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Kelionė i rytus
Popiežiaus Jono-Pauliaus II kelionė į Lenkiją, trukusi 

devynias dienas, buvo istorinė. Visų pirma dėlto, kad po
piežių kelionės yra retos. Tik nuo Pauliaus VI jos padaž
nėjo, kai daugiau ėmė judėti karaliai ir kitokie valdovai 
ir kai tas judėjimas lėktuvų amžiuje pasidarė greitas bei 
lengvas. Antra, Jono-Pauliaus II kelionė buvo istorinė ir 
dėlto, kad tai buvo bene pirmoji popiežiaus kelionė į 
Europos rytus. Ligšiolinės popiežių kelionės buvo atlieka
mos į didžiuosius pasaulio centrus Amerikoje ir Vakarų 
Europoje, paliekant rytus nuošalyje. Trečia, toji Jono-Pau
liaus II kelionė buvo istorinė ir ta prasme, kad tai buvo 
pirmasis popiežiaus pasirodymas už Geležinės Uždangos. 
Paulius VI apie ją svajojo, bet nespėjo Įvykdyti. Laimei, 
atėjo toks įpėdinis, kuriam ta kelionė lengviausia buvo 
organizuoti. Galimas dalykas, kad italui popiežiui ta ke
lionė būtų buvusi kietas riešutas, pareikalavęs ilgo lau
kimo ir apraizgytas labai varžančiais sovietinės valdžios 
reikalavimais. Lenko popiežiaus kelionė Lenkijon buvo lyg 
ir savaime suprantamas dalykas, labai palengvinęs pro
veržį į rytus. Be to, italas popiežius nebūtų galėjęs pasiekti 
to, ką galėjo lenkas savo tėvynėje, remiamas visos pasau
lio opinijos.

JEIGU ši popiežiaus kelionė būtų buvusi turistinė, vis
kas būtų pasibaigę su jo grįžimu Romon. Ji betgi ne
buvo turistinė — už jos slypi daug gilesni dalykai. Gal 

dėlto ir pasaulio spauda taip plačiai rašė ir komentavo ją, 
sekė kiekvieną popiežiaus žingsnį, registravo jo pareiški
mus ir skelbė. Visų pirma ši kelionė buvo proveržis į Euro
pos rytus, kurie ligi šiol pasaulio politikoje buvo tarytum 
nurašyti ir palikti Maskvos malonei. Net ir Vatikane pa
grindinis dėmesys tekdavo vis kitom pasaulio dalim, kur 
gyvena didesnės žmonių masės. Sis požiūris ryškiai atsi
spindėjo ir Vakarų Europos katalikų spaudoje. Joje paly
ginti mažai informacijos rasdavai apie Rytų Europos pro
blemas. Daugiausia buvo rašoma apie buvusias vakariečių 
kolonijas, kaip ir ankstyvesniais kolonijiniais laikais. Da- 
bartUiio..popiežiaus.kelionė į rytus atkreipė pasaulio rtėihc.*- 
sį į užmirštą sritį, kurioje siaučia vergija ir žmones lau
kia grįžtančios laisvės. Ji taip pat parodė, kad keičiasi ir 
Vatikano žvilgsnis. Ir jam Europos rytų kraštai nebebus 
tylos žeme, palikta savajai kančiai. Jau prieš tai Jonas-Pau- 
lius II pareiškė, kad nebebus Tylos Bendrijos, nes ji kal
bės popiežiaus lūpomis. Pastaroji kelionė Lenkijon ir pa
rodė, kad tai nėra tuščia deklamacija. Vatikano pastangos 
jau rikiuojamos taip, kad Europos rytai pakiltų iš už
maršties.

PALANKESNĖJE šviesoje atsidūrė ir Lietuvos rei
kalai. Į juos su didesniu bei nuoširdesniu dėmesiu 
ėmė žvelgti ne tiktai Vatikanas, bet ir viešoji pasau
lio opinija. Apie Lietuvą bei jos problemas ėmė dažniau 

ir daugiau rašyti pasaulio spauda. Pvz. slapto kardinolo pa
skyrimo atveju susidomėjo ir patys didieji laikraščiai Eu
ropoje, Amerikoje ir kitur. Ta proga jie skelbia ir daugiau 
žinių apie religinį bei tautinį persekiojimą Lietuvoje. Se
niau tai buvo gana retas dalykas. Pvz. Pijaus XII laikais, 
kai buvo gautas partizanų laiškas popiežiui, sunku buvo 
sudominti galinguosius tragiška padėtimi Lietuvoje. Net 
pats Pijus XII į tą laišką neatsiliepė ir jokio žodžio netarė 
kovojantiems už tautos ir žmogaus teises. Laikai pasikeitė 
— ir Lietuva atsidūrė dėmesio centre. Dabar tektų laukti, 
kad Jonas-Paulius II mobilizuotų visą krikščioniją ir su
darytų tokį moralinį spaudimą į persekiotojus, ypač R. 
Europoje, kad jie neatlaikytų ir pagaliau pripažintų pilną 
religijos laisvę. Visa Lietuva ir jos išeivija to laukia. Vie
ningai reikia siekti, kad pavergtoje Lietuvoje pirmiausia 
būtų atstatyta pilna hierarchija, paskirti principingi, K. 
Bendrijai ištikimi vyskupai, atgauta Vilniaus katedra bei 
kitos šventovės, kad būtų leista laisvai išpažinti krikščio
niškąjį tikėjimą, atsteigti kunigų seminarijas, turėti reli
ginę savo spaudą. Kol to nebus, pavergtieji kentės, o lais
vieji jų vardu šauks pasauliui apie barbarų siautėjimą ci
vilizacijos amžiuje. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Arabu - žydu sankirtas

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. J. CARTERIS IR SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADAS 
L. BREŽNEVAS Vienoje pasirašė atominių ginklų skaičių ribo
jančią SALT H sutartį, kuriai paruošti reikėjo net septynerių 
metų ir aštuonių mėnesių. Si sutartis apvainikavo L. Brežnevo' 
karjerą, kuriai artėja neišvengiama užbaiga dėl senatvės ir pa
šlijusios sveikatos. Atrodo, tai buvo jo pirmas ir paskutinis susi
tikimas su J. Carteriu. Prie sutarties pridėtas papildomas proto
kolas abu vadus įpareigojo iki 1981 m. atsisakyti iš vienos vietos 
į kitą pervežamų raketų, apsiriboti tik viena nauja tarpkontinen- 
tine raketa. Naująją sutartį kritiškai sutiko senatorius H. Jack- 
sonas, ypač L. Brežnevo pareiškimą, kad JAV senatas neturi tei
sės keisti jos paragrafų. Pasak H. Jacksono, ši sutartis duoda 
perdaug nuolaidų Sovietų Są- •------------------------------------- ------

Federacinėje politikoje vis 
labiau aštrėja Kanados sankir- 
tis su arabų valstybėmis dėl 
premjero J. Clarko pažado am
basadą Izraelyje perkelti iš Tel 
Avivo į Jeruzalę. Operacijas su 
Kanados bankais bei kitomis fi
nansinėmis institucijomis nu
traukė 20 arabų valstybių suda
rytas Arabų Valiutos Fondas, 
kurio lėšos prašoka bilijoną do
lerių. Fondas dabar atsiima vi
są savo kapitalą iš kanadiškų 
bankų, atsisako pirkti Kanados 
paskolos lakštus. Dėl šios prie
žasties vėl pradėjo kristi Kana
dos dolerio vertė tarptautinėje 
rinkoje. Ambasados perkėlimas 
kanadiečius suskaldė į dvi da
lis: vieni jam pritaria, kiti, nuo
gąstaudami dėl galimų ekono
minių pasekmių, pasisako prieš. 
Skilimas pastebimas net ir Ka
nados žydų eilėse. Karštesnieji, 
pirmon vieton statydami ne Ka
nados, o Izraelio interesus, rei
kalauja ambasados perkėlimo. 
Nuosaikesniesji pataria vengti 

šio pažado įgyvendinimo. Tarp 
tokių yra ir buvęs Ontario so
cialistų vadas S. Lewis. Pasak 
jo, pažadas buvęs klaidingas, 
pakankamai neapgalvotas, jo 
įgyvendinimui pasirinktas neti
kęs laikas. Juokaudamas S. Le
wis prisipažino, kad ir jis yra 
“išrinktosios tautos’’ narys — 
žydų kilmės kanadietis. Priešin
gos nuomonės, atrodo, yra Iz
raelio premjeras M. Beginąs, 
sudaręs specialų komitetą, ku
ris parūpins patalpas iš Tel Avi
vo į Jeruzalę persikeliančiom 
ambasadom Jis tikisi, kad Ka
nados pavyzdžiu paseks ir kitos 
valstybės.

Newfoundlandijos parlamen
to rinkimus vėl laimėjo konser
vatoriai su premjeru B. Peck- 
fordu. Atstovų skaičius parla
mente beveik nepasikeitė. 
Konservatoriai turėjo 32 atsto
vus, liberalai — 19. I naująjį 
parlamentą konservatoriai grį
žo su 33, liberalai — su 19.

Kanados lietuviai demonstruoja Otavoje prie Sov. Sąjungos pasiuntinybės š.m. birželio 10 d., protestuodami prieš
Lietuvos pavergimą ir kalinimą tautiečių, kovojančių už žmogaus teises Nuotr. J. Miltenio

Sv. Raštas ir rožinis, padėti prie Sov. Sąjungos pasiuntinybės rūmų Otavoje su prašymu persiųsti Viktorui Petkui 
Sibire. Tai buvo atlikta Kanados lietuvių demonstracijos metu š.m. birželio 10 d. Nuotr. J. Miltenio

Spauda apie lietuvių demonstraciją
Birželio 10 d. surengtoji lie

tuvių demonstracija Otavoje 
prie Sov. Sąjungos pasiuntiny
bės rado platų atgarsį spaudoje, 
televizijoje ir radijuje. Bene di
džiausią dėmesį demonstracijai 
parodė prancūzų dienraštis Ota
voje “Le Droit’’ (Teisė). Jis bir
želio 11 d. pirmame puslapyje 
išspausdino didelę spalvotą nuo
trauką, kurioje labai ryškiai 
matyti jaunuoliai, apsirengę ka
linių drabužiais, su įrašais ant 
krūtinių (Petkus. Plumpa, Ga
jauskas . . .). basi žygiuoją šali
gatviu. o juos lydi daugybė pla
katų, reikalaujančių laisvės ka
liniams ir pavergtai Lietuvai. 
Po nuotrauka stambiom raidėm 
išspausdintas paaiškinimas apie 
demonstracijos tikslą, Lietuvos 
pavergimą, pamaldas, kuriomis 
buvo pagerbti mirusieji Sibiro 
lageriuose.

Taip pat lietuvių demonstra
cijai daug dėmesio skyrė ir du 
angliškieji Otavos dienraščiai 
— “The Citizen" ir “O’tawa 
Journal". Juose birželio 11 d. 
pasirodė gana platūs aprašymai, 
iliustruoti nuotraukomis. Abie
jų dienraščių nuotraukose cent
rinė vieta duota pamaldoms. Jo
se matyti pamaldas laikantis 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. ap
suptas jaunuolių, apsirengusių 
kalinių drabužiais. Matyti labai 
ryškios pavardės: Balys Gajaus
kas. Ona Pranckūnaitė (apie

Šiuose rinkimuose parlamentas 
buvo padidintas viena vieta, ku
ri teko konservatoriams Nieko 
nepešė socialistų partija. Rinki
mai susilaukė nemažo visos Ka
nados dėmesio, nes paskutiniu 
momentu liberalų partijos va
dovybę perėmė iš Newfound
landijos kilęs D. Jamiesonas.

(Nukelta į 8 psl.) 

jos paleidimą demonstracijos 
metu dar nebuvo žinoma), Vla
das Lapienis ir kiti.

“The Citizen" savo korespon
dento reportažą pavadino “Pro
testers mark occupation day”. 
Jame sakoma, kad per 500 lie
tuvių iš Ontario ir Montrealio 
dalyvavo demonstracijoje, kuri 
paminėjo 39-tąsias sovietinės 
okupacijos metines ir reikalavo 
laisvės lietuviams kaliniams. Po 
pamaldų demonstrantai esą nu
žygiavo prie sovietų pasiuntiny
bės ir šaukė: “Better dead than 
red, nyet. nyet "Soviet" ir “We 
remember Kalanta ". Pastarasis 
susideginęs Lietuvoje ir esąs 
laikomas tautos didvyriu. Dien
raštis specialiai mini Helsinkio 
grupės narius — Viktorą Petkų 
ir Balį Gajauską, kalinamus Si
bire. Be to. jis cituoja Juzuko- 
nio pareiškimą apie Sv. Rašto 
ir rožinio įteikimą V. Petkui. 
Pradžioje buvę planuota pa
spausti sovietų pasiuntinybės 
vartų mygtuką ir per atėjusį pa
reigūną perduoti siuntą Sibiro 
kaliniui, bet Kanados policija 
to neleidusi daryti, nes tai esą 
būtų erzinimas. Dėlto Sv. Raš
tas ir rožinis buvo padėtas so
vietų teritorijoje už tvoros prie 
vartų pasiuntinybės.

"Ottawa Journal” savo apra
šymą pavadino “Lithuanians 
demand release of disidents”. 
Jo korespondentas, paminėjęs 
demonstracijos tikslą, pabrėžia 
ilgą budėjimą, būtent, nuo 10 
v. r. iki 4 v. p. p. sekmadienį 
(deja, jis nepažymėjo, kad būre
lis jaunimo budėjo ir šeštadienį 
nuo 6 v. v. iki 12 v. n ). Jis cituo
ja Rūtos Tamerlionis (?) pareiš
kimą: “I’m just trying to be a 
good Lithuanian, and look out 
for our people’s rights”. Ji bu
vo apsirengusi tautiniais drabu

žiais, kurie, pasak koresponden
to, buvo persunkus Otavos karš
tyje. Iš daugelio plakatų kores
pondentas pastebėjo šiuos: “The 
Russian Flag is a symbol of 
death" ir “This is the USSR’s 
interpretation of the Helsinki 
agreement”.

“Ottawa Journal" korespon
dentas taip pat cituoja Aušroto 
pareiškimus, kuriuose jis išreiš
kė viltį, kad ir lietuviai kaliniai 
bus išleisti laisvėn po Valentino 
Morozo išleidimo, be to, artė
janti sporto olimpiada.

Salia plakatų, koresponden
tas pastebėjo ir daugybę juodų 
vėliavų, kurios reiškia Sibire 
nukankintus lietuvius.

Informaciją apie lietuvių de
monstraciją. matyt, išsiuntinėjo 
ir “Canadian Press" agentūra, 
nes ji buvo išspausdinta dien
raštyje “The Montreal Star” 
1979. VI. 12. Galimas dalykas, 
kad ši žinia buvo išspausdinta ir 
kituose Kanados laikraščiuose.

Apie šią demonstraciją kalbė
jo ir vietinis Otavos radijas, ro
dė televizija. Net kaikurios ra
dijo programos Toronte pami
nėjo šią demonstraciją.

Visa tai rodo, kad pirmoji 
Kanados Lietuvių Žmogaus Tei
sėms Ginti Komiteto rengta de
monstracija buvo sėkminga. Jo
je dalyvavęs jaunimas sako: 
“Kitą kartą padarysime dar ge
riau”.

Atsižvelgiant į lietuvių de
monstracijai parodytą dėmesį, 
reikėtų rašyti padėkos laiškus 
minėtų laikraščių redakcijoms. 
Štai jų adresai: “Le Droit”, 375 
rue Rideau. Ottawa, Ont. KIN 
5Y7; “The Citizen", 1101 Bax
ter Rd., Box 5020, K2C 3M4; 
“Ottawa Journal”, 365 Laurier 
Ave. W., Ottawa, Ont. K1G 
3K6. Skt. 

jungai. Joje yra suvaržytas ame
rikietiškų bombonešių skaičius, 
bet visiškai nepaliesti sovietų 
"Backfire” bombonešiai. Tei
giama, kad jie nepriklauso stra
teginių ginklų klasei dėl riboto 
savo skrydžių nuotolio. JAV 
aviacijos vadai betgi yra kito
kios nuomonės. Tie bombone
šiai su kuro papildymu ore leng
vai gali pasiekti JAV. SALT II 
sutartį % balsų dauguma 
turi patvirtinti JAV senatas. Ja
me jaučiama nemaža opozicija, 
nepasitikėjimas politiniais So
vietų Sąjungos ėjimais Afriko
je, kur yra naudojami Kubos 
kariai. Grįžęs iš Vienos, prez. 
J. Carteris padarė specialų pra
nešimą jungtiniame JAV kon
greso posėdyje, pasisakydamas 
už šios sutarties ratifikavimą. 
Prieš galimas jos kaikurių para
grafų pataisas Sovietų Sąjunga 
prabilo specialiu “Pravdos” 
vedamuoju, erzinančiu JAV se
nato narius. Vienos konferenci
jos proga į L. Brežnevą kreipė
si švedų mokslininkas G. von 
Dardel, prašydamas išlaisvinti 
1945 m. suimtą jo giminaitį R. 
Wailenberga — švedų diploma
tą, gelbėjusi žydus Vengrijoje. 
Sovietų užsienio reikalų min. A. 
Gromyka teigia, kad tas švedas 
mirė 1947 m. Vakarus pasieku
sieji sovietų disidentai betgi 
prisimena susitikimus su R. 
Wallenbergu po šios datos kon
centracinėse stovyklose bei ka
lėjimuose.

Pilietinis karas
Nikaragvoje vyksta pilietinis 

karas tarp sandinistų parti
zanų ir diktatoriaus A. Samozos 
kariuomenės dalinių. Partizanai 
šį kartą užėmė net ir dalį sosti
nės Managvos. Sandinistais yra 
vadinami partizanų vado C. San- 
dino šalininkai. Jis du kartus 
vadovavo partizaninėm kovom 
prieš karinę JAV okupaciją Ni
karagvoje ir žuvo 1934 m. San- 
dinistai nori nuversti diktatorių 
A. Samozą, kurio šeima Nika
ragvą valdo jau 43 metus. Dėl 
šio karo specialų Amerikos vals
tybių užsienio reikalų ministe- 
rių posėdį Vašingtone sušaukė 
JAV valstybės sekr. C. Vance. 
Jame buvo priimta rezoliucija, 
pasisakanti už dabartinio Nika
ragvos valdovo atsistatydinimą, 
specialių tarptautinės kariuo
menės dalinių įvedimą, laikino
sios vyriausybės sudarymą, de
mokratinius parlamento rinki
mus. Managvoje diktatoriaus A. 
Samozos kareivis nušovė ameri

Šiame numeryje:
Kelionė j rytus

Popiežiaus kelionė — naujas proveržis į Europos rytus
Spauda apie lietuvių demonstracijų 
Kanados sostinės spaudos atsiliepimai 
Naujasis sovietų pilietybės įstatymas 

Ukrainiečių teisininkas gvildena naujai iškilusius klausimus
Spauda apie jvykius Lietuvoje

Apie Lietuvą prabilo italų, vokiečių ir prancūzų spauda 
"Vyskupas, kuris nesijuokia" 

Amerikiečio žurnalisto pranešimas apie Lietuvos vyskupą 
Dvasinės atgaivos diena

Pranešimas apie Simo Kudirkos lankymąsi Venecueloje 
Laiškas Lietuvos komunistams 

Skandalingai iškraipomi lietuviški vietovardžiai ir pavardės 
Pabaltijo universiteto suvažiavimas

Rengiamas susitikimas buvusių studentų ir profesorių 
Lietuviškas žodis

Poeto St. Santvaro kalba premijos įteikimo iškilmėje 
Menas ir moralė

Prof. Antanas Maceina atsako į kaikuriuos priekaištus

kiečių ABC televizijos atstovą 
B. Stewartą. žurnalisto nužudy
mas buvo nufilmuotas ir paro
dytas televizijoj.

Specialūs daliniai
Spaudos konferencijoj Penta

gone iš pareigų pasitraukiantis 
JAV kariuomenės štabo virši
ninkas gen. B. Rogers prabilo 
apie planuojamus specialius ka
riuomenės dalinius, kuriuos su
darys 110.000 karių ir marinų. 
Tų dalinių tikslas — apsaugoti 
JAV interesus pasaulyje, ypač 
naftos tiekimą iš Persų įlankos. 
Seniau šį uždavinį turėjo Ira
nas, apginkluotas moderniais 
amerikietiškais ginklais. Jį da
bar išjungė ten įvykusi maho- 
metoniška revoliucija. Dėl spe
cialių dalinių sudarymo tarėsi 
JAV valstybės sekr. C. Vance, 
patarėjas saugumo reikalams Z. 
Brzezinskis ir krašto apsaugos 
sekr. H. Brownas. Kad Ameri
ka yra pasiruošusi ginklu ginti 
naftos tiekimą, pasaulį jau va
sario mėnesį perspėjo H. Brow
nas, o vėliau šią mintį pakarto
jo ir energijos išteklių sekr. J. 
Schlesingeris.

Siūlo globę
Irano šachas R. Pahlavis iš 

Bahamų salų su šeima persikė
lė Meksikon, kuri jam davė tik 
laikinę turisto vizą. Revoliuci
nių Irano teismų vadovas ajato- 
la S. Chalchalis yra pažadėjęs 
$140.000 asmeniui, kuris šachą 
sugrąžins Iranan ar jį nužudys 
užsienyje. Mirties bausmė pa
skelbta ne tik šachui, bet ir jo 
žmonai, jos motinai, dviem ša
cho seserim. Ajatola S. Chalcha
lis, mahometonų dvasiškis, tei
gia, kad Meksikon jau yra pa
siųsti trys teroristai šachui nu
žudyti. Jis taipgi ragina šį užda
vinį atlikti šacho žmoną Farah, 
kuriai tada būtų dovanota mir
ties bausmė ir ji būtų paskelbta 
Irano didvyre. J šiuos liguistus 
grasinimus pirmasis reagavo 
Egipto prez. A. Sadatas, papra
šydamas parlamentą suteikti ša
chui R. Pahlaviui bei jo šeimai 
nuolatinę politinę globą Egipte. 
Pasak A. Sadato, šachas R. Pah
lavis visada rėmė Egiptą juo
džiausiose istorijos valandose. 
Anksčiau prieš šachą R. Pahla- 
vį lankstėsi visas pasaulis, o da
bar jį užmiršo net geriausi 
draugai. Dėlto jam bus atvertos 
Egipto durys žmoniškumo var
du, taip pat ir kitiems asme
nims, kai jiems reikės panašios 
pagalbos.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Naujasis sovietų pilietybes įstatymas

* VYSK. J. LABUKAS - MATU
LAITIS, miręs i.m. gegužės 28 d. 
Kaune, palaidotas Šiluvoje (laidotu
vių data gautoje informacijoje ne
minima). Iškilmingos pamaldos bu
vo atlaikytos Kauno bazilikoje, da
lyvaujant šešiem vyskupam, trim 
vyskupijų valdytojam, 300 kunigų 
ir gausiai miniai tikinčiųjų. Pagrin
diniu atnašautoju buvo velionies 
įpėdinis vysk. L. Povilonis. Su juo 
Mišias atnašavo vysk. J. Steponavi
čius, vysk. V. Sladkevičius, vysk. R. 
Krikščiūnas, Rygos vysk, pagalb. 
Zondaks Ir ištremtasis Rygos vysk, 
pagalb. K Dulbinskis. Taip pat pa
maldose dalyvavo ortodoksų ir evan
gelikų vyskupai. Antrosios pamaldos 
(vyko Šiluvoje, kurioms vadovavo 
vysk. R. Krikščiūnas. Velionies kars
tų I kapavietę palydėjo vysk. J. Ste
ponavičius. Paskutinf atsisveikinimo 
žodi tarė vysk. V. Sladkevičius.

* “SAPIENTIA CHRISTIANA”, 
tai nauja apaštališkoji konstitucija, 
kurią paskelbė popiežius Jonas-Pau- 
lius II katalikiškiems universitetams 
bei augiosioms švietimo Įstaigoms. 
Iki šiol buvo vadovaujamasi Pijaus 
XI 1931 m. išleistąja konstitucija 
“Deus sclentarum Dominus”. II Va
tikano santarybos metu kilo reika
las rašyti nauja konstituciją, bet 
tam reikėjo laiko. Todėl pirmiausia 
katalikiškojo švietimo kongregacija 
parengė laikinuosius nuostatus, ku
rių buvo laikomasi iki šiol. Kongre
gacija baigė naująją konstituciją ra
šyti pernai, ir Paulius VI ją pasi
rašė, bet nespėjo prieš mirti pa
skelbti. Jo įpėdinis Jonas-Paulius I 
norėjo ją paskelbti 1978 m. gruodžio 
8 d., bet irgi mirė. Jonas Paulius II, 
kuris, būdamas Krokuvos kardinolu, 
buvo vienas ir dokumentą rašiusios 
komisijos narių, truputi dokumentą 
patobulinęs pasirašė š.m. balandžio 
15 d., o viešai paskelbė gegužės 25 d.

* KONSTITUCIJOS “SAPIENTIA 
CHRISTIANA" tikslas — pritaikyti 
katalikiškąjį švietimą prie naujų gy
venimo aplinkybių tiek pasaulietinė
je, tiek ir religinėje plotmėje. At
kreipiamas dėmesys i santykius su 
įvairiomis krikščioniškomis bei ne
krikščioniškomis religinėmis bend
ruomenėmis, o taipgi ir su bedie
viais. Nurodoma, kad ekumeniniai 
klausimai bei problemos, kylančios 
iš šiuolaikinio ateizmo, turi būti ati
džiai studijuojamos, o apreikštosios 
tiesos turi būti taip įsisavina
mos, kad būtų galima jas pritaikyti 
kiekvienai kultūrai, kiekvieno kraš
to žmonių išminčiai bei filosofijai, 
neiškreipiant jų esmės.

* KONSTITUCIJA “SAPIENTIA 
CHRISTIANA” skatina teologus pa
laikyti artimesnius ryšius su kitų 
sričių mokslininkais, net ir bedie
viais, nes naujos mokslo šakos bei 
nauji atradimai iškelia naujas pro
blemas, liečiančias teologiją ir rei
kalaujančias atsakymo. Teologų par
eiga — tiksliųjų mokslų duomenis 
suprasti, {vertinti ir apspręsti tikėji
mo šviesoje. Teologai taipgi skati
nami jieškoti tinkamesnių būdų per
teikti religini mokslą savo amžinin
kams, besidarbuojantiems kitose 
mokslo srityse. Tokiu būdu religinis 
gyvenimas galės derintis su tikslių
jų mokslų bei technologine pažanga. 
Primenama religiniuose moksluose 
ištikimybė mokomajam K. Bendrijos 
autoritetui. Esą asmeninės nuomo
nės, kylančios Iš naujų tyrinėjimų, 
turi ir būti pateikiamos kaip tokios. 
Konstitucijoje nurodoma, kad augš- 
tųjų katalikiškų švietimo įstaigų 
statutai turi būti patvirtinti Vatika
no krikščioniškojo švietimo kongre
gacijos, kuri skiria tų (staigų rekto
rius Ir tvirtina pastovią vietą už
imančius profesorius. Kiekvienas to
kioje įstaigoje teologini mokslą ar 
su juo susijusi mokslą dėstąs pro
fesorius privalo turėti kanonišką 
(t.y. augštosios katalikų švietimo 
įstaigos) doktoratą. Jeigu doktora
tas nekanoniškas (Ly. pasaulietinia
me universitete gautas), dėstytojas 
privalo turėti bent kanonišką licen- 
cijatą. Konstitucijos nuostatai įsi
galios akademinių 1980 m. — 1981 
m. pradžioje.

* BARBADOS SALA nutarė už
megzti diplomatinius santykius su 
Vatikanu. Tokiu būdu skaičius vals
tybių, palaikančių diplomatinius san
tykius su Vatikanu, pakils iki 91. 
Greitu laiku Vatikanas atidarys savo 
apaštališkąją nunciatūrą Barbados 
saloje, o salos valdžia (steigs savo 
pasiuntinybę prie Sv. Sosto. Iš 250,- 
000 Barbados salos gyventojų 70% 
yra anglikonai, o 10% — katalikai. 
Nuo 1927 m. Barbados buvo britų 

kolonija, o 1966 m. — nepriklauso
ma valstybė.

* UNITARV KUN. GEORGE 
HUNTSON WILLIAMS, 65 m. am
žiaus, žymus JAV protestantų teolo
gas ir ekumenistas, popiežiaus Jono- 
Pauliaus II bus pakeltas Sv. Grego- 
riaus Didžiojo vyčiu. Jis yra ilgame
tis dabartinio popiežiaus pažįstamas, 
j| susitikęs II Vatikano santarybos 
metu, kur buvo oficialiu stebėtoju 
nuo 1966 iki 1965 m. 1972 m. jis 
buvo pakviestas skaityti paskaitas 
katalikiškajame Liublino universite
te, kurio kancleriu tada buvo kard. 
K. Wojtyla. 1976 m. jis pakvietė 
kard. Wojtyla skaityti paskaitų i 
Harvardo universitetą, kuriame tuo 
metu profesoriavo. Šiuo metu Geor
ge H. Williams yra prieš abortus 
kovojančios draugijos “Americans 
United for Life” pirmininkas. Jis 
yra rėmęs katalikus kovoje dėl val
džios paramos parapijinėms mokyk
loms ir tuo reikalu net yra parašęs 
knygą. Suteikimas tokio titulo pro
testantui nėra Įprastas dalykas, ta
čiau tai nėra pirmas atvejis istori
joje.

* KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
yra tik viena veikianti katalikiška 
šventovė. Ji yra didžiuliame Pekin- 
go mieste, tačiau kažkodėl visi ki
niečiai ją puikiai žino, pasak kelio
nių agento iš Filadelfijos John Mul
len. Šventovėje laikomos vlenerios 
Mišios šeštadien) vakare ir dvejos 
sekmadienio rytą. Daugumas švento
vėje yra arba senyvi žmonės, arba 
užsieniečiai. Vadovė jam pabrėžti
nai aiškinusi, kad jaunimas Kinijo
je nėra tikintis ir todėl šventovės 
nelanko. Tačiau jam teko iš kitų 
šaltinių ten sužinoti, Jog Kinijoje 
veikia pogrindžio K. Bendrija, ku
rioje jaunimo nestinga.

* V. VOKIETIJOJE, ŠVEICARI
JOJE IR LIUKSEMBURGE katali
kai su liuteronais surengė pamaldas 
50-tyje šventovių už persekiojamus 
krikščionis Čekoslovakijoje. Rengė
jai buvo žmogaus Teisių Draugija, 
kurios vadovybė yra Frankfurte. Pa
maldų metu sakomuose pamoksluo
se buvo nurodoma, kokia religinė 
priespauda siaučia Čekoslovakijoje 
ir kad apie 500 katalikų kunigų ne
gali ten eiti savo kunigiškų pareigų. 
Ta proga apie 15,000 asmenų pa
siuntė laiškus komunistinei Čekoslo
vakijos valdžiai, reikalaudami reli
ginės laisvės.

* ARKIV. MARCEL LEFEBRE, 
1976 m. popiežiaus Pauliaus VI su
spenduotas, pranešė Vatikanui ir 
spaudai, kad yra pasiruošęs pasira
šyti raštą, jog priima II Vatikano 
santarybos nutarimus, aiškinamus 
pagal K. Bendrijos tradiciją. Jis no
ri, kad jo įsteigtoji Sv. Pijaus X 
brolija būtų Vatikano pripažinta ir 
kad tos brolijos 'kunigams būtų leis
ta Mišias alikyti pagal senąsias Tri- 
dento santarybos apeigas. Jis mielai 
pats vyktų tuo reikalu aiškintis su 
visais vyskupais, kurių teritorijose 
yra tos brolijos vienuolynai. Reika
lui esant, jis sutiktų, kad popiežius 
paskirtų delegatą tiem dalykam 
tvarkyti.

