
F

įį TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Z7 THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 27 (1534) 1979 LIEPA - JULY 5 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY <» 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 30 ct.

Atnaujinta grėsmė
Pastaraisiais metais Geležinė Uždanga pasidarė netei

kia jau sandari, kaip anksčiau — pro ją prasiskverbia ir 
slaptoji pogrindžio spauda, ir draudžiamos žinios, ir slapti, 
aliarmuojantys raštai. Bene naujausias tokio pobūdžio raš
tas, slaptais keliais pasiekęs laisvąjį pasauli, yra SOS 
šauksmas pagalbos prieš atnaujintą rusinimo grėsmę Lie
tuvoje ir kitose sovietų okupuotose respublikose. Taškente 
Įvyko speciali konferencija, kuri nustatė naujas gaires 
sustiprintam rusų kalbos mokymui visose respublikų mo
kyklose. Tai naujas Maskvos užmojis nutautinimo linkme, 
kuris ypač pavojingas Baltijos valstybėms, nepasižymin
čioms gyventojų gausumu. Jau ir iki šiol lietuviams, lat
viams ir estams reikėjo nemažų pastangų atsispirti rusini
mo įtakoms, bet dabar tų pastangų reikės dar daugiau, nes 
slavų jūra ima judėti stipriau Baltijos krantų link. Tas 
pajudėjimas kyla po 35-rių metų rusiškos okupacijos, kai 
jos sąlygose užaugo nauja karta. Pastaroji, matyt, nepa
sidarė pakankamai rusiška, nežiūrint visų ligšiolinių pa
stangų. Dėlto Maskvoje sėdi rusinimo planuotojai užsimo
jo sustiprinti nutautinimo vyksmą, kad antroji karta ne tik 
išmoktų rusų kalbą kaip antrąją, bet ir Įsisavintų rusiškąją 
kultūrą, visus telkiančią Maskvos imperijon, ir sovietinį 
patriotizmą.

K
EISTU supuolimu ši nauja rusinimo banga ima kilti 

po 75-rių metų nuo lietuviškos spaudos (lotyniškom 
raidėm) atgavimo. Kaikuriose išeivijos gyvenvietėse 

ši sukaktis buvo džiugiai paminėta, nes ji reiškia lietuvių 
pergalę prieš rusinimo užmačias carų laikais. Toji kultū
rinė kova už lietuvišką spaudą truko ištisus keturis dešimt
mečius ir baigėsi lietuvių pergale. Deja, toji pergalė ne
buvo galutinė —- praslinkus 75-riem metam grįžta ta pati 
grėsmė, bet su daug stipresnėm pajėgom. Anuomet mo
kyklų tinklas buvo ribotas, mokslas nebuvo privalomas, 
mokyklose reikėjo praleisti tiktai nežymią laiko dalį. Kas 
kita dabar: vaiko mokykla prasideda nuo vaikų darželio ir 
apima labai žymią jo gyvenimo dalį. Ir kai rusiškumas yra 
pompuojamas visą laiką, ir tai gana intensyviai, jaunas 
žmogus neišvengiamai lieka daugiau ar mažiau paveiktas 
rusiškosios kultūros. Be to, prisideda visi kiti Įtakų kana
lai: radijas, televizija, spauda, kompartija .. . Visa tai su
dėjus į krūvą, susidaro nepaprastas spaudimas jaunam 
žmogui, kuris tebėra formavimosi amžiuje. Dėlto rusinimo 
grėsmė stipriai jaučiama Lietuvoje ir kitose okupuotose 
respublikose. Nebe reikalo mūsų tautiečiai pavergtoje Lie
tuvoje siunčia SOS (Save Our Souls) šauksmą į Vakarus, 
kur gyvena bent trečdalis lietuvių tautos, susirūpinęs 
bendra jos ateitimi.

AR IŠEIVIJA gali padėti tautai atsispirti atnaujintajai 
grėsmei? Kadaise Stalinas klausė JAV prezidentą 
Rooseveltą, kiek divizijų turi Vatikanas. Kadangi jis 

neturi nė vienos divizijos, tai, Stalino manymu, yra be
reikšmis. Galimas dalykas, kad sovietiniai rusai, Stalino 
mokiniai, panašiai žiūri ir į išeiviją, t.y. ją laiko bereikšme. 
Taip, reikia pripažinti, mūsų išeivija karinių divizijų netu
ri, tačiau ji turi moralinio pobūdžio divizijas. Jos balsas 
pakyla kritiškais tautos momentais iki galingo šauksmo 
ir pasiekia augščiausias tarptautines institucijas. Moder
niųjų laikų išeivija, nežiūrint esamo susiskaldymo, tebėra 
pajėgi vieningam balsui kritiškai momentais. Reikia ma
nyti, kad ir šios atnaujintos rusinimo bangos atveju ji 
neliks pasyvi — organizuos plataus masto protestus ir kels 
viešumon tautžudiškus rusų užmojus. O tokiems protes
tams nebuvo kurti nė patys didieji tironai, kaip Stalinas, 
Hitleris, Idi Aminas ir kiti. Jeigu ligi šiol tokio pobūdžio 
akcija buvo atliekama daugiausia politinių mūsų veiksnių, 
tai dabar vis daugiau įsijungia ir plačioji visuomenė, ypač 
jaunimas. Tai geras ženklas. Kai politiniai veiksniai ima 
silpnėti, pradeda stipriau judėti pati visuomenė, maty
dama, kad situacija keičiasi ir kad reikia visų talkos. Nau
jai atsirandą vienetai žvelgia nebe į politines viršūnes, bet 
į reikalo svarbumą ir tiesiai apeliuoja į tautiečių mases.

Pasaulio įvykiai
EKONOMINĘ SEPTYNIŲ VAKARŲ VALSTYBIŲ VADŲ KON
FERENCIJĄ Tokijo mieste užgožė naftą tiekiančių OPEC šalių 
pasitarimas Ženevoje. Pagrindinis pasaulio dėmesys nukrypo Į 
nuolat kylančias naftos kainas. Ženevoje buvo nutarta statinę naf
tos pabranginti nuo $14.55 iki $23.50. Tik viena Saudi Arabija 
žada naftą pardavinėti už $18 statinę. Augščiausios $23.50 kainos 
pareikalavo Libija. Alžerija ir Nigerija. Ženevos pasitarimas naf
tos tiekėjams nebuvo sėkmingas — nepavyko sutarti vienodos 
kainos. Buvo paliktas ligšiolinis susiskaldymas, praktikuotas ne
oficialiu naftos kainų papildu ją tiekiančiose valstybėse. Dabar 
tas papildas bus įjungtas į oficialias naftos kainas. Toks staigus

KANADOS ĮVYKIAI

Pabrangs nafta
Pagrindinės Kanados gyveni

mą liečiančios žinios praėjusią 
savaitę kanadiečius pasiekė iš 
Japonijos sostinės Tokijo, kur 
ekonominėje Vakarų valstybių 
vadų konferencijoje dalyvavo 
premjeras J. Clarkas, finansų 
min. J. Crosbie ir užsienio rei
kalų ministerė F. MacDonald. 
Pirmiausia J. Clarkas prašneko 
apie neišvengiamą kanadiškos 
naftos pabranginimą vietinėje 
rinkoje, jos kainų sulyginimą 
su naftos kainomis tarptautinė
je rinkoje. Platesnius komenta
rus šiuo klausimu padarė finan
sų min. J. Crosbie. Pasak jo, 
dabartinis Albertos naftos pa
branginimas vienu doleriu kas 
pusė metų esąs nepakankamas, 
sparčiai kylant arabų šalių par
duodamos naftos kainoms. Ta 
importuota nafta yra aprūpina
mos Kanados Atlanto provinci
jos, jos kainas sumažinant fi
nansinėmis pašalpomis iš vals
tybės iždo. Sulyginus naftos kai
nas, galionas benzino pabrang
tų 30-40 centų ir tuo pačiu ska

tintų jo taupymą. Padidėjusios 
pajamos būtų panaudotos eks
ploatuoti dervingiems smėly
nams Albertoje bei jieškoti ki
tų naftos šaltinių. J. Cros
bie taipgi prašneko ir apie atvi
rą prekybos rinką su JAV, ku
rios dėka laisvų varžybų princi
pu galėtų būti padidintas Kana
dos eksportas. Idėja nėra nauja, 
nes ją, remdamiesi Bendrąja 
Rinka Europoje, jau seniai siū
lo kaikurie ekonomistai. Bend
rojoje Amerikos Rinkoje jie 
norėtų matyti ne tik JAV su Ka
nada, bet ir Meksiką. Bendroji 
Rinka, atmetusi muitą bei kito
kius varžtus, Europoje gerokai 
sustiprino ekonominiu požiūriu 
jai priklausančias valstybes. 
Tautinįz savistovumą ginantys 
kanadiečiai betgi nuogąstauja, 
kad tokiu atveju Kanados lauk
tų beveik neišvengiamas susi
jungimas su JAV.

Arabų grasinimais sutiktą sa
vo pažadą perkelti Kanados am-

(Nukelta į 8 psl.)

Popiežius JONAS-PAULIUS II Romoje tarp lietuvių. JĮ sveikina torontietis teologijos studentas ANDRIUS VALE
VIČIUS, viduryje — kun. STASYS KULBIS, SJ, iš Montrealio, ten lankęsis kaip svečias

Slapti kunigai pavergtoj Lietuvoj
Amerikiečių žurnalistų apsilankymas Vilniuje ir pokalbiai su kunigais bei kitais įmonėmis

Jau esame rašę apie ameri
kiečių žurnalisto Jim Gallaghe- 
rio lankymąsi Vilniuje, susi
tikimą su kun. Alfonsu Svarins
ku (“TŽ” 25 nr. ) ir jo reportažą, 
išspausdintą “Chicago Tribune” 
1979. VI. 10. Tas pats žurnalis
tas buvo susitikęs ir su kun. Si
gitu Tamkevičiumi. Apie šį su
sitikimą jis parašė straipsni ta
me pačiame dienraštyje “Chi
cago Tribune” 1979. V. 27. Ja
me jis daugiausia kalba apie 
slaptuosius kunigus. įšventin
tus Lietuvoje be sovietinės val
džios žinios ir sutikimo.

Pogrindžio seminarija
Savo rašinį amerikietis žur

nalistas pradeda nuo neseniai 
įšventinto slapto kunigo Virgi
lijaus Jaugelio. Esą jis neseniai 
buvo įšventintas ir 1978 m. lap
kričio mėnesi pasirodė Kybar
tų šventovėje, kur pasakė pa
mokslą. Jis esąs naujasis kuni
gas iš slaptųjų būrio, kurio na
riai oficialiai negali eiti parei
gų. nes tai draudžia sovietinė 
valdžia. Teikdami žmonėms sak
ramentus. jie rizikuoja savo 
laisve.

Pasak amerikiečio žurnalisto, 
tokie kunigai esą paruošiami 
pogrindžio seminarijoje, kurią 
slaptoji policija stengiasi sunai
kinti. infiltruoti savo agentus, 
bet iki šiol to padaryti nepajė
gė. Kandidatai į kunigus esą 
paruošiami individualiai — jie 
dirba, kaip ir visi, oficialiose 
darbovietėse, o privačiai studi
juoja teologiją. Su savo moky
toju jie susitinka pavieniui ir 
tai labai retai.

Slaptų kunigų iki šiol esama 
apie 15. nors, pasak S. Tamke- 
vičiaus. jų skaičius gali būti ir 
didesnis. "Mes nenorime, kad 
jie (saugumiečiai! dar labiau 
susirūpintų" — tarė kun. S. 
Tamkevičius.

Prieš slaptuosius kunigus val
džia iki šiol nesiėmus! griežtų 
priemonių, nors keliolika kata
likų pasauliečių išsiuntė į pri
verčiamojo darbo stovyklas. 
Bent šiuo metu valdžia taip el
giasi. nes. matyt, nenori triukš
mo. kurį sukeltų visame pasau
lyje kunigų suėmimas ir įkali
nimas. Popiežiaus Jono-Pauliaus 
II išrinkimas taip pat prisidėjo 
prie atsargios valdininkų laiky
senos. kad nebūtų viešai pa
smerkti. Lenkija ir Lietuva tu
ri glaudžius istorinius bei kul
tūrinius ryšius, o Jonas-Paulius 
II nekartą išreiškė savo susi
rūpinimą katalikų būkle komu
nistiniuose kraštuose. Nežiūrint 
to. pasak kun. S. Tamkevičiaus, 
valdžios laikysena gali pasikeis
ti. Dėlto slaptieji kunigai per-

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS, 
Lietuvos Katalikų Komiteto Tikin
čiųjų Teisėms Ginti narys, Kybartų 
klebonas

daug nesirodo. Kun. V. dauge
lis sutiko išeiti Į viešumą, nes 
turi vėžį ir nesitiki ilgai gy
venti.

Kodėl slapta seminarija?
Pogrindžio kunigų seminari

ja buvusi įsteigta, nes susidarė 
aliarmuojanti kunigų stoka, 
antra, buvo ryžtasi atsispirti 
slaptosios policijos pastangoms 
infiltruoti K. Bendriją ir su
drumsti jos teisinę tvarką. Trys 
Lietuvos vyskupai vengia susi
kirtimo su komunistais, o kiti 
du esą ištremti į tolimas res
publikos sritis už tai. kad prie
šinosi komunistiniams varž
tams. Legali kunigų seminarija 
Kaune esanti visiškoje saugu
miečių kontrolėje. Slaptoji po
licija esą prižiūri kandidatų pri
ėmimą ir neleidžia priimti veik
lių, pamaldžių katalikų. Be to. 
jų skaičius esąs labai ribotas. 
Dalis jų tarpe esą Saugumo 
agentai. Seminarijos rektorius 
Kaune kun. dr. Viktoras But
kus esąs persilpnas priešintis 
slaptajai policijai ir savo pa
vyzdžiu skatina lenktis ir klie
rikus. Dėlto 200 Lietuvos kata
likų kunigų iš 708 arba mielai 
bendradarbiauja su slaptąja po
licija, arba paklūsta jos instruk
cijoms.

Kauno kunigų seminarijoje 
esą tik 70 klierikų, šiais metais 
bus įšventinti tiktai 6 kunigai, 
o miršta kasmet apie 20. Aptar
nauti reikia 3.4 milijono gyven
tojų, kurių 80% esą krikštyti 
katalikai. “Tad matote, jeigu 
mes patys nesiimtume iniciaty
vos, po kelerių metų turėtume 
tiktai keletą kunigų, kurių dau

guma bijotų Saugumo” — pa
reiškė kun. S. Tamkevičius. Jau 
dabar 95 katalikų šventovės iš 
628 neturi kunigų ir yra aptar
naujamos iš kaimyninių parapi
jų. Per 500 kunigų neseniai ry
žosi sudaryti Katalikų Komite
tą Tikinčiųjų Teisėms Ginti po 
to. kai popiežius Jonas-Paulius 
II paminėjo Lietuvos katalikus 
kaip “Tylos Bendriją”, pareikš
damas, kad ji nebus tylinti.

Sovietinė priespauda
Komunistai nuolat skelbia, 

kad tikinčiųjų teisės gerbiamos, 
bet faktai rodo kitką. Minėtasis 
komitetas surinko 522 parašus 
po raštu, kuriame kaltina ko
munistus, siekiančius išnaikin
ti religiją. Vienas tokių faktų 
— draudimas spausdinti kate
kizmą bei religines knygas. Tu
rima religinė literatūra buvo 
atspausdinta slaptai — pareiš
kė kun. S. Tamkevičius. Sovie
tinės valdžios pareigūnai esą 
nuolat organizuoja ateistinius 
renginius, kliudančius pamal
das ir atitraukiančius žmones 
nuo jų. Sovietiniai įstatymai 
draudžia mokyti vaikus religi
jos iki 18 metų, tačiau, jei vai
kai ateina į šventovę priimti 
sakramentų, kunigai juos pa
ruošia ir kol kas valdžios parei
gūnai nesistengia prievarta su
stabdyti.

Dėl kunigų stokos ir ateisti
nės propagandos aktyvių tikin
čiųjų skaičius mažėja. Tik apie 
70% vaikų priima pirmąją Ko
muniją ir tik apie 40% tuokia- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS, 
Lietuvos Katalikų Komiteto Tikin
čiųjų Teisėms Ginti narys, šešiolika 
metų kalėjęs Sibiro lageriuose, da
bar — Viduklės klebonas

naftos pabrangimas pramoninėms 
Ii atnešti infliaciją ir netgi eko-» 
nominę krizę. Tokijo mieste po
sėdžiavę JAV, Japonijos, Kana
dos, V. Vokietijos, Prancūzijos, 
Britanijos ir Italijos vyriausybių 
vadai net dvi dienas svarstė naf
tos problemas. Jiems taip pat 
nepavyko pasiekti vieningo su
sitarimo, liečiančio naftos im
portą. Kanados premjeras J. 
Clarkas įsipareigojo iki 1985 m. 
kasdien importuoti po 600.000 
statinių naftos, kai normaliai 
paklausai patenkinti reikėtų 
650.000. JAV prez. J. Carteris 
sutiko išlaikyti dabartinį 8,5 mi
lijono statinių importą į dieną, 
Japonija — 7 milijonų statinių. 
Europos Bendrosios Rinkos ša
lys pasisakė už 1978 m. naftos 
importo duomenis, siekiančius 
kasdien po 10 milijonų statinių. 
Tokijo konferencijoje dalyvavu
sios valstybės taipgi įsipareigo
jo įsileisti daugiau pabėgėlių iš 
Vietnamo ir paprašė Jungtinių 
Tautų sekr. K. Waldheima šiuo 
klausimu sušaukti tarptautinę 
konferenciją.

Pabėgėliai
Vietnamo užsienio reikalų mi

nisterijos Europos skyriaus va
dovas M. V. Bo lankėsi Malezi- 
joje ir Tailandijoje, bandyda
mas numalšinti tų šalių pasipik
tinimą dėl nenutrūkstančios pa
bėgėlių bangos iš Vietnamo. 
Spaudos konferencijoje jis tei
gė, kad iš tikrųjų tie bėgliai at
vyksta ne iš Vietnamo, o iš ko
munistinės Kinijos. Pasak M. V. 
Bo, gegužės mėnesį buvo užre
gistruota 29.000 pabėgėlių, kai 
tuo tarpu iš Vietnamo bandė iš
vykti tik 6.000 ir 2.000 buvo su
laikyti. Tokia melaginga M. V. 
Bo pasakaite žurnalistai nepati
kėjo, nes jiems yra gerai žino
ma, kad bėgliai Tailandijon, Ma- 
lezijon, Indonezijon, Hong Kon- 
gan atvyksta iš komunistinio 
Vietnamo, rizikuodami savo gy
vybėmis atviroje jūroje, api
plėšti Vietnamo valdžios parei
gūnų. Hong Konge praėjusią 
savaitę 2.500 pabėgėlių išsiver
žė iš “Skyluck” laivo, kuris uos- 
tan nebuvo įsileistas 20 savai
čių. Ginkluoti Molotovo koktei
liais, tie pabėgėliai išlipo vieno
je saloje ir pasislėpė. Sugauti 
pavyko tik jų dalį. Spėjama, kad 
tokių pabėgėlių iš Vietnamo 
įvairiose valstybėse jau yra apie 
300.000.

Derybos
Izraelio ir Egipto derybos dėl 

vakarinės Jordano pakrantės 
arabų savivaldos pamažu artėja
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Prano Visvydo žodis linksmam atokvėpiui

Vakarų pasaulio valstybėms ga- 

prie liepto galo. Iš derybininkų 
eilių pasitraukė du nuosaikie
ji Izraelio atstovai — krašto 
apsaugos min. E. Weizmanas ir 
užsienio reikalų min. M. Daya
nas, nepritariantys kietai prem
jero M. Begino linijai, izraelitų 
kaimų steigimui šioje teritorijo
je. M. Dayanui buvo padaryta 
vidurių operacija — išpjautas 
vėžio auglys. Pirmą kartą nuo 
1974 m. Izraelio aviacija įsivėlė 
į oro kautynes su Sirija virš Li
bano teritorijos, kur Izraelis be
veik kasdien puola palestiniečių 
stovyklas keršto tikslu. Moder
niausi Izraelio “F-15” naikintu
vai, gauti iš JAV, numušė pen
kis sovietinius Sirijos “MIG-21” 
naikintuvus, bandžiusius sustab
dyti Izraelio bombonešius. Dėl 
šio incidento Izraelio premjerui 
M. Beginui teko susikirsti su 
JAV prez. J. Carteriu, “F-15” 
naikintuvus parūpinusiu tik gy
nybos reikalams. Jie buvo pa
naudoti virš svetimos Libano te
ritorijos. Jei bent vienas jų bū
tų buvęs numuštas, jo liekanos 
tikriausiai būtų pasiekusios so
vietus ir bent iš dalies atsklei- 
dusios to moderniausio naikin
tuvo duomenis.

Disidentai
Čekoslovakijos kompartija 

sustiprino kovą su žmogaus tei
ses ginančios “Chartos 77” na
riais. Ši organizacija viešumon 
išėjo 1977 m. sausio 1 d., pa
skelbusi savo manifestą, ginantį 
politinių kalinių teises. Š. m. 
gegužės 29 d. buvo suimta 10 
“Chartos 77” narių, kuriems da
bar yra ruošiamos bylos. Atro
do, įsakymas susidoroti su disi
dentais buvo gautas iš Maskvos. 
Pabėgėliai Vienoje teigia, kad 
Čekoslovakijos kalėjimuose jau 
yra apie 60 politinių disidentų. 
Tarp nuolatos saugumiečių se
kamų asmenų yra ir buvęs už
sienio reikalų min. J. Hajekas. 
Užsieniečiai, ypač iš laisvojo 
Vakarų pasaulio, pastebi vis di
dėjančius varžtus susitikimams 
su čekoslovakais. Įstatymas rei
kalauja, kad čekoslovakai, savo 
darbovietėse turintys neišven
giamus ryšius su užsieniečiais, 
per 48 valandas privalo paruoš
ti specialius pranešimus polici
jai. Net ir taksistai verčiami 
vengti pokalbių su užsieniečiais. 
Iš “Chartos 77” prieš vienerius 
metus išsivystė nauja disidentų 
organizacija — Komitetas Ginti 
Neteisėtai Persekiojamiems. Su
imtieji priklausė abiem organi
zacijom.
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Slapti kunigai...

Ar suprantame laiko ženklus?

(Atkelta iš 1-mo psl.)

si šventovėse. Kunigai betgi ti
kisi pagerėjimo, ypač ryšium su 
naujo popiežiaus Jono-Pauliaus 
II išrinkimu. “Mes žiūrime Į jį 
kaip vadą ir norime, kad jis bū
tų mūsų balsu” — pareiškė 
kun. S. Tamkevičius. Lietuvos 
kunigai esą tikisi, kad šis po
piežius netrukus paskirs Lietu
voje slaptą vyskupą, kuris koor
dinuotų palengva atsirandančią 
katakombinę Bendriją. Toks 
vyskupas galėtų šventinti nele
galius kunigus be sovietinės 
valdžios Įsikišimo. “Kaikurie 
žmonės Lietuvoje sako, kad ten 
jau yra pogrindžio vyskupas” 
— tarė kun. S. Tamkevičius. — 
“Atvirai kalbant, aš tuo netikiu, 
bet norėčiau, kad tai būtų tie
sa. Toks vyskupas yra vienin
telė mūsų ateities viltis” — bai
gė pokalbi kun. S. Tamkevičius.

Pagrindinis rūpestis
Apie Lietuvos pogrindžio Ka

talikų Bendriją ilgoką informa
ciją išspausdino ir “Newsweek” 
1979. VI. 25 JAV-se. Jo kores
pondentas Fred Coleman, gy
venąs Maskvoje, taip pat lankė
si Lietuvoje ir savo rašinyje pa
brėžė, kad pagrindinis Lietuvos 
katalikų dėmesys telkiasi į ka- 
takombinį sąjūdį, kuriam vado
vauja 15 slaptai įšventintų ku
nigų.

Didžiausias dabartinis Lietu
vos kunigų rūpestis esąs vaikų 
mokymas. Apie 80'. gyven
toji} esą pakrikštyti, bet tiktai 
65% priima pirmąją Komuni
ją. Bet tam esą reikia paruo
šimo, kurio negali atlikti kuni
gai, nes draudžia sovietiniai 
įstatymai. Tai leidžiama tiktai 
tėvams, kurie patys tam nėra 
paruošti, nes nėra religinės lite
ratūros.

YONGE MEMORIALS
.2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, yekarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Pasak "Newsweek” korespon
dento. popiežiaus Jono-Pau
liaus II išrinkimas ir atsilan
kymas Lenkijoje įkvėpė ir lie
tuviams daugiau drąsos bei ryž
to. Jo dėka buvo gautas leidi
mas lietuviams kunigams at
vykti į Krokuvą, remiantis kul
tūriniais mainais su katalikų 
universitetu Liubline.

Popiežiaus lankymosi proga 
Lenkijoje įvairių delegacijų ei
lėje buvo ir lietuviai. Pamaldų 
metu jos turėjo iškalusios savo 
plakatus su atitinkamais įra
šais. Tai pastebėjęs pamokslo 
metu, popiežius tarė: "Jūs turi
te būti stiprūs, brangūs broliai 
ir seserys; jūs turite būti stip
rūs tikėjimo jėga . . . Mes turi
me suartėti vienas su kitu, ati
daryti sienas”.

“Newsweek” korespondentas, 
aplankęs vieną šeimą Vilniuje 
ir šv. Teresės šventovę, paste
bėjo. kad religinis gyvenimas 
tebėra gyvas ir nesiriboja vien 
šeima. Tą dieną pats matęs tre
jas jungtuves per vieną pusva
landį. kuriose dalyvavo apie 60 
jaunuolių.

Sis korespondentas kalbėjosi, 
kaip pats sako, su kun. Alfonsu 
Svarinsku, išbuvusiu 16 metų 
Stalino lageriuose Sibire. Dėlto 
vienur kitur yra skirtumų sta
tistikos duomenyse, lyginant su 
kitų pareiškimais. K.

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).

Kanados lietuviai demonstracijoje prie Sovietų Sąjungos pasiuntinybės Otavoje reikalauja laisvės Lietuvai ir ka
linamiems jos žmonėms Nuotr. J. Miltenio

Kas laikomas sovietu piliečiu?
Faktai ir komentarai, liečiantys naująjį Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymą

A. STROMAS

Šio straipsnio autorius yra teisi
ninkas, išėjęs mokslus Lietuvoje ir 
Sov. Sąjungoje, dabar profesoriau
jantis Salfordo universitete. Angli
joje. Jo žodis gvildenamu klausimu 
yra autoritetingas. Jei kas turėtų 
konkrečiu klausimų ta tema, prašo
ma juos pateikti "TŽ" redakcijai. 
Straipsnio autorius sutiko į juos at
sakyti. RED.

1978 m. gruodžio 1 d. TSRS 
Augščiausios Tarybos priimtas 
ir 1979 m. liepos 1 d. įsigaliojąs 
įstatymas “Apie TSRS piliety
bę” nedavė jokių naujų atsaky
mų į antraštėje pateiktą klausi
mą. palyginus su tais, kurie bu
vo duoti šiuo įstatymu pakeista
me ir dabar jau nebegaliojan- 
čiame analogiškame 1938 m. 
rugpjūčio 1!) d. įstatyme. Pasta
rasis įstatymas <2 str.i laikė 
TSRS piliečiais visus asmenis, 
kurie: "a. 1917 m. lapkričio 7 
d. buvo buvusios Rusijos impe
rijos pavaldiniais ir kurie ne
nustojo tarybinės pilietybės; b. 
įsigijo tarybinę pilietybę įstaty
mo nustatytu būdu".

Naujasis įstatymas laiko so
vietiniais piliečiais visus tuos 
asmenis, kurie "buvo TSRS pi
liečiais šio įstatymo įsigaliojimo 
dieną" ar kurie "įsigijo TSRS 
pilietybę sutinkamai su šiuo įs
tatymu" i.3 str.i. Taigi, visi as
menys. kurie pagal senąjį įsta
tymą buvo laikomi Sov. Sąjun
gos piliečiais, yra ir toliau jais 
laikomi: todėl jokio skirtumo 
tarp senojo ir naujojo įstatymų 
šiuo klausimu nėra.

Pagal seną 119.38 m.i piliety
bės įstatymą <7 str.i nustoti ta
rybinės pilietybės buvo galima 
tik "specialiu kiekvienu atveju 
TSRS Augščiausios Tarybos 
Prezidiumo įsaku", o pagal nau
jąjį — "išeiti iš TSRS pilietybės 
leidžia TSRS Augščiausios Ta
rybos Prezidiumas" 17 str.).

Tuo būdu. kai}> ankščiau, ’aip 
ir dabar kiekvienas asmuo, ku
ris kada nors buvo Sov. Sąjun
gos piliečiu, ir toliau vra tebe
laikomas tokiu, jei TSRS Augš
čiausios Tarybos Prezidiumas, 
pačiam suinteresuotam asme
niui prašant ar savo iniciatyva, 
nepaskelbė specialaus įsako, ati
mančio sovietine pilietybę.

Taigi, jei žmogus kada nors 
buvo tapęs Sov. Sąjungos pilie
čiu. jis visą savo amžių tokiu ir 
turės likti, kokia bebūtu šiuo 
klausimu jo paties asmeninė va
lia ar kaip faktiškai bebūtų pa
sikeitusi jo pilietybė. TSRS pi
lietybės klausimų sprendimas 
yra. pagal sovietinius įstatymus, 
išimtinė pačios sovietinės val
džios prerogatyva. į kurią nei 
suinteresuoti asmenys, nei juo 
labiau kitos valstybės neturi jo
kios teisės kištis. Taigi, jei so
vietų valdžios įstatymai ką nors 
laiko TSRS piliečiu, jis tos val
džios akyse. kol ji pati 'o norės, 
toks visada ir bus. nors visos ki
tos valstybės laikytų jį ir jis 
pats save taip pati ne TSRS, o 
kitos valstybės piliečiu.

Lietuviai ir pilietybė
Kaip ta prasme traktuojama 

sovietiniuose įstatymuose Lietu
vos piliečių ir jų vaikų teisinė 
padėtis? Nors Lietuvos piliečiai 
1917 m. lapkričio 7 d. buvo Ru
sijos imperijos pavaldiniai. 1920 
m. sovietinės valdžios aktu, ku
riuo Lietuva buvo RTFSR pri
pažinta nepriklausoma valstybe, 
sovietinės pilietybės buvo nu
stoję. Po Baltijos kraštų okupa
cijos 1940 m. TSRS Augščiau
sios Tarybos Prezidiumo 1940 
m. rugsėjo 7 d. įsaku buvo nu
statyta. kad "Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos TSR piliečiai nuo šių 
respublikų priėmimo į ’TSRS 
sudėtį dienos yra TSRS pilie
čiai” (1 str.).

