiando jaunimo atsto
vai, vietinės LB vadovybės re- 

.mlami, surengė viešą simpoziu
mą, kuriame išryškino pagrin
dinius kongreso uždavinius ir 

'aptarė kongrese svarstysimus 
klausimus. Nijolė Lenkauskai- 
tė, Kristina Rociūnaitė ii Sau
lius čyvas — jaunosios kartos 
visuomeninės veiklos nariai sa
vo pranešimus buvo gerai pa- 

-ruošę.
Kongrese bus gvildenamos 

šios lietuviško išeivijos gyveni
mo sritys: visuomeninė, kultū- 
rinė ir politinė. Šių sričių svars- 
tyboms pagrindu bus po dvi pa
skaitas. Po jų vyks simpoziu
mai ir pagaliau darbo būrelių 
diskusijos. Politinėje srityje 
veiks 9 darbo būreliai, visuome
ninėje — U, kultūrinėje 5. Bū
reliuose kiekviena tema dar pa
skirstyta j smulkesnes dalis. Po 
išsamių vienos dienos diskusijų 
būreliai atstovų susirinkime pa- 

: teiks savo išvadas kongresui ir 
balsavimui.

Iš jaunimo atstovų pasisaky
mų Klevelande aiškėjo, kad at
stovai į kongresą vyksta tvirtai 
pasiruošę, giliai įleidę šaknis į 

: lietuvišką gyvenimą, nors savo 
galvosenoje savarankiški, turį 
savo nuomones, kurios gal ne- 
vienu atveju kryžiuosis su nu
sistovėjusia vyresnės kartos 
nuomone. “Išeivijoje, atsiradu
sioje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės praradimo, jau yra bent 
keturios gentkartės" — savo 
pranešime sakė Saulius Čyvas. 
“Natūralusis lūžis tarp gentkar- 

•' čių didėja, ir reikia jieškoti me- 
todų tam lūžiui sumažinti”. "Iš
eivija, kuri neprisitaiko prie gy- 

‘ venimo sąlygų, miršta” — tvir
tino Saulius. Jis kritikavo lietu
viškų politinių partijų sutelki
mą dėmesio į vieną vienintelį 

. . punktą — atvirą kovą su komu- 
: nizmu ir tuo būdu susiaurini- 

:>'• mą veiklos sričių ir interesų.
Todėl jaunimas partijų veiklos 
neremia, ja nesidomi ir nuo jos 

; ’ šalinasi.
Kristina Rociūnaitė, pasirin- 

•i kusi kultūrinio lietuviškosios 
visuominės gyvenimo sritį, prie
kaištavo, kad išeivijos jaunimas 
nesąs pakankamai informuoja
mas apie dabartines kultūrines 
apraiškas okupuotoje Lietuvoje 
ir todėl nesugeba tinkamai įver- 
tinti tos kultūros į Vakarus at
gabenamų pavyzdžių. (Jaunimas 
permažai skaito lietuvišką 
spaudą. Red.). Jai rūpi išeivijos 
kultūros kūrimas ir jos išlaiky- 

• mas ateičiai.
Nijolė Lenkauskaltė, visuo

meninės srities kongreso darbų 
dalyvė, pirmuoju savo uždavi
niu laiko viso laisvo pasaulio 
lietuviško jaunimo tarpusavio 
ryšių sustiprinimą, ypatingą dė
mesį skiriant jaunimui mažose 
gyvenvietėse, kuriose lietuvy- 

c' bės išgyvenimas nėra taip (ma
nomas, kaip didelėse kolonijo
se. Jaunimui taip pat esą svar
bu jausti visuomenės pasitikėji
mą, nes jis jau aktyviai dalyvau

ja visuomeninėje veikloje ir 
bando papildyti mažėjančias vy
resniųjų eiles. Ji taip pat per
skaitė laiško ištrauką okupuotos 
Lietuvos jaunimui, kuriame 
perduodami laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo sveikinimai ir 
užtikrinimas, kad pagrindinis 
jų uždavinys yra “atstatyti ne
priklausomą Lietuvą, to tikslo 
siekiant taikiais būdais, priside
rinant prie gyvenamojo krašto 
sąlygų”.

Simpoziumo pirmininkė Ing
rida Bublienė savo žodyje padė
kojo simpoziumo nariams ir at
kreipė spaudos atstovų dėmesį 
į apgailėtiną faktą, kad visuo
menė yra linkusi jaunimą kriti
kuoti, bet jo pozityviai veiklai 
esanti abejinga. Esą tai liudija 
mažas to įdomaus simpoziumo 
dalyvių būrelis. Klausytojų tar
pe vyravo kongreso atstovų šei
mų nariai, LB valdybos nariai, 
lėšų telkimo komitetas ir dar 
keletas jaunimo veikla besido
minančių asmenų. Nei kvieti
mo, nei reklamos tam simpoziu

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

Jaunimo kongreso renginiai
IV-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Dienos Londone

Jaunimo kongreso koncertas 
įvyks liepos 14, šeštadienį, 2 v. 
p.p., Queen Elizabeth Hall, 
South Bank, London S.E. 1 (ša
lia Royal Festival Hall). Pro
gramoje dalyvauja: Toronto 
"Volungės" dainininkės, vado
vaujamos D. Viskontienės, Mont- 
realio ansamblis “Gintaras”, 
pianistė dr. Raminta Lampsa- 
tytė ir fleitistas Petras Odinis 
— abu iš V. Vokietijos.

Koncerto salė pasiekiama 
Londono požeminio traukinio 
sistema, važiuojant iki Water
loo stoties; autobusais — 12, 53, 
68, 171, 188.

Tuojau po koncerto, 5 v.p.p., 
nuo Queen Elizabeth Hall bus 
"Tylos eitynės” pagerbti žuvu
sių už laisvę. Jaunimo kongre
so atstovai neš vainiką padėti 
prie Cenothaph, Whitehall. Met
ropolinio Londono policija pri
žadėjo sustabdyti visą judėjimą 
Whitehall, kol bus atliktos vai
niko padėjimo apeigos, kuriom 
bus kviečiamas vysk A. Deks- 
nys. Eitynės numatytos šiomis 
gatvėmis: Belvedere Road, 
Westminster Bridge (pro parla
mento rūmus), Westminster 
Bridge Road, Whitehall. Ceno
taph yra Whitehall gatvės vidu
ryje prie įėjimo į Downing 
Street, kur yra D. Britanijos 
premjero rezidencija.

Visi kongreso atstovai, kon
certo dalyviai ir Londono lietu
viai yra kviečiami šiose Tylos 
eitynėse dalyvauti. Būtų labai 
gražu, jei Britų Bendruomenės 
(Commonwealth) kraštų — Ka
nados ir Australijos lietuvių 
jaunimas padėtų atskirus vai
nikus.

Po apeigų ten pat bus paimti 
visi, kurie bus atvažiavę auto
busais iš kongreso stovyklos ar 
Britanijos provincijų ekskursi
jos.

mui netrūko. Taigi, rengėjų 
kaltinti negalima.

Objektyviai vertinant, simpo
ziumas buvo visais atžvilgiais 
vykęs. Klausimų ir atsakymų ei
lėje buvo atsakyta į vieną visuo
menėje nuolat kylantį klausimą 
(daugiausia privačiai skelbia
mus gandus) dėl kalbėtojų iš 
okupuotos Lietuvos dalyvavimo 
kongreso programoje. Sauliui 
čyvui tą gandą griežtai panei
gus, Nijolė Lenkauskaitė be jo
kio sarkazmo, bet labai vykusiai 
kvietė klausytojus sekti spaudą, 
kurioje gausu informacijos apie 
kongreso programą, paskaiti
ninkus, temas ir t. t.

Sis simpoziumas klausytojus 
nuteikė pozityviai ir viltingai. 
Tik šių eilučių autorei rūpi, ar 
nesumenkės jaunimo entuziaz
mas, matant tokį mūsų visuome
nės abejingumą jų veiklai ir 
darbams?

Gero vėjo IV-jam Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui 
Europoje!

Šeštadienio vakarą, liepos 14 
d., 7.30 v. naujoje Kensington 
Town Hall, Hornton Street, 
London W. 2, bus kongreso su
sipažinimo vakaras. Požeminio 
traukinio sistema važiuoti iki 
High Street, Kensington, auto
busais — 27, 28, 31, 52, 49, 73. 
Šokiai baigiasi su vidurnakčiu. 
Kanados ir JAV lietuviai turis
tai, tuo metu esantys Londone, 
kviečiami kartu dalyvauti kon
greso parengimuose.

Liepos 15, sekmadienį, 2 v. 
p.p., bus iškilmingos kongreso 
pamaldos The Oratory, Bromp- 
ton Road, London S.W. 7. Pa
maldas laikys V. Europos vys
kupas dr. A. Deksnys. Giedos 
“Volungė”. Tikimasi, kad Mont- 
realio “Gintaras” pasirodys bent 
su viena liaudies instrumentų 
giesme. Vargonuos prof. dr. Vy
tenis M. Vasyliūnas. The Ora
tory pasiekiama požeminiu trau
kiniu — važiuoti iki South Ken
sington arba Knightsbridge; au
tobusais — 14, 30, 74.

Visi atvykstantieji į Britaniją 
kongreso metu, prieš jį ir po jo 
galės pasinaudoti įvairia infor
macija, teikiama pagalbinio 
kongreso komiteto, kurio na
riai visą laiką budės (Lietuvių 
Namai, 2 Ladbrooke Gardens, 
London Wil, 2PT, telefonas 
01-727-2470). Požeminiu trauki
niu važiuoti Notting Hill Gate, 
autobusais 15 nr. važiuoti iki 
Kensington Park Road, 12, 88 
— iki Ladbrooke Grove ir pa
eiti augštyn iki Ladbrooke Gar
dens.

Londono lietuvių Sv. Kazi
miero parapijos būstinės ir 
šventovės adresas: 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E2. 
9DT. Telefonas 01-739-8735. Pa
rapijai vadovauja kun. dr. J. Sa- 
kevičius, MIC. Ją galima pa-

RIMAS AMALVISK1S

Prisimenu Dubauskus, Sauru- 
saičius, Gaulius ir Girnius — 
keturias šeimas, kurių patrioti
nis pasišventimas lietuviškam 
kultūriniam darbui apima be
veik penkis dešimtmečius Rio- 
dežaneiro lietuvių gyvenime.

Visi jie buvo labai jautrūs, 
nuoširdūs bičiuliai nuo mano 
pirmojo atvykimo į Braziliją 
1937 m. Žinoma, jų buvo tais 
laikais gana gausus būrys. Iš
skyrus medžio pramonininką 
Praną Ziezį ir sportininką — 
keliautoją Rio radijo “spykerį” 
Eduardą Girčį, visi buvo vyres
nio amžiaus. Jie ištirpo greit 
riedančių metų verdenėse. . . .

Šitos keturios šeimos buvo, 
sakytum, keturi lietuviško ąžuo
lo stulpai, kuriais rėmėsi visa 
lietuviška Rio lietuvių tautinė- 
religinė-kultūrinė veikla.

Ritasi dešimtmečiai, visus 
lenkdami prie žemės, sidabro 
šarmos priberdami svyrančias 
galvas ir vieną po kito pasi- 
glemždami kapams. . .

Zieziai, Girčys, Girniai, Du- 
bauskienė ir daugelis jaunesnių 
ir senesnių jau nuskubėjo į am
žinybę, gi likusieji dar daugiau 
palinko, susiraukšlėjo, nors lie
tuviškumo ugnelė dar vis kait
riai rusena jų krūtinėse.

Rodos dar taip neseniai, tik 
prieš kelis mėnesius, mudu su 
a. a. Jonu Saurusaičiu, abu karš- 
čiuodamiesi mėginome narplio
ti nutaustančio Rio lietuvių jau
nimo problemą, nė vienas ne
nujausdami, kad mielojo patrio
to a. a. Jono Saurusalčio dienos 
buvo suskaičiuotos ir pasvertos. 
Jis dar nebuvo senas, ne. Ėjo 
tik. . . 78 metus. Kaip užsispy
ręs suvalkietis, privalėjo laiky
tis bent iki 100, jeigu ne ilgiau. 
Gal ir būtų laikęsis, jeigu ne 
tos slidžios (po lietaus) Rio gat
vės: paslydo, sutrenkė galvą ir 
— nebėra Jono, kurį, rodos, ir 
dabar matau vis mielai besišyp
santį. . .

Menu jį — pirmosios Rio lie
tuvių organizacijos “Vilnies” 
S-gos steigėją, kartu su jo fir
mos dalininku Petrausku (nesu
laukusiu senatvės); menu jį — 
uždegantį kalbėtoją lietuvių su
eigose. Mėgdavau jį lankyti kar
tu su šviesiuoju 'velioniu mon
sinjoru Zenonu ir aviacijos ka
pitonu Klemensu Martinkum — 
praleisdavome ilgas, turiningas 
valandas. Menu jį pirmąjį kartą 
mane lydėjusį pas Lietuvos gar
bės konsulą dr. E. Mobergą 
(švedą) 1938 metais, seniai jau 
mirusį, bet palikusį gražių pri
siminimų Rio lietuviams. Ir. . . 
kai jį sekantį kartą aplankiau 
1949 metais, radau skaudžiai 
liūdną, nes garbės konsulatas 
buvo iš jo atimtas (dr. Mobergas 
savo lėšomis išlaikė įstaigą ir 
vieną sekretorių) ir atiduotas 
dr. Fricui Meieriui. Tada dr. 
Mobergas man skundėsi, kad 
buvęs lietuvių giliai įžeistas; lie
tuvių, kuriems visa širdimi tik 
gero linkėjęs ir visais jų reika
lais rūpinęsis. Buvo nelinksma 
klausytis jo priekaištų, o Jonas, 
buvęs kartu su manimi, tylėjo 
ir net vėliau to nė vienu žodžiu 
nekomentavo. . .

Jo žmona, buvusio Rio lietu
vių veikėjo Klemenso Bernata
vičiaus vyriausioji dukra Anta
nina, valstybinio baleto šokėja 
ir ilgus metus Rio Lietuvių Ka- 

URSULE: GAULIENE, 84 m. am
žiaus, veikliausia lietuvė Rio mieste, 
Brazilijoje

siekti požeminiu traukiniu va
žiuojant iki Bethnal Green, au
tobusais iš centrinio Londono 
— 6, 55, 35, važiuojant iki 
Cambridge Heath Road.

D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba pasiekiama 
telefonais: 01-980-8159, 01-736- 
3093, 01-670-1346. Lietuvos Pa
siuntinybės: Mr. Vincas Balto
kas, 17 Essex Villas, London 
W. 8. Telefonas: 01-937-1588.

Stasys Kasparas,
D. Britanijos Lietuvių
IV PLJK Pagalbinio 
Komiteto vicepirmininkas 

talikių Moterų Draugijos pirmi
ninkė, ilgus metus nuoširdžiau
siai talkino lietuviškoje kultūri
nėje veikloje. Sūnus Antanas 
(pasitraukus poetui Petrui Ba
bickui) buvo Lietuvos atstovy
bės sekretoriumi iki dr. F. 
Meierio mirties ir Lietuvos at
stovybės uždarymo. . .

Kokia dabar Rio lietuvių tau
tinė veikla dar būtų įmanoma, 
kai visa našta gula tik ant vie
nos jaunos senutės — 85-tus 
metus ant pečių keliančios ir 
vis nepavargstančios Uršulės 
Gaulienės? Jeigu kieno širdys 
lietuviškumui dar neatšalo, tai 
amžiaus našta — sunkiai bepa- 
keliama.

Liūdna ir gaila, kad viena iš 
gražiausių ir solidariausių lietu
viškumo salų skęsta į užmarštį. 
Nežinau, kas bepajėgtų ją pri
kelti, kai kasmet po vieną ar po 
kelis iškeliauja amžinybėn se
nieji veteranai, lūžta lietuvišku
mo stulpai, kaip neseniai palū
žo mus liūdinčius palikęs Jonas 
Saurusaitis.

Amžinąją ramybę ir pelnytą 
poilsį suteik jo vėlei, Viešpatie! 
Gili užuojauta jo našlei Antani
nai Saurusaitienei, sūnui Anta
nui Saurusaičiui, marčiai Sonei 
Dutkaitei-Saurusaitienei ir anū
kėlėms.