* KESTONO AGENTŪRA Angli
joje yra paskelbus žinią iš “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos”, kad 
Gudijoje esą apie 30,000 lietuvių ka
talikų, tačiau neturi jokios švento
vės, kurioje galėtų lietuviškai mels
tis. Nors ten dauguma žmonių yra 
katalikai, beveik visos katalikiškos 
šventovės uždarytos, o ortodoksų 
šventovės paliktos veikti. Nurodo
ma, kaip eilė šventovių buvo sovie
tų uždarytos. Katalikiškieji JAV 
laikraščiai šią žinią sutrumpinta for
ma yra persispausdinę.

KUN. J. STS.

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

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

JURI LURYI

Šio aktualaus straipsnio autorius 
yra žymus ukrainiečių teisininkas, 
baigęs mokslus Sov. Sąjungoje ir 
Kanadon imigravęs 1973 m. Pusę 
metų buvo dėstytoju Yorko univer
sitete Toronte. Šiuo metu jis gyve
na Winnipege. RED.

1978 m. gruodžio 1 d. Sovietų 
Sąjungoje buvo patvirtintas 
naujas pilietybės įstatymas. Jis 
įsigalioja 1979 m. liepos 1 d. 
Sis įstatymas sukėlė pagrįstą 
nerimą daugeliui kanadiečių, iš
vykusių iš Sov. Sąjungos įvai
riais laikotarpiais ir nutarusių 
negrįžti pasibaigus II D. karui. 
Jie vis dar jaučiasi esą pavoju
je. Kaip toliau matysime, tam 
yra pakankamai rimto pagrin
do.

Iš pradžių panagrinėsime to 
įstatymo Šiuos du straipsnius:

“Jeigu Sovietų Sąjungos pilie
tis gyvena užsienyje, tai savai
me neužtraukia Sov. Sąjungos 
pilietybės netekimo’’ (5 str.).

“Asmeniui, kuris yra Sovietų 
Sąjungos pilietis, nepripažįsta
ma užsienio valstybės pilietybė’’ 
(8 str.).

Tokiu būdu nepakanka gy
venti 30 ar daugiau metų Kana
doje ir būti šio krašto piliečiu. 
Sov. Sąjunga nepripažįsta kana
diečių Kanados piliečiais, jeigu 
jie negavo leidimo atsisakyti 
sovietų pilietybės. Tų, kurie ga
vo tokį leidimą, yra labai mažas 
skaičius. Sov. Sąjunga nepripa
žino anksčiau ir nepripažįsta 
naujoje 1977 m. konstitucijoje 
piliečių teisės laisvai pasirinkti 
pilietybę ir laisvę persikelti gy
venti kitur.

Įstatymo apimtis
Paskelbtų sovietų įstatymų 

analizė duoda pagrindą tvirtin
ti, kad tiktai tie, kurie paliko 
sovietų teritorijas iki 1921 m. 
gruodžio 15 d., ir tie, kurie bū
dami užsienyje atsisakė užsire
gistruoti sovietų atstovybėse iki 
1922 m. birželio 1 d., laikomi 
praradę sovietų pilietybę.

Neatsitiktinai paminėjau pa
skelbtus įstatymus. Sov. Sąjun
goje yra daug nepaskelbtų įsta
tymų, liečiančių daugelį žmo
nių gyvenimo sričių. Trisde
šimtųjų metų pradžioje, kai 
įstatymų leidėjai buvo atvires
ni ir dar neišmokę gudrauti, 
pilietybės įstatymą lydėjo in
strukcijos, kurios buvo papildo
mai išleidžiamos, “susitarus su 
OGPU” (KGB pirmtaku). To
kios instrukcijos paprastai žy
miai keičia paskelbto įstatymo 
esmę. Rodos, Šekspyras rašė: 
“Amendments break the law”. 
Sovietų Sąjungoje "amend
ment” vaidmenį sėkmingai vyk
do instrukcijos. Paprastai jas 
lydi įrašas “ne spaudai”.

Taigi, kas tie žmonės, kurie, 
tapę kanadiečiais, vis dar ne
gali laikyti save laisvais žmonė
mis, turinčiais savo valstybės 
globą? Toks klausimo formula
vimas nėra joks pertempimas, 
nes pagal 1930 m. balandžio 12 
d. Haagos tarptautinės konven
cijos 4-tą straipsnį, valstybė ne
gali teikti savo piliečiams dip
lomatinės apsaugos kitoje vals
tybėje, kurios pilietybę jie taip 
pat turi. Tokių Kanados pilie
čių galima išvardinti tris pa
grindines grupes:

1. Tie, kurie nuo 1921 m. 
gruodžio 15 d. iki II D. karo 
pradžios, kai Sov. Sąjunga pra
dėjo karo veiksmus prieš eilę 
kaimyninių valstybių arba oku
pavo kitas, — paliko kraštą be 
valdžios leidimo arba, gavę lei
dimą laikinai išvažiuoti, atsisa
ko grįžti. Pastarųjų yra žymiai 
daugiau. Sovietinių rusų kalbo
je jau seniai tokie asmenys va
dinami “negrįžtančiaisiais” 
(non-returners”). žodis neįpras
tas laisvo Vakarų žmogaus au
siai. Sov. Sąjungoje “negrįži
mas” yra nusikaltimas, bausti
nas net mirties bausme.

2. Latviai, lietuviai ir estai, 
buvę savo kraštuose prijungi
mo prie Sov. Sąjungos dieną 
(1940 m. rugsėjo 7) ir vėliau 
išvykę iš Sov. Sąjungos be ofi
cialaus leidimo. Ypatingos są
lygos buvo sudarytos lietu
viams — Klaipėdos gyvento
jams, o taip pat Klaipėdos, Ši
lutės ir Pagėgių apskričių, bet 
dėl vietos stokos negalime jų 
nagrinėti. Šiai grupei priskiria
mi kanadiečiai, buvę V. Ukrai
nos ir Gudijos gyventojai, taip 
pat — Besarabijos, kurie buvo 
pripažinti sovietų piliečiais, kai 
buvo prijungtos šios teritorijos 
prie Sov. Sąjungos.

3. Pagaliau nemažesnę, jeigu 
nedidesnę, grupę sudaro visi tie 
rusai, ukrainiečiai, gruzinai, žy
dai ir kitų tautybių asmenys, 
gyvenusieji iki II D. karo Sov 

Sąjungoje, atsidūrę karo metu 
už jos ribų ir nutarę negrįžti. 
Tų kanadiečių sąrašas, kuriuos 
Sov. Sąjunga vis dar laiko savo 
piliečiais, atrodys labai įspūdin
gas, jeigu atsiminsime jų vai
kus, vaikaičius ir net vaikaičių 
vaikaičius. Sovietų pilietybės 
įstatymas liečia juos taip pat.

Vaikų pilietybė
Yra vaikų pilietybės įsigiji

mo du pagrindiniai principai. 
Pirmasis yra vadinamas “žemės 
teise”. Pagal jį, vaikas, gimęs 
betkuriame krašte, pripažįsta
mas to krašto piliečiu, nepri
klausomai nuo jo tėvų piliety
bės. Antrasis vadinamas “krau
jo teise”. Pagal jį, betkur gi
męs vaikas įgyja savo tėvų pi
lietybę. Sov. Sąjunga taiko abie
jų principų derinį, beveik nepa
likdama galimybės tėvams pa
sirinkti.

Vaikai, gimę už Sov. Sąjun
gos ribų iš tėvu, laikomų sovie
tų piliečiais, pripažįstami taip 
pat Sov. Sąjungos piliečiais.

Vaikas, gimęs už Sov. Sąjun
gos ribų, pripažįstamas sovietų 
piliečiu ir tokiu atveju, jeigu 
vienas tėvų yra Sov. Sąjungos 
pilietis, o antras buvo "asmuo 
be pilietybės arba ji buvo neži
noma”.

Kai dėl vaikų, gimusių už 
Sov. Sąjungos ribų, kurių tėvai 
turėjo skirtingas pilietybes, šių 
vaikų pilietybė nustatoma pa
gal jų tėvų gyvenamąją vietą 
(vienas jų Sov. Sąjungos pilie
tis) vaiko gimimo dieną:

Tėvai, turintieji skirtingas pi
lietybes, turi teisę nustatyti vai
ko pilietybę abipusiu sutikimu 
tik tokiu atveju, jeigu jie abu 
"turėjo pastovią gyvenimo vie
tą už Sov. Sąjungos ribų”. Vi
sais kitais atvejais gimęs užsie
nyje vaikas tėvų, kurių vienas 
laikomas sovietų piliečiu, so
vietų įstatymais pripažįstamas 
sovietų piliečiu.

Kanadiečiai, kurių pilietybę 
Sov. Sąjunga atsisako pripa
žinti, kartu su gimusiais vai
kais, vaikaičiais ir vaikų vai
kaičiais, gali siekti keletą mili
jonų.

Ką tai praktiškai reiškia?
Norėdami bent iš dalies į šį 

klausimą atsakyti, pasinaudosi
me ' dVlerii' kbihpdiėntingais liu
dijimais.

Generolas Petras Grigorenka 
(žmogaus teisių gynėjas Sov. Są
jungoje, neseniai išvykęs iš 
Sov. Sąjungos, gyvenantis Niu
jorke) mano, kad naujo įstaty
mo svarbiausias tikslas — pa
naudoti emigrantus ir jų pali
kuonis sudaryti “Vakarų kraš
tuose penktąją koloną”. Kaip 
pavyzdį jis papasakojo konkre
tų atvejį, kai emigrantą iš Sov. 
Sąjungos diplomatai iš KGB, 
akredituoti viename demokra
tiniame krašte, sugebėjo prie
varta pristatyti į kažkokį pa

Kanados lietuvių jaunimas dalyvauja demonstracijoje Otavoje, kur reika
lavo laisvės politiniams Lietuvos kaliniams. Jų plakatas rodo, kad komu
nistų ženklas yra lygus nacių svastikai Nuotr. D. Skukauskaitės
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

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

slaptingą namą, bandė užver
buoti, aiškino šiam emigrantui, 
kad jis vis dar tebėra sovietų 
pilietis. Generolas Grigorenka 
pridūrė: “Tai įvyko visiškai ne
seniai, kai naujasis įstatymas 
dar nebuvo įsigaliojęs” (“Rus
sian Daily”, 1979 m. balandžio 
11).

Vladimiras Bukovskis (žmo
gaus teisių gynėjas Sov. Sąjun
goje, maždaug prieš trejus me
tus iškeistas už Čilės komunis
tų vadą) pasakoja savo neseniai 
išėjusioje knygoje “1 vozvraš- 
čaetsia veter” (“Ir grįžta vė
jas”) apie ukrainiečių kilmės 
anglą, kurį sutiko sovietų lage
ryje. N. A. Budulak - Sarygin 
buvo išvežtas vokiečių okupan
tų iš Ukrainos, kai jam buvo 15 
metų. Po karo jis įsikūrė Angli
joje, kur pragyveno dvidešimt 
metų, išėjo mokslus, vedė, pui
kiai dirbo, savo firmos buvo pa
siųstas į Maskvą kaip jos atsto
vas, ten išprovokuotu kaltini
mu buvo suimtas, atsisakė būti 
šnipu ir 1968 m., t.y. praslin
kus dvidešimt trejiem metam 
po karo pabaigos ir penkiolikai 
metų po Stalino mirties, buvo 
nubaustas dešimt metų stovyk
los už tai, kad “po karo negrįžo 
namo”.

Bukovskis rašo: “Kaip pasa
kojo pats Budulak - Sarygin, 
klausimą išsprendė jo akivaiz
doje pats Andropovas (dabarti
nis KGB ministeris). Ilgai, ati
džiai žiūrinėjo pasą bei kitus 
dokumentus:

“Ką Tamsta visą laiką tvirti- 
nis — anglas, anglas ... Juk 
gimęs pas mus, Sov. Sąjungo
je, — pareiškė Andropovas sa
vo padėjėjams, bakstelėdamas 
pirštu į Sarygino pasą. — Tai 
nieko (ničevo), anglų karalienė 
mums karo dėl jo nepaskelbs”.

Ką galėjo padaryti senoji 
vyriausybė ir gą gali naujoji? 
Tarptautinėje teisėje yra 

įprastinė tendencija vengti dvi
gubos pilietybės ir imtis prie
monių jai likviduoti. Sov. Są
junga nėra 1930 m. Haagos su
tarties dalyvė. Visdėlto Sov. Są
junga sudarė eilę sutarčių, dau
giausia su Varšuvos sąjungos 
kraštais, liečiančių pilietybės 
klausimo sutvarkymą asmenų 
su dviguba pilietybe. Sutarties 
tikslas: “Remiantis suinteresuo
tų asmenų pilietybės pasirinki
mu likviduoti galimus dvigubus 
pilietybės atvejus", žinoma, 
Sov. Sąjunga mažiausiai suinte
resuota sudaryti panašiais su
tartis ne su savo satelitais. Jos 
laikysena šiuo atveju parodys 
naujojo pilietybės įstatymo sie
kimų grynumą. Reikia skatinti 
Sov. Sąjungą padėti kortas ant 
stalo ir oficialiai pripažinti, kad 
Kanados piliečiai nėra jai pa
valdūs. Bet tai bus nelengvas 
uždavinys.

Vertė: J. Str.

MYLIMAI SESUTEI 

mirus Lietuvoje,

gilių užuojautų reiškiame mūsų gerbiamam klebonui 

PREL. DR. JUOZUI TADARAUSKUI —

Aušros Vortų parapijos choras

MIELAM 
PRELATUI DR. J. TADARAUSKUI, 

jo mylimai sesutei 
a + a Jadvygai Rutkauskienei

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiausių užuojautų, 
kartu liūdime ir už jų meldžiamės —

L. J. Kriaučiūnai L. K. Meškauskai
E. L. Klevai A. J. Mikšiai

S. St. Rakščiai

A+A
ONAI LESKAUSKIENEI

mirus, dukroms — O. SVARINSKIENEI, V. SIMANA- 
VIČIENEI, I. MORKŪNIENEI, sūnums — NAPO
LEONUI ir JURGIUI LESKAUSKAMS, jų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems, reiškiu nuoširdžių užuo
jautų —

M. Preikšaitienė

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A+A ONAI LESKAUSKIENEI
su šiuo pasauliu atsiskyrus, IRENAI, JUOZUI ir 
ARŪNUI MORKŪNAMS reiškiame nuoširdžių užuo
jautų ir kartu su jais bei jų artimaisiais liūdime —

Kostas, Genė ir Daiva Gapučiai

BRANGIAI MOTINAI 
mirus Lietuvoje,

buvusių sudburietę MARIJĄ TRUMPAUSKIENĘ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. Bataitis Z. J. Labuckai
J. B. Slankai J. A. Kručai

A+A 
ANDRIUI POVILAIČIUI 

mirus,
žmonai JIEVAI, sūnums — AUGUSTUI, JURGIUI, 
ALGIUI, VYTUI, broliui JONUI ir jų šeimoms gilią 
užuojautų reiškia —

/. ir B. Kudzmavičiai

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. ANTANUI STONKUI
Lietuvoje mirus, dukrų KAZIMIERĄ ir jos vyrų 
JONĄ BARTKUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

A. Pašilienė ir šeima 
D. V. Kekiai
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Kanados lietuvių jaunuoliai-lės, apsirengę kalinių drabužiais, demonstruoja prie Sov. Sąjungos pasiuntinybės, 
protestuodami prieš kalinimą Lietuvos kovotojų už žmogaus teises Nuotr. J. Miltenio

Demonstracija jaunimo akimis
Autobusu iš Toronto į Otavą prie sovietų pasiuntinybės

PRANEŠIMAS Iš ROMOS

Spauda apie įvykius Lietuvoje
MONS. KL. RAZMINAS

Ne tik didžioji italų spauda, 
bet ir prancūzų ir vokiečių laik
raščiai plačiai kalba, kad “nega
lintis eiti savo pareigų” Vil
niaus vyskupas Julijonas Stepo
navičius esąs popiežiaus Jono- 
Pauliaus II numatytas kardino
lu “in pectore”.

Prancūzų dienraštis
Labai populiarus prancūzų 

dienraštis “Le Monde” gegužės 
30 d. laidoje stambiomis raidė
mis paskelbė, kad gegužės 28 d. 
mirė Kauno vyskupas Juozas 
Matulaitis-Labukas. Neliesda
mas plačiau a. a. Lietuvos vys
kupo biografijos, laikraštis pa
žymi: “Įvairios informacijos 
praneša jog popiežius Jonas- 
Paulius II, norėdamas pagerbti 
Lietuvos tikinčiuosius, esąs nu
matęs Vilniaus vyskupą kardi
nolu “in pectore”.

Toliau tas dienraštis trijų 
skilčių straipsnyje apžvelgia da
bartinės Lietuvos Katalikų Ben
drijos ir jos tikinčiųjų proble
mas. Esą daugiau kaip trys ke
tvirtadaliai Lietuvos gyventojų 

..yra katalikai. Nežiūrint jau ke
lis dešimtmečius trunkančių 
sunkių persekiojimų, dauguma 
lietuvių yra praktikuojantys ka
talikai. Juos aptarnauti tačiau 
yra nelengva, ir vis daugiau at
siranda kliūčių. 1940 m., kai 
Lietuva buvo prievarta įjungta 
į Sovietų Sąjungą, Lietuvoje bu
vo 1.580 kunigų, kurių dabar 
beliko jau mažiau nei pusė. Ne
mažai parapijų nebeturi savo 
kunigo. Nė viena Lietuvos vys
kupija neturi savo vyskupo or
dinaro ir yra valdomos apašta
linių administratorių. Vis dar 
nėra išspręsta ir Vilniaus vys
kupijos problema. Lietuvos ti
kintieji esą raštais ir peticijo
mis su tūkstančiais parašų 
(dienraštis čia primena ypač 
17.000 Lietuvos katalikų pasira
šytąjį raštą) kreipiasi į sovietų 
valdžią, reikalaudami, kad būtų 
atstatyta religinė ir kultūrinė 
laisvė, kad tikintieji galėtų re
ligiškai auklėti savo vaikus, kad 
kunigams būtų leidžiama ne
varžomai atlikti savo religinę 
tarnybą, kad būtų išlaisvinti są
žinės kaliniai ir t. t.

“Le Monde” primena, kad 
jau eilė metų yra spausdinamas 
pogrindžio leidinys “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
kuris vienintelis gali objekty
viai iškelti Katalikų Bendrijos 
sunkumus ir informuoti laisvą
jį pasaulį. Taip pat primenama, 
kad išrinkus popiežių Joną-Pau- 
lių II, penki lietuviai kunigai 
įsteigė Katalikų Komitetą Ti
kinčiųjų Teisėm Ginti. Prieš 
vykstant popiežiui į Lenkiją, 
lietuviai kreipėsi į jį, kad savo 
maldingos kelionės melu prisi
mintų, paremtų ir apgintų Lie
tuvos tikinčiuosius. . .

Lietuvius tremtinius vysku
pus Julijoną Steponavičių ir 
Vincentą Sladkevičių primena 
ir prancūzų AFP spaudos agen
tūros biuletenis, pabrėždamas ir 
iš Vatikano einančius gandus, 
jog Vilniaus vyskupas Julijonas 
Steponavičius esąs popiežiaus 
Jono-Pauliaus II numatytas “in 
pectore” Lietuvos kardinolu.

Vokiečių dienraštis
Plačiai skaitomas vokiečių 

katalikų dienraštis “Deutsche 
Tagespos ’̂ gegužės 29 d. laido
je skelbia popiežiaus paskirtus 
15 naujų kardinolų. Keturiolika 
iš jų yra paskelbti, šv. Petro ir 
Pauliaus šventovėje jie bus 
įjungti į kardinolų kolegiją. 
Penkioliktasis gi kardinolas

esąs nepaskelbtas. Dėlto kyla 
daugybė spėliojimų. Kadangi 
popiežius Karolis Wojtyla savo 
kardinoliškąją pijusę padovano
jo Vilniaus arkivyskupijai, tai, 
pagal tradiciją, daroma išvada, 
jog Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinis administratorius 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius yra tas. kurį Sv. Tėvas nori 
paskirti į kardinolų kolegiją. . .

Vokiečių dienraštis pažymi, 
kad lietuviški šaltiniai iš Vati
kano ir “LKB Kronika” iš Lie
tuvos praneša, jog du Krokuvos 
kapitulos kanauninkai jau 1978 
m. gruodžio mėnesį kardinoliš
kąją popiežiaus pijusę atvežė į 
Vilnių ir padėjo prie Aušros 
Vartų paveikslo. . .

Italų dienraščiai
Visa didžioji italų spauda 

paskutiniu metu ištisus pusla
pius skiria popiežiaus Jono-Pau
liaus II vizitui Lenkijoje. Iške
liamas nepaprastas lenkų tau
tos entuziazmas ir religingumas. 
Ypač pabrėžiamas Šv. Tėvo tvir
tas, aiškus ir nuolatinis religi
nės laisvės reikalavimas, žmo
gaus teisių gynimas ir santykių 
tarp K. Bendrijos ir valstybės 
derinimas. Dialogas esąs sun
kus, bet galimas. Vatikano dien
raštis “L'Osservatore Romano” 
kasdien pateikia ištisai, origi
nalia lenkų kalba visas popie
žiaus pasakytas kalbas ir jų ver
timą į italų kalbą. Tose kalbose 
keletą kartų yra paminėta ir 
Lietuva.

Plačiai skaitomas Romos 
dienraštis “H Tempo” birželio 
6 d. laidoje pranešė apie atgar
sius popiežiaus vizito Lenkijoje 
ir mūsų tėvynėje Lietuvoje. 
Straipsnyje “Nežiūrint oficia
lios tylos, lietuviai atidžiai seka 
popiežiaus vizitą" rašoma, kad 
domėjimasis popiežiaus vizitu 
Lietuvoje buvęs nepaprastai di
delis. Nors oficialus dienraštis 
“Tiesa” tik 4 eilutėmis teprane- 
šė apie “Romos Katalikų Bažny
čios Vado atvykimą į Varšuvą”, 
visi buvo gerai informuoti apie 
popiežiaus vizito programą. Pa
žymima, kad Vilniaus lenkų 
laikraštis net visai nepaminėjo 
šio įvykio! Tačiau Lietuvos len
kų mažuma, kuri sudaro apie 
10%, kartu su Lietuvos katali
kais radijo bangomis naudojosi 
Lenkijos radijo stotimis. Dau
guma vilniečių nuvyko į Lenki
jos pasienį, kad bent televizijos

ekrane galėtų pamatyti popie
žių. Visos Vilniaus šventovės 
buvusios perpildytos tikinčiųjų; 
buvo atnašaujamos Mišios lietu
vių ir lenkų kalbomis už popie
žių.

“11 Tempo” taip pat pranešė, 
kad visi Lietuvos vyskupai, ku
nigai ir tikintieji, kurie prašė 
leidimų vykti į Lenkiją, ga
vo neigiamus atsakymus. Dien
raštis tačiau praneša, kad Veng
rijos Katalikų Bendrijos primas 
kardinolas Laszlo Lekai ir Pra
hos arkiv. kardinolas Tomasek 
tokius leidimus gavo ir buyo at
vykę į Lenkiją.

Lietuvio pagerbtuvės
Šv. Kazimiero lietuvių kolegi

ja pegerbė savo buvusį auklėti
nį mons. Audrį Bačkį, neseniai 
paskirtą Vatikano valstybės 
sekretoriato viešųjų reikalų ta
rybos pasekretoriu. Pagerbimo 
pobūvis įvyko birželio 5 d. ko
legijos patalpose. Iškilmėse da
lyvavo lietuvių bičiulis kardino
las Antonio Samore, Rytų kon
gregacijos sekretorius vysk. 
Brini, Vatikano valstybės sekre
toriato atstovas arkiv. Mosconi, 
auklėjimo kongregacijos sekre
torius mons. Marchisano, įvai
rūs Vatikano valstybės sekreto
riato pareigūnai, š. Amerikos 
kolegijos rektorius mons. Dar- 
sey ir lietuvių kolegijos vado
vybė — iš viso per 20 asmenų.

Iškilmių įžangoje lietuvių ko
legijos rektorius prel. L. Tula- 
ba ilgesne kalba aptarė mons. 
Audrio Bačkio gyvenimo kelią, 
studijas ir jo darbą diplomati
nėje Apaštalų Sosto tarnyboje. 
Po to kalbėjo pats mons. Aud
rys Bačkis, dėkodamas svečiam 
už malonų apsilankymą. Jis taip 
pat perskaitė savo tiesioginio 
viršininko Vatikano valstybės 
viešųjų reikalų tarybos sekreto
riaus arkivyskupo A. Silvestri- 
nio specialų sveikinimą ir ge
riausius linkėjimus.

šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos rektorius prel. L. Tulaba ko
legijos ir Romos lietuvių vardu 
pasveikino Šv. Tėvą Velykų 
šventės proga. Šiomis dienomis 
iš Vatikano valstybės sekreto
riato gautas nuoširdus raštas, 
kuriuo popiežiaus vardu dė
kojama už pareikštus sveikini
mus ir suteikiamas specialus 
apaštalinis palaiminimas Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijai ir 
visiem Romoje gyvenantiem lie
tuviam.

Birželio 9 d., 6 v. ryto, prie 
Toronto Lietuvių Namų pra
dėjo rinktis jaunimas. Per pus
valandį susirinko maždaug 30 
pasiryžusių jaunuolių, kurie į 
laukiantį autobusą krovė mieg
maišius, įvairius plakatus ir dė
žes spausdintų lapelių. Tuoj po 
7 v.r. visi įsitaisė autobuse ir 
išvažiavo Otavos link.

Penkių valandų kelionėje nie
kas nenuobodžiavo! Reikėjo su
lankstyti 5000 lapelių, kuriuo
se buvo išspausdintos informa
cijos apie Viktoro Petkaus ir 
Balio Gajausko bylas. Ten taip 
pat buvo atsišaukimas į plačią
ją visuomenę — kvietimas da
lyvauti demonstracijoje prie 
Sovietų Sąjungos pasiuntinybės, 
reikalaujant laisvės Lietuvos 
kovotojams.

1 v.p.p., autobusui pasiekus 
Otavą, jaunimas greitai pakeitė 
išvaizdą. Paprasti kasdieniniai 
drabužiai dingo. Vietoj jų visur 
buvo matyti pilkos kalinių uni
formos ir spalvingti tautiniai 
drabužiai. Tada jaunimas pasi
skirstė į kelias grupes. Vieni 
važiavo į miesto centrą dalinti 
lapelių, o kiti budėjo prie so
vietų pasiuntinybės ir nešiojo 
plakatus. Kai tik atsirasdavo di- 
didesnis judėjimas prie pasiun
tinybės, budintys balsiai šaukė, 
reikalaudami laisvės Petkui, 
Gajauskui, Sadūnaitei ir ki
tiems.

Plakatai ir įdomi apranga su
silaukė daug dėmesio iš prava
žiuojančių žmonių. Nemažai jų 
sustojo ir teiravosi daugiau in
formacijų ir išreiškė savo pri
tarimą demonstruojančiam jau
nimui. Dar daugiau žmonių su
stojo, kai vakare visi trisde
šimt susirinko prie ambasados. 
Ten jie stovėjo su žvakėmis, 
giedojo ir dainavo.

Sekmadienio rytą visi, truputį 
pailsėję, vėl susirinko prie so
vietų ambasados. Tvarkingai 
vaikščiojo šaligatviu, kartodami 
šūkius ir dalindami lapelius pra
einantiems. Tą rytą, nors labai 
mažam plote, budintieji nuėjo 
labai daug mylių. Kojos pavar
go ir karšta saulė degino. Bet 
kai pilni autobusai lietuvių iš 
Toronto, Londono, Hamiltono ir 
Montrealio pravažiavo, atsirado 
naujos energijos, ir entuziazmas 
žymiai pakilo.

Prieš 2 v.p.p. prie sovietų am
basados stovėjo ne tik lietuviš
kas jaunimas, bet ir daugelis 
žurnalistų ir fotografų iš įvairių 
Otavos laikraščių bei televizijos 
stočių. Jie klausinėjo, fotogra
favo, rekordavo, rašė ir visa tai 
darydami įrodė, kad savaitgalis 
buvo sėkmingas.

2 v.p.p. jaunimas išsirikiavo ir 
paskui Lietuvos vėliavą nužy
giavo į artimą Strathcona par
ką. Ten buvo paruoštas alto
rius, ir Mišių pradžios laukė per 
500 suvažiavusių lietuvių. Mišias 
atnašavo kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas iš Otavos. Pamokslą pasakė 
net trim kalbom — lietuviškai, 
angliškai ir prancūziškai.

Po Mišių visa masė tyliai, or
ganizuotai grįžo prie ambasados. 
Ten, nors visi langai buvo už
dengti ir vartai apstoti polici
ninkų, demonstrantai vaikščio
jo ratu ir garsiai reikalavo lais
vės kaliniams. Vaizdas buvo la
bai įspūdingas, nes beveik kiek
vienas nešė plakatą arba juodą 
vėliavą.

Kai per garsiakalbius buvo 
padarytas pranešimas, judėji
mas sustojo ir visi išsirikiavo 
prieš ambasadą. Visi nutilo. Lie
tuviškai ir angliškai paaiškinta, 
kad buvo planuota paspausti 
ambasados skambutį ir įteikti 
pasiuntinybei Šv. Raštą ir roži
nį su prašymu perduoti Vikto
rui Petkui, kalinamam čisto- 
polyje. Kadangi policija nelei
do paliesti skambučio, dovanos 
buvo padėtos ant pasiuntinybės 
žemės pro augštos geležinės tvo
ros grotas. Tuo momentu foto
grafai labai grūmėsi norėdami 
įamžinti tokį sukrečiantį ir sim
bolišką vaizdą.

Po įteikimo buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų”, Kanados ir 
Lietuvos himnai. Kai paskuti
nės gaidos nuaidėjo užrakintų 
ambasados durų link, judėjimas 
pakrypo į Strathcona parko 
pusę. Ten visi išsiskirstė, susėdo 
atgal į laukiančius autobusus ir 
keliavo namo, svarstydami to 
Šv. Rašto ir rožinio ateitį.

Demonstracija gali būti laiko
ma sėkminga. Viskas pavyko 
sklandžiai ir tvarkingai, Kana
dos spauda atkreipė didelį dė
mesį į mūsų pastangas, dalyva
vo visų kartų lietuviai. Ir jau
nimo (moksleivių), ir vyresnio
sios kartos atstovų buvo daug. 
Pasigedome tik universitetinio 
amžiaus studentų. Dalyvė
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Popiežius JONAS-PAULIUS II su mons. AUDRU! RAČKIU, kurj paskyrė 
augštom pareigom Vatikane Nuotr. Felici

"Vyskupas, kuris nesijuokia”
Amerikiečio reportažas apie Vilniaus vyskupą 

Julių Steponavičių — "slaptą kardinolą"

Poilsio kambarys Vilniuje

Prieš Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymą protestuoja Klevelando lietuviai. 
Kairėje — buvusi torontietė su savo vaikučiu Nuotr. Teklės

Dienraštis “The St. Catha
rines Standard” išspausdino 
straipsnį apie gyvenimą Vilniu
je. štai jo pavadinimas: “Soviet 
relaxing room boosts worker 
morale". Pasak reporterio Nik
ki Finke, Vilniuje žybčioja 
liepsnojančios šviesos, ‘rock’ 
muzika žviegia, blizgančios ro
žių bei sportinių laivų nuotrau
kos išrikiuotos ant oranžinių, 
žalsvų puošnaus poilsio kamba
rio sienų. Kas tai? Diskoteka ar 
privatus klubas? Ne. Tai yra 
Lietuvos sostinės Vilniaus “dar
bininkų poilsio kambarys”. 
Tikslas to kambario yra pavar- 
gusiems darbininkams duoti ke
lias minutes poilsio, kad jie at
gautų jėgas ir pilni energijos 
vėl tęstų darbą. "Mes manome, 
kad tai pakels gamybos lygį”, 
sako įmonės vicedirektorius Jo
nas Urniežius.