Tai reiškia, kad visi tie Lie
tuvos piliečiai, kurie 1940 m. 
rugsėjo 7 d. buvo okupuotos 
Lietuvos teritorijoje, nuo 1940 
m. rugpjūčio 3 d. (Lietuvos 
"priėmimo" į TSRS dieną) so
vietų valdžios požiūriu automa
tiškai tapo ir yra laikomi TSRS 
piliečiais. Tie Lietuvos piliečiai, 
kurie nurodytu metu buvo "už 
TSRS ribų", automatiškai TSRS 
pilietybės negavo. Jeigu jie iki 
1940 m. lapkričio 1 d. neužsire
gistravo atitinkamose valstybė
se esančiose Sov. Sąjungos dip
lomatinėse bei konsulinėse at
stovybėse "kai}) tarybiniai pilie
čiai" itai padaryti jie buvo įpa- 
re.gojami minėto įsako 2 str.). 
Jie sovietiniais piliečiais neta
po. bet vėliau galėjo gauti so
vietinę pilietybę tik bendra 
tvarka, kai}) ir kiti užsieniečiai.

TSRS Augščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1947 m. gruodžio 
16 d. įsaku buvo, be to. nustaty
ta. kad "lietuvių tautybės asme
nys. vietiniai Lietuvos TSR 
Klaipėdos miesto. Klaipėdos. Ši
lutės ir Pagėgių apskričių gy
ventojai. kurie iki 1939 m. ko
vo 22 d. buvo Lietuvos piliečiai, 
lygiai kaip ir jų vaikai, nuo 1945 
m. sausio 28 d. yra pripažįstami 
TSRS piliečiais": 11 str.). Siu 
vietovių gyventojai nelietuviai 
galėjo gauti sovietinę pilietybę 
tik bendra tvarka (galėjo jos ir 
neįsigyti — .3 str.). o lietuviai, 
kurie 1945 m. .sausio 28 d. buvo 
"už TSRS ribų", taip pat priva
lėjo užsiregistruoti "kai}) tary
biniai piliečiai" užsieninėse Sov. 
Sąjungos atstovybėse >to nepa
darę iki 1950 m. liepos 1 d., jie 
sovietiniais piliečiais netapo ir 
galėjo gauti sovietinę pilietybę 
tik bendra tvarka su kitais už
sieniečiais). Visi minėtieji įsa
kai yra galiojantys Sov. Sąjun
gos įstatymai. Naujasis piliety
bės įstatymas panaikino galio
jimą tik bendrojo 19.38 m. rug
pjūčio 19 d. įstatymo, palikęs 
galioti visus kitus ta tema bet- 
kuriuo metu po 1938 m. VIII. 
19 išleistus įstatymus.

Iš to. kas pasakyta, turėtų bū
ti aišku, kuriuos užsienyje gyve
nančius lietuvius sovietinė val
džia laikė ir tebelaiko Sov. Są
jungos piliečiais. Tie Lietuvos 
piliečiai, kurie nebuvo patekę į 
Sov. Sąjungos okupuotą Lietu
vos teritoriją jos okupacijos me
tu ir kurie tuo ar kitu būdu sa
vo sąmoningais veiksmais ne
priėmė sovietinės pilietybės po 
to. nėra laikomi Sov. Sąjungos 
piliečiais, o visi kiti išskyrus 
nelietuvių tautybės Lietuvos pi
liečius. gyvenusius Mažojoje 
Lietuvoje), kur jie begyventų ir 
kokią pilietybę bebūtų įsigiję, 
yra vis dar tebelaikomi Sov. Są
jungos piliečiais • jei. kartoju, 
specialiu Sov. Sąjungos Augš
čiausios Tarybos Prezidiumo ak
tu jie nebuvo individualia tvar
ka nuo tos pilietybės atpalai
duoti ar jos nustodintii. Nauja
sis Sov. Sąjungos pilietybės Įsta
tymas 5 str.. tarp kitko, specia
liai nurodo, kad "TSRS piliečio 
gyvenimas užsieny je pats savai
me neužtraukia TSRS pilietybės 
netekimo".

Vaikų pilietybė
Naujame Sov. Sąjungos pilie

tybės įstatyme daug konkrečiau, 
negu ankstyvesniajame. suregu
liuotas vaikų pilietybės klausi
mas. Pagal to įstatymo 11 str. 
"Vaikas, kurio abu tėvai jo gi
mimo metu buvo TSRS pilie
čiai. yra TSRS pilietis, nepri
klausomai nuo to. ar jis gimė 
TSRS teritorijoje, ar .iž TSRS 
ribų". Net. jei tik vienas iš vai
ko tėvų yra sovietų pilietis, vai
kas bus laikomas Šov. Sąjungos 
piliečiu: a. jei jis gimė Sov. Są
jungos teritorijoje: b. jei jis gi

mė už Sov. Sąjungos ribų, bet 
nors vienas iš tėvų jo gimimo 
metu pastoviai gyveno TSRS te
ritorijoje; c. jei tėvas, kuris nė
ra sovietų pilietis, yra asmuo be 
pilietybės arba nėra žinomas. 
Tik tuo atveju, kai abu tėvai — 
sovietų pilietis ii' užsienio pilie
tis vaiko gimimo metu pastoviai 
gyveno už Sov. Sąjungos ribų, 
to vaiko pilietybė gali būti nu
statyta pagal laisvą pačių tėvų 
susitarimą.

Visa tai kas pasakyta, aiškiai 
byloja apie tai. kad tie Lietuvos 
piliečiai, kurie Sov. Sąjungos 
okupacijos metu buvo tuometi
nėje okupuotoje Lietuvos teri
torijoje (Mažosios Lietuvos at
veju tik lietuvių tautybės pilie
čiai). o taip pat ir jų vaikai, kur 
ir kada jie bebūtų gimę, sovieti
nio įstatymo požiūriu visada bu
vo ir naujo įstatymo tebėra lai
komi sovietų piliečiais. Tai lie
čia ir jų vaikų vaikus, jei pasta
rieji yra gimę lietuviškose išei
vijos šeimose. Daug tur būt yra 
lietuvių jaunuolių, gimusių ir 
augusių kituose kraštuose, tu
rinčių gyvenamų kraštų piliety
bę. bet net neįtariančių, kad jie 
yra kaip nors susiję su Sovietų 
Sąjunga. Tačiau sovietinės tei
sės prasme jie yra pilnaverčiai 
Sov. Sąjungos ir tik jos piliečiai. 
Keista, bet faktas.

Praktinės pasekmės
Ar ši padėtis turi kokių nors 

praktinių pasekmių? Masiškai 
imant, nedaug teturi. Daugelis 
tokių "sovietinių piliečių" daž
nai važiuoja apsilankyti tėvy
nėn ir netrukdomi grįžta į sa
vo gyvenamuosius kraštus. So
vietinė valdžia dabar daug dau
giau suinteresuota užsienio va
liuta. gaunama per turistus, ne
gu savo politinių bei teisinių 
nuostatų apsauga. Tačiau taip 
yra šiandieną, bet rytoj padėtis 
gali pasikeisti. Be to. ir šiandie
ną kartas nuo karto iškyla tuo 
klausimu nesusipratimai. Pvz. 
neperseniausiai vienam iš Ka
nados atvykusiam tėvynėn apsi
lankyti vakarų ukrainiečiui 
kaip "sovietiniam piliečiui” ne
buvo leista grįžti namo. Kana
dos pasiuntinybei teko gerokai 
pavargti, kol pagaliau tam "pi
liečiui" buvo leista iš Sov. Są
jungos išvykti.

Štai antras atvejis. 1968 m. 
Anglijos pilietis Budulak-Sarv- 
ginas. kurį vokiečiai išvežė iš 
Ukrainos, kai jis teturėjo 15 
metų, buvo nuteistas sovietinio 
teismo 10 metų laisvės atėmi
mo už tai. kad "atsisakė po ka
ro grįžti namo". Jis. nieko blo
go neįtardamas, buvo nuvykęs 
į Maskvą tarnybiniais angliškos 
firmos reikalais, kurioje dirbo. 
Kažkokiu dirbtiniu pretekstu 
buvo suimtas ir KGB agentų 
grasinimais verčiamas tapti so
vietų šnipu. Kai jis griežtai at
sisakė šnipinėti Sov. Sąjungai, 
jį augščiau nurodytu pagrindu 
nuteisė. Grįžęs 1978 m. į Angli
ją su sovietiniu o ne anglišku 
pasu — toks buvo Anglijos ir 
Sov. Sąjungos kompromisinis 
sprendimas, leidžiantis jr.ni iš
vykti iš Sov. Sąjungos) Budulak- 
Šaryginas pasakojo, kad pats 
KGB pirm. Andropovas buvo jį 
suimtą išsikvietęs, kad išspręs- 
.tų jo likimą. Andropo' as ilgai 
vartė Budulak-fiarygino angliš
ką pasą, kitus bylos dokumen
tus ir pagaliau tarė: "Koks gi 
jis anglas. Juk gimė jis pas mus 
Sov. Sąjungoje. Nieko. Anglijos 
karalienė mums dėl jo karo ne
paskelbs" “Russkaja Mvslj”. 
nr. 3258. 1979.V.31. psl. 6).

Taigi, kaip matome, sovieti
nio pilietybės įstatymo nuosta
tai nėra tik grynas formalumas; 
juose glūdi ir paslėptas nuodin
gas geluonis, kuriuo sovietinė 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Paskutinieji pogrindžio “LKB 
Kronikos” numeriai iš Tėvynės 
yra ypatingai aliarmuojantys — 
skęstančio šauksmas pagalbos, 
nusivylimas vadovais dėl jų ne
veikios ar bendradarbiavimo su 
klastinguoju priešu. Ten, kaip 
ir čia. nėra vienybės — migdan
čios ramybės. Kaikurie jų aiš
kiai mato didžiojo pavojaus 
ženklus ir nori ką nors reikš
mingiau daryti, nebesutikti su 
save naikinančiom nuolaidom, 
o kaikas vis dar bando laviruoti, 
daug kur akis užmerkiant.

"LKB Kronika" maldauja, 
kad jų šauksmas būtų išgirstas 
plačiai, kad jų dabartinė padė
tis būtų pastebėta viso pasaulio. 
Tas iškėlimas viešumon jų pa
dėtį labai palengvintų.

Deja, permažai yra daroma, 
kad tas šauksmas galėtų būti 
tikrai išgirstas viso pasaulio. O 
tam išteklių turime pakanka
mai. daugelio organizacijų nuta
rimai to reikalauja, o ir pasau
lio veiksmingo palankumo gali
me tikėtis. Deja, tas reikalas 
yra "viršūnių" rankose ir ma
žai juda, nes turi derintis prie 
jų biudžeto ir kitų projektų. Ka
dangi šis reikalas yra labai svar
bus. skubus ir plataus užmojo, 
jo vykdymui turi būti atskira 
organizacija, visų nuoširdžiai 
remiama.

Entuziastų įsteigtoji "LKB 
Kronikai Leisti Sąjunga" ryžo
si veikti išsamiau, būtent, leisti 
pogrindžio leidinius knygomis 
didžiosiomis kalbomis. Pirkiniu 
ir rėmimu įsijungs pamažu pla
čiosios žmonių masės iš įvairių 
tautų. Tačiau ta sąjunga negalės 
daug nuveikti, jei net savieji 

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis_ fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai

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

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

Mūsų kredito unijos nariui 

a + a Juozui Girdžiui
mirus, jo pusbroliui PETRUI su šeima bei visiems kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos “Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos nariui 

a + a Jonui Adomėnui
mirus, jo visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Mielai sesutei
A. A. ONAI RADISAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
TERESĘ ENSKAITIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai už
jaučiame bei kartu liūdime —

A. N. Gutauskai
A. Trumpickienė
B. Mickūnienė

A+A
VLADUI ANTANAIČIUI

mirus,
jo žmoną BIRUTĘ, dukrą NIJOLĘ, sūnus SAULIŲ, 
ARŪNĄ ir kitus gimines bei artimuosius giliai 

užjaučiame —
V. G. Agurkiai O. Savickienė
J. K. Januškevičiai V. G. Stabingiai
M. Juodis P. E. Vaitkai

' A. S. Šukaičiai

Canabian Art dUt’innriiilį
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius ■ 

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 279*4529

jai trukdys ir visuomenė bus 
abejinga. Jei kam - nepatinka 
tos sąjungos vadovai, jie yra 
lengvai pakeičiami, nes kiek
vienas aukotojas ir šiaip jos 
veiklos rėmėjas pasidaro pilna
teisiu tos sąjungos nariu.

Recenzuodamas “D r a u g e” 
ketvirtąjį “LKB Kronikų” to
mą, kun. J. Prunskis taikliai jas 
pavadino: “Kronikos — mūsų 
tautinis šv. Raštas”. Jos turėtų 
būti viešais parengimais prista
tomos visuomenei labiau, negu 
kuri kita nauja knyga. Baisiuo
se pavojuose išleistos pasauliui, 
jos turi pasiekti viso pasaulio 
geros valios žmones — tai yra 
jau didžioji mūsų pareiga. Jos 
yra ir veiksmingiausias politinis 
ginklas mūsų tėvynės gelbėji
mui bei mūsų krašto populiari
nimui.

Net idėjinių organizacijų lei
dyklos šiuo metu vis dar yra lin
kusios leisti ir premijomis ska
tinti tik literatūrinės vertės 
bandymus bei šiaip mažavertes 
knygas, be idėjinio turinio, kar
tais kontroversines, kai visos 
pastangos turėtų būti sutelktos 
idėjiniam sąmoninimui ir savo 
tautos gelbėjimui čia ir tenai.

Arkivyskupas J. Matulaitis 
savo dienoraštyje yra pažymė
jęs: kai bolševikai užėmė Vil
nių, jam esant ten vyskupu, ta
da kilęs užsidegimas visomis iš
galėmis ginti Katalikų Bendri
ją. Turbūt j o organizacijos 
spaustuvė šiandieną būtų la
biausiai užimta “Kronikos” iš
leidimu ir kitų pirmaeilės reikš
mės knygų.

R. Dagilis



Teisiami Petkaus rėmėjai
Viktoro Petkaus atgarsiai — Romo Ragaišio teismas

1978 m. rugsėjo 14 d. Vilniu
je buvo teisiamas Romas Ra
gaišis, gyvenantis Vilniuje, Mar
gytės 19-6.

R. Ragaišis apkaltintas tuo. 
kad jis, būdamas liudytoju V. 
Petkaus byloje, atsisakė duoti 
parodymus tiek Saugumo tar
dytojui, tiek pačiame teisme. V. 
Petkaus teisme daugelis liudy
tojų atsisakė duoti parodymus, 
tačiau byla kol kas iškelta tik 
vienam Ragaišiui.

Už ką gi iškelta R. Ragaišiui 
byla?

Nulėmė, matyti, tai, kad jis, 
būdamas liudytoju V. Petkaus 
teisme, tvirtai pareiškė, kad pa
žįsta Petkų, laiko jį geru žmogu
mi, žino apie jo visuomeninę 
veiklą Helsinkio grupėje, kad 
jis buvo labai naudingas mūsų 
visuomenei, nes gynė pilietines 
žmogaus teises ir iškėlė kaiku- 
riuos valstybinių organų nusi
žengimus įstatymams. Toliau V. 
Petkaus teismo metu Ragaišis 
pareiškė, kad Petkus jokiems 
įstatymams nenusižengė, o bylą 
jam sufabrikavo Saugumas. 
“Dėl tos priežasties, — pasakė 
Ragaišis, — teisminiame Pet
kaus bylos nagrinėjime dalyvau
ti atsisakau ir į jokius klausi
mus neatsakinėsiu”. Teisėjas 
dar bandė pateikti jam klausi
mų, bet Ragaišis vėl kategoriš
kai pakartojo savo nusistatymą. 
Štai dėlko R. Ragaišiui buvo iš
kelta byla.

R. Ragaišio procesas vyko 
augščiausiajame teisme. Bylą 
nagrinėjo baudžiamųjų bylų 
kolegija: augščiausio teismo tei
sėjas J. Jasiulevičius, liaudies 
tarėjai — V. Kudabienė ir 2. 
Černiauskas, sekretorė N. Vai- 
gauskaitė, prokuroras J. Mu
rauskas.

Sekretorei pakvietus Ragaišį 
į salę, kartu su juo į salę bandė 
įeiti ir jo draugai bei pažįstami. 
Tačiau sekretorė N. Vaigauskai- 
tė pareiškė, kad teismas užda
ras ir niekam Į salę negalima 
įeiti. Prie salės durų stovėjo du 
saugumiečiai su raudonais raiš
čiais, kurie praleido tik R. Ra
gaišį. Paskui visdėlto įleido jo 
žmoną Angele Ragaišienę, lie
tuviškos Helsinkio grupės narį 
kun. K. Garucką, A. Terlecką 
ir kun. K. Vasiliauską.

Įleistieji pamatė, kad salėje 
jau sėdi nemažai žmonių. Tada 
A. Terleckas, protestuodamas, 
kad į salę leidžiami nevisi, iš 
salės išėjo.

Prasidėjus bylos nagrinėji
mui, Ragaišis atsisakė teismo 
paskirto advokato. Advokatas 
išėjo. Toliau Ragaišis protesta
vo. kad teismas paskelbtas už
daru. kad į salę neįleisti jo 
draugai. Jeigu į salę nebus įleis
ti stovintys už durų, pasakė jis, 
aš nedalyvausiu bylos nagrinė
jime. Teisėjas ėmė aiškinti, kad 
teismas atviras, bet salėje nėra 
laisvų vietų. Sekretorė Vaigaus- 
kaitė išsigynė, kad ji paskelbu
si, jog teismas uždaras. Salėje 
buvusi A. Ragaišienė suskaičia
vo, kiek dar yra laisvų vietų, ir 
teisėjui beliko duoti nurodymą 
atidaryti duris. . . Saugumiečiai 
į salę įleido apie dešimtį lauku
siųjų. Visdėlto dalis dar liko už 
durų “dėl vietų stokos”. Teis
mui buvo parinkta labai maža 
salė, kurioje nebuvo nė 30 vie
tų.

Prasidėjus bylos nagrinėji
mui, R. Ragaišis kaltu neprisi
pažino. Atsisakymą duoti paro
dymus Petkaus byloje jis moty
vavo tuo. kad tardytojas Danga
las klausinėjęs jį apie Helsinkio 
grupės dokumentą, liečiantį 
sveiko politinio kalinio A. Žip- 
rės neteisėtą uždarymą į lage
rio psichinį skyrių. Šį doku
mentą pasirašiusiųjų tarpe yra 
ir Ragaišis. Saugumas gi šį do
kumentą vadina šmeižikišku, 
dėlto ir jį pasirašiusieji laikomi 
kaltinamaisiais; o įstatymai kal
tinamojo neįpareigoja duoti pa
rodymus. Be to. tardytojas ne
paaiškinęs. kuo Petkus kaltina
mas, o šito nežinodamas, liudy
tojas ir norėdamas neg<.li papa
sakoti apie bylą. Įstatymas rei
kalauja, kad liudytojui prieš 
apklausą būtų pranešta, dėlko 
jis iššauktas, ir būtų pasiūlyta 
papasakoti viską, ką jis žino 
apie bylos aplinkybes. Tardyto
jas Daugalas iš karto pradėjęs 
klausimais ir tuo nusižengė įsta
tymui. Tardytojas Daugalas 
protokolo apie atsisakymą duoti 
parodymus nerašė ir Ragaišio 
liaudies teismui neperdavė.

Toliau R. Ragaišis pasakė, 
kad V. Petkaus teisme jis atsi
sakęs duoti parodymus ir todėl, 
kad Petkus įstatymams nenusi
žengė, ir byla jam sufabrikuota. 
V. Petkaus teisme jis taip pat 
nepasirašė įspėjimo pagal BK 

189 ir 190 straipsnius, motyvuo
damas, kad šie straipsniai įteisi
na prievartą, o jis esąs prieš 
betkokią prievartą.

Atsisakymą dalyvauti V. Pet
kaus teismo procese. — kalbėjo 
Ragaišis, — paskatino dar li
tai, kad mūsų šeima jau seno
kai persekiojama. Šių metų 
“Vakarinėse Naujienose” pasi
rodė šmeižikiški straipsniai. 
Abu straipsniai ištisai prasima
nyti, o laikraščio redaktorius 
pasiteiravus atsakė, kad esąs 
“toks nurodymas iš augščiau”. 
Be to. ir Tarybų rajono liaudies 
teismas ne tik neatstatė mūsų 
teisių dėl buto, bet priešingai, 
net atėmė iš mūsų butą.' Milici
ja be mūsų žinios mus net išre
gistravo iš Vilniaus. Mudu gi su 
žmona gyvename Vilniuje nuo 
pat vaikystės, o dabar tapome 
tremtiniais. Suprantama, kad 
tokie valdžios organų veiksmai 
nekelia jais pasitikėjimo. Norė
tųsi tikėtis. pasakė Ragaišis. 
— kad šis teismas bus kitoks.

Deja. Ragaišio linkėjimas ne
išsipildė. Ir šis teismas neišsis
kyrė nuo ankstesnių, kuriuose 
ištisai buvo pažeidinėjamos ir 
ignoruojamos teisės.

Į R. Ragaišio teismą buvo iš
kviesta liudininke jo bendradar
bė. Ji parodė, kad Ragaišis ge
ras darbuotojas ir geras žmo
gus. Ir darbovietės charakteris
tikoje nurodyta, kad jis gerai 
dirba, šito negalėjo nutylėti nė 
prokuroras J. Murauskas. Savo 
kalboje jis prašė teismą bausti 
teisiamąjį už atsisakymą duoti 
parodymus, atsižvelgiant į leng
vinančią aplinkybe — gerą R. 
Ragaišio darbą. Teismas tačiau 
į prokuroro pastabą neatsižvel
gė ir paskyrė maksimalią baus
me — 6 mėn. pataisos darbų, 
atskaitant iš atlyginimo valsty
bės naudai 20' ■.

Teismo nuosprendyje sufalsi
fikuoti ir Ragaišio parodymai. 
Visai išleisti jo nurodyti moty
vai, dėl ko jis atsisakė duoti pa
rodymus V. Petkaus teisme. Ne
paminėta. kad jo atsisakymą pa
skatino taip pat ir jo šeimos 
persekiojimai. Neįrašyta, kad 
Ragaišis gerai dirba. Nuospren
dyje įrašyta, jog atsisakymą 
duoti parodymus Ragaišis moty
vavęs tuo. kad BK įstatymai 
įteisina prievartą, o jis savo as
menybės prievartauti negali, 
nors iš tiesti panašų motyvą Ra
gaišis tepanaudojo tik atsisaky
damas pasirašyti įspėjimą dėl 
liudytojo atsakomybės. Už atsi
sakymą pasirašyti šį įspėjimą 
įstatymai jokios sankcijos ne
numato. todėl ir šio aiškinimo 
Ragaišio nusprendyje neturė
jo būti. Teisėjas J. Jasiulevi
čius neišdrįso įrašyti tikrų Ra
gaišio nurodytų priežasčių.

Paskelbus teismo nuosprendį, 
didžiausiam saugumiečiu nepa
sitenkinimui. čia pat teismo sa
lėje R. Ragaišiui žmona įteikė 
gėlių puokštę, ir jis. draugų ly
dimas. paliko teismo rūmus.

L. Rasteika
"Aušra”, nr 14 (54)

“Tiktai nusikaltėliai pasmerkia ne
kaltuosius" — byloja plakato Įrašas 
Kanados lietuvių demonstracijoje 
prie sovietų pasiuntinybės Otavoje 

Nuotr. D. Skukauskaitės

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Žydų naikintojai KGB tarnyboje
ZECHAR.IA ČĖSNA

Visa širdimi pritariu A. Kal- 
niaus sumanymui "sąžiningai 
užrašyti matytus, patirtus ir gir
dėtus faktus apie žydų tragedi
ją vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje" ("T2" 1979 m. nr. 
14). Man teko jau pokario me
tais Lietuvoje susitikti su žyd
šaudžiu. sugebėjusiu išvengti 
pelnyto atpildo už padarytas 
piktadarybes, štai kokiu būdu 
jam tai pavyko. . .

Prašom susipažinti — 
kontržvalgyba

1945 m. sausio mėn. karinės 
vadovybės įsakymu buvau pa
skirtas vertėju iš vokiečių kal
bos į rusų kalbą ir nukreiptas į 
vokiečių karo belaisvių stovyk
lą Petrašiūnuose. Toje pat vie
toje vokiečių okupacijos metais 
buvo rusų karo belaisvių sto
vykla. Mano pareigos buvo ga
na paprastos — kiekvieną rytą 
pranešti brigadininkams kur ko
kia brigada dirbs ir kiekvieną 
vakarą priimti pranešimus apie 
atliktą darbą. Belaisviai dirbda
vo 12 valandų, ir todėl praktiš
kai visą dieną buvau laisvas. 
Gavęs stovyklos viršininko lei
dimą tęsti mokslą. įstojau, jau 
mokslo metams įpusėjus. į 
"Aušros" berniukų gimnaziją. 
Į pamokas ateidavau persiren
gęs civiliniais drabužiais.

Petrašiūnų karo belaisvių sto
vyklą "globojo" du Kauno Įgu
los kontržvalgybos skyriaus ka
rininkai. Vienas jų — kapitonas 
Minčenko. amžinai dvokiantis 
degtine nebejaunas vyrisškis. la
bai atšiauriai elgdavosi tiek su 
karo belaisviais, tiek ir su sto
vyklos administracijoje tarnau
jančiais karininkais. Antrasis 
karininkas -- leitenantas Ro
mas (’elkovas visada būdavo la
bai mandagus, gerai nusiteikęs 
ir draugiškas. R. ('elkovas gimė 
ir užaugo Kaune, gerai kalbėjo 
lietuviškai, rusiškai ir net šiek 
tiek vokiškai. Mudu kartais su- 
žaisdavome šachmatais; laimė
jęs jis nuoširdžiai džiaugdavosi, 
o pralaimėjęs ne juokais pykda
vo. bet neilgai. Subordinacijos 
dėlei kartais tyčia pralošdavau 
jam. Po kurio laiko R. Celkovą 
pakeitė vyr. leitenantas Tropi
nas. Kai paklausiau kur gi Cel- 
kovas. man buvo trumpai atsa
kyta: "daug žinosi, greit pasen- 
.si".

Kontržvalgybos karininkai at
siveždavo į stovyklą savo vertė
ją. kuris dalyvaudavo belaisvių 
tardymuose ir kvotose. Kiek su
pratau iš kontržvalgybininkų 
kalbų nuotrupų (paprastai jie 
apie savo darbą su pašaliniais 
nekalbėdavo), jų uždavinys buvo 
išaiškinti esesininkus, spėju
sius. prieš pasiduodant į nelais
vę. persirengti vokiečių kariuo
menės uniformomis. Išaiškintus 
stovykloje esesininkus suimda
vo ir. matyt, leisdavo. Etatinis 
kontržvalgybos vertėjas būdavo 
labai užimtas tardymuose, ir to
dėl man kartas nuo karto duo
davo raštiškus vertinius atlikti. 
Kai pasitaikydavo labai slaptų 
dokumentų, kurių nevalia iš
nešti iš kontržvalgybos būsti
nės. mane nusiveždavo į šią di
džiai nemalonią įstaigą.

Keletas žodžių apie Kauno 
įgulos kontržvalgybos skyrių. Ši 
įstaiga Sovietų Sąjungoje atlie
ka karo policijos paskirtį, tačiau 
karo metais ji turėjo labai pla
čius įgaliojimus. Kauno įgulos 
kontržvalgybos skyrius akylai 
stebėjo visus karinius dalinius 
mieste bei jo apylinkėse.- kelius 
ir geležinkelio linijas, kuriomis 
judėjo kariuomenė į frontą 
(tuo laiku ties Klaipėda ir Ryt
prūsiuose), karinius sandėlius 

bei tiekimo įstaigas, galiausiai, 
netgi karo prekybos (Vojėntorg) 
parduotuves. Kontržvalgybos 
rūsyje kalėjo tardomieji dezer
tyrai ir visokie kariškiai, apkal
tinti kariuomenės turto grobs
tymu. ginklo pametimu (daž
niausiai pragėrimui ir t. t.

Kontržvalgybos skyrius už
ėmė namą, priklausiusį nepri
klausomos Lietuvos metais Vo
kietijos pasiuntinybei. Tai buvo 
erdvi, ištaiginga dviejų augštų 
vila, paskendusi tankiame, gero
kai apleistame sode. Sodo gilu
moje buvo dar vienas namelis, 
kuriame, matyt, anksčiau gyve
no pasiuntinybės kiemsargis, šo
feris. gal kiti žemesnieji tarnau
tojai. Kontržvalgybininkai vadi
no šį nameli "chitryj domik" 
(gudrus namelis) ir laikėsi nuo 
jo atokiai. Dirbę jame karinin
kai visada vilkėdavo civiliniais 
drabužiais ir visaip vengė ben
drauti su kitais. Net valgykloje 
jiems buvo skirtas atskiras sta
las. ir niekas nedrįsdavo prie 
jo sėstis, netgi augštieji karinin
kai. Nustebau pamatęs tų "civi
lioku" tarpe Romą ,Celkovą. 
Naiviai pasiūliau jam sužaisti 
šachmatų partiją, bet jis atsai
niai atrėžė neturįs laiko.

Kartą naktį. . .
Dvi parak plušau versdamas 

labai painų dokumentą (daugiau 
kaip 30 psl.). perkrautą daugy
be man nesuprantamų karinių 
terminų bei specifinių posakių. 
Rausiausi įvairiuose žodynuose, 
aiškinausi telefonu su Kauno 
universiteto vokiečių katedros 
dėstytojais. Dėl kiekvienos tele
foninės konsultacijos reikėdavo 
gauti specialų leidimą, nes do
kumentas buvo labai slaptas.

Antrą parą be miego vargstu 
su šiuo nelabu dokumentu ir ga
lo nematyti. Po vidurnakčio, ka
rininkams baigus darbą, prasi
deda patalpų valymas. Valo ka
liniai. sėdintieji rūsyje, o budin
tis puskarininkis tik prižiūri. 
Budintis atvedė ir į mano kam
barį kalinį, nešiną kibiru, sku
duru bei kitais valymo reikme
nimis. Mano nuostabai kalinys 
buvo civilis ir man pažįstamas 
žmogus. Viršilai išėjus, prašne
kinau kalinį lietuviškai.

— Bene Juozas Sviderskas 
būsite?

- - Tas pats. - nemažiau už 
mane nustebęs patvirtino jis. 
nutaisęs pataikaujančią šypse
na.

— Prieš karą laikėte alinę 
Vilijampolėje?

Laikiau, bet vėliau su
bankrutavau. nemaloni šyp
sena tarsi prilipo prie jo veido.

Sviderskio alinė prie Raudon
dvario plento buvo šalia mano 
velionies tėvo darbovietės. Mu
du su tėvu dažnai užsukdavome 
pas Sviderską. Tėvas užsisaky
davo alaus, o man. dar vaikui, 
nupirkdavo sitro ar gaivos bu
telį.