šio rašinio autorius ir a.a. JONAS 
SAURUSAITIS Brazilijoje prieš pas
tarojo iškeliavimą amžinybėn

Winnipeg, Manitoba
“FOLKLORAMA 79”. KLB Winni- 

pego apylinkė ruošiasi “Folklora- 
mai”, kuri bus rugpjūčio 12-19 die
nomis. Lietuvių paviljono “Vilnius” 
garsinimui iš Toronto atvyksta “Gin
taro” ansamblio oktetas su vadove 
Giedre Paulioniene. Paviljonas ren
giamas parapijos salėje, 432 Elgin 
Ave., Winnipeg, Man.

GEGUŽINE: • JONINES. Birželio 
24 d. po pietų E. ir V. Januškų sode 
(3410 St. Mary’s Rd.) rengiama ge
gužinė — Joninės, Petrinės ir Povili- 
nės. Yra pasiryžėlių Joninių naktj 
surasti paparčio žiedą ir sužinoti, 
kada sibirinės mcškelės (Brežnevas 
su Kosyginu) išneš savo kudašių iš 
Lietuvos. Tada vėl galėsime švęsti 
Jonines mūsų brangioje Lietuvoje. 
Laimingiems paparčio žiedo radė
jams Bendruomenė žada dovanas. 
Visi kviečiami dalyvauti. Šeiminin
kės turės paruošusios maisto — kas 
neatsiveš, badauti nereikės.

V.Januška

Ontario provincija yra garsi savo žvejyba. Ontario vyriausybė visą laiką 
tikrina šį vertingą išteklių nuolatiniais žuvų tyrinėjimais ir bandymais.

“GUIDE TO EATING 
ONTARIO SPORT FISH”

Tyrinėjmų duomenys yra paskelbti trijose knygelėse "Guide to Eating Ontario 
Sporf'Fish (Šiaurės Ontario, Pietų Ontario ir Didžiųjų ežerų laidos).

DABAR GAUNAMOS 1979 METŲ LAIDOS
Tas knygeles galite gauti nemokamai artimiausioje įstaigoje ministerijų, 
kurios vadinasi

THE ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 
THE ONTARIO MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

Taip pat galima rašyti:
Information Services Branch, 
Ontario Ministry of the Environment 
P.O. Box 2700, Terminal MA"
Toronto, Ontario M5W1H3

Tik pažymėkite kurios laidos norite — Northern Ontario, Southern Ontario 
ar Great Lakes.

Ministry of the 
Environment

Hon. Harry C. Parrott, DOS, Minister
Ontario

Ministry of
Natural Resources
Hon. James A C. Auld, Minister

IV PLJK technikinės komisijos nariai. Ii kairės: Jūratė Jurkiaitė, Aurelija 
Lipiytė, Ramona Damljonaltienė ir Romas žaliukas

Neveikėjas garsina Lietuva
Dr. Vainutis Vaitkevičius medicinos pasaulyje 

AL. GIMANTAS
Ar yra būdų bei galimybių 

garsinti Lietuvos ir lietuvių var
dą, nesant visuomenės veikėju 
(mūsų daugumai suprantama 
prasme)? Yra, ir tai tokioje sri
tyje, kuri niekados mūsiškių ne
buvo iškeliama. Tai mokslinių 
laimėjimų pasaulis, į kurio svar
bą, reikšmę ir svorį (kartu su 
finansiniu sektoriumi) itin di
delį dėmesį kreipia gausios žydų 
tautos asmenybės. Paskaičiuoki
me tik kad ir Nobelio premijas, 
kurias gavo žydų kilmės moksli
ninkai, menininkai, literatai. 
Čia jų svoris ir įtaka tikrai ne
ginčijama. Šioje vietoje ir no
rėtųsi tikėtis, kad ir mūsuose 
pagaliau bus suprastas bei įver
tintas lietuvių kūrėjų (menas, 
mokslas, literatūra) užmojis ir 
iniciatyva siekti tarptautinio 
pripažinimo, (vertinimo.

Tokios mintys kilo, gegužės 
pabaigoje perskaičius “The De
troit News” dienraščio (tiražas 
— per 600.000) pirmajame pus
lapyje, svarbių žinių skiltyse, 
išspausdintą ir iliustruotą 
straipsnį apie dr. Vainutį Vait
kevičių, kuris yra laikomas, 
laikraščio žodžiais, “a nation- 
ally-known cancer specialist at 
Wayne State University”. Pro
gą tam rašiniui davė vieno žydų 
tautybės amerikiečio, milijonie
riaus, buvusio dr. V. Vaitkevi
čiaus paciento, pomirtinis 5 mil. 
dolerių palikimas praplėsti kli
nikiniam vėžio tyrimo centrui 
tame universitete.

Sis centras — tai dr. V. ilgų 
metų svajonės išsipildymas. 
Naujoji laboratorija vėžio tyri
mų srityje galės būti lyginama 
su Mayo klinikomis ar Sloan- 
Kettering Institutu, kurių lygis 
ir įrengimai yra laikomi pačiais 
iškiliausiais medicinos tyrimų 
pasaulyje.

Straipsnyje paliečiama dr. V. 
Vaitkevičiaus asmenybė, gyve

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

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

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

nimo kelias nuo Lietuvos iki 
šių dienų. Pabrėžiama, kad jau
nystėje dr. V. svajojęs tapti 
koncertiniu pianistu, tačiau ran
kos sužeidimas nacių Aušvico 
mirties stovykloje privertė už
miršti pianisto karjerą.

Gana plačiai aprašoma jo as
menybė, būdas ir gydymo meto
dai. Skelbiama itin palanki ke
lių jo pacientų nuomonė apie 
mūsiškį daktarą, kuris nevie
nam ligoniui būna “paskutinė 
viltis”, kai kiti gydytojai atsi
sako gydyti. Net ir negalintieji 
užsimokėti ligoniai nėra atstu
miami. Būrelis dėkingų pacien
tų anąmet Kalėdoms surinko 
pakankamai lėšų ir pasiuntė dr. 
V. Vaitkevičių su visa šeima 
(žmona, šeši vaikai, vaikaitis, 
uošvis, uošvė) Lietuvon, pasi
matyti su seniai nematyta savo 
motina. Tai buvo didelė staig
mena senutei!

Be to, straipsnyje itin pabrė
žiamas gydytojo atsidavimas sa
vo pacientams, jų supratimas ir, 
galima sakyti, 24 vai. budėji
mas jų sveikatos sargyboje. 
Kiekvienas pacientas gauna jo 
namų telefono numerį, kuriuo 
galima skambtinti visai nesivar
žant betkuriuo paros metu. Tie
sa, nematome jo lietuvių susi
rinkimuose (yra lietuviams skai
tęs paskaitų vėžio ligos ir pre- 
ventyvinio gydymo temomis), 
neturi jis laiko dalyvauti valdy
bose ar minėjimuose, bet gau
sūs pacientai žino apie jį, jo 
gimtąjį kraštą. Jie laužo savo 
liežuvius, bandydami ištarti 
daugumai itin sunkiai ištariamą 
pavardę — Vainutis Vaitkevi
čius. Stebuklų, tiesa, jis ne
įstengia padaryti, bet vėžio li
goniams jo pavardė reiškia bent 
viltį ir realią pagalbą. Ligonių, 
net ir nepasveikusių, dėkingu
mą jam įrodo ir minėto žydo 5 
milijonų auka dr. V. Vaitkevi
čiaus vadovaujamai institucijai.



Medžio šaknų skulptūra, vaizduojanti gyvūnus — motiną ir vaiką. Jos 
autorius — Pranas Baltuonis, daug kur surengęs sėkmingas parodas

Menas, moralė, Maritain’as 
ir Maceina Vacys Kavaliūnas
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□ KULT WEJE VEIKLOJE

Nagio poezijos istaky 
jieškant VI. Šaltmiras
{vadinis žodis į poeto Henriko Nagio kūrybos vakarą, surengtą 

Toronto Lietuvių Akademikų Draugijos gegužės 25 dieną

Dr. H. Nagys savo poezija 
siekia žodinės magijos. Jis gal 
kiek giminingas Kazimierui 
Bradunui, tik Bradūno poezijo
je pasitaiko daugiau retorikos. 
Nagio magija grįžta į pirmapra
džius žmogaus evoliucijos lai
kus, antropologine terminologi
ja tariant, akmens amžių, urvinį 
žmogų, arba, kaip pats poetas 
Nagys turbūt sakytų, “miglotas, 
pirminės žmogiškosios egzisten
cijos ištakas”, kai intuicija ar 
instinktas tebeturėjo lemtingą 
reikšmę žmogaus santykiavime 
su žmogumi ir su jį supančia 
gamta bei visata.

Prancūzų filosofas Henri 
Bergson savo knygoje “Kūry
bingoji evoliucija” iškelia reto
rišką klausimą: ar beįmanoma 
mūsų civilizacijoje žmogiškajam 
intelektui atsikovoti instinktą 
(aš čia Bergsoną parafrazuoju 
iš atminties). Esą Žmogus, pra
radęs instinktą, intuiciją (ir čia 
turima galvoje tokių vertybių 
visuma), susiaurino savosios eg
zistencijos apimtį.

Tiktai poetai, lyriniai poetai 
(nevisi), mano galva, yra pasi
laikę tai, kas mums, šiaip mir
tingiesiems, jau nebėra pasie
kiama.

Mūsų smegenų kaktinė skiltis 
yra vėliausiai pas žmogų išsivys
čiusi. Ji. pagal biologus, šalia 
kitų funkcijų “yra susijusi su 
intelektu ir sugebėjimu mąsty
ti bei spręsti" (Lietuvių Enci
klopedija, XXVIII, 166 p.). Ji, 
be abejonės, yra toji priemonė, 
iš kurios atkyla poezija, bet ji 
atkyla ne iš trafaretiškai vadi
namo įsijautimo, o iš sugebėji
mo prasiskverbti iki intuicijos 
ar instinkto (modernioji biologi
ja tarp intelekto ir instinkto ne
mato esminio, tik laipsnišką 
skirtumą). Taigi, kaikurie poe
tai (o tokių nedaug) yra sintezė 
tarp žmogiškojo intelekto ir pa
sąmoninio juslingumo. Toks, 
mano supratimu, yra Henrikas 
Nagys.

Aš sąmoningai skiriu jaus
mingumą nuo juslingumo, jaus
mingumą priskirčiau egotisti- 
nei lyrikai, o Henriką Nagį esu 
linkęs laikyti ne jausminiu, bet 
jusliniu poetu. Juslingumu poe
tas atsigręžia į pasaulį, paskęs
ta jame ir iš pasąmoninės ver
denės išneša į paviršių jau nebe 
savo jautrumą, bet anuos tolius, 
kurių buitimi jo dvasia pri
tvinksta. Todėl Nagys, nutolęs 
nuo savęs, sugeba, pavyzdžiui, 
pasakyti:

Tiktai kartais prabėga 
tolumoj, kur ledinis dangus liečia 

sniegą, 
briedžių bandos ledu 
ir nusineša ant šakotų, aštrių ragų 
didžiulę, paliegusią 
Arktikos saulę.

(ši ir kitos citatos iš "Prisijaukin
siu sakalą”)

Net ir apie save patį kalbėda
mas, jis sugeba prašnekti į mus 
pirmapradžio žmogaus žodžiais:

Rytmečiais 
piešiu 
žilvičio šaka 
juokingus veidus 
ant vandenio

Kitas poetas — Henrikas Ra
dauskas paliko mums žavingą 
poeziją, apgaubtą stikliniu 
gaubtu, po kuriuo ir temperatū
ra, ir drėgmė griežtai kontro
liuojamos. Jis nusigręžė nuo 
žmogiškosios biologinės buities, 
apglėbė vien kultūrą, apribojo 
save tvarkinga eilėdara, poetika 
ir visą savo gyvenimą paaukojo 
barokinei metaforai. Jo poezija 
nesensta — ji sukelia mumyse 
džiaugsmingą estetinį pasiten
kinimą. Tačiau jo pasaulis, kad 
ir patrauklus, po kurio laiko 
verčia mus pabėgti iš stiklinio 
narvo, kad pajustume vėjo dvel
kimą ir lietų, šaltį ir saulės kait
rą. Ne atsitiktinai Rimvydas Šil
bajoris ("Perfection of Exile”) 
Radausko poeziją pavadino inte
lekto aistra.

Kritikas Leonas Miškinas 
(Nyka Niliūnas), “Literatūros 
Lankų” 1953 m. 2 nr. recenzuo
damas Nagį, sako, jog šio, kaip 
ir jo bendraamžių, genetiniame 
taške stovi intelektualinė avan
tiūra. Iš tikro anuomet H. Na
gys, kaip ir kiti mūsų jaunieji 
poetai, brendę jau svetur, buvo 
naujų kelių ir savęs jieškotojai. 
Toks jieškojimas reikalavo ir di
delės intelektualinės pastangos 
bei aistros. Ne atsitiktinai Na
gys yra subtilus poetikos moko
vas, gerai pažįstąs ne tiktai mū
sų, bet ir literatūrinį Vakarų 
pasaulį. Iš laiko perspektyvos 
žiūrint, H. Nagio poezija šian
dieną betgi mums gal kiek ki
taip atrodo. Intelektualinė 
avantiūra nenunešė Nagio į ra- 
dauskišką uždarumą. Intelektas, 
be abejo, yra tas mechanizmas, 
kuris įgalina Nagį kalbiniais 
simboliais bei raidynu išreikšti 
save, bet, iš kitos pusės, kaip 
sako anglų poetas bei klasikinės 
literatūros akademikas, A. E. 
Housman, intelektas nėra poe
zijos versmė; intelektas, iš tik
ro, gali net kenkti poetiniam 
procesui. Anot Housmano, mes 
net ir vertindami poeziją nega
lime pasitikėti intelektu (“The 
Name and Nature of Poetry”).

Manoji poetinė samprata sto
vi kiek arčiau Housmano, negu 
tokių literatūros teoretikų, ku
rie tarp kūrybos ir kritikos de
da kone lygybės ženklą. Todėl 
savuoju žodžiu nepretenduoju į 
jokį kritišką objektyvumą. Na
gio intuicinė poezija (ji nevisa 
tokia) mane kartais pagauna iki 
tokio laipsnio, kad nebeišgaliu 
sekti jos pažodinės prasmės; gy
venu ta nuotaika, kurią poetas 
surašo tarp eilučių, kuri perbė
ga per nugarkaulį elektriniais 
impulsais.

Būsiu apvylęs tuos, kurie ti
kėjosi H. Nagio poezijos anali
zės, interpretacijos ar įverti
nimo bendrame mūsų poezijos 
kontekste. Manasis apsiriboji
mas labai siaura tema turėjo 
betgi aiškų tikslą: pašnekėti 
apie tai, apie ką mūsuose retai 
kalbama.

DRAUGAS. The Lithuanian Friend 
1909-1979. Sukaktuvinis leidinys 70 
metų sukakčiai paminėti. Čikaga 
1979 m. Redagavo kun. V. Rimšelis, 
MIC. Viršeli piešė sesuo M. Merce
des. Išleido Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugija. Spausdino "Drau
go” spaustuvė.

Grožis yra tiesa, tiesa — grožis.
KEATS

Kas yra tiesa?
Šis Pontijaus Piloto klausi

mas Kristui pirmu pažvelgimu 
atrodo naivokas. O tačiau dar ir 
šiandien jis tebėra neatsakytas, 
nors jame glūdi likiminio žmo
gaus gyvenimo kelio gairės, ve
dančios į sritis, kuriose atsis
kleidžia ir jo gyvenimo prasmė, 
ir jos gelmės. Ar ir kada žmo
gaus loginiai ir psichologiniai 
momentai harmoningai susilies 
į viena su tikrove — ir taip, kad 
jis neabejodamas galės pasakyti 
radęs tiesą, niekas negali pasa
kyti.

Šios mintys kyla ir perskai
čius “Tėviškės Žiburiuose” (79. 
III. 1) A. Maceinos straipsnį 
“Menas ir moralė — suaktualė- 
jusi mūsų problema”, svarstan
tį meno ir moralės santykius. 
Tai klausimas, kuris kyla ne tik, 
kaip tai teigia A. Maceina, mo
ralistam sukilus prieš rašytojus. 
Jis rūpi aplamai visiem, kurie 
meno ir moralės susitikimo plo
tuose jieško tiesos.

Jis rūpėjo — ir teberūpi — 
ir man, juoba kad daugelį metų 
dėstant literatūrą su juo vienaip 
ar kitaip tekdavo susidurti: kas 
yra grožis, kas yra menas, ko
dėl vienas — ir tas pats — kū
rinys vieniem patinka, kitiem 
ne, koks pagaliau meno tikslas 
ir kt.