Toliau reporteris daro sekan
čią išvadą: “Tai yra viena iš 
daugelio sovietų naujų priemo
nių pakelti -dirbančių moralei, 
sumažinti išsisukinėjimui nuo 
sąžiningo darbo”. Esą rusų pra
monė seniai kenčia nuo pra
vaikštų, nenašumo, žemos koky
bės. Pagal oficialų apskaičiavi
mą, kasmet prarandama apie 
100 milijonų darbadienių. Tai 
sudaro apie 400,000 darbininkų, 
neatvykusių į darbą. Nieko ne
padeda nė duodami piniginiai 
priedai, be eilės įsigijimas auto
mobilio ir net pažadai išleisti 
atostogų į užsienį. Estijoje mė
ginama leisti darbininkams 
dirbti pagal “jų pačių laikro

džius”, bet dirbant nustatytą 
valandų skaičių. Prie Leningra
do vienoje įmonėje darbininkai 
yra maudomi ultravioletiniuose 
spinduliuose ir vadinamais 
“oxygen cocktails", kad padi
dintų jų darbo našumą. Kelios 
Maskvos įmonės įskaitant ir lėk
tuvų centrą “Aeroflot”, įvedė 
bioritminius ciklus, bandydamos 
nustatyti dirbančiųjų “blogos 
nuotaikos dienas".

Noras padidinti gamybą ypač 
jaučiamas Lietuvoje, kurioje, 
kaip ir kitose Europos Rusijos 
vietovėse, jaučiamas didelis 
darbo jėgos ir našumo sumažė
jimas dėl menko gyventojų 
prieauglio. Tuo tarpu dar nėra 
žinoma, kiek tas “poilsio kam
barys” yra pakėlęs darbo našu
mą, rašo tas reporteris, bet Vil
niaus universiteto psichologijos 
skyrius atidžiai tiria rezultatus. 
Įmonė, kurioje dirba 200 dar
bininkų Vilniuje, veikia jau 15 
metų, bet šiemet teįrengtas mi
nėtasis kambarys. Jame darbi
ninkai ilsisi dukart per dieną. 
Pagal nustatytą tvarką, darbas 
prasideda 7.30 v. r. Dirbama 3 
valandas ir tada skubama į “po
ilsio kambarį”, greitai ilsimasi, 
nes pertrauka užtrunka tik 15 
minučių, o dar juk reikia pasi
griebti ir kokį sumuštinį. Dar
bo pabaiga — 3 v. p. p. Iki to 
laiko darbininkai turi suskubti 
dar kartą pailsėti tame poilsio 
kambaryje.

(“The St. Catharines Stan
dard”, May 25, 1979)

Vertė S. šetkus

"Chicago Tribune" dienraštis 
birželio 10 d. išspausdino savo 
korespondento J. Gallagherio 
pranešimą iš Vilniaus. Jame au
torius cituoja vieno kunigo pa
reiškimą apie vysk. J. Stepona
vičių: “Jis niekad nesijuokia. 
Dvasia nepalaužta, bet niekad 
nesišypso. Jis nustojo šypsoję- 
sis prieš 18 metų, kai buvo iš
tremtas, ir nesišypsos, kol ne
bus grąžintas į savo pareigas”.

Nuo 1961 m. vysk J. Stepo
navičius gyvena kaip tremtinys 
Žagarėje. Pasak kun. A. Sva
rinsko, ten jis turi du kambarė
lius sename mūriniame name, 
neturinčiame nei centrinio šil
dymo, nei prausyklų. Tame pa
čiame name yra įsikūrusi ir 
KGB įstaiga, kuri seka kiekvie
ną vyskupo žingsnį. Kunigai, 
gali jį lankyti, bet viskas yra 
rekorduojama. Tik paleidus ra
dijo priimtuvą, galima išvengti 
balso rekordavimo.

Vysk. J. Steponavičiui leista 
kasdien atnašauti Mišias mūri
nėje Žagarės šventovėje, netu
rinčioje centrinio šildymo. Taip 
pat jam leista turėti savo kam
bariuose religinių knygų, lan
kyti draugus ir dalyvauti laido
tuvėse, žinoma, su palydovais iš 
Saugumo.

Žagarėn šis vyskupas buvo iš
tremtas, nes atsisakė liepti sa
vo kunigams nebemokyti vaikų 
tikybos, šventino klierikus į 
kunigus, nepatvirtintus komu
nistinės valdžios, protestavo 
prieš valdžios kišimąsi į kunigų 
seminarijos reikalus, prieš rei
kalavimą pakeisti seminarijos 
rektorių paklusniu Saugumui. 
Pagaliau jis atsisakė šventinti 
į kunigus du klierikus, kurie 
buvo įtariami kaip Saugumo 
agentai.

Korespondentas rašo, esą 
vysk. J. Steponavičius kaikie- 
no laikomas “LKB Kronikos” 
redaktoriumi ir šventinąs į ku
nigus pogrindyje paruoštus 
kandidatus. Kun. Svarinskas 
betgi tai paneigė, sakydamas: 
“To jis negali rizikuoti”.

Pasak kun. Svarinsko, kunigų 
seminarija yra saugumiečių 
kontrolėje. Jai draudžiama pri
imti aktyvius katalikų veikėjus. 
Kasmet priima vos keletą kan
didatų. Esamų kunigų amžiaus 
vidurkis esąs 60 metų. Daugiau 
yra mirštančių, negu naujai 
šventinamų.

Žinia apie spėjamą vysk. J. 
Steponavičiaus paskyrimą kar
dinolu “in pectore” (viešai ne
skelbiamu) pasiekusi ir Lietu

vą. Pats vysk. J. Steponavičius 
pareiškęs: “Mano galva maža, 
o skrybėlė labai didelė”. Žinia 
laikoma beveik tikra, nes jau 
anksčiau popiežius Jonas-Pau- 
lius II pasiuntęs jam kardino- 
lišką ženklą — pijusę.

Korespondento nuomone, pa
skyrimas Lietuvai kardinolo, 
kad ir slapto, sustiprins katali
kų ryžtą priešintis komunistų 
persekiojimui. Kai Lietuvos ka
talikų veikėjai ėmė klausinėti 
sovietinius pareigūnus apie lie
tuvio kardinolo paskyrimą ir 
skatinti juos paskelbti tą žinią, 
tie pareiškė, kad tai būtų reli
ginė propaganda, draudžiama 
sovietų konstitucijos. Kores
pondentas priduria: “Jei Stepo
navičius iš tikrųjų yra paskirtas 
kardinolu, popiežius to neskel
bia, matyt, norėdamas nesuga
dinti trapių santykių tarp Vati
kano ir Sov. Sąjungos, kur yra 
apie 3 milijonus katalikų; dau
guma jų — Lietuvoje".

Tęsdamas savo reportažą, 
amerikietis žurnalistas pastebi, 
kad vysk. J. Steponavičius esąs 
kamuojamas reumatizmo ir 
tremties nuotaikos, nes nežino 
kuo visa tai baigsis. Tai patyręs 
iš kun. A. Svarinsko, kuris dar 
pridūręs: “Jis nieko negali — 
nei vadovauti, nei prieštarauti, 
nei priešintis komunistų propa
gandai ar priespaudai”. Medžia
ginis jo gyvenimas esąs geres
nis nei kalinių stovykloje, bet 
dvasinis gyvenimas varganas. 
Nežiūrint to, vysk. J. Stepona
vičiaus įtaka tikintiesiems esan
ti didelė. Jis taipgi esąs atrama 
tiems kunigams, kurie liko ne
palenkti Saugumo. O tokių pa
linkusių, ypač iš jaunųjų, esą 
apie 200. Jie paprastai skiriami 
į didesnius miestus. Komitetas 
tikinčiųjų teisėms ginti parašė 
raštą, prašantį sovietinę valdžią 
grąžinti vysk. J. Steponavičių į 
pareigas. Jį pasirašė 500 kuni
gų iš 708.

Pagal “Lietuvių Enciklopedi
ją”, vysk. J. Steponavičius yra 
gimęs 1911 m. Miciūnų k., Ger
vėčių par., Vilniaus apskr. Teo
logiją yra baigęs Vilniuje ma
gistro laipsniu. Kunigavo įvai
riose Vilniaus vyskupijos vieto
vėse. Vyskupu paskirtas 1955. 
V. 22, konsekruotas 1955. IX. 
11 Panevėžyje. 1957 m. paskir
tas Vilniaus ir Panevėžio apaš
taliniu administratoriumi su 
rezidencinio vyskupo teisėmis. 
Šias pareigas pradėjo eiti po 
vysk. K. Paltraoko mirties 1958 
m. Ištremtas 1961. I. 24. G.
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
VARŽTAI KRAŠTOTYRAI

Lietuvos paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos centro prezi
diumas šiai vasarai patvirtino 61 
kraštotyrininkų ekspedicijų, jų te
mas ir vadovus. K. Račkauskas “Tie
sos” 120 nr. informuoja: "Pagrindi
nė kraštotyrininkų darbų kryptis — 
rinkti žuvusių už Tarybų valdžių 
žmonių biografinius duomenis. Kraš
totyrininkai tyrinėja kolūkių, tarybi
nių ūkių ir apylinkių Istorijas. Kau
no rajono kraštotyrininkai kaupia 
medžiagų apie Ežerėlio gyvenvietės 
darbo ir buities tradicijas, renka at
siminimus tema "Lietuvos žemės 
ūkio akademijos dėstytojai — plėši
nių įsisavintojai”. Kėdainiškiai fik
suoja “Rytų aušros” kolūkio dabartį, 
renka medžiagų apie elektros apara
tūros gamyklos Didžiojo Tėvynės ka
ro veteranus, apie chemijos gamyk
los X penkmečio socialistinio lenk
tyniavimo pirmūnų patyrimų...” Pa
teiktuose pavyzdžiuose nesimato nė 
vienos vertingos ekspedicijos — visi 
jie susieti su komunistine propa
ganda. Toje pačioje skiltyje šilališ
kių kraštotyrininkų darbais džiau
giasi I. Petkuvienė, ypač jų išleista 
knygute “Laikmečio pėdos gilios”. 
Apie ŠĮ leidinėlį ji rašo: “Išspaus
dintos muziejų ekspozicijų nuotrau
kos, kuriose matome kovotojus už 
Tarybų valdžią rajone, jų atsimini
mus, laiškus, Didžiojo Tėvynės karo, 
pokario klasių kovos relikvijas, kitą 
istorinę medžiagą.” Taigi, ir tos 
“Laikmečio pėdos gilios” pasižymi 
blankiu propagandiniu lėkštumu, 
tarnaujančiu sovietiniam komuniz
mui. Šie faktai liudija, kad krašto
tyrai Lietuvoje kasmet {vedami vis 
griežtesni varžtai.

DU NAUJI SKRYDŽIAI

Si vasaros sezoną Sovietų Sąjun
goje buvo atidaryta 50 naujų ori
nio susisiekimo linijų. Lietuvai teko 
dvi, abi susietos su Vilniumi. Birže
lio 2 d. iš jo aerodromo pakilo pir
masis keleivinis lėktuvas skrydžiui į 
tolimąjį Krasnojarską. Si ilgiausio
ji linija Vilnių taipgi sujungė su 
Kazane ir Tiumene. Antrąja nauja 
linija iš Vilniaus galima skristi į 
Krlvoj Kogą. Teigiama, kad Lietuva 
dabar 3G-šiom orinio susisiekimo li
nijom yra sujungta su 11 Sovietų Są
jungos respublikų ir su 50 jos mies
tų.

ABITURIENTŲ TEMOS
Vienuoliktokų lietuvių kalbos ir 

literatūros rašomojo egzaminams 
šiemet buvo parinktos trys temos: 1. 
"Revoliucijos tema J. Janonio lyri
koje”, 2. "Darbo žmogus J. Baltušio 
‘Parduotose vasarose’ ”, “Te visad 
šviečia saulė!” Egzaminu metu buvo 
leista betkuri iš šių trijų temų. Tre
čioji laisvoji tema turėjo atspindėti 
dabartį su internacionaliniais moty
vais.

LIETUVOS MUZĖJA1
Antanas Stanevičius gegužės 18 d. 

"Tiesoje” paskelbė pasikalbėjimą su 
kultūros ministerijos muzėjų ir kul
tūriniu paminklų apsaugos valdybos 
viršininko pavaduotoju Stasiu Cip- 
kum. Iš jo sužinome, kad Lietuvoje 
dabar yra 34 muzėjai ir 33 jų sky
riai. Iš 34 muzėjų 29 priklauso kul
tūros ministerijai, kili — švietimo, 
žemės ūkio ministerijoms, gamtos 
apsaugos komitetui ir Vilniaus uni
versitetui. Kultūros ministerijos mu- 
zėju fonduose saugoma 1.371.000 ru
diniu. Daugiausia jų turi: Lietuvos 
istorijos ir etnografijos muzėjus — 
282.000, Kauno M. K. Čiurlionio — 
214.000, Lietuvos dailės muzėjus Vii- 

Prie sovietinio (eismo Vilkaviškyje 1979 m. sausio 10 d., kur buvo teisiamas 
KUN. SIGITAS TAMKEVIC1VS už Vėlinių procesiją. Gausūs žiūrovai 
nebuvo įleisti į teismo salę

niuje — 140.000, Kauno istorijos — 
136.000. Pernai muzėjal savo fondus 
papildė 58.000 rodinių. 1978 m. mu
zėjal susilaukė 4.500.000 lankytojų: 
Lietuvos dailės muzėjus — 1.062.000, 
Kauno M. K. Čiurlionio — 877.000, 
Vilniaus Istorijos ir etnografijos — 
532.000, Trakų istorijos — 421.000. 
Populiariausias kraštotyros grupėje 
buvo Panevėžio muzėjus, sutraukęs 
126.000 žmonių. Muzėjų iniciatyva 
surengtos 675 parodos, skaitytos 
1.758 paskaitos. Kaikurie tų muzė- 
ju yra grynai propagandinio pobū
džio: pvz. pirmojo kompartijos su
važiavimo namas ir F. Dzeržinskio 
namas Vilniuje. Net ir Trakų istori
jos muzėjus buvo papildytas su so
vietiniu komunizmu susietais žodi
niais. Nauji rodiniai ruošiami Lie
tuvos revoliucijos muzėjul Vilniuje, 
kur jam taip pat baigiami statyti 
nauji rūmai. Patalpos yra numaty
tos rašytojų, teatro ir muzikos mu- 
zėjams.

VASAROS STOVYKLOS
Vasarą okupuotos Lietuvos moks

leiviai siunčiami į darbo ir poilsio 
stovyklas. Tokių įvairaus tipo sto
vyklų šiemet bus beveik 1.500, ku
riose bus vietos 176.000 moksleivių. 
Jose įsijungimas į darbą laukia 60.- 
000 vyresnių klasių moksleivių, o 
kaikur padirbėti soduose, šiltna
miuose bei daržuose teks ir pijonie- 
riams. Trys naujos stovyklos pijo- 
nieriams atidaromos Švenčionių ir 
Kauno rajonuose. Silpnesnės sveika
tos vaikams skirtos sanatorinės pio
nierių stovyklos turės apie 5.000 vie
tų. Su kuprinėmis ant pečių 8.000 
moksleivių lankysis žymesnėse Lie
tuvos vietovėse, keliaus sovietinių 
partizanų takais.

“MAGNOLIJA-80”
Iš Šiaulių televizorių gamyklos 

Maskvon buvo išsiųstos pirmosios 
kilnojamosios televizijos s t o ty s 
“Magnolija-80". Jomis bus transliuo
jamas 1980 m. olimpiados atidary
mas bei uždarymas Maskvos Lužni- 
kų stadijone bei ten vyksiančios 
lengvosios atletikos varžybos. Ligi 
to laiko “Magnoliju-80” šiauliečiams 
reikės pagaminti 20. Vieną “Magno
liją” gaus Estijos radijo ir televizi
jos centras. Ji taip pat bus panaudo
ta Estijos sostinėje vykstančių olim
pinių varžybų transliacijai.

SPAUDOS CENTRAS
Tarp Karoliniškių ir Viršuliškių 

gyvenamųjų mikrorajonų statomas 
Vilniaus spaudos centras, suprojek
tuotas pramoninės statybos institu
to Vilniaus skyriaus. Technologinę 
dalį paruošė “Gnipronipolfgraf” įmo
nė Maskvoje. Beveik 7 ha plote iš
augs trijų augštų spaustuvė, turė
sianti 150 metru ilgio ir 36 metrus 
pločio. Ofsetiniai spausdinimo įren
giniai bus gauti iš R. Vokietijos 
“Rondoset” firmos. Tikimasi, kad 
tada pagerės spaudiniu kokybė. Da
bartiniai įrenginiai kompartijos 
centro komiteto leidyklos spaustuvė
je yra seni, susidėvėję. Naujesniais 
jų neįmanoma pakeisti dėl peraugi- 
tos patalpos. Naujajame spaudos 
centre taipgi bus pastatytos 20 augš- 
tu patalpos laikraščių redakcijoms. 
Jose įsikurs kompartijos centro ko
miteto leidykla, laikraščių “Tiesa”, 
"Komjaunimo Tiesa", “Sovetskaja 
Litva", "Cervony Standar", “Lietu
vos Pionierius" ir "Vakarinės Nau
jienos” redakcijos. Spaudos centras 
kainuos 14 milijonų rublių, bet 
įkurtuvės dar toli. Statybą tikimasi 
užbaigti tik 1982 m. pabaigoje.

V. Kst.

Kalgarlo šeštadieninės lietuvių mokyklos mokiniai stato lietuvišką sodybą. Darbuojasi — Dovydas, Glennas ir Ste
pas Maziliauskai ir Dovydas Dubauskas su mokytoju Kęstučiu Dubausku, kuris aktyviai dalyvauja lietuvių veikloje

Dvasinės atgaivos diena
Simas Kudirka ir Romas Kasparas — mūsų svečiai iš Š. Amerikos

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

1979 m. gegužės 27 d. Vene- 
cuelos lietuviai turėjo progą iš
gyventi džiaugsmo ir dvasios pa
kilimo šventę, būtent, kun. An
tano Perkumo, Venecuelos lie
tuvių kapeliono, 70 metų am
žiaus sukaktį ir Simo Kudirkos 
apsilankymą. Pastarąjį lydėjo 
“Pasaulio Lietuvio" red. Romas 
Kasparas.

Seselių saleziečių koplyčia 
buvo ypatingai papuošta. La
biausiai krito į akis apdengtas 
altorius mūsų tautinio rašto au
deklu su įrašu “Mūsų mylima 
tėvynė”. Koplyčion buvo įneš
tos Venecuelos ir Lietuvos vė
liavos, dvi uždegtos žvakės, gė
lių puokštės.

Iškilmingas Mišias pradėjo 
pats sukaktuvininkas kun. A. 
Perkumas. Pamokslą pasakė sa
leziečių kongregacijos provinci
jolas kun. Jose Vicentin. Jis iš
kėlė kunigo A. Eerkumo didelį 
pasišventimą Dievui ir savo tau
tiečiams. pamaldų metu gies
mės buvo giedamos lietuviškai, 
o seselių saleziečių giesmės bu
vo lydimos gitarų.

Po pamaldų visi svečiai ir da
lyviai buvo pakviesti į seselių 
saleziečių salę iškilmingam ak
tui. Visą iškilmių programą R. 
Zavadzkas vertė į ispanų kalbą, 
nes svečių tarpe buvo svetim
taučių.

Venecuelos LB pirm. Juozas 
Kukanauza prašė minutės tyla 
pagerbti neseniai mirusį buvusį 
ilgametį Venecuelos LB pirm, 
inž. Vladą Venckų. Pasveikino 
kun. A. Perkumą jo 70 metų su
kakties proga ir pristatė iš JAV 
atvykusius svečius — Simą Ku
dirką ir Romą Kasparą. Pasta
rasis pasveikino kun. A. Perku
mą PLB ir PL Jaunimo Sąjun
gos vardu, įteikdamas karaliaus 
Mindaugo medalį. Taip pat su
kaktuvininką nuoširdžiai sveiki
no dr. V. Dambrava, J A V am
basados pareigūnas Salvadore.

Be to, sveikino: kun. K. Pata- 
lavičius iš Madrido, VLB Kara- 
ko apyl. pirm. inž. VI. Mažeika, 
lenkų bendruomenės vardu inž. 
F. Zubras (lietuviškai), H. Ga- 
vorskas iš Maracay. J. Dirvelis 
iš Bar<|uisimeto, J. Zavadzkas iš 
Valencijos. Kultūros F o n d o 
pirm. J. Menkeliūnas (įteikė do
vaną — medžio drožinį: dovaną 
įteikė ir S. Ktiuirkai). VL Jau
nimo S-gos vardu — stud. Aras 
Mažeika.

Pirm. J. Kukanauza pakvietė 
Simą Kudirką tarti žodį. Jis pa
dėkojo PLB vadovybei už progą 
pasimatyti ir susipažinti su P. 
Amerikos lietuviais. Pabrėžė, 
kad tikėjimas ir tiesa visuomet 
suranda išeitį. Sovietų Sąjun
gom patekęs asmuo praranda 
žmoniškumo teises. Sibire dar 
šiandieną rasime 100.000 ken
čiančių lietuvių. Gaila, kad di
džiosios pasaulio tautos nenori 
pripažinti šios tikrovės ir negir
di kenčiančių jų Sibiro kankinių 
balso, šiandieną, apgaulingai 
norėdami sušvelninti padėtį, 
skelbia, kad Lietuvoje yra lais
vė. Tai grynas melas, nes visi 
tie. kurie spausdino maldakny
ges. jau sėdi kalėjime ar yra iš
tremti Sibiran. Jis priminė, kad 
mūsų visų pareiga liudyti pa
sauliui apie gresianti sovietų 
pavojų ir terorą.

Pavergtos tautos nežus, susi
lauks laisvės ir pergalės. Kaip 
žuvo viso pasaulio imperijos, 
taip subyrės ir kraujuje išaugu

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS 

si raudonoji imperija. Mūsų 
tautinės spalvos ir tautiniai dra
bužiai atstovauja ir toliau mū
sų tautai visur. Telaimina Augš- 
čiausias mūsų visų žingsnius 
laisvės atgavimo kelyje! Kalba 
buvo pertraukta stipriais ploji
mais.

Pabaigus S. Kudirkai kalbėti, 
Karako lietuvių tautinių šokių 
grupė pašoko keletą gerai pa
ruoštų šokių.

Kun. A. Perkumas tarė padė
kos žodį, pabrėždamas, kad kol 
sveikata ir sąlygos leis, dirbs ir 
toliau savo tautiečiams.

Oficialiai programai pasibai
gus, visi buvo pakviesti į seselių 
saleziečių pagamintus pietus.

S. Kudirką ir R. Kasparą Ve- 
necueloje pasitiko ir globojo 
Karako LB pirm. inž. VI. Ma
žeika su ponia, parūpino trans
portą ir visus kitus iš anksto nu
matytus jų viešėjimo proga da
lykus.

Atskiri asmenys suorganiza
vo S. Kudirkai keletą spaudos 
ir televizijos pasimatymų. Sa
vaitinis žurnalas “Zeta”, di
džiausias Venecuelos dienraštis

Veiklieji Albertos lietuviai
Vienas iš pirmųjų lietuvių, 

kuris mums pravėrė duris į Al
bertos parlamentą, buvo ed- 
montoniškis Algis Dudaravi- 
čius. Jo pastangomis yra gauta 
daug lėšų iš Albertos bei Kana
dos valdžios įvairiem svarbes- 
niem Albertos lietuvių rengi
niam. Be tų lėšų tie renginiai 
nebūtų buvę galimi; pvz. bal- 
tiečių stovykla Albertos kalnų 
papėdėje. Albertos lietuvių jau
nimo kelionė į jaunimo kon
gresą Čikagoje, radijo vaidini
mas, transliuotas per visą Ka
nadą anglų kalba ir 1.1.

Nuo to laiko Albertos parla
mente dirbo arba tebedirba ke
liolika lietuvaičių-vių kaip pata
rėjai kultūriniais bei kitais rei
kalais.

Paskutiniais metais labiausiai 
išryškėjo kalgarietė Elvyra 
Krausienė. Savo šypsena bei 
lietuviška meile ji yra ne tik 
gerbiama lietuvių ir parlamen
to narių, bet ir kitų. Jos rū
pesčiu pasirodė specialiai lietu
viams skirtas ' Heritage'' nume
ris. Jos rūpesčiu yra baigiamas 
ruošti dokumentinis filmas apie 
Albertos lietuvių gyvenimą. Jos 
dėka Albertos valdžia studijuo
ja. kur Albertoje buvo apsisto
ję pirmieji lietuviai. Išaiškinus 
ten bus Albertus valdžios įreng
ta atitinkama paminklinė lenta.- 
Jos rūpesčiu dabar yra rengia
ma vienos valandos lietuvių 
kultūros radijo programa, kuri 
bus transliuojama per Kanados 
radiją anglų kalba rudenį. Jos 
dėka dabar lietuvių kalba Al
bertos švietimo ministerijos už
skaitoma gimnazijos baigimui.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas TALKA 
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1 L6 1

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

Kapitalas — virš $13,000,000.

“Universal”, Venecuelos “Daily 
Journal” turėjo su S. Kudirka 
pasikalbėjimus. Televizijos sto
ties “Venevision” politinės pro
gramos vedėja S. Imber įrekor- 
davo S. Kudirkos pasikalbėji
mą, kuris buvo rodomas dvi die
nas iš eilės.

Latvių kolonijos atstovai da
lyvavo mūsų šventėje. Sekančią 
dieną inž. Ancis Vitols savo di- 
džiulėn rezidencijon pakvietė 
nemažą grupę latvių pasimaty
mui su S. Kudirka.

Reiškiame gilią padėką PLB 
valdybai už taip reikalingų ir 
tinkamai parinktų atstovų at
siuntimą, kurie savo apsilanky
mu sugebėjo įkvėpti mūsų ben
druomenei vilties prošvaistes. 
Džiugina ir tai, kad mes nesame 
užmiršti pasaulio lietuvių vado
vybės. Mums tokio sustiprini
mo labai trūksta, nes mes kas
dien tolstame nuo lietuviško 
kamieno ir savo tautos. Būda
mi maža kolonija, savo jėgomis 
negalime atsispirti nutautėji
mui, kuris kas dieną be gailes
čio vis stipriau braunasi į mūsų 
namus.

E. Krausienė yra mokytoja, 
kas dieną dėstanti savo klasėse 
fizikos-gamtos mokslą. Šeštadie
niais dėsto lietuvių kalbą šešta
dieninėje Kalgario mokykloje. 
Yra KLB Kalgario apylinkės 
valdybos sekretorė. Dažnai 
skrenda iš Kalgario į Edmonto- 
ną dalyvauti “Heritage” tary
bos posėdžiuose. Savaitgaliais 
aplanko vietinių indėnų rezer
vatus ir bando suprasti kultū
rinius jų pageidavimus. Pa
klausta, kaip ji išgali visa tai 
atlikti, su šypsena atsako: “Tai 
paveldėjau iš tėvelio, be to, tu
riu suprantantį vyrą ir gerą šei
mininkę dukterį, na, ir Brisiu, 
kuris saugo namus, kai išvyks
tame."

Be tų dviejų minėtų mūsų 
pagarsėjusių tautiečių kanadie
čių tarpe, beveik kiekvienas Al
bertos lietuvis yra tapęs savo 
tautos ambasadorium. Jie su 
pasididžiavimu kalba apie savo 
tautą kanadiečių tarpe, uoliai 
lanko valdybų suruoštus tauti
nius renginius — parodas, sto
vyklas ir 1.1. Keleivis

Okulistas
S. Brogovvski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nckiln. turto pask. 1 1 %

JA Valstybės
PLB KONSTITUCIJAI KEISTI 

KOMISIJA paskelbė korespondenti
nio balsavimo rezultatus. Dėl pakei
timų, liečiančių formalų Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos įjungi
mą į Pasaulio Lietuviu Bendruome
nę, turėjo pasisakyti Toronte įvyku
sio V-jo PLB seimo nariai, kurių ten 
buvo 129. Korespondentiniu balsavi
mu atsiliepė 99. Balsavimo rezulta
tai: už konstitucijos pakeitimą pasi
sakė 93, prieš — 2, susilaikė 1, o 3 
balsai buvo pripažinti negaliojan
čiais. Taigi, pakeitimui pritarta dau
giau nei dviejų trečdalių dauguma, 
kurios reikalauja PLB konstitucijos 
17-tas paragrafas. Dėlto PLB komi
sija konstitucijai keisti, posėdžiavu
si Detroite gegužės 31 d., dalyvau
jant PLB valdybos pakviestiem ste
bėtojam — PLB kontrolės komisijos 
nariui dr. A. Damušiui ir JAV LB 
Detroito apylinkės valdybos pirm. 
A. Rugieniui, patvirtino konstituci
jos pakeitimą. Nuo š. m. gegužės 31 
d. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkas ar paskirtas atsto
vas Įtraukiamas į PLB valdyba. Pas
kirų kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjun
gų pirmininkai turės balsavimo tei
sę PLB seime. Be to, PLB garbės 
teismas ir kontrolės komisija nuo 
tos dienos tampa ir PUS garbės 
teismu bei kontrolės komisija.

LIETUVOS KONSULATE NIU
JORKE gegužės 13 d. susitiko gcn. 
konsulas A. Simutis, Lietuvos atsto
vas Vašingtone dr. S. A. Bačkis ir 
Lietuvos atstovas Vatikane S. Lozo
raitis, jn. Pasitarimo metu pasikeis
ta informacijomis apie politinius 
Įvykius JAV, Europoje ir jų įtaką 
Lietuvos reikalams. Aptarta taip pat 
ir dabartinė būklė sovietu okupuo
toje Lietuvoje bei kiti aktualūs klau
simai.

NUO F. CASTRO PRIEŠŲ BOM
BOS, padėtos prie Kubos ambasados, 
naktį iš gegužės 18 į 19 d. gerokai 
nukentėjo Lietuvos atstovybė Va
šingtone. Sprogimas buvo toks stip
rus, kad Lietuvos atstovybės pasta
te išbyrėjo net 27-niu langų stiklai. 
Kyla klausimas, kas padengs padary
tus nuostolius — turima šiokia tokia 
drauda ar JAV valstybės departa
mentas?

BIBLIOGRAFAS LEONARDAS 
KERULIS yra paruošęs kartoteką, 
kurion sutelkti 1940-41 m. sovietų 
kalinti, nužudyti ar Sibiran ištremti 
lietuviai. Rankraštis — 500 puslapių 
apimties, turi 19,140 pavardžių. JAV 
LB krašto valdyba nutarė finansuo
ti šios kartotekos išleidimą ribotu 
tiražu. Ji pageidauja, kad būtų pa
ruošti atitinkami Įvadai pagrindinė
mis pasaulio kalbomis. Tada šį isto
rini dokumentą bus galima nusiųsti 
laisvojo pasaulio institucijoms. 
Svarstoma galimybė lietuvių kanki
nių kartotekinį sarašą išleisti Čika
goje veikiančio Pasaulio Lietuvių 
Archyvo vardu.