Pasiūliau Sviderskui papiro
są "Bielomorkanal". Jis tačiau 
atsisakė, išsitraukė iš kišenės 
"Kazbek" pokelį ir mandagiai 
atkišo man. Mano nustebimui 
nebuvo ribų. "Kazbek" papiro
sus gaudavo tik augštesnio 
laipsnio karininkai, mums gi 
duodavo dvokiantį "Bielomor
kanal". o kai ir jų pritrūkdavo, 
tai sukdavome machorkę i laik
raščio skiautele. O štai kalinys 
rūko sau "Kazbek". Kaip čia 
dabar suvaldvsi smalsumą?

— Kaip gi patekote į kontr
žvalgybą? — paklausiau.

— Tai va. sako, žydus šau
džiau. — numykė jis. — bet da- 

-bar žada bylą nutraukti: ryt-po- 
ryt išeisiu iš čia.

— Kas veda bylą? — širdyje 
jau ėmė kunkuliuoti apmaudas 

prieš šį žmogų, kuris galbūt nu
žudė mano tėvą ar motiną, bro
lį ar kitus giminaičius.

— Leitenantas Romas, pavar
dės nežinau. Mudu kits kitą var
du vadiname. — sąmokslininko 
veido išraiška pašnibždėjo jis. 
vis dar nuolankiai šypsodamasis.

"Gudrusis namelis" — topte
lėjo mintis. Verčiau daugiau 
nieko neklausinėti, o tai ko ge
ro pats į rūsį pateksiu.

Gal išgersime šampano? . . .
Išėjau iš karo tarnybos 1945 

m. rudenį. Baigiau mokslus, ta
pau žurnalistu, išvažinėjau Lie
tuvą skersai ir išilgai, kalbinau 
šimtus, o gal net tūkstančius 
įvairių įvairiausių žmonių, bet 
tasai keistas susitikimas su Juo
zu Svidersku įsirėžė į mano at
mintį visam laikui.

Ir štai po 15 metų vėl sutikau 
jį. šį kartą "Gintaro" (buv. 
“Versalio") restorane. Dirbau 
tada Vilniuje. Lietuvos radijo 
ir televizijos komitete: tarnybos 
reikalais buvau Kaune ir. apsis
tojęs "Gintaro" viešbutyje, už
sukau į restoraną pavakarie
niauti.

Ratas sukasi lėtai, keletas po
rų jausmingai šoka, orkestras 
tyliai groja nuvalkiotą šlagerį 
“Palangos jūroje nuskendo ma
no meilė. . ." Nuobodžiaudamas 
spoksau į žmones, šokančius ar 
užkandžiaujančius prie gretimų 
staliukų. Ūmai mano dėmesį pa
traukia pažįstamas veidas. Ne
jaugi Sviderskas. — perskro
džia smegenis mintis, ir širdyje 
vėl ima kunkuliuoti apmaudas.

Jis sėdėjo su kažkokia mergi
na. greičiausiai studente. Sta
las apkrautas buteliais ir viso
kiais skanėstais. Sviderskas. da
bitiškai apsirengęs užsieninio 
sukirpimo eilute, atlaidžiai 
klausėsi linksmo savo panelės 
tauškėjimo. Kiek padvejojęs, 
priėjau prie jų staliuko.

— štai ir vėl susitikome, pons 
Sviderskai. Ai- prisimenate ma
ne?

Akimirką jis įdėmiai tyrinėjo 
mano veidą, nutaisęs pataikūno 
šypseną. Iš žvilgsnio supratau 
— nepažino. Gerokai paseno ta
sai tipas, šypsena išryškino gi
lias raukšles paakiuose, tik 
dirbtiniai dantys žvilga blausio
je restorano prietemoje.

— Kaipgis. kaipgis. žinoma, 
pažinau. Kaip gi galima seno 
prieteliaus nepažinti. Gerai at
rodote. nesenstate. Prašom sės
tis. nesididžiuoti. gal šampano 
išgersime.

Apsidairęs šūktelėjo:
— Oberi. prašom atnešti tau

rę draugui. . . eee. . .
Išpruso. — pagalvojau. — 

pradėjo alum prekiauti, vėliau 
nekalti; žmonių kraują liejo, o 
dabar štai šampaną geria. Na, 
palauk. Pagriebęs taurę nuo sta
lo. šliukštelėjau šampaną į jo 
besišypsantį veidą ir nusisukęs 
grįžau prie savo staliuko. Svi
derskas nereagavo, vis dar šyp
sodamasis šluostėsi servetėle 
veidą ir elegantišką eilutę.

(B. d.)

® Būk giliai religingas, tada su
tiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai 
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi 
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi 
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš 
šio gyvenimo “dykumos” pereisi į 
“pažadėtąją žemę”, kur gyvensi šven
čiausios Trejybės džiaugsmingoje, 
mylinčioje draugystėje. A. DEEKIN

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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Šauksmas iš Lietuvos
SOS! SOS! SOS! Padėkime Saugumo aukoms — 

Braunui daugeliui ir Zinaidai Dapšienei!
I.

BRAUNAS JAUGELIS, 40 
metų amžiaus. Jo tėvas — re- 
emigrantas iš JAV prieš II pa
saulinį karą. Jaugelių šeima po 
karo buvo ištremta į Sibirą, kur 
tėvas ir mirė. B. Jaugelis yra 
baigęs Baumano vardo institu
tą. Dabar dirbo statybos ir ar
chitektūros instituto eksperi
mentinės bazės gamykloje inži
nieriumi. Du kartus buvo užda
rytas į psichiatrinę ligonine dėl
to. kad rašė pareiškimus į įvai
rias įstaigas, prašydamas, kad 
jam teistų emigruoti, nes jo tė
vas buvo JAV pilietis.

1978. XI. 16 apie 22 vai. ke
turi asmenys B. Jaugei} iš Basa
navičiaus ai. 50 (instituto bend
rabučio) nugabeno į psichiatrinę 
ligoninę (Kuzmos g-vė).

Prieš tai jis buvo padavęs pa
reiškimą išvykti į užsienį, skam
binęs JAV ambasadai dėl išvy
kimo dokumentų.

Ligoninėje jis ypač žiauriai 
terorizuojamas skyriaus vedėjo 
Vernerio.

II.
1978 m. lapkričio 17 d. prasi

dėjo ZINAIDOS DAPŠIENĖS 
teisminė komedija. KGB prirei
kė vos ne pusės metų (suimta 
gegužės mėn. pabaigoje), kol 
galėjo sulipdyti "bylą". Reikė

Kas laikomas sovietų piliečiu?
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

valdžia, kai nori, laisvai naudo
jasi. Turbūt visi sutiks, kad to
kią sovietų laisvę reikėtų kuo 
labiau suvaržyti.

Kas darytina?
Ką patarčiau tuo klausimu 

daryti? Atsakymą į šį klausimą 
iš dalies nurodo ir pats komen
tuojamasis TSRS pilietybės įsta
tymas. Jo 27 straipsnis skelbia, 
kad asmenys, gyvenantys užsie
nyje. kreipiasi su pareiškimais 
pilietybės klausimais į Sov. Są
jungos ar sąjunginės respubli
kos Augščiausios Tarybos Pre
zidiumą per diplomatines ar 
konsulines sovietų atstovybes 
(asmenys, nesulaukę 18 m. am
žiaus. kreipiasi per savo teisė
tus atstovus, t. y. tėvus, globė
jus ir pan.). To paties įstatymo 
28 str. nurodo, kad Sov. Sąjun
gos ar sąjunginės respublikos 
Augščiausios Tarybos Prezidiu
mas nustato tvarką, pagal kurią 
tokie pareiškimai svarstomi, ne
išskiriant nė pareiškimų “nu
statant asmens priklausomybę 
TSRS pilietybei". Taigi, aš siū
lyčiau visiems, kas jaučia, kad 
gali būti sovietinės valdžios lai
komas Sov. Sąjungos piliečiu, 
kreiptis į diplomatines bei kon
sulines sovietų atstovybes savo 
kraštuose su oficialiais pareiški
mais. prašančiais nustatyti, ar 
besikreipiantis asmuo yra sovie
tų valdžios laikomas Sov. Sąjun
gos piliečiu. Gavus neigiamą at
sakymą (dokumentą, ne žodinį 
užtikrinimą), juo galima pasi
tenkinti. o. gavus teigiamą, rei
kėtų tuoj pat rašyti sekantį pa
reiškimą. prašantį AT Prezidiu
mą atpalaiduoti nuo sovietinės 
pilietybės.

Praktika rodo, kad tokie pa
reiškimai yra paprastai patenki
nami. tačiau už atpalaidavimą 
nuo sovietinės pilietybės reikia 
mokėti tam tikrą mokestį (Sov. 
Sąjungoje 500 rublių: kiek mo

Tautos Fondo atstovybės Kanadoje pirm. J. Vaiėeliūnas įteikia žymenį Ha
miltono atstovybės pirmininkui A. Patamsiui

jo “liudytojų” ir statistų, o 
svarbiausia — sudaryti įspūdį, 
kad teisiama ne tiek už atsišau
kimo platinimą (žr. “Aušra” 12 
nr. — Red.), o už. . . šantažą, že
mą moralę ir t. t. KGB vertė 
Dapšienę prisipažinti “šantaža
vus” vyrus, už tai žadėjo bausti 
tik 3 m. laisvės atėmimo.

Eksperimentinio metalo pjo
vimo staklių mokslinio tyrimo 
instituto gamyklos darbininkas 
Guiga šį kartą turėjo suvaidinti 
Judo vaidmenį.

Z. Dapšienė teismo salėje at
rodė labai sumenkusi: bado 
streikai, tardymai gerokai su
silpnino jos sveikatą.

“Teismas” tikėjosi greitai ap
sidirbsiąs. Deja, išėjo kitaip — 
užtruko keletą dienų. Z. Dap
šienė. nors ir labai išsekinta tar
dymų ir kalėjimo, visdėlto liko 
principinga: “teisme” viešai pa
reiškė. kad KGB vertė ją prisi
pažinti prie nepadarytų nusikal
timų. Z. Dapšienė nieko nekal
tino, neatgailojo ir nesistengė 
gauti iš tokio “teismo” malonės.

Z. Dapšienė gavo ketverius 
metus kalėjimo. Jos sveikata la
bai menka. Tad visų dorų lietu
vių pareiga padėti šiai drąsiai 
moteriai!

“Aušra”, nr. 14 (54)
L. Vartinis

kama užsienine valiuta, neži
nau. bet girdėjau, kad daug ma
žiau; mat. reiškiasi neišsenka
mas noras įsigyti kiek galint 
daugiau užsieninės valiutos). Ži
noma, daug kas atsisakys pa
duoti antrąjį pareiškimą vien 
dėlto, kad nenorės finansiškai 
palaikyti sovietų valdžią, ir bus 
teisus. Būtų tačiau nepatartina 
nepaduoti antrojo pareiškimo iš 
principo, manant, kad tuo būdu 
pripažįsti, jog esi sovietų pilie
tis. Gavus atsakymą į pirmąjį 
pareiškimą, šis samprotavimas 
netenka prasmės, nes aišku, kad 
ne tu save, o jie tave laiko savo 
piliečiu.

Naujos galimybės
Pareiškimų srautas į tarybi

nes atstovybes, be to, yra gera 
proga naujom visuomeninėm 
bei politinėm iniciatyvom išvys
tyti. Jei sovietinė atstovybė ven
gia duoti atsakymą į asmens pa
reiškimą, galima kreiptis pagal
bos į savąją užsienio reikalų mi
nisteriją. rašyti spaudon apie 
tai, kaip sovietinės įstaigos lau
žo savus įstatymus (pastarieji 
nustato valstybinių organų at
sakymų Į asmenų pareiškimus 
terminus ir pan.). Jei sovietinė 
atstovybė pagaliau atsako, kad 
jos vyriausybė laiko tą ar kitą 
asmenį Sov. Sąjungos piliečiu, 
nors jis yra JAV, Kanados, 
Anglijos ar betkurios kitos ša
lies pilietis ir gal niekada Sov. 
Sąjungoje nėra buvęs (kaip 
daugelio išeivių vaikų atveju), 
— tai toks atvejis susilauktų 
plačios visuomenės reakcijos.

žodžiu, reikia dėti taškus ant 
“i” ryžtingai ir nedvejojant. 
Naujas Sov. Sąjungos pilietybės 
įstatymas duoda gerą progą 
kiekvienam lietuviui aiškiai nu
statyti, kuo jį pilietinę prasme 
sovietų valdžia laiko, o taip pat 
atveria naujas galimybes kelti 
pasaulio viešumoje Lietuvos by
lą.
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® PAVERGTOJE TEVYIMEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
KNYGOS BIČIULIAI

Prieš penkerius metus buvo įsteig
ta Lietuvos Knygos Bičiulių Draugi
ja, šiuo metu turinti jau 61.500 na
rių. Penkmečio proga Vilniuje buvo 
sukviestas šios savanoriškos organi
zacijos atstovų suvažiavimas. Veik
los pranešimą padarė valdybos pirm. 
J. Nekrošius. “Tiesos” gegužės 29 d. 
laidoje teigiama, kad “ši jauna or
ganizacija tapo veikliu ideologinio 
fronto padaliniu”. Ryšius su komu
nistine propaganda liudija suvažia
vusiųjų nutarimas i garbės prezidiu
mą išrinkti visą sovietų kompartijos 
politbiurą su pačiu L. Brežnevu 
priešakyje. Tarp nuveiktu darbų mi
nimos tų knygos bičiulių suruoštos 
“revoliucinės, teisinės, ateistinės, do
rovinio auklėjimo literatūros pro
pagandos dienos”, tarprespublikinė 
šventė “Spalis ir knyga", vaikų kny
gos šventė Raseiniuose “Aš — Sovie
tų Sąjungos pilietis". Ypatingas dė
mesys buvo skirtas L. Brežnevo kny
gų “Mažoji žemė”, “Atgimimas” ir 
“Plėšiniai” nagrinėjamui. Centrinė 
Knygos Bičiulių Draugija iš Mask
vos buvo atsiuntusi savo pirm. B. 
Korčiaginą, kuris vilniškiame suva
žiavime nušvietė ateities uždavinius, 
visiems primindamas sovietų kom
partijos centro komiteto nutarimą 
“Dėl tolesnio ideologinio, politinio 
auklėjamojo darbo gerinimo”. Lie
tuvos Knygos Bičiulių Draugijos val
dybos pirmininku vėl išrinktas J. 
Nekrošius, pirmuoju pavaduotoju — 
J. Žurauskas, pavaduotoja — B. Stai- 
kūnienė.

TRŪKSTA ŽIBALO
B. Lukošiūnas atsiuntė skundą 

“Valstiečių Laikraščio” redakcijai, 
paskelbtą gegužės 15 d. laidoje: 
“Jau kuris laikas Molėtų ūkinių pre
kių parduotuvėje nėra žibalo. Juo 
neprekiauja ir Balninkų, Alantos, 
Suginčių miesteliu parduotuvės. Par
davėjai aiškina, kad rajono ncaprū- 
pina žibalu Vilniaus degalų bazė. 
Pirkėjams tokie paaiškinimai žibalo 
neatstoja. Juo labiau, kad žinome, 
jog kituose rajonuose žibalo galima 
nusipirkti.”

SVAIGALU TIEKĖJOS
Kazys Viržintas “Tiesos" 110 nr. 

rašo apie įsilinksminusius darbinin
kus Telšių “Masčio” fabrike. Vieno 
patikrinimo metu draugovininkai, 
vadovaujami A. Bidavos, nustatė, 
kad fabrike išgėrę dirba P. Sarkaus- 
kas, J. Skirmontas ir V. Valys, o B. 
Malūką jiems pavyko pagauti bene
šant degtinę į “Masti”. Sis fabrikas 
yra tolokai nuo miesto, neturi arti- 
mesnėS'iPiir.d.ųotiivęs. Pasiaiškinimas 
paprastai: “Pas bobutes perkam. . .” 
Draugovininkai su milicijos pareigū
nu L. Varnagiu išaiškino dvi degti
ne spekuliavusias moteris — pensi
ninkę G. Radavičienę, tą dieną par
davusią tris butelius degtinės, ir E. 
Prikockienę, pas kurią buvo rasta 
visa dėžė degtinės. E. Prikockienė 
prisipažino degtine prekiaujanti nuo 
pernykščio rudens. Apie 20 butelių 
per dieną ji parduodavo klientams 
iš “Masčio” fabriko, skaičiavimo 
mašinų gamyklos ir tarpkolchozinės 
statybos organizacijos. Abi spėkų- 
liautos nubaustos, svaigalai konfis
kuoti.

BIRŽŲ RESTAURATORIAI
Antrus metus Biržuose veikia kul

tūros paminklų restauravimo dirb
tuvė. Pagrindinį savo dėmesį ji ski
ria Biržų pilies restauravimui. Ji 
yra vienintelė tvirtovės pobūdžio pi
lis Lietuvoje. Atnaujintoje pilyje įsi
kurs Biržų kraštotyros muzėjus ir 
šio miesto biblioteka. Biržiečių res
tauruojami objektai apima visą šiau
rės ir šiaurės rytų Lietuvą. Biržie
čiai užkonservuoja gesti pradė

Paminklas a.a. kun. Karoliui Garuckul, neseniai mirusiam pavergtoje Lie 
tuvoje, Ceikiniuose, pastatytas kapinėse jo gerbėjų

The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (Eost of Sanford) KAMI LTON, On ta r io

jusį garsųjį Stelmužės ąžuolą, per
tvarko Palėvenės vienuolyną, buvu
sius dvaro rūmus Rokiškyje, kurie 
taip pat bus skirti kraštotyros mu- 
zėjui.

SANTUOKŲ RŪMAI
Vilniaus santuokų rūmai prieš 

puspenktų metų buvo pastatyti ant 
Tauro kalno pagal architekto Gedi
mino Baravyko projektą. Juose įsi
kūrė civilinės metrikacijos skyrius. 
Platesnių duomenų apie tų rūmų 
veiklą pateikia “Tiesos” birželio 15 
d. laidoje paskelbtas Antano Stane
vičiaus reportažas “Vardynos”. 1975 
m. rūmuose buvo užregistruotos 
4.646 civilinės santuokos, 1976 m. — 
4.815, 1977 m. — 5.147, 1978 m. — 
4.928, šiemet — 1.963. Naujagimiam 
yra įvestos komunistinės vardynų 
apeigos, kurios gali būti atidėtos ir 
vėlesniam laikui, kai vaikas jau spė
ja paaugti. Reikalaujama tik, kad 
gimęs kūdikis būtų užregistruotas 
pirmo mėnesio laikotarpyje. Vilniu
je 1975 m. buvo užregistruoti 6.903 
kūdikiai, 1976 m. — 6.915, 1977 m.
— 6.909, 1978 m. — 6.808, šiemet
— 3.137. Vardynose kūdikius ir vai
kus lydi vardatėviai. šeimai įteikia
mas dail. Alberto Bilevičiaus sukur
tas vardynų medalis su išgraviruo
tu vaiko vardu, gimimo data. Dail. 
Karinos Mykolaitytės iliustruotą 
“Vaiko metraštį” gauna motina, įsi
pareigojusi jin įtraukti pagrindinius 
vaiko gyvenimo duomenis ir atiduo
ti jam, kai sulauks 18 metų amžiaus.

KAUNO STADIJONAS
Prie Kauno sporto halės naujasis 

stadijonas buvo suprojektuotas prieš 
11 metų. Projekto autorius — kau
nietis Jonas Putna. Po metų buvo 
paruošti brėžiniai, bet statybininkai 
vis uždelsdavo darbus. B. Juršė 
“Komjaunimo Tiesos” 106 nr. ci
tuoja Kaimo sporto kombinato di
rektorių Vytautą Baublį: “Apie sta
diono statybą galima parašyti di
džiulį romaną ... kaip ateity nerei
kia statyti..." Oficialus stadijono 
atidarymas numatomas pirmosiomis 
naujųjų mokslo metų dienomis. Ja
me bus vietos 12.200 žiūrovų. Stadi
jono takai jau įrengti, tribūnos pa
statytos. Laukiama vengrų, kurie su
montuos 180 kv. metrų dydžio elekt
ronines lentas rezultatams skelbti. 
Dar šią vasarą stadijone bus pradė
tos futbolo komandų rungtynės.

VASAROTOJU PROBLEMOS
Vasaros savaitgaliais daug poil

siautojų iš Vilniaus susilaukia du 
paplūdimiai Valakampiuose. Pirmą
sias poilsiautojų problemas “Tie
sos" 134 nr. atskleidžia vilnietis B. 
Tumėnas. Pasirodo, daug poilsiauto
jų maisto bei gėrimų tikėjosi galė
sią nusipirkti paplūdimy esančioj 
parduotuvėj, bet ji atidaroma tik 
pusę devintos, o ir tada nedaug iš 
jos tėra naudos: “Žmonės, užplūdę 
parduotuvę, negalėjo nusipirkti nei 
pieno, nei kefyro, nei duonos. Visa 
tai, pasirodo, atvežama tik apie de
šimtą valanda. Pirkėjai laukia eilu
tėje, jaudinasi, o pardavėjos savo 
šiurkščiomis replikomis dar daugiau 
gadina nuotaiką. Šitaip buvo dirbta 
ir kitądien, sekmadienį...” Toje 
pačioje skiltyje paskelbtas ir varė- 
niškio M. Juozėno skundas: "Varė
na — Dzūkijos centrinių kelių san
kryža. čia pravažiuoja daug kelei
vių, kaikurie iš jų su mažais vai
kais. Per karščius dažnas nori kuo 
nors atsigaivinti. Bet kuo? ... Ga
zuoto. mineralinio vandens nėra. 
Vaisvandenių būna labai retai. Pa
grindinis gėrimas — alus. Net pa
prasto šalto vandens nei geležinke
lio. nei autobusu stotyse nėra. Taip 
ir vaikšto žmonės, klausinėdami ki
tų, kur numalšinti troškulį."

V. Kst.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas laiko pamaldas Kanados lietuvių demonstracijos dalyviams Otavoje, Strathcona parke, 
netoli sovietų pasiuntinybės. Altorius buvo apsuptas ka’inių drabužiais apsirengusių jaunuolių Nuotr. J. Miltenio

g HAMILTON”11
ARTIMIEJI PAGERBĖ jauną in

žinierių Laimutį Bakšį, kuris užbai
gė čia savo kanadiškas studijas ir 
jau pradėjo dirbti savo profesijoj. 
Į puošnią P. Pranckevičių rezidenci
ją birželio 23 d. suvažiavo apie 60 
jo artimųjų, kurie jaunąjį inžinie
rių, jo žmoną Vandą, dukrelę Rasą 
ir sūnų Stasiuką pasveikino, apdo
vanojo ir palinkėjo jiems laimingo 
gyvenimo šitame laisvame krašte. 
Jaunieji V. L. Bakšiai, savo tėvų iš 
Lietuvos iškviesti, į Kanadą atvyko 
prieš dvejus metus. Jiems taip pat 
teko, kaip pradžioje ir mums vi
siems, pergyventi sunkią naujakurio 
dalią ir prisitaikyti prie naujo bei 
skirtingo šio krašto gyvenimo.

LIETUVOJE MIRĖ a. a. Jadvyga 
Rutkauskienė-Tadarauskaitė. A V 
par. klebono sesuo. Velionė buvo iš- 
kentėjusi sunkią ilgų metų tremtį 
Sibire ir į Lietuvą sugrįžo jau su pa
laužta sveikata, žmonos mirties per
gyvenimas paguldė į ligoninę ir jos 
vyrą. Parapijiečiai savo kleboną, 
netekusį brangios sesers, nuoširdžiai 
užjaučia.

A. a. VLADAS ANTANAITIS bir
želio 16 d. palaidotas Mississaugos 
šv. Jono liet, kapinėse. Hamiltono 

llietuviškai kolonijai kuriantis, velio
nis buvo gana aktyvus lietuviškaja
me darbe. Jis dirbo 1.953-54 m. Ben
druomenės valdybose ir labai daug 
pasidarbavo čia rengiant Pirmąją 
Kanados Lietuvių Diena. Savo dviem 
sūnum ir dukrai lankant Vysk. M. 
Valančiaus mokyklą, jis daug yra 
padėjęs mokyklai, dirbdamas mo
kyklos tėvu komitete. Velionis buvo 
nepaprastos energijos ir geros šir
dies žmogus, bet savo gyvenimo 65 
metus užbaigė praradęs šeimą, dar
bą ir sveikatą.

STAYNERYJE MIRĖ ir Missis
saugos lietuvių šv. Jono kapinėse 
birželio 21 d. palaidotas buvęs ilga
metis hamiltonietis a. a. Bronius 
Aselskis. Jis irgi buvęs vienas iš tų 
veikliųjų lietuvių, pradėjus naujie
siems ateiviams važiuoti į Hamilto
ną. Įsteigus čia Tautos Fondo sky
rių. buvo pirmojoj jo valdyboj, vei
kė Vasario 16 gimnazijai remti bū
relyje. Kilęs nuo Sedos, buvęs miš
kų eiguliu. Hamiltone keliolika me
tų dirbo mechaniku "Stelco" įmonėj. 
Vėliau pirko prie Eric ežero ūkį ir 
bandė ūkininkauti. Tą ūkį pardavęs, 
dirbo įvairiose vietovėse, kol paga
liau apsistojo Stavnerio miestelyje, 
netoli nuo Wasagos. kur turėjo nu
sipirkęs namelį ir keletą sklypų. Ve
lionis neturėjo čia jokių giminių. Jo 
sudaryto testamento vykdymu rūpi
nasi keli lietuviai.

The Marlatt

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖS 
ruoša vyksta sėkmingai. Loterijos bi
lietai SLA narių taip pat sėkmingai 
platinami. Kadangi SLA 72 kuopos 
gegužinės tikslas — Lietuvos lais
vės kovotojo Viktoro Petkaus vardo 
įrašymas Kanados Lietuvių Fonde, 
bilietų platinime dalyvauja patriotai 
lietuviai ir ne SLA nariai. Yra gauta 
ir aukų šiam tikslui, bet apie jas 
bus prisiminta padėkoje po geguži
nės.

Gegužinėje bus ir daiktinė lote
rija. Jau gauta vertingų laimikių. 
Kiti pasižadėjo važiuodami į gegu
žinę atvežti.

Gegužinėje veiks valgių ir švelnių 
gėrimų bufetas, bus plokštelių mu
zika.

Gegužinė bus liepos 15 d. savano- 
rio-kūrėjo A. Padolskio sodyboje. 
158 Willow St., Paris, Ont. Pradžia 
— 1 v.p.p. šiuo metu tiesioginis ke
lias į A. Padolskio sodybą — prie 
šviesų, kur sueidavo 5-sis kelias su 
2-ruoju, yra taisomas A. Padolskio 
sodybos kryptimi. Dabar, važiuojant 
iš rytų 5-tuoju keliu ir privažiavus 
šviesas, kur susiduria su 2-ruoju ke
liu, — važiuoti per šviesas ir už 
kelių šimtu metrų — Grand River 
tiltas. Prieš tiltą sukti į dešinę. Ta 
gatvė yra Willow ir eina pro A. Pa
dolskio sodybą. Prie jos bus rodyk
lė posūkiui j SLA gegužinę, o pa
čioje sodyboje plevėsuos Lietuvos 
trispalvė. ,

Važiuojant iš vakarų į rytus 2- 
ruoju keliu, pervažiavus Grand Ri
ver tiltą, sukti kairėn į Willow gat
vę. Važiuojant iš Hamiltono, priva
žiavus 5-tąjį kelią, sukti kairėn ir 
prieš tiltą sukti dešinėn į Willow 
gatvę. Posūkio vietose bus rodyklės, 
rodančios kelią į SLA gegužinę. Ke
lias neklaidus. Willow gatvė eina 
palei Grand River upę. A. Padolskio 
sodyba kaip tik ir yra prie upės 
kranto.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

Kapitalas — virš $13,000,000.

šis kvietimas ir informacija yra 
paskutinė prieš gegužinę. Kad leng
viau būtų rasti vietą, pasiimkite šį 
laikraštį, kuriame yra nurodytas ke
lias į A. Padolskio sodyba (158 Wil
low St.).

Visi svečiai rengėjų bus maloniai 
priimti ir pavaišinti. Iki malonaus 
pasimatymo! Kuopos valdyba

DAIVA KOPERSKYTĖ, jauna ir 
pasižymėjusi stalo teniso žaidėja, lai
mėjusi sidabro medalį Kanados žai
dynėse Brandone, tapusi antraja 
pernai Kanados žaidynėse ir pasku
tiniu laiku išsikovojusi pirmą vietą 
Etobicoke varžybose, buvo plačiai 
aprašyta "The Spectator” dienrašty
je. Jos trenerė yra V. Subatnikaitė.

Į KENNEBUNKPORTĄ, XIH-taja 
JAV ir Kanados lit. mokyklų moky
tojų studijų savaitę, iš Hamiltono 
vyksta KLB švietimo komisijos 
pirm. V. Stanevičienė, Ant. J. Mik
šiai, Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-to pirm. B. Mačys su šeima 
ir mokyklos ved. K. Mileris.

PAS E. J. STEIBLIUS atšvęstas 
Ant. Verbicko 60-tasis gimtadienis, 
kuriame dalyvavo sukaktuvininko gi
minės ir draugai. Savo vedybų 35 
metų sukaktį Tėvo dienos proga at
šventė Alf. T. Bildos. Alf. Bilda yra 
“Stelco” pensininkas, praėjusią va
sarą dėl sveikatos pasitraukęs į pen
siją. Savo vedybų 30 metų sukaktį 
atšventė ir G. J. Krištolaičiai. Visą 
laika buvę aktyvūs lietuviškame gy
venime. dabar jau pensininkų dienas 
pradėjo mūsų kolonijos du lietuviai 
inžinieriai — J. Svilas ir A. Tumai- 
tis. Reikia tikėtis, kad dabar dar 
daugiau savo laiko jie galės pašvęsti 
lietuviškajai veiklai.

A V PARAPIJOS CHORAS kuklio
mis vaišėmis užbaigė savo veiklos se
zoną ir išsiskirstė vasaros atostogų. 
Choras turėjo labai darbingą savo 
veiklos pavasarį, nes reikėjo ruošti 
repertuarą Kanados Lietuvių Dienai, 
kur pasirodys jungtiniame chore su 
giesmėmis ir dainomis. K. M,

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9 Vi °/o
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/i % 
pensijų fondas 9’/2%

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

JA Valstybės
TARPTAUTINĖS MOTERŲ KLU

BU FEDERACIJOS — GFWC suva
žiavime New Orleans mieste birželio 
4-9 d. d. dalyvavo Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirm. Margarita 
Samatienė. Pernykščiame suvažiavi
me ji buvo pasiūliusi šiai tarptauti
nei moterų organizacijai įsteigti spe
cialu komitetą žmogaus teisėms gin
ti. New Orleans įvykusiame suvažia
vime buvo pranešta, kad toks komi
tetas jau esąs sudarytas ir kad jis 
laukia pranešimų apie žmogaus tei
sių pažeidimus, sunkią disidentų 
būklę koncentracinėse stovyklose, jų 
kankinimą psichiatrinėse ligoninėse. 
Komiteto patarėja yra pakviesta M. 
Samatienė. Į suvažiavimą buvo atvy
kusi ir Baltiečių Moterų Tarybos 
garbės pirm. G. Žilionienė.