Graži Šalkauskio “Ateitinin
kų ideologijoje” duota meno šū
kio formulė "menas grožiui, 
grožis gyvenimo tobulumui” 
mano mąstymo nepatenkino. 
Lengva sutikti su pirmąją šios 
formulės dalimi — menas gro
žiui. Antroji jos dalis jau kas ki
ta. Niekas neabejoja, kad pvz. ir 
Krėvės “Šarūnas”, ir Mykolai
čio-Putino “Altorių šešėly” — 
puikūs grožinės literatūros vei
kalai. Tačiau ar ir kiek jie tar
nauja gyvenimo tobulumui — 
jau visiškai kitas klausimas.

Atsakymo į šiuos mane ka
muojančius klausimus jieškojau 
ir kitur. Prieš kelerius metus 
— tai buvo 1971 m. — kreipiau
si į žymųjį prancūzų filosofą 
Jacques Maritain’ą. Laišką jam 
rašiau prancūziškai, atsakymas 
buvo angliškas ir, deja, rašytas 
ne jo paties, o Princetono uni
versiteto Diplomuotųjų mokyk
los (Graduate School) dekano 
sekretorės.
Dear Mr. Kavaliūnas:

I am writing in response to your 
recent letter addressed to Professor 
Jacques Maritain. He is In France, 
now in his eighty-eigth, and in very 
delicate health. His doctor has pre
scribed a period of absolute rest; all 
correspondence is forbidden. For 
this reason he cannot comply with 
your request. Please allow me to ex
press his thanks for your interest, 
and his regrets.

Cornelia N. Borgcrhoff
Mano laiškas buvo pavėluo

tas — atsakymo iš didžiojo filo
sofo nesulaukiau. Su dideliu tad 
džiaugsmu puoliau prie A. Ma
ceinos straipsnio, tikėdamasis 
pagaliau rasiąs atsakymą j ne
sustojančiai kvaršinančius klau
simus. šiuo atveju — kurie gi 
meno ir moralės santykiai? Ta
čiau negalėčiau teigti, kad 
džiaugiausi ir A. Maceinos 
straipsnį perskaitęs. Autorius 
savo mąstymus pradeda ir bai
gia nežinojimu. Kalbėdamas 
apie “Striptizą”, sako nedrįstąs 
“teigti, ar ji morali, ar nemora
li”. O straipsnio pabaigoje ir vėl 
skaitome: “Ar iŠ tikro jau taip 
savaime aišku, kad ‘Po Damok
lo kardu’ yra moralesnis kūri
nys, negu ‘Sauja skatikų’ ”?

Mykolaičio-Putino eilėraščio 
žodžiais, “Palaimintas būk, žmo
gaus, nežinojime... ” Bet tai, 
kas ką tik sakyta, joks priekaiš
tas straipsnio autoriui. Anaip
tol — viską ir galutinai žino tik 
tas, kuris nieko nemąsto. Tačiau 
A. Maceinos straipsny randame 
ir kategoriškų teigimų, su ku
riais nelengva sutikti. Sunku 
nepaabejoti, kai autorius sako, 
kad “moralės sąvoka savo esme 
yra asmeninė”.

Manyčiau, kad su šiuo teigi
mu tebūtų galima sutikti tik tuo 
atveju, jei moralės sąvoka ir pa
siliktų tik sąvokos plotmėj. Ta
čiau kas kita, kai ši sąvoka įgy
ja konkrečią formą — virsta 
veiksmu. Tada ji — jau artimo 
problema, nebent žmogus gy
ventų tuščioje saloje, kur nega
lėtų kito nei apvogti, nei jo nu
žudyti. Pagaliau ir Dekalogo 
įsakymai nėra sąlyginiai. Nesa
ko: nevok, nežudyk, jei tau at
rodo, kad tai bloga.

Toliau “Moralus ar nemora
lus”,. A. Maceinos teigimu, “ga

li būti žmogus ir jo veiksmas — 
vidinis ar viršinis. Bet kaip pri
taikyti moralės sąvoką bei nor
mas veikalui?” Čia, man rodos, 
bent iš dalies yra sofistinės min
ties vingiai, o todėl ir turį silp
nas savo puses. Pirma, meno 
veikalas juk ir yra ne kas kita, 
kaip kūrybinio veiksmo vaisius. 
Niekas gi ir nekaltina paties 
meno veikalo kaip juridinio as
mens, o tik jo autorių. Kai kita
dos prancūzų rašytojui G. Flau- 
bert’ui buvo iškelta byla už 
“Madame Bovary”, kaltinamų
jų suole sėdėjo ne jo romanas, 
bet pats autorius — knyga te
buvo tik rašytojo kaltės įrodo
moji medžiaga. Antra, pagaliau 
— ir šiuo atveju svarbiausia — 
A. Maceina kitose savo straips
nio vietose jau teigia, kad kny
ga gali būti nemorali. Kartoju 
jau kitam reikalui cituotą saki
nį: “Ar iš tikro jau taip savai
me aišku, kad ‘Po Damoklo kar
du’ yra moralesnis (mano pa
braukta) kūrinys, negu ‘Sauja 
skatikų’ "?

Kad menas ir moralė yra dvi 
skirtingos ir autonomiškos žmo
giškosios veiklos sritys, kad iŠ 
tikrųjų nėra lengva nustatyti, 
kada meno kūrinys yra nemora
lus, nėra abejonės. Tačiau vis- 
dėlto moralumo ar nemoralumo 
kriterijus kur nors ir koks nors 
turėtų būti — kaip visada ir vi
sais atvejais yra ir tiesa.

Kol kas nors įtikins kitaip, 
esu linkęs manyti, kad meno kū
rinys pereina nemoralumo plot
mėn tada, kai kūrėjas nusideda 
estetikos dėsniam — nemora
lias scenas ar vaizdus pateikia 
turėdamas tam tikrą tikslą ir 
tam tikras tendencijas. Tebūna 
leista šis teigimas pailiustruoti 
palyginimu, kuris, kaip ir apla
mai visi palyginimai, turi visas 
silpnąsias savo puses. Pavyz
džiui, kūninė žmogaus prigimtis 
savaime nieko nepiktina nei 
mene, nei gyvenime. Kokia dau
gybė nuogų merginų ir net be 
jokio fygos lapelio berniukų ta
pyboje, ypač Renesanso laiko
tarpy! O gyvenime — niekas ne
pasipiktintų, jei nuogųjų minia, 
kilus pirtyje gaisrui, pasipiltų 
miesto gatyįje.

Visiškai tačiau kas kita ekshi
bicionizmas — kai koks nors vy
rukas, atsistojęs prie gatvės 
kampo, ima tuos savo “turtus” 
demonstruoti. Tai reiškinys, ku
ris priklauso psichiatrijai ir ku
rį svarsto nenormaliųjų psicho
logija. Nenormalu, kai ir meno 
kūriny — tapyboj ar literatū
roj — vaizdai, veiksmai ar sce
nos atsiranda ne grožiniais su
metimais.

Čia jau ne knygos ar paveiks
lo " kūrėjo moralės problema, 
ku lieko bendro neturi su gro
žiu. Jau čia minėtas Maritain’as 
savo knygoje “The Responsibi
lity of the Artist”, svarstyda
mas moralės ir meno santykių 
klausimus, taip pat pabrėžia kū
rėjo prigimties iškrypimą. Kad 
mano vertimas nenustotų jokio 
šios knygos autoriaus minties 
niuanso, tebūna leista jį paci
tuoti angliškai: “It is possible, 
and probable, that the moral 
conscience of an artist whose 
work is really pernicious is con
taminated by questionable hu
man inclinations, warped ins
tincts, or resentments”.

Aplamai meno ir moralės 
santykių klausimas nėra leng
vas. Tai, kaip ir tiesa, yra žmo
gaus, jo situacijos pasaulyje ir 
jo gyvenimo kelio klausimas. O 
žmogus krikščioniškoje sampra
toje yra transcendentinis. Tran
scendentinis — išeinąs iš to pa
ties šaltinio ir j jį nubanguojan
tis — yra ir gėris, ir grožis. Gra
žiais A.-M. Carre žodžiais, ir 
kasdieninis žmogaus gyvenimas 
paskęsta amžinybėje.

Be A. Maceinos minčių, lie
čiančių meno ir moralės santy

ASTRIDA NARBUTAITE, XIII sk. mokinė Humberside Collegiate gimnazi
joje Toronte, lietuvių skyriuje, kuris buvo {rengtas tautybių dienos proga 
gegužės 12 d. Ji daug prisidėjo prie šio skyriaus (rengimo Nuo t r. V. Šaltmiro

kius, norėtųsi sustoti ir dar prie 
vieno jo teigimo, būtent: “1. 
mūsoji moralės samprata yra 
apspręsta mūsosios kultūros ir 
2. mūsoji moralė yra nepateisi
namai siaura”. Su pirmąja šio 
teiginio dalimi negalima nesu
tikti — gamtinė aplinka, istori
nis tautos ar krašto kelias ir ki
ti veiksniai bent iš dalies ap
sprendžia ir to krašto kultūrą, 
ir moralę. Tai, tarp kitko, labai 
gražiai yra pastebėjusi Madame 
de Stael, kalbėdama apie litera
tūrą: niekas negalįs atspėti, kas 
vyksta to žmogaus sieloje, ku
ris gyvena kitokioje žemėje ir 
kvėpuoja kitokiu oru.

Tačiau antroji A. Maceinos 
teiginio dalis, kad mūsoji mora
lė yra nepateisinamai siaura, 
mane gerokai nustebino. Visų 
pirma, ką reiškia žodis nepatei
sinamai? Savaime aišku, kad jo 
reikšmė neigiama: tai, kas ne
leistina, kas nesiderina su tei
se, kas smerktina.

Kurie gi mūsų moralės pa
grindai? Atsakymo į šį klausi
mą ir vėl jieškau pas Maritain’ą. 
Didelio formato ir arti 600 pus
lapių savo veikale “La Philoso
phic morale” (Moralinė filosofi
ja) Maritain’as doktrininiu po
žiūriu apžvelgia žmonijos mora
linių kelių jieškojimą nuo So
krato ligi Sartre’o. Savaime aiš
ku, sustoja jis ir prie krikščio
niškosios moralės, kuri remiasi 
Dekalogu ir Evangelija, kurią 
jis vadina apreiškimo etika 
(1’ethique revelee) ir kuri žmo
gų transfigūruoja, perkelia ant- 
gamtinėn plotmėn (a l’ordre 
surnaturel). Tai iš esmės religi
nė moralė, kuri remiasi Dievo 
autoritetu ir atsako į egzistenci
nius žmogaus, suprasto krikš
čioniškai, klausimus.

Vargu tad ar begalima nesu
tikti su Maritain’u, šiuo bene 
pačiu žymiuoju tomistinės filo
sofijos (ja remiasi ir Katalikų 
Bažnyčios doktrina) atstovu. O 
gal mūsų moralės sąvoka nepa
teisinamai susiaurinta blogai ją 
interpretuojant? Betgi ar ji iš 
tikrųjų siaura? Kokius gi plo
tus apima, kokias gelmes ir 
augštumas pasiekia vien tik įsa
kymas mylėti savo artimą! įsa
kymas, kurį kaip patį svarbiau
siąjį pabrėžia ir Kristus.

Pagaliau, jei sutiktume su A. 
Maceina, a r nenusikaltimas 
siųsti misijonierius Indijon, ku
rios gyvenimo pavyzdį autorius 
cituoja, ir skelbiant tenai Evan
geliją nepateisinamai siaurinti 
indų moralės sąvoką?

Mįslingas ir A. Maceinos no
ras mūsų moralės sąvoką pra
plėsti H. Keyserlingo veikalo 
citatos kryptimi net kiek paba
rant Vakarus nesugebėjus Vieš
paties palaiminimo “veiskitės ir 
dauginkitės (Pr. 1. 28) paversti 
kūno šventybės pergyvenimu". 
Argi jau taip ir pakiltume augš- 
čiau prie Viešpaties, jeigu pra
dėtume “veistis ir daugintis” 
turgaus aikštėse ir šventovių 
prieangiuose, juoba kad veisi
mos! vietos Dievas nenurodė?

Daug kur ir daug iš ko gali
ma pasimokyti. Galima pasimo
kyti ir iš indų, ypač meno kūry
bos plotmėje. Ir tai pabrėžia 
Thomas Monro savo veikale 
“Oriental Aesthetics”. Bet mo
ralėje — ir duotos H. Keyser
lingo veikalo citatos kryptimi, 
kur indė lankstosi prieš Lingą? 
(Gaila, kad šį žodį A. Maceina 
pridengė lotynišku failus — tu
rime gi stiprų ir vaizdų lietuviš
ką žodį, kuris galbūt būtų pa
keitęs ir visą cituoto teksto 
prasmę).

Savo žodį norėčiau baigti 
klausimu straipsnio autoriui: 
Profesoriau, kas krikščioniui 
yra Dievas ir kas Kristus, jei 
mūsų moralės sąvoka, kuri re
miasi Dekalogu ir Evangelija, 
nepateisinamai siaura?

TRADICINES POEZIJOS DIENOS 
Čikagoje šeštą kartą buvo surengtos 
Jaunimo Centro kavinėje gegužės 
25-26 d. d. Pirmajai vakaronei vado
vavo K. Bradūnas. Savo poezijos pos
mus skaitė: N. Jankutė-Užubalienė, 
A. Tyruolis-Sešplaukis, A. Baronas,
G. Tulauskaitė-Babrauskienė, J. Sva- 
baitė-Gylienė, R. Vėžys, L. Sutema, 
K. Bradūnas. Jų kūrybą papildė po
grindiniai Vilniaus studentų eilėraš
čiai iš leidinio “Alma Mater 400", 
skaityti D. Markelytės. Vakaronę už
baigė B. Gaidžiūno dokumentinis fil
mas, atspindintis lietuvių rašytojų 
bei kultūrininkų gyvenimo ir veik
los akimirkas pokarinėje Vokietijo
je. Vakaronės dalyvių laukė ištisa 
pažįstamų veidų galerija: P. Andriu
šis, B. Brazdžionis. K. Bradūnas. J. 
Brazaitis, K. Grigaitytė, Z. Ivinskis, 
F. Kirša, dr. J. Kaupas, N. Mazalai- 
tė, dr. A. Maceina, A. Nyka-Niliūnas,
H. Radauskas, A. Rūkas, A. Rimvy
das. dr. P. Skardžius. S. Santvaras,
J. Vaičiūnienė, kun. M. Vaitkus, Vy
dūnas ir daug kitų. Daugelis jų jau 
yra iškeliavę amžinybėn, o likusiųjų 
veidus vagoja kasmet didėjančios 
raukšlės. B. Gaidžiūno ir S. Santva- 
ro komentarus šiam filmui buvo 
įrašęs J. Stempužis. Sekančios die
nos vakaronė buvo skirta aktoriaus 
Juozo Palubinsko poezijos rečitaliui, 
kurį jis pradėjo Maironio “Kęstučio 
mirtimi" ir užbaigė B. Brazdžionio 
“Pavasario kelione", tarp jų įpinda
mas ir kitus poetus. J. Palubinskui 
dainomis bei deklamacijomis talki
no seserys Elena ir Ona Blandytės.

BALTIEČIŲ GRAFIKOS IR 
SKULPTŪROS PARODĄ balandžio 
27-29 d. d. Niujorko estų namuose 
surengė baltiečių meno draugija 
“Baltija”. Lietuviams atstovavo dai
lininkai — Vytautas Ignas, Vytautas
K. Jonynas, Vida Krištolaitytė, Ele
na Urbaitytė ir Romas Viesulas. V. 
K. Jonynas buvo išstatęs ir tris savo 
skulptūras. Viena jų buvo tik aliu
minio modelis jo sukurtos ir Brook- 
lyno kolegijos aikštėje pastatytos 
25 pėdu augščio skulptūros. Parodos 
proga jvyko ir jaunųjų talentų va
karas, vadovaujamas N. Umbrazai- 
tės. Jame dalyvavo jaunieji daininin
kai, instrumentalistai, poetai, skaito
vai. Savo eilėraščius deklamavo Vy
tas Bakaitis, juos papildydamas ki
tų mūsų poetų kūriniais, išverstais 
į anglų kalbą.