“LAISVĖS" LAIKRAŠČIO patal
pose Niujorke mūsų išeivijos komu
nistai atsisveikino su Vilniun grįž
tančiu sovietinės ambasados Vašing
tone pareigūnu konsulu Rimu Mali
šausku ir jo žmona Nijole. Vašingto
ne Sovietų Sąjungai jis dirbo 6 me
tus, o dabar jį vėl pakeičia prieš R. 
Mališauską Vašingtone darbavęsis 
Edmundas Juškys. šių dviejų lietu
vių įjungimas konsulų pareigoms Į 
Sovietų Sąjungos ambasadą Vašing
tone turi aiškų Maskvos tikslą paro
dyti, kad Lietuva dabar yra Sovietų 
Sąjungos dalis. Tokiu žingsniu sie
kiama pakeisti JAV vyriausybės vyk
domą priverstinio Įjungimo nepripa
žinimo politiką. "Laisvėje” paskelb
tą R. N. Mališauskų išlydėjimo ir E. 
Juškio sutikimo aprašymą puošia, 
matyt, jame dalyvavusios S Narke- 
liūnaitė.s daryta nuotrauka.
Venecuela

KARAKO LIETUVIŲ tautinių šo
kiu grupė, įsteigta 1970 m. gruodžio 
6 d., šiemet minės 9 melų veiklos 
sukaktį. Jos branduolį tada sudarė 
šešios šokėjų poros su vadovu Ju
lium Guiga bei jam talkinusia dr 
Jadvyga Klovaite. Visi šokėjai buvo 
lietuviu kilmės — moksleiviai, stu
dentai ir mokslus baigusieji. Repeti
cijos vykdavo šeštadieniais. Dalyvau
ta ne tik lietuvių, bet ir vcnccuelic- 
čių renginiuose. Lietuviams grupės 
nariams pasitraukiant, laikinai teko 
jieškoti šokėjų draugiškų venecue- 
liečiu eilėse. Jungtinė Karako ir Va
lencijos lietuviu tautinių šokių gru
pė, pasivadinusi “Vaivorykšte", 1976 
m. dalyvavo Vje tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Si išvyka vėl at
gaivino entuziazmą. Dabar Karako 
lietuvių tautinių šokių grupę sudaro 
vien tik lietuvių kilmės jaunuoliai, 
vadovaujami steigėjo J. Guigos, tik 
akordeonistu teko pasikviesti italų 
kilmės V. Cipolillį, dalyvavusį tarp
tautinėse varžybose Salzburge, Aus
trijoje. ir Kurake. Grupės repertua
re — Gyvataras. Lenciūgėlis, Malū
nas. Audėjėlė, Ožys. Kepurinė, Mi
kita, žiogelis. Aušrelė, Žckelis.

Australija
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI

MĄ Sydnėjaus lietuviams birželio 3 
<1. surengė Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje. Mišias už Sibiro tremti
nius bei kitas sovietinio komunizmo 
aukas laikė kun. P. Butkus, giedant 
"Dainos" chorui, pamaldose dalyvau
jant organizacijų atstovams su vėlia

vomis. Oficialią minėjimo dalį salė
je po pamaldų pradėjo Tautos Fon
do atstovybės Ižd. Ir Pavergtų Tau-, 
tų Sydnėjaus komiteto pirm. A. Kra- 
milius. Prasmingą invokaciją sukal
bėjo kun. P. Butkus. Tragiškųjų bir
želio įvykių apžvalgą padarė L. Kar
velis. F. Kiršos eilėraščius skaitė N. 
Valčjurgytė, J. Slavėno vaizdelį 
"Tuščia kėdė” — D. Bartkevičlenė. 
J. A. Jūragis programon įsijungė sa
vo sukurta oracija. Dainų programą 
atliko “Dainos” choras su vadovu 
muz. B. Kiveriu. Tautos Fondui su
rinkta apie $400.

DISKUSIJŲ BŪRELIO SUSIRIN
KIME Newcastle mieste dr. M. Šeš
kus skaitė paskaitą “Lietuviai ir žy
dai”, pratęsdamas savo anksčiau 
skaitytas paskaitas apie geopolitinę 
Lietuvos būklę bei jos santykius su 
kaimynais. Pasak dr. M. Šeškaus, pir
mieji žydų pėdsakai Lietuvoje ran
dami jau antroje XII š. pusėje, o di
desnė žydų imigracija Lietuvon vyko 
Gedimino ir Vytauto laikais. Nepri
klausomybės laikotarpyje po I D. 
karo žydai sudarė apie 7% visų Lie
tuvos gyventojų, turėjo pilną kultū
rinę autonomiją su savo mokyklo
mis, organizacijomis, spauda ir net
gi sporto klubais. Kauno universite
te 1926 m. žydų studentų buvo 31%. 
Sekančių metų duomenimis, iš 798 
Lietuvos gydytoju net 341 buvo žy
dų kilmės. II D. karo pradžioje Lie
tuvos žydai labai bijojo nacistinės 
Vokietijos. Okupacijos laikotarpyje 
sovietai ir naciai tiek žydus, tiek ir 
lietuvius stengėsi panaudoti savo 
tikslams, įtraukdami juos į kraštuti
numus.

MELBURNO “DAINOS" SAMBŪ
RIS" šiemet mini veiklos trisdešimt
metį. Pasivadinęs “Aido” vardu, dai
nos kelią jis yra pradėjęs 1949 m. 
birželio 4 d. su pirmuoju vadovu 
muz. P. Morkūnu. Vėliau “Dainos 
sambūriui” vadovavo D. Levickienė, 
o dabar jam vadovauja B. Prašmu- 
(aitė. Si sukaktis buvo prisiminta 
metiniame “Dainos sambūrio” baliu
je š. m. birželio 2 d. Melburno Lietu
vių Namuose. Buvo gautas Australi
jos premjero M. Fraserio sveikini
mas, rašytas jo paties rnnkn, parū
pintas Australijos Klube dirbančios 
choristės M. Žiogienės. Baliuje pro
gramą atliko “Dainos sambūrio” mo
terų ir mišrus choras. Iš pirmame 
šio vieneto koncerte prieš 30 metų 
dalyvavusių dainininku aktyvūs te
bėra trys — buvęs vadovas P. Mor
kūnas, K. Mieldažys ir V. Lisauskas. 
Sukaktuvini “Dainos sambūrio” kon
certą planuojama surengti spalio 7 
dieną.

Britanija
DR. KESTUTIS KEBLYS, JAV 

gyvenantis ateitininkų veikėjas ir li
teratūros kritikas, birželio pabaigo
je lankysis Londone. Ryšium su jo 
viešnage Londono ateitininkai bir
želio 30 d. Lietuvių Namuose rengia 
literatūros vakarą. Jame svečias kal
bės apie Britanijoje gyvenančius lie
tuvių rašytojus, supažindins su 
dviem paskutinėm jų knygom — 
Vlado Šlaito “Nesu vėjo malonėje” 
ir Kazimiero Barėno “Kilogramu 
cukraus”. Literatūros vakare daly
vaus ir pats V. Šlaitas su naujausiais 
savo eilėraščiais.

MALDOS DIENĄ už kenčiančią 
Lietuvą Londono lietuvių Sv. Kazi
miero parapija surengė gegužės 13. 
Mišias atnašavo klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC, pamoksle pabrė
žęs sunkią lietuvių tautos kovą už 
savo laisvę. Solo giedojo Justas Cer- 
nis.

LONDONO LIETUVIŲ NAMUO
SE lankėsi Kalifornijos universiteto 
istorijoj; prof. dr. Raimundas Sidrys, 
iš Sovietu Sąjungos grįžtantis Kali- 
fornijon. Pagal JAV ir Sovietų Są
jungos keitimosi mokslininkais pro
gramą jam beveik du mėnesius teko 
praleisti sovietų okupuotoje Lietu
voje. Vilniuje jo viešnage rūpinosi 
Lietuvos Mokslų Akademijos istori
jos institutas.

Vokietija
LUEBECKf) LIETUVIUS S U- 

TELKĖ Motinos Dienos minėjimas 
gegužės 13 d., pradėtas iškilmingo
mis Mišiomis Svč. Jėzaus Širdies 
šventovėje, dalyvaujant lietuviams, 
lenkams ir vokiečiams. Mišias atna
šavo kun. V. Sarka, svečias iš Ham
burgo, pastaruoju metu negaluojan
tis, bet vis atsisakantis poilsio. Per 
Mišias buvo giedamos lietuviškos ir 
lenkiškos giesmės. Po pamaldų visi 
susirinko užsieniečiams katalikams 
skirtoje Simono prieglaudos namų 
salėje, kur suneštines vaišes buvo 
paruošusi S. Stunguricnė. Motinas 
pasveikino ir tulpių žiedais apdova
nojo VI,B Luebccko apylinkės vaidy
bos pirm. Pranas Kotkis. Motinos 
vaidmenį lietuvių tautai iškėlė kun. 
V. Sarka, pabrėždamas, kad tik mo
tinų dėka vaikams buvo Įdiegta mei
lė gimtajai kalbai, tikėjimui, vaikų 
širdyse įtvirtinta lietuvybė. Pasibai
gus VI.B Luebecko apylinkės val
dybos kadencijai, buvo tariamasi 
dėl metinio susirinkimo. Didžioji da
lyviu dalis betgi pasisakė už dabar
tinės valdybos pasilikimą ligšiolinė
se pareigose. Šia mintį patvirtino 
apylinkės nariai vieningu balsavimu. 
VLB Luebccko apylinkei ir toliau 
vadovaus pirm. Pranas Kotkis, vice- 
pirm, ir sekr. Vanda Simonienė, ižd. 
Erna Liegus. Revizijos komisijoje 
sutiko pasilikti Bronius Medeilnskaz 
ir Ričardai Macaitis.



Augštesniųjų Lituanistinių Kursų Toronte XII ir XIII klasė 1978-1979 m. Pirmoje eilėje iš viršaus: Dana Sku- 
kauskaitė, kursų mokytoja Giedrė Paulionienė, Natalija Slivinskaitė, Dalia Tamulionytė, Rasa Rimkutė, Rūta 
Girdauskaitė, Ava Butrimaitė, Laima Janušauskaitė, Ramona Murauskaitė, Lana fikėmaitė, Aldona Remeikaitė, 
Ramona Gudavičiūtė, Morkus Sungaila, Gintas Sendžikas. Trūksta K. Banclio Nuotr. O. Burzdžiaus

Pabaltijo universiteto 
suvažiavimas

Laiškas Lietuvos komunistams
Nė kiek neabejojame, kad 

komunistiniai Lietuvos vadovai 
patys netiki savo žodžiais, kai 
jie protarpiais pompastiškai 
prabyla apie dabartinės sovieti
nės Lietuvos “valstybingumą”, 
“jos nepriklausomybę” b e i 
“laisvę". Daryti tokią išvadą 
mus verčia jų sveiko proto ger
bimas, nes priešingu atveju 
juos turėtume laikyti didžiau
siais bukapročiais ar stačiai pa
mišėliais. Mes tuo tarpu neketi
name ir nenorime nei jų užgau
lioti, nei įžeidinėti.

Kiekvienam juk yra perdėm 
aišku: jei sovietinė Rusija būtų 
norėjusi primesti Lietuvai tik 
komunistinę santvarką, jos ne
būtų jėga ir prievarta įjungusi 
į savo kolonijinę imperiją, o bū- 

■ tų suteikusi satelitinį statusą 
kaip ir daugeliui kitų Rytų ir 
Vidurio Europos kraštų. Tuo at
veju greičiausiai lietuvių tauta 
būtų išvengusi dešimčių tūks
tančių nekaltų gyvybių aukų, 
masinių trėmimų, neįkainoja
mų moralinių ir medžiaginių 
nuostolių. Bet sovietinė Rusija, 
ištikimai eidama carinės Rusi
jos pėdomis, jau seniai tykojo 
užpulti bei pasiglemžti Lietuvą 
ir pagaliau, radusi sau lygų tal
kininką Hitlerį, su juo slaptai 
susitarusi, užgrobė mūsų kraš
tą ir padarė jį savo kolonija, 
kad ją galėtų geriau ekonomiš
kai išnaudoti, ilgainiui visai nu
tautinti ir padaryti integralia 
rusiškos imperijos dalimi. Šie 
kėslai, diametraliai priešingi 
net ir menkiausiam lietuvių 
tautos valstybingumui, kyšojo 
ir tebekyšo iš visų mūsų kraš
tui rusiškojo okupanto primeta
mų “ukazų”.

Sovietiniai rusai, okupavę 
mūsų Tėvynę, ne tik užsimojo 
sužlugdyti visas teisines Lietu
vos valstybingumo apraiškas, 
bet ir nedelsdami ėmė rauti su 
šaknimis iš lietuvių sąmonės bei 
atminties net seniausius to vals
tybingumo istorinius simbolius. 
Taip be jokios atodairos buvo 
panaikintas senasis istorinis 
Lietuvos herbas Vytis. Savaime 
kyla klausimas, kuo komunisti
niu požiūriu yra geresni už lie
tuvius Lenkijos komunistai, ku
rie ir šiandieną puošiasi senuo
ju savo herbu — Ereliu? Kon
trastas ypač ryškus šiais Vil
niaus universiteto sukaktuvi
niais metais, kai daug kur išsta
tytuose senuose dokumentuose, 
šalia sovietų lietuviams už
drausto Vyčio, matomas lenkų 
ir dabar tebevartojamas Erelis.

Maskviniams valdovams už
kliuvo ir Lietuvos himnas, ku
riame, nors ir nėra sovietų taip 
nekenčiamo Dievo vardo, skie
pijama tauri Lietuvos Tėvynės 
meilė ir tikrai augštas bei kil
nus humanizmas, žinoma, prie
šingas Kremliaus praktikuoja
mam Gulago lagerių, kalėjimų 
ir psichiatrinių ligoninių “hu
manizmui”. Net ir visai nekaltos 
Lietuvos trispalvės sovietai ne
galėjo pakęsti.

Rodos, kad jau šių kelių 
glaustų užuominų pilnai pakan
ka atskleisti žiauriai kolonijinei 
Lietuvos būklei sovietinės Rusi
jos imperijoje. Dera dar tik 
pridurti, kad dabartinės oligar- 

chinės Rusijos kolonijinė sam
prata labai skiriasi nuo buvu
sios Vakarų kolonijinės sampra
tos. Buvusiose D. Britanijos ar 
kurio kito kolonijinio krašto 
valdose kiekvienas galėjo lais
vai keliauti ir, jei kur pasitaiky
davo kokia žmogėdrų sritis, jis 
tik būdavo perspėjamas pasi
saugoti. Lietuvių tauta, kuri 
niekad nepraktikavo kanibaliz
mo, nuo pat sovietinės okupaci
jos pradžios buvo ir tebėra akli
nai uždaryta už geležinės uždan
gos.

įvestasis kolonijinis režimas 
betgi neturėtų reikšti vergval- 
dinės santvarkos, kurioje lietu
viai nebeturi teisės net į savo 
krašto bei asmens tapatybę, į 
taisyklingą Lietuvos vietovar
džių, savo pavardžių ir Vatdų 
rašybą.

Sekant spartų dekolonizacijos 
procesą Afrikos ir Azijos žemy
nuose, 1965 m. teko įsigyti nau
jai išleistą gražų “II Grande At
lante di Šelezione”. Pažvelgus į 
atlaso puslapius, vaizduojančius 
Lietuvą, plaukai ant galvos pa
sišiaušė. Net Lietuva jau kur- 
ne-kur buvo rašoma “Litovska
ya”. Praktiškai bemaž nė vieno 
Lietuvos vietovardžio nebuvo 
suprantamai parašyto. Štai tik 
keli pavyzdžiai: Vil’nyus, Vil
nyus, Klaypeda. Shyaulyay, Ma- 
zheykyay, Birzhay, Erzviljkas. 
į tokį grubų Lietuvos miestų ir 
kitų pavadinimų rašymo iškrai
pymą reagavome laišku leidyk
lai. Mandagiai ir skubiai buvo 
atsakyta, kad mūsų pastabos 
teisingos, kad visos paryškintos 
klaidos bus atitaisytos sekančia
me atlaso leidime. Kartu tačiau 
buvo pabrėžta, kad leidykla ne
kalta, nes naudojosi žemėla
piais, paruoštais Edinburgo 
“John Bartholomew and Son 
Ltd.”, kuriai žinias teikė Sovie
tų Sąjungos Mokslų Akademija. 
Italų “Šelezione” leidyklos pa
žadas buvo ištesėtas: sekančia
me atlaso leidime nurodytos 
klaidos buvo atitaisytos.

Pašaipi likimo ironija. Kiek 
vėliau į mūsų rankas atsitikti
nai pateko Varšuvoje 1971 m. 
išleistas “Kieszonkowy Atlas 
Swiata” ir, didžiausiam mūsų 
nustebimui, jame radome visus 
Lietuvos vietovardžius kuo tiks
liausiai parašytus, net lietuviš
kais rašmenimis, kurių lenkai 
neturi. Taigi, kitataučiai gali 
padaryti tai, ko Jūsų, gerbia
mieji Lietuvos komunistiniai 
vadovai, “galybė” neįstengia.

Nė kiek negeresnė padėtis 
yra ir su Jūsų pačių pavardžių 
bei vardų rašyba. Argi Jūs ne- 
raustate iš gėdos, matydami 
Jums išduodamuose sovietų už
sienio pasuose taip įrašytus Jū
sų vardus ir pavardes, kad nė 
Jūs patys nebegalite atpažinti? 
Dar neteko matyti nė vieno Lie
tuvos rašytojo, poeto, moksli
ninko, sportininko, artisto ar re- 
žisoriaus vardo, perduoto į Va
karus, taisyklingai parašyto. 
1979 m. balandžio 20 ir 27 d. d. 
plačiai skaitomas Romos dien
raštis “H Tempo” iš Maskvos 
paskelbė Boriso Bormano kino 
korespondencijas, kuriose už
tinkami tokie lietuviškų pavar
džių rašybos "perlai”: Sauljus, 

Shaltjanis, Reghimantas Adoj- 
matis, Elvira Pishkinajte, Arū
nas Zhebrjunas, Juozas Budraj- 
tis.

Pagyrūniškose savo kalbose 
reklamuojatės iškiliomis Lietu
vos mokslų įstaigomis, bet jų 
nauda labai menka, jeigu jos 
skirtos tik lietuviškam vidiniam 
“getui”. Sunku mums spręsti, 
ar toks Jūsų bejėgiškumas pri
klauso nuo Jūsų pačių “maso- 
chizmo” ir liurbiškumo, ar toks 
jau Maskvos diktatas, siekiant 
tarptautinėje plotmėje pristaty
ti visa, kas liečia lietuvius, kaip 
kokius be individualybės ir be 
istorijos neatpažįstamus “miš
rūnus”. Jei tai priklauso nuo 
neapsakomo Jūsų apsileidimo, 
tikrai jau būtų laikas pabusti ir 
pareikalauti iš Maskvos dides
nio lietuviškų reikalų paisymo. 
Rodos, juk giriatės kažkokia 
“didžiojoje sostinėje” savo at
stovybe, bet, pasakykite, kam ji 
reikalinga, jei ji ignoruojama 
net tokiuose paprasčiausiuose 
dalykuose, kaip taisyklingoje 
Lietuvos vietovardžių ir Jūsų 
pačių vardų bei pavardžių rašy
boje?

Antru atveju, jeigu jau toks 
Jums primestas maskvinis įsa
kas, tai, gerbiamieji, užuot klie- 
dėję apie Lietuvos “lygiateisiš
kumą sovietinių tautų šeimoje", 
turėkite pilietinės drąsos pripa
žinti, kad dabar Lietuvoje jau 
įvesta vergvaldinė santvarka, 
kurioje Jums nebepalikta net 
teisė vadinti savo kraštą ir save 
tikraisiais vardais. J. G.

Lietuvių demonstracijos metu Ota
voje š.m. birželio 10 d. ir medžiai 
reikalavo laisvės VIKTORUI PET
KUI Nuotr. D. Skukauskaitės

Ottawa, Ontario
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. 
dr. Viktorui Skilandžiūnui už pa- 
krikštijimą mūsų dukters Rasos, vi
siems mūsų artimiesiems, pažįsta
miems ir draugams už atsilankymą 
į Rasos krikštynas. Taip pat Rasos 
vardu dėkojame visiems už tokias 
puikias ir gausias dovanas.

Kristina ir Juozas
Augaičiai

AL. GIMANTAS

Grupė iniciatorių Darbo šven
tės savaitgalyje Čikagoje rengia 
buvusių Pabaltijo universiteto 
studentų, mokomojo personalo 
ir tarnautojų suvažiavimą. Žino
ma, patiems paliestiesiems toks 
senų pažįstamų susitelkimas bus 
mielas, bet kitai mūsų visuome
nės daliai šis įvykis gali atrody
ti plokščiu pasižmonėjimu, dar 
vienu buvusių dalykų primini
mu.

Neturint itin stiprių argu
mentų prieš tokį galvojimą, vis- 
dėlto verta pabrėžti: neilga, bet 
pakankamai reikšminga Pabalti
jo universiteto (Hamburge ir 
Pinneberge) egzistencija paliko 
išliekamos vertės ženklus. Ir kai 
dabar, jau iš laiko perspekty
vos, bandai vertinti bei geriau 
suprasti anų pokario dienų Vo
kietijoje likusios emigracinės 
visuomenės kūrybingumo užsi
mojimus, nesunkiai įžvelgi lie
tuvių, latvių ir estų bendras pa
stangas, išreikštas tuometinia
me Pabaltijo universitete. Gal 
tai išvis vienintelis toks šviesus 
atvejis, kai trijų atskirų tauty
bių akademinių sluogsnių išei
viai (profesūra ir studentija) pa
jėgė tiesiog iš nieko sukurti ir 
išlaikyti augštojo mokslo įstai
gą su visa eile atskirų fakultetų, 
katedrų, beveik vien iš savųjų 
mokslininkų sudarytu moko
muoju personalu. Niekas čia ne
turėjo privilegijų, niekas neat
vyko dėl gardesnio maisto davi
nio. Priešingai, okupacinė są
jungininkų vadovybė rodė tik 
pusiau simpatingą globą. Dėlto 
nenuostabu, kad žiemos metu 
patalpos buvo menkai kūrena
mos, o maisto davinys niekad 
neviršijo nustatytų 2000 kalori
jų nesotumo ribos. Todėl ir ga
lime drąsiai kalbėti apie pačių 
studentų ir profesūros pasiau
kojimą, nelengvomis sąlygomis 
siekiant mokslo, padedant vie
ni kitiems bręsti ir tobulėti pa
sirinktoje mokslo šakoje. Ben
dravimas tarp atskirų tautybių 
buvo beveik be priekaištų. Vy
ko tam tikras lyg ir lenktynia
vimas, kuris kėlė mokslo lygį ir 

Žemė. Ontario turi per vienų 
milijonų kvadratinių kilometrų E 
žemės. Mums visiems svarbu, 
kad kiekvienas kilometras būtų 
tinkamiausiai išnaudojamas dabar 
ir ateityje.

Dėlto Ontario turi planavimo 
įstatymų (Planning Act). Tai teisiniai 
nuostatai, kurie nurodo, kaip žemė 
turi būti naudojama ir kokia forma, 
dirbama.

Pagal dabartinį įstatymų, 
savivaldybės, norinčios įvesti savo 
potvarkius, liečiančius žemės 
naudojimų, turi kreiptis į Ontario 
Savivaldybių Tarybų ir gauti 
provincijos patvirtinimų.

Tačiau pastaraisiais metais 
provincinės vyriausybės vaidmuo 
savivaldybių planavime keičiasi. 
Komitetas, sudarytas 1975 metais, 
peržiūri planavimo įstatymų, 
stengdamasis jį pritaikyti 
besikeičiantiems savivaldybių 
poreikiams ir nustatyti 
veiksmingesnę procedūrų.

Vyriausybė, gavusi 
pasisakymus apie Planavimo 
Įstatymo Peržiūros Komiteto 
pasiūlymus, dabar paruošė 
dokumentų "White Paper", 
kuriame išdėstė savo 
pozicijų minėto įstatymo 
pakeitime.

ugdė geresnį vieni kitų suprati
mą ne tik mokslinėje, bet ir kul
tūrinėje bei visuomeninėje sri
tyje. Nebuvo jaučiamas joks šo
vinistinis antagonizmas, o pasi
taiką normalūs sutrikimai, visa
da buvo sprendžiami abipusio 
susipratimo dvasia ir lygiatei
siškumo principu.

Visos trys tautybės Pabaltijo 
universiteto egzistencijos metu 
sau ir kitiems įrodė, kad yra ga
limas darnus tarpusavis bendra
vimas, ypač siekiant augštesnių 
idealų, jieškant ne skiriančių, 
o jungiančių motyvų.

Kiekvienos tautos atstovai čia 
ugdė ir brandino atsivežtus iš 
savo tėvynių, iš ten veikusių 
universitetų papročius ir ben
drąsias akademines nuotaikas. 
Pats faktas kad baltiečiai įstei
gė ir išlaikė savo iniciatyva ir 
sumanumu universitetinio lygio 
įstaigą, pakėlė lietuvių, latvių ir 
estų prestižą ne tik gyvenamo
sios aplinkos, kitų tautybių tar
pe, bet ir okupacinių karinių 
tarnybų vadovybėse. Tiesa, pa
lyginti trumpas (1946-1949 m.) 
Pabaltijo universiteto gyvavi
mas gal ir neįstengė palikti gi
lesnių mokslinių pėdsakų, ta
čiau sudarė akademinį pagrindą 
tolimesnėm studijom. Studen
tai, kurie vėliau emigravo į už
jūrio kraštus, įsijungė baigmi- 
nėm studijom naujose kolegijo
se ir universitetuose.

“Baltic University” emblema 
— liepsnojantis deglas, perjuos
tas trijų tautybių vėliavomis, 
vis dar liepsnoja bent jau tų 
širdyse, kurie turėjo progą būti 
pilnateisiais Pabaltijo universi
teto nariais.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Sv. Kazimiero 
parapijos kunigams, Tillsonburgo- 
Delhi ir apylinkės lietuviams už ma
nęs lankymą ligoninėje ir namuose, 
už atsiųstus sveikatos linkėjimus 
raštu, už gausias dovanas ir gėles.

Jūsų nuoširdumas teikė man daug 
džiaugsmo ir stiprino norą gyventi.

Lieku visiems labai dėkingas —
Jūsų Pranas Žilvitis

Iš naujo 
peržiūrimas 

Ontario planavimo įstatymas

Ontario

Claude Bennett, 
Minister of Housing

William Davis, 
Premier

Tėviškės žiburiai • 1979. VI. 28 — Nr. 26 (1533) • 5 pgl.

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas sPecialistQS p°rt.retų' 

į3 e vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

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

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

Štai pagrindiniai siūlymai:
□ Provincija kreips daugiau 

dėmesio j patarimų bei pagalbų,
negu j ligšiolinį vaidmenį 

prižiūrėti ir tvirtinti vietinius 
planavimo sprendimus.

□ Savivaldybėms, kur galima, bus 
duodama laisvė daryti planavimo 

sprendimus. Tai bus taikoma 
savivaldybėms, kurios turi išteklių 

ir pajėgų atlikti padidėjusio 
planavimo darbams.

□ Gyventojai turės daugiau įtakos 
į planavimo procesą. Savivaldybės 
privalės išplėsti viešus pranešimus 

gyventojams, kuriuos liečia 
planavimo sprendimai.

□ Paspartinti eigai Ontario 
Savivaldybių Taryba veiks tiktai

kaip apeliacijos organas.
Dokumento "White Paper" 

kopija duodama savivaldybėm, 
planavimo tarybom ir kitom 

suinteresuotom grupėm. 
Jei esate suinteresuotas, 

kreipkitės šiuo adresu:
Ministry of Housing, 

Communications Branch, 
56 Wellesley St.,W, 

Toronto, Ontario M7A 2K4.



Išsirikiavęs lietuvių jaunimas Otavoje prie Sov. Sąjungo > pasiuntinybės reikalauja laisvės Lietuvos kovotojams už 
žmogaus teises ir protestuoja prieš Lietuvos pavergimą Nuotr. J. Miltenio

Dvi valandos Baltuosiuose

Lietuviškas žodis - kelionės 
pradžia ir pabaiga

1979 VI. 10, įteikus 1978 m. Lietuvių Rašytojų Draugijos premiją už "Rubajatų" rinkinį

Motinos lūpose, su tyriausia 
meile tariamą, aš pirmą kartą 
išgirdau tave, lietuviškasis žo
di! Kai tik pradėjau tave suvok
ti, tu man skambėjai, kaip gra
žiausi muzikos akordai, kaip 
meilė ir tiesa. Ir tu pasidarei 
mano gyvenimo tikslas, mano 
kelionės pradžia ir pabaiga. . .

Kažkada, prieš būrį metų, 
man teko tokią išpažintį ištarti. 
Ir lig šiol mano širdyje ji tebė
ra gyva. . .

Praamžius ar visatos Kūrėjas, 
kaip mes tą didžiąją Nežinomy
bę bevadintumėm, davė žmogui 
žemės kamuolį, padabintą tur
tinga ir spalvingą augmenija, iš
raižytą upėm, ežerais bei vande
nynų platybėm, kalnų grandi
nėm bėgantį į dangų; įdiegė Ji
sai girias, aldančias paukščių 
šnekom, tundras, prerijas, sa
vanas, gulagus ir kacetus, bylo
jančius žvėrių kalba. . .

Tačiau mūsų Viešpats neatvė- 
rė žmogui visų buvimo paslap
čių, davė daugybę sunkiai beat- 
mezgamų mįslių. . . Ir štai tu. 
lietuviškasis žodi, daug ką nori 
sužinoti, patirti, suvokti ir išgy
venti!

Kas yra medis, kas yra gėlė? 
Kas yra šaltis, gyvybė ir mirtis? 
Kas yra vanduo, kas yra ugnis ir 
saulė? Kas yra Blogis ir kas yra 
Gėris? Kas tokia siela? Paga
liau kas yra žemė, pašėlusiu 
greičiu skriejanti bekraštėm 
erdvėm? Kodėl mes beveik to
bulai pamirštame, kad ji nesto
vi ant keturių pastovių ir amži
nų kertinių akmenų? Ir kas tok
sai yra patsai žmogus? Ar klas
tingas ir alkanas džiunglių žvė
ris, ar Dievo panašybė? ...

Štai, tasai žmogus jau pajėgė 
suskaldyti dulkę, vadinamą ato
mą, atrado milžinišką energijos 
šaltinį, atpalaidavo siaubingai 
žudančią ir griaunančią jėgą. 
Ar iš tikro mes žinome, kas yra 
atomas? Ar ta suskaldyta dulkė, 
patekusi į bepročių rankas, ne
sunaikins žemės skritulio, pa
ties žmogaus ir viso to, kas ap
linkui jį žaliuoja, žydi, gyvena, 
veda vaisių ir, senoviškai ta
riant, jieško tobulesnio bei žmo
niškesnio buvimo šioj ašarų pa
kalnėj? O gal jau turi ateiti su
sinaikinimo ir kataklizmų lai
kai, gal iš naujo turi prasidėti 
tūkstantmečius trunką žmogaus 
jieškojimai, atradimai, vis tie 
patys kvailiojimai, o gal ir dva
sinio tobulėjimo evoliucija, ku
rios nūdien taip baisiai stin
ga?...