LIETUVIU JAUNIMO PETICIJA 
Jungtinėms Tautoms, turinti apie 
150.000 parašų, birželio 15 d. buvo 
įteikta Edwardui Mezvinskiui — 
JAV atstovui Jungtiniu Tautu žmo
gaus teisių komisijoje. Parašai peti
cijai buvo surinkti prieš keletą me
tų, bet ligi šiol jų nepavyko įteikti. 
Dabar šį uždavinį sėkmingai atliko: 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos atstovai — Violeta Abariūtė iš 
Detroito, Jūratė Krokytė-Stirbienė 
ir Rimantas Stirbys iš Filadelfijos, 
Danutė Norvilaitė iš Niujorko ir 
Lietuvos vyčių atstovas William A. 
Sidtis iš Niujorko. Juos lydėjo PLB 
atstovas kun. K. Pugevičius ir JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušra Zerr, kuriai pavyko iš
sikovoti susitikimą su E. Mezvins- 
kiu. Peticijos tekstas, prašantis grą
žinti religines bei tautines žmogaus 
teises ir valstybinę nepriklausomy
bę sovietu okupuotam Pabaltijui, 
yra paruoštas anglų, vokiečių, ispa
nų ir portugalų kalbomis. įteikiant 
peticiją, buvo priminta, kad birželio 
15 lietuviams yra skaudžių prisimi
nimu diena: prieš 39 metus sovietai 
okupavo Lietuvą. pradėjo masinius 
trėmimus į Sibirą, lietuvių tautžu- 
dystę. Apskaičiuojama, kad šią pe
ticiją, turinčią 150.000 parašų, pasi
rašė tik apie 20.000 lietuvių. Visi 
kiti parašai priklauso svetimtau
čiams, kuriems buvo paaiškintos Lie
tuvą užgulusios skaudžios proble
mos. Daugiausia parašų — net 
57,3% surinkta JAV. Antroji vieta 
su 30,5% priklauso Kolumbijai, kur 
ypač daug dirbo J. Kaseliūnas ir 
kun. M. Tamošiūnas.

ATEITININKU FEDERACIJOS 
VALDYBA liepos 2 d. Brazilijon iš
siuntė Dainą Kojelytę padirbėti su 
vietiniais ateitininkais. Kadangi ji 
yra PLB valdybos sekretorė, susi
tiks ir su Brazilijos LB bei Brazili- 
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos va
dovais.

JAV VALSTYBĖS DEPARTA
MENTE lankėsi JAV LB delegacija 
— krašto valdybos pirm. A. Gečys, 
visuomeninių reikalų tarybos pirm. 
Aušra Zerr, o prie jų prisijungė ir 
Lietuvos vyčių atstovai — adv. E. 
Raskauskas ir J. Simanis. Delegaci
ją priėmė: valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas R. Europos reikalams R. 
L. Barry, R. Europos skyriaus direk
torius C. Schmidt, Pabaltijo valsty
bių skyriaus viršininkas T. Longo 
bei' kiti pareigūnai, tarp jų ir Baltų
jų Rūmų atstovė tautybių reikalams 
V. Mongiardo. Įteikti du memoran
dumai — vienas bendrinio pobūdžio, 
kitas dėl Lietuvos sienų žymėjimo 
valdiniuose JAV žemėlapiuose. Pir
majame memorandume buvo palies
tas Diplomatinės Lietuvos Tarnybos 
tęstinumo klausimas. Siūlyta pripa
žinti naujus diplomatus, užsienio pa
galbos forma parūpinti finansinę 
JAV paramą Lietuvos atstovybėms. 
Pareigūnų teigimu, tokią formulę 
surasti sunku dėl jos sudaromo pre
cedento ateičiai. Lietuvos žymėjimas 
žemėlapiuose esąs nevienodas, daug 
kur prieštaraujantis priverstinio jos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripa
žinimui. Buvo atkreiptas dėmesys į 
nelietuvišką Lietuvos vietovardžių 
rašymą. Siūlyta atsisakyti sovietų 
pateikiamos rusiškos transliteraci
jos. A. Zerr supažindino valstybės 
sekretoriaus pavaduotoją Pat Darien 
su Koalicija Išlaisvinti Petkui ir Ga
jauskui. Ilgiau sustota ties naujuoju 
Sovietų Sąjungos pilietybės įstaty
mu, ypač jo primetimu JAV pilie
čiams ir čia gimusiems išeivių tėvu 
vaikams. Pasak pareigūnų, tas įsta
tymas esąs studijuojamas. Ar bus 
pareikštas protestas sovietams, tebė
ra neaišku, nes tarptautiniai nuosta
tai pilietybės reikalais nėra griež.tai 
nustatyti. Visi JAV piliečiai, nesvar
bu kur jie būtų gimę, keliaudami į 
Sovietų Sąjungą, gali atsidurti šan
tažo pinklėse, JAV diplomatai juos 
gina, bet nevisada sėkmingai. Pokal
bis su JAV valstybės departamento 
pareigūnais truko pustrečios valan
dos.

Venecuela
LIETUVIU KULTŪROS KLUBO 

renginiams šiemet vadovauja Euge
nija Rudytė-Mažeikienė, į juos nu
mačiusi įtraukti daugiau jaunimo ir 
vaikų. Lietuvių kalbos mokymąsi ža
dama skatinti premijomis, kurios 
bus duodamos už paž.angą skaityme, 
pasakojime ir deklamavime. Planuo
jamas ir mėnesinis biuletenis jau
nimo reikalams. Kultūros Fondas 
šiemet išleido sieninį kalendorių su 
Venecuelos vaizdais, kurį spausdini
mui paruošė dr. P. Neniškis. Prie 
išleidimo daug prisidėjo ir V. Tumas 

su šeima. Kalendorius yra jubilėji- 
nis, pažymintis lietuvių įsikūrimo 
Venecueloje trisdešimtmetį. VLB 
leidžiama “Gairė”, redaguojama J. 
Kukanauzos, apgailestauja, kad ka
lendorius kažkodėl buvo išleistas ne 
lietuvių, o ispanų kalba.

Brazilija
“CRONICA DA IGREJA CATOLI- 

CA NA LITUANIA” — “LKB Kro
nikos" 32 nr. portugalų kalba išleido 
Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė 
kaip savaitraščio “Mūsų Lietuva” 
priedą. Įvadą parašė Sao Paulo vysk. 
D. L. M. de Almeida, SJ, parinkda
mas jam prasmingą antraštę: “Kro
nika — vieningumo ir bičiulystės 
ryšys”. Vysk. D. L. M. de Almeida 
skaitytojams primena didvyrišką lie
tuvių tėvynę, pagarbos nusipelniusią 
Brazilijos lietuvių bendruomenę. Pa
sak jo. su Lenkijoje gimusiu popie
žium Jonu Paulium II, turinčiu isto
rinių ryšių su Lietuva, žmonijos 
žvilgsnis keliom dienom nukrypo į 
karžygiškus krikščioniškuosius R. 
Europos kraštus. Vyskupas ragina 
Brazilijos katalikus ištikimybės ti
kėjimui pasimokyti iš lietuvių tau
tos. šiame pirmajame “LKB Kroni
kos" leidinyje portugalų kalba skel
biama 32 nr. medžiaga — “Žinios iš 
vyskupijų", “Keli duomenys apie 
Lietuvą”, “Iš LKBK archyvo”. Pir
masis viršelio puslapis papuoštas 
Lietuvos kankinių vyskupų nuotrau
ka. Leidinio tiražas — 2.000 egz. Jie 
bus išsiuntinėti Brazilijos vysku
pams, vienuolijų vadovams, politi
kams, spaudai, šiuo metu verčiamas 
“KLB Kronikos” 33 nr. Pirmuoju 
“LKBK" leidiniu jau pasinaudojo 
žurnalas “Avė Maria”, išeinantis Sao 
Paulo mieste.

Australija
JUNGTINIS BALTIEČIŲ KOMI

TETAS, šiais metais vadovaujamas 
V. Patašiaus, trėmimų Sibiran minė
jimą surengė Sydnėjaus latvių salė
je. Dalyvių susilaukta apie 600. Po 
įvadinio V. Patašiaus žodžio susikau
pimo minute buvo pagerbti žuvusieji 
baltiečiai. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Australijos liberalų partijos ko
miteto etniniams reikalams vice- 
pirm. adv. G. Ferrow, gerai susipa
žinęs su klastinga Sovietų Sąjungos 
politika. Tradicine dainų programą 
atliko estų, latvių ir lietuvių chorai, 
sol. Brigita Saiva ir deklamatoriai. 
Minėjimas užbaigtas Baltijos res
publikų himnais.

S Y D N Ė JAUS AKADEMIKIŲ 
SKAUČIŲ DRAUGOVĖ liepos 28- 
29 d. d. rengia studijų savaitgalį 
Heathcote skautų stovyklavietėje. 
Kviečiami ne tik skautai, bet ir šiai 
organizacijai nepriklausantys asme
nys. Paskaitas skaitys: prof. dr. V. 
Doniela — “Etikos problemos”, dr. 
D. Kairaitis — “Politinė veikla išei
vijoje”. dr. G. E. Kazokienė — “Iš
vykų į Lietuvą reikšmė jaunimui”. 
Jos bus užbaigtos diskusijomis. Pla
nuojami ir kiti renginiai.

ETNINIŲ GRUPIŲ KONCERTAS 
Pcrtho mieste įvyko gegužės 31 d. 
Dalyviai su kaupu užpildė 2,000 vie
tų turinčią salę. Lietuviams atstova
vo tautinių šokių grupė “Šatrija”, 
entuziastiškai sutikta žiūrovų. Kon
certo proga buvo surengta lietuvių 
tautodailės parodėlė priesalyje ir 
vietinio CBA banko vitrinoje. Jos 
rūdiniais pasirūpino ponios — Cižei- 
kienė, Garnienė, Kasputicnė, Liuti
kienė ir Steckienė.

Britanija
LONDONO BALTIEČIŲ TARYBA 

birželio 10 d. lietuvius, latvius, es
tus ir jų bičiulius anglus pakvietė į 
sibirinių trėmimų minėjimą St. Mar- 
tin-in-the-Fields šventovėje. Iš bal
tiečių diplomatų dalyvavo Lietuvos 
atstovas V. Balickas ir Estijos atsto
vė A. Tani. Ekumenines pamaldas 
už žuvusius baltiečius laikė katalikų 
kunigai — latvis P, Cirsis, dr. J. Sa- 
kevičius, MIC, ir estų liuteronų de
kanas dr. J. Tani. Pamokslas buvo 
šios šventovės klebono kun. A. 
Williamso. Muzikos intarpais pamal
das paįvairino estas smuikininkas J. 
Liivoja. Prieš pamaldas baltiečių 
jaunimas prie altoriaus atnešė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas.

BRADFORDIECIŲ EKSKURSIJĄ 
į IV PLJ Kongreso renginius Lon
done liepos 14-15 d. d. organizuoja 
“Vyčio” klubo valdyba. Ekskursantai 
turės progą dalyvauti kongreso ati
darymo koncerte, susipažinimui skir
to vakaro šokiuose ir iškilmingose 
kongreso Mišiose.

EUROPOS RAJONO jubilėjinė 
30-toji lietuvių skautų stovykla, su
sieta su jaunimo kongresu, įvyks 
liepos 28 — rugpjūčio 4 d, d. Lietu
vių Sodyboje. Tikimasi svečių ir iš 
užjūrio šalių. Stovyklos vadovai — 
J. Alkis, J. Maslauskas, D. Traškytė, 
R. Juozelskis, G. O’Brien, A. Jaki
mavičius. Dvasios vadas — kun. A, 
Geryba, Ūkine dalimi rūpinsis A. 
Gerdžiūnas, J. Gerdžiūnienė ir B. 
Butrimas.

MANČESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBE gegužės 19 d. posėdžiavo fi
latelistų draugijos “Vilnius” nariai. 
Buvo aptarti ateities planai, ku
riuos saisto nedidelis narių skaičius 
ir ribotos lėšos. Naujon “Vilniaus” 
valdybon dvejų metų kadencijai iš
rinkti: pirm. L. Pūras, sekr. H. At. 
Vaines, ižd. S. Lauruvėnas, revizoriai 
— A. Jakimavičius ir K. Minutas.
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1979 m. birželio 11 <1. Niujorke JAV atstovybėje prie Jungtinių Tautu lietuvių jaunimo delegacija įteikė Ed
uardui Mezvinsky, JAV atstovui Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komisijoje, 144,00 parašų prie pareiškimo, kuria
me prašoma nepriklausomybės Lietuvai. Nuotraukoje iš kairės: Violeta Abariūtė, Danutė Norvilaitė, Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė, Rimantas Stirbys, Edward Mezvinsky, Aušra Zerr, kun. Kazimieras Pugevičius, William Sidtis. 
Peticiją suorganizavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Nuotr. L. Tamošaičio

Jaunimo kongreso žinios

Redaguoja — LAIMA BERŽINYTĖ ir DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ

Lituanistinis vasaros seminaras
Šią vasarą, rugpjūčio 5-19 d. 

d.. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių Centras ruošia 
šeštąjį lituanistikos seminarą.

Lituanistinių studijų vasaros 
metu mintis kilo Dainavoje. Su
sirinkęs jaunimas tarėsi, kaip 
sudaryti galimybes tobulintis 
tiems, kurie yra baigę lituanis
tines mokyklas ar kursus. Taip 
1974 m. buvo surengtas pirma
sis seminaras.

Paskirtis
Lituanistinis seminaras yra 

rengiamas jaunimui, baigusiam 
gimnaziją, jieškančiam progos 
gilintis lituanistiniuose daly
kuose. Seminaras taikomas 
tiems, kurie laisvai kalba, skai
to ir rašo lietuviškai ir yra pa
sirengę lankyti universitetinio 
lygio kursus.

Programa
Seminaro programa yra skirs

toma Į tris pagrindines sritis: 
lietuvių kalbą., lietuvių litera
tūrą ir Lietuvos istoriją. Šią va
sarą dalyviai galės rinktis iš 10 
kursų ir privalės imti mažiau
siai keturis — bent po vieną iš 
minėtų sričių. Vakarais bus 
specialios paskaitos, diskusijos 
ir kita programa, bet daugiau
sia laiko bus skiriama indivi
dualiom studijom.

Seminaro vieta
"Loyola of the Lakes" yra 

amerikiečių jėzuitų kunigų 
tvarkomi rekolekcijų namai ke

“Kovojam už laisvę — Petkaus, Sadūnaitės. Drąsos!” Taip bylojo plakatai 
Kanados lietuvių demonstracijoje prie Sov. Sąjungos pasiuntinybes Otavoje, 
kur dalyvavo daug jaunimo Nuotr. D. Skukauakaitės

li kilometrai į pietus nuo Akro- 
no miesto Ohio valstijoje. JAV 
vidurvakariuose. Vieta lengvai 
pasiekiama sausumos arba oro 
keliais. Akrone yra autobusų 
stotis; lėktuvai leidžiasi Akron- 
Canton aerodrome. Tai nuošali 
vieta, toli nuo miesto triukš
mo. supama ūkių, paskendusi 
tarp neaugštų kalvų ir ežerų. 
Namai yra aprūpinti visais 
bendrabučio patogumais 
maistu, patalyne, rankšluos
čiais.

Registracija
S e m i n a r u i regisi ruojama- 

,sį paštu, užpildant specialią an
ketą ir ją pasiunčiant PLJS Ry
šių Centrui, drauge su negrą
žinamu $15.00 registracijos mo
kesčiu. Rcgistruojamasi nema
žiau kaip dieni savaitėm. Semi
naro mokestis yra $130.00. 
įskaitant registraciją. Kursan
tai renkasi sekmadienį, rugpjū
čio 5 d., ir skirstosi sekmadie
nį.- rugpjūčio 19 d.

Pagalbinės priemonės
Dalyvių patogumui veiks bib

lioteka. periodikos kioskas, 
magnetofoteka bei knygynas, 
kur bus galima įsigyti vadovė
lius paskiriems kursams ir kitų 
naudingų lietuviškų knygų. Vi
si dalyviai iš anksto gaus semi
naro Vadovą, kuriame pateikia
ma ūkinė informacija, kursų 
aprašymai bei bibliografijos, 
lektorių biografijos, žemėlapis 
ir pan.

Įskaitos
Norintieji gauti įskaitas (un

dergraduate credit — Lithua
nian culture N civilization! iš 
Kento valstybinio universiteto 
turi užmokėti atskirą, papildo
mą mokestį už tris arba šešias 
valandas. Įskaitos skaičiuoja
mos pagal ketvirčio me semest
ro ar trimestro i sistemą.

Finansinė pagalba
Dėl finansinių sunkumų ne

galį užsimokėti seminaro mo
kesčio kursantai gali kreiptis į 
šiuos fondus:

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Daužvardžio Fondas, c o Anta
nas Saulaitis. S.I. 5620 South 
Claremont. Chicago. IL 60636. 
ISA: Vydūno Jaunimo Fondas 
(skautams). c o A. Miltinas. 
440 Roe Court. IL 60515. USA; 
"Ateities" šalpos Fondas tatei- 

tininkams'. c o dr. Vacys šau
lys. 2639 West 86th Street. Chi
cago. 11. 60652. USA.

Kursai
Seminare bus pirmoje vieto

je dėstoma lietuvių kalba 
linksniai, prielinksniai, rašyba, 

skyryba, kalbos kultūrai. Lek
toriumi bus kun Juozas Vaiš- 
nys. S.J Vertimų ir fonetikos 
pratyboms vadovaus dr. Anta
nas Klimas. Lietuvių literatū
ra dėstys dr. Henrikas Nagys 
poezijos klasikai . dr. Ilona 

Gražytė ■ Maziliauskienė lietu
viu romanas1. Jurgis Blekaitis 
dramos teatras1, dr. Rimvydas 

Šilbajoris santykis tarp teksto 
ir skaitytojo!, dr. Benediktas 
Mačiuika XX š Lietuvos isto
rija ■.

Registracijos mokestis
Registracijos mokestis — 15 

JAV dol. ■ įskaitomas į semina
ro mokestįi. Prašome užsire-? 
gistruoti iki liepos mėn. 15 d., 
užpildant anketą ir pasiunčiant 
su mokesčiu: P.ILS Ryšių Cent
ras. 2422 West Marquette Road. 
Chicago. IL 60629. USA.

Iš anksto siunčiami čekiai ir 
piniginės perlaidos JAV dole
riais rašomi: PLJS Ryšių Cent
ras i nesiųskite pinigų ar pašto 
ženklų . Likusi suma, mokama 
atvykus į seminarą, rašoma: 
Loyola of the Lakes.

Neužmirškite: iš anksto ne
užsiregistravusieji į seminarą 
n e p r i i main i, N e p ranešu s i e m s 
apie atvykimo priemones semi
naro vadovybė neužtikrina pa
sitikimo. PLJS Ryšių Centras

IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Kanados lėšų tel
kimo komitetas sėkmingai su
rinko jam nustatytą $10.000 
iJĄV* sumą, kuri buvo įteikta 
PLB pirmininkui Vytautui Ka- 
mantui birželio 2 d. Toronte per 
Pasaulio Lietuvių Dienų organi
zacinio komiteto posėdį. Lėšų 
telkimo vajus tęsiamas iki lie
pos 15 d. Surinktos lėšos bus 
panaudotos Kanados lietuvių 
jaunimo atstovų bei vienetų ke
lionei į kongresą finansuoti. Au
kotojų sąrašas bus paskelbtas 
netolimoje ateityje, užbaigus 
lėšų telkimo vajų.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba nusprendė 
kviesti asmenis vadovauti Įvai
rioms jaunimo kongreso atsto
vų suvažiavimo sesijoms. Pagal 
PLJS statutą, visus komisijų 
narius tvirtina kongreso atsto
vai savo pirmajame suvažiavi
me, kuris Įvyks kongreso sto
vykloje Anglijoje. Atstovai tu
ri teisę komisijas papildyti ar
ba atrinkti asmenis, kuriuos jie 
nori. Kad kongresas praeitų 
kuo darbingiau ir geriau, PLJS 
valdyba iš anksto kviečia sekan
čius asmenis Į komisijas:

Prezidiumas (vadovauja kon
greso suvažiavimuose): Petras 
Kisielius (JAVi. Rasa Lukoše- 
vičiūtė (Kanada) ir Rimgaudas 
Juraitis (Brazilija1.

Mandatų komisija (skaičiuo
ja balsus bei tikrina ar yra su
sirinkęs kvorumas): Eduardas 
Meilus (JAV . Tristan Sima- 
nauskas (Argentinai. Nilza Gu- 
zikauskaitė (Brazilija). Karoli
na Masiulytė (Prancūzija).

Nutarimų komisija (paruošia 
atstovų svarstymui ir balsavi
mui visus' kongreso nutarimus 
bei rezoliucijas i: Monika Bal
čiūnaitė (Argentina). Linas Ko
jelis (JAV), Kęstutis Ivinskis 
(Vokietijai. Arvydas žygas 
(JAVi. Jonas Podvoiskis (Angli
jai. Mindaugas Mačanskas 
(Urugvajus). Kęstutis Slotkus 
(Kolumbijai. Danguolė Juoza
pavičiūtė (Kanada).

Sekretoriatas (rašo protoko
lus bei tvarko rašymo darbą1: 
Julija čeginskaitė (Švedija). Li
nas Rimkus (JAV'. Laima Ber- 
žinytė i Kanadai. Daina Penkiū- 
naitė (JAV . Rūta Girdauskaitė 
(Kanada1. Vita Musonytė (JAV1. 
Saulius Kubilius (Italija*.

Kandidatų komisija (suranda 
sekančią PLJS valdybą ir pa
ruošia siūlymą, liečianti V 
PLJK vietą ir laikai: Emilija 
Sakadolskienė (JAV). Marytė 
Dambriūnaitė-Šmitienė (Vokie
tijai. Zita Prašmutaitė (Austra
lijai. Aleksandras Valavičius 
(Brazilijai. Paulius Kuras (Ka
nadai.

• IV PL.JK Venecuelai atsto
vaus: Virginija Ignatavičiūtė. 
Regina Zavadskaitė. Elena Ba
ronaitė. Louis ■ Statkus-Rosales. 
Pastarieji du atstovai šiuo metu 
mokosi Vasario 16 gimnazijoje.

Kanados lietuvių demonstracijoje prie -Sov. Sąjungos ambasados Otavoje 
'iena moksleivė padeda sovietu teritorijoje Sv. Raštą, skirtą Viktorui Pet
kui Sibire Nuotr. D. Skukauskaitės

• IV PLJK "Draugo” atstovė 
bus Emilija Sakadolskienė. Ji 
taip pat yra JAV jaunimo kon
greso atstovė. “Tėviškės Žibu
riams” atstovaus Laima Berži- 
nytė ir Danguolė Juozapavičiū
tė. kurios yra ir Kanados lietu
vių jaunimo atstovės. “Šalti? 
niui" atstovaus Ona Verbickai- 
tė ir Romas Juozelskis, abu Bri
tanijoje išrinkti kongreso atsto
vais.

• Jaunųjų kūrėjų vakaras 
įvyks kongreso metu Koenig- 
steine (Vakarų Vokietijoje), lie
pos 27 d. Tą vakarą programą 
atliks: Beatrice Bacevičiūtė iš 
Brazilijos (klasikinė gitara), 
Mirga Bankaitytė iš JAV (solo 
kanklės). Regina Giniotienė iš 
Kanados (išraiškos šokis). Vero
nika Kriaušaitė iš Kanados 
(pianinas). Eglė Juodvalkytė iš 
Vokietijos (savo poezija), Vio
leta Maksvytytė iš Australijos 
(išraiškos šokis). Kristina Grab- 
nickaitė iš JAV (pianinas). Šiuo 
metu baigiama tartis dar su ki
tais programos atlikėjais.

• IV PLJK uždarymo metu 
ruošiama jaunųjų menininkų 
paroda. Paveikslai bus išstatyti 
Koenigsteine (liaus der Begeg- 
nung) liepos 27-29 d.d. Lig šiol 
sutiko dalyvauti: Jūratė Lem- 
kienė iš Vokietijos (tapyba), Ro
mas Žaliukas iš Vokietijos (pai
šyba1. Snaigė Šileikienė iš Pran- 
cūzijos-Kanados (grafika). Li
nas Kojelis iš JAV (politinė ka
rikatūrai. Petras Ramanauskas 
iš Vokietijos (paišyba) ir Elena 
Baronaitė iš Venecuelos. (paišy
ba*.

• Rašytojas lechokas Meras 
iš Izraelio atvyksta i Angliją bei 
Vokietiją ir dalyvaus IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongrese.

« Bilietus į jaunimo kongre
so atidarymo koncertą (liepos 
14 d.. 14.00 v.. Queen Elizabeth 
Hall1 ir šokių vakarą i tą pačią 
dieną 19.30 v.. Kensington 
Town HalL jau dabar galima 
užsisakyti. Koncerto bilietų kai
nos: 2 sv.. 3 sv.. ir 5 sv. Įėjimas 
į šokius 3 sv. Užsisakant bilie
tus paštu, prašoma prisiųsti če
kį arba perlaidą "Lithuanian 
Youth Congress" vardu ir sau 
adresuotą voką, kurį su bilie
tais galėsite atsiimti Lietuvių 
Namuose — Lithuanian House 
Ltd., 2 Ladbroke Gardens. Lon
don Wil 2PT.

Rūta-Ona Šifllytė

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO f
(SKAITYTOJUI: |

1. Ar esate Kanados Lietuvių Fondo f 
| narys? |
I 2. Ar žinote, kad jnašai į Kanados 1 
L Lietuvių Fondę atleidžiami nuo < 

pajamų mokesčio (income tax)? | 
«SSW3X»

Kas jaudins kongreso jaunimą?
Jaunimo kongresų reikšmė ir 

tikslas nėra visados aiškūs, nes 
informacijos pateikiamos tokiu 
būdu, kuris esminių klausimų 
neliečia.

Galbūt vienas didžiausių ne
aiškumų yra kongreso atstovų 
paskirtis: koks jų uždavinys, 
kodėl jie yra remiami savo 
krašto ir PLB? Jie važiuoja at
stovauti savo gyvenamojo kraš
to lietuvių jaunimui. Bet kur 
jie savo kraštų jaunimo nuomo
nes bei nuotaikas pareikš, ko
kius klausimus svarstys?

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimas Įvyks 
konrgeso metu ir vadinsis stu
dijų dienomis, šių dienų pro
grama yrą suskirstyta i ketu
rias pagrindines dalis. Trys da
lys skirtos gvildenimui politi
nių. visuomeninių ir kultūrinių 
temų. Ketvirtoji dalis numaty
ta PLJS veiklai — valdybos 
pranešimams, naujos valdybos 
rinkimams, būsimo kongreso 
vietos ir laiko parinkimui.

Šiaurės Amerikos lietuvių at
stovų suvažiavime Klevelande 
š.m. gegužės 19-20 d.d. iškilo 
keturios temos, kurios susilau
kė daugiausia dėmesio.

Kaip galima veikti jaunimo 
tarpe, kai dauguma dabartinio 
jaunimo tik savo krašto kalba 
tesusikalba? Ar mūsų jaunimo 
sąjungos turėtų vartoti lietuvių 
ir gyvenamojo krašto kalbas, 
kad daugiau jaunimo sutelktų? 
Jeigu taip, tai kuri kalba turėtų 
būti vartojama tarptautiniuose 
lietuvių jaunimo suvažiavimuo
se? šie klausimai, be abejonės, 
iškils ne tik jaunimo kongreso 
studijų dienose, bet ir kituose 
renginiuose, kuriuose dalyvaus 
antros ir trečios kartos jauni

Vykstantiems į kongresą
Nurodymai, kaip pasiekti kongreso stovyklą Anglijoje

Iš Britanijos Londono Į Straw
berry Hill maždaug kas valandą 
važiuoja traukinys iš Waterloo 
stoties.

1. Iš Heathrow aerodromo į 
Waterloo stotį— autobusu ar
ba požeminiu traukiniu (under
ground). a. Autobusu: tiesiai į 
Victoria stotį, tada požeminiu 
“District” linija (į rytus) iki 
“Embankment”: persėsti į 
Northern liniją (į pietus). Pir
ma stotis bus Waterloo, b. Po
žeminiu is Heathrow: Piccadilly 
linija (į rytus)' iki South Ken
sington (kartais važiuoja du 
skirtingi traukiniai, reikia va
žiuoti tuo, kuris į centrą važiuo
ja); South Kensington stotyje 
persėsti į District liniją (į ry
tus) iki Embankment; persėsti į 
Northern liniją (į rytus) iki Wa
terloo.

2. Iš Gatwick aerodromo trau
kinys važiuoja į Victoria stotį. 
Iš ten važiuoti požeminiu Dist

mas iš trylikos laisvojo pasau
lio kraštų.

Minėtame Klevelando suva
žiavime iškilo ir kitas aktualus 
klausimas, būtent, santykiavi
mas su dabartine Lietuva: koks 
jis yra ir koks turėtų būti. Bu
vo daug ir aštrių pasisakymų. 
Jų greičiausiai netruks ir kon
greso metu.

Paskutinėje kongreso studijų 
dienų dalyje iškils taip pat vi
sus dominantis klausimas, bū
tent, kur bus rengiamas penk
tasis pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas ir kas sudarys naują 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdybą?

Kad nauja valdyba būtų 
veiksminga, turi būti susipaži
nusi su visomis lietuvių organi
zacijomis, institucijomis, politi
nėmis sistemomis ir įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo būkle 
bei veikla. Ji taip pat turi būti 
pasiruošusi įgyvendinti IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso nutarimus.

Kanados lietuvių jaunimo at
stovai šiame kongrese siūlys 
penktąjį pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą rengti Kanado
je už ketverių metų. Jie tai siū
lys, remdamiesi savo organiza
cine patirtimi ir pajėgumu. Jų 
nuomone, vienas svarbiausių 
dalykų veikloje — įjungti kuo 
daugiau jaunimo į tą veiklą 
tarptautiniu mastu. Tai yra 
kartu ir jaunimo kongresų už
davinys — sutelkti lietuvių jau
nimą, sustiprinti lietuviškąjį jo 
atsparumą, išjudinti bendrai 
veiklai ir įsijungti lietuviškon 
visuomenėn.

Paulius Kuras,
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas

rict linija (į rytus) iki Embank
ment, persėsti į Northern lini
ją (į pietus) iki Waterloo.

3. Iš Waterloo traukinių sto
ties į Strawberry Hill: Straw
berry Hill yra lyg ir Twicken
ham miesto priemiestis. Twic- 
kenhame yra dvi stotys: viena 
Twickenham, o antra Twicken
ham-Strawberry Hill. Reikia iš
lipti šioje stotyje.

4. Į St. Marry’s College (sto
vyklavietė) nuo Strawberry Hill 
stoties yra tik du ar trys blo
kai. Eiti pagrindine gatve (kai
re puse iš stoties) ir tada pir
ma ar antra gatvė (dešinėje) at
sidursite St. Mary’s College.

Informacijų Anglijoj kreipki
tės šiuo adresu: IV PLJK būsti
nė, Lietuvių Namai, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. 
Tel. 01-7272470. Požeminio sto
tis: Notting Hill Gate.