DU LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS AKTO signatarus — Stepo
ną Kairį ir Petrą Klimą gegužės 13 
d. pagerbė Niujorko lietuviai, susi
rinkę mažojoje Kultūros židinio sa
lėje. Minėjimas buvo susietas su 
dviem sukaktim: šimtuoju S. Kairio 
gimtadieniu ir P. Klimo mirties de
šimtmečiu. įvadiniu žodžiu ji pradė
jo rengėjų komiteto pirm. S. Jasai
tienė. Sveikino gen. konsulas A. Si
mutis. Apie P. Klimą kalbėjo su juo 
Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje 
dirbęs dabartinis Lietuvos atstovas 
Vašingtone dr. Stasys Bačkis, apie 
S. Kairį — buvęs VLIKo vicepirm. 
J. Valaitis. Koncertinę programą at
liko M. K. Čiurlionio ansamblio 
kanklininkė Mirga Bankaitytė iš 
Klevelando. Ištraukas iš abiejų sig
nataru atsiminimų knygų skaitė dra
mos teatro veteranas Henrikas Ka
činskas, prie jų prijungdamas Oska
ro Milašiaus ir Balio Sruogos kūry
bos.

AMERIKOS AKADEMIJA ROMO
JE gegužės pradžioje surengė dail. 
Romo Viesulo grafikos darbų paro
dą jo kūrybinio darbo 30 metų su
kakčiai paminėti. Tai buvo jau ant
roji dail. R. Viesulo paroda Romoje, 
kuriai jis atsiuntė 30 kūrinių — li
tografijų, ofortų, bespalvių reljefi
nių spaudinių, didelio formato lino
leumo raižinių, atspaustų ant dro
bės. Buvo išstatytas ir lietuviškų 
raudų ciklas. Dail. R. Viesulas gyve
na Filadelfijoje, vadovauja grafikos 
klasei Temple universiteto Taylor 
meno mokykloje.

KANADOS IMIGRACIJOS MINIS
TERIJOS biuletenis "Kaleidoscope 
Canada" gegužės laidoje paminėjo 
lietuvio R. J. Krickaus veikalą “Pur
suing the American Dream” ("Ame
rikietiško sapno keliu"), išleistą 
Doubleday leidyklos 1976 m. Auto
rius jame apžvelgia etninę XX š. po
litiką Amerikoje, jos vaidmenį atei
čiai, reikalingas reformas. Studijo
je išsamiai paliečiamos etninių gru
pių nuotaikos, darbo unijų bei kitų 
organizacijų įtaka, tų etninių grupių 
augimas Amerikos bendruomenėje 
ir jo istorinės, socialinės bei politi
nės priežastys.

DAIL. MARIJOS TŪBELYTES- 
KUHLMAN tapybos darbų paroda, 
globojama “Giedros” korporacijos, 
gegužės 25 — birželio 3 d. d. (vyko 
Čikagos Jaunimo Centre, M. K. Čiur
lionio galerijoje. Atidaryme "Gied
ros" vardu kalbėjo D. Slenienė, o su 
dailininke bei jos kūryba supažindi
no M. Rudienė. J. Tūbelytė jau se
nokai su šeima gyvena ir kuria Tai
wane, Tautinėje Kinijoje. Jos darbai 
dvelkė Tolimųjų Rytų egzotika ir 
peizažuose, ir gėlių natiurmortuose, 
ir žmonių portretuose. Kadaise to
kia egzotika pasižymėjo velionis 
dail. Jonas Rimša, o dabar panašia 
kryptimi žengia dail. M. Tūbelytė. 
Apie Taiwano salą M. Tūbelytė kal
bėjo “Giedros” korporacijos birželio 
1 d. surengtoje vakaronėje Jaunimo 
Centro kavinėje.

“POEZIJOS PAVASARIS-79” pen- 
kioliktą kartą buvo švenčiamas ge
gužės 25-27 d. d. Jo renginiuose šie
met pirmą kartą dalyvavo Vengri, 
jos ir R. Vokietijos poetai. Šventė 
buvo pradėta Kaune, J. Janonio aikš
tėj, gaudžiant Istorinio muzėjaus var
pams. Dalyviai gėlėmis papuošė čia 
palaidotos Salomėjos Nėries kapą, 
aktoriai skaitė jos eilėraščius. Oficia
lus “Poezijos pavasario-79” atidaro
mas įvyko Palemone, ant Kauno mav 
rių kranto, kur buvo uždegtas šven) 
tints aukuras. Tradicini šios šver^ 
tės prizą gavo poetas Algimantas Mi- 
kutą už geriausią 1978 m. eilėraščių 
knygą "Švytuoklė”. Vilkaviškio ra
jono S. Nėries kolchozo premija už 
geriausius eilėraščius kaimo temati
ka įteikta A. Žukauskui. Dirbtinio 
pluošto gamyklos atstovai atminimo 
dovaną paskyrė jauniausiai poetai 
R. Belickaitei, debiutavusiai šieme
tinėje "Poezijos pavasario” antolo
gijoje. Poetų grupės lankėsi Klaipė
doje, Panevėžyje, Trakuose, o baig
miniam vakarui susirinko Vilniuje, 
čia juos pasveikino Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos pirm. A. Maldoniį. 
Vilniaus radijo matavimo prietaisų 
gamyklos prizą gavo poetas E. Ma- 
tuzevičius už eilėraščių vertimus. 
Poetai skaitė originalius savo kūry
bos posmus bei kitų poetų poezijos 
vertimus. Koncertinę programą atli
ko Vilniaus berniukų choras "Ąžuo
liukas" ir vargonininkas B. Vasi
liauskas.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
l savo repertuarą (traukė vengrų 
dramaturgo A. Kerteso dviejų dalių 
komediją "Vardinės”. Spektaklį pa
ruošė Vengrijos Debreceno miesto 
M. čokonajo teatro vyr. rež. J. San
dūras, scenovaizdžius sukūrė dali. S. 
Kanaverskytė. Klaipėda ir Debrece
nas turi glaudžius kultūrinio bendra
darbiavimo ryšius. “Vardiniu" kome
diją pasirinko klaipėdiečiai teatra
lai, apsilankę Debrecene. Už ją 
vengrams bus atsilyginta J. Grušo 
pjese "Meilė, džiazas ir velnias", ku
rią š( rudeni Debrecene pastatys vyr. 
rež. P. Gaidys.

SOVIETU SĄJUNGOS 1979 M. 
PREMIJŲ kandidatų sąraše yra ir 
trys lietuviai. Lietuvos Mokslų Aka
demijos matematikos ir kiberneti
kos instituto direktorius Vytautas 
Statulevičius su kitais sovietų moks
lininkais yra pasiūlytas valstybinei 
premijai už darbų ciklą "Tikimybių 
teorijos asimptotiniai metodai". Vil
niaus universiteto bendrosios chirur
gijos katedros vedėjas prof. dr. Al
gimantas Marcinkevičius ( sąrašą yra 
Įtrauktas su kitais sovietų mokslinin
kais už dirbtinių širdies vožtuvų pa
ruošimą, sukūrimą, jų protezavimo 
operacijų (diegimą | klinikinę prak
tiką. Vilkaviškio rajono J. Janonio 
kolchozo brigadininkė Janina Laba- 
šauskienė kandidate parinkta už pa
žangią pašarų gamybos technologiją.

VICTORIA DE LOS ANGELES, 
žymusis Ispanijos sopranas, su kon
certais lankėsi Vilniuje ir Kaune. J 
jų programą buvo įtraukti klasiki
niai A. Skarlačio, G. B. Pergolesio, 
G. F. Haendelio, F. Schuberto, R. 
Schumanno, J. Brahmso, G. U. Fau- 
re kūriniai. Antroji dalis buvo skir
ta ispanų kompozitorių E. Grandios- 
so, M. de Falla, Ch. Rodriguez dai
noms. Solistei akompanavo pianistas 
M. Zanetis. Victoria de los Angeles 
dainininkės karjerą pradėjo maž
daug prieš 30 metų gimtojoje Bar- 
celonoje, laimėjo tarptautini kon
kursą Šveicarijoje. Sis laimėjimas 
jai atvėrė duris į žymiausius operos 
teatrus bei koncertines sales pasau
lyje. Ją taingi išgarsino labai didelis 
(dainuotų plokštelių skaičius.

VILNIAUS MENO DARBUOTOJU 
RŪMUOSE veikiantis kūrybinio jau
nimo klubas vilniečius pakvietė į 
originalų renginj "Jaunojo poeto ir 
skaitovo valanda". Su trim jaunais 
poetais — Valdu Kukulu, Vladu 
Braziūnu ir Paulina žemgulyte vaka
ro dalyvius supažindino R. Venc
kus, vienas šio klubo organizatorių. 
Tų poetų eilėraščiai yra dažnai 
spausdinami periodinėje spaudoje. 
V. Kukulas yra išleisdinę savo pir
mąją poezijos knygą "Augimo neri
mas”. Visi trys poetai skaitė nau
jausius savo eilėraščius, o jiems tal
kino Vilniaus konservatorijos akto
riaus meistriškumo katedros IV kur
so studentai.

PEDAGOGINIAME K. PREIKŠO 
INSTITUTE Šiauliuose prieš penke
rius metus darbą pradėjo senosios 
muzikos ansamblis, vadovaujamas 
Sigito Vaičiulionio. Remdamasis se
nąja baroko ir renesanso muzika, an
samblis rengdavo naujametinius mu
zikos ir poezijos spektaklius “Heroi- 
ca”, senosios muzikos savaites, o šie
met suorganizavo stambų senosios 
muzikos ansamblių festivalį. Už kon
certinę veiklą šiam jaunimo ansamb
liui buvo suteiktas liaudies kolekty
vo vardas. Penkmečio proga ansamb
lis pasivadino “Polifonija”.

MOKSLINE LIETUVOS TERA
PEUTŲ KONFERENCIJA Panevė
žyje dvi dienas nagrinėjo inkstų ir 
plaučių ligų klinikinės fiziologijos 
bei epidemiologijos klausimus. Taip 
pat buvo aptartos medicininės eti
kos, dorovinio gydytojų auklėjimo 
problemos, terapeutų uždaviniai da
bartinės specializuotos medicinos 
sąlygomis. v Kgt,
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R. CHOLKAN & CO.
REAL ESTATE

JANE-ANNETTE, atskiras mūrinis, 5 kambarių vienaaugštis; gara
žas su plačiu privačiu jvažiavimu, gražus kiemas; prašoma kaina — 
$64.900.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambariai per du augštus, atskiras na
mas, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas garažas su privačiu įvažia
vimu; gražus vaizdas.
SOUTH KINGSWaL didžiulis, vos keleto metu senumo 6 kamba
riu vienaaugštis (backsplit); pilnai užbaigtas rūsys, 3 prausyklos, 
garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK-BLOOR, originalus 6 butų, atskiras, mūrinis pastatas 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.
INDIAN RD.-BLOOR, 13 kambarių mūrinis namas, 5 prausyklos, 
5 virtuvės, garažai; gauna per $12.000 metinių pajamų; netoli Lie
tuvių Namų. 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

Klevelando lietuvių surengtoje baltiečių demonstracijoje prieš sovietinę ver
giją ir naująjį pilietybės įstatymą jaunimas degina sovietines vėliavas

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Registracija Wasagos stovyklai jau 

yra prasidėjusi. Būtina žinoti sto
vyklautojų skaičius, todėl prašome 
užsiregistruoti iki birželio 30 d. Sto
vyklaujama nuo liepos 15 iki 28 d. 
Stovykloje daug dėmesio bus krei
piama į atskirus stovyklautojus, ku
rie bus suskirstyti į mažas grupes, 
šiais laikais jaunimui nėra lengva 
atskirti vertybes, kai visa aplinka 
yra priešinga krikščionybei. Užtat 
programą sudarant ypatingas dėme
sys buvo kreipiamas į krikščioniš
kąsias vertybes. Nors stovykla yra 
ir poilsio laikas, tačiau ateitininkų 
stovykloje daug dėmesio skiriama 
jaunimo auklėjimui. Tai daroma ne 
paskaitų, bet pasikalbėjimų forma, 
kaip galima daugiau įtraukiant pa
čius stovyklautojus. Stovyklaujančių 
amžius — 7 — 18 m. Registracijos 
blankai gaunami Prisikėlimo para
pijos raštinėje ir pas dr. O. Gustai
nienę, kuri teikia visas informacijas 
stovyklos reikalais.

Laukiame stovyklautojų iš Hamil
tono, Londono, Windsoro, iš mažes
nių lietuviškų kolonijų ir taip pat iš 
J. A. V.

BARBENS

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.

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

skambinkite 489-1543.

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

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 10% 
term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
pensijų ir namų s-tas 9’/į %
taupomąsias s-tas  9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 10’/2%
nekiln. turto 10,/4%
investacines 10’/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
------------------------o-----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERJ)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

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

TELEVISIONU f l' U J i'O Savininkas — V. SIMINKEVItlUS

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

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

Lietuviška 
maisto 

krautuvė

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prancūzų ir anglų kalboms. Ga 
lutinį žodį šiuo klausimu buvo 
paprašytas tarti augščiausiasis 
Kanados teismas, kuris bylą 
nutraukė dėl prasidedančių va
saros atostogų ir sprendimą ža
da padaryti tik rudenį. Atrodo, 
ši augščiausioji teisinė Kanados 
institucija pasisakys už abiejų 
kalbų lygybę Kvebeko teismuo
se ir parlamente. Tokiu atveju 
Kvebeko prancūzų kalbos įsta
tyme nr. 101 greičiausiai teks 
pakeisti tuos du paragrafus.

Kanados statistikos duome
nimis, bedarbių skaičius gegu
žės mėnesį sumažėjo 107.000. 
Balandyje jų buvo 943.000, o 
gegužės mėnesį — 836.000. Pro
centiniu požiūriu konstatuoja
mas labai nežymus sumažėji
mas nuo 7,9 iki 7,7. Lyginant 
su kitomis valstybėmis, nedar
bo problema Kanadoje tebėra 
aštri. Pagal paskutinius duome
nis bedarbiai Japonijoje tesuda
ro 2,1% darbo jėgos, V. Vokie
tijoje — 3,9'/ , Britanijoje — 
5,4%, JAV — nepilnus 67<, 
Prancūzijoje — 6%.

Naujasis Kanados iždo min. 
S. Stevensas, siekdamas val
džios išlaidų sumažinimo, su
stabdė valdžios tarnautojų sam
dymą dviejų mėnesių laikotar
pyje. Šiuo žingsniu tikimasi jų 
skaičių apkarpyti 5.000 ir su
taupyti $100 milijonų. Rinkimi
niame vajuje konservatorių 
partija buvo pasisakiusi už dar 
didesnį valdžios tarnautojų su
mažinimą net 60.000. Kanada 
dabar jų turi 238.000 armiją. 
Pasak S. Stevenso, pradinis tar
nautojų skaičiaus apkarpymas 
samdymo sustabdymu neturi 
nieko bendro su rinkiminiu įsi
pareigojimu. Jis bus sprendžia
mas tada, kai ministerial susi
pažins su visomis savo institu
cijomis. Naujoji Kanados užsie
nio reikalų ministerė F. MacDo
nald paprašė Kanados ambasa
dorių Prancūzijai G. Pelletierą 
ir toliau eiti šias pareigas, nors 
jis yra buvęs premjero P. E. 
Trudeau ministerių kabineto 
nariu bei bičiuliu.

Didžiausią galvosūkį premje
rui J. Clarkui sudaro rinkimi
nis įsipareigojimas perkelti Ka
nados ambasadą Izraelyje iš 
Tel Avivo į Jeruzalę. Dėl arabų 
valstybių pradėto ekonominio 
bei prekybinio grasinimo susi
rūpino ir kaikurių Kanados fir
mų vadovybės. “Westinghouse” 
bendrovė Hamiltone, Ont., tei
gia, kad ji buvo beveik pasira
šiusi $85 milijonų sutartį su Li
bija už šią sumą tiekti elektros 
generatorius. Libija dabar stai
ga nutraukė sutarties derybas. 
Telefono bendrovė “Bell Cana
da” taip pat nuogąstauja, kad 
Saudi Arabija gali atšaukti $1,5 
bilijono vertės sutartį, pagal 
kurią kanadiečiai būtų sumo
derninę tos šalies telefono sis
temą. Ateityje šią sutartį buvo 
tikimasi praplėsti iki $3 bilijo
nų. Ore pakibo ir “Betchel Ca
nada” bendrovės $700 milijo
nų sutartis su Alžerija parūpin
ti jai įrenginius natūralių dujų 
sistemai. Mažesnės vertės užsa
kymų iš arabų valstybių turi ir 
daugelis kitų kanadiškų firmų. 
Kanados žydų organizacijos, 
kurioms tas neatsargus J. Clar- 
ko pažadas buvo skirtas, reika
lauja jo įgyvendinimo, nepaisy
damos galimo visos Kanados 
nukentėjimo. Joms politinis Iz
raelio laimėjimas yra svarbes
nis už gresiančią ekonominę ža
lą Kanadai.