Taip, lietuviškasis žodi, daug 
yra mįslių, daug jieškojimų, pa
reigų ir tikrai daug darbo, kad, 
regis, net ilgą laiką to veikimo 
mum visiem turėtų pakakti!...

Prašalaičiai pasako, o gan 
dažnai ir mes patys mėgstame 
pasigirti, kad lietuvių kalba yra 
seniausia Europoj. Apstu tiesos 
tame sakyme, bet. . . grožinė 
lietuvių literatūra senajame že
myne yra viena pačių jauniau
sių! Jaunas ar jauna turi daug 
ką atrasti, pažinti, susipažinti, 
išmokti ir, savaime suprantama, 
pati iš savęs originalią ir nepa
kartojamą giesmę sukurti.

Mūsų poezija dar nėra išmė
ginusi daugelio poetikos formų, 
kuriomis kiti europiečiai, vienu 
kitu šimteliu metų mus pralen
kę, savo literatūras papuošė ir 
praturtino. O mes, turbūt pui
kybės svaigalu apsisvaiginę, 
skubame klausti: kokia prasmė 
tą ar kitą seną formą lietuvių 
lyrikon atvesti? Tiesa, mūsų 
dienom yra labai madingas ab
surdas, tai tokiu atveju gal ga

lima ir tokį absurdišką klausi
mą kelti: dešimtoji graikų mūza 
Sapfo jau VII ar VI a. prieš 
Kristų ištobulino vadinamą kla
sikinę strofiką ir daugelio poe
tų mėgstamus jambus, tai kokia 
prasmė iš viso poeziją rašy
ti? .. . O, lietuviškasis žodi, gal 
kartais ir per dažnai mes, tarsi 
girioj, savo dvasioj paklaidžio
jam! . . .

Tautines literatūras, taigi ir 
lietuvių grožinę literatūrą, ku
ria ir sukuria ne genijai. Tie, 
kaip meteorai, pasirodo tik ke
lių amžių laikotarpiuose ir, kaip 
visi žinom, tampa visuotinės 
žmogiškosios kultūros viršukal
nėm bei savastim. Tačiau tauti
nes literatūras ugdo, brandina 
ir pasaulin išveda tik dideli, vi
dutiniai ir net maži talentai. 
Daugumas turbūt girdėjom, kad 
muzikinėj literatūroj yra kom
pozitorių, kurie ne dešimtme
čius, bet šimtmečius gyvena tik 
su viena ar dviem jų sukurtom 
dainom. Tokių, tik taip išliekan
čių, yra nemažai poetų bei kitų 
žanrų rašytojų. Kiekvienas ta
lentas — didelis, vidutinis ar 
mažas — yra nepakartojama, o 
dėlto ir gerbtina vertybė. Tok
sai, kaip regit, yra mano tikėji
mas, be abejonės, netobulas ir 
gal net ydingas.

Taip, lietuviškasis žodi, visa
tos Kūrėjas pažėrė žmogui daug 
medžiagos, daug dalykų, kurių 
vis iš naujo turime mokytis, 
daug paslapčių, nes ir mes, 
kiekvienas atskirai, turbūt esam 
raizgi, paini ir paslaptinga mįs
lė! .. .

Mergaitė, žmona, motina! Ai
tai ne sfinksai mūsų vargingų, 
džiaugsmingų ir permainingų 
kelionių padairoj? Ar visada 
mes pajėgiam tų sfinksų mintį 
apčiuopti, suprasti ir dėkingu
mu į juos prabilti? . . ,

Berods, kiekvienas esame 
daugiau ar mažiau skolingi sa
vo motinom. Ir aš nešu Motinai 
didelę ir sunkią skolą, kurios 
jau niekad nepajėgsiu jai grą
žinti. Prigimtis mano Motulę 
buvo apdovanojusi gražiu balsu, 
įgimtu muzikalumu ir nepapras
ta atmintimi — ji mokėjo gal 
du, o gal tris šimtus lietuviškų 
dainų, kiekvienam pokalbiui, 
kiekvienai temai ji padainuoda
vo vis kitokią dainą. Rengiausi 
tas Motinos dainas užrašyti, vis 
rodėsi, kad turime labai daug 
laiko, bet, lyg iš pragaro dugno, 
barbarai užgriuvo mūsų namus, 
kuriem plytų jie nedegė ir miš
ko ąžuolų nekirto, kurių jie nei 
statė, nei rentė, o pradėjo juose 
šeimininkauti, kaip savoj tro
boj, ir mano Motina visų dainų 
lobį nusinešė į mįslingąjį Ana
pus. Iš tikro, baisiai sunki yra 
toji mano skola! . . .

Ne ką mažesnę skolą susikro-

Suniekintas rašytojo testamentas
Biržai. Kan. Adolfas SABA

LIAUSKAS, žinomas rašytojas 
(slapyv. žalia Rūta), didelis tau
tosakos, liaudies meno ir muzi
kos instrumentų rinkėjas, neto
li savo tėviškės, Biržų rajone, 
Mielaišių kapinaitėse, yra pa
statydinęs gražią lietuviško sti
liaus koplytėlę ir esąs prašęs 
savo giminių jį patį ten palaido
ti.

Apylinkės žmonės koplytėle 
naudojosi: joje pašarvodavo mi
rusius ir per naktį budėdavo, o 
kitą dieną, kunigui atlaikius pa
maldas, tose kapinaitėse mirusį 
palaidodavo. Bet vėliau, jau 

viau ir Žmonai. Ji savo moteriš
kumu, dvasiniu spalvingumu, 
tuo Goethės “das ewig Weibli- 
che”, yra didžiai praturtinusi 
mano gyvenimą ir mano darbus. 
Bet ji vieši mūsų tarpe, dar vis 
su manim lakioja, ir aš žinau, 
kad ji sopulingai jaučia, kaip aš 
dabar su šia byla vargstu. . .

Meilė, bičiulystė, sandora, iš
tikimybė, sielų artuma, kasdie
ninių išgyvenimų darna, dar 
kartą — Meilė! ... Ar aš tų žo
džių reikšmę ir prasmę pajėgiu 
suprasti, ar moku į jų gelmę pa
sinerti ir nors netobulai jų pa
laimą išgyventi? . . . Daugumas 
žinome — gausybė gėrio spin
dulių visų pirma atkyla iš Mo
ters. Ir, kaip nevieną sykį tarta, 
kokie gražūs jos vardai — Mo
tina, žmona, Duktė, Mergaitė, 
Lelija! . . .

Apstą dvasinių gėrybių dar 
mum atneša geros valios žmo
nės, artimieji, bendraminčiai, 
draugai. Tačiau dar yra pyktis, 
pavydas, puikybė, neištikimybė, 
klasta, melas, šmeižtai, kvaily
bė, neapykanta. . .

O, koks didelis pasirinkimas 
tau, lietuviškasis žodi!... Bet 
jeigu ir vėl negrimztu į 
klaidą, absoliuti dauguma žmo
nių ilgisi tų vertybių, kurių 
prasmė ir esmė slypi anų di
džiųjų žodžių skambėjime, o tie 
žodžiai — Taika, Draugystė ir 
Meilė.

Tad ir mes, Joną Biliūną tikė
dami, gal galėtumėm tarti, jog 
visa tai yra Laimės žiburiai, ku
rių be atvangos turime siekti. . . 
Geniai kala senųjų pušų lieme
nis, baigštūs miško balandžiai, 
lyg vanago vejami, neria tolyn 
pro didelių medžių šakas, mažy
tės, švarios, pilkos zylės straksi 
krūmų tankumyne, tolumoj ai
di giedrasis gegutės “ku-kū”, 
ten gi, prie upės, sužvanga lakš
tingalos sidabriniai treliai, o ža
lios medžių viršūnės, greitų vė
jo sparnų sujudintos, ošia tar
tum vargonai, . .

Ar tame paveiksle neskamba 
Lietuva, ar drauge neatkyli ir 
tu, o lietuviškasis žodi? . . .

Tačiau žemės žmogus vargu 
pajėgs Dievo mintį suprasti, o 
ir gyvenimo giria nepereinama, 
daugybė jos paslapčių neat- 
megzta, dvasinių klaidžiojimų 
tobulėjimo dar vis nepajėgiame 
įžvelgti. . . . Tokia giria su ba
landžių, zylių, kurtinių, lakštin
galų, vabalų, gyvačių ir žvėrių 
perteklium turbūt ir bus amži
na.'. . Ateina į tą girią žmonės, 
jieško, blaškosi, nerimsta, ko
voja ir vėl išeina. Ateina į ją ir 
didžių dainių būriai, o tikėjimo 
giesmė dar vis neišgiedota, mei
lės daina dar vis neišdainuo
ta! . ..

Tu esi amžinas, kaip amžina 
saulė, o lietuviškasis žodi!

prie sovietų valdžios, Geidžiūnų 
apylinkės pirmininkas, atėmęs 
koplytėlės raktus, uždraudė 
žmonėms koplytėlėje melstis. 
Pasak vietos žmonių, pirminin
kas ketinęs koplytėlę paversti 
grūdų sandėliu.

1950 metais, mirus kan. A. 
SABALIAUSKUI, jo draugai, 
pildydami velionies valią, nu
vežė jo palaikus į tą koplytėlę, 
bet, neradę rakto, iš lauko pu
sės iškalė sienoje skylę po alto
riumi, įdėjo ten karstą ir vėl už
mūrijo.

1966 metais Biržų kraštoty
ros muzėjaus direktorė Žadėju-

Rūmuose
Atrodo, kad lietuviams ir ki

toms etninėms grupėms Baltieji 
Rūmai niekad nebuvo taip atvi
ri, kaip dabar prezidento Carte- 
rio prezidentavimo metais. Pra
ėjusį lapkričio mėnesį daugiau 
kaip du šimtai lietuvių dviejų 
valandų laikotarpyje beveik šei
mininkavo Baltuosiuose Rū
muose. Po to paskiriems lietu
vių atstovams nevieną sykį teko 
dalyvauti ten vykusiuose įvai
riuose specialistų pokalbiuose. 
Paskutiniu metu prez. Carteris 
ypač nori įtikinti plačiąsias 
amerikiečių mases, kad strate
ginės ginkluotės sutartis su so
vietais Amerikai reikalinga. 
Dėlto įvairių amerikiečių 
sluogsnių ir tautinių grupių at
stovai buvo kviečiami į Baltuo
sius R ū mus pusryčiams a r 
priešpiečiams ir jų metu kuris 
nors augštas Baltųjų Rūmų šta
bo ir vyriausybės pareigūnas 
kviestuosius painformuodavo 
aktualiaisiais klausimais.

Vieną dieną šias eilutes ra
šančio bute suskambėjo telefo
nas. JAV LB cv vicepirm. R. 
Cesonis paklausė: “Ar nori pus
ryčiauti Baltuosiuose Rūmuo
se?" Tas klausimas sudomino: 
pusmečio laikotarpyje štai pro
ga antrą kartą įžengti į Baltuo
sius Rūmus. Mielai sutikau. Pa
dėjęs ragelį pagalvojau: nebe 
reikalo R. Cesonis darbavosi 
Carterio išrinkimo vajuje. Da
bar štai ką jis gali! Aš toli gra
žu būsiu nebe pirmas lietuvis 
pakviestas užkandžiauti į tą vie
tą, kuri yra pasaulio centras. 
Paskutiniu metu panašiomis 
progomis į Baltuosius Rūmus 
buvo pakviesti R. Cesonis, Alg. 
Gureckas, V. Rastenis, dr. Br. 
Nemickas ir kiti. Nuo rugpjūčio 
1 d. Baltųjų Rūmų štabe pradės 
dirbti ir kun. J. Sarauskas iš Či
kagos.

Kol apmąsčiau visą reikalą, 
štai ir telefonas iš Baltųjų Rū
mų: “Ketvirtadienį, birželio 7 
d., 8 v. r., kviečiamas pusry
čiams į Baltuosius Rūmus. Kal
bės prezidento patarėjas krašto 
saugumo reikalams dr. Zbig
niew Brzezinskis. Įeiti pro šiaur
vakarinius vartus”.

Dar gerokai prieš 8 v. r. atsi
radau erdviame parke prieš Bal
tuosius rūmus, kur stovi ir 
Amerikos kario Kosčiuškos pa
minklas. Kitoje pusėje Pensil
vanijos gatvės, kur įeinant į 
priekinį Baltųjų Rūmų sodą rei
kia pereiti patikrinimo punktą, 
jau būriavosi gražiai apsirengę 
džentelmenai ir jų ponios. Tuo 
tarpu pro vartus, sargybiniams 
paspaudus elektrinius mygtu
kus, riedėjo į prezidentūros so
dą įvairūs automobiliai. Taip 
pat matėsi televizijos kameros. 
Mat, Baltuosiuose Rūmuose ko
ne kiekvieną dieną pilna įvykių. 
Pvz. šiandien Vašingtone lanko
si V. Vokietijos kancleris, orga
nizuotos darbininkijos vadovai 
ir t. t. Nei iš šio, nei iš to ir 
"T2” bendradarbis, tik su žy
miai mažesne grupe ir ne pa
ties prezidento. Prieš kelias die
nas tokiam pat tikslui, šalia ki
tų buvo pakviesti ir V. Rastenis 
su dr Br. Nemicku. Prezidentas 
su jais praleido keliolika minu
čių.

Calgary, Alberta
AUKOS TAUTOS FONDUI 1979 

M.: S50: Tony; $20: Onterijo, A. J. 
Vyšniauskas, K. Dubauskas, R. Šu
kys, S. Saldokas; $10: P. Gluoksnys, 
Liudas, K. Lcderis, I. Stankevičius, 
A. Šukys, A. Nevada, A. F. E. Krau
sas, CLD, L Karpa, A. G. Klimavi- 
čiai: $5: Verutė, A. Erelis, K. Vait- 
kūnas, dr. L Zubls, K. Slavinskas, 
Petras, I. Tomas, V. Dubauskienė, 
I. Brūzga, S. J. Sinkevičiai, I. An
derson, M. Lesčinskas; $2: S. Kvie
tys. Nuoširdi padėka visiems TF au
kotojams ir aukų rinkėjui P. Gluoks- 
niul.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

si padirbdinti memorialinę len
tą ir prikalti prie koplytėlės, 
net ir rodyklę prie kelio ketinu
si pastatyti. Tačiau praėjo sep- 
tyneri metai, ir nieko nebuvo 
daryta.

1973. Vili. 19. velionies drau
gų iniciatyva buvo padaryta 
marmurinė paminklinė lenta ir 
prikalta toje vietoje, kur yra 
palaidotas velionis. Bet, deja, 
nepraėjo nė metai, kažkokių 
barbarų iniciatyva memorialinė 
lenta buvo sudaužyta, sutrupin
ta, neliko nė žymės.

Taip biržiečiai “pagerbė” sa
vo įžymųjį kultūros darbininką 
jo 100 metų gimimo jubilėjaus 
proga.

“LKB Kronika”, 37 nr.

Mūsų bendradarbio 
pranešimas iš Vašingtono

Bekvėpuodamas tyrą, nors ir 
tvankų, sostinės orą parke kita
pus Pensilvanijos gatvės, pasi
žiūriu į laikrodį. Jau greit aš- 
tuonios. Tad ir spaudžiu prie 
džentelmenų, stovinčių kitoje 
pusėje Baltuosius Rūmus su
pančios geležinės tvoros. Džen
telmenų tarpe vienas kitas pre
latas. kunigas. Čekai, slovėnai, 
lenkai, ukrainiečiai, armėnai ir 
aš — vienintelis lietuvis.

Patikrinimo punkte jauni vy
rai vartoja skaitytuvus ir, vos 
pateikus tapatybę įrodantį do
kumentą, paspaudę kelis myg
tukus, jie, rodos, ir mato tavo 
sielą. Jiems paspaudus mygtu
ką, atsidaro geležiniai vartai, ir 
mes atsiduriame žaliame Baltų
jų Rūmų sode, kur augštai iš
kelta plevėsuoja žvaigždėtoji 
Amerikos vėliava, trykšta fon
tanas ir į šalis skleidžiasi žalia 
pieva. Tada posūkis į dešinę ir 
įeinam į palyginti labai nedide
lių Baltųjų Rūmų priestatą. Čia 
vėl patikrina dokumentus, pa
spaudžia elektroninius mygtu
kus, duoda prie švarko prisiseg
ti specialią ružavos spalvos kor
telę, ir mes jau esam Baltųjų 
Rūmų svečiai.

Mūsų grupėje — apie 50 žmo
nių. Pasitinka jau gerai pažįsta
ma prezidento Carterio sekreto
rė tautinių grupių reikalams V. 
Mongiardo, artima lietuvių 
draugė. Nedidelėje salėje apva
lūs, apdengti stalai ir ant jų — 
raudonos rožės. Prašo užimti 
vietas, sėstis ten, kur kam pa
tinka, o patarnautojai pasirengę 
mus vaišinti. Su mumis kartu 
pusryčiauja prezidento sekreto
rė V. Mongiardd, Valstybės De
partamento santykių su visuo
mene vadovas D. Fisheris. Prieš 
pradedant valgyti, vienas iš pre
latų pakviečiamas sukalbėti 
maldą. Apsižvalgau — didžioji 
dalis susirinkusių žegnojasi. At
rodo, kad šiandien daugumą čia 
sudaro katalikai. Tuojau turi 
čia ateiti ir prezidento patarė
jas krašto saugumo reikalams 
dr. Zbigniew Brzezinskis. Mano 
kaimynas, slovėnų kilmės ame
rikietis, turi atsinešęs porą kny
gų, kurias pasiryžęs įteikti dr. 
Brzezinskiui,..tik nemoka jo pa- : 
vardės teisingai parašyti. Pade
du jam, nors ir nesu slavų kil
mės.

Ką kalbėjo dr. Z. Brzezinskis 
ir kiti pareigūnai, parašysiu vė
liau.

(Uanabian Art ^enumala ^Ith. 
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 (vairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Dorbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

TORONTO MIESTAS

1979 nejudamo turto 
mokesčiai

Pagal savivaldybių ir turto įkainojimo įstatymą bei 
Toronto miesto taisykles 375-79 ir 376-79 nuosavybių 
mokesčiai 1979 metams yra jau nustatyti. Išskyrus sumą, 
kuriai sąskaitos jau anksčiau pasiųstos, mokesčio likutis 
paskirstomas:

VISAME MIESTE:
ketvirtai 
mokėjimai 
birželio 27

penktai 
mokėjimai 

rugpjūčio 29

įeitai 
mokėjimai 
•polio 17

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui išsiųstos 
prieš ar birželio 13 dieną:

Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos 
datos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
augšte miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-7115. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, 
Toronto.

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

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

. b*1' įstaigos darbo valandos; 8,30uV^x,.iki 4,30 y, p. p.
riuo pirmadienio iki penktadienio.

W. A. WILF0RD, 
City Trioiurir.

■ Canada Postes
Post Canada

Svoriai nauji, bet 
kainos lieka
tos pačios
Nuo 1979 metų liepos 1 dienos paštas 
pereina i metrinę sistemą!

Kanada ir JAV
Laiškai iki 30 gramų — 17 centų 
Spaudiniai ir sveikinimo
kortelės iki 50 gramų — 15 centų

Kitos šalys
Aerogramos Ir laiškai 
iki 20 gramų — 35 centai
Daugiau informacijų teiraukitės 
artimiausioje pašto įstaigoje
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Menas ir moralė/Atsiliepimai
A. MACEINA liaudies dainos nėra jo apval- 

džiusios ‘miglele’ ant rūtų vai
nikėlio? Sekso neapvaldo tik 
fotografija. Bet argi fotografija 
yra menas? Ir ne tik sekso sri
tyje. Fotografija niekur nėra 
menas. Štai kodėl ir klausiau: 
“Ar nedarome čia kažkokios 
klaidos”? (“TŽ”, 9, 7). Ar nejau
kiame kūrybos su fotografavi
mu? Užuot sakę “kūrinys yra 
nemeniškas”, sakome “kūrinys 
yra pornografinis”, nepastebė
dami, kad jis kaip tik todėl yra 
pornografinis, kadangi nėra 
meniškas. Meniškas kūrinys nie
kad nėra pornografinis, nes jis 
savo objektą visados apvaldo; 
kitaip jis nebūtų meniškas. Šia 
prasme A. Kairys yra teisingai 
taręs: “Rašytojas privalo jausti 
žodžio ir vaizdo ribą” (“TŽ”, 
20, 7). O ši riba ir yra fotografi
ja. Tikri rašytojai ją ir jaučia, 
nes tai kūrybos riba. Kas iš kū
rybos pereina į fotografiją, tas 
yra grafomanas, ne rašytojas ar 
menininkas apskritai.

2. Nurodymas į hinduizmą 
mano straipsnelyje nėra bepras
mis, nors jis nepatiko nei dr. J. 
Griniui (plg. “TŽ”, 14, 7), nei 
A. Kairiui (plg. “TŽ“, 20, 7). 
Žinoma, ‘šventa karvė’ nė man 
nepatinka. Tačiau nepamirški
me, kad indai (ir hinduistai, ir 
budistai) savo ruožtu bjaurisi 
mūsų kryžiumi, ant kurio kybo 
nukankintas ir nužudytas žmo
gus: kokia, pasak jų, bejausmė 
turinti būti ta religija, kuri savo 
prasmeniu yra pasirinkusi tokį 
vaizdą! Mes gi esame prie kry
žiaus tiek pripratę, jog net G. 
Rouault “Nukryžiuotasis” (1932) 
mūsų nejaudina. Istoriškai bet
gi, galop ir estetiškai nukryžia
vimas yra baisus, tiesiog nežmo
niškas dalykas. Tai žymiai nehu- 
maniškesnis ženklas nei ‘šventa’ 
karvė ar ‘šventa’ beždžionė.

Nūn tie nelemtieji lyčių san
tykiai hinduizme: jie laikomi 
šventais, todėl jų vaizdavimas 
statulomis ar lėlėmis nepiktina 
tikinčiųjų. Bet kodėl gi šie san
tykiai neturėtų būti šventi? Man 
niekaip netelpa galvoje mintis, 
kad veiksmas, kuriuo vieninte
liu atsiranda žmogus kaip Vieš
paties paveikslas, kaip tikslas ir 
vertybė savyje, kaip nepaneigia
mų teisiu nešėjas, — kad šis

St. Reimonto; Nobelio-laureato veiksmas savyje,, vad. objpkty- ar kartais neatsidurtame tokia- ip>istorine tradicija, atkūrė aną 
laikotarpį savo tragiškos dra
mos veikale “Fabijolė”, kurį 
Prisikėlimo Parapijos Vaidybos 
Sambūris suvaidino Toronte.

Sis sambūris gimė labai 
skausmingai: vieni aktoriai atė
jo, kiti išėjo, ir šis kaitaliojima
sis truko gana ilgokai. Kaikas 
net manė, kažin ar šis entuzias
tingas užmojis įvyks. Bet nepa
laužiami siekiai visados įvykdo
mi. Vadinasi, būrelis mėgėjų 
pagaliau susiklijavo. Jis ir iš- 
v' “Fabijolę” j rampos švie
są.

Rengėjai būkštavo, kad tik 
si”-’rinktų bent kiek žiūrovų, 

padengtų nemažas pasta- 
a išlaidas, aktoriai jaudino-

Tebūnie leista ir man įsijung
ti į atsiliepėjų eilę meno ir mo
ralės klausimu; įsijungti ne 
tam, kad šią eilę užbaigtume, 
bet kad ją pratęstume naujo
mis pastabomis bei paskatomis, 
nes meno ir moralės klausimas 
iš tikro yra vertas aiškintis rim
tai ir giliai. Visdėlto atrodo, kad 
ligšioliniai atoliepiai reikalingos 
gelmės dar neturi: kiekvienas 
lieka prie savojo taško, nežvelg
damas į jį kiek kritiškiau. Vie
nam mano pirmojo straipsnelio 
mintys (plg. “TŽ”, 1979 m., nr. 
9) atrodo “labai jau šokiruojan
čios, svetimos, palyginamai nie
ko nesakančios” (A. Kairys, 
“TŽ”, 1979 m., nr. 20); kitam 
jos “atstovauja nekatalikiškai 
pažiūrai į meno ir literatūros 
principus” (M. Ivanauskas, 
“TŽ”, 1979 m., nr. 14). Iš tikro 
gi savame straipsnyje neteikiu 
jokio sprendimo, neatstovauju 
jokiom pažiūrom, o tik klausiu 
bei ragipu permąstyti "pačius 
pagrindus” (p. 7), išsivaduojant 
“iš seksualinio blūdo” ir žvel
giant “giliau į žmogiškąjį būvį, 
kurio dvasinė pusė yra žymiai 
juodesnė (pornos), negu kūni
nė“ (t.p.). Nė vienas atsiliepu- 
sis nekreipė į tai dėmesio; visi 
sukiojasi aplink seksą, tarsi me
no ir moralės klausimas išsi
semtų tuo, ar ir kaip seksas 
vaizduojamas (ypač A. Kairio 
atoliepis). Tad ir norėčiau jung
tis į šį prasidėjusį pokalbį, no
rėdamas suabejodinti tvirtuo- 
lius.

1. Savo atoliepyje dr. J. Gri
nius pasigenda, kodėl ašen 
nepasiūlęs “savo sprendimo” 
(“TŽ” 14, 7). A. Kairys tokio 
sprendimo net pageidauja (plg. 
“TŽ” 20, 7). Tačiau kaip man 
tokį sprendimą pasiūlyti, jei aš 
pats jo neturiu? Jei aš jo niekur 
nesu radęs, net nė moralinėje 
teologijoje? Jei kitų siūlomi 
sprendimai man atrodo paviršu
tiniški ir prieštaraują meno fak
tams? Vienas vienintelis klausi
mas sujaukia visus siūlomus 
mastus: ar nemoralus meno vei
kalas nustoja buvęs meno vei
kalas? Neseniai perskaičiau iš 
naujo V. Mykolaičio - Putino 
straipsnį apie lenkų rašytojo V.

(1924), veikalą “Kaimiečiai”, 
kurio pagrindiniai veikėjai — 
Antanas Borina ir jo pamotė 
Jagna — yra aiškiai nenormalūs. 
Visdėlto tai nė kiek nekliudo 
Mykolaičiui teigti, kad “Jagna 
— vienas iš ypatingiausių perso
nažų lenkų literatūroje” (Raš
tai, Vilnius 1962, t. VIII, p. 
465), vadinasi, meniškai tobu
las. Ir vargu kas drįstų šią jo 
nuomonę neigti, nors Jagna ir 
svetimoteriauja su savo posū
niu. Bet ar jos svetimoterystė 
nuvertina ją kaip literatūrinį 
ypatingo grožio personažą?

Tokių pavyzdžių pasaulio li
teratūroje esama aibės. Sakysi
me, jei pats L. Tolstojus (ar 
kas kitas) ir būtų laikęs “Anną 
Kareniną” nemoraliu veikalu, 
ar šis dėl to nustotų buvęs pa
saulinės literatūros kūrinys? 
Menas yra kuriamas ne tam, 
kad mokytų (net ir ne dorovės!), 
bet kad vaizduotų. Ir jei gerai 
vaizduoja, lieka menas, nors ir 
nusikalstų tiesai, dorovei, reli
gijai. Kiekvienas istorinis ro
manas nusikalsta tiesai, nes nie
kas negali persikelti į praeitį ki
taip, kaip tik meniškai, jei ne
nori virsti istoriku. Kiekvienas 
pamišėlio personažas yra išmo
nė, nes joks normalus žmogus 
negali įsijausti į pamišusiojo 
būklę, o joks pamišėlis negali 
sukurti meno veikalo. Ir visdėl
to Sigrid Undset trilogija “Kris
tina” yra nuostabus 14-jo šimt
mečio epas, o Osvaldas H. Ibse
no dramoje “šmėklos” yra nuo
stabus personažas. Nes ne isto
rinė ir ne medicininė tiesa ap
sprendžia meninį veikalo vertin
gumą. Savo metu šv. Bonaven
tūra manė, esą velnio vaizdas 
galįs būti tada gražus, kai gerai 
atvaizduoja jo bjaurumą — 
“quando bene representat foe- 
ditatem diaboli” (Opera, I, 
544b), nes šitaip velnią suvokia 
religinė tradicija. Bet štai, M. 
Ju. Lermontovas sukūrė savo 
“Demoną” priešpriešiais visai 
religinei tradicijai: šis demonas 
myli ir verkia, ilgisi gėrio ir gro
žio; tai nereliginis demonas, už
tat nuostabiai meniškas. Tad ar 
čia minimiems veikalams ver
tinti šauksimės istoriko (S. Und
set), psichiatro (H. Ibsen), teolo
go (M. Lermontov)?

Argi kitaip galėtų ir turėtų 
būti dorovės srityje? Ar seksas 
privalėtų išsiskirti kaip meniš
kai neapvaldomas? Argi mūsų 

viai, būtų nešvarybė. O kad ob
jektyviai šventą veiksmą gali
ma subjaurinti subjektyviai, tai 
žino kiekvienas: nuo tokio su- 
bjaurinimo nėra laisvi net nė 
grynai religiniai veiksmai, kaip 
šv. Mišios.

Be abejonės, lytinę aistrą ga
lima pirkti ir parduoti. Bet ko 
gi mūsų vargšėje žemėje nega
lima pirkti ir parduoti? Net pa
tį žmogų (vergija), net tėvynę 
(šnipinėjimas svetimiesiems), 
net sąžinę (draugo išdavimas). 
O argi Kristus nebuvo parduo
tas už 30 sidabrinių? Ištvirkavi
mas yra amžinas reiškinys, ran
damas visose tautose, visais am
žiais ir visose kultūrose. Tačiau 
kaip šnipinėjimas svetimiesiems 
nesunaikina tėvynės meilės kil
numo, taip ištvirkavimas nesu
naikina lyčių santykių šventu
mo. šventyklų ‘prostitucija’ (šis 
žodis čia visiškai netinka!), apie 
kurią kalba dr. J. Grinius (plg. 
“TŽ”, 14, 7), neturi su ištvirki
mu nieko bendro: tai auka die
vams. Nes ligi krikščionybės vi
sų religijų aukos turėjo būti su
naikinamos. Tik Kristui "vieną 
kartą visiems laikams” paauko
jus patį save (Žyd 7, 27), kitos 
aukos pasibaigė, nebetekdamos 
pagrindo (plg. žyd 8, 13): krikš
čionybėje nėra jokios kitos au
kos, kaip tik Eucharistinė Auka, 
tai yra amžinosios Kristaus Au
kos sudabartinimas (ne pakarto
jimas!) laiko matmenyje. Todėl 
ir nekaltybė tik krikščionybėje 
nebenaikinama, o saugojama. 
Tačiau ten, kur ji naikinama, ji 
yra auka ir todėl turi religinio 
pobūdžio. Užtat šia auka niekas 
nė nesipiktina. Ir taip yra su vi
somis religinėmis lytinio santy
kio išraiškomis.

Sutikime su dr. J. Griniumi, 
kad tokios išraiškos teliudija 
“žemą kultūrą bei religiją” 
(“TŽ”, 14, 7). Bet atsiminkime, 
kad religija negali pralenkti 
kultūros. Tik žmogui kultūrė- 
jant, kyla augštyn ir religijos 
išraiškinės formos. Todėl St. 
Šalkauskis ir teigdavo, kad bar
bariškoje tautoje ir religija te
gali būti barbariška. Be to, nesi- 
didžiuokime perdaug krikščio
nybe, nes ir ji yra perėjusi įvai
rius ‘augštumo’ ir ‘žemumo’ 
laipsnius pagal tai, kokioje kul
tūroje ji buvo įgyvendinta. Gry
nos krikščionybės (jos tikėjimo 
ir jos dorovės) niekur nebuvo ir 
nėra. Visur ji yra įsivilkusi į ati

tinkamos tautos kultūrą ir dali
nasi šios kultūros lygmeniu.