Paruošė KLJS informacijos 
skyriui Laima Beržinytė-
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"Ar kalbate lietuviškai?” - '’Lithuanian hr Beginners”
Naujas metodiškai paruoštas vadovėlis vaikams ir suaugusiems, besimokantiems lietuvių kalbos

Torontietis mokytojas A. Rin
ktinas, savo laiku visuotinai 
naudotų “Kregždučių” autorius, 
išėjęs Į pensiją vėl grižo prie 
rašymo vadovėlių, kuriems eilę 
metų nebeturėjo laiko dėl dar
bo lietuviškose bei angliškose 
mokyklose ir dalyvavimo visuo
meninėje veikloje. Pirmasis jo 
darbas buvo užpildymas spra
gos, kuri jau eilę metų buvo 
jaučiama, būtent, paruošimas 
ir išleidimas vadovėlio lietuviš
kai nemokantiems arba mažai 
temokantiems, šis vadovėlis, 
pavadintas “Ar mokate lietuviš
kai?” — “Lithuanian for Begin
ner^’, ką tik išėjo iš spaudos. 
Ta proga “TŽ” atstovas turėjo 
su autoriumi pasikalbėjimą, ku
ri čia ir perduodame skaityto
jams.

— Kaip seniai nešiojotės tą 
idėją ir kada praktiškai pradė
jote ją vykdyti?

— Vadovėlio nemokantiems
reikalą visi mokytojai jaučia
me jau seniai. Man tas reikalas 
ypač išryškėjo prieš porą metų, 
kai Augštesniuose Lituanisti
niuose Kursuose Toronte pradė- 

‘ jo veikti (iki šiol veikianti ir di- 
' dėjanti) lietuviškai nemokančių 

klasė. Tada ir pasiryžau toki va- 
’ dovėli parašyti tuoj pat, kai tik 

turėsiu laiko. Darbą pradėjau 
1977 m. rudeni. Taigi, reikėjo 
beveik dvejų metų, kol knygos 
išvydo šviesą.

— Vartojate daugiskaitą 
“knygos”, o ir ant stalo matau 
net penkis gabalus — ar tai vis 
tas pats vadovėlis?

— Dar prieš pradėdamas ra
šyti, mokyklose pamačiau, kad 

■ lietuviškai nemokančiųjų kla
sių mokiniai yra nepaprastai 
įvairūs: pradedant mišrių šeimų 
vaikais, ateinančiais į parengia
mąjį lituanistinės mokyklos sky
rių (vaikų darželį), ir baigiant 
gimnazijų mokiniais bei mišrių 
šeimų nelietuviškomis pusėmis, 
ateinančiomis į Augštesniuosius 
Lituanistinius Kursus. Bent mi
nimaliai prie visų prisitaikant, 
būtų reikėję leisti keturis vado
vėlius: vaikų darželiui i paveiks
lų knygai, pradžios mokyklai, 
gimnazistams ir suaugusiems. 
Savaime aišku, kad dėl darbo ir 
lėšų tai. bent tuo tarpti, buvo ne
įmanoma. Tada susidomėjau 
Ontario provincijos patirtimi: 
joje leidžiamas vienas vadovėlis 
kelių dalių, o šalia to duodamas 
kiekvienam amžiaus lygiui tin
kamas darbo sąsiuvinis. Kad 
mokytojui būtų lengviau, pride
damas ir mokytojo vadovėlis.

Na. bet imkime knygas į ran
kas ir pasižiūrėkime. Storiausia 
knyga, turinti 22-1 puslapius, 
yra pagrindinis vadovėlis. Jis 
yra trijų dalių. Pirmoji dalis 
skirta fonetikai. Iš pirmo žvilgs
nio toji dalis atrodo lyg ele
mentorius. Iš dalies jis toks ir 
yra. nes mūsų rašyba yra taip 
pat fonetinė, t. y. kaip tariame, 
taip ir rašome i priešinga anglų 
rašybai).

— Jei šis vadovėlis skirtas ir 
suaugusiems, ar jūs manote, kad 

’ ir suaugusieji turėtų pradėti 
mokytis kalbos nuo elementari
nės fonetikos?

— Taip. Visi modernieji sve
timųjų kalbų mokymo institutai 

; tai pataria, nes tik gerai įsisavi
nus svetimosios kalbos fonetiką 
yra galima sklandžiai ta kalba 
kalbėti.

Antroji vadovėlio dalis yra 
skaitymai artimiausios aplinkos 
temomis. Pradedama nuo šei
mos ir savųjų namų, toliau ei-

Dalis Amerikos Lietuviu Bibliotekos leidyklos narių, dalyvavusių metiniame narių susirinkime birželio 2 d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje. Priekyje sėdi (viduryje) autoriai — dr. Dovydas Fainhauzas. Alina Skrupskelienė. 
Bronius Kviklys ir mecenatai — dr. Antanas Belickas (kairėje) ir Liudas Simaitis (dešinėje'. Grupėje matosi 
ir naujai išrinktosios leidyklos tarybos nariai: Antanas Dundzila. Petras Aleksa. Saulius Girnius. Algimantas Ke 
zys ir Vincas Lukas Nuotr. Viliaus Dundzilos

Kai perkate ar parduodate automobilj privačiai, 
rankos paspaudimas ir sąskaita nereiškia, kad 
jau viskas sutvarkyta.

Jei esate pardavėjas, turite pasirūpinti, kad 
savininko pasikeitimas būtų tinkamai registruotas 
eismo bei komunikacijos ministerijoje. To reikalauja 
jūsų pačių interesas.

Jeigu tai nėra padaryta, visi baudos lapeliai 
savaime įrašomi jūsų vardu. Jeigu jų nepaisysite, 
galite būti suimtas už baudos nemokėjimą. Taip 
pat galite būti įveltas į civilinę bylų, jei parduotajam 
automobiliui įvyktų nelaimė.

Jei esate pirkėjas, taip pat jūsų interesas 
reikalauja įregistruoti nuosavybės pasikeitimą. Abu 
— pirkėjas ir pardavėjas turėtų nuvykti į eismo ir

komunikacijos ministerijos (Ministry of Transporta 
tion and Communication) leidimų įstaigą ir 
asmeniškai perduoti nuosavybę.

Nemokama knygelė "Buying or Selling a Car 
Privately" yra gaunama visose minėtose ministerijos 
leidinių įstaigose. Taip pat ją galima gauti, rašant 
šiuo adresu:

Public and Safety Information 
Branch, Ministry of Transportation 
and Communications, 1201 Wilson Ave., 
Downsview, Ontario M3M 1J8.

James Snow, 
Minister of Transportation 
and Communications

Ontario

narna j krautuves ir pagaliau Į 
gamtą. Ir vėl gal kai kas pasa
kys, kad tokie dalykai suaugu
siems ar nebus juokingi. Nema
nau. Juk suaugusieji kaip tik ir 
ateina Į kursus tam, kad išmok
tų ne Šekspyrą versti lietuviš
kai, bet pasimokyti kasdienės 
kalbos, šie skaitymai gali tikti 
ir lietuviškai mokančių klasėms 
(II — III skyriui).

Trečioji vadovėlio dalis yra 
gausiai iliustruotas žodynas, ap
imantis visus sunkesnius žo
džius, esančius vadovėlyje ar 
darbo sąsiuviniuose, iš viso per 
1500 žodžių, sudėstytų lietuviš
kai — angliška ir angliškai — 
lietuviška tvarka.

— Kodėl yra trys darbo są
siuviniai — nemažiau ir nedau
giau?

— Galėjo būti daugiau. Gal 
ateityje to ir reikės. Šiuo atve
ju pirmasis darbo sąsiuvinis A. 
raudonu viršeliu, yra iš tikrųjų
paveikslų spalvojimo knyga, 
nes to amžiaus vaikai nemoka 
nei skaityti, nei rašyti jokia kal
ba. Spalvojant paveikslėlius, 
mokomasi lietuviškų žodžių ir 
pirmojo lietuviško rašto.

Antrasis darbo sąsiuvinis B, 
žaliu viršeliu, skirtas žemesnių
jų pradžios mokyklos skyrių 
mokiniams. Jie jau moka skaity
ti ir rašyti angliškai, tad su šiuo 
sąsiuviniu atbaigia lietuviškąjį 
skaitymą ir pradeda lengvus 
gramatikos pratimus.

Trečiasis sąsiuvinis C. gelto
nu viršeliu, skirtas gimnazis
tams ir suaugusiems. Prilei- 
džiant, kad jie pakankamai mo
ka anglų kalbos gramatikos, čia 
surišami angliškosios ir lietu
viškosios gramatikos faktai, nes 
visos gramatikos pagrinde juk 
turi klasikinę lotynų kalbos gra
matiką. Todėl šis darbo sąsiuvi
nis spausdintas dviem kalbom.

— Kaip darbo sąsiuviniai su
siejami su vadovėliu?

— Tam yra Mokytojo vado
vas, paruoštas dviem kalbom. 
Salia bendrų metodinių pasta
bų. čia einama pagal vadovėli 
iš pamokos į pamoką t iš viso yra 
112 pamokų), paaiškinant ką ir 
kaip atlikti.

— Kitos rūšies klausimas: 
kaip sekėsi su lėšomis tam dido
kam leidiniui?

— Šio vadovėlio su priedais 
paruošimas. surinkimas ir 
spausdinimas išėjo brangus, 
nes specialus darbas su dauge
liu paveikslų ir šriftų, antra, 
nežinant rinkos spausdinta ne
didelis egzempliorių skaičius. 
Laimei, iš lederacinės Kanados 
vyriaus)bės gauta pusė reikalin
gų lesu. Antrą puse turėjo, pa
sak federacinės vyriausybės. su
dėti patys lietuviai. Tuo reikalu 
buvo kreiptasi į pagrindines Ka
nados lietuvių finansines insti
tucijas bei pajėgesnes organi
zacijas Toronte: Kanados. Lie
tuvių Hondą. Prisikėlimo ir 
"Paramos" bankus. Lietuvos 
Kankinių parapija. Lietuviu 
Xanuis. Kl.B Toronto apylin
kės valdybą. Lietuvių Gydytojų 
Sąjungą. Hamiltone ir Montrea- 
lyje į vietinius lietuviu ban
kus. Deja, reikalu suprato ir iš
leidimą parėmė tik Toron'o 
''Parama". Prisikėlimo parapi
jos bankas ir Lietuvos Kankinių 
parapija. Kanados Lietuvių 
Fondas; paskirstos iš pelno 
SI5.000. vadovėliui, iš kurio vai
kai mokytųsi lietuviškai, pasky
rė tik $200. Gydytoju Sąjunga 
atsiprašė, nes šiuo metu netu
rinti pinigų, o visi kiti nė neat-

Mokytojas ANTANAS RINKŪNAS. 
parašęs ir išleisdinęs dvikalbį vado
vėli “Ar kalbate lietuviškai — Eng
lish for Beginners”

Amerikai sutarti pasirašius
Musų bendradarbio 

pranešimas iš Vašingtono

Neseniai prezidentas Cartė- 
ris Vienoje su sovietų diktato
riumi Brežnevu pasirašė stra
teginės ginkluotės ribojimo su
tartį ir. vos spėjęs grįžti į Va
šingtoną. tą patį vakarą JAV 
kongrese pasakė kalbą, trans
liuojamą per visus televizijos 
tinklus. Prezidento kalbos iš
klausyti į kongreso rūmus, ša
lia atstovų, buvo pakviesti vy
riausybės nariai ir diplomati
nis korpas. Jų tarpe dalyvavo 
ir Lietuvos atstovas dr. S. Bač- 
kis.

Kol kas^ar labai netikra, ar 
senate, tvirtinant sutartį, už ją 
pasisakys du trečdaliai senato
rių. Todėl prezidentas ir Bal
tųjų Rūmų štabas labai sten
giasi paveikti visuomenę, jų 
tarpe ir etnines grupes, kad 
SALT sutartis Amerikai yra 
naudinga, kad Amerika, ją pa
sirašydama. ne pralaimi, bet 
laimi Įtikinta visuomenė savo 
keliu turėtų paveikti savuosius 
senatorius, kad jie pasisakytų 
už sutartį.

Tokiu tikslu ir "TŽ" bendra
darbis Vašingtone birželio 7 d. 
buvo pakviestas pusryčių į Bal
tuosius Rūmus, ilgoką įžanginį 
reportažą jau paskelbiau. O da
bar prie paties tikslo.

Vos spėjus pavalgyti pusry
čius. pas mus atėjo ir vienas 
augščiausių Baltųjų Rūmų šta
bo pareigūnų, prezidento pata
rėjas krašto saugumo reika
lams dr. Z. Brzezinskis. Regis. 
Sovietų Sąjungą) jis nėra labai 
priimtinas, nes būdamas kilęs 
iš lenku tėvų, dabartinę tikro
vę geriau pažįsta už kitus, ypač 
dabartinius Baltųjų Rūmų par
eigūnus. kurių dauguma kilę iš 
prezidento Garterio gimtosios 
Georgijus valstijos.

Beje. mums pakviestiesiems 
dr Z Brzezinskis pasisakė uz 
sutartį. Esą sutartis sudarysian
ti pagrindus ateities saugumui 
ir pasaulio pastovumui, būsian
ti sustabdyta pavojingų ginklų 
gamyba. Be sutarties pasaulis 
butų netikras, tie to. Amerika 
turi stipresnę ekonomiją ir tuo 
yra galingesnė uz Sovietų Są
junga. Dr Z Brzezinskis užtik
rino. kad \merika turi visas 
priemones sekti sovietus, ar jie 
sutarties nelaužys.

Atsakęs i tris mažiau reikš
mingus klausimus ir kiekvie

sakė. Ir taip vadovėlis išėjo iš
vaizdos atžvilgiu netoks, koks 
buvo planuotas — be spalvotų 
paveikslėlių ir kietų viršelių.

— Kur vadovėlis gaunamas ir 
kokiomis kainomis?

— Paštu užsisakyti galima 
Kanadoje šiuo adresu: “Ar kal
bate lietuviškai". 1011 College 
St.. Toronto. Ont.. M6H 1A8: 
JAV-se: JAV LB švietimo tary
boje. Pavieniai egzemplioriai 
gaunami pas platintojus ir “T. 
Žiburių" administracijoje. Per
kant pavieniais egzemplioriais, 
kainos tokios: pagrindinis vado
vėlis S4. darbo sąsiuviniai B ir 
C po $2.80. darbo sąsiuvinis A 
82.00. mokytojo vadovas 83.20.

— Pabaigai, kokie tolimesni 
Jūsų planai?

— Jų būtų keli, bet pirmiau
sia reiks išleisti garsines juoste
les. einančias su minimu vado
vėliu. V. J.

nam paspaudęs ranką, prezi
dento patarėjas krašto saugu
mo reikalams išėjo, tikriausiai 
šaukiamas kitų svarbių reikalų. 
Kaip rytų europietis savo pra
nešimo įžangoje labai vertino 
etninių grupių įnašą Amerikai. 
Tik gaila, kad apie teisę toms 
šalims pačioms nuspręsti, kaip 
jos nori tvarkyti savo ateitį, 
paskutiniu metu visai nebeužsi- 
menama. Tas klausimas, deran
tis su sovietais dėl strateginės 
ginkluotės ribojimo sutarties, 
kurios sovietai labai norėjo, 
tikriausiai nebuvo nė užsimin
tas.

Toliau mus švietė Valstybės 
Departamento direktorius san
tykiams su visuomene David 
Eisheris. Tai palyginti jaunas 
vyras, bet jau eilę metų dirbęs 
diplomatinėj tarnyboj R. Euro
poje -■ Bulgarijoje. Vengrijo
je. Lenkijoje. Jo žodžiais. Ame
rika derybose su sovietais ne
mažai laimėjo: sovietai norėjo 
turėti didesnį ribojamų ginklų 
skaičių už Ameriką, nes prieš 
juos stovinčios ir kitos bran
duolinės jėgos, kaip Anglija. 
Prancūzija. Kinija, bet nusilei- 
leidę D Fisherio žodžiais.

'Nukelta i 9-tą psl.i

Perkant ar parduodant 
automobilį, yra daugiau 

žinotinų dalykų, negu manote

Otavos tautybių festivalyje 1979 m. birželio 1-3 d.d. Lietuvių Bendruomenė įrengė savo paviljoną, kuriame buvo 
išstatyti gintaro dirbiniai, lėlių rinkinys, medžio skulptūros, keramikos darbai, nuotraukos iš Otavos lietuvių gyve
nimo, Lietuvos žemėlapiai ir Montrealio “Vaivorykštės" audiniai. Nuotraukoje — Įėjimas į lietuvių paviljoną ir 
parodos vaizdas Nuotr. J. V. Danio

“Labdaros” parama moksleivijai
Metini s "Labdaros" drau

gijos narių susirinkimas įvyko 
1979 m. gegužės 6 d. Stuttgarte. 
Pirmininkavo M. Stankuvienė- 
Saulaitytė. sekretoriavo Z. 
Glemžienė. Iš pirmininko J. 
Glemžos pranešimo paaiškėjo, 
kad 1978 m. draugija turėjo 
daugiau darbo ir rūpesčių tiek 
Vokietijoje, tiek su lietuvių 
moksleivija Lenkijoje.

Svarbesnį rūpestį s u d a r ė 
draugijos įstatų papildymas ta 
prasme, kad draugija galėtų 
veikti ne tik Vokietijoje, bet ir 
kituose kraštuose. Teismas to
kį įstatii papildymą patvirtino. 
Tai turės teigiamos reikšmės 
draugijos santykiams su kilti 
kraštų lietuviais. Susirinkimas 
išreiškė pageidavimą plėsti ry
šius su Lenkijos lietuvių moks
leivija ir užmegzti artimesnius 
ryšius su Brazilijos lietuvių 
moksleivija. Taip pat buvo pa
reikštas pageidavimas, kad Vo
kietijos lietuvių jaunimas akty
viau talkintų draugijai jos ry
šiuose su kilti kraštų lietuvių 
moksleivija.

Draugijos valdyba reikalinga 
didesnės savo narių ir rėmėjų 
pagalbos ryšiams tiek čia. tiek 
su kilti kraštų lietuviais. Besi
plečiantis darbas reikalauja 
daugiau lėšų ir paslaugi).

Praėjusiais metais nario mo
kesčio gauta DM 1.504.16. o 

šalpai aukti — DM 10.392,59. 
Šalpai išleista DM 10.499,15. 
administracijai (pašto, raštinės 
išl.) DM 543.84. Turima duosnių 
rėmėjų. Per visą praėjusį de
šimtmetį pastoviai rėmė ir da
bar teberemia velionies kun. 
sen. dr. Petro Dagio suorgani
zuotas rėmėjų būrelis prie 
Woodhaven parapijos (Brook
lyn) su SLA kuopa priešakyje. 
Visą laiką duosniai remia me
nininkas. medžio drožėjas Sta
sys Motuzas, jau ilgesnį laiką 
ligonis, bet "Labdaros” neuž
mirštas. Jiems susirinkimas iš
reiškė gilią padėką. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojo Europoje: 
Vokietijos. Šveicarijos. Angli
jos. Švedijos rėmėjams; JAV- 
bėse: pavieniams lietuviams ir 
Vydūno Jaunimo Fondui Čika
goje už atvirukus bei piniginę 
paramą: Kanadoje: Kanados 
Liet. Bendruomenės šalpos sky
riui Hamiltone, lietuvių bankui 
"Talka". Toronto lietuviams ir 
bankui "Parama": Australijoje: 
veikliam Sydnėjaus visuomeni
ninkui.

įžengusi į vienuoliktuosius 
veiklos m e t u s. "Labdaros” 
draugija tikisi kad. pritariant ir 
padedant mūsų visuomenei ir 
jaunimui, taipgi organizacijoms, 
augs narių bei rėmėjų skaičius 
ir bus pasiekti žymiai geresni 
rezultatai. Padidinus mokslei

vių skaičių, bus prisidėta prie 
spartesnio ruošimo mūsų aka
deminės šviesuomenės, kuri pa
jėgs sudaryti lietuviams ir lie
tuvių tautai platesnę bei reikš
mingesnę vietą kultūringų pa
saulio tautų šeimoje.

Esamoji draugijos valdyba 
(J. Glemža. dr. J. Norkaitis, Ch. 
šereikienė) buvo papildyta, iš
renkant dr. Mariją Stankuvienę- 
Saulaitytę. Perrinkta revizijos 
komisija: P. Gudelis, L. Dirsė 
ir M. šiušelis. Valdybos adresas: 
Jonas Glemža. Conventrain 33, 
7260 Calw-Hirsau. W. Germa
ny. Banko saskaita: Labdara e. 
V. Nr. 1185168 (BLZ 60050101) 
Landesgirokasse. Stuttgart.

Valdyba

Tillsonburg, Ontario
PAD ft K A

Nuoširdžiai dėkoju visiems ma
ne lankiusiems ligoninėje ir namuo
se po skaudžios operacijos. Ypatin
gai dėkoju kun. L. Kemešiui, kun. J. 
Costello ir KLK Moterų Draugijos 
Delhi skyriaus narėms.

Dėkoju giminėms, draugams ir 
kaimynams už aplankymą ligoninė
je ir namuose, už gėles, dovanas, 
atvirukus ir žodinius linkėjimus 
greitai pasveikti ir grįžti j namus.

Lieku visiems giliai dėkinga —
Izabelė Liutkus
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Otavos tautybių festivalyje “Homelands 1979” lietuviai surengė lietuviško meno parodą. Nuotraukoje iš kairės: 
inž. J. V. Danys, Jurkutė, V. Balsevičiūtė, L. Giriūnas Nuotr. J. V. Danio

Daugiakulturė universiteto programa

Pasauliu netikiu, pasaka tikiu
Pomirtinė Henriko Radausko eilėraščių knyga

VYTAUTAS A. JONYNAS

Klausau, ką Pasaka man gieda kaip 
lakštingala,

Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.

Kiek kritikų, kiek recenzen
tų yra stvėręsi šio parankaus H. 
Radausko dvieilio, kad aptartų 
jo kūrybos esmę, jo dovaną 
vaizdų samplakomis, ištaurinto 
žodžio subtiliais sąskambiais 
paklaidinti skaitytoją savo lyri
kos kerų pasaulyje. Fantastinia
me poezijos žemyne, kur čiulba 
debesys žali, kur šventadieniš
ka giedra sudrumsčiama kada- 
ne-kada staigių, nelauktų, siur
realistinių gaisravimų.

Nedaug yra Radausko poezi
joj deklaracinių frazių, ir tik 
antras poeto dvieilis yra sulau
kęs kritikų tarpe panašaus po
puliarumo, būtent:
Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos.

Faktinai šis posmas — skląs
tis pasimatė daugeliui net pa
rankesniu už pirmąjį. Bet buvo 
jis interpretuojamas gerokai 
įvairiai. Teigiamai ir neigiamai. 
Nežinia kodėl (nesu niekur užti
kęs, kad kieno nors būtų pasi
tikrinta) dauguma žmonių Įžvel
gė jame H. Radausko tiesioginį 
atkirtį, antifrazę nemažiau žino
tu a i B. Brazdžionio eilutei: 
■‘šaukiu aš tautą. GPU užgui
tą. . .” Įžiūrėjo, taip sakant, jei 
ne Radausko dezertyravimą, tai 
bent kategorišką atsisakymą 
dainiaus-šauklio. tribūno pozos, 
jo atmetimą visuomeninių, pat
riotinių motyvų, taip būdingų 
visai mūsų poezijai, ypatingai 
suklestėjusiai išeivijoj. Visumoj 
tai buvo tiesa. Bet. giliau pa
žvelgus, akivaizdu, kad agnos- 
tiška "sau • žmogaus" 11. Ra
dausko asmenybė principe at
metė betkokį poezijos vergavi
mą. Lygiai svetima jam buvo 
"atlapotos krūtinės" atodūsių 
lyrika, kaip kad jos pavertimas 
garsiakalbiu ideologiniams ar 
konfesiniams šūkiams skelbti. 
Ideologijos, jo akimis, jei ne
klystam. buvo nereikalingi ra
mentai tiek eiliniam žmogui, 
tiek juo labiau poetams, pašauk
tiems kurti grožio kūrinį.

Kaip bebūtų, pabėgėjus šiuo 
takeliu, nesunku buvo apkaltin
ti Radauską esant formalistu, 
estetu, olimpiečiu, jei ne seniai 
mirusių Vakarų Europos poezi
jos mokyklų tolimu vaikaičiu — 
visumoje hermetišku, svetimu 
mums savo dvasia poetu.

Tiesa, visa tai nesutrukdė, 
kad žinovai pripažintų jam lie
tuvių poezijos "klasiko" titulą. 
Lemta buvo jam netgi laimėti 
Lietuvių Rašytojų Sąjungos 
premiją i“Ž i e m o s pasaka.“ 
1955). Tik ankstyvesnioji komi
sija apgailėtinai apsijuokė, kai 
ji sugebėjo 1950 nz. aplenkti 
"Strėlę danguj", Vieną skai
driausių, vientisiausių ir bran
džiausių knygų visoj mūsų poe
zijoj. kur kas menkesnės meni
ne verte tų metų knygelės sąs
kaitom

Bet mestoji dirsė darė savo. 
H. Radausko poezijos, apšauktos 
formalistine, hermetiška, gerbė
jų ratas išeivijoj anaiptol nepla- 
tėjo, nors ji buvo augštai verti
nama kitataučių — estų Marie 
Under, Ivar Ivask ("World Li
terature” redaktoriaus) ir lat
vių poetės Astrid Ivask.

Toji padėtis buvo juo labiau 
skaudi, kad Lietuvoj H. Radaus
ko kūryba buvo (ir tebėra) igno
ruojama, žiežulingai niekinama. 
Tenykštės oficialiosios kritikos 
akimis, Radausko poezija, pra
siskleidusi visais žiedais išeivi-

Poctas HENRIKAS RADAUSKAS 
(dail. Albino Elskaus piešinys)

joje, esanti tobula "atplaišų" 
mentaliteto išraiška — forma
listinė. dekadentinė, menas-me- 
nui lyrika.

Sutikime, kad Radauskas nė
ra jokia išimtis. Ir Aistis, ir 
Brazdžionis, ir kiti buvo aps- 
kalyti partijos vilkšunių ir baus
ti tylos boikotu. Bet neapykan
ta Radausko literatūriniam pali
kimui. slapstymas jo nuo tautos 
akių įgauna patologinių propor
cijų. Maždaug 1970 m. prade
dant. išeivijoj mirusių poetų 
(F. Kiršos. Alg. Mackaus) įna
šas buvo Lietuvos skaitytojui at
skleidžiamas palyginti anksti 
"Poezijos pavasario“. Dietinio 
almanacho, priedanga. Kartais 
šmėkšteldavo jo skiltyse net -ir 
gyvųjų išeivijos poetų kūrybos 
pavyzdžiai J. Meko. L. Sute
mos. V. šlaito. St. Santvara, B. 
Rukšos. H. Radausko atveju 
prireikė aštuonerių melų nuo 
jo mirties, kad tokia "publikaci
ja" tilptti "Poezijos pavasaryje" 
1978 m. Ir tarsi pajuokai pasi
rodė vienuolika eilėraščių iš tri
jų poeto rinkinių bei periodikos 
puslapių, kai čia dažnas poezi
jos mėgėjas moka atmintinai 
"Strėlę danguj".

Ak, bet ir musų pačių darže
lyje nedžiugiau. Ne kažin koks 
lelijų-pinavi jų žydėjimas. Nuo 
staigios, poeto mirties 1970 m 
iki šiol neteko girdėti, kad butų 
buvę ryžtasi kur nors surengti 
griausmingesnį Radausko minė
jimą. vieši) vakarą. Mirties me
tinės slinko viena po kitos, ne
pastebint spaudoj jokio straips
nelio ar apybraižėlės. pager
biančios šviesų poeto atminimą. 
Viena išimtis, ir tai labai svari, 
buvo Jurgio Blekaičio jautrus, 
išsamus ir grakštus prisimini
mų vėrinys "Metmenv.se“ mr. 
33. 1977i. palydėtas velionies 
brolio prisiminimii žiupsnio, at
perkantis. sakytumėm, kitų ne
paslankumą. šiaip nieko. Tarsi 
pildytųsi niūri H. Radausko 
pranašystė sau pačiam:
Kaip saulė gęstančiame kosmose. 
Pajuodusių žvaigždžių pavėsy — 
Taip tu palikusiuose posmuose 
Ramus ir vienišas stovėsi.
Planetos painiosis voratinkb, 
Prieš mirtį zyzdamos kaip musės. 
Ir tu. kuris amžinybe netiki. 
Ir tavo veikalas, uždusęs.
įšals leduos (Poetui. Žiemos daina)

Širdis apsunksta, skaitant šią 
epitafiją, kurioje įmetąs, pa
veiktas visuomenės abejingu
mo. skaudžiai nusižemina, va
dindamas savo kūrybą "uždusu
sią" ir regi ją įšalsiant leduos. 
Sunku tačiau paneigti, kad jo 
sielvartavimui yra pagrindo. Ne 
nuo šiandien mirtis be atodairos 
šienauja mūsų tarpe. Ir ne jo 
vieno kūrybos, bet daugelio me
ninių vertybių, sukurtų išeivi
joj, tyko tas pats "deep freeze", 
kad jos išliktų bent ateinan- 
čiom, pajėgesnėm kartom jas 
įvertinti.

Užtat džiugu, kad Radauskui 
buvo lemta turėti ištikimą drau
gą — užtarėją Vytauto Sauliaus 
asmenyje, kuris nuo seno rūpi
nosi jo kūrybinio kraičio išsau
gojimu. Jo dėka išvydo šviesą 
visi Radausko rinkiniai. Jis lai
ku suskato išleisti autoriaus 
peržiūrėtą rinktinę — “Eilėraš
čiai" (1965). O 1978 m. pateikė 
skaitytojams jo pomirtinę eilių 
knygą "Eilėraščiai” (1965-1970). 
Tai retu kruopštumu ir skonin
gumu paruoštas leidinys, kuria
me sudėti į ankstyvesnius rinki
nius nepatekę eilėraščiai. Juos 
pasitinka ir palydi du apžvalgi
niai straipsniai: Nykos-Niliūno 
įvadas — "Žodis pomirtinei 
Henriko Radausko knygai" ir J. 
Blekaičio baigminės pastabos 
■— "Prie poeto rankraščių". Jo
se pateikiama poeto eilėraščių 
metrika ir aptariami visi tech
niški dalykai, surišti su leidinio 
parengimu.

Pomirtiniai rašytojų kūrybos 
leidiniai retai kada būna pat
rauklūs ar kupini staigmenų. 
Pernelyg dažnai juos pagimdo 
gerbėjų ryžtas išsaugoti betko- 
kia kaina, kas likę rankraščiuos, 
nei jei toji medžiaga ir silpnes
nė arba fragmentinio, eskizinio 
pobūdžio. Niekada skaitytojui 
nėra visai aišku, ar autorius bū
tų aprobavęs leidėjų atranką. 
Pernelyg dažnai taip pat juos 
nudažo nekrologinis patosas.