Naujasis Kanados finansų 
min. J. Crosbie, išrinktas New- 
foundlandijoje, įvairiems šios 
neturtingos provincijos projek
tams jau paskyrė $57 milijonus 
pagal dvi sutartis. Valstybės 
sekretorius D. MacDonaldas,

siekdamas lėšų taupymo, per
žiūri kultūrines ir tautinės vie
nybės programas, kurios pernai 
mokesčių mokėtojams Kanado
je kainavo $12 milijonų. Kana
dos Dienai liepos 1 pernai buvo 
išleisti $5 milijonai, šiemetinei 
šventei šią sumą buvusi prem
jero P. E. Trudeau vyriausybė 
sumažino iki $3,8 bilijono. Da
bartinis valstybės sekr. D. Mac
Donaldas šį tautinės šventės 
biudžetą patvirtino, bet gali ap
karpyti lėšas kitoms progra
moms. Kadangi liepos 1 šiemet 
bus sekmadienį, prabilo ir On
tario vartotojų bei komercinių 
reikalų min. F. Drea. Tą dieną 
restoranams, barams, pobūviams 
su alkoholiniais gėrimais nebus 
taikomas sekmadienio įstaty
mas. Jie visi galės veikti kaip ei
linę savaitės dieną.

Prekybinės Taivano atstovy
bės vadovas H. K. Shao Toronte 
pranešė, kad tautinė Kinija už 
šimtus milijonų dolerių nori 
pirkti kanadiškų gaminių. Šiuo 
metu jau nupirkta už $45 mili
jonus 100.000 tonų kukurūzų, 
54.000 sojos pupelių, 74.000 to
nų kviečių. Pabrėžiama, kad 
Taiwanui nereikia kredito, nes 
turi pakankamai pinigų už pir
kinius atsilyginti. H. K. Shao 
Albertoje nori užpirkti didelį 
kiekį akmens anglies ilgesniam 
laikotarpiui. Jis taipgi pabrėžė, 
kad prekybiniams "ryšiams su
intensyvinti Kanada turi atida
ryti savo prekybos atstovybę 
Taiwane. Diplomatinius ryšius 
su tautine Kinija 1970 m. nu
traukė premjero P. E. Trudeau 
vyriausybė, oficialiai pripažinu
si komunistinės Kinijos vyriau
sybę. Neseniai panašiai pasiel
gė ir JAV, bet prez. J. Carterio 
vyriausybė Taiwane atidarė JAV 
prekybos atstovybę. H. K. Shao 
tikisi, kad jos pavyzdžiu paseks 
ir naujasis Kanados premjeras 
J. Cįarkas.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyla — birže

lio 23-24 d. d. Skautai renkasi prie 
būklo šeštadienį, 8 v. r.

• Skautai vyčiai iškylaus birželio 
23-24 d. d. Romuvoje. Kviečiami vi
si.

• “Rambyno” tunto draugininkų 
ir adjutantų posėdis — birželio 25 
d., 7.30 v. v., skautų būkle. Dalyvau
ja visi uniformuoti.

• XVII Romuvos stovykla, šiais 
metais minint Vilniaus un-to 400 m. 
sukaktį, rengėjų nutarimu pavadin
ta Vilniaus vardu ir priimtas stovyk
los šūkis: “Vilniaus* mokslas, skau- 
tija — mūsų šūkis Lietuva”.

• Svarbus “Vilniaus" stovyklos 
vadovybės posėdis su stovyklautojų 
tėvais šaukiamas birželio 26 d., 7.30 
v. v., L. Namų Gedimino menėje. 
Kviečiami nors vienas iš šeimos da
lyvauti. Po pranešimų — diskusijos 
ir vaišės.

• L. S. Fondo bendralaiškio 10 nr. 
pateikiama diagraminė aukų rinki
mo statistika. Pirmauja Worceste- 
ris ir Klevelandas. 1978 m. palūka
nos siekė $2,253 sumą. Valdybos nu
tarimu paremtos vadovų mokyklos, 
Europos ir P. Amerikos rajonai, 
“Skautų Aidas”. C. S.

DVIBUTtS (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.

INDIAN RD.-BLOOR, dvibutis (duplex), 11 kambarių sumodernin
tas, vandeniu šildomas; 3 garažai, arti Lietuvių Namų; įmokėti apie 
$30.000; lieka viena skola.

JANE-BLOOR, atskiras, per 2 augštu. Vidus moderniai atremon
tuotas; yra maudykla, 3 prausyklos; vandeniu šildomas; pirtis (sau
na); pilnai užbaigtas rūsys. Kaina — $105.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb k > a 
TORONTO LIETUVIŲ Į* 
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

IMA:

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

PRANEŠIMAS 
apie šių metu 
ROMUVOS 
STOVYKLĄ 

įvyks 1979 m, birželio 26, 
antradienį, 7.30 v.v., 

Toronto Lietuvių Namuose,
Gedimino pilies menėje

PROGRAMA:
1. tėvų priėmimas
2. supažindinimas su stovyk

los tvarka, programa, 
vadovybe, registracija;

3. kavutė.
Kviečiame visus 
stovyklautojus ir tėvus.

Toronto ir Hamiltono 
skautų-skaučių tuntai

G^SI’OlilAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tradicinės Pabaltijo ir Gudijos 
lengvosios atletikos pirmenybės įvy
ko centriniame Vilniaus “Žalgirio” 
stadijone. Pirmą vietą su 409 taškais 
laimėjo Gudijos sportininkai. Lietu
vos rinktinė su 325,5 tšk. užėmė II 
vietą, III palikusi Latviją (229 tšk.), 
IV — Estiją (256,5 tšk.). Lietuvos 
sportininkams ypač sėkmingos buvo 
estafetės, apvainikuotos trim naujais 
rekordais. Moterų 4 x 100 m estafe
tėje pirmą vietą su nauju Lietuvos 
rekordu 3 min. 39 sek. laimėjo V. 
Valiūnaitė, A. Mendzorytė, T. Laz- 
dovskaja ir A. Kasteckaja. Vyrų 4 x 
200 m estafetėje greičiausi buvo A. 
Ziuskovas, R. Aukštuolis, V. Pavilio
nis ir R. Valiulis. Naujasis jų rekor
das — 1 min. 25,6 sek. Nors vyrų 
4 x 800 m estafetėje R. Visockas, A. 
Laucius, A. Jackevičius ir E. Petri
kas tebuvo treti, bėgimą jie užbaigė 
rekordiniu Lietuvos laiku — per 7 
min. 31,1 sek. Pergalės, o gal ir nau
jo rekordo galima buvo tikėtis ir 
vyrų 4 x 100 m estafetėje, bet į sta- 
dijoną neatvyko šios rungties dalyvis 
Aleksandras Ganža. Jį teko pakeisti 
A. Pilibaičiu, nuvargusiu po 400 m 
bėgimo su kliūtimis.

Baigminės Lietuvos vandensvydžio 
1979 m. pirmenybių kovos vyko Kau
no “Pluošto" baseine. Pirmenybes 
12-tą kartą iš eilės laimėjo Kauno 
"Raudonojo Spalio" įmonės koman
da — A. Vasiliauskas, V. Cariovas, 
V. Snieška, V. Alekperlis, V. Kaspe- 
raitis, Z. Urboševičius, R. Grodickis, 
A. Kubilius, A. Fakurdinovas ir A. 
Statkevičius. Si komanda, treniruo
jama J. Cirūno ir A. Babavičiaus, 
baigminėse kovose Kauno "Politech
niką" įveikė 15:4, Kauno '•Šviesą" — 
14:3 ir Vilniaus "Delfiną" — 11:7. 
Pirmenybėse "Raudonasis Spalis" 
surinko net 30 taškų. Antroji vieta 
teko "Delfinui" su 17 taškų, trečioji

— kauniečių moksleivių “Švietimo” 
komandai su 14 taškų.

Tarptautines klasikinių imtynių 
varžybas Bukarešte surengė Rumu
nijos atletai, kurie yra Europos čem
pionai. Su Sovietų Sąjungos “Dina
mo" rinktine į varžybas buvo nuvy
kęs Kauno kūno kultūros instituto 
atstovas V. Mizgaitis, tarptautinės 
klasės sporto meistras. Pussunkio 
svorio kategorijoje jis laimėjo I 
vietą, nugalėjęs visus varžovus.

XVIII-jų Lietuvos moterų rankinio 
pirmenybių baigminės kovos vyko 
Vilniuje. Pirmą vietą su 28 taškais 
palyginti lengvai laimėjo Kauno kū
no kultūros instituto komanda “At
letas". Antron vieton iškopė ryžtin
gai kovojusi kauniečių komanda 
“Žydriosios liepsnelės", surinkusi 
23 taškus. Vilniaus universiteto 
"Mokslo" komandai teko III vieta su 
19 taškų. Blankokai sužaidė Vilniaus 
“Eglė" — dvi jos žaidėjos baigmi
niame rate negalėjo dalyvauti dėl 
susižeidimų, o viena buvo išvykusi j 
Rumuniją. “Eglė" rungtynes su “At
letu” pralaimėjo 22:16, su "žydrio
siomis liepsnelėmis” — 26:22 ir at
sidūrė tik IV vietoje. “Eglei* ant 
kulnų pradeda lipti Šiaulių "Elnio” 
rankininkės, treniruojamos M. Pra- 
kapo. Jos jau du sezonus iš eilės pra
lenkė Kauno politechnikos instituto 
rankininkių "Politechnikos" koman
dą.
HAMILTONO KOVAS

Kanados stalo teniso pirmenybėse 
Toronte jaunių grupėje dalyvavo 
penkios kovietės. Meisterės vardą že
miau 13 m. klasėje laimėjo Daiva 
Koperskytė, baigmėje įveikdama G. 
Dalley 21:14, 21:11. Mišriame dve
jete Daiva žaidė su P. Parulekar, 
nugalėdama kiniečių atstovus 21:18, 
21:14. Sveikiname jauną lietuvaitę, 
Kanados meisterę. Nuoširdi padėka 
mergaičių trenerei V. Subatnikaitei.

K. B.

10% 
9'/2%
914% 
91/4% 
8’/4% 
6%

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

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių

101/2% už asm. paskolas

1014% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną >: 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 
ANGELE E. KAUNIENE 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

REALTOR*

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

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbolis

CTEDUAll’C Ell DC 406 Roncesvalles Avė.OI ErnAI! O r ŪKO 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 e

ANKA & PETER/photogrdphers

2374 Bbor Street \<6st, 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 mechaninia, taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



© SKAITYTO JAI PASISAKO
KLAIDINANTI PRIELAIDA

K. Radvila savo rašiny “Dviem 
opiais klausimais” (“L. Lietuva” 
1979. IV. 19) paskelbė apie mane ir 
mano straipsni "Ne rankas, bet gal
vas augštyn” (“T. Žiburiai”, 1979. 
IV. S) gana nekuklią prielaidą, kuri, 
be abejonės, bus suklaidinusi nevie
ną skaitytoją.

Jis rašo: “Menamų žudikų (žydų 
šaudytojų, A.K.) medžioklė prasidė
jo tuoj pat, žlugus vokiečių nacių 
galybei... J šią naikintojų medžiok
lę yra įsijungę ir lietuviai kaip in
dividai ir organizuotai... Paskutinis 
įsijungė tūlas A. Kalnius su savo 
straipsniu “Ne rankas, bet galvas 
augštyn”. Ponas Kalnius siūlo anke
tinės sistemos būdu surankioti visus 
menamus žudikus, tuomi būtų nu
šluostyta lietuvių tautai tepama dė
mė."

Aš niekad, niekur ir iš nieko ne
girdėjau, kad lietuviai individualiai 
ir netgi organizuotai dalyvautų žydų 
žudikų medžioklėje. Bent jau Kana
doje tokių užmojų tikrai nebuvo. 
Nors Amerikoje nemaža lietuvių 
prieš vienas kitą galanda kirvius, 
bet sunku tikėti, kad jie šiuo klau
simu būtų "taip toli pažengę”.

Kaip tad K. Radvila galėjo mane 
| tokią gaudynių akciją įjungti? Aš 
juk apie ją savo straipsnyje nesu nė 
užsiminęs! Mano straipsnio tikslas 
buvo paraginti mūsų baigiančią iš
mirti kartą rinkti ir užrašyti įvykius 
iš žydų tragedijos Lietuvoje, sie
kiant atremti sunkius žydų kaltini
mus mūsų tautai. Trumpai net nu
rodžiau, kokia medžiaga turėtų būti

Old MillTailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

13 dieni/ su giminėm!
Organizuojamos dvi puikiai 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

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

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

ĮSTAIGOS 233-3323

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

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

Smulkesnių informacijų teirautis:

V. B A Č Ė N A S 
telefonas 533-3531

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

BALIO MASKELIŪNO 
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 •

V EACEMAS
All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

renkama. Iš to jokiu būdu negalima 
spręsti, jog tai yra kažkoks anketi
nis būdas surankioti žydų žudikus ir 
tik tuo nušluostyti žydų tepamą lie
tuvių tautai dėmę. Ne, tokiu būdu 
mes tą dėmę tik padidintume.

K. Radvila mano, kad mūsų jėgas 
reikia skirti tautos laisvei iškovoti. 
Tai tiesa. Bet atsimintina, kad šalia 
laisvės tautai yra labai svarbi ir jos 
garbė. Tautai, kurios garbė kitų aky
se yra suniekinta, sunkiau yra ir lais
vę atgauti.

A. Kalnius

TAIP AUKLĖJA VAIKUS
Iš pavergtos Lietuvos gavau eilė

rašti, kurj turi išmokti vaikai mo
kyklose. Juo siekiama įdiegti vai
kams meilę “didžio Lenino šaliai" 
— Sov. Sąjungai.

Mylėki partiją, vaikuti, 
Kaip savo motiną myli. 
Tave lyg pumpurą gležnuti 
Išsaugos Lenino šalis.

Tave nuo priešo ji apgynė 
Ranka galinga ir tvirta. 
Visa tėvynė lenininė — 
Jos darbo rankų sukurta.

Ir tu gali kuo nori būti 
Tik didžio Lenino šaly. 
Mylėki partiją, vaikuti, 
Kaip savo motiną myli.

Sault Ste. Marle
(Atkelta iš 4-to psl.)

Prieš atvykdamas | mūsų miestą, 
Antanas buvo aktyvus Hamiltono 
klubo “Giedraitis” narys. Dabar jis 
priklauso Sault Ste. Marie Medžio
tojų ir Žūklautojų Klubui "Briedis”.

Šio mėnesio pabaigoje jis ruošiasi 
dalyvauti kaip Ontario atstovas Ka
nados varžybose Vankuveryje. Lin
kime Antanui daug sėkmės. V. S.

PASIKEITĖ KLUBO VALDYBA. 
Medžiotojų ir žūklautojų Klubas 
"Briedis" š.m. gegužės 6 d. metinia
me susirinkime išrinko naują valdy
bą: pirm. Vladas Mockus, sekr. Hen
rikas Matijošaitis, ižd. Vyt. Skaržins- 
kas, šaudymo-žvejojimo vadovas Jo
nas Riauka, parengimų — Regina 
Galinienė ir Auksė Kantautienė. Lin
kime valdybai sėkmės ir pasistengti 
jau pradėjus} liesėti “Briedi” atga
nyti.