Mes gerbiame Izraelio religi
ją kaip krikščionybės pirmata- 
kę. Bet argi apipjaustymas ne
buvo žema išraiška Dievo są
jungos su Izraeliu? O šią išraiš
ką, jei tikėsime Senajam Testa
mentui, pasirinkęs pats Dievas, 
padarydamas ją sandoros ženk
lu (plg. Gen 17, 10-27). Net ir 
Kristus privalėjo šiam ženklui 
nusilenkti (plg. Lk 2, 21). O vė
liau apaštalai turėjo nemaža 
sunkenybių, būdami verčiami 
apsispręsti, ar apipjaustymo rei
kalauti iš krikščionių, ar nerei
kalauti (plg. Rom 2, 25-28; 4, 9- 
12; Gal. 2, 3-14). Dar daugiau: 
prof. Pr. Dovydaitis man pakar
totinai yra minėjęs, kad turįs 
lotynų kalba monografiją “De 
cultu sacratissimi praeputii”, 
kuris buvęs viduriniais amžiais. 
Religijų istorikas Fr. Heiler ra
šo, kad viduriniais amžiais buvę 
garbinami šventieji, prie jų pa
veikslų ar statulų padedant py
ragaičių phallus pavidalu. Dar 
net 18 š. Bavarijoje būdavęs ne
šiojamas po laukus pavasarį me
dinis phallus, vadinamas šv. 
Leonardo vinimi, javų vaisingu
mui išmelsti (plg. “Erschei- 
nungsformen und Wesen der 
Religion”, Stuttgart 1961, p. 
103).

Naujos gyvybės — gamtos ar 
žmogaus — atsiradimas visų re
ligijų yra pergyvenamas kaip 
šventas. Šio pergyvenimo ap
raiškos bei išraiškos kinta, bet 
pats pergyvenimas lieka. Jis yra 
likęs ir krikščionybėje Moterys
tės sakramento lytimi. Krikščio
nybė nėra tokia nukūninta ir 
nudaiktinta, kaip nevienas gal
voja. Kodėl gi Kristus gyvena 
tarp mūsų realiai tik maisto 
(duonos ir vyno) pavidalu? Ko
dėl krikštyti galima tik vande
niu? Kodėl aliejus sudaro me
džiagą, teikiant Sutvirtinimo, 
Kunigystės, Ligonių sakramen
tus? Būdama dievažmogiškoji 
religija, krikščionybė saugo, 
kad žmogiškumas nevirstų tik 
tariamybe, tik kauke: ji išlaiko 
jo pilnatvę, kartais net žemomis 
išraiškos lytimis — priklauso
mai nuo kultūrinės tautų sąmo
nės. Todėl peikiant svetimų re
ligijų išraiškas, reikia žiūrėti, 

me spiritualizme, kuris yra jau 
manichėjizmas.

3. Sprendžiant meno ir mora
lės santykį, pagrindinis dalykas 
yra rasti mastą, kuriuo galėtu
me įvertinti tą ar kitą veikalą. 
Kaikas iš atliepėjų mano, esą 
tai labai lengva: “Raktas į mo
ralės sampratą (ryšium su me
nu, Mc.) yra labai paprastas da
lykas. Visa literatūra ir menas, 
kurie skatina skaitytoją bei žiū
rovą į nuodėmingą jausmą bei 
geismą, yra nemoralūs aktai” 
(M. Ivanauskas, “TŽ”, 14, 7). Iš 
tikro betgi šis mastas yra apgau
lus ir tai todėl, kad a. jis pri
klauso nuo auklėjimo ir pasau
lėžiūros, b. kinta amžiaus eigo
je, c. gali būti valios apvaldomas. 
Todėl pats kūrinys vieną gali 
skatinti “į nuodėmingą jausmą 
bei geismą”, o kito — nė kiek. 
Pasirinkę “nuodėmingo jausmo 
bei geismo” mastą, išduotume 
meno kūrinį visokių vėjų pagai
rėms ir nueitume Savonarolos 
pėdomis. Tad ir šiuo atžvilgiu 
meno ir moralės klausimas nėra 
jau toks "labai paprastas daly
kas”.

Skaitytojo ar žiūrovo atveika 
į kūrinį liečia tik jį patį, jo mo
ralę, o ne kūrinio: tai, kas se
nam žmogui yra nuobodulys, 
bręstančiam jaunuoliui yra nuo
dėmingas ‘skanumynas’. Tačiau 
katro gi atveika čia būtų mas
tas? Be to, krikščioniškoji mo
ralė visados yra mokiusi, kad 
jei kam nuodėmingų jausmų 
bei geismų kyla, tas turįs arba 
susivaldyti, arba nuo kūrinio 
pasitraukti. Šiuo principu vado
vaudamasi, Bažnyčia ilgus am
žius buvo draudusi skaityti 
šventraščio knygą 
giesmė”. Tačiau niekam nė į 
galvą neatėjo laikyti šią knygą 
nemoralia, kadangi ji nevienam 
galinti kelti nuodėmingų jaus
mų bei geismų.

Antra vertus, rasti meno ir 
moralės santykiams mastą daro
si ypač keblu, kai išsivaduoja
me iš sekso blūdo, o žvelgiame 
į literatūros turinį apskritai. Pa
kartodamas primenu, kad su
vesti meno ir moralės klausimą 
į vieną seksą reiškia moralę ne
pateisinamai susiaurinti (plg. 
"TŽ”, 9, 7). Kaip pati moralė 
apima ne tik lyčių santykius, 
bet ir visus kitus žmogiškuosius 
veiksmus (actus humani), taip 
ir dailioji literatūra vaizduoja 
ne tik šiuos santykius, bet ir

“Giesmių

Vaizdas iš “Fabijolės”, kurią š.m. birželio 10 d. suvaidino Toronto Prisikė
limo parapijos vaidybos sambūris, vadovaujamas KUN. B. PACEV1ČIAUS. 
Pastarasis kardinolo Newmano veikalą pritaikė scenai. Pankracas (klūpo) 
— E. ABROMAITIS, Liuciana — M. MATUSEVIČIENĖ Nuotr. St. Dabkaus

augštais 
ir patri- 
neturėjo 
Tai Ro-

Roma - tai ne kaimas 
Istorinė krikščionių drama Toronto scenoje

Taigi, kai atsivėrė Toronto 
Prisikėlimo parapijos scena 
1979 m. birželio 10 d., išvydo
me puikų peizažą su 
mūrais, su kolonomis 
cijų valdomis, kokių 
mūsų gimtieji kaimai,
ma, kurią dekoraciniu pavidalu 
mums pateikė gabi Aldonos To- 
toraitienės ranka, išmiklinta 
meno studijų pastangomis. O 
juk ir kun. B. Pacevičius turbūt 
turėjo pridėti savo trigrašį, nes 
jisai yra Romoje buvęs.

Mes jau žinome iš istorijos, 
kas dėjosi Romoje pirmaisiais 
krikščionybės amžiais. Dabar 
maždaug ta pati istorija karto
jasi visuose “komunistinio ro
jaus” soduose, kurių viename 
yra įglausta ir mūsų tėvynė. 
Kun. B. Pacevičius, pasinaudo
damas J. H. Newmano veikalu 
“Fabijolė”, šventųjų gyvenimu

Nauji pogrindžio leidiniai Lietuvoje
“Aušra”, nr. 14 (54). Numeris 

datuotas 1978 m. gruodžio mėn. 
Jame įdėtas lietuviškosios Hel
sinkio grupės nario kun. Karo
lio G a r u c k o pareiškimas, 
straipsnis “Prekyba tautomis” 
ir kt. žiniose informuojama 
apie Katalikų Komitetą Tikin
čiųjų Teisėms Ginti, intensyvė- 
jantį Lietuvos rusinimą ir kt.

“Dievas ir Tėvynė”, nr. 10. 
Pusę numerio užima poema 
“Nakties svetys”, pasirašyta Bi
čiulio slapyvardžiu; likusioje da
lyje — trys straipsniai: “Kaip 
jums negėda!”, “Lietuviai visi 
už tautos skaistumą” ir “Žmo
niškumo viršūnė”. Numeris pa
sirodė 1979 m. vasario mėn.

“Tiesos kelias’’, nr. 11. Nume
ryje rašoma apie popiežių Joną- 
Paulių II, Tarptautinius Vaiko 

daugybę Įvairių įvairiausių žmo
gaus elgesių. Ir štai, pro juos 
moralistai praeina dažnų daž
niausiai tylomis. Savo straipsne
lyje paminėjau L. Tolstojaus 
“Anną Kareniną”. Pridurkime 
čia — tik kaip pavyzdžius — 
dar Ch. Baudelaire (poezija), A. 
Camus (romanai ir dramos) F. 
Kafką (romanai), J. P. Sartre 
(romanai ir dramos), kurių vei
kaluose slypi ne tik antikriš- 
čioniškoji pasaulėžiūra, bet net 
ir anti-moralė apskritai. Ir man 
atrodo, kad kaip tik šių autorių 
veikalai galėtų geriausiai atsa
kyti į mums rūpimą klausimą, 
ar meno kūrinys (ne meninin
kas!) leidžiasi būti apsprendžia
mas moraliniais mastais.

entuziazmu.

bus lengviau

si, kad tik pasisektų, kad tik ne
sukluptų. O su jais visais nema
žiau sielojosi ir dalis publikos, 
kuri buvo pasiryžusi į vaidini
mą nueiti. Mat, žiūrovai betko- 
kį nepasisekimą scenoje dažnai 
giliau pergyvena nei patys ak
toriai. Ak, kaip vieni ir kiti ap
siriko: žiūrovų prisirinko pilna 
salė, arti 400, o aktoriai stengė
si atiduoti visa, ką jie savo 
kruopščiu darbu savo širdyje 
buvo sutelkę. Na, argi nereikė
tų sušukti valio vieniems ir ant
riems?

Kalbėti apie aktorių vaidybi
nį pajėgumą būtų dar lyg ir 
peranksti. Jų dauguma yra nau
jokai, bet jų darbo vaisiai buvo 
žymiai pastebimi. Tai įvertino 
ir publika savo 
Betgi apie vieną kitą negalią 
scenoje žiūrovui 
išsitarti, sambūriui suvaidinus 
dar kokius porą veikalų. .

“Fabijolės” aktoriai: O. Te- 
seckienė — Fabijolė, A. Toto- 
raitienė — Agnietė, M. Matu- 
sevičienė — Liucijana, E. Ab
romaitis — Pankracas ir Pro- 
kulas, S. Ramanauskas — Tė
vas Urbonas, V. Taseckas — Se
bastijonas, T. šlenienė — Syra, 
L. Mačionis — Afra, P. Jurėnas
— Flavijus, M. Balaišytė — 
pirmoji vergė, G. Adomaitienė
— antroji vergė ir Emerencija- 
na, J. Tarvydas — Korvinas, T. 
Jurėnaitė — Marynė, M. Juzu- 
mienė — Liukrecija, V. Slėnys
— pirmas kareivis, J. Balaišis
— antras kareivis, L. Balaišis
— krikščionis (iš viso 19).

A. Kalnius

Metus, apie vaikų teisių gyni
mą; pateikiama nemaža infor
macijos iš K. Bažnyčios gyveni
mo.

“LKB Kronika”, 37 nr.

Atsiųsta paminėti
Dr. Alex Shtromas, WHO ARE 

THE SOVIET DISSIDENTS? Ernest 
Stockdale Lecture, 1977. Tai auto
riaus paskaita Bradfordo universite
te, Britanijoje, 19 psi. Kaina 60 p. 
Gaunama: P. van den Dungen, School 
of Peace Studies, University of Brad
ford, Bradford, BD7 1DP, England.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 
27, 28, 29, 30. Tai vertimas “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos". 
Nr. 27 ir 29 versti bei redaguoti kun. 
K. Pugevičiaus, nr. 28 ir 30 versti 
Vitos Matusaitytės, redaguoti K. 
Pugevičiaus. Leidėjas — Lithua
nian R. C. Priests' League of Ame
rica (351 Highland Blvd., Brooklyn, 
UY 11207, USA).

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komenta
rai, aiškinimai. Matas, Morkus. Lei
dinys yra skirtas lietuviams evan
gelikams. Paruošė Kostas Burbulys. 
Išleista Čikagoje 1979 m., 282 psl.

Pr. Gavėnas, QUEM E S. CASI- 
MIRO? Knygelė apie šv. Kazimierą 
portugalų kalba. Išleido "Mūsų Lie
tuva". Sao Paulo 1979 m., 40 psl. 
Gaunama: Communidade de S. Ca- 
simiro, Rua Juatindiba, 28 — Pųue 
da Mooca, 03124 Sao Paulo, SP.

(La Senai), periodinis Ve-
Lietuvių Bendruomenės

GAIRĖ 
necuelos 
leidinys, nr. 2 (14). Redaguoja Juo
zas Kukanauza. Viršelį piešė Ričar
das Zavadzkas. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Calle Marte 89- 
21, El Trigal Norte, Valencia, Ve- 
necuela.
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d KULT II M ĖJĘ VEIKIOJE
XXVI LIETUVIŠKŲJŲ studi

jų SAVAITĖ Europoje Įvyks liepos 
20-27 d. d. Belgijoje, Louvain-la- 
Neuve, netoli Briuselio. Moderato
riais pakviesti V. Natkevičius ir dr. 
J. Norkaitis. Savaitė bus pradėta su
sipažinimo vakaru, kuriame praneši
mą apie Belgijos lietuvius padarys 
BLB valdybos pirm. Stasė Baltus. 
Oficialiame atidaryme liepos 21 d. 
kalbės PLB valdybos pirm. inž. V. 
Kamantas. Paskaitas savaitės dieno
mis skaitys: prof. dr. R. Šilbajoris
— "Lietuvos prozos dešimtmetis 
1968-78”; kun. dr. J. Jūraitis — 
“Žmogaus taurumo kilmė”, dr. Z. 
Rekašius — "Išeivijos spauda”; 
prof. dr. V. M. Vasyliūnas — “Erd
vė ir laikas Einšteino moksle”; prof, 
dr. K. Skrupskelis — "Mūsų išeivi
jos filosofija"; kun. prof. dr. P. Ra
bikauskas, SJ, — “Jėzuitų kolegija 
Vilniuje”; mons. dr. P. Jatulis — 
"Vilniaus universitetas 1803-32”; T. 
Venclova — “Vilniaus universitetas 
po II D. karo iki šių dienų”; prof, 
dr. A. J. Greimas — "Dievybės lie
tuvių mitologijoje”; dail. A. Krivic
kas — “Adomo Varno kūryba”; kun. 
A. Rubikas — "Žmogui skirta per
žengti ribas”. Paskutinės dvi paskai
tos yra skirtos amžiaus sukaktims: 
dail. A. Varno — 100 metų, teologo 
kun. K. Rahnerio — 75 metų. Tėvy
nės valandėlėje lietuviškas “Kaimo 
vestuves” suvaidins etnografinis 
Bostono ansamblis. Numatomos trys 
parodos: 1. Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties, 2. V. Europos 
lietuvių dailininkų darbų ir 3. išei
vijos lietuvių spaudos. Prieš oficialų 
savaitės uždarymą liepos 27 d. Mi
šias atnašaus Europos lietuvių vysk. 
A. Deksnys.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, lyrinis 
sopranas Bavarijos operoje Muen- 
chene, dainuojanti ir kituose Euro
pos teatruose, liepos pradžioje at
vyks Kanadon dalyvauti operos vasa
ros festivalyje Otavoje. Keturiuose 
spektakliuose — liepos 10, 14, 17 ir 
20 d. d. atliks pagrindinį soprano 
vaidmenį P. Čaikovskio “Pikų damo
je”.

KULTŪRINIŲ SUBATVAKARIŲ 
VALDYBA, vadovaujama inž. E. Ci
bo, Bostono lietuvius gegužės 6 d. 
pakvietė į boso Benedikto Povilavi- 
čiaus rečitalį. Solistas dainavimo 
studijas yra pradėjęs Panevėžio mu
zikos mokykloje ir jas baigęs Brita
nijoje. Pirmąją rečitalio dalį sudarė 
pasaulinių klasikų — G. F. Haende- 
lio, L. Beethovcno, J. F. Halevy, A. 
Boito kūriniai, antroji buvo skirta 
J. Gruodžiui, V. Klovai ir J. Bašins
kui. Akompanavo kompoz. J. Kačins
kas.

FOLK ARTS PROGRAM OF UR
BAN GATEWAYS vadinasi Čikago
je suorganizuota privati institucija, 
propaguojanti įvairių tautybių liau
dies meną bei jo mokymąsi. Konkre
čiai tai liečia etninių grupių sociali
nes, kalbines studijas ir netgi fizi
nį auklėjimą. Minėtoji studija yra 
gavusi finansinę Illinois valstijos 
meno tarybos paramą. I liaudies 
meno pamokų programą yra įtrauk
ti ir lietuvių liaudies audiniai. Au
dimo mokytoja pakviesta Aldona 
Veselkienė, audžianti tautinius dra
bužius, juostas bei kitus audinius 
mūsų liaudies meno motyvais, šia 
proga A. Veselkienė savo mokinius 
supažindina ir su istorine Lietuvos 
praeitimi, mūsų tradicijomis tėvynė
je ir išeivijoje.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA pernai paskelbė jaunimo 
rašinių konkursą, dalyvius padalin
dama į dvi grupes: jaunesniuosius 
(16-24 metų amžiaus) ir vyresniuo
sius (25-35 m.). Abi grupės lietuvių 
kalba galėjo išbandyti jėgas poezijo
je, beletristikoje ir žurnalistikoje, o 
jos nemokantiems buvo leista rašy
ti svetima kalba ir įsijungti į atski
rą konkurso skyrių. Kiekvienai sri
čiai buvo numatytos dvi premijos: 
jaunesniųjų grupėje — I premija 
$150, II premija S50, vyresniųjų — 
I premija $200, II premija $75. Lė
šas premijoms parūpino lietuvių or
ganizacijos ir pavieniai mecenatai. 
Vertintojų komisijon buvo pakvies
ti trys akademikai iš JAV — dr. R. 
Šilbajoris, dr. D. Valiukėnaitė, V. 
Mickevičius. Jaunesniųjų grupės lau
reatai: I poezijos premiją, padalinę 
į dvi dalis, vertintojai paskyrė Lai
mutei Laupinaitytei Brazilijoje ir 
Angelei Mičiulytei JAV, II — Kristi
nai Veselkaitei JAV; I žurnalistikos 
premija paskirta Rūtai-Onai šiūlytei 
Kanadoje, II — Birutei šaulytei 
Australijoje. Beletristikos kūrinių ir 
rašinių svetimomis kalbomis nebuvo 
gauta. Vyresniųjų grupėje I poezi
jos premiją laimėjo Jūratė Buivy- 
daitė-Lalas JAV, II premiją pusiau 
pasidalino Manfredas šiušelis V. Vo
kietijoje ir Violeta Abariūtė JAV. 
Pirmoji beletristikos premija teko 
Kanados lietuviui Antanui Šileikai, 
gyvenančiam Prancūzijoje, antroji
— Manfredui šiušeliui V. Vokietijo
je. Žurnalistikos paskirta tik II pre
mija Zitai Prašmutaitei Australijoje
— nebuvo gauta rašinių, vertų I 
premijos. Svetimų kalbų grupėje I 
premiją laimėjo Karolina Masiulytė 
Prancūzijoje. Antroji premija liko 
nepaskirta, matyt, dėl dalyvių sto
kos ar menko jų pastangų lygio. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga dė
koja visiems šio konkurso mecena
tams bei jo dalyviams, tikėdamasi, 
kad jie ir toliau mankštins savo 
plunksnas.

TRADICINIAME S. ŠIMKAUS sa
viveiklinių chorų konkurse Klaipė
doje varžėsi dainininkai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio. Konkurso laureatų vardus at
skirose kategorijose išsikovojo: Kau
no radijo gamyklos mišrus choras 
"Banga”, Vilniaus pramonės minis
terijos moterų choraj “Aidas”, Klai
pėdos mokytojų namų mišrus cho
ras, Vilniaus prekybos technikumo 
moterų ir Šiaulių televizorių gamyk
los vyrų chorai.

RESPUBLIKINIUOSE PROFSĄ
JUNGŲ kultūros rūmuose tris sa
vaites gastroliavo Klaipėdos dramos 
teatras, vilniečiams atvežęs penkis 
spektaklius: rež. M. Karklelio insce
nizuotą K. Donelaičio poemą "Me
tai”, M. Gorkio pjesę “Dugne”, Ka
zio Sajos tragikomediją “Liepsnojan
ti kriaušė", amerikiečio E. F. Albee 
pjesę "Kas bijo Virdžinijos Vulf?” 
ir G. Kanovičiaus dramą "Slaptažo
dis ‘Mūza’ ”,

ETNOGRAFINIS LIAUDIES 
TEATRAS Kupiškio kultūros namų 
salėje 400-tąjį kartą suvaidino “Se
novės kupiškėnų vestuves", ši savi
veiklinė kupiškėnų grupė, įsteigta 
Povilo Zulono, gyvuoja jau 13 metų. 
Sukaktuviniame spektaklyje dalyva
vo 42 saviveiklininkai. Piršlį vaidino 
ansamblio vadovas P. Žulonas, 67 
metų amžiaus, jaunąją — Kostė Jur- 
gulienė, šį rudenį švenčianti 80 me
tų sukaktį, svotą — jauniausias da
lyvis Juozas Jančys, 43 metų am
žiaus. Smuiku grojo vyriausias an
samblietis Kleopas Mickevičius, be
veik 90 metu amžiaus, šie saviveikli
ninkai yra dalyvavę pirmajame “Se
novės kupiškėnų vestuvių" spektak
lyje. Etnografinis kupiškėnų liau
dies teatras su augštaitiškomis ves
tuvėmis yra aplankęs beveik visus 
Lietuvos miestus, rajonų centrus. 
Teatrą 400-tojo spektaklio proga 
sveikino rašytojas Juozas Baltušis
— šio kupiškėnų vieneto garbės na
rys.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE jubilėjine savo kūrinių 
parodą amžiaus šešiasdešimtmečio 
proga surengė tapytojas ir menoty
rininkas Augustinas Savickas. Jai 
buvo sutelkta apie 350 darbų, atspin
dinčių paskutiniųjų trijų dešimtme
čių laikotarpį. Vyravo figūrinės 
kompozicijos, peizažai ir piešiniai. 
Tarp jų buvo du nauji ciklai — “Me
tų laikai", "Žmogus ir pavasaris”. 
Parodą atidarė Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos pirm. J. Kuzminskis.

KREMLIAUS SUVAŽIAVIMŲ RŪ
MUOSE trečią kartą koncertavo aka
deminis dainų ir šokių ansamblis 
"Lietuva”, vadovaujamas Pranciš
kaus Budriaus. Koncertui buvo pa
ruošta dviejų dalių programa “Po 
Tėvynės dangumi”, sudaryta iš anks
tesniuose koncertuose atliktų rink
tinių dainų bei šokių. Pirmą kartą 
šioje išvykoje “Lietuva” atliko nau
jausią kompoz. A. Bražinsko ir poe
to J. Nekrošiaus kūrinį — dainą 
“Lietuvai”. Ansambliui talkino Vil
niaus operos tenoras V. Noreika.

KETVIRTASIS RESPUBLIKINIS 
PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ sąskrydis 
"šiauliai-79" susilaukė net 39 orkest
rų su maždaug 1.300 muzikantų. Jie 
į Šiaulius atvyko iš šešių Lietuvos 
miestų ir aštuonių rajonų. Svečių 
teisėmis dalyvavo orkestrai iš Tar
tu, Daugpilio ir Gudijos Bychovskio 
rajono. Koncertai vyko parkuose, 
miesto aikštėse, įmonių klubuose, o 
buvo užbaigti vasaros estradoje. Čia 
programon įsijungė ir vietinės šokė
jų grupės su choreografinėmis kom
pozicijomis. Profesinių orkestrų kon
kurse I vietą laimėjo P. Memeno va
dovaujamas Klaipėdos kultūros rū
mų orkestras, II — kauniečių “Ąžuo
lynas” su vadovu J. Kučiausku, III
— Panevėžio ir Šiaulių orkestrai.

XILSIS SĄJUNGINIS KINO FES
TIVALIS Turkmėnijos sostinėje Aš- 
chabade nebuvo sėkmingas Lietuvos 
kino studijai. Vilniun tebuvo parsi
vežtas prizas už dorovinių problemų 
sprendimą, laimėtas rež. M. Giedrio 
filmo “Nesėtų rugių žydėjimas”, o 
rež. V. Starošas gavo II prizą už do
kumentinį filmą “Aš myliu direkto
rę”. Meninių filmų kategorijoje pa
grindinį prizą laimėjo “Mosfilme” 
sukurta rež. V. Žalakevičiaus su ko
munistine propaganda susieta juos
ta “Kentaurai".

VILNIETIS KOMPOZ. BRONIUS 
KUTAVIČIUS, pakviestas Lenkijos 
Kompozitorių Sąjungos, dalyvavo 
penktajame festivalyje "Jaunieji 
muzikai jaunajam miestui”, kuris 
buvo surengtas naujame lenkų pra
monės mieste Staliova Volia prie 
Krokuvos. I festivalio koncertu pro
gramas buvo įtraukti senųjų klasikų 
ir dabartinių lenkų kompozitorių kū
riniai. B. Kutavičiaus kūrybai buvo 
skirtas vienas koncertas. Jame skam
bėjo jo “Styginis kvartetas”, “Sona
ta fortepijonui”, “Praeities laikro
džiai”, kantata R. Tagorės tekstu 
“Du paukščiai medžių ūksmėje”, 
šiam festivaliui dedikuotas naujasis 
kūrinys “Perpetuum mobile-79” for
tepijonui ir violončelei. Koncerto 
programą atliko: Vilniaus operos 
sopranas G. Kaukaitė, styginis Vil
niaus kvartetas — A. Vainiūnaitė, 
P. Kunca, D. Katkus, A. Vasiliaus
kas, lenkai muzikai — pianistas H. 
Kochan, violončelistas K. Pyzikas ir 
gitaristas K. Sadlovskis.

V. Kst.
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JANE-ANNETTE, atskiras mūrinis, 5 kambarių vienaaugštis; gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, gražus kiemas; prašoma kaina — 
$64.900.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambariai per du augšlus, atskiras na
mas, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas garažas su privačiu įvažia
vimu; gražus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 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 
(sixplcx); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jn miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta (i 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. Skubioj 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

Kalgario šeštadieninės lietuvių mokyklos mokinių pastatyta lietuviška sodyba, primenanti tėviškę Lietuvoje

Kanados įvykiai

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: zz MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų

10%
9 3/4 %

Antradieniais 10-3 z: pensijų ir namų s-tas 9'/4%
Trečiadieniais uždaryta taupomąsias s-tas 9%

Ketvirtadieniais 10-8 zz depozitų-čekių s-tas 6%

Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS: 
asmenines 10'/2%

Šeštadieniais 9-1 nekiln. turto 10’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 zz investacines 1O’/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS 

------------------------ o-----------------------------

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

PROGRESS S:™ w 
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 4 aa

(Tarp Dundas ir College! Telefonas 531-1305 
r Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical Fitness Certification) 
l Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
k taisymai. ♦ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F 
r GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Gih/ihc TELEVISION Įv į f 1(7/ Sovininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška
maisto

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

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

buvęs užsienio reikalų ntiniste- 
ris premjero P. E. Trudeau ka 
biliete, išrinktas i federacini 
parlamenta. Jo perėjimas i pro
vincinę politiką daug kam buvo 
staigmena, nes jis tėra 58 metų 
amžiaus ir ateityje su liberali) 
partija vėl galėjo grįžti Kanados 
valdžion. Komentatoriai daro 
išvadą, kad D. Jamiesonas tikė
josi liberalų pergalės New- 
foundlandijoje. Tapęs vieninte
liu provinciniu liberalų premje
ru visoje Kanadoje, būtų galė
jęs būti rimtu kandidatu i fede
racinės liberalų partijos vadus, 
kai iš šių pareigu pasitrauks P. 
E. Trudeau. I). Jamiesonas jau 
oficialiai pasitraukė iš federaci
nio parlamento.

Mėnesinė Kanados pensija 
nuo š. m. liepos 1 d. padidina
ma $4.43 asmeniui. Anksčiau 
guvo mokama $170.39, o dabar 
pensininkai gaus po $174.82. 
Kartu padidinamas ir nepasitu
rintiems mokamas mėnesinis 
priedas nuo $139.89 iki $143.53. 
Taigi, nuo liepos 1 d. viengun
giai pensininkai su priedu gaus 
po $318.35, vyrų ir žmonos pen
sininkų šeimos —■ po $588.32.

Konservatorių partijos rinki
minių pažadų įgyvendinimą gali 
sukliudyti liberali) paliktos fi
nansinės problemos. Pasak iždb 
tarybos pirm. S. Stevenso, libe
ralai savuoju išlaidumu Kanadą 
įstūmė duobėn, iš kurios išlipti 
reikės kelerių metų. Salia re
kordinio deficito, valstybės iž
das esąs beveik tuščias. Rūpin
damasis naujo biudžeto paruo
šimu, premjeras J. (’laikas bu
vo sušaukęs savo ministerių ka
bineto bei patarėjų posėdį. Po 
jo viešai pareiškė, kad daug pa
žadų nebus galima įtraukti į 
biudžetą. Tarp jų yra įsiparei
gojimas pajamų mokesčius su
mažinti pora bilijonų dolerių, 
duoti pašalpas smulkiems vers
lininkams. padidinti išlaidas 
pramoninės technologijos tyri
mams. šiuos sumanymus teks 
atidėti, kol bus sutelkta daugiau 
lėšų Kanados ižde. Finansų mi- 
nisterio J. Crosbie teigimu, biu
džetai! tebus įtrauktas dalinis 
pajamų mokesčio sumažinimas 
narni) savininkams už mortgi- 
čiii palūkanas ir nuosavybės 
mokestį.

Naujasis energijos išteklių 
min. R. Ilnatyshynas paskelbė 
benzino ir alyvos pabrangimą 
nuo liepos 1 d., kurį vartotojai 
tepajus nuo rugsėjo 1 d. Pagal 
susitarimą su Albertos vyriau
sybe. statinė naftos pabrangina
ma vienu doleriu. Praktiškai 
tai reikš galiono benzino kainos 
šoktelėjimą 3-5 centais, llūpes- 
tį R. Hnatyshynui kelia augan
tis benzino vartojimas. Vien tik 
per šiuos metus kanadiečiai au
tomobiliuose sudegino 71.(5 mi
lijono galiom) — 4', daugiau 
nei praėjusių meti) tame pačia
me laikotarpyje. Federacinis 
parlamentas yra patvirtinęs 
įstatymą. kuris vyriausybei 
leidžia įvesti naftos vartojimą 
normuojančias korteles. R. 
Hnatyshynas tikisi, kad jų ne
teks panaudoti benzino norma
vimui ir kad jo bus parūpintas 
pakankamas kiekis. Situacija 
betgi gali pasikeisti dėl didė
jančio naftos trūkumo pasauly
je-

Kanados Gydytojų Draugija 
savo metiniame suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią valstybinių sveikatos drau- 
dt) pertvarkymo. Jas adminis
truoja provincijos su finansine 
federacinės vyriausybės para
ma. Gydytojai nori, kad jiems 
būtų leista įteikti savo sąskai
tas tiesiog pacientams su lais
vai pasirenkama suma už pa
slaugas. Pacientai tada kreiptų
si į sveikatos drauda ir iš jos at
gautų dalį sumokėtos sumos. 
Vienintelė išimtis būti) daroma 
tiems ligoniams, kurie neturi 
lėšų. Prieš šią gydytoji) rezoliu

ciją, gindamas OHIP drauda 
Ontario provinci joje, griežtai 
pasisakė opozicinės liberalų 
partijos vadas S. Smithas. nors 
profesiniu požiūriu jis pats yra 
gydytojas. Jis nori, kad OIIIP 
drauda nieko nemokėti) tiem 
pacientam, kurie naudojasi iš 
draudos plano pasitraukusių ir 
sąskaitas didinančių gydytojų 
paslaugomis. Priėmus tokį įsta
tymą. pacientai būtų priversti 
pasirinkti O11IP draudai pri
klausančius gydytojus. Iš jos 
pasitraukusiems gydytojams 
greitai sumažėtų pacientų skai
čius.