Tenka pabrėžti, kad aptaria
mojo leidinio atveju skaitytojo 
nelaukia nusivylimas. Priešin
gai. jeigu jau būtų galima ką 
prikaišiot leidinio kolektyvui, 
tai veikiau santūrumą, baimę 
but pakaltintiems Radausko 
kultu. Iš eilės užuominų galima 
matyti, kaip skrupulingai jie 
stengėsi rikiuoti turimą medžia
gą. parūpini eilėraščiams pava
dinimus. kiekvieni) kartą pakar
totinai pasiklausdami save ar 
neina prieš autoriaus \alią. Vi
sa tai atlikta atidžiai ir su mei
le. Nors leidinys esmėje skirtas 
literatūros istorikams, iš jo ne
dvelkia pedantiškumo pelais, 
tvaiku, kurį paprastai aptinkam 
tokio pobūdžio knygose.

Labai didelė paslauga, saky
sim. literatūros istorikui yra H. 
Radausko eilėraščių datų nusta
tymas. kurį aptinkam baigminė
se pastabose. Iš pirmo žvilgsnio 
tai sausa, techniška liuoba. J. 
Blekaičio dėka toji lentelė tam
pa svarbiu dokumentu ir paver
čia į nieką daugelį tvirtai visuo
menėj įsigalėjusių prietarų. 
Pirmoj eilėj veidmainiu karto
jama mitą, kad Radausko būta 
šalto, racionalaus poeto.

< l’.us daneliui -

Atsiųsta paminėti
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Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 
leidinys, skirtas \ ieiuioli.jo- rėmė
jams. talkininkams, bičiuliams, šia
me numeryje sesuo Margarita apra
šo savo įspūdžius is kelionės j Aus
traliją. Redaguoja sesuo Ona Mikai- 
laite.

AIDAI, mėnesinis kultūros žurna
las. 4 nr. Jurgis Jankus rašo apie Jo 
na I’uziną. R. Šilbajoris apie To
mo Venclovos poeziją. J. Vaišnora. 
MIC. -- apie Sv. Sosto atstovo Ratti 
vizitą Lietuvoje ir Latvijoje. J. Vy
lias apie diabetai IT. Visvydas pa
teikia eilėraščiu. L. Dovydėnas — 
novele "Kardinolo pati miršta". 
Kronikinis skyrius "iš minties ir gy
venimo". knygų recenzijos. Nume
ris iliustruotas dail. Jolantos Janavi
čienės keramikos nuotraukomis. Re
daktorius - dr. J. Girnius, admini
stratorius — kurt. B. Ramanauskas. 
OFM (361 Highland Blvd.. Brook
lyn, N. Y. 11207, USA.) Metinė pre
numerata — $15.00,

D. G BASTIAN

Etninės Toronto bendruome
nės vis daugiau žiūri į Toronto 
universitetą kaip veidrodį, įga
linantį arčiau pamatyti save ir 
jas priėmusio krašto kultūrą.

Už šį augantį bendradarbiavi
mą daugiausia yra atsakinga 
universiteto ryšių įstaiga (the 
University’s Community Rela
tions Office), vadovaujama po
nios Marvi Brashaw Ricker, ši 
įstaiga pati ar su kitais globo
ja specialius etninių bendruo
menių muzikos, meno, literatū
ros ir istorijos kursus, trunkan
čius savaitę ar mėnesį. Be to. ji 
praneša įstojimo į universitetą 
sąlygas bei akademines progra
mas daugeliui etninių bendruo
menių jų pačių kalba.

Įstaiga yra dvejų metų senu
mo. bet nauda jau yra didelė, 
pareiškė p. Ricker. "Toronto 
universitetas yra bauginanti 
institucija daugeliui naujesnių 
etnokultūrių bendruomenių ir 
todėl sudaro joms psichologinę 
kliūtį ką nors daugiau sužinoti 
apie jį."

"Domėjimasis specialiais kul
tūriniais renginiais auga, ir et
ninės bendruomenės palengva 
vis daugiau naudojasi universi
teto teikiamomis galimybėmis."

Pernai įstaiga su kitais globo
jo mėnesį trukusį kursą tema: 
"Japonai — kanadiečiai: praei
tis ir ateitis", taip pat Indijos 
mėnesį, tuo būdu paminėdama 
Toronto universiteto ir šastri 
indo-kanadiečių instituto bend
radarbiavimo dešimtmetį. Por
tugalų savaitėje buvo skaitomos 
paskaitos apie portugalų kilmės 
kanadiečius, jų emigracijos iš 
Portugalijos kilme ir klasikinį 
portugalų kultūros amžių, šį pa

L i n ks m am atokvėpiu i

Pasiūlymas programų paįvairinimui
PR. VISVYDAS

ŠĮ rytą užsigeidžiau pavartyti 
žodyną. Pagalvojau: reikia su
rasti žodį “kralikas”. Neperse
niausiai išleistoje knygoje au
torius šneka apie kralikus. Kas 
yra kralikas?

Taip bejieškant ir nerandant 
žodyne kraliko, dingtelėjo pui
ki mintis. Nudžiugęs prišokau 
prie šaldytūVd. Ištraukiau skar
dinę netukinančio vaisvande- 
nio. Reikia atšvęsti naują suma
nymą ir nenutukti.

O sumanymas, brangieji, yra 
toks: ar nevertėtų viešai užsiim
ti lietuvių kalbos žodyno garsi
nimu? Juk kiekvienas tikslus 
žodžio pavartojimas yra tvirtas 
žingsnis lietuviškumo kelyje. 
Anot filosofo Wittgensteino, ri
boti esame tiek, kiek ribota mū
sų kalba.

Nuspręsta! Imsiu ir pasidary
siu profesorišku žodyno aiškin
toju. Tegu tik programų rengė
jai kviečia mane į sceną. Neap
vilsiu. Nenoriu rungtyniauti nei 
su mūsų dainininkėmis, nei su 
instrumentalistais. Nors, tiesą 
pasakius, juos visą laiką vargin
ti nedera. Tautiniai šokiai ne vi
sų scenų grindims tinka. O čia. 
kaip matome. paįvairinimui 
nauja atrakcija — profesoriš
kas žodyno aiškintojas! Lietuvių 
kalbos komikas. Liaudies dva
sios gaivintojas.

Štai jums sceninė užuomazga. 
Išeinu prie mikrofono, nešinąs 
didžiuliu, vos pavelkamu port
feliu. Išsitraukiu storą, juodai 
įrištą žodyną. Esu nedidelio 
ūgio, pliktelėjęs, akiniuotas, su 
baisiai padėvėta eilute. Viena 
kelšė trumpesnė už kitą. Ir koji
nėje švyti nedidelė skylutė. Žo
džiu. profesoriškesnės išvaizdos 
niekur nepamatysite.

Kukliai pasimaivau prie mi
krofono. Prisistatau gražia su
valkietiška tarena. Plačiuosius 

t Nelietuvaitė Danutė iš JAV stebi lietuvišką programą ir šokius per “Tėviškės
Žiburiu” spaudos balių Anapilyje Nuotr. St. Dabkaus

vasarį buvo skaitomas kursas 
apie negrų istoriją Kanadoje, 
apie žydų kultūrą bei istoriją, 
apie karibų meną, muziką, lite
ratūrą ir istoriją.

“Mums nerūpi šių bendruo
menių politika ar populiarioji 
kultūra, pareiškė p. Ricker. Mū
sų programos yra daugiau moks
linio pobūdžio, tiria etnokultū
rių grupių gyvenimo aplinky
bes. pasinaudodamos Toronto 
universiteto profesoriais ir iš
tekliais." Pasak p. Ricker, da
bar daugiau dėmesio kreipiama 
į mažesnes bendruomenes, ir 
tai naujesnes Kanadoje. Pvz. 
vakaras, skirtas Maltos salos 
kultūrai, sutraukė gausią To
ronto maltiečių bendruomenės 
auditoriją.

Daugiau betarpiškai susiju
sios su universiteto mokymu 
yra brošiūros, kurias įstaiga iš
leido. informuodama tėvus ir 
gimnazijų mokinius apie studi
jas universitete. Brošiūros yra 
atspausdintos kiniečių, graikų, 
italų, portugalų ir ispanų kal
bomis. Planuojama išleisti bro
šiūrą korėjiečių kalba. Kartais 
tėvai norėtų siųsti savo vaikus 
į universitetą, kad įgytų profe
siją. bet nežino, kad jų vaikai 
tokiais atvejais turi mokytis ati
tinkamų paruošiamųjų dalykų 
gimnazijose. Kitaip jie negali 
patekti į norimas profesijas.

Norėdama padėti universite
to personalui, p. Ricker suorga
nizavo daugiakultūrius semina
rus. kuriuose buvo nagrinėja
ma. kaip elgtis su įvairių kul
tūrų studentais universitete. 
Taip pat ji surengė tris semi
narus apie Rytų Indijos, Vaka
rų Indijos ir Kinijos kultūras. 
Rudenį numatoma rodyti visą 
eilę filmų apie įvairias kultū
ras. Can. Scene Vertė J. Str.

balsius traukiu kaip akėčias. At
verčiu žodyną ir imu dėstyti, ką 
toks ar kitoks žodis reiškia. Pa
vyzdžiui: “Lietuviškai sakome 
ne kralikas, o triušis — naminis 
kiškių šeimos gyvulys”. Čia dėl 
juoko pridedu: “Jeigu salėje 
yra kas nors pavarde Kiškis, te
gu neužsigauna, nes šneku tik 
apie gyvulių giminę.” Tai išgir
dę žmonės susižvalgo. Viena 
dailiai susišukavusi ponia 
prunkšteli. Iš paskutinės eilės 
keli vyrai išeina lauk turbūt pa
rūkyti.

Kadangi paskaitą pradėjau 
su triušiais, varau dėstymą apie 
kitus naminius gyvulius: kates, 
šunis, arklius, ožkas, avis. Ilgė
liau sustoju prie kiaulių. Aiški
nu, kas yra paršas, kuilys, tekis, 
meitėlis, bekonas. Juoko labui 
pridedu: “Jeigu salėje yra kas 
nors pavarde Kiaulė ar Paršas, 
prašau, neužsigauti: šneku ne 
apie žmonių, o gyvulių giminę”.

Viskas trunka neilgiau pen
kiolikos minučių. Būtinai neil
giau. žmonės nepakenčia ilgų 
paskaitų. Laiku padėjęs tašką, 
ryžtingai užverčiu žodyną. Nu- 
sišluostau prakaitą su pilkoko 
atspalvio nosine. Padėkoju vi
siems už atidumą ir, žinoma, už 
dievišką kantrybę. Dėl visa ko 
labai kukliai klusteliu: “Ar nė
ra klausimų? Esu pasiruošęs 
mielai atsakyti”.

Visi į mane žiūri kaip į pir
mos rūšies nevykėlį, žiūri ir ty
li. Vėl padėkoju ir velku vos pa
velkamą portfelį į užkulisius, 
žmonės aiškiai mato skylutę ko
jinėje. Niekas neploja. Tik ta 
pati dailiai susišukavusi ponia 
atvirai ir nuoširdžiai juokiasi. 
Tai vienintelis asmuo, pajutęs 
padėties komiškumą ir atomaz
gos absurdą.

Įdomu, ar patriotiškai nusi
teikę rengėjai susidomės mano 
siūloma programų atgaiva? 
Laukiu.
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□ KULTHRWEJE VEIKLOJE
AMERIKOS LIETUVIU BIBLIO

TEKOS leidyklos narių susirinkimas 
įvyko birželio 2 d. Čikagos Jaunimo 
Centre. Pranešimus padarė leidyklos 
vadovai: tarybos pirm. V. Dundzila, 
kun. Alg. Kezys. SJ, S. Girnius ir P. 
Aleksa. Leidykla turi 83 narius, ku
rių 59 yra įmokėję po $100. o kiti 
įsijungę savo darbu. 1978 m. buvo 
išleistos dvi knygos — kun. St. Ylos 
"Lietuvių šeimos tradicijos” ir nau
ja V. Pietario “Algimanto” laida. 
Reikalų vedėjo P. Aleksos praneši
mu. spaustuvėje jau yra 4 busi
mieji leidiniai: A. Skrupskelienės 
“Lietuvių rašytojai ir jų kūryba” 
anglų kalba, kun. J. Prunskio “Lie
tuviai Sibire”. Br. Kviklio “Telšių 
vyskupija". V. Vengrio "Lietuviš
kieji ekslibrisai" lietuvių ir anglų 
kalbomis. Spaudai ruošiama . serija 
naujų knygų: kompoz. J. Žilevičiaus 
— apie lietuvių muziką JAV. D. 
Fainhauzo — apie Pensilvanijos lie
tuvius (anglų kalba). K. Almeno — 
"Dvylika įdomių epizodų iš Lietuvos 
istorijos", dail. Adomo Varno — 
"Lietuvos kryžiai". V. Pesecko — 
“Lietuvos aviacija”, dr. J. Puzino 
paliktas veikalas anie Petrą Avižonį. 
Estas A. Rannitas yra parašęs užsie
niečiams skirtą M. K. Čiurlionio mo
nografiją. kuri bus išleista anglų 
kalba.

DZŪKU DRAUGIJA Čikagoje spe
cialiu pobūviu paminėjo savo veik
los dešimtmetį. Trumpą nuveiktų 
darbų apžvalgą padarė pirm Pr. Ne
rias. Pagrindinis dėmesys teko drau
gijos paskelbtam romano konkursui, 
kurį yra laimėjęs rašytojas Jurgis 
Gliaudą. Vertintojų komisijos nuta
rimą perskaitė jos sekr. D. Kučėnie- 
nė. Pusantro tūkstančio dolerių pre
mija J. Gliaudai paskirta už romaną 
"Perlojos respublika”, kuriame ale
gorine prasme dzūkai tampa Lietu
vos nepriklausomybės tvirtove. Ro
mano ištraukas apie dzūkų kovas už 
savo kalbą šventovėje skaitė aktorė 
Jūratė .lakstytė. Šioje iškilmėje ne
galėjo dalyvauti autorius J. Gliaudą, 
gyvenantis Kalifornijoje. Koncerti
nę programą atliko vietiniai solistai 
J. Vaznclis ir R. Mastienė.

INDIANOS UNIVERSITETO tra
dicinės muzikos archyvui Blooming
tone finansinę paramą suteikė JAV 
Lietuvių Fondas ir JAV LB kultū
ros taryba. Ji bus panaudota sukata
loguoti Juozo Būgos 1949-53 m. Či
kagos ir N. Anglijos apylinkėse su
rinktoms lietuvių dainoms. Jų me
lodijas jis buvo užrašęs senovišku 
vieliniu fonografu. I magnetofono 
juosteles jas perrašė doktoratą uni
versitete ruošusi ėikagietė Elena 
Bradūnailė, o prie katalogavimo dir
bo studentė Danutė Staskevičiūtė. 
Archyvui vadovauja lietuvių kilmės 
Frank J. Gillis (Giliauskas). Šia pro
ga prisimintinas tautosakininkas 
Juozas Būga, gimęs 1921 m. Pažie- 
gės kaime prie Dusetų. Jis yra bai
gęs Zarasų gimnaziją, studijavęs Vil
niaus universitete, dirbęs Lietuvių 
Tautosakos Archyve. Atvykęs į JAV 
1949 m., užrašė apie 4.000 lietuviš
kų dainų, surinko apie 50.000 kitos 
tautosakos vienetų. Mirė 1957 m. 
gruodžio 29 d. Čikagoje.

ČIKAGOS “PRODUCTION" BEND
ROVES Pary teatre buvo pastatyta 
britų rašytojo Ch. Hampton drama 
“Total Eclipse" ("Visuotinis užtemi
mas”). vaizduojanti boheminį pran
cūzu poetų Paul Verlaine ir Arthur 
Rimbaud gyvenimą Paryžiuje, Lon
done ir Briuselyje. Vieną pagrindi
nių vaidmenų — poeto A. Rimbaud 
sukūrę jaunas lietuvis aktorius Vy
tautas Ruginis, dramos studijas bai
gęs Illinojaus universitete. Jo pas
tangas palankiai įvertino Čikagos 
spauda. V. Ruginis gyvena Cicero 
mieste, yra baigęs parapijinę Sv. An
tano mokyklą, kalba lietuviškai ir, 
siekdamas aktoriaus karjeros, neat
sisako nei savo vardo, nei pavardės. 
Vasarą su šia teatralų grupe jis gast
roliuos kituose JAV miestuose, o ru
denį gilins dramos studijas Yale uni
versitete.

RIMAS VAINORIUS, lietuvis fil- 
muotojas. susilaukė puikaus įverti
nimo žurnalo “Time” birželio 18 d. 
laidoje už savo darbą amerikiečių 
filme "Players” (“Žaidėjai”), reži
suotame brito A. Harvey. Filmo sce
narijus esąs banalokas meilės tri
kampis. kuriame susitinka du žymie
ji aktoriai Ali MacGraw, Maximilian 
Schell ir filme debiutuojantis Dean 
Paul Martin — teniso žaidimu pasi
žymėjęs Hollywoodo aktoriaus Dean 
Martin sūnus. Filman taipgi yra 
įtrauktas pasaulinio garso tenisinin
kas Guilermo Vilas, trenerio vaid
menį atliekantis Pancho Gonzalez. 
Recenzentą Richard Schickel suža
vėjo garsiajame Britanijos Wimble- 
done įvykusios rungtynės tarp G. Vi
lks ir D. P. Martino. Tas scenas fil
mavo sporto specialistas Rimas Vai- 
norius su antruoju filmuotojų viene
tui. Jos esančios geriausios visame 
filme, kuriam gerokai pakenkė rež. 
A. Harvey nasirinkta technika įterp
tinėmis scenomis grįžti į filmo veikė
jų praeitį su pirmosios filmuotojų 
grupės pagalba. Dėlto kaip tik ir pa
brėžiamas gerai atliktas Rimo Vai- 
noriaus darbas Wimbledone. Nema
žų priekaištų pažeriama aktorei Ali 
MacGraw, netgi abejonių jos talentu. 
Kaltė tenka ne tik jai, bet ir lėkšto 
scenarijaus autoriui A. Schulmanui, 
nepakankamoms režisoriaus A. Har
vey pastangoms.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
savo 500-tąjj koncertą surengė P. 
Budriaus vadovaujamas akademinis 
dainų ir šokių liaudies ansamblis 
“Lietuva”. Sukaktuviniame koncerte 
buvo atlikta liaudies daina “Pempei, 
pempei”, skambėjusi ir pirmajame 
ansamblio koncerte 1941 m. Progra- 
mon taipgi buvo įtraukta naujoji 
kompoz. A. Bražinsko ir pceto J. Ne
krošiaus daina “Lietuvai”. Per 38- 
nerius savo veiklos metus ansamblis 
yra paruošęs apie 20 programų. Su 
lietuviškomis dainomis bei šokiais 
“Lietuva” yra koncertavusi daugely
je Europos šalių, gastroliavusi P. 
Amerikoje. JAV. Japonijoje, Mon
golijoje. Liepos mėnesį numatoma 
"Lietuvos" ansamblio išvyka i V. 
Berlyną, o rudenį — į Prancūziją.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOJE gegužės 3 d. buvo aptarti 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus pa
minklo Vilniuje projektai. Eskizus 
paruošė penkios grupės: skulptorius
J. Kėdainis, architektas E. Budrei- 
ka; skulptorius A. Ambraziūnas. ar
chitektai V. Čekanauskas ir A. Ža
lys: skulptorius V. Vildžiūnas, archi
tektai A. Lukšas. R. Dičius; skulpto
rius V. Krūtinis su architektu A. Pu
riu; skulptorius S. Sarapovas ir ar
chitektas G. Baravykas. Keturi pro
jektai paminklui siūlo skulptūrinį fi
gūrinį sprendimą, vienas — archi
tektūrinį. Diskusijose ilgiau sustota 
ties vietos parinkimu paminklui. Bu
vo siūloma Gedimino aikštė. Tilto 
gatvė ir aikštelė prie Bonifratrų 
šventovės. Nutarta turimus projek
tų eskizus tobulinti ir galutinę at
ranką padaryti vėliau.

KAUNO DAINŲ SLĖNYJE birže
lio 1 d. įvyko liaudies dainų ir šokių 
ansamblių šventė, susilaukusi daly
vių iš visos Lietuvos. Šventėje daly
vavo akademinis dainų ir šokių an
samblis “Lietuva” iš Vilniaus, Vil
niaus universiteto, Kauno politech
nikos instituto, Šiaulių kultūros na
mų, Kauno medicinos instituto an
sambliai, papildyti mažiau žinomų 
kolektyvų, pučiamųjų orkestrų, kai
miškų kapelų. Tarp atliekamų kūri
nių minimi: liaudies daina “Valio, 
dalgeli”, V. Laurušo “Tėvynei”. G. 
Verdi choras iš operos “Trubadū
ras”, D. Kabalcvskio “Improvizaci
ja”. Chorams akompanavo simfoninis 
Vilniaus filharmonijos orkestras, di
riguojamas J. Domarko. Duoklė pro
pagandai atiduota E. Balsio kantata 
“Leninui šlovė”. Vyriausiu šventės 
režisorium buvo A. Gabrėnas, diri
gentu — P. Bingelis.

SENAME VILNIAUS PARKE 
prie A. Puškino muzėjaus gegužės 
30 d. buvo paminėtas 180-tasis, šio 
rusų poeto gimtadienis. Apie jo kū: 
rinius bei jų leidimą lietuviu kalba 
kalbėjo poetas E. Matuzcvičius. A. 
Puškino eilėraščius bei jam skirtus 
savo posmus skaitė poetai A. Chur
ginas ir V. Reimeris, talkinami akto
rės M. Rasteikaitės. Romansus, su
kurtus A. Puškino tekstais, dainavo 
sopranas B. Grincevičiūtė. Į progra
mą įsijungė ir simfoninis liaudies 
orkestras “Vilnius” su savo vadovu 
P. Bekcriu. Muzėju.įc buvo atidary
ta paroda “Puškino veikalai Lietu
vos teatrų scenoje”.

“MASKVOS ŽVAIGŽDŽIŲ” FES
TIVALYJE dalyvavo mergaičių cho
ras “Liepaitės”, Vilniaus filharmo
nijos sopranas R. Maciūtė, Vilniaus 
operos mezzo-sopranas V. Siškaitč. 
Kita Lietuvos menininkų grupė tuc 
pačiu metu buvo nuvykusi j Lenin
gradą. Jos eilėse buvo dirigentas J. 
Domarkas, valstybinis Kauno cho
ras, smuikininkas R. Katilius, vargo
nininkas B. Vasiliauskas, Vilniaus 
operos solistai — R. Tumuliauskai- 
tė, A. Stasiūnaitė, E. Kaniava, B. Ta
mašauskas ir V. Prudnikovas. Su 
antruoju simfoniniu Leningrado or
kestru, diriguojamu J. Domarko, bu
vo atlikta K. Orfo kantata “Carmina 
buraną”, W. A. Mozarto Mišios “Mis- 
sa brevis D-dur”, J. Juzeliūno “Kon
certas smuikui ir vargonams”.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS 59-tojo sezono užbaigai 
paruošė M. čiulakio baleto "Dviejų 
ponų tarnas” premjerą. Sis baletas 
yra sukurtas pagal italų klasiko K. 
Goldonio to paties pavadinimo ko
mediją. Spektaklio kūrėjai — meni
ninkai iš Leningrado: vyr. balet
meisteris N. Bojarčikovas, scenogra
fijos autorius dail. E. Leščinskis, 
drabužių eskizų autorė dail. T. Bru
ni. Spektaklio dirigentas — vilnietis 
Ch. Potašinskas.

LIAUDIES OPERA veikia Klaipė
doje. Jos paskutinis spektaklis — G. 
Verdi “Traviata” buvo parodytas ir 
Kretingos, Gargždų, Palangos žiūro
vams. Spektakliuose klaipėdiečiams 
talkino Vilniaus operos solistai R. 
Vešiota, P. Zaremba, Violetą daina
vusi D. Juodikaitytė, Alfredą — J. 
Antanavičius.

MINSKO PARODŲ RŪMUOSE su 
brandžiausiais pastarųjų metų savo 
darbais viešėjo panevėžiečiai daili
ninkai — K. Naruševičius, K. Ber- 
žanskas, J. Lebednykas, E. Jasiūnai- 
tė, L. Gudaitienė, A. Pakarklis, P. 
Šiaučiūnas, V. Žigas, I. Milašavičiū- 
tė ir kt. Parodoje taipgi dalyvavo ir 
Panevėžio dramos teatro vyr. dail.
K. Vaičiulis su scenovaizdžių eski
zais B. Sruogos “Pavasario giesmei”, 
J. Josadės “Tardytojui”,' S. Michal
kovo “Zuikiui puikini”. v. Kst.
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R. CHOLKAN & CO.
REAL ESTATE

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 augštus, 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 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambarių, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.
INDIAN RD.-BLOOR, 13 kambarių mūrinis namas, 5 prausyklos, 
5 virtuvės, garažai; gauna per $12.000 metinių pajamų; netoli Lie
tuvių Namų. Skubiai reikalingi namai pardavimui.

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

P. KERBERIS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

Toronto Parkdale rajono tautybių festivalyje apsilankęs miesto tarybos narys TONY O’DONOHUE tarp lietuvių.
Iš kairės: V. Stirbytė, L. Padolskytė, G. Stirbys Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai

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

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

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų...............10%
term, indėlius 2-3 metų.......93/ą%
pensijų ir namų s-tas ......... 91/į%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines ............................101/2%
nekiln. turto 101/4%
investacines lOJ/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINE

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 
---------------------- Q---------------------------

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
basadą Izraelyje iš Tel Avivo Į 
Jeruzalę premjeras J. Clarkas 
pavedė studijuoti buvusiam 
konservatorių vadui R. Stanfiel- 
dui. Esą bus tariamasi su abiem 
pusėm — ir arabais, ir žydais. 
Šiuo žingsniu, atrodo, tikimasi 
uždelsti pažado vykdymą ir jo 
sprendimą palikti tolimesnei 
ateičiai. Šiai minčiai pritarė ir 
Egipto prez. A. Sadatas “The 
Montreal Star” dienraštyje pa
skelbtame pasikalbėjime. Jo 
nuomone, Kanados ambasados 
perkėlimas Jeruzalėn būtų labai 
žalingas taikos siekiams Arti
muosiuose Rytuose, kur šian
dien Jungtinių Tautų taikos 
tarnyboje yra ir kanadiečių ka
rių. Dėl Jeruzalės šiemetiniame 
Toronto tautybių Karavane Įvy
ko rimtas skilimas. Karavano 
vadovybė Jeruzalės paviljoną 
leido atidaryti žydams, bet at
metė arabų prašymą, kurie taip 
pat norėjo Jeruzalės paviljono 
arabišku Al-Quds vardu. Tada 
arabai Al-Quds paviljoną išjun
gė iš oficialių Toronto tautybių 
Karavano rėmų ir susilaukė be
veik po tūkstantį lankytojų kas 
dieną. Didžioji jų dalis ateidavo 
iš kitų paviljonų, nors Į autobu
sų maršrutą Al-Quds nebuvo 
įjungtas.

Balandyje Kanados defici
tas pasiekė $3,74 bilijono, kai 
tuo tarpu pernai tą mėnesį de
ficito turėta tik $2,88 bilijono. 
Statistiniai duomenys atsklei
džia deficito padidėjimą beveik 
bilijonu dolerių. šiemetinės 
biudžeto pajamos balandyje, 
lyginant su pernykštėmis, su
mažėjo nuo $1,78 bilijono iki 
$1,63 bilijono, o išlaidos pakilo 
15,5% iki $5,38 bilijono. Jas 
balandyje ypač padidina iš vals
tybės iždo duodama parama Ka
nados nedarbo draudai. PernaiPROGRESS REAL ESTATE LTD. 

REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnausi A. Biiudžius 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College!

* Automobilio saugumo pažymėjimai
Telefonas 531-1305

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

Citrinnc TELEVISION
& S S fkvjr B l'ąy Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

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

gatve tiesiog į garažą.
® Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

buvo duota $1,71 bilijono, šie
met — $2,19 bilijono.

Premjero J. Clarko vyriausy
bė nutarė nepripažinti oficialia 
partija į parlamentą, išrinktų še
šių kreditistų. Normaliai parti
ja susilaukia tik tada pripažini
mo, jei parlamente turi bent 12 
atstovų. Po 1974 m. parlamento 
rinkimų kreditistam buvo pada
ryta išimtis, nes jie tada turėjo 
11 atstovų, šį kartą kreditistus 
žadama traktuoti kaip nepri
klausomus atstovus. Dėl šio nu
tarimo kreditistai praras apie 
$170.000 valdinės paramos per 
metus, bus sumažintas jų daly
vavimas debatuose. Susidaro 
įspūdis, kad premjero J. Clarko 
mažumos vyriausybė parlamen
te neplanuoja sudaryti daugu
mos su kreditistų pagalba.

Didžiosios maisto gaminių 
parduotuvės Toronte ir Ontario 
provincijoje iš savo lentynų iš
ėmė gaivinamuosius gėrimus, 
kurie gamyklų buvo supilstyti į 
pusantro litro talpos butelius. 
Dėl tų butelių sprogimo Kana
doje jau buvo sužeista apie 50 
asmenų. Ypač skaudžiai nuken
tėjo viena moteris Waterloo 
vietovėje. Ont. Jai sprogusio bu
telio stiklai sunkiai sužeidė kak
lą. Tyrimus su tais buteliais 
vykdęs Toronto universiteto 
chemijos prof. D. Barkham įro
dė. kad butelio sprogimą suke
lia paprastas jo apvertimas ant 
stalo ar kurio kito kieto pavir
šiaus. Atrodo, butelių stiklas 
neatlaiko gėrimuose esančių du
jų spaudimo. Sprogsta ir dvigu
bai mažesnės bonkos. Tai liečia 
beveik visus gėrimus, prade
dant “Pepsi” ir baigiant “7-Up”. 
Nesproginėja tik “Coca-colos” 
bonkos, turinčios kitokį pavida
lą. šią problemą dabar tiria fe
deracinės valdžios vartotojų 
reikalų departamentas. Butelių 
pakeitimas kitais gaivinančių 
gėrimų ir pačių butelių gamyk-

loms atneštų apie $30 milijonų 
nuostolio.

Ontario provincijos vartotojų 
reikalų min. F. Drea primena 
automobilių savininkam š. m. 
gruodžio 1 d. įsigaliosiantį įsta
tymą, kuris šioje provincijoje 
įves visiems privalomą automo
bilių drauda. Be jos nebus iš
duodamos 1980 m. prieklijos 
registracijos plokštelėms. Lig 
šiol asmenys, nenorintys priva
čių bendrovių brangiai kainuo
jančios draudos, galėdavo įmo
kėti kasmet po $150 į valdinį 
neapdraustų vairuotojų fondą. 
Šia išimtimi pasinaudodavo 
apie 5% visų automobilių savi
ninkų Ontario provincijoje. Tos 
įmokos neįstengia padengti au
tomobilių nelaimėse padarytų 
nuostolių.