RUOŠIAMA GEGUŽINĖ. Liepos 
1 d. V. A. Skaržinskų ūkyje prie 
“Root River' klubo valdyba ruošia 
pirmąją šių metų gegužinę. Veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais. Visi 
atvykę bus gerai pavaišinti. Valdyba

• Sv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kuri galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

Lietuvių Fondo 
parama veiklai
Kanados Lietuvių Fondo 

1978 m. pelnas paskirstytas 
tarybos posėdyje 

1979 m. birželio 2 d.
1. IV Pasaulio Lietuvių

Jaunimo Kongresui $3000
2. Vasario 16 gimnazijai 1000
3. Toronto Lietuvių

Pensininkų Klubui 100
4. Montrealio lietuvių

stovyklavietei 400
5. “Tėviškės žiburiams” —

savaitraščiui 300
6. “Ar kalbate lietuviškai”

vadovėlio išleidimui 200
7. Montrealio Jaunimo

Ansambliui “Gintaras" 200
8. Prisikėlimo Parapijos Sporto

Klubui "Aušra” 200
9. Toronto Liet. Tautinių Šokių

Grupei “Atžalynas” 200
10. A. Kantauto bibliografijos

išleidimui (II dalis) 3000
11. “Lietuviai Argentinoje”

III dalies išleidimui 200
12. Hamiltono Liet. Dramos

Grupei “Aukuras” ............... 100
13. Ateitininkų tėvų komitetui 100
14. Lietuvių skautų-čių

stovyklavietei "Romuva" 200
15. “Nepriklausomai Lietuvai”

— savaitraščiui ................... 300
16. LSST Vilniaus rinktinei 100
17. Montrealio Lietuvių Sporto

Klubui "Tauras” 200
18. Montrealio skaučių tuntui

“Neringa” ............................. 100
19. Kanados Lietuvių Katalikių

Moterų Draugijai 100
20. Londono ansambliui

“Baltija" 100
21. Dainos vienetui “Volungė” 100
22. Tautos Fondui 200
23. Vienetui “Vasaros garsai” 100
24. "Speak Up” — anglų kalba

laikraščiui 200
25. Pasaulio Liet. Jaunimo

Sąjungos Ryšių Centrui 200
26. Hamiltono mergaičių chorui

“Aidas” 200
27. Hamiltono Liet. Sporto

Klubui "Kovas” 200
28. Vasario 16 Gimnazijai Remti

Komitetui 1000
29. Lietuvių Sporto Klubui

“Vytis” ................................... 200
30. Lietuvių Katalikų Bažnyčios

Kronikoms Leisti S-gai 300
31. KLB kultūros komisijai 400
32. KLB švietimo komisijai 1100

KL Fondo tarybos nutarimu pra
šoma visas pašalpas gavusias orga
nizacijas pateikti išsamų pašaipų pa
naudojimą. Visa tai gali atsiliepti 
kitų metų pašalpas skirstant.

KLF VALDYBA

Šypsenos
Raudonasis teisingumas

Viename raudonosios Kinijos 
kalėjime kalbasi du kaliniai:

— Už ką čia patekai?
— Buvau komunos virtuvės 

virėju "Raudonosios žvaigždės" 
komunoje ir patekau, nes darbi
ninkams blogą valgį gaminau. 
O pats už ką?

— Aš irgi iš tos pačios “Rau
donosios žvaigždės”. Buvau nu
teistas už tai, kad blogu valgiu 
nusiskundžiau. parinko Pr. Alš.

Dar yra vietų šiose 
ekskursijose 
Į EUROPĄ ir VILNIŲ:

liepos 19 - 
rugpjūčio 2 
rugpjūčio 9-28

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

Lietuvių nurengtoje baltiečių demonstracijoje Klevelande dalyvavo per 300 
asmenų. Jie protestavo prieš naująjį sovietų pilietybės įstatymą Ir reikalavo 
laisvės suimtiesiems kovotojams Nuotr. Teklės

Mūsų kaliniai
Kanadoje kq tik gautas naujausias "LKB Kronikos" 37 numeris 

pateikia žinias apie tautiečius, kalinamus sovietiniuose 
kalėjimuose bei lageriuose

čistopolis. Lietuviškosios Hel
sinkio grupės narys VIKTORAS 
PETKUS iš Vladimiro kalėjimo 
perkeltas į Cistopolio kalėjimą. 
Vladimiro kalėjimas, ruošiantis 
1980 m. olimpiadai, buvo panai
kintas ir perkeltas į sunkiai pa
siekiamą Cistopolį.

Dabartinis VIKTORO PET
KAUS adresas:

422950 Tatarskaja ASSR 
Cistopol, Uė 148 st. 4.

Uljanovskas. 1979 m. sausio 
20 d. ONA PRANSKŪNAITE 
baigė atlikti bausmę už “LKB 
Kronikos” dauginimą bei plati
nimą ir išleista į laisvę. Tą pa
čią dieną vakare lėktuvu ji su
grįžo į Kauną. Kauniečiai 
PRANSKŪNAITĘ aerodrome 
sutiko su gėlėmis; keliose vie
tose buvo suorganizuoti iškil
mingi sutikimai. Ona PRANS- 
KONAITE sugrįžo išvargusi, bet 
su labai gera nuotaika.

Potma. Rašo tautos kankinys 
P. PAULAITIS.

Aš vis iriuosi pirmyn. Jau 
peržengiau 32 metus, beliko 
dar treji su priedu. Aš ramiu 
žvilgsniu žiūriu į ateitį, kuri 
bus gera, jei^u ir ne man, tai 
mano Tėvynei, mano tėvynai
niams tikrai. Tačiau visuomet 
ir visur — fiat voluntas Tua!

Man belieka visiems tėvynai
niams padėkoti ir dar karščiau 
Jus visus pamilti ir aukotis už 
bendrą, teisėtą visų laisvės rei
kalą. Kiekvienas iš už spygliuo
tų vielų mane pasiekiąs gerų 
Brolių ir Sesių nuoširdus žodis 
man lyg balzamas: užtemdo vi
sus trūkumus, sušvelnina kiek
vieno dyglio, kurių čia taip 
gausu, sukeltą skausmą ir, ro
dos, esi lydimas mylimų šir
džių, netaip žiaurus tas okupa

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

tel. 533-3531

cijos jungas, kurį metų metais 
tenka vilkti šalia gyvenimo. Bet 
kaip padėkoti toms mylimoms 
širdims, kurios mane prisimena, 
kurios man nors retkarčiais 
parašo? Juk mano galimybės
— tai paukščio nukirptais spar
nais ...

Sveikata. Negalavimų, atrodo, 
niekam netrūksta. Pasikėsini
mų Į sveikatą neišvengiu, ypač 
žiemos metu. Tai visokie gripai, 
artritai, reumatizmai ir pana
šūs negalavimai. Bet kol kas tai 
nereikšmingos smulkmenos, į 
kurias neverta perdaug kreipti 
dėmesio: užeina, praeina ir vis
kas savo vietoje. O galvoti ir 
rūpintis yra apie daug -ką svar
besnio. Aš nebežinau ir kaip be
sidžiaugti Maironiu:

— Dabar ne mirties, aš gyvatos 
prašau;

Aš noriu gyventi, kariauti!
Man sutelkė jėgas Augščiausias, 

žinau,
Ne ašaroms veidą beplauti...
Už viską — Deo gratias! Ir 

visame kame — fiat voluntas 
Tua!

PETRAS PAULAITIS yra vie
na tauriausių lietuvių asmeny
bių, Rusai Sacharovo vardo tri
bunole Kopenhagoje tvirtino, 
kad PAULAITIS — moralinio 
tyrumo pavyzdys.

Kronika prašo brolius išeivi
joje nuolat ir nuolat minėti il
gamečio tautos kankinio PET
RO PAULAICIO pavardę. Rei
kalaukime greičiau išleisti jį į 
laisvę!

PETRO PAULAICIO adresas: 
Mordovskaja ASSR 
stancija Potma, 
p/o Lesnoj 385/19-3
Potma. 1978 m. spalio 20 d. 

ELENA LAPIENIENĖ aplankė 
savo vyrą VLADĄ LAPIENĮ, 
tebekalintį 19-jame Mordovijos 
lageryje (kartu su Petru PAU- 
LAICIU). Prieš ir po pasimaty
mo LAPIENIENE buvo kuo 
kruopščiausiai iškrėsta. Cekistė 
MASA išrengė ją iki nuogumo, 
išdraskė kasas, sukinėjo, lanks
tė, apžiūrėjo net kojų padus, ar 
ten kartais neprilipdytas koks 
“antitarybinis popierėlis". Tie
siog sunku suprasti, kad valsty
bė taip gali drebėti prieš tiesos 
žodį, užrašytą ant popieriaus 
skiautės. LAPIENIENEI nebu
vo leista įduoti vyrui siuntinio, 
nors kalinys, atlikęs pusę skir
tos bausmės, turi teisę siuntinį 
gauti.

VLADAS LAPIENIS rašo iš 
lagerio:

“Pakol pareinu po pietų iš 
valgyklos iki gyvenamos patal
pos, kartais suvalgau net visą 
riekę duonos ...”

Priverstinis darbas, alkis, nuo
latiniai pažeminimai ir bausmės
— tai sovietinių lagerių kasdie
nybė.

VLADO LAPIENIO teismo 
metu KGB norėjo jo žmoną 
Eleną panaudoti liudininke 
prieš savo vyrą, tačiau ši išpoš- 
kino, kad saugumiečiai kratos 
metu elgėsi grubiai ir paėmė 
daug religinės literatūros. Ne- 

(Nukelta į 10-tą psl.)

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti
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Lietuviai Čikagoje Į 
• Ms*^e*»*M^r******«****«» K. A. SA ULA IT IS , .;
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”, jau ir 

šiaip žymus lietuvių spaudos istori
joje ir gyvenime, surengė retos ko
kybės koncertą savo 70 gyvavimo 
metų sukakties proga. Augštesnio- 
sios Marijos mokyklos teatre gegu
žės 20 d. beveik tūkstantis žiūrovų 
negalėjo paleisti programos atlikė
jų — sol. Arnoldo Voketaičio, sol. 
Ginos, Capkauskienės, pianistų Rai
mondos Apeikytės ir Andriaus Kup
revičiaus. Programa buvo sumaniai 
supinta iš dainininkų, pianino solo, 
duetų ir kitų kombinacijų iš klasiki
nių ir lietuvių kompozitorių kūrinių. 
Įvadus ir kūriniams pritaikytas pa
stabas paruošė Živilė Numgaudaitė.

Čikagos burmistre Jane Byrne at
siuntė sveikinimą, pats “Draugas” 
išleido stambų sukaktuvinį leidin). 
Marija Remienė su talkininkėmis po 
koncerto surengė vakarienę, kurios 
metu kalbėjo “Draugo” administra
torius kun. P. Cinikas, leidėjų Tėvų 
marijonų provincijolas kun. Juozas 
Dambrauskas. Ypač jautriai kalbėjo 
Čikagos marijonų vyresnysis kun. dr. 
Viktoras Rimšelis.

Senosios lietuvių imigracijos (steig
tos parapijos, spauda, klubai, drau
gijos ne visiems pokariniams atei
viams tiko. Daug kur naujieji kūrė 
atskiras įstaigas, organizacijas ly
giagrečiai su esamomis. “Draugas” 
buvo išimtis, nes tuometiniai atsa
kingieji asmenys priėmė širdin ten 
dirbančių ar spauda susirūpinlusių 
“dypukų” patarimą atsinaujinti ir, 
išlaikant senuosius skaitytojus, verž
tis | kaskart vis gausiau iš Vokieti
jos ir kitur atvykstančius. Vos iš 
laivo išlipusius ir butą suradusius 
tremtinius už kelių dienų pagal 
BALFO adresus pasitikdavo kasdie
ninis svečias "Draugas”, kuri netru
kus ir užsisakydavo.

LIETUVIŲ FONDAS gegužės 5 
d. suvažiavime tarybon išrinko treč
dali narių, kaip statutas numato: dr. 
Antaną Razmą, Vytautą Kutkų, dr. 
Gediminą Batuką, Dainą Kojelytę, 
dr. Joną Valaiti, dr. Joną Račkaus
ką. 160 dalyvių turėjo apie 4000 
balsų, o pats Fondas turi, kaip pra
nešė valdybos pirm. dr. G. Batukas, 
beveik 1,500 narių, sudėjusių kone 
1,6 milijono dol. Per Fondo gyva
vimo laiką Išdalinta apie pusę mlljo- 
no dolerių lietuviškiems reikalams 
— 30% švietimui, 30% kultūrai, 
25% specialiems projektams ir 15% 
stipendijoms. Per paskutiniuosius 
metus gauta $106,000 (našų. Vien 
metinis pokylis viešbutyje, šventi
niai atsiliepimai Į LF sveikinimus ir 
šis suvažiavimas su vakariene sutel
kia .apie $20,000. Fondas vis' pabrė
žia, jog svarbu sudaryti teisiškai 
tikslius testamentus, kad palikimai 
nenukeiląutų svetimųjų rankosna. 
Suvažiavimas baigėsi vakariene ir, 
palydint Dariui Lapinskui pianinu, 
Margaritos ir Vacio Momkų daino
mis.

ŠAULIŲ SĄJUNGA laisvajame pa
saulyje turi 35 kuopas ir apie 3,000 
narių. Gegužės 19 d. suvažiavime su 
vėliavomis dalyvavo 15 kuopų apei
gose ir pasitarimuose šaulių namuo
se Dabartinis sąjungos pirm. K. 
Milkovaitis biivo perrinktas dar tre
jų metų laikotarpiui. Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje kun. Fabijonas 
Kireilis atnašavo Mišias, o Sąjungos 
kapelionas kun. Jonas Borevičius, 
SJ, pasakė pamokslą. Visuomenės 
dėmes) patraukė gegužės 20 d. Sv. 
Kazimiero kapinėse atidengtas pa
minklas Romui Kalantai: pusmėnu
lyje stovi penki kryžiai; iš augščlau- 
slos dalies kyla liepsnos. Paminklą 
statė skulpt. R. Mozoliauskas, pa
šventino vysk. V. Brlzgys. Romo Ka
lantos paminklas pastatytas netoli 
pagrindinės koplyčios, aiškiai mato
moje vietoje, šaulių pastangomis.

PROF. STEPONAS KAIRYS, Lie
tuvos nepriklausomybės akto signa
taras, ir Kipras Bielinis buvo prisi
minti bei pagerbti akademijoje ge
gužės 17 d. ir jų paminklų atidengi
mu Tautinėse kapinėse gegužės 27 
d. Minėjime soc. demokratų vardu 
kalbėjo M. Pranevičius, Tautos Fon
do pirm. Jurgis Valaitis, apie K. 
Bielinl — Pijus Venclova. Laima La
pinskienė skaitė jų raštus ir Dariaus 
Lapinsko lydima dainavo. Dr. K. 
Pemkus paruošė jų raštų ir nuotrau
kų parodėlę. St. Kairio antkapi pro
jektavo archit. Albertas Kerelis ir 
inž. Bronius Masiukas, K. Bielinio — 
archit. Jonas Kova. Kapinėse kalbė

Dresher-darauskas
__________________ _______________________ 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. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

INSUHANCf
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.

jo St. Lozoraitis, jn., dr. Jonas Va
laitis, gen. konsulė Juzė Daužvar- 
dienė, VLIKo, ALTos ir kiti atstovai.

ABITURIENTŲ BALIUS — tai: 
vienas maloniausių renginių Cika-: 
goję, kur] kasmet ruošia Lietuvių • 
Moterų Federacijos Čikagos klubas. ■ 
Gegužės 20 d. restorane pirm. M.: 
Marcinkienė su parengimų vadove J.: 
Kereliene ir motinų komiteto pirm.: 
S. Bacevičiene priėmė kelis šimtus; 
giminių, draugų ir 50 gimnazijas bal- ■ 
giančių lietuvių, kuriuos sveikino • 
PLB pirm. Vytautas Kamantas, prieš • 
metus pradėjęs universitete studi-: 
juoti Arūnas Pemkus. Abiturientų ; 
vardu kalbėjo Svajonė Kerelytė. Me-; 
ninė programa teko L. Vaicekauskai- - 
tei, o visi dalyviai su nosinaitėmis: 
laukė “Vyčio” orkestro grojamo pir-; 
mojo šokio, kurio metu abiturientė*: 
išeina šokti su tėvais, o abiturientai: 
su motinomis. Likusieji prie vaišln-: 
gų stalų giminės, seneliai ir močiu-; 
tės stebisi, kaip greitai tie vaikai iš-; 
augo. Tai gražus visuomeninio ir šei-- 
myninio pasididžiavimo bei džiaugs-: 
mo vakaras.