Ontario provincijoje ir preri
jų provincijose buvo atskleista 
kaikurių krautuvių apgaulė. 
Vartotojų reikalų departamen
to atstovai maltoje jautienoje 
rado įmaišytos kiaulienos, kuri 
yra gerokai pigesnė už jautie
ną. Dėl apgautės nukenčia ne 
tik vartotojų kišenė, bet gali 
nukentėti ir jų sveikata. Kiau
lienoje yra parazitinių kirminė
lių, kuriuos sunaikina ik geras 
išvirintas ar iškepimas. o jau
tienos kepsniai dažnai yra val
gomi pusiau žali. Tokiu atveju 
mišrainėje kiaulienos parazitai 
lieka nesunaikinti ir gali sukel
ti kaikurias ligas žmogaus orga
nizme. Kanados įstatymai drau
džia klaidingus užrašus ant 
maisto gaminių. Jautienos ir 
kiaulienos mišrainė taip ir tu
ri būti pavadinta’— jos negali
ma pardavinėti kaip grynos 
j a u t i e n os. JK t r^du., k a i k u pi b.y d i ■ 
džiosios maisto plautuvės gali 
susilaukti bylos už šio įstatymo 
pažeidimą.

> S PORTAS
Antanas Liudijus s.m. birželio 9- 

10 d.tl. laimėjo 2 pirmas vietas 
(aukso medalius) Kanados veteranų 
plaukimo pirmenybėse (CASA Mas
ters National 197!) Championships), 
kuriose rungtyniavo 250 geriausiu 
plaukikų iš Kanados ir 9 iš Ameri
kos kaip svečiai, šiais laimėjimais 
A. Lipdžius tapo Kanados ėempijomi 
savo amžiaus klasėje 50 m ir 
100 m plaukimuose krutinę. Tuo 
pačiu jis pateko i Kanados rinkti
nę. kuri atstovaus Kanadai pasauli
nėse veteranu plaukimo pirmenybė
se 1980 m. Berlyne. Pernai A. Liū- 
džius laimėjo 1 aukso ir 1 sidabro 
medalį Ontario prov. pirmenybėse.

šia proga pranešama, kad A. Liū- 
džius organizuoja lietuvių veteranų 
plaukimo klubą. į kurį gali įstoti na
riais vyrai ir moterys, sulaukę 25 
m. bei norintieji ir vyresniame am
žiuje pasilikti sveikais. Klubas bus 
priimtas į Kanados federacinės val
džios globojama ii' finansiškai re
miama "Canadian Amateur Swim
ming Association". Tik Toronte ir 
apylinkėse jau veikia apie 15 tokių 
klubų. Suinteresuoti prašomi skam
binti tel. 2751669. A. P,

SPORTAS LIETUVOJE

Kasmet surengiamas jau tradici
niu tapęs bėgimas aplink Elektrėnų 
marias, šiemetiniame šio 22 km nuo
tolio bėgime dalyvavo 37 bėgikai. 
Pirma vieta laimėjo A. Križanauskas 
t 1 vai. 11 min. 15 sek.), antrą — A. 
Dirvanauskas iš Vievio 11 vai. 14 
min. 33 sek i, trečią - šilutiškis N. 
Levšinas tl vai. 14 min. 47 sek.). 
Veteranų lenktynėse greičiausias 
buvo 53 metų amžiaus 1,. Survila iš 
Elektrėnų — 1 vai. 59 min. 40 sek.

Tarptautinėse lengvosios atletikos 
varžybose Bratislavoje. Čekoslovaki
joje. dalyvavo pasaulio šuolių į tolį 
rekordininkė Vilma Bardauskienė. 
Pirmą vietą laimėjo čekoslovakė -I. 
Nigrinova. nušokusi 6.53 m. antrą 
su 6.40 m. V. Bardauskienė. Prieš 
tai Ostravoje įvykusiose varžybose 
V. Bardauskienė taip pat nežymiai 
pralenkė .1. Nigrinova. Pasaulinis V. 
Baidauskienės rekordas, pasiektas 
1978 m. rugpjūčio 29 d., yra 7.09 m. 
Ji pirmoji pasaulyje peržengė 7 met
rų ribą. Visi jos šiemetiniai šuoliai 
ir Japonijoje, ir Čekoslovakijoje per
daug atitolę nuo rekordo. Teisina
masi treniruočių stoka ir tikimasi, 
kad V. Bardauskienė vėl atsigaus se
zonui įpusėjus.

Lietuvos vandensvydžio rinktinė, 
kurią sudaro Lietuvos pirmenybes 
laimėjusi Kauno Raudonojo Spalio" 
komanda, lankėsi Hallėje. lt. Vokie
tijoje. čia ii laimėjo pirma vietą.

Skautų veikla
• "Vilniaus" stovykla — Romuvos 

XVll-toji. Jos programoje — gam
tos ir pionerijos užsiėmimai, rank
darbiai. sportas, vandens sportas, 
laužai ir vakariniai užsiėmimai. Vis
kas bus atliekama varžybiniu būdu. 
Varžybose dalyvaus visos skiltys. 
Numatytas toks tvarkaraštis: rug
pjūčio 4 d. atvykimas ir atidary
mas, rugpjūčio 5 d. įsikūrimas, rug
pjūčio 6 susipažinimas — draugystė, 
rugpjūčio 7 pionerijos dienas, rug
pjūčio 8 ekskursija iš stovyklos, 
rugpjūčio 9 vandens sporto diena, 
rugpjūčio 10 susimąstymo diena, 
rugpjūčiu 11 svečių diena, rugpjū
čio 12 skautorama, rugpjūčio 13 
gamtos diena, rugpjūčio 14 tėvynės 
diena, rugpjūčio 15 iškylų diena, 
rugpjūčio 16 savivaldos diena, rug
pjūčio 17 tvarkymas ir atsisveikini
mas, rugpjūčio 18 stovyklos uždary
mas!

• "Vilniaus” stovyklon registruo
jamas! iki liepos 1 d. pas "Šatrijos" 
luntininkę ps. S. Kazileviėiutę. P.O. 
Box 120, Coneord. Ont. L4K 1B2. 
Tel. 1416) 669-1838. Registracijos 
mokestis — $20 įskaitomas į stovyk
los mokestį.

• Jurų skautijoj udryėių įžodį da
vė R. Pajaujytė: bebriukų — D. Iže
lis ir P. Slaboševiėius.

• Sveikiname "Rambyno” tunti-
ninką ps. Liną Saplį, Toronto uni
versitete baigusį architektūrą baka
lauro laipsniu. C. S.

“Tėviškės Žiburiai" atosto
gaus pirmąsias dvi savaites rug
pjūčio mėnesio ir dėlto laikraš
tis neišeis. Nedirbs nei redak
cija, nei spaustuvė, bet veiks 
administracija, kuri priims at
silankančius tautiečius bei no
rinčius sutvarkyti prenumera
tos reikalus.

i.—..—
įveikusi R. Vokietijos jaunimo rink
tinę 6:1. Biterfeldo "Chemiją" 7:5. 
sužaidusi lygiomis 6:6 su Kaltės 
"Emporo" komanda.

Tarptautinėse lengvaatlečių pirme
nybėse Sočyje jėgas išbandė apie 
800 sportininkų iš 19-kos šalių. Tarp 
jų buvo ir 16 Lietuvos atstovų. Pir
mą vietą 400 m bėgime išsikovojo 
vilnietis Remigijus Valiulis, Lietu
vos rekordą vėl pagerinęs iki 46,06 
sek. Prieš kelias savaites jo pasiek
tas rekordas buvo 46,1 sek. R. Valiu
lis. treniruojamas A. Krasaisčio. yra 
nuolatinis šio nuotolio rekordų gc- 
rintojas. Su nauju Lietuvos rekor
du 5000 m bėgime — 13 min. 17,9 
sek. Vilniun grįžo A. Antipovas, už
ėmęs II vietą. Jį pralenkė V. Abra
movas iš Pamaskvės, pasiekęs nau
ją Sovietų Sąjungos rekordą — 13 
min. 15.6 sek. Vilčių ateičiai šuo
liuose į augštį teikia vilnietis R. 
Kazlauskas. Pradėjęs nuo 2.05 m, 
Sočyje jis pasiekė 2.18 m ir buvo 
priverstas pasitraukti dėl raumenų 
pertempimo. Sis rezultatas jam už
tikrino palyginti neblogą IV vietą. 
Pirmą laimėjo minskietis A. Grigor- 
jevas, iššokęs 2.29 m. R. Kazlauskas 
pamažu įsitvirtina geriausių šuoli
ninkų eilėse.

Aštuntą kartą buvo surengtos krep
šinio veteranų taurės pirmenybės, 
kuriose šiemet dalyvavo net 28 vete
ranų komandos. Po ilgos atrankinės 
kovos į baigminę kovą Kaune atvy
ko 4 pajėgiausios komandos — Kau
no "Aušra", Klaipėdos "Granitas", 
Panevėžio "Ekranas" ir Kapsuko 
t Marijampolės) "Sūduva". Susitiki
mą dėl I vietos laimėjo "Aušros" 
krepšininkai, nugalėję "Granito" ko
mandą 63:62. Veteranų taute ketve
rius metus iš eilės buvo įteikta kau
niečiams. kuriuos treniruoja A. Au
dikas. Klaipėdiečiams taip pat ket
virtus metus iš eilės teko lt vieta, 
tačiau šį kartą lemtingoje kovoje jie 
pirmavo'ir rungtynes pralaimėjo tik 
vienu tašku. Dėl trečios vietos kovo
jo "Sūduva" ir "Ekranas". Rungty
nės baigėsi lygiomis — 62:62. Pra
tęsime ekranieėius nugalėjo sūduvie- 
ėiai 70:66. Geriausiais šio turnyro 
krepšininkais pripažinti: kauniečiai 
garbės sporto meisterai A. Čaplikas 
ir V. Sarpalius. panevėžietis sporto 
meistras V. Paškauskas.

Vilniuje lankėsi Balstogės moks
leiviai. čia jie turėjo lengvosios at
letikos varžybas su Vilniaus moks
leiviais. Abiejų miestų rinktinę su
darė 1962-64 m. gimusieji mokslei
viai. Varžybas 149:91 taškų santy
kiu laimėjo vilniečiai, prieš lenkus 
pasiekę net 17 individualių pergalių. 
Spauda pateikia geresnius vilniečių 
rezultatus: N. t’tonaitė (šuolis į to
li - 5.80 m>. A. Gogelytė (diskas — 
35.06 m). S. Kolokovas 1100 m bė
gimas 10.9 sek.. 200 m — 23 sek). 
II. Gaidukeviėius (jieties metimas

55.66 m). V. Sahlinskas (diskas 
49.76 m).

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.

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

skambinkite 489-1543.

DV1BUTIS (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 augsi u. 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.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

10% 
9’/2% 
9’/4% 
9’/4%
83/4% 
6%

PARAMA
MOKA: = IMA:

už 1 m. term, indėlius = .už 3 m. term, indėlius Į 10’/2% uz asm. paskolas
už pensijų ir namų planų =
speciali taup, sąsk. = 10’/t% už mortgičius
už taupymo s-tas E
už čekių s-tas (dep.) =
 AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių 

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELE E. KARNIENe 

Broker • Realtor 
Notary Public REALTOR*

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
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 Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ANKA & PE ILK photographers

2.374 Bloor Street \vcst. loronto, m6s ipę 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Lietuviai Čikagoje
MUZIKOS IR BALETO lietuvių 

vedamos studijos gegužės ir birželio 
mėnesiais rengia rečitalius ar kon
certus, kuriuose pasirodo ir “pipi
rai”, ir jaunuoliai daugiausia šeimų 
nariams, seneliams ir kitiems gimi
nėms. Jeigu būtų galima suderinti 
tokių privačių meno mokyklų pasi
rodymus su lituanistinėmis mokyklo
mis ir jaunimo bei vaikų organizaci
jomis ar sambūriais, būtų įnešta gal 
nauja bei įdomi programa ir rekla
ma dainai, instrumentams, šokiui. 
Gegužės S d. Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijos mokiniai savo metų 
pažangą parodė kelionėje "Aplink 
pasaulį” su įvairiu tautų inscenizaci
jomis, kurias papildė šokėjos Viole
ta Karosaitė ir Birutė Barodicaitė. 
Gegužės 18 d. pats mokytojas Mani- 
girdas Motekaitis G. Gershwino pre
liudais užbaigė savo 34 mokinių gro
tus veikalėlius. Izabelės Motekaitie- 
nes dainavimo studijos dainininkams 
akomapanavo Manigirdas Motekai
tis. Gegužės 25 d. koncerte, be klasi
kų ar kitų tautų kompozitorių, buvo 
Briedžio, Gorbulskio, Stankūno, Kup
revičiaus, Raudonikio, Klovos, Sopa- 
gos, Metrikienės ir Jakubėno kūri
nių. Birželio 10 d. dešimtį piano stu
dentų sekė du baleto veikalai Irenos 
Veleckytės studijos koncerte. "Rau
donieji batukai” — dviejų veiksmų 
pačios I. Veleckytės choreografuota 
pasaka, "Metų laikai” — keturių 
scenų baleto pynė. Dariaus Lapins
ko pianino mokiniai koncertavo bir
želio 8 d. spalvingai apšviestoje ap
linkoje ir, kaip visuose šiuose kon
certuose, džiaugėsi motinų paruoš
tomis mokslo metų pabaigos vaišė
mis. Aloyzo Jurgučio mokiniai skam
bino pianinu birželio 3 d.

AUGŠTESN1OJI LITUANISTINE 
MOKYKLA gegužės 19 d. išvyko tė
vų komiteto pirm. Donato Tijūnėlio 
su talka organizuoton ekskursljon į 
Northwestern universitetą, kur juos 
priėmė keliolikos narių lietuvių 
klubas. Estų namuose pietavo, žaidė 
ir dainavo. Išvykos tikslas buvo su

pažindinti mokinius su lietuviais 
studentais, jų pastangomis burtis, 
bendrauti, atstovauti lietuviams (šie
met šio universiteto lietuviai suruo
šė parodą, minėjimą). CALM moky
tojų taryba ir tėvų komiteto atstovai 
birželio 9 d. dvejų metų laikotarpiui 
perrinko direktorių Juozą Masilionį, 
jau dešimtą kartą iš eilės. Tą pačią 
dieną vyko įstojamieji egzaminiai 
rudens klasėms. Cicero augštesnio- 
sios mokyklos keturi mokiniai bai
gė kursą ir buvo pasveikinti direk
toriaus Jono Jakubkos, parapijos 
vardu — kun. B. Rutkausko, LB var
du — Kosto Aro ir tėvų komiteto 
pirm. Kazio Razmos.

STANLEY BALZEKAS, JN„ ge
gužės 26 d. sukvietė svečių ir daug 
publikos į "Palmer House” vieš
bučio svetainę pagerbti Lietuvos at
stovo prie Vatikano St. Lozoraičio, 
jn. Dalyvavo ir kelis žodžius tarė 
Čikagos arkivyskupas kardinolas 
John Cody. Gauti sveikinimai iš gu
bernatoriaus, senatoriaus bei mies
te esančių diplomatų. Meninę pro
gramą atliko sol. Algirdas Brazis. 
Kalbėjo pats St. Lozoraitis, jn., ir 
Valdas Adamkus. Balzekas prie au
tomobilių pardavimo įstaigos prieš 
kiek laiko įsteigė muzėjų, kuris ang
liškai vadinasi “Museum of Lithu
anian Culture" ir skelbiamas lentose 
prie greitkelių bei aplankomas vasa
rinio "kultūros autobuso", aplankan
čio lenkų, ukrainiečių ir kitų įstai
gas. Jeigu kaikurie skeptiškai žiūri 
Į muzėjų kaip asmeninių ar preky
binių interesų padarą, tai kiti kreipia 
dėmesį į išskirtinės kokybės doku
mentuotą gintarų rinkinį, o lietuvių 
kilmės asmenys bei kiti lanko šiau
dinukų, margučių, keramikos ir ki
tus kursus. Taip pat yra asmenų, 
kurie kreipiasi į vis plečiamą archy
vą, norėdami šeimos šaknis atsekti.

Boston, Mass.
SENIAUSIA LIETUVIŠKA RADI- 

JO PROGRAMA Naujojoje Anglijo
je rengia sukaktuvinę gegužinę, skir
tą paminėti 45-rių metų veiklos su
kakčiai. Ji įvyks lietuviškame “Ro
muvos" parke, 71 Clarcmount. 
Brocktonc, rugpjūčio 12, sekmadie
nį. Programa prasidės 4 v.p.p. Ją at
liks Etnografinis Ansamblis, vado
vaujamas Gitos Kupčinskienės, tau
tinių šokių sambūris, vad. p.p. Ivaš
kų. Bus renkama "Miss Lithuania 
of N. E.". įvyks šokių varžybos, gro
jant Mickey Habcrck orkestrui (gros 
iki 9 v.v.). Laimėtojai gaus dovanas. 
Iškiliosios lietuvaitės linkimo komi
sijoje dalyvaus: O. Ivaškienė, L. 
Kontautienė. buvusi "Miss Lithua
nia of N. E." 1951 m., D. Avcrka, D. 
Čepas, -J. Rcntelis. Praėjusių metų 
iškilioji lietuvaitė Jeanne Dawbcr iš 
Brocktono įteiks naujai išrinktajai 
grožio kaspiną. Išrinktoji gaus dova
nas — statulą iš miesto burmistro
K. H. White, puokštę rožių iš "Bal
tic Florists", paauksuotą grandinė
lę ir auskarus iš Ketvirčio brange
nybių krautuvės Bostone.

Bus ir loterija su šiais laimikiais: 
$100 indėlis So. Boston Savings ban
ke, $100 pinigais (dovana J. Kairio, 
sav. Fitzmauricc Motor Sales Brock- 
tone), kelionė iš Bostono j Niujor
ką ir atgal lėktuvu (kongreso na
rio Joe Moakley dovana), gintarinis 
žiedas (Baltic Tours" dovana) ir 
kt.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

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

N. ir J. VAZNELIŲ

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

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

73 dienu su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos:

VILNIUS-Ryga Ii epos 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

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

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

> 1 
F 1

• NAMAI
•. VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

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

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

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

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

V/S(/ ftOS/y DR4L/D4 • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Kanados lietuvių jaunimas dalyvauja 
tinybės Otavoje ir protestuoja prieš 
bei sovietų bausmės stovyklas Sibire

demonstracijoje prie sovietų pasiun- 
žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje 

Nuotr. E. Stungevičiaus

Autobusas iš Bostono išvažiuos 
1.30 v.p.p. nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo. Kaina ten ir atgal — $4.50.

Gegužinės (pikniko) šeimininku 
bus Vyt. Jurgėla, o šeimininke — 
Monika Plcvokicnė su talkininkė
mis. Jos paruoš1 skanius lietuviškus 
valgius.

Kviečiame visus tautiečius į šį 
linksmą metinį pobūvį rugpjūčio 12 
d. Iki malonaus pasimatymo!

Steponas ir Valentina Minkai

Padėka

Šių metų gegužės 30 dienų 
atsiskyrė su šiuo pasauliu mano tėvelis

JUOZAS SENKUS
Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, lan

kiusiems velioni laidotuvių namuose, dalyvavusiems pa
maldose ir palydėjusiems jį į amžinojo poilsio vietq.

Dėkoju klebonui kun. P. Ažubaliui bei kitiems 
kunigams už maldos ir laidotuvių

Ypač dėkoju Stasiui Kuzmui 
už jų globę bei rūpestingumą.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių 
šeimininkėms už paruošimą vaišių

Jūsų visų nuoširdumas palengvino man pakelti šią 
sunkią valandą

Visiems nuoširdžiai dėkingas —

Mišios.

ir Rimui Sriubiškiui

Nomų moterims ir 
po laidotuvių.

Algis Senkus

Davis Knox ir Regina 
(Stočkutė) Knox 
kviečia visus atsilankyti į 

“THE HALFWAY kO

HOTEL”, r .r
7 Cn

GRANDE POINTE, Ont. /«'
(519) 352-6008
Patogūs kambariai ir geras maistas.
Vasarų ideali vieta žvejams, medžiotojoms, 
vandens sportininkams, žiemų — poledinei 
žūklei, motorinių rogių sportui (skidooing). J

Visada — užeiga su muzika, šokiais.
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
GARBES TEISMO PAREIŠKIMO 

REIKALU
Neseniai L2S garbės teismas pa

darė pareiškimą visa eile klausimų. 
Visas tas pareiškimas pilnas gana 
keistokų teigimų. Vienas kitas iš tų 
teigimų prašyte prašosi patikslini
mų.

Visi turime ir galime pareikšti sa
vo nuomonę visais klausimais. Nie
kas nemėgino, nemėgina ir nemė
gins paneigti tos teisės ir laisvės 
L2S garbės teismui.

Tam tikri asmenys, užimą pagrin
dinius postus patriotinių lietuvių or
ganizacijų valdybose, jokiomis ap
linkybėmis neturėtų rodytis komu
nistų pavergtoje Lietuvoje. Jei tie 
asmenys nori pasimaišyti komunistų 
pavergtoje Lietuvoje, turėtų, prieš 
vykdami ten, pasitraukti iš tų vado
vaujančių postų. Jei tie asmenys to 
nepadaro, laikraščių redaktoriai ir 
kiti geros valios lietuviai gali tuo 
klausimu spaudoje pasisakyti.

Mūsų spauda jokiomis aplinkybė
mis neturėtų sveikos polemikos ma
žinti. Priešingai, turėtų ją didinti. 
Polemikos nėra tik diktatūrinio re
žimo kraštų spaudoje. Ar L2S gar
bės teismo nariai pavarto plačiąją 
JAV ir Kanados spaudą? Sveikos po
lemikos ten niekad netrūko ir ne
truks!

Jei kuris iš mūsų bėga nuo svei
kos polemikos, tai tas asmuo dar 
nėra įleidęs šaknų demokratinio nu
siteikimo kraštuose.

Jei mūsų jaunimas yra bent kiek 
pasimaišęs JAV ir Kanados visuo
meninėje ir politinėje veikloje, jis 
puikiai žino, kad visi tie mūsų "nesu
tarimai". "barniai”, "polemika" ir 
kt. yra tokie maži ir nežymūs, paly
ginus su tų kraštų ginčais, barniais, 
nesutarimais, polemika ir pan. Jei 
musų jaunimas nedalyvauja mūsų 
veikloje, priežastys yra kitos.

Būsimos kartos mus apkaltins ne 
dėl turėtų "ginčų", "nesutarimų" ir 
sveikos polemikos, bet dėl siekiamos 
utopinės vienybės. | visus negalavi
mus turime pažiūrėti iš visų pusių ir 
padaryti tinkamus sprendimus tik 
po ilgų "ginčų", "nesutarimų" ir 
sveikos polemikos.

Viso laisvojo pasaulio spaudoje 
buvo, yra ir bus straipsnių, pasira
šytų slapyvardžiais. Tai laikraščių 
bei žurnalų redaktorių reikalas. Dėl 
to mes neturėtumėm verkšlenti.

L. Valiukas
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Atviras laiškas J
II Lietuvos komunistų partijos sekretoriui :

Dar yra vietų šiose 
ekskursijose 
Į EUROPĄ ir VILNIŲ:

rugpjūčio 9-28

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

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

Smulkesnių informacijų teirautis:

V. BAČĖNAS 
telefonas 533-3531

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

o YPSENOS
Koks skirtumas?

Kartą pasivėlinęs į vaišes at
vyko generolas. Visos vietos už
imtos; kariškis turėjo valgyti 
stovėdamas. Puškinas valgė sė
dėdamas ir juokavo, nekreipda
mas dėmesio. Pagaliau genero
las, įsižeidęs Puškino nemanda
gumu, paklausė:

— Na, Puškinai, kad tu toks 
gudrus, sakyk, koks skirtumas 
tarp gyvulio ir žmogaus?

— Visai paprastas: gyvulys 
valgo stovėdamas, o žmogus — 
sėdėdamas.

Patarimas muzikams
Jaunas vyras priėjo prie W. 

A. Mocarto ir paklausė: "Ponas 
Mocartai, aš noriu sukurti sim
foniją. gal jūs man patartumė
te. kaip pradėti?”

Mocartas atsakė: “Geriausias 
patarimas būtų palaukti, kol 
Įgysite daugiau patirties ir bū
site senesnis, be to, pradėkite 
nuo lengvesnių kūrinių”.

Jaunuolis buvo labai nuste
bintas. "Bet, ponas Mocartai, 
Jūs pats kūrėte simfonijas, bū
damas daug jaunesnis negu aš”.

"O", atsakė Mocartas, “bet aš 
taip dariau nesiklausdamas ki
tu patarimo!” _ . , „ ...• r Parinko Pr. Alš.

Graži tradicija Vėlinių dieną 
pagerbti mirusius. Ji taip suau
gusi su lietuviškosios kultūros 
samprata, jog pačios sąvokos ir 
prasmės lietuviui aiškinai nerei
kia. Jums gi. Lietuvos kompar
tijos vairuotojui, šios dienos 
prasmę išsiaiškinti irgi nėra 
sunku. CK aparate dirba nema
žai lietuviškos kilmės asmenų, 
kurie, nors dėl darbo pobūdžio 
ir nutolę nuo tautos tradicijų, 
galėtų bent nurodyti Jums in
formacijos šaltinius.

Kiek gyvybinga Vėlinių tra
dicija. rodo ir tas faktas, kad 
partija nusprendė ją įteisinti. 
Tačiau nemaža faktų verčia gal
voti, jog tai padaryta ne tam. 
kad puoselėtų šią tradiciją, bet 
tam, kad pašalintų iš jos gilią 
prasmę ir paverstų valdiškų 
piligrimų eityne prie administ
racijos mėgstamų asmenų, palai
dojimo vietų, idant takeliai i 
minėtas vietas neužželtų dėl en
tuziastų stokos. Paliekant Vėli
nes už valdiškumo ribų, susida
rytų perdaug ryškus kontrastas 
tarp tų, kuriuos nuoširdžiai ger
bia lietuvis, ir tų. kuriuos pri
valėtų gerbti. Todėl stengiama
si įbauginti Vėlinių dalyvius, 
atėjusius pareikšti pagarbos ir 
padėkos tiems, kurių dėka dar 
gyva lietuvių kalba, kultūra ir 
pati Lietuva.

Šias mintis patvirtina pasku
tiniųjų trejų metų Vėlinių Ra
sų kapinėse palyginimas.

1976 m. Vėlinių vakarą mes, 
keletas moksleivių, patraukėme 
į Rasų kapines. Uždegėme žva
kutes ant Basanavičiaus kapo, 
prie žuvusių už Lietuvos laisvę 
karių. Kažkas mus fotografavo, 
vėliau pastebėjome iš paskos 
sekiojančius tipus. Buvo matyt, 
kad ne pagarba įnirusiems juos 
čia atvedė.

Tų pačių metų lapkričio 4 d. 
mane išbudino milicija. Įsakė 
važiuoti kartu. Vidaus reikalų 
skyriuje man liepė rašyti pasi
aiškinimą, kur praleidau pra
ėjusias dienas. Atsisakiau. Ta
da įsiutę pareigūnai — majoras 
Žilmaras ir kriminalinio sky
riaus inspektorius Machmudo- 
vas — paleido į darbą kumščius 
ir įmetė kameron su kriminalis
tais. Po kiek laiko vedė pas 
įkaušusį tardytoją Maciulevič, 
kuris vapaliojo, kad aš neken
čiąs tarybų valdžios ir norįs grą
žinti buržuazinę Lietuvą. Kai at
sisakiau rusiškai su juo kalbėti, 
parodė į savo kolegą bandito 
išvaizda ir suriko: “štai tavo ru
sų kalbos mokytojas! Jis taip 
tave išmokys, kad po dviejų die
nų niekas neatskirs rusas tu ar 
lietuvis. . .” Paskui pasipylė 
grasinimai, keiksmai ir vėl ka
mera. Tąsyk pirmą karią išgir
dau, jog kariuomenė geriausiai 
“sutvarko” tokius, kaip aš. Iš 
kameros paleido vakare, išlai
kę 12 valandų. Išėjęs supratau, 
o pasikartojus istorijai ir įsiti
kinau, jog Saugumas pasitelkė 
miliciją mums truputį "pamo
kyti”.

Šiemet kapinėse žmonių susi
rinko ypač gausiai. Padėjome 
vainikus. Net vaikai degiojo 
žvakutes prie Basanavičiaus ka
po. Džiaugėmės, kad dar daug 
lietuvių gerbia savo tautos pra
eitį. Tačiau nevisi buvo tuo pa
tenkinti. Aplink nuolat zujo 
skrybėlėti tipai. Grasinančios 
išvaizdos rodyte rodė, kas jie 
tokie. Nors ir patys jie nesislė
pė, atvirkščiai — visur save de
monstravo. Ponai iš KGB šįkart 
nebandė fotografuoti, o tik gąs
dino. J kapines juos atvedė bai
mė, kad perdaug lietuvių pasi
duoda “nesveikiems” religi
niams ir tautiniams jausmams.

Nekartą matydavau tose pa
čiose Rasose prie Pilsudskio ka

po gausiai susirinkusius lenkus. J 
Net patriotinės giesmės skani; • 
bėdavo. Niekas tų lenkų nefo-; 
tografavo, nevaikė ir netampė j 
po Saugumą. Kodėl tarybų vai-ji 
džia nemėgsta Basanavičiaus irj 
trukdo jį viešai pagerbti? Kai; 
1977 m. vasario 16 d. su drau-« 
gaiš nunešėme gėlių ant jo ka-: 
po, pasirodę saugumiečiai no-: 
rėjo prievarta mus suimti. Vė-j 
liau ta proga jie apgailestavo.: 
kad Basanavičiaus mirtis “ne-: 
laimingo atsitiktinumo dėka”: 
sutapo su Lietuvos Nepriklau-j 
somybės diena.

Negalite dovanoti Basanavi-? 
čiui už Vasario 16-osios aktą,: 
kuriuo Lietuva tapo nepriklau-t 
soma? Bet jei ne šis dokumen-j 
tas, Lietuva šiandien būtų Len-j 
kijos provincija. Kažin, ar tat 
neprieštarautų Rusijos interej 
sams, ir Jūs asmeniškai ar bū
tumėte tuo patenkintas?!