Ontario socialinių reikalų mi
nisterija yra susirūpinusi 15 
metų amžiaus ir jaunesnių mer
gaičių nėštumo pagausėjimu net 
50% pastarajame dešimtmety
je. Čia turimos galvoj tos jau
nuolės, kurios atsisako nėštumo 
nutraukimo ir kreipiasi į spe
cialius gimdyvių namus. Didžio
ji jų dalis dabar neatiduoda 
savo kūdikių įdukrinti ar įsūny
ti kitoms šeimoms. Tokių kas
met būna 45-75%. Toms neište
kėjoms paauglėms motinoms iš 
provincijos iždo kas mėnesį 
tenka mokėti $337 socialinės 
gerovės pašalpą. Panašia pro
porcija pagausėjo ir vyresnio 
amžiaus neištekėjusios paauglės 
motinos, su valdžios parama au
ginančios savo kūdikius. Prane
šime konstatuojama, kad tokie 
kūdikiai ir vaikai nėra pakan
kamai gerai prižiūrimi ir net 
maitinami, šios paauglės moti
nos dabar dažniausiai yra iš 
problemas turinčių šeimų, ne
pasiruošusios nei motinystei, nei 
gyvenimui, negaunančios savo
tėvų paramos.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniaus “Statybos” krepšininkai 
lankėsi R. Berlyne. Jie sužaidė tre
jas rungtynes su R. Vokietijos Moks
lų Akademijos korlianda. Laimėjo 
vilniečiai: 93:86; 100:71; 91:90. Šio
je išvykoje gerai pasirodė D. Paša- 
karnis, J. Kazlauskas, V. Andriūnas. 
V. Baločka, V. Palionis ir A. Vait
kus. Vokiečių komandoje geriausias 
buvo augštaūgis (211 cm) vidurio 
puolėjas D. Ręstlafas, paskutinėse 
rungtynėse iškovojęs 43 taškus. 
"Statybos“ krepšininkus treniruoja 
K. Grigaliūnas.

Komunistinių šalių lakūnų augšto- 
jo pilotažo varžybose Vengrijoje da
lyvavo 6 vyrų ir 2 moterų koman
dos. Pirmą vietą laimėjo Sovietų Są
junga, antrą — Čekoslovakija, tre
čią — Vengrija. Sovietų rinktinėje 
buvo du Lietuvos lakūnai — vilnie
tis Jurgis Kairys ir kaunietis Stepas 
Artiškevičius. Dviejuose pratimuose 
S. Artiškevičius užėmė I vietą, o ki
tuose dviejuose pratimuose II vieta 
teko J. Kairiui. Individualioje visų 
pratimų įskaitoje I vietą laimėjo 
pasaulio prizininkas čekoslovakas L 
Pospišilas su 16,220,9 tšk.. II — ru
sas E. Frolovas su 16.113,3 tšk.. III 
— J. Kairys su 16.025.1 tšk.. IV -- 
S. Arštikevičius su 15.590.8 tšk.

Augštųjų mokyklų baidarių ir ka
nojų irklavimo varžybas Gomelyje 
laimėjo Kauno kūno kultūros insti
tuto komanda. įveikusi varžovus iš 
visos Sovietų Sąjungos. E. Burba, 
plaukęs vienviete kanoja, užėmė I 
vietą 1000 m nuotolyje ir II vietą 
500 m ruože. Antrąsias vietas lai
mėjo: kanojininkas P. Gadeikis, bai
darininkai V. Mikalauskas ir J. 
Gimbutis.

Trečiosios atviros skraidyklių 
sporto Lietuvos pirmenybės įvyko 
Nemuno šlaituose prie Kulautuvos. 
Skraidyklėmis vadinami aitvarus 
primenantys sparnai. Pirmosiose 
varžybose 1977 m. dalyvavo tik trys 
šio sporto entuziastai, o šįkart buvo 
susilaukta 9-nių komandų, kurių 
kiekviena turėjo po 3 narius. Buvo 
atlikti du pratimai — tikslumo ir

Ateitininkų žinios
Wasagos stovyklai, kuri prasidės 

liepos 15 d., visa programa jau su
planuota ir vadovybė sudaryta. Kaip 
jau anksčiau buvo rašyta, visa sto
vyklos programa remiasi krikščio
nišku ir lietuvišku požiūriu. Vy
resniesiems stovyklautojams bus pa
brėžtas savęs pažinimas. Visos tos 
temos bus aiškinamos pasikalbėji
mais mažose grupėse.

Stovyklautojų amžius — nuo 7 
iki 18 metų. Jie bus sūskirstyti į 
dvi grupes.

Laukiama stovyklautojų iš JAV, 
kitų Kanados vietovių. Kurie dar 
norėtų stovyklon užsiregistruoti, 
prašomi skambinti dr. O. Gustainie
nei tel. (416) 445-4521 Toronte.

Skautų veikla
• Vilkiukų dr-vė birželio 2 d. 

dalyvavo iškyloje, kurioje vyko bū
relių varžybos su kanadiečiais. Lie
tuviams vadovavo draugininkas ps. 
Kastytis Batūra. Iš viso dalyvavo 
16 būrelių. Mūsiškiams pavyko lai
mėti IV ir VIII vietas.

• Birželio 23-24 d.d. Mindaugo 
dr-vės lietingoje iškyloje skiltys vėl 
turėjo progos pagyventi po atviru 
dangumi. Sį kartą nebuvo naudotos 
nė palapinės. Miegota iš šakų sta
tytose lapinėse. Skiltys buvo viena 
nuo kitos toli išdėstytos ir visos 
susitiko prie bendro laužo, jau lie
tui aprimus. Laužui ir pašnekesiams 
vadovavo draugininkas s.v.v.sl. To
mas Senkevičius. Po labai vėsios 
nakties Romuvos vėliavų aikštėje 
draugovė susirinko iškilmingai su
eigai, kurios metu įžodį atliko Al
gis Nausėdas, Romas Stanulis ir 
Pranas Karpis. Paskelbta žiemos 
varžybas laimėjusi skiltis. Tai “Žir
gai”, kuriems vadovauja si. Paulius 
Karosas. Visiems skilties nariams 
įteikti Baden Powellio ženklai.

• Birželio 26 d. Toronto Lietuvių 
Namuose įvykusioje vadovų ir tėvų 
informacinėje sueigoje kalbėjo “Vil
niaus” stovyklos virš. ps. L. Saplys, 
komendantas ps. M. Rusinas ir pro
gramos vedėjas Algis Senkus. Jie 
ir atsakinėjo į klausimus, kurių bu
vo nemažai. Registracijos lapų pri
statymo laikas pratęsiamas iki lie
pos 15 d. Vienetų vadovai-vės įsak
miai prašomi paskubėti tvarkytis su 
registracija. Atidėliojimas apsunki
na paruošos darbus. Tikimasi turė
ti apie 130 stovyklautojų. Programos 
ir ūkio srityse intensyviai ruošiama
si. Maitinimo reikalus tvarkys Alek
sas Grybas. Maisto gaminimą vyk
dys patys skautai-tės skiltimis.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
taria nuoširdų ačiū Elenai Senku
vienei, paskyrusiai po $100, a.a. Fe
likso Senkaus testamentinį palikimą 
vykdant.

• Birželio 23-24 d.d. DLK Gedi
mino dr-vė iškylavo Romuvoje, kur 
baidarių specialistas aiškino apie 
plaukiojimo techniką ir rodė irkla
vimus. Dr-vei vadovauja Algis Sen
kus.

• Skautai vyčiai, vadovaujami bū
relio vado ps. M. Rusino, birželio 
23-24 d.d. talkino priešstovykliniam 
Romuvos paruošimui. Darbams va
dovavo Romuvos k-to pirm. Rimas 
Sriubiškis. Gaila, kad nevisi atvykę 
jungėsi į bendrą talką. Nepaklusnūs 
buvo paprašyti Romuvą palikti. C. S.

maršrutinis. Standartinės skraidyk
lių klasės daugiakovėje I vietą už
ėmė minskietis V. Pakatilovas, II 
— minskietis A. Akimovas, UI — 
kaunietis K. Mikalauskas. Laisvosios 
skraidyklių klasės daugiakovėje stip
riausias buvo minskietis R. Ismagi
lovas, H vietoje palikęs P. Grigonį, 
III ■— J. Vaitkevičių.

Lietuvos šimtalangių šaškių rink
tinė - E. Bužinskis, J. Sausas, J. 
Kulikauskas. A. Kindcrys ir L. šaus 
dalyvavo Vl-janie tarptautiniame 
■ Kristalinių šaškių“ festivalyje Len
kijoje. Programa buvo labai įvairi: 
individualios vyrų ir moterų varžy
bos. žaibo turnyras, šaškių kompozi
cijų sprendimo vakaras. Lietuvos ir 
Lenkijos mačas. Tarptautinis vyrų 
turnyras, kurtame buvo varžomasi 
šveicariška sistema, susilaukė net 
28 dalyvių. Jį laimėjo maskvietis 
didmeisteris V. Agafovas, iš 10 gali
mų taškų surinkęs 9.5. Antrą vietą 
laimėjo vilnietis E. Bužinskis, Lie
tuvos čampijonas. su 8 taškais. III 
vietą su 7 taškais —- vilnietis J. Sau
sas. Moterų turnyro laimėtoja tapo 
vilnietė L. šaus. Lietuvos šaškių 
rinktinė laimėjo abu susitikimus su 
Lenkijos rinktine ir vieną su Var
šuvos komanda.

i GARBENS

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

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

skambinkite 489-1543.
RONCESVALLES-PEARSON. Palikimas. Atskiras namas, 8 kamba
riai per 3 augštus; sumodernintas, apdėtas akmens sluogsniu ir aliu
miniu iš lauko, 2 prausyklos ir 2 virtuvės, naujas šildymas; gražus 
daržas ir garažas; greitas pardavimas.
MARGARETTA G-VĖ. 9 kambariai, arti Bloor gatvės, atskiras na
mas su privačiu įvažiavimu, sumodernintas; atvira skola; įmokėti 
apie $15.000. >
INDIAN RD.-BLOOR, dvibutis £'L"jįt "V A §mbarių sumodernin
tas, vandeniu šild'p ardu M Jieiuvių Namų; įmokėti apie 
$30.000; lieka vienlaKoia.

JANE-BLOOR, atskiras, per 2 Snoderniai atremon
tuotas; yra maudykį^ O vinaeniu šildomas; pirtis (sau
na); pilnai užbaigtas, flsys. Kaina — $105.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

10%
9’/ž%
91/4%
91/4%
83/4%
6%

skolinkis

PARAMA
MOKA: 

už 1 m. term, indėlius — ,
už 3 m. term, indėlius | 1014% uz-asm. paskolos
už pensijų ir namų planą E 
speciali taup. sąsk. = 10'/4% už mortgičius
už taupymo.s-tas E
už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijonų dolerių

IMA:

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu 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 rhėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KAUNIENĖ ' ~~“ '

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

REALTOR*

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

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

1000 College St. * LE 1-3074 • say. p. uibaiis

QTFDIIAM’C 406 Roncesvalles Avė.Olcrnfftlld runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PETER/photographers i
2.374 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ip4 769-4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452
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Kanados Lietuvių Fondas

TREMTINIŲ STOVYKLŲ laiko
tarpį jau skiria 30 metų. Per tą lai
ką išeivijoje užaugo nauja karta, 
kuri apie II D. karo ir pokario per
gyvenimus težino iš tėvu (kurie ta
da buvo jų amžiaus) ar senelių pa
sakojimų. “Dypukų” stovyklų gim
nazijų mokytojai ir mokiniai rengia 
30 metų ar kitas sukaktis (neseniai 
Čikagoje susirinko Schwaebisch- 
Gmuendo būrys). Per poezijos die
nas Klevelande ir Čikagoje gegužės 
mėn. buvo rodytas Balio Gaidžiūno 
filmas apie lietuvius rašytojus 1945- 
1948 m. Vokietijoje. Kun. dr. Juo
zas Prunskis (Čikagoje-) renka as
meninius pasisakymus apie priežas
tis, dėl kurių karo ir okupacijos 
metu lietuviai traukė j Vakarus. Jis 
pastebėjo tai, ką istorijos ar vi
suomeninio ugdymo mokytojas gali 
lituanistinėje mokykloje pajusti, 
kad užauganti karta mažai težino 
apie tėvų motyvaciją bei išgyveni
mus iš to laikotarpio. Atrodo, jog 
tėvai ar seneliai nesistengia, neįsten
gia pasakoti arba nevertina tokio 
liudijimo reikšmės. Dalis jaunimo 
“atsigriebs” IV jaunimo kongreso 
metu, kai tėvai primins vietas, ku
riose praleido savo vaikystę ar jau
nystę, kur palaidoti tada mirę ar 
žuvę šeimų nariai, kur dar tebestovi 
lietuviški kryžiai, paminklinės len
tos — sunkių valandų liudytojai.

Pabėgėlių stovyklų dokumentinė 
medžiaga saugojama PLB archyve, 
o šiomis dienomis kitas archyvas 
pradėjo vajų surinkti kuo daugiau 
nuotraukų apie pokarinį lietuvių gy
venimą DP stovyklose Vokietijoje ir 
kituose V. Europos kraštuose. Lie
tuvių Foto Archyvas, turįs negaty
vų ar nuotraukų net iš praėjusio 
šimtmečio, nuolat gauna dokumenti
nes nuotraukas. LFA narė Izabelė 
Stončienė vadovaus šiam darbui — 
DP stovyklų nuotraukas prašo siųsti 
jos adresu (7143 S. Hamlin St., Chi
cago, IL 60629, USA). Nuotraukas 
turėtų lydėti žinios apie datą (kiek 
galima tikslesnę, nes pagal datas 
nuotraukos kataloguojamos), vietą, 
vaizduojamą įvykį, nuotraukoje 
esančių asmenų vardus ir pavardes. 
Tinka ne tik oficialios grupių ar ki
tos nuotraukos, bet ir šeimyninės, 
asmeninės, nes jos vaizdžiai parodo 
tų laikų gyvenimą. Neturint tiks
lių duomenų, visvien siųsti fotogra
fijas, nes archyvas galės žinias iš 
kitų šaltinių papildyti. Svarbu, kad 
nuotraukos nežūtų ir būtų išsau
gotos.

“LIETUVIAI RAŠYTOJAI VAKA
RUOSE” yra Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos baigiama ruošti A. 
Skrupskelicnės ■ redaguota knyga 
apie 70 lietuvių poetų, rašytojų ir 
dramaturgų su būdingomis ištrauko
mis iš jų kūrybos; Leidykla birželio 
2 d. perrinko dabartinę tarybą — 
Antanas Dundzila, dail. Petras Alek
sa, kun. Algimantas Kezys, dail. Vin
cas Lukas ir Saulius Girnius. Meti
niame narių (jų yra 83) susirinki
me pasidžiaugta 1978 m. išleistu al
bumu — kun. St. Ylos "Lietuvių 
šeimos tradicijos” ir viename tome 
atspausdintomis Vinco Pietario “Al
gimanto” abiem dalimis. Prieš 5 
metus įsteigta leidykla jau išpar
davė leidinius "Palikę tėviškės na
mus” (Sv. Kazimiero kapinių lietu
viškų paminklų albumas) ir “Penn- 
sylvanijos angliakasių Lietuva”. Dar 

'A ' ■ ' -

All Languages Service
'■:> .•E4,- ■ i:’ O

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų 
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

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

NAMAI 
VASARNAMIAI 
ŪKIAI

233-3323

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

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

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

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

UBWK 

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

« ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

turi anglų kalba kapinių leidinį “A 
Lithuanian Cemetery” ir “Lithua
nians in Multi-ethnic Chicago”. Ei
lės laukia apie 20 įteiktų rankraš
čių, kurių pirmieji bus kun. J. 
Prunskio “Lietuviai Sibire”, V. 
Vengrio “Lietuviškieji ekslibrisai” ir 
Br. Kviklio “Telšių vyskupija” seri
joje apie Lietuvos šventoves.

Leidyklos būstinė anksčiau buvo 
Jaunimo Centre, dabar jau daugiau 
kaip metai ji veikia šalia dr. Myko
lo Morkūno spaustuvės, kurioje 
spausdinamos meniškai paruoštos ir 
gausiai iliustruotos knygos. Kaiku- 
rie kritikai teigia, kad albumai yra 
perbrangūs, bet kažin ar daug dides
niu tiražu išleistą amerikiečių tokio 
pobūdžio knygą galima būtų už $20 
įsigyti. Leidyklos tikslus geriau iš
reiškia angliškas jos leidinių pa
vadinimas — “Lithuanian American 
Ethnic (Pictorial) Encyclopedia”.

KRISTIJONO DONELAIČIO augš- 
tesniąją lituanistinę mokyklą birže- 
želio 2 d. baigė 24 mokiniai — try
liktoji dir. Juliaus širkos vado
vaujamos mokyklos laida. Baigimo 
iškilmėje dalyvavo konsule Juzė 
Daužvardienė, JAV LB švietimo ta
rybos pirm. Br. Juodelis ir kiti sve
čiai. Absolventų vardu kalbėjo Da
rius Polikaitis, o klasės auklėtojui 
mokyt. Jonui Bagdonui už jo linkė
jimus baigiantiesiems ir visą darbą 
labai ilgai plota. Kartu su pradžios 
mokyklos mokiniais Kristijono Do
nelaičio mokykla yra pati gausiau
sia JAV-se — apie 300 mokinių (de
šimties metų sistema).

AUGŠTESNIOJI LITUANISTINĖ 
MOKYKLA birželio 3 d. įteikė 28- 
tajai laidai abiturientų pažymėji
mus. Prieš iškilmę mokiniai padėjo 
puokštę gėlių prie paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę. Baigusius 
12 mokinių sveikino klasės mokyt. 
G. Aukštuolis, dir. J. Masilionis, sve
čiai — vysk. V. Brizgys, lietuvių jė
zuitų provincijolas kun. L. Zaremba, 
tėvų komiteto pirm. D. Tijūnėlis ir 
kiti. Mokinių vardu kalbėjo Vikto
ras Gliozeris.

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIAI TRĖMIMAI paminėti 

birželio 17 d., dalyvaujant organiza
cijų vėliavoms bei pilnai šventovei 
žmonių. Ypatingai stiprų ir jautrų 
pamokslą pasakė kun. Juvenalis 
Liauba. Pamaldų metu pašventintos 
gėlės poros jaunuolių, apsirengusių 
tautiniais drabužiais, buvo nuneštos 
prie Laisvės paminklo, esančio veš
liai sužaliavusiame vienuolyno sode
lyje. Gėles ant paminklo padėjo il
gametė Sibilo kankifie'Ona Šukienė. 
Žodį tarė apyl. valdybos pirm. A. 
Setikas. Minėjimas baigtas tylos mi
nute pagerbus kovotojus už Lietu
vos laisvę ir sugiedojus Tautos him
nų.

TAUTINIŲ MINĖJIMŲ metu reik
tų vengti betkurių užuominų apie 
mūsų nedidelės šeimos-bendruome- 
nės kaikurių lietuvių seniai žinomą 
pamėgimų drumsti vieningą ir gražų 
visu sugyvenimą. Tai juk šeimos dū
mai. nieko bendro neturintys su di
deliais, reikšmingais dalykais. Ypač 
tai gali būti nemalonu minėjimuo
se dalyvaujantiems lietuviams, atsi
lankiusiems iš kitur ir nežinantiems 
mūsų smulkmenų. Kor.

Stayner, Springhurst,
Wasago, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

Toronto Parkdale rajono šimtmečio festivalyje dalyvavo įvairios tautybės, jų tarpe ir lietuviai, kuriems atstovavo 
jaunimas (viduryje) — L. Padolskytė, V. Stirbytė, G. Stirbys Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Europa turi savo parlamentą
J, KAIRYS

Jis išrinktas birželio 7-10 d. 
d. Ji sudaro 410 atstovų ir yra 
laikytinas politine karūna ka
daise devynių valstybių Įvykdy
to ūkinio susijungimo. Tiesa, 
šios valstybės, sudariusios Euro
pos sąjungą, dar nėra visa Eu
ropa. Prie jų dar nevisos lais
vos valstybės priklauso. Be to. 
daug jų paglemžė laiko ko
munistai. Visdėlto padaryta la
bai gera pradžia. Tai pirmas 
toks užmojis Europos istorijoje.

Išrinktasis parlamentas susi
deda iš 111 socialistų, 106 krikš
čionių demokratų, 86 konserva
torių." 40 liberalų, 44 komunistų 
ir 23 kitų grupių. Stipriausią 
grupę sudaro socialistai, po jų 
— krikščionys demokratai. Vi
sos kitos yra mažesnės. Imant 
paskirai, ir didžiosios grupės 
nesudaro reikamos daugumos 
parlamente. Turės jungtis. So
cialistams bene bus artimesni 
komunistai ir gal dar kitos gru
pės. Susijungę visi jie tesudary
tų 178 atstovus. Todėl, atrodo, 
didžiausią grupę gali sudaryti 
dešinieji .— krikščionys demo
kratai, susidėję su konservato
riais. Jei prisidėtų ir liberalai, 
šis junginys turėtų 232 atsto
vus (22 atstovų persvarą). Bet 
apie tokias ar panašias kombi

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

Dar yra vietų šiose 
ekskursijose 
Į EUROPĄ ir VILNIŲ:

rugpjūčio 9-28 Vilnius, Atėnai 
Roma

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

Smu Ikesnių informacijų teirautis:

V. B A Č Ė N A S
telefonas 533-3531

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

nacijas galima kalbėti, remian
tis praktika tautiniuose parla
mentuose. čia jos gali visai ki
taip kryžiuotis, šalia daugelio 
skirtybių, šitame parlamente 
maišysis dar ir tautinis moty
vas. Pastarasis, kad ir yra jau 
gerokai nustumtas i šalį, nėra 
numarintas. Todėl, atrodo, čia 
bus sunkiau su sudarymu pasto
vių susigrupavimų, kokie randa
mi tautiniuose parlamentuose, 
šiame parlamente vyraus susi
tarimai, sudaromi sprendžiant 
atskirus klausimus, arba ir be 
jokio susitarimo iš anksto.

Minėta parlamento sudėtis 
būtų buvusi greičiausiai kitokia, 
jei visų valstybių rinkikai būtų 
normaliai dalyvavę rinkimuose. 
Bet kaikur net trečdalis visiškai 
jais nesidomėjo. Atrodo, jiems 
trūko nuodugnesnių žinių apie 
sujungtos Europos reikšmę, 
apie jos parlamentą ir kt. To
dėl kaikas mano, kad šis parla
mentas, būdamas išrinktas ma
žesnio skaičiaus rinkikų nei tau
tiniai parlamentai, nesijaus 
stiprus ir vengs rizikingesnių 
ėjimų.

Daugiausia balsų gavo deš- 
nieji. V. Vokietijoje dabar už 
juos balsų buvo paduota dau
giau nei praėjusį kartą renkant 
valstybės parlamentą. Dabar jie 
surinko per 49' i balsų, kai val

dančių partijų kandidatai gavo 
po mažiau. Dėlto opozicijos 
žmonės net pralinksmėjo, ma
nydami, kad gal pasiseks atei
nančiais metais laimėti rinki
mus ir i valstybės parlamentą. 
Šias nuotaikas betgi susmukdo 
žinia, kad tą pačią dieną per 
rinkimus Į dviejų kraštų savi
valdybes jie neteko per 4'.; 
balsų, o socialdemokratų parti
ja jų gavo dar daugiau, žinoma, 
tai nėra tikras matas rinkimams 
Į valstybės parlamentą (Bundes
tagą). Renkant pastarąjį, rinki
kai gali ir vėl kitaip apsispręsti, 
kaip kad ir seniau jie padaryda
vo.

Kalbant apie komunistinėje 
tironijoje gyvenančius europie
čius, tenka pasakyti, kad jung
tinės Europos parlamentas bus 
vienaip ar kitaip ir jiems priei
namas. Tokią išvadą galima da
ryti iš Bavarijos krikščionių są
jungos š. m. sausio 20 d. mani
feste išvardintų tezių, liečian
čių jungtinę Europą, iš tarptau
tinės organizacijos Paneuropa 
pirmininko bei Bavarijos krikš
čionių parlamento nario dr. 
Otto von Habsburg pareiškimų.

AMERIKAI SUTARTĮ
PASIRAŠIUS
(Atkelta iš 6-to psi.)

Amerika ir toliau liekanti stip
riausia pasaulyje galybė ir pil
nai pajėgianti sovietus sekti. O 
kas bus, jei sovietai sutartį lau
žys? Valstybės Departamento 
pareigūno žodžiais, tam yra 
tarptautinis teismas, o galų ga
le tuo atveju pasaulyje smuk- 
siąs sovietų prestižas. O to jie 
bijo.

Į klausimą, kad toji sutartis 
labai blogai nuteikia žmones 
Rytų Europoje, pareigūnas at
sakė savo patirties įspūdžiais: 
jis pats labai gerai žino, kaip 
sovietų propaganda savo gyven
tojams plauna smegenis. Beje, 
per 35 metus jų propaganda ne
pasiekusi tikslo: ne tik vyres
nieji, bet ir jaunosios kartos 
įsitikinusios, kad Vakarų pasau
lio santvarka yra žymiai geres
nė.

Taip ir susidarė įspūdis, kad 
Amerikos politikos tikslas yra 
siekti pavergtoms tautoms lais
vėjimo iš vidaus ir sovietus pa
veikti diplomatiniais kanalais. 
Strateginės ginkluotės sutarties 
atmetimas tuos santykius labai 
atšaldytų ir, anot pareigūnų, 
galimas dalykas, tuo atveju vėl 
nusileistų geležinė uždanga.

Tedaro išvadas pats skaityto
jas. Mano pareiga tebuvo infor
muoti, ką girdėjau pakviestas į 
Baltuosius Rūmus.

Sarnia, Ontario
FELIKSAS TIMUKAS su savo 

šeima kreipėsi į JAV prezidentą J. 
Cartcrį ir jo patarėją dr. Z. Brze- 
zinskį, prašydami rūpintis lietuvių 
kalinių — Viktoro Petkaus, Balio 
Gajausko ir kitų išlaisvinimu. Gau
tas šis atsakymas: "Labai dėkojame 
Jums už laišką. Užtikriname Jus, 
kad neužmiršome nė vieno ir kad 
mūsų pastangos bus tęsiamos toliau. 
Su geriausiais linkėjimais — Zbig
niew Brzezinski.” Kor.

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
810. Balčiūno, Gerardo atmin $340
811. Senkaus, Felikso atmin. 230
812. Ciplijauskienės, Elenos atm. 125
813. Anapilio Moterų Būrelis 100
814. žaliaduonis, Juozas 100
815. Lukas, Kazys 100
816. Pargauskas, Pranas 100
817. Pargauskas, Salomėja 100
818. Dovidaitis, Pranas 100

Ruzgio, Antano atm. 65

ĮNAŠŲ PAPILDYMAI: 
23. KLB Otavos apylinkė iki $4200 
48. Kredito kooperatyvas

“Parama” 2350
57. J. K. 200
87. Montrealio kredito koopera

tyvas “Litas” 1400
136. Jurkai, Domas ir Barbora 645
272. KLK Moterų Draugijos

Delhi sk. ’ 575
357. Levcriai, Juozas ir Ona 300
380. Treigio, Sergijaus atm. 527
515. Genčius Povilas 350
608. Latauskas, Petras 600
766. Toronto Lietuvių Namai 600

Torontiškiams šis pavasaris buvo 
skaudus — netekome trijų brangių 
lietuvių. Netikėta nelaimė išplėšė iš 
mūsų tarpo GERARDĄ BALČIŪNĄ. 
Jo atminimui giminės, draugai bei 
pažįstami aukojo KL Fondui. Auko
mis prisidėjo: H. G. Lapai. J. Puteris 
L Vaitkus, P. O. Dabkai, V. Juš
kevičius, A. A. Vaičiūnai, J. Poška, 
dr. A. Paccvičius, V. S. Aušrotai,
D. Mikšienė, J. D. MacDougall, G. 
Maurušaitis, B. Vaitiekūnienė, U. 
Bleizgienė, R. Rimkus, O. Jonaitienė, 
S. Kėkštas, S. Čeponis, K. Budre- 
vičius, K. Lukošiai. Aukų buvo rasta 
daugiau, bei nebuvo pasirašę. “Pa
rama” kaip savo buvusiam advoka
tui prisidėjo pilna šimtine.

Netrukus atsiskyrė ir kitas tau
rus lietuvis FELIKSAS SENKUS. 
Mūsų veteraną gerbdami, artimieji 
draugai savo kukliomis aukomis įra
šė jį mūsų Fonde. Aukojo: E. J. 
Čuplinskai, J. O. Gustainiai, P. O. 
Dabkai, K. V. Kalendros, J. M. Ta- 
mulaičiai, J. Augustinavičienė, P. 
Imbrasas, L. G. Vyšniauskai, A. E. 
Sudikai, V. A. šipeliai, J. B. Tarnu- 
lioniai, B. Sapliai, J. A. Puteriai, S. 
L Girdzijauskai, II. A. Stcpaičiai, O. 
Indrelienė, J. Morkūnas, A. Vasi
liauskas, J. Stravinskas, B. Vaitie
kūnienė, K. B. Lukošiai.

Iškeliavo ir SERGIJUS TREIGYS. 
Vietoje greit nuvystančių gėlių drau
gai, giminės bei buvę mirusiojo mo
kiniai aukojo KL Fondui, sutelk
dami $427. Prisidėjo: P. A. štuopiai,
E. Trečiokas iš Čikagos, J. Palys, F. 
Kaminskai, J. B. Aukštaitis, A. E. 
Abromaičiai, A. V. Lukai, L A. 
Mikšiai, O. Indrelienė, V. Montvilas, 
A. E. Sudikai, J. A. Jankaitis, L. 
Česekienė, E. Šlekys," A; Rinkūnas,
J. Kulikauskas, T. Stanulis, J. Kra- 
likauskas, V. M. Miceikos, E. Zubrys, 
V. Bačėnns, M. Barščiauskienė, J. V. 
Ignaičiai. Taip pat visi torontiškiai ir 
apylinkėje gyvenų Kybartų gimnazi
jos buvę mokiniai; L. Žiliūtė-Senke- 
vičienė, G. Beraitytė-Balčiūnienė, B. 
Smolskytė-Vaitiekūnienė, A. Urbytė- 
Sungailicnė, O. Puniškaitė-Rimkevi- 
čienė, L. Kronaitė-Matulcvičienė, A. 
Žiliūtė - Jucienė, P. Stočkutė - Abro- 
maitienė, A. Mnurušaitytė-Mikšienė, 
G. Maurušaitylė, O. Liubinskaitė- 
Yčienė, 1. Austraitė-Žemaitienė, J. 
Burgailytė - Rimienė, L Goceitaitė- 
Ehlers, Apolinaras Goccitas, Leonas 
Rudaitis, Vytautas Aušrotas ir dr. 
A. Diksonas.

Hamiltone staiga mirė ANTANAS 
RUZGYS. Draugai savo aukas pasky
rė Fondui; prisidėjo: J. Lukošiūnai, 
P. E. Zubriai, J. Račys, V. Ruzgiai,
K. B., S. Čeponis, K. Lukošius.