POEZIJOS DIENOS Čikagoje ge-į 
gūžės 25 ir 26 poeto Kazio Bradūno' 
iniciatyva šiais metais buvo skirto* - 
visų pirma gyviesiems šiame mieste į 
gyvenantiems lietuviam* poetam*.: 
Jaunimo Centro vardu rengiamų va-: 
karų įžangoje K. Bradūnas aiškino,: 
kad poezija yra daug davusi lietuvių : 
tautai ir kad šios rūšie* kūryba iš- • 
ryškina lietuvių tautos istoriją net 
labiau, negu archeologinė* iškasė- '■ 
nos; poezija lietuviams tiek būdinga, 
kad lietuvių tauta gimė dainuodama, 
o jeigu kada mirs — irgi dainuoda
ma. Aštuoni poetai skaitė savo ei
les, o jaunimo žodis teko Vilniaus 
universiteto pogrindžio studentams 
poetams iš leidinio “Alma Mater”. ;

Nijolė Jankutė-Uiubalienė yra net 
tik vaikų literatūros ir novelių au
torė, bet Ir poetė. Ji skaitė miesto ir: 
gamtos įspūdžius: “Va»aro* trijulė”,; 
“Mėnesiena”, “Nefertite”, “Rudenį 
trijulė” ir kitus kiek melancholiškus 
eilėraščius. J. Ai»čio Ir B. Brazdžio
nio bendraamžis Alfonsą* Tyruolls: 
deklamavo “Pavasario saulei”, “Trip-: 
tikas” (prieš 50 m. parašytas eilė
raštis Ir dabar atnaujintas), senellu- 
tės prisiminimą eilėraštyje "Vardas”, 
prieš 25 m. rašytą “Jūros pasaką”, 
užsakytą eilėrašti “Nemunas" ir iš
traukas apie įžymiuosius Vilniau* 
akademijos žmones "Vivat Acade
mia”.

Aloyzas Baronas įnešė humoro ir 
satyros kūriniais “Rožė", "Aguona", 
“Neišeik, neišeik tu iš baro”, mūsų 
aktualijas “Poetai ir dabartis”, "Ba
belio bokšto statyba", “Visi vaikai 
taip darykit, kaip tėveli* daro” (aiš
ku, kai negerai daro). Priešpaskuti
nis panašaus žanro poeziją skaitė 
Rimas Vėžys: “Nededikuoto* eilės”, 
“Minčių darželyje", “Mena* zoologi
jos sode”, “Trogloditų renesansas”.

Daiva Markulytė skaitė Vilniaus 
universiteto studentų poeziją. Tur
būt virpėjo nevieno širdyje gabiai 
skaitomi žodžiai — “Lietuva ant kry
žiaus”, “Pašauk | laisvę mus vardu”, 
“Tiek amžių melui lenkt nepratęs”, 
“Iš didžiosios raidės aš tavo vardą 
krauju širdyje įrašau”. Antroje da
lyje ši jaunimui skirta dalis papil
dyta dar “Motinos malda”, “Prisi
keikime”, “Raugės” ir kita kūryba.

Gražina Tulauskaitė-Babrausklenė 
skaitė iš savo kūrinių “Vilnius”, 
“Juoda katė", “Prašymas dangui”, 
“Vandens lelija”, "Liūdesio lašai”, 
"Vienatvės taku”. Julija fivabaitė- 
Gylienė deklamavo savo kūrybą iš 
"Aušros Vartų” ciklo ir eilėraščius 
“Motule”, "Dialogas su mirtimi”, 
“Po saulės sutemų” ir kitu*. “Šimta
metė* žiemos užrašai” — tai Liūnės 
Sutemos skaityta kūryba. Paskutiny
sis skaitė Kazys Bradūnas iš 16 ei
lėraščių ciklo “Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio”, kur praeina istori
jos veikėjai, kūrėjai, įžymieji žmo
nės (“vaikščioja istorija aplinkui” 
Vilniaus apylinkėje), sukilėliai, Ado
mas Mickevičius, Napoleonas ir kiti.

Pirmoji diena baigėsi Balio Gal- 
džlūno Vokietijos tremtinių stovyk
lose padarytu filmu apie lietuvius 
rašytojus. Tai vertinga ir unikali 
istorinė medžiaga. Antroji diena te
ko iš Baltimorės atvykusiam akto
riui Juozui Palubinskui, kuris dekla
mavo poetus nuo Maironio ligi šių 
dienų, o sol. Elena Blandytė su 
akompaniatorium Aloyzu Jurgučiu 
atliko muzikinę programą.

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

nuo 11 v.r. iki 7 v.v. 1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

— šį sekmadieni — Sv. Jono 
Krikštytojo šventė susijusi su šios 
parapijos praeitimi. Šiuo vardu pa
vadintos Sv. Jono lietuviu kapinės.

— Joninių proga yra rengiama 
jaunų parapijos šeimų su vaikais iki 
10 metų amžiaus iškyla i Albion 
kalnus. Ekskursijos vadovas — R. 
Gaižutis (tel. 279-3517). Vaikų žai
dimams bei kitoms pramogoms yra 
pakviesti specialūs vadovai.

— Dėkojame Toronto Lietuvių 
Vyrų Chorui "Aras” ir jo vadovui 
sol. V. Verikaičiui už gražias gies
mes birželio 17 d.. 11 v. pamaldų 
metu šios parapijos šventovėje.

— Praėjusių savaitę Sv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidoti: a. a. Jonas 
Šileikis, 78 m., ir a. a. Vladas Anta
naitis, 65 m.

— Praėjusią savaitę par. kleboni
joje |vyko Anapilio tarybos posėdis. 
Tarybą sudaro pirmininkai ar jų at
stovai visų Anapilio organizacijų ar 
būrelių. Nutarta tarybos vardu reng
ti N. Metų sutikimą. Kat. moterų 
draugija lapkričio 17 d. yra iškvie
tusi Montrealio jaunimo ansamblį 
“Gintaras” draugijos sukakties iš
kilmei.

— Praėjusį sekmadieni pradėtos 
pamaldos Wasagoje. Nuo šio sekma
dienio pamaldos bus 10 ir 11 v. r.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Kostą Orentą, 11 v. — už 
a. a. St. Grigaitienę ir a. a. Joną Ber- 
žinską; Wasagoje — 10 v. r. už O. 
Jonaitienės tėvelius ir visus miru
sius gimines, 11 v. — už a. a. Anta
ną Vasiliauską <užpr. brolis Jonas).

— Susituokė Richard J. Leblanc 
ir Zuzana Rožaitytė; Paul P. Lom
bardi Ir Irena A. Batarlaitė. — Sį 
šeštadienį tuokiasi: Jonas Novo- 
grodskls ir Ramutė Jurgilaitė.

— Praėjusį sekmadienį 11 v. Mi
šias atnašavo svečias kun. L. Mus
teikis, klebonaujantis Nebraskojc, 
JAV.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį, birželio 24, 

pradedant 11 v. r. pamaldomis, bus 
parapijos metinė iškyla Humber 
Trails Parke, 2,5 mylios nuo Noble
ton, Ont. miestelio, tarp 27 ir 400 
kelio, į pietus nuo Kingside Rd. Po 
pamaldų bendri pietūs, moterų drau
gijos loterija, žaidimai vaikams ir t. 
toliau.

— Parapijos tarybos pritarimu, 
lietuvių pamaldos nuo liepos iki rug
sėjo mėn. prasidės 9.45 v. r. Pirma
me tarybos posėdyje rugsėjo mėnesį 
šis klausimas bus iš naujo svarsto
mas.

— Prieš išvykdami atostogų, malo
nėkite atsiųsti savaitinę auką para
pijai šiuo adresu: Redeemer Luthe
ran Church t Lithuanian), 1691 
Bloor St. W.. Toronto, Ont. M6P 
I Bl. Didžiausias parapijos turtas — 
jos ištikimi nariai.

Lietuvių Namų žinios
— l.N priežiūros darbui reikalin

gas tarnautojas. Suinteresuoti asme
nys prašomi kreiptis į LN vedėjo 
raštinę.

— Birželio 24, sekmadienį, yra Jo
ninių šventė. Lietuvių Namai svei
kina visus-visas Jonus ir Jones. 
Kviečiame šio sekmadienio popiete 
kartu su savo draugais bei artimai
siais praleisti LN.

— LN bibliotekos vedėjas p. Ka
telė praneša, kad biblioteka bus už
daryta nuo liepos l iki rugsėjo l d.

— Organizuojamas orkestras. Pa
sitarimui buvo susirinkę keletas as
menų ir atrodo, kad bus galima or
kestrą sudaryti. Dar reikėtų mokan
čiu groti trompele ir akordeonu No
rintieji orkestre dalyvauti prašomi 
skambinti A. Pinigui te). 635-6822 
arba į LN tel. 532-3311

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 1511 asmenų. Svečiu knygo
je pasirašė: Juozas ir Ona Kukanau- 
zos iš Vcnecuelos. Juozas ir Albina 
Balazarai iš Windsoro. Jonas Visetus 
iš Čikagos.

M1KOI.AINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5021. 
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. SIMINKEVK IENH. 
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 1.1. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras, kuriam vado

vauja sol. V. Verikaitis, praeitą šeš
tadienį, užbaigiant darbo sezoną, tu
rėjo jaukų pobūvį Parodų salėje. 
Dalyvavo per 70 asmenų, kurių tar
pe — buvę chorvedžiai kun. B. 
Jurkšas ir muz. E. Krikščiūnas.

— Pradedant pirmuoju liepos sek
madieniu, vakarinės sekmadienio 
Mišios bus 8 30 v. v. vietoj 7 v. v. 
Tokia tvarka Mišios bus laikomos 
iki rugsėjo mėn.

— Pradedant pirmuoju liepos sek
madieniu, Mišios Wasagos stovykla
vietėje bus laikomos kas sekmadie
nį 11 v. r.

— A. a. Jonas Šileikis, 78 m., iš 
mūsų šventovės palaidotas Sv. Jono 
lietuvių kapinėse. Paliko brolį Ed
vardą Toronte ir dvi seseris Lietu
voje.

— Naujam pianinui pirkti aukojo 
J. A. Matulioniai $25.

— “ShareLife” vyskupijos labda
ros darbams mūsų parapijoj surink
ta $2,840

— Parapijos biblioteka ir parapi
jos knygų kioskas vasaros metu ne
veiks.

— Wasagos stovyklavietėje praė
jusią savaitę darbu prisidėjo: A. 
Vaitkevičienė, B. Darnilavičienė, Pr. 
Skrupskas, R. Michalauskas, A. Ar
lauskas. P. Arlauskas, V. Bubelis ir 
A. Dūda. Vadovas — B. Genėtus.

— Registraciją į Aušros ir ateiti
ninkų stovyklas Wasagoje galima at
likti klebonijoje. Aušros stovykla 
bus nuo liepos 1 iki 14, ateitininkų
— nuo liepos 15 iki 28.

— Pakrikštytas Jonathan Jean-Ro
bert, Robert ir Dalios (Mockutės) 
Gagne sūnus.

— Jaunimo choro nariai ir Mišių 
patarnautojai praėjusį sekmadienį 
turėjo ekskursiją į Niagara Falls. Ly
dėjo choro vedėjas E. Krikščiūnas ir 
kun. A. Prakapas, OFM.

— Mišios šeštadienį 8 v. už Stasį 
ir Marijoną Aleksiūnus, užpr. V. Ur
bonas, 8.30 už Oną Ališauskienę, 
užpr. J. Ališauskas. 9 v. už Stasį Jo
naitį, užpr. J. Jonaitienė, 9.20 už An
taną ir Moniką, užpr. A. Donauskie- 
nė, 10 v. už Gediminą Kazlauską, už
pr. U. Kazlauskienė; sekmadienį 8 v. 
už Joną Navaką, užpr. M. Z. Romei- 
kos, 9 v. už Elzbieta Šimkienę, užpr. 
S. Bubelienė. 10 v. už Magdaleną 
Gricienę, užpr. P. Barakauskienė, 
11.30 už parapiją, 7 v. v. už Joną 
Grikinį, užpr. J. A. Šulcai.

Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras “Aras”, vadovaujamas V. 
Verikaičio, koncertuoja ne tik 
salėse Įvairių iškilmių progo
mis, bet ir neatsisako pagiedoti 
pamaldose. Jau yra giedojęs 
Prisikėlimo šventovėje, o birže
lio 17 d. giedojo Lietuvos Kan
kinių šventovėje. Čia choro gie
dojimas. vargonais palydimas 
muz. J. Govėdo, labai gražiai 
skambėjo.

Toronto universiteto studen
tų laikraštis “Cuspidor" (atsiųs
toje iškarpoje data nepažymėta) 
išspausdino Julijos Girčytės 
straipsnį skyriuje "World 
Affairs" apie žmogaus teisių pa
žeidimus Sov. Sąjungoje. Jame 
autorė pasakoja apie Simo Ku
dirkos atvejį, Viktorą Petkų ir 
skatina daryti spaudimą į politi
kus. reikalauti žmogaus teisių 
gerbimo. "Savo tylėjimu ir mes 
daromės kalti dėl anų baisių 
nusikaltimų žmonijai."

Atitaisymas. "T2" 24 nr.. 8 psl.. 
po nuotrauka pateko ne tas įrašas. 
Turėjo būti: IV P1JK ruošos komi
teto nariai. Iš kairės. Vingaudas Da 
mijonaitis. Maryt: Šmitienė. Rainis 
Valiūnas ir Vincas Bartusevičius. 
Antroje eilėje iš kairės: Antanas 
Siugždinis. Algis Stankus Saulaitis

LAIMINGO VEDYBINIO GYVENI
MO siekiąs čikagietis norėtų susipa
žinti su apie 45 m. amžiaus nedivor- 
suota, dvasiškai kultūringa moteri
mi. Susirašinėjimas bus laikomas 
paslaptyje. Laiškus su fotografija 
siųsti "T2" administracijai, pažymint
— "Cikąglečiui".

PARDUODAMI žemes 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.

P A R 1) V O D V elektrinę krosnelę 
“Ranjcllc", tinkamą virti bei kepti, 
120 amp. Tinka vasarnamiui, kur 
nėra stiprios elektros srovės. Pusės 
melų senumo. Kaina — S60. Skam
binti: 842 0566.

FOTO G R A F A S. 
Daruti nuotraukas Įvairiom progom. 
Skambinkite — JAI MUS BAKE- 
VK’IUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

NAŠLE jieško našlio 10-55 metų am
žiaus. Rašyti: Mrs. E. Stoti. 65 Indian 
Rd.. Toronto. Ont. M6R 2V3.

LIETUVIU SEIMĄ, rami, nerūkanti, 
jieško dviejų kambarių ir virtuvėn 
buto su baldais High Park rajone. 
Skambinti tel. 531-4169.

NERŪKANČIAM VYRUI reikalin 
gus kambarys netoli susisiekimo 
Skambinti tel. 532-4660 Toronte.

Tautybių savaitė - 
KARAVANAS Toronte

birželio 22 -
Lietuvių paviljonas „VILNIUS 

parapijos salėse
"Vilniaus" paviljonas bus atidarytas: 
birželio 22 nuo 6 v. v. iki 11 v. v. 
birželio 23 — nuo 3 v. p. p. iki 11 v, v. 
birželio 24 — nuo 3 v. p. p. iki H v. v. 
(paviljonas bus taip pat atidarytas po 
Mišių pietums su laisvu įėjimu) 
birželio 25 — birželio 29 — nuo 6 v. v.

iki 11 v. v. 
birželio 30 — nuo 3 v. p. p. iki 11 v. v.

birželio 30 dienomis
” bus įrengtas Prisikėlimo 

(999 College Street)
Meninę programų atliks: "Atžalynas", 
"Gintaras", "Volungė", orkestras.

Bus gaivinančių gėrimų ir lietuviškų valgių, 
įėjimo pasoi, galiojantys visuose paviljo
nuose, gaunami: “Paramoje", Prisikėlimo 
bankelyje, Anapilio knygyne.

Kviečiame tautiečius gausiai lankytis "Vil
niaus" paviljone ir atsivesti kitataučius 
draugus KLB Toronto apylinkės valdyba

NAUJA 
raidžiu rinkimo bendrovė

(KOMPIUTERINĖ SISTEMA)
TURIME lietuviškus, prancūziškus ir angliškus raidynus 
PRIIMAME knygų, žurnalų bei atskirų darbų užsakymus.