Iš kur ta neapykanta tautoj 
atgimimo skelbėjams? Kodėl 
Pilsudskis artimesnis Jūsų ad*- 
ministracijai? Ar ne todėl, ka4j 
jis prievarta lenkino lietuvius^ 
o Basanavičius žadino tautos sąt 
monę?

Kiekvieną kartą, prieš siunĮ 
čiant į kapines čekistų brigadą; 
reikėtų pagalvoti, ar atneš taj 
norimų rezultatų. Žmonių vii 
vien nepasiseks nei įbauginti; 
nei atšaldyti. Priešingai — daug 
kas juokėsi matydami apgailė
tinas skrybėlėtųjų ponų pastan
gas. Laikai keičiasi. Prieš 20 
metų juk visai neleisdavote Vė
linių Rasų kapinėse paminėti, 
šiandien jau tūkstančiai susi
renka. O kas bus rytoj? ...

Ar ne laikas atsisakyti pase
nusios praktikos? Čekistams 
vertėtų surasti naudingesnį dar
bą, pavyzdžiui, saugoti kapines 
nuo vagių ir niokotojų. Iki šiol 
valdžia tuo nesirūpina.

Gražu būtų ir naudinga Vėli
nėse organizuoti į Rasų kapines 
moksleivių, studentų būrius. 
Patys skundžiatės, kad jauni
mas abejingas kilniems idea
lams. Gal nevienas susimąstytų 
prie Basanavičiaus, Čibiro, Ta- 
rabildos kapo. Girdėjau, kad 
Vilniaus kraštotyrininkai seniai 
yra paruošę monografiją apie 
Rasas, bet iki šiol negauna lei
dimo ją išleisti. Kuo tokia mo
nografija galėtų pakenkti ko
munizmo statybai Lietuvoje?

Pagarba mirusiems yra lietu
viškosios kultūros dalis. Jausda
mi save ainiais tos tautos, kuri, 
iš visų pusių puolama, išlaikė 
amžių negandas, mes Vėlinių 
tradicijoje matome lietuvių tau
tos gyvybingumą. Be dėkingu
mo ir pagarbos praeities didvy
riams negalime kurti ateities. 
Pagarba praeičiai daro mus Pi
lėnų. Žalgirio karių ainiais, Va
lančiaus, Kudirkos, Basanavi
čiaus palikimo saugotojais. 
Mums šiandien aišku, kad lietu
vių tautos praeitis neprasideda 
kapsukininkų darbais ir nesibai
gia Antakalnio kapinių žvaigž
dėtomis urnomis.

Aišku, naivu būtų tikėtis, jog 
administracija pritars Vėlinių 
dvasiai. Bet atkirtis jos sie
kiams duodamas pačių dalyvių 
srauto didėjimu. Dar Adomas 
Mickevičius, poemoje “Vėlinės” 
vaizduodamas tėvynės persekio
jimų ir kančių istoriją, giliai su
vokė šios tradicijos prasmę — 
prispausto žmogaus moralinį 
pranašumą, didžiosios teisybės 
viltį.

“Nebeužtvenksi upės bėgi
mo" — tai mūsų visų atsaky
mas.

Šį didį tikėjimą ir viltį, lyg 
žvakučių šviesas, parsinešėme 
širdyje Vėlinių vakarą.

Julius Sasnauskas 
Vilnius, 1978 lapkričio 16

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

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

DRESH ER-D ARACSKAS XcyNCE
7 7___________________LTD, ir

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

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

INSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

— Pakvietimai j kardinolo Carte- 
rio sutikimą gaunami ši sekmadieni 
po pamaldų.

— Padėka jaunų šeimų sekcijos 
iškylos vadovams R. Gaižučiu! ir 
Juozui Karasiejui bei vaikų žaidy
nių vadovams — S. Kazilytei, D. 
Barzdžiūtei ir K. Batūrai.

— Pamaldos Wasagoje sekmadie
niais — 10 ir 11 v. r. Padėka Pr. ir 
Albinai Augaičiams, talkinantiems 
Wasagoje patalpų paruošime pamal
doms.

— Praėjusią savaitę šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidoti: a. a. Bru
no Aselskis ir a. a. Jonas Mickeliū- 
nas.

— Padėka Prisikėlimo par. klebo
nui kun. A. Simanavičiui už talką 
Lietuvos Kankinių parapijoje pra
ėjusį sekmadienį.

— Susituokė: Jonas Viktoras No- 
vogrodskis-Novog ir Ramutė Jurgi- 
laitė.

— Ruošiasi tuoktis: Donald-Gery 
Carruthers ir Gražina-Viktorija Pa- 
cevičiūtė; Paul D. Nielson ir Nėris 
R. Žulytė; Raimundas-Alfa Erštikai- 
tis ir Rasa-Loreta Avižiūtė.

— Pamaldos šį sekmadienį: 10 v. 
už a. a. Stanislava ir a. a. Emiliją 
Ažubalius, 11 v. už a. a. Antaną La
paitį, a. a. Vandą ir Apolinarą Vie- 
nažinskus; Wasagoje: 10 v. už a. a. 
Liudą Radzevičių ir 11 v. už a. a. 
Vincą Lenkaitį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pradedant šiuo sekmadieniu, 

pamaldos laikomos kas sekmadienį 
9.45 v.r., o ne 9.30 v.r. Pamaldų lai
ko klausimas bus toliau tarybos 
svarstomas pirmame posėdyje rug
sėjo mėnesį. Tikimės, kad patoges
nis laikas padidins pamaldų lanky
tojų skaičių.

— Visi parapijiečiai bei rėmėjai 
prašomi atsiųsti arba įteikti aukas 
prieš išvykstant atostogų. Adresas: 
Redeemer Lutheran Church, 1691 
Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 
1B1.

— Sekantis lietuvių liuteronų si
nodas įvyks S. Amerikoje.

— Klebonas su šeima atostogaus 
rugpjūčio mėnesį, tačiau pamaldos 
vyks ir toliau — bus stengiamasi 
įtraukti parapijos vadovus j pamal
dų atlikimą.

Lietuvių Namų žinios
— Nuo praėjusio sekmadienio LN 

popiečių šeimininkė yra S. Simonai- 
tienė. Svečiai, atsilankę į LN popie
tę. naujos šeimininkės gaminamu 
maistu bei patarnavimu yra paten
kinti. Buv. šeimininkei J. Bubulie- 
nei LN reiškia padėką.

— Vasarą įvairūs lietuviški paren
gimai LN šiuo metu “atostogauja". 
Birželio, liepos ir rugpjūčio mėne
siais LN salės būna išnuomotos ves
tuviniams pobūviams.

. — Rugsėjo 15 d. LN Jaunimo Bū
relis rengia šokių vakarą.

— Birželio 17 d. Claiįville Parke 
LN Vyrai surengė gegužinę. Daly
vavo apie 300 asmenų. LN vyrams 
pirmininkauja J. Dambaras, kuris 
su savo talkininkais gegužinei dau
giausia dirbo.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 150 asmenų.

PADĖKA
Iš širdies dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už suruošimą man 
priešvestuvinės vakaronės, kuri įvy
ko š.m. birželio 10 d. Lietuvių Na
muose. Dovanos mane taip sujaudi
no. kad net nerandu žodžių padėko
ti. Tačiau ypatingą padėką reiškiu 
p. L. Nakrošienci, nes be jos tik
riausiai taip viskas gražiai ir sklan
džiai nebūtų praėję.

Dar kartą ačiū —
Jūsų Banguolė Selmytė

IŠNUOMOJAMAS nerūkančiam as
meniui kambarys, virtuvė ir prau
sykla trečiame augšte, High Park 
rajone, prie Toronto Lietuvių Namų. 
Skambinti tel. 535-0258.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
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. SIMINKEVICIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje. 

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBUL1AI
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.
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuo šio sekmadienio, liepos 1 

d., vakarinės sekmadienio Mišios 
bus 8.30 v. v. vietoj 7 v. v. Kitos sek
madienio Mišios laikomos įprasta 
tvarka — 8. 9. 10 ir 11.30 v. ryto.

— Sis sekmadienis, liepos 1, yra 
mėnesio pirmas. Antroji rinkliava
— parapijos skoloms mažinti.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— liepos 6. Seneliai ir ligoniai lan
komi ir aprūpinami sakramentais.

— Susituokė mūsų šventovėje Da
na Regina Giedraitytė ir Steve Dra- 
nitzaris.

— Pakrikštyta Erin-Eva, Algio ir 
Adrianos Strimaičių dukrelė.

— Aušros stovykla Wasagoje pra
sideda šį sekmadienį, liepos 1. Vai
kų registracija 9-11 v. r. Stovyklos 
atidarymas — 11 v. r. Mišiomis. Pra
šoma nevežti vaikų į stovyklą šešta
dienį, nes nebus priimami. Liepos 7. 
šeštadienį didysis stovyklos laužas. 
Kviečiami tėveliai ir svečiai dalyvau
ti. Liepos 11 d. — bendra stovyklos 
iškyla-ekskursija autobusu. Liepos 
14, šeštadienį, stovyklos uždarymas.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 15, sekmadienį. Registruotis 
parapijos raštinėje betkada 533- 
0621 arba 533-0977. Kiekvienas sto
vyklautojas turi turėti gydytojo pa
žymėjimą, kad yra sveikas.

— A. a. Jonas Mickeliūnas, 76 m., 
ir a. a. Bronius Aselskis. gyvenęs 
Stayncrio apylinkėje, palaidoti iš 
mūsų šventovės Sv. Jono kapinėse. 
Lietuvoje mirė Petro Markuškio tė
vas Juozas Markuškis ir Stasės Ur- 
baitienės motina Elzbieta Kubilienė. 
Aldonos Vaškevičienės pusbrolis Vy
tautas Geležiūnas mirė Klcvclande, 
Ohio.

— Naujam pianinui pirkti aukojo: 
Ed. Šileikis brolio a. a. Jono atmi
nimui $400, Jonas Mickeliūnas. 
prieš mirdamas, paskyrė $200, M. 
Jasionytė $100, S. Batulienė $50, dr. 
J. Urbaitis $50, S. A. Viskontai prie 
jau duotų $500, pridėjo $20. Remon
tams aukojo Bronius Urbelis $30.

— Mišios Wasagos stovyklavietė
je kas sekmadienį — 11 v. r.

— Mišios šeštadienį 3 v. už Anta
ną ir Aušrą Sapijonius, užpr. T. Rai
nienė, 8.30 už Juozą ir Stefaniją 
Vaitkevičius, užpr. R. Vaitkevičius. 
9 v. už Emiliją Merkevičienę, užpr. 
J. B. Banaičiai, 9.30 už Antaną ir 
Mortą Dailides, užpr. V. Dailidė; 
sekmadienį 8 v. už Telesforą Valių, 
užpr. žmona. 9 v. už Mykolą Dervinį, 
užpr. S. Dervinienė. 10 v. už Sofiją 
Baužienę, užpr. A. E. Bočkai, treti
ninkių intencija, užpr. valdyba, 11.30 
už parapiją. 8.30 v. v. už Domicėlę 
Goštautienę, užpr. S. Kučinskienė.

Lietuviškos jungtuvės. Birže
lio 23 d. Lietuvos Kankinių 
šventovėje įvyko jungtuvės Jo
no Novogrodskio su Rainute 
Jurgilaite. Jaunasis prieš de
šimt mėnesių nuvykęs Į Lietuvą 
susipažino su Ramute ir Vilniu
je civiliškai susituokė. Dabar, 
jaunajai atvykus i Kanadą, su
situokė Lietuvos Kankinių Šven
tovėje. Apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis ir ev. kun. A. Žilins
kas. Vestuvių vaišės vyko jauno
sios tetos p. Plioplienės ir jos 
vyro namuose.

Jaunų šeimų iškyla. Birželio 
24 d. apie 50 vaikų ir apie 40 
jaunų tėvų dalyvavo iškyloje 
Albion kalnuose. Organizatoriai 
— Rimas Gaižutis ir Juozas Ka- 
rasiejus rūpestingai atliko visus 
paruošiamuosius darbus ir išky
los metu rūpinosi vaikų ir tėvų 
vaišėmis. Studentės S. Kazilytė. 
D. Barzdžiūtė ir inž. K. Batūra 
sumaniai vadovavo vaikų žaidi
mams. Iškylą organizavo jaunų 
šeimų sekcija, o visas išlaidas 
padengė Lietuvos Kankinių pa
rapija.

Toronto Lietuvių Namų Vy
rų Būrelio rengtoji gegužinė 
Clairville parke birželio 17 d. 
buvo sėkminga — pasitaikė gra
žus oras, dalyvavo per 300 as
menų. Grojo J. Adomaičio mu
zika. Buvo loterija ir Įvairios 
varžybos. Už gražiausiai pašok
tą valsą premijas gavo: I P. Ja
kubauskas ir p. Laučienė. II T. 
Trinkūnas ir p-lė Keršytė. III 
V. Laugalis ir p. Dūdonienė.

DABAR YRA GERAS LAIKAS at
naujinti jūsų pūkines arba plunks
nines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš dviejų 
miegamųjų arti Prisikėlimo švento
vės Toronte. Skambinti betkuriuo 
laiku tel. 537-4320.

IŠNUOMOJAMA kepykla. Duoda
mas pradinis apmokymas. Century 
21 Schuringa Ltd., Jim Blake tel. 
823-1817, Mississauga.

NAŠLĖ jieško našlio 40-55 metų am
žiaus. Rašyti: Mrs. E. Stott, 65 Indian 
Rd., Toronto, Ont. M6R 2V3.
LIETUVIU ŠEIMA, rami, nerūkanti, 
jieško dviejų kambarių ir virtuvės 
buto su baldais High Park rajone. 
Skambinti tel. 531-4469.

Tautybių savaitė - 
KARAVANAS Toronte

birželio 22 -
Lietuvių paviljonas „VILNIUS 

parapijos salėse
"VILNIAUS" paviljonas 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 T1 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 
” įrengtas Prisikėlimo 

(999 College Street)
Meninę programų atlieka: "Atžalynas", 
"Gintaras", "Volungė", orkestras.
Yra gaivinančių gėrimų ir lietuviškų valgių. 
Įėjimo pasai, 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

PAULIUS ALIŠAUSKAS, baigęs 
teisės mokslus Kanadoje, nuo š.m. 
liepos 1 d. pradėjo dirbti advokatų 
firmoje Oven Sound, Ont., kur at
liks vienerių metų praktiką. Jis 
1976 m. baigė psichologiją bakalau
ro laipsniu (honours) Western uni
versitete Londone, Ont„ o 1979 m. 
birželio 8 d. tame pačiame un-te bai
gė teisių fakultetą

Toronto universitetą šį pava
sarį bakalauro laipsniais (ho
nors) baigė: civilinę inžineriją 
— Algis-Linas Šeškus; geologi
ją — Diana Bumbulytė, And- 
rius-Kęstutis V. Paulionis; pra
monės inžineriją — Paulius R. 
Ledas; Vik-Andrius Klupšas; 
metalurgiją — Rasa-Magdalena 
Draugelytė: architektūrą — Li- 
nas-Bronius Saplys. Jiems dip
lomai buvo įteikti birželio 13 d 
specialioje iškilmėje.

Mokyt. A. Rinktinas, augštes- 
niųjų lituanistinių kursų vedė
jas, parašė ir išleisdino vadovė
lį norintiems pramokti lietuvių 
kalbos. Jis pavadintas “Ar kal
bate lietuviškai — Lithuanian 
for Beginners”. Prie pagrindi
nio vadovėlio yra keturios pa
galbinės knygelės mokytojams 
ir mokiniams. Vadovėlį išleido 
Kanados Lietuvių Bendruome
nė. Jis gaunamas knygynuose ir 
“T2” administracijoje. Kaina 
viso leidinio — $14.80. Plates
nė informacija — sekančiame 
“T2" numeryje.

Norintiems lietuviškai pra
mokti kitataučiams ir čiagi- 
miams lietuviams yra išleistas 
vadovėlis “Lithuanian Self- 
Taught”. paruoštas M. Variako- 
jytės-lnkienės. Tai nedidelė. 
144 psl. knygelė, susilaukusi 
jau penktos laidos, spausdinta 
Čikagoje. Leidėjas — Lithuani
an Catholic Press Society. Gau
nama ir “T2” administracijoje. 
Kaina — $3.50.

Rasa Mažeikaitė, stud'juojan- 
ti istorinius mokslus Fordhamo 
universitete Niujorke, atosto
gauja pas savo tėvus Mississau- 
goje. Ji yra parašiusi mokslinį 
darbą apie popiežių santykius 
su Lietuva XIV š.. išklausiusi 
atitinkamą kursą ir netrukus 
oficialiai gaus magistrės laipsnį 
Kento un-te. Studijuodama is
toriją. jinai ypač domisi Lietu
vą liečiančiais klausiniais ir 
ruošiasi daktaratui. Vasaros me
tu ji įsiregistravo į lituanistikos 
seminarą, kuris rengiamas Lo
yola of the Lakes prie Akrono. 
JAV. rugpjūčio 5-19 d. d

Medžiotojų ir žvejotoji! klu
bas “Geležinis Vilkas" Sudbury- 
je atsiuntė "T2” $25 auką. Dė
kojame už paramą.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga dėkoja Pasaulio Lietu
vių Dienų Komitetui, kuris pa
rėmė Sąjungos veiklą stambia 
pinigine auka. Toks paskatini
mas užtikrins jaunimo veiklos 
tęstinumą po IV Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso. Valdyba

Tautybių savaitė — Karava
nas prasidėjo birželio 22 d. 
Publikos susidomėjimas yra di
delis — apie ji rašo didžioji 
spauda, kalba radijas, rodo tele
vizija. Sėkmingai veikia ir lietu
vių paviljonas "Vilnius”, įreng
tas Prisikėlimo parapijos salė
se. Atidarymo vakarą ir kito
mis dienomis atsilankė daug 
kitataučių. Jie domisi lietuvių 
programa, paroda ir ypač val
giais. "The Toronto Star” VI. 
20. aprašydamas būsimus pa
viljonus ir jų valgius. įjungė 
ir “Vilniaus” paviljoną, kuris 
prieš keletą metų yra gavęs I 
premiją už valgius.

Lituanistikos seminarą ren
gia PLJS Ryšių Centras, kurio 
būstinė yra Čikagoje, rugpjū
čio 5-19 d. d. Loyola of the 
Lakes prie Akrono miesto, Ohio 
valstijoje, JAV-se. Sis semina
ras skirtas norintiems pasitobu
linti lituanistikoje. Dėstytojais 
pakviesti žymūs profesoriai bei 
savo sričių žinovai. Kaina — 
$130 JAV. Registracijos mo
kestis — $15. Registruotis — 
iki liepos 15 d. Registrącijos la
pai gaunami: PLJS Ryšių Cent
ras. 2422 West Marquette Rd.. 
Chicago, IL 60629, USA. Iš 
anksto neužsiregistravusieji į 
seminarą nepriimami.

VI. Pūtvio šaulių kuopa, pir
moji įsteigta tremtyje, minės 
savo veiklos 25-rių metų sukak
tį š.m. rugsėjo 29, šeštadienį, 7 
v.v., Toronto Lietuvių Namuo
se. Ta proga bus atidengtas Ro
mo Kalantos bareljefas, meni
nė programa ir pokylis. Rugsė
jo 30, sekmadienį, 11 v.r., bus 
iškilmingos pamaldos Lietuvos 
Kankinių šventovėje. Dalyvaus 
šaulių daliniai su vėliavomis.

Augštoji teologijos mokykla 
(Toronto School of Theology), 
šalia reguliaraus kurso teologi
jos studentams, rengia trumpa
laikius kursus visuomenei įvai
riais dabarties klausimais. Yra 
sudaryta net 12 tokių kursų, ku
rių paskaitos skaitomos dau
giausia vakarais. Galima apsigy
venti ir un-to bendrabutyje ar
ba kolegijoje. Registracijos mo
kestis — nuo $30 iki $150 pri
klausomai nuo pasirinkto kur
so. Kambarys ir maistas — at
skirai. Informacijų bei registra
cijos blankų kreiptis: Director 
for Continuing Education, To
ronto School of Theology. 4 St. 
Thomas St.. Toronto. Ont. M5S 
2B8.

Svečiai. “T2” aplankė Dalia 
(Goceitaitė) ir Evaldas Kazlaus
kai iš Atlantos JAV-se. Jiedu 
yra gyvenę Toronte nuo 1948 
iki 1969 m., kai persikėlė į 
JAV-bes. Dabar E. Kazlauskas 
dirba skaitytuvų (kompiuterių) 
bendrovėje kaip programuoto
jas ir gyvai reiškiaisi lietuviško
je veikloje. Kurį laiką buvo vie
tinės Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku. Abu su žmona yra 
"T2" rėmėjai bei skaitytojai, 
augina 5 vaikų šeimą. Lanky
mosi proga Įsigijo lietuviškų 
knygų. — Iš Čikagos buvo at
vykęs mėnraščio 'Laiškai Lie
tuviams" atministratorius Pet
ras Kleinotas, S.J. kuris ypač 
domėjosi Anapiliu ir Lietuvos 
Kankinių šventove

Lietuvių moterų žurnalo “Mo
teris" išėjo kovo-balandžio nu
meris. gausiai iliustruotas. Jis 
yra renkamas "T. Žiburių" 
spaustuvėje, spausdinamas p. 
Danaičio "Time Press Ltd." 
spaustuvėje ofsetiniu būdu, fiį 
dvimėnesinį žurnalą leidžia KL 
Katalikių Moterį) Dr-jos centro 
valdyba, redaguoja N Kulpa- 
vičienė

KL Katalikų Centras pasiun
tė sveikinimą Toronto katalikų 
arkivyskupui G. E. Carteriui, 
pakeltam į kardinolus, linkėda
mas sėkmės valdant daugiatau
tę arkivyskupiją ir keliant bal
są už tikėjimo laisvę Lietuvoje 
bei kituose sovietų pavergtuose 
kraštuose. Kardinolinės iškil
mės Romoje bus š.m. birželio 
30 d., o naujojo Toronto kardi
nolo sutikimas Toronte — lie
pos 5, ketvirtadienį, 8 v.v., Var
sity arenoje. Kiekviena parapi
ja gaus tam tikrą skaičių nemo
kamų įėjimo bilietų. Tikimasi 
apie 20.000 dalyvių.

Metinis KLK Kultūros Drau
gijos “žiburiai” susirinkimas 
įvyko birželio 12 d. "T. Žiburių" 
patalpose Anapilyje. Įžanginiu 
žodžiu jį pradėjo pirm. dr. S. 
Čepas ir pirmininkauti pakvie
tė Vyt. Krikščiūną, o sekreto
riauti kun. J. Staškų. Praneši
mus padarė valdybos pirm. dr. 
S. Čepas, vicepirm. spaustuvės 
reikalams A. Bumbulis, ižd. P. 
Bražukas, spaustuvės vedėjas 
Vyt. Balčiūnas ir red. kun. Pr. 
Gaida. Revizijos komisijos ak
tą perskaitė V. Sendžikas, o 
praėjusio susirinkimo protoko
lą — Vyt. Bireta. Iš diskusijų 
buvo matyti, kad “T2” leidė
jams daugiausia rūpesčio su
daro nuolat kylančios kainos — 
popieriaus, spausdinimo, darbo 
ir pašto. Pagrindinis leidėjų už
mojis — įsigyti naujas raidžių 
rinkimo mašinas, kurioms rei
kės didelės lėšų sumos.

Kanados Lietuvių Komitetas 
Žmogaus Teisėms Ginti posė
džiavo birželio 20 d. Anapilyje, 
kur aptarė gerai pavykusios de
monstracijos Otavoje reikalus. 
Apžvelgus išlaidas, rasta, kad 
jos sieks $8000.00. Nemaža da
lis lėšų jau sutelkta aukomis iš 
lietuvių organizacijų ir pavie
nių asmenų, bet dar žymi dalis 
reikės surinkti. Komitetas kvie
čia duosniuosius tautiečius siųs
ti aukas šiuo adresu: Kanados 
Lietuvių Komitetas žmogaus 
Teisėms Ginti. "Parama”, sąsk. 
nr. 5924. 1573 Bloor St. W„ To
ronto. Ont. M65 1A6.

“T. žiburių” pristatymas pre
numeratoriams oro paštu yra 
žymiai greitesnis, bet daug 
brangesnis — vien pašto patar
navimas kainuoja $30 metams; 
prie šios sumos reikia pridėti 
$14 prenumeratos. Taigi susi
daro $44 metams. Užsisakan
tiems "T2" pirma klase metinė 
prenumerata — $35 ($21 paš
tas, $14 prenumerata). Užsisa
kantiems “T2" paprastu paštu 
(antros klasės) — metinė pre
numerata — $14.

“The Toronto Sun” birželio 
20 d. išspausdino platų UPI 
agentūros pranešimą iš Romos, 
kad Italijos policija, darydama 
kratą pas "Raudonosios Briga
dos" teroristus, nužudžiusius 
veikėją Aldo Moro. — rado są
rašą asmenų, pasmerktų mir
čiai. Jų eilėje esąs ir vysk. Pau
lius Marcinkus. Vatikano finan
sinių reikalų tvarkytojas. Ro
moje jis labiausiai žinomas 
kaip popiežiaus palydovas — 
saugas. Jis lydėjo kelionėse po
piežių Paulių VI. o dabar — 
Joną-Paulių II. keliavusį Len
kijon.

Atitaisymas. "TZ" 25 nr. Bi
rutei Niunevienei pareikštoje 
užuojautoje išspausdinta ne
tiksli užuojautos reiškėjo pavar
dė; turėjo būti — A. B. Cham- 
sitzis.

• Taip pat. kaip ir ankstyvame 
amžiuje, gėrimas senatvėje dažnai 
yra paslėpta savižudybės forma (A. 
Comfort).

a Montreal
Sibirinių trėmimų minėjimas, da

lyvaujant lietuviams latviams ir es
tams. įvyko birželio 14 d. Dominion 
Square aikštėje.

Laisvojo Montrcalio baltiečiai su
sirinko išreikšti pagarbos ir meilės 
išvežtiesiems ir mirusioms broliams 
bei sesėms kankiniams ir pareikšti 
protestą prieš bolševizmo darbus, 
įvykdytus Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje.

Minėjimą pradėjo Montrealio Bal- 
liečių Federacijos pirm. Peter Moel- 
dre, trumpai primindamas tragiškus 
1941 m. birželio 15 d. įvykius Balti
jos kraštuose. Vienos minutės susi
kaupimu buvo pagerbti Sibiro trem
tiniai ir kankiniai.

Mr. Larry Wilson, Kvebeko pro
vincijos liberalų partijos pirminin
kas, tarė žodį, primindamas, koks 
didelis žmogaus turtas yra laisvė ir 
kaip sunku jos netekus. Palinkėjo, 
kad išsipildytų Baltijos tautų lais
vės troškimas.

Iš aikštės organizuotai su vėliavo
mis visi dalyviai vyko į katedrą. Bal
tijos tautų dvasiškiai pasimeldė už 
mirusius tremtinius, o dalyviai su
giedojo savo tautų himnus. Lietu
viams atstovavo kun. J. Kubilius, SJ. 
Sol. Gina Capkauskienė pagiedojo 
S. Sodeikos "Benamių giesmę” ir 
J. Brahmso “Requiem".

Savo rinktines giesmes gražiai at
liko latvių vyrų ir estų chorai.

Dalyvis
Už Lietuvoje mirusią Vandą Vie- 

nožinskienę, Janinos Vicnožinskaitės- 
Adomonienės motiną, birželio 15 d., 
7 v.v., Aušros Vartų šventovėje bu
vo atnašautos gedulingos Mišios. Jas 
laikė kun. J. Kubilius. Sol. A. Keb- 
lys, palydint vargonais seselei Tere
sei, įspūdingai pagiedojo tris gies
mes. Didelis būrys J. ir J. Adomo
nių artimųjų bičiulių, ypač panevė
žiečių. kurie pažinojo velionę, daly
vavo pamaldose. Po pamaldų para
pijos svetainėje įvyko vaišės. Dukra 
Janina padėkojo kun. J. Kubiliui, 
sol. R. Kebliui, seselei Teresei ir vi
siems atsilankiusiems.

Aušros Vartų parapijos išvyka 
bus liepos 8, sekmadienį, "Palangos" 
vasarvietėje. Pamaldos ten bus lai
komos 12 v. Autobusai nuo AV

Greitos ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

, —_ — KIŪMTRERLJŪ JJETLIUJ14 
UIA3 HRECJTŪ L1MJJFI
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766 5827

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

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą 
iki $2,000 už toup. s-tos sumos. 

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antrodieniois 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 vasarų nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount-Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

TORONTO MIESTAS
Atmatų išvežimo 

tvarkaraštis
1979 m. liepos 2, pirmadienį - 

valstybinė šventė.

Liepos 2, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antradienį, 
o antradienio — trečiadienį.

Liepos 4, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai ir 
sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio gaba
lai, šepečiai ir pan.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
liepos 11, trečiadieniui.

R. M. BREMNER, P. Eng„ F.I.C.E, 
Toronto miesto viešųjų 

darbų viršininkas

šventovės išvažiuos 10 v.r. Kaina — 
$5. Užkandžius paruoš šv. Onos 
draugija. Bus ir parapijos choro vai
šės.

Ligoniai. Jonas Narbutas po šir
dies priepuolio gydosi Lake Shore 
ligoninėje. Juozas Jagminas ir S. 
Balsienė tebėra ligoninėje. Petras 
Klczas jau išėjo iš ligoninės. P-lė 
Kavaliūnaitė tebeserga Reddy Me
morial ligoninėje.

Atsisveikinimo pietūs su jaunimu, 
vykstančiu į jaunimo kongresą Eu
ropoje, Aušros Vartų parapijos salė
je birželio 3 d. sutraukė daug mont- 
realiečių. Išvykstančiam jaunimui 
buvo paruošti atskiri stalai. Savo 
gausiu atsilankymu montrealiečiai 
parėmė finansiškai ir morališkai. 
Lėšų telkimo komisija supažindino 
su surinktomis sumomis, kurios bu
vo gautos įvairiais būdais: parengi
mais. loterijomis, šokolado pardavi
nėjimu, aukomis paskirų asmenų ir 
organizacijų. Pietų metu suaukota 
keli šimtai doleriu.

Buvo pristatyti jaunimo kongreso 
atstovai — S. Brikis, A. Jonelytė ir 
R. Lukoševičiūtė. taip pat — visas 
jaunimas, vykstantis į kongresą.

Jaunimo vardu kalbėjo R. Luko- 
ševičiūtė, dėkodama už gausų atsi
lankymą ir didele finansinę paramą. 
Jaunimas važiuoja ne pramogauti, 
bet dirbti. Čia gimusios jaunosios 
kartos tikslas — išlaikyti išeivijoje 
lietuvybę ir kovoti už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Susirinkusieji buvo skaniai ir so
čiai pavaišinti cepelinais, sumušti
niais, pyragais ir kava. Visa tai pa
ruošė nepailstama parapijos paren
gimų šeimininkė M. Kasperavičienė, 
talkinama p. Grinkicnės ir kitų.

Visą maistą aukojo Magdalena ir 
Balys Kasperavičiai. Už tai visi su
sirinkusieji jiems gausiai ir triukš
mingai plojo. Taip pat pareikšta pa
dėka Aušros Vartų parapijos klebo
nui, kuris leido nemokamai naudotis 
įvairiais atvejais ne tik parapijos 
sale, bet ir klebonija.

1 kongreso atidarymo koncertą 
vyksta mūsų lietuviško meno pažiba 
jaunimo ansmablis "Gintaras". A.A.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.5%
Nekiln. turto 11 %
Čekių kredito 12 %
Investocines nuo ... 12 %

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