Montrealyje mirė BARBORA ŠE- 
GAMOGAITĖ-JURKIENĖ. Jos drau
gai bei artimieji suaukojo KL Fon
dui — S420. Prisidėjo: “Litas”, P. R. 

13 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

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

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772 
2385 Dundas St. W„ Toronto Telefonas 537-2165

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

TJRESHER-gARAUSKAS AGENCY

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

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

tNSURANCe
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

I. Kalvaičiai iš Bostono^Iz. Mališka, 
Pr. Bernotas, P. Lukoševičius, R. 
Piečaitienė, J. Kęsgailienė, P. Bar- 
teška, M. Juodviršis, A. Ališauskas, 
G. Kudžmienė, A. Jonelis, V. Piečai- 
tis, A. Urbonas, P. Adamonis, J. 
Adomaitis, V. Kačergius, A. Keblys, 
K. Toliušis, A. Kličius, P. Mont
vila, V. Kerbelis, P. Drešeris, N. 
Akstinienė, E. Navikėnienė, T. Čip- 
kutė.

Otavos lietuviai, užjausdami mi
rusios a.a. B. Jurkienės sūnaus šei
mą, suaukojo $125. Aukojo: P. E. 
Ališauskai, V. Z. Balsevičiai, P. L. 
Dauniai, J. L. Gutauskai, V. V. Ku
biliai, G. S. Mitalai, A. A. Paškevi- 
čiai, V. L. Plečkaičiai, A. K. Povi- 
loniai, G. D. Procutos, V. V. Ka
džiai. dr. J. Rimšaitė, A. Šimanskie
nė, V. N. Trečiokai, dr. V. E. Gu
tauskai iš Karako (Venecueloje).

Mirus a.a. ELENAI CIPLIJAUS- 
KIENEI Čikagoje, jos draugai įrašė 
ją į KL Fondą. Aukojo: J. Kibirkš
tis, G. Kudžmienė, V. Jonynas, V. 
Kudžma, A. Kličius, R. Verbyla, J. 
Zabieliauskas, dr. V. Pavilanis, dr. P. 
Lukoševičius, B. Niedvaras, V. Pie- 
čaitis.

Nuoširdžiausiai užjaučiame visų 
mirusiųjų šeimas ir artimuosius. Dė
kodami sveikiname naujus narius ir 
įnašus papildžiusius. Fondas sveiki
na naują Toronto bei apylinkės įga
liotinį Praną Dovidaitį ir linki jam 
geros sėkmės didžiame darbe.

KLF VALDYBA

g HAMILTON’™1
(Atkelta iš 4-to psl.)

IŠ VILNIAUS LIGONINĖS sugrį
žo ir dabar dr. A. Saunorio priežiū
roj McMaster medicinos centre gy
dosi Alb. Giriūnas. Gegužės pradžioj, 
besisvečiuojant tėvynėje, jį buvo iš
tikęs širdies priepuolis. Jis kelias 
savaites turėjo išgulėti Vilniaus li
goninėje.

TRADICINIS TAUTYBIŲ FESTI
VALIS Gage parke birželio 23-24 d. 
d. sutraukė apie 200.000 žiūrovų. 
Hamiltono LB valdybos įrengta lie
tuviška sodyba taip pat buvo lanko
ma svetimtaučių, kurie pirko lietu
viško maisto ir skanėstų, apžiūrėjo 
mūsų liaudies meno ir gintaro paro
dą bei paklausė lietuviškos plokšte
lių muzikos, gaudami daugiau apie 
Lietuvą informacijos iš dalinamų la
pelių. Malonu, kad jaunų veikėjų 
valdyba pajėgė surengti tokio masto 
mūsų tėvų krašto reklamą (latviai 
ir estai nebuvo atstovaujami). Nuo
širdi padėka E. Stciblienei ir R. 
Pakalniškienei už parodos suren
gimą.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BO choras, vad. A. Juozapavičiaus, 
atliko programa "Simpsons Sears” 
prekybos centre. Chorui akompana
vo D, Deksnytė.

AUSTRALIJOS “TĖVIŠKĖS AI
DUOSE” buvo išspausdintas pasikal- 
kalbėjimas su buv. hamiltoniete 
Anele Kaminskaite-Morkūnicne. Į 
laikraščio klausimą, kur ji išmoku
si taip gražiai šokti tautinius šo
kius ir jiems sumaniai vadovauti, 
dabartinės Melburno “Klumpakojo” 
vadovės atsakymas buvo šis: daug 
metų šokau p. Brcichmanienės Ha
miltono “Gyvataro" grupėje, vado
vavau jaunesniųjų grupei. Besilan
kant “Gyvatarui" Australijoje, visi 
žavėjosi spalvingais hamiltoniečių 
tautiniais drabužiais. Koresponden
tas vadovę vėl paklausė, kas tokius 
gražius drabužius Kanadoje išaudžia, 
A. Kaminskaitė-Morkūnienė atsakė: 
garsios tautinių drabužių audėjos — 
A. Tamošaitienė ir p. Vaitonienė. 
Pasirodo, berniukams “Klumpako
jis” tautinius drabužius užsakė pas 
p. Baltaduonienę Kanadoje. K. B.
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— Šį ketvirtadienį, liepos 5, 8 v. 
v., naujojo Toronto kardinolo sutik
tuvės ir pamaldos Varsity sporto sta- 
dijone. Nemokami pakvietimai gau
nami klebonijoje.

— Pamaldos laikomos ir Wasago- 
je sekmadieniais 10 ir 11 v.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Algis Riekus iš Hamil
tono, a. a. Vytautas Juodišius iš 
Staynerio. Ateinantį pirmadienį, lie
pos 9, laidojamas Augustinas Dau
kantas.

— Šventovės skoloms mažinti au
kojo: $500 Lietuvos Kankinių par. 
kat. moterų draugija (vitražui), $300 
S. Burdinavičius iš Hamiltono, $200 
V. čuplinskienė, po $100 — S. Ole- 
kienė ir V. Jurevičius, po $50 — S. 
Treigienė iš Vankuverio ir J. K. Ru
giai.

— Šį šeštadienį parapijos švento
vėje tuokiasi: Paul D. Nielsen ir Ne
ris R. Žulytė, Donald G. Carruthers 
ir Viktorija Gr. Pacevičiūtė.

— Pakrikštytas Tomas-Andrius 
Zeleckis.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už Ramonų šeimos mirusius, 11 
v. už a. a. Petrą Baltrukonj ir a. a. 
Mariją Glizickienę; Wasagoje: 10 v. 
už Razevičių mirusius, 11 v. už Dė
dinų šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— LN Fondas “Labdara” paskyrė 

$250 skautų stovyklai Romuvoje ir 
$200 Prisikėlimo parapijos stovykla
vietės remontui.

— šią savaitę partvarkoma Kara
liaus Mindaugo menės scena. Įtaiso
ma nauja galinė užuolaida ir daro
mi kiti scenos pagerinimai. Darbus 
prižiūri LN valdybos statybos komi
sijos narys B. Jackus.

— Svetainei "Lokys” užsakytos ir 
jau šią savaitę bus atvežtos naujai 
padarytos kėdės.

— Kurie dar nėra apsisprendę 
kur atostogauti, LN Vyrų kviečiami 
į jų rengiamą poilsio stovyklą N. 
Wasagoje liepos 29 — rugpjūčio 12 
dienomis.

— Pr. sekmadienį popietėje daly
vavo 150 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: Valerija ir Petras Jaudegiai 
iš Omahos, Vytautas ir Antė Jaude
giai iš San Diego, Marija Urniežienė 
iš Santa Monikos, Jonas Petrulis iš 
Floridos. Kristina Maciūnaitė ir Da
nutė Bičiūnienė iš Detroito, dr. J. 
Baltrušaitis ir B. Baltrušaitienė iš 
North Bay, Ont.

• Pinigai yra geras tarnas, bet 
blogas valdovas (Baconas).

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

MOTERIS jieško buto (Toronte) iš 
vieno miegamojo, salono, valgomojo 
ir virtuvės; pageidaujama su atskiru 
įėjimu. Tel. 279-1347.
IŠNUOMOJAMAS High Park rajone 
butas iš vieno kambario, virtuvės ir 
prausyklos (privatus Įėjimas); taip 
pat išnuomojamas vienas kambarys 
Il-me augšte (galima naudotis vir
tuve). Tel. 537-4264 arba 536-3092 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš dviejų 
miegamųjų arti Prisikėlimo švento
vės Toronte. Skambinti betkuriuo 
laiku tel. 537-4329.

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

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

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

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

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKE VIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. VV., 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. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Prisikėlimo parapijos žinios
— šis penktadienis, liepos 6, mė

nesio pirmasis. Mišios vakare 7.30.
— Kun. B. Pacevičius yra sunkiau 

susirgęs ir paguldytas Šv. Juozapo 
ligoninėje.

— Ruošiasi tuoktis: Petras Mati- 
jošaitis ir Deborah Davis; Angelė 
Šelmytė ir Stanley Smarko.

— Mišios Wasagos stovyklavietėje 
vasaros metu — kas sekmadienį, 11 
v. r.

— Lietuvoje mirė Kazio Lemberto 
motina Kazimiera ir Marijos Yoku- 
bynienės pusbrolis Ignas Skėrys. Ed
vardo Sabaliausko motina Pranciška 
mirė Čikagoje.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
kiekvieną trečiadienį, 2 v. p. p., jų 
patalpose.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas vasaros metu neveikia.

— Vakarinės Mišios sekmadieniais 
mūsų šventovėje vasaros metu — 
8.30 v. v.

— “Aušros” stovykla, kuriai va
dovauja Lina Kuliavienė. prasidėjo 
liepos 1, Wasagoje. Komendantas — 
Andrius Kaknevičius, kapelionas — 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM. Jei 
kas norėtų stovyklauti, gali vykti 
betkada, nes vietų yra.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Anta
niną ir Veroniką Petkevičius, užpr. 
B. A. Petkevičiai, 8.30 Gyvojo Roži
nio dr-jos intencija, užpr. valdyba, 
9 v. už Oną Ivanauskienę, užpr. A. 
E. Bočkai, 9.30 už Stravinskų šeimos 
mirusius, užpr. Z. J. Stravinskai; 
sekmadienį 8 v. už Leoną Adomaitį, 
užpr. B. E. Kišonai, 9 v. už Kęstutį 
Simanavičių, užpr. V. M. Simanavi
čiai, 10 v. už Vladą Radavičių, užpr. 
E. Šimaitienė, 11.30 už parapiją, 8.30 
v. v. už Jurgį ir Veroniką Ramanaus
kus, užpr. S. Kučinskienė.

MIRUSIEJI. A. a. Algis Rie
kus, 64 m. amžiaus, važiuodamas 
automobiliu į Sudburį žuvo eis
mo nelaimėje. Velionis kilęs iš 
Kauno. Palaidotas iš Hamiltono 
lietuvių šventovės Šv. Jono liet, 
kapinėse Mississaugoje. Prieš 
dvylika metų jo tėvelis taip pat 
žuvo automobilio nelaimėje. Ve
lionis paliko šeimą, broli Juozą, 
seseris — J. Narušienę ir A. 
Žilvitienę. Pastaroji yra Mont- 
realio Banko Hamiltono sk. ve
dėja — direktorė.

A. a. Vytautas Juodišius, 63 
m., mirė birželio 29 d. prie Stay
nerio savo ūkyje. Kilęs nuo Ma
rijampolės. Anksčiau jis su 
žmona gyveno Toronte. Velionis 
buvo pašarvotas Staynerio lai
dotuvių namuose, kur ilgąjį sa
vaitgali gausiai lankė tautiečiai. 
Palaidotas iš Lietuvos Kankinių 
šventovės Šv. Jono liet, kapinė
se. Velionis paliko žmoną* Oną 
ir daug giminių Kanadoje ir 
Lietuvoje.

A. a. Mykolas Dikčius, 77 m., 
rastas negyvas savo namuose 
Wasaga Beach. Gydytojų kons
tatuotas širdies smūgis. Velionis 
palaidotas liepos 4 d. iš Lietu
vos Kankinių šventovės Šv. Jo
no liet, kapinėse.

Klaida. Prof. A. Maceinos 
straipsnyje, išspausdintame 
“TŽ” 26 nr., 7 psl. liko neištai
syta korektūros klaida. Išspaus
dinta: “ . . . Antanas Borina ir 
jo pamotė Jagna — yra aiškiai 
nenormalūs”. Turėjo būti: “ne
moralūs'’.

“The Toronto Star" birželio 
26 d. išspausdino Danos Ston
kutės ir Susanos Samuels laiš
ką. protestuojanti prieš žurna
listės Michele Landsberg skiltį, 
kurioje ši diskriminuojanti mo
teris inžinieres, nes rašanti tik
tai apie vyrus inžinierius. Tai 
esąs seksizmas. kuris apsunki
na moterų veržimąsi į inžinie
rių profesiją. Laišką pasirašiu
sios yra inžinerijos studentės, 
redaguojančios studentų laik
raštį “Cannon”. Prie laiško pri
dėta didelė abiejų redaktorių 
nuotrauka.

Toronto tautybių savaitėje — Karavane sėkmingai veikė ir “Vilniaus” paviljonas. Nuotraukoje Vilniaus ka
ralaitė VIDA PETKEVIČIŪTĖ, kuri uoliai darbavosi per visas dienas Nuotr. St. Dabkaus

Mokyt. A. Rinkūnas, išleidęs 
naują vadovėlį “Ar kalbate lie
tuviškai” (“Lithuanian for Be
ginners”), dalyvaus lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų sa
vaitėje Kennebunkporte liepos 
8-15 d. d. ir supažindins moky
tojus su naujuoju leidiniu bei 
pagalbiniais jo priedais.

Šaulių sukaktis. Š.m. liepos 
20 d. sukanka 25 metai, kai bu
vo įsteigta Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa Toronte. Rugsėjo 29 ir 
30 dienomis įvyks 25-čio minė
jimas. Ta proga bus atidengtas 
Romo Kalantos bareljefas. Pro
jektas jau vykdomas, ir tam rei
kalui reikalingos lėšos. Kuopos 
valdybos nariai renka tam tiks
lui aukas.

“T. Žiburiai” atostogaus pir
mąsias dvi rugpjūčio mėnesio 
savaites — nedirbs redakcija ir 
spaustuvė, bet veiks administra
cija ir aptarnaus besikreipian
čius tautiečius.

Šių metų rudenį sueis 30 me
tų “Tėviškės Žiburiams”. Šią 
sukaktį numatoma paminėti 
platesnio pobūdžio kultūriniu 
renginiu antrąjį advento sekma
dienį, gruodžio 9 d., Anapilio 
salėje.

Folklorinis filipiniečių sa
vaitgalis rengiamas liepos 14-15 
dienomis “Harbourfront” patal
pose ir bus vadinamas “pama- 
na” (palikimas). Programa pra
sidės eitynėmis nuo miesto ro
tušės. Jose dalyvaus įvairūs gy
vieji paveikslai, įvairių tauty
bių vaikai (Tarptautinių Vaiko 
Metų proga), aprengti tauti
niais drabužiais. “Harbour
front” patalpose ištisas dvi die
nas bus atliekama folklorinė fi
lipiniečių programa, rodomi 
įvairūs valgiai, dirbiniai, mados 
ir t.t. Minėtasis savaitgalis bus 
baigtas sekmadienį religine 
procesija, kurioje eis vaikai, ap
rengti ilgais drabužiais, ir neš 
gėles, ši apeiga prasidės 7.30 
v.v. York Quay Centre, 235 
Queen’s Quay West. Įėjimas į 
visus renginius nemokamas.

Pasaulio Lietuvių Kunigų 
Vienybės valdyba posėdžiavo 
Anapilyje birželio 26 d. ir nu
sprendė, kad statuto numatyta 
jos trejų metų kadencija baigia
si šį rudenį ir reikės naujų rin
kimų. Dabartinė valdyba buvo 
sudaryta tik prieš vienerius me
tus; anksčiau ji negalėjo būti 
sudaryta dėl susidėjusių aplin
kybių. Minėton valdybon įeina: 
pirm. kun. J. Staškus, sekr. kun. 
A. Simanavičius, OFM, ižd. kun. 
Pr. Gaida, nariai kun. P. Ažu
balis ir kun. A. Prakapas, OFM.

IV PLJK Finansų Komitetas 
dėkoja už aukas jaunimo kon
gresui: J. I. Bubuliams — S30. 
E. J. Čuplinskams — $50. A. 
Rusinienei — $10. B. Sapliui 
— $20. J. Strazdui — $100. A. 
Viskontui — $100. M. F. Yoku- 
bynienei — $25, Hamiltono Me
džiotojų ir Žvejotojų Klubui 
“Giedraitis" — $50. KLB Mont- 
realio apylinkei — $1,500, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyriui — $25.

“Northern Mosaic", dvimė- 
nesinis laikraštis, leidžiamas 
daugiakultūrės Thunder Bay, 
Ont., draugijos, sausio-vasario 
numerį papuošė didele nuotrau
ka iš buvusios lietuvių dainų 
šventės Toronte. Joje matyti 
Judita Melnikaitė, skambinanti 
kanklėmis. Vienuoliktame pus
lapyje išspausdintas trumpas 
Pasaulio Lietuvių Dienų apra
šymas ir pridėta jaunimo nuo
trauka iš buvusios dainų šven
tės. Šiam laikraščiui medžiagą 
apie lietuvius paruošia dr. E. 
Jasevičiūtė.

r
 Tragiškai žuvus

A.A. ALGIUI RICKUI,

jo mamai, seserims ir broliui JUOZUI su šeima 

reiškiame gilių užuojautų —

Jonas, Justinas ir Juozas
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Toronto Lietuviu Namu

S
 TREČIOJI POILSIO » 

tovyklĄ
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 

VASARVIETĖJE, WASAGOJE,
įvyks š.m. liepos 28 - rugpjūčio 11 d.d

ik 40 dol. savaitei.

• STOVYKLOS PATALPŲ MOKESTIS:
• vienam asmeniui nuo 10 iki 20 dol. savaitei,
• vienai šeimai nuo 30
• Stovyklos metu veiks virtuvė.
• informacijų reikalais kreipkitės:
• M. Račys — LN sekmadienių popietėse ir
• Lietuvių Namuose tel. 532-3311.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atostogauti šioje LN 
stovykloje. Rengia — LN Vyrų Būrelis

"Vilniaus” paviljonas, veikęs 
Prisikėlimo salėse tautybių sa
vaitės metu, susilaukė nemažo 
dėmesio vietinėje spaudoje ir 
visuomenėje. Nuo birželio 22 
iki 30 d. jį aplankė arti 15.000 
žmonių, daugiausia kitataučių. 
Vieni jų domėjosi lietuvių tau
todaile, gintaru, audiniais, paš
to ženklais, kiti — menine pro
grama, o treti valgiais. Uoliai 
darbavosi per visas dienas Vida 
Petkevičiūtė, šių metų “Miss 
Vilnius”, kuri priiminėjo sve
čius, jiems aiškino rodinius, 
teikė informaciją apie Lietuvą, 
pranešinėjo programą. Pastarą
ją atliko jaunimo sambūriai — 
“V o 1 u n g ė”, “Atžalynas” ir 
“Gintaras”. Pyragais ir kava 
lankytojus aprūpino moterų or
ganizacijos —- katalikių moterų, 
evangelikių, Anapilio. L. Namų, 
skaučių. Valgiais bei įvairiais 
patiekalais rūpinosi J. Bubulie- 
nė. Lankytojų eilėse buvo ne
mažai lietuvių iš JAV. kurie ma
žai temoka lietuvių kalbos, bet 
domisi lietuviškais dalykais. 
“Vilniaus" paviljoną organizavo 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. pirmininkaujama Algio Ju- 
zukonio. Parodos įrengimu rū
pinosi V. Petkevičiūtė.

“Vilniaus" paviljoną aplankė 
ir visa eilė žymių kanadiečių: 
naujasis daugiakultūrių reikalų 
min. Steven Paproski. Karavano 
organizatorius L. Kossar, W. 
Boytchuk ir kt.

Bandančią nusižudyti mergai
te išgelbėjo tramvajaus vairuo
tojas Vincas Čižikas. Tai įvyko 
birželio 25-26 naktį. 1 v. Jis pa
stebėjo Bloor g-vėje ant viršuti
nės tilto atramos sėdinčią mer
gaitę ir mėtančią patiltėn savo 
reikmenis iš rankinuko. Sustab
dęs tramvajų, jis priėjo prie 
mergaitės, kuri pradžioje liepė 
jam nesiartinti, nes ruošiasi 
šokti nuo tilto, bet šnekinama 
leidosi į kalbas. Netrukus atsi
rado policininkai. Jų mergaitė 
nenorėjo prisileisti. Jie prisiar
tino sekdami V. Čižiką iš užpa
kalio, griebė už rankų ir nuga
beno į ligoninę. Šis įvykis buvo 
aprašytas dienraštyje “The To
ronto'Star” 1979. VI. 26.

Karalienės motinos Elzbietos 
priėmimas buvo surengtas On
tario gubernatorės “Royal 
York” viešbutyje birželio 29 d. 
Dalyvavo apie 800 kviestinių as
menų. Jų tarpe buvo ir etninių 
grupių atstovų. Iš lietuvių da
lyvavo kun. Pr. Gaida kaip On
tario gero piliečio medalio ta
rybos narys. Tos pačios dienos 
rytą Ontario parlamento rū
muose buvo įteikti gero piliečio 
medaliai dvylikai asmenų, ku
rie taip pat dalyvavo ir minėta
me karalienės priėmime. Meda
lius įteikė Ontario gubernatorė 
Pauline McGibbon. Tuo būdu 
buvo pagerbti asmenys, pasižy
mėję kokiais nors nepaprastais 
darbais žmonių gerovei. Dvyli
ka asmenų buvo atrinkti iš 350 
pasiūlytų kandidatų. Tai daro
ma kiekvienais metais.

“The Globe and Mail” dien
raštis liepos 2 d. pirmajame pus
lapyje išspausdino reportažą 
apie kardinolų iškilmes Romo
je ir pažymėjo, kad penkiolikta
sis kardinolas, popiežiaus ne
skelbiamas, lietuvių kolegijos 
narių nuomone, esąs vyskupas 
Julijonas Steponavičius, 68 m. 
amžiaus, Lietuvos sostinės Vil
niaus apaštalinis administrato
rius. Grupė Kanados lietuvių, 
ką tik grįžusi iš Vilniaus ir su
stojusi Romoje, liudijo, kad Lie
tuvoje neabejojama, jog XV-sis 
kardinolas esąs vysk. J. Stepo
navičius.

Dantų gydytojas, ortodonti- 
jos specialistas dr. R. D. Kar
ka. turįs jau keletą akademiniu, 
laipsnių, praėjusį pavasarį Yor- 
ko universitete gavo psicholo
gijos bakalauro laipsnį, šį aka
deminių kursą jis išklausė vaka
rais po kasdieninio darbo valan
dų. Jo specialybė yra ortodonti- 
ja. t.y. medicinos šaka, tirianti 
dantų sandaros, jų sukandimo 
netaisyklingumus ir atitiesianti 
defektus. Dr. R. D. Karkos ka
binetas yra įrengtas 239 Shep
pard Ave. E., Toronte. Be savo 
praktinio darbo, dr. R. Karka 
skaito paskaitas studentams To
ronto universiteto odontologi
jos fakultete.

Metinė Aušros Vartų parapijos iš
vyka į Palangos vasarvietę rengiama 
liepos 8, sekmadienį. Pamaldos — 
lygiai 12 v. Autobusai išvažiuos 10 
v.r. Bilietus reikia įsigyti iš anksto 
“Rūtos” klube arba klebonijoje. Kai
na — $ 5.00. Neužsisakę bilietų iki 
liepos 1 d. nebegalės pasinaudoti au
tobusais. šioje išvykoje dalyvaus pa
rapijos choras, kuris giedos ir per 
pamaldas, šauliai ir Šv. Onos Drau
gija. Pastaroji ruošia ir užkandžius. 
Priėmimas chorui ruošiamas p.p. Če

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

■ O-R r= KTOTRERLIŪ LJETL1LULĮ 
Limn HHEDJTQ UOUJFI
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................ 6.0 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................... ...........11.5%

Taupomąsias s-tas ..............
Pensijų planas ...................
Term. ind. 1 m. ...............

9.25%
9 %

10.25%

Nekiln. turto..................
Čekių kredito ...............
Investacines nuo ..........

..........11 %

...........12 %

...........12 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudę 
iki $2z000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Lietuvos pašto ženklai Karavane
Toronto Lietuvių Filatelistų 

Draugija š. m. Karavano “Vil
niaus” paviljone turėjo savo 
skyrių, kuriame buvo išstatyti 5 
rėmuose būdingiausi Lietuvos 
pašto ženklai; (parodyti visiems 
Lietuvos pašto ženklams reikė
tų 12 rėmų).

Šis Lietuvos pašto ženklų rin
kinys yra reprezentacinis ir pri
klauso TLF Draugijai. Rinkinys 
yra dar nepilnas, bet pamažu 
papildomas.

Prie Lietuvos pašto ženklų 
kiekvieną dieną budėjo TLF 
Draugijos narys, ir lankytojai 
galėjo įsigyti ženklų, suvenyri
nių vokų. Kas norėjo, galėjo 
įsigyti neseniai Toronto ir Niu
jorko filatelistų draugijų išleis
tą pilną nepriklausomos Lietu
vos pašto ženklų katalogą.

Man tik per vieną vakarą 
“Vilniaus” paviljone teko su
tikti žmonių, kurie atkeliavo iš 
toli: pvz. vyras su žmona iš Mil
waukee, Wis., kurių tėvai kilę 
iš Rudaminos; viena ponia, atva
žiavusi iš Lenkijos pas savo gi
mines, nusipirko net 4 Lietuvos 
pašto ženklų rinkinius ir įsigijo 
visą pluoštą suvenyrinių vokų. 
Pagyvenusių kanadiečių pora 
rodė Karavano pasą, kuriame 
buvo net 20 paviljonų antspau
dų, ir pareiškė, kad “Vilniaus” 
paviljone jiems geriausiai pati
ko.

Toronto “Gintaro” ansamblis 
sėkmingu dalyvavimu Karava
ne baigė savo metų veiklą.

Po pustrečių metų pertraukos 
nuo sekančio rudens grįžta Rita 
Karasiejienė kaip vyriausios 
grupės mokytoja ir viso an
samblio vadovė. Ansamblis ir 
jo tėvų komitetas sveikina grįž
tančią vadovę ir kartu dėkoja 
Reginai Dunderienei už gražų 
mokymą ir vadovavimą vyr. šo
kėjų grupei.

Rudenį, po ilgojo Darbo sa
vaitgalio, visos grupės vėl pra
dės naujojo sezono repeticijas. 
Pirmasis sezono koncertas įvyks 
Londono spaudos baliuje rug
sėjo mėn., vėliau — Detroite, 
Hamiltone ir Toronte. 1980 m. 
“Gintaras” švęs savo 25 metų 
gyvavimo sukaktį.

“Gintaro” dainininkės, vado
vaujamos G. Paulionięnės, repe
tuos ir vasarą, nes ruošiasi gast
rolėms į Winnipegą, kur dai
nuos to miesto “Festival of Na
tions” lietuvių paviljone rug
pjūčio 11-19 d. d.

Baigdamas šių metų sezoną, 
“Gintaro” ansamblis dėkoja To
ronto Lietuvių Namams ir Pri
sikėlimo parapijai už patalpas 
repeticijoms, tėvams, kurie rū
pestingai vežiojo vaikus Į repe
ticijas ir padėjo ruošti parengi
mus, ir visiems kitiems, an
sambliui padėjusioms. G. P. 

pulių namuose po pamaldų. Taip pat 
bus loterija, vaikų žaidimai, šokiai.

Aušros Vartų parapijos choras, 
ištvermingai giedojęs sekmadienių 
pamaldose ir sėkmingai koncerta
vęs, pradėjo vasaros atostogas. Pa
rapijos vadovybė kviečia visus pa
maldų dalyvius jungtis į bendrą gie
dojimą. Tam tikslui yra paruoštos 
specialios knygelės ir išdėliotos suo
luose. Sesuo Teresė pakviesta vado
vauti bendram giedojimui.

Lankytojams buvo parodyti 
ir Kanados pašto ženklai, kurie 
turi fosforo linijas arba yra pa
dengti fosforu, kad pagreitintų 
automatišką laiškų antspaudavi
mą ir rūšiavimą. Daugumas lan
kytojų tokių dalykų nežinojo, 
nes be specialios “ilgų bangų” 
lempos tų fosforo žymių neįma
noma pastebėti.

Jaunimas labai domėjosi paš
to ženklų sekcija, apgailesta
vo, kad retesni Lietuvos pašto 
ženklai jiems neprieinami. Mes, 
kurie atvykome iš Lietuvos, 
nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklus branginame kaip bran
gų atminimą savo pavergtos tė
vynės, nes kiekvienas pašto 
ženklas yra lyg dalis Lietuvos; 
juose vaizduojami artojai, kū
rėjai, rašytojai, kunigaikščiai, 
miestai ir t. t.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija, kurios steigėjas yra 
A. Dilkus, nuolat auga ir stiprė
ja (dabar jai pirmininkauja P. 
Barbatavičius). Karavano metu 
net du nauji nariai įstojo Į TLF 
Draugiją.

Filatelija geras laisvalaikio 
užsiėmimas. Daugumas gydytojų 
pataria savo pacientams laisva
laikiu rinkti pašto ženklus. Tai 
ypač naudinga, kai žmogus pa
siekia pensijos amžių.

“The Toronto Sun” birželio 
28 d. išspausdino Lorrie Gold
stein reportažą apie tautybių sa
vaitę — Karavaną. Jame ji pa
minėjo kelis populiariausius 
paviljonus: “Krokuvą”, “Vie
ną”, Kanados operą, “Vilnių” ir 
“Romą”. Į “Krokuvos” paviljo
ną žmonės veržėsi, norėdami 
daugiau sužinoti apie gimtąjį 
popiežiaus miestą. Prie jo ir 
“Vienos” paviljono stovėjusios 
ilgos žmonių eilės. Lietuvių pa
viljonas “Vilnius” pasižymįs gė
ralais .

A.a. Jono Jankausko paliki
mo tvarkytojas adv. Thomas B. 
Robson paskelbė “The Toronto 
Star” birželio 12 d. laidoje pra
nešimą, prašantį asmenis, ži
nančius kur yra jo testamentas, 
pranešti jam šiuo adresu: Tho
mas B. Robson, Barrister and 
Solicitor, 11 Prince Arthur 
Ave., Toronto, Ont. M5R 1B2, 
Administrator of the Estate of 
the late Jonas (John) Jankaus
kas. Velionis yra miręs apie 
1978 m. gruodžio 11 d. Ten pat 
yra Įdėtas ir kitas pranešimas, 
prašantis kreiptis į minėtą pali
kimo tvarkytoją tuos asmenis, 
kurie turi kokių nors pretenzi
jų į velionies palikimą iki 1979 
m. liepos 31 d. Velionis gyvenęs 
1496 King St. W., Toronto, 
Ont. ir Gladstone Hotel, 1214 
Queen St. W.