TVPE (RASTER
2426 Bloor Street West, suite B, 
Toronto, Ontorio M6S 1P9, Conodo

Lina Kuliavienė 
Vida Vaitiekūnaitė
(416) 763-4321

Buvęs Kanados daugiakultū- 
rių reikalų ministeris Norman 
Cafik, prieš perduodamas savo 
pareigas naujam ministeriui 
Paproskiui, atsiuntė laišką “T. 
Žiburiams” ir kitiems etniniams 
laikraščiams, reikšdamas nuo
širdžią padėką už sėkmingą 
bendradarbiavimą spaudos dar
buotojams ir bendruomenių vei
kėjams. Be kitko, jis rašo: “Tu
rėjau daug malonių progų su
tikti šimtus ir tūkstančius įvai
rių etninių grupių žmonių per 
visą Kanadą. Dirbdami visi kar
tu pasiekėm tai, kad daugiakui- 
tūriškumo žodis įsitvirtino dau
gelyje kalbų, vartojamų Kana
doje, ir tapo pastovia kanadie
čių kultūrinio gyvenimo dalimi, 
kuri nebegali būti sunaikinta".

Vcnecuelos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. Juozas Kuka- 
nauza su ponia tarnybos reika
lais lankėsi Klevelande. Toron
te ir kitose vietovėse. Taip pat 
jis atvežė naujausią numerį Ve- 
necuelos lietuvių laikraščio 
“Gairė", kurį jis pats ir reda
guoja. Laikraštis gausiai ilius
truotas ir pateikia nemažai ži
nių apie savo gyvenamojo kraš
to lietuvių veiklą.

Garsinį reportažą apie lietu
vių demonstraciją Otavoje pa
ruošė E. Stungevičius, "Gintari
nių aidu" programos vedėjas 
Hamiltone. Tas reportažas bu
vo transliuojamas per “Tėvynės 
prisiminimų” radijo programą 
Toronte birželio 17 d.

Dainos vieneto “Volungė” 
kelionei į pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą paremti buvo su
rengta loterija, kurios trauki
mas įvyko gegužės 25 d. pas p.p. 
Cuplinskus, dalyvaujant dauge
liui svečių. Dail. T. Valiaus pa
veikslą laimėjo: M. Freimanas 
(Brockton, Mass.), C. Baltrūno 
paveikslą — N. Racevičienė, G. 
Krašauskienės 2 sidabrines apy
rankes — K. Poškus, D. Kuo
lienės paveikslą — Linda Gre
co, S. Pacevičienės keramikos 
indą — Lina Radžiūnaitė, A. 
Petrikonio paveikslą — A. Po- 
vilauskas (Ancaster, Ont.), K. 
Poškaus paveikslą — Mrs. 
Rowe, V. Pranaičio paveikslą — 
Regina Knox, A. Vekterytės pa
veikslą — Pat Belanger, G. Va- 
liūnienės meno kūrinį — S. 
Grigaliūnas, M. Selmienės pa
auksuotą gintaro dirbinį — p. 
Stabalauskas, Tėvų pranciško
nų dovaną — raštais austus 
rankšluosčius — V. Krikščiū
nas.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
parėmė “Volungės” loteriją: au
kojusiems laimikius ir pirku- 
siems loterijos bilietus. Taip 
pat nuoširdus ačiū Toronto Lie
tuvių Namams ir KLB Toronto 
apylinkės valdybai už piniginę 
paramą mūsų kelionei. Norime 
priminti ir pakviesti į mūsų 
koncertą lapkričio 25 d. Toron
to Lietuvių Namuose.

Toronto “Volungė”

Marijai ir Vaciui žižiatns iš 
Montrealio birželio 9 d. New
market vietoje pas dukrą Lore
tą ir žentą Claude buvo suruoš
tas pobūvis, kuriame paminėta 
vedybinė jų sukaktis. P. p. Ži- 
žiai buvo atvykę į Torontą daly
vauti sūnaus Tomo universiteto 
baigimo iškilmėse (baigė teisę). 
Sukaktuvininkų pagerbti susi
rinko gausus būrys bičiulių, ku
rių tarpe buvo p. p. Staškevičiai 
iš Klevelando, p. p. Bagdonai iš 
Hamiltono ir kl. Sukaktuvinin
kai pastaruosius kelerius metus 
gyveno Karibų salose. V. Zižys 
yra Montrealio Lietuvių Akade
mikų Sambūrio pirmininkas.

Stambieji aukotojai. “TZ" 
skaitytoja V. Cuplinskienė, no
rėdama paremti lietuvišką 
spaudą, atsiuntė "T. Žiburiams" 
S100. Medžiotojų ir Meškerioto
jų Klubas “Tauras” paaukojo 
$25. Dėkojame už duosnią pa
ramą.

Latvių Filatelistų Draugija 
išleido informacinį leidinį - ka 
talogą anglų kalba “Latvian 
Non-Postal Exile Stamps". Ja
me yra keletas bendrų Baltijos 
valstybių ženklų (lipinukųi. To 
leidinio kaina — $4.00. Norin
tieji šį katalogą įsigyti prašomi 
kreiptis: Mr. M. Zichmanis. 135 
Antibes Dr., Apt. 1206. Willow
dale. Ont.. Canada. M2R 2ZI.

Toronto universitetas vasaros 
metu yra pasiruošęs priimti tu
ristines lankytojų grupes. Spe
cialūs vadovai aprodo svarbes
nius įrengimus, laboratorijas, 
patalpas. Įdomybių tarpe yra ir 
laboratorija, kurioje Banting ir 
Best išrado insuliną. Tokias tu
ristines grupes gali sudaryti ir 
tautinės bendruomenės. Pvz. 
birželio 5 d. lankėsi 80 portuga
lų grupė. Suinteresuotieji pra
šomi kreiptis: Campus Tours, 
tel. 978-5000.

Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelio veiklos penkmečio proga įrengta 
dedikacinė lenta 650 metų Vilniaus įkūrimo sukakčiai paminėti. Specialioje 
iškilmėje lentų nudengė "Moters” red. N. KULPAVICIENE Ir Liet. Namų 
pirm. A. SENKUS Nuotr. J. Bakevičiaus

“The Globe a. Mail” dienraš
tis gegužės 12 d. verslo skyriuje 
išspausdino ilgą straipsnį, apie 
finansinių vadovų jieškojimą ir 
tos srities bendrovę "Caldwell 
Partners”. Prie straipsnio buvo 
pridėta nuotrauka, kurioje ma
tyti ir Ramunė Ulbaitė kaip 
bendrovės asistentė. Ten ji sėk
mingai dirba jau kelinti metai. 
Prieš penkerius metus ji baigė 
humanitarinius mokslus Toron
to un-te. Be to. ji yra baigusi 
Maironio mokyklą ir lituanisti
nius kursus. Gyvai reiškiasi ir 
lietuviškoje veikloje — yra 
"Volungės" dainininkė, jaunu
čių ateitininkų globėja, dalyvau
ja įvairiuose lietuvių renginiuo
se.

Telefonų knygoje žodžiu “Li
thuanian” žymimos tik kelios 
lietuvių institucijos, tuo tarpu 
žodžiu “Ukrainian” sužymėta 
net per 40 įvairių įstaigų bei in
stitucijų. Lietuvių įstaigos, in
stitucijos. organizacijos, parapi
jos į tai turėtų atkreipti dėmesį 
ir sekančių metų telefono kny
goje jas įrašydinti "Lithuanian" 
skiltyje. Visiems būtų patogiau 
rasti lietuvių įstaigas vienoje 
vietoje, o kitataučiams būtų pa
rodytas lietuvių Įstaigų gausu
mas. Taip daro estai, latviai, 
ukrainiečiai ir kt.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubas, kuriame spiečiasi ko
munistinės linkinės tautiečiai, 
dar gana gyvai veikia savo pa
talpose Clairemont gatvėje. 
Dauguma narių — pensininkai 
Gavę lėšų iš valstybinės "New 
Horizons” programos. įsigijo 
naujas kėdes, stalus, lėkštes, 
virtuvės reikmenis, filminį pro
žektorių. muzikinę aparatūrą, 
sporto priemones. Klubo narės 
pasiuvo užuolaidas. Skaidres 
apie komunistinę Kubą rodė P. 
Daugėla. J. Yla — savo darbo 
filmus. Trečiadieniais būna bin- 
go lošimai.

Joninių vakarų rengia šauliai AV 
par. salėje birželio 23. šeštadienį.

Aušros Vartų parapijos išvyka bus 
liepos 8, sekmadienį, "Palangos” va
sarvietėje. Bilietai kelionei gaunami 
"Rūtos" klube arba AV klebonijoje. 
Kaina — $5.00.

A. a. Juozas Girdžius staigiai mirė 
birželio 7 d. Palaidotas iš AV para
pijos šventovės birželio 11 d. — A. 
a. Jonas Adomėnas mirė birželio 7 
d. General ligoninėje. Palaidotas bir
želio 12 d. iš AV parapijos švento
vės.

Ligoniai: J. Jagminas, S. Balsienė. 
Petras Klczas paguldytas Notre Da
ine de l’Esperance ligoninėje, St. 
Laurent.

KLK Moterų Draugijos Montrea
lio skyrius neteko savo garbės na
rės ir vėliavos krikšto motinos Mag
dalenos Galdikienės, labai žymios 
lietuvių moterų veikėjos. Ji pasta
ruoju metu gyveno Putnarhe. Conn., 
ir ten mirė. Palaidota Niujorke. Mi

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

. _ KIŪNTRERUŪ LIETIMU
UIZXM HREDITŪ UMJfl
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: 
Einamosios s-los 6.0 %

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 11.5%

Toupomųsios s-tos 9.25% Nekiln. turto 11 %
Pensijų plonas » % čekių kredito 12 %
Term. (nd. 1 m. 10.25% Investoclnos nuo 12 %

Duoda nemokomu gyvybės apdraudę Hemok. gyvybės opdr. iki $10.000 
iki $2,000 už taup. i-to» lumoi. už poikoloi iumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve 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 vasarq nuo 
gegužes 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.

Sibirinės metinės
Sibirinių trėmimų minėjimą 

metinių proga surengė Kanados 
Baltiečių Federacija birželio 13 
d. Brocktono mokyklos salėje. 
Iškilmę pradėjo jos pranešėja 
adv. J. Kuraitė. Įžygiavus visų 
trijų Baltijos valstybių vėlia
voms, sugiedotas Kanados him
nas. Invokaciją atliko latvių 
evangelikų vyskupas A. Lūsis. 
Estų choras, vad. Ch. Kippcrio, 
sugiedojo A. Topmano "Re
quiem". primindamas gausius 
mirusius Sibiro plotuose. Lat
vių bendruomenės pirm. Tali- 
valdis Kronbcrgs, šiais metais 
pirmininkaujantis Kanados Bal
tiečių Federacijai, tarė įžanginį 
žodį, iškeldamas bendrą Balti
jos tautų likimą, bendras kovas 
ir viltis, bendrus rūpesčius ir 
užmojus. Viltingą kalbą pasakė 
Ontario parlamento opozicijos 
ir liberalų partijos vadas Stuart 
Smith, pabrėždamas, kad baltie
čių kovos vieną dieną bus vai
nikuotos laimėjimu t.y. lais
vės bei nepriklausomybės atga
vimu. Tai išskirtinai geras kal
bėtojas, kurio tėvai yra atkilę

A.a. Jono Sileikio atminimui 
vietoje gėlių “Tėviškės Žibu
riams" aukojo $20. J. Kęsgai- 
lienė iš Montrealio; $10: S. A. 
Draugeliai, L. V. Sendžikai, E. 
Jankus, J Aukštaitis; $5: P. 
Gaidelis, Savchyn; $3; P. Šče
pavičius. Velionis buvo "TZ” rė
mėjas. dėlto ir jo artimieji pa
geidavo nukreipti aukas “TZ".

Toronto “Gintaro" ansamblio 
vyresnieji šokėjai ir daininin
kės sėkmingai atliko programą 
Otavos “Native Lands” festiva
lyje birželio 3 ir 4 d.d. Publika 
grožėjosi gintariečių pasirody
mu bei tautiniais drabužiais.

Visos “Gintaro" grupės da
bartiniu metu sparčiai ruošiasi 
Karavanui. Visuomenė yra kvie
čiama atsilankyti jo pasirody
muose birželio 22. 26. 28 ir 
30 d.d.

Nuoširdžiai dėkojame Toron
to “Tauro“ medžiotojų ir žū- 
klautojų klubui už piniginę au
ką.

Visi Toronto "Gintaro" šokė
jai. dainininkės ir vadovai nuo
širdžiai sveikina savo du ilga
mečius narius — Silviją Zcn- 
kevičiūtę ir Ramūną Saplį su
žieduotuvių proga. G. P.

šios už velionę bus AV šventovėje 
liepos 6, penktadienį, 7.30 v. r.

“The Gazette” birželio 12 d. iš
spausdino ilgų "Chicago Tribune” 
pranešimų iš Vilniaus, kuriame ra
šoma apie Vilniaus vyskupų J. Ste
ponavičių, gyvenantį tremtyje (Ža
garėje). Esu manoma, kad jis yra 
tasai kardinolas, kurio popiežius dar 
nepaskelbė. Taip pat cituojami kun. 
A. Svarinsko pareiškimai apie vysk. 
Steponavičiaus padėtį ir menkėjan
čių sveikatų (esųs 68 metų amžiaus).

"Montreal Star" birželio 12 pa
skelbė “Canadian Press” agentūros 
žinutę apie lietuvių demonstracijų 
Otavoje. Esu joje dalyvavo per 500 
asmenų prie Sov. Sųjungos ambasa
dos. reikalaudami laisvės politiniams 
kaliniams, ir paliko šv. Raštu su ro
žiniu. skirtu Viktorui Petkui, žinu
tėje betgi klaidingai rašoma, kad V. 
Petkus nuteistas vieneriem metam 
lagerio. Iš tikrųjų jis yra nuteistas 
15 metų: 7 metam kalėjimo, 3 m. 
lagerio, 5 m. — tremties. Kor.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

iš istorinės Lietuvos. Dėlto jis 
gerai supranta baltiečių proble
mas. Jis taip pat kalbėjo birže
lio 8 d. ukrainiečių demonstra
cijoje, kurioje dalyvavo 15.000 
asmenų. Ten jis sulaukė di
džiausių ovacijų.

Atitinkamą kalbą pasakė ir 
Ontario vyriausybės kultūros 
min. Reuben Baelz, buvęs 
UNRRA tarnautoju Europoje 
stovykliniais laikais. Jo žmonos 
brolis yra vedęs latvaitę, o kitas 
giminaitis — estaitę. Jis taip 
pat pasisakė už žmogaus ir tau
tos teisių respektavimą visose 
srityse ir visame pasaulyje.

Meninę programą atliko visų 
trijų tautybių meno atstovai. 
Estų choras “Cantale Domino", 
vadovaujamas Ch. Kipperio, pa
dainavo tris estiškas dainas, lat
vių pianistas atliko kompoz. J. 
Vitolio kūrinius, o lietuvių vyrų 
choras “Aras”, diriguojamas V. 
Verikaičio, padainavo A. Mi
kulskio "Už augštų kalnų", 
"Kalniškių mūšis”, V. Verikai
čio "Pražydo jazminai" ir J. Go
rino “Aras". Akompanavo L. 
Marcinkutė.

Iškilmė, trukusi nepilnas dvi 
valandas, baigta visų trijų tau
tų himnais. N.

Mūsų kaliniai
(Atkelta iš 9-to psl.) 

paisant to, teismas panaudojo 
LAPIENIENĖS pasakymą, kad 
jai niekas nekliudo lankyti baž
nyčią, kaip įrodymą, kad Lie
tuvoje esanti tikėjimo laisvė.

Tiesa, ELENAI LAPINIE
NEI, paprastai kulinarei, tik
rai niekas nekliudo nueiti į baž
nyčią, tačiau ji jau 10 metų lau
kia žmoniškesnio komunalinio 
buto ir jo negauna, nors seniai 
yra pirmoje eilėje, o kasmetinės 
komisijos pripažįsta, kad jos bu
tas visiškai blogas.

Darbovietėje, išleisdami LA- 
PlENlENįl į pensiją, irgi neuž
miršo, jog ji tikinti — negavo 
net skurdžiausios dovanėlės 
(kitiems jos duodamos!), nors 
visą laiką kuo sąžiningiausiai at
liko savo pareigas.

Kartą LAPIENIEN6 paprašė 
profsąjungos pirmininkę F. 
STERSKAJA talonėlio kilimui 
nusipirkti, o ši, žinodama, kad 
kulinarė tikinti, atšovė: “Nieka
da negausi!”


