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Baimės milžinas Pasaulio įvykiai
PASAULIO ŽVILGSNIS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ VĖL BUVO NU
KREIPTAS į erdves dėl “Skylab" laboratorijos nukritimo ir pir
mojo astronautų pasivaikščiojimo mėnulyje 1969 m. liepos 20 d. 
Net 77 tonas sverianti "Skylab” laboratorija nukrito Indijos van
denyne, o dalis jos liekanų pasiekė Australijos dykumas vakari
nėje dalyje prie Pertho miesto. Niekas nebuvo nei užmuštas, nei 
sužeistas, nes technikams Houstono mieste pavyko pakeisti pas
kutinę erdvių laboratori jos orbitą, nukreipiant ją nuo Kanados ir 
JAV teritorijos. Su pirmomis Australijoje surastomis “Skylab" 
liekanomis į San Francisco miestą atskrido S. W. Thorntonas, 17 
metų amžiaus jaunuolis, tikėdamasis gauti dienraščio “Examiner” 
pažadėtus $10.000. Šia proga prisimintina, kad aplink Žemę vis 
dar skrieja apie 4.000 erdvių*----------------------------------------

Pasaulio arenoje šiuo metu vyrauja du politiniai-kari- 
niai milžinai, būtent, Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Sovietų Sąjunga, apie kuriuos telkiasi satelitinės pajė
gos. Kinija tebestovi šešėlyje, besigrumianti su savo vidaus 
problemomis ir dar neišeinanti pasaulio arenon su lemian
čia jėga. JAV-bių galybė yra paremta ne tiktai kariniais 
ginklais, ne tiktai medžiaginiais turtais, bet ir laisvės prin
cipu, kurį liudija Niujorko artumoje budinti Laisvės 
statula. Amerikiečiui nėra ko bijoti savo žemėje: nors joje 
gyvena daugybė rasių, tautybių, religijų, ideologijų, par
tijų . .., tačiau nė viena skirtybė nesudaro platesnio masto 
grėsmės, nes visi turi pakankamai laisvės. Čia niekam 
nereikia Sibiro lagerių nei tūkstančių KGB pareigūnų, 
nuolat grasinančių laisvės atėmimu. Tiesa, ir JAV-se yra 
kalėjimai, policija, saugumo pareigūnai, bet tai tik vidaus 
tvarkai palaikyti, ir tai tokiai, kad būtų apsaugota piliečių 
laisvė, čia net komunistai niekur netremiami, nepersekio
jami, netardomi, neuždaromi kalėjimuose. Kol jie negre
sia krašto laisvei, laikosi valstybės įstatymų, nėra pagrindo 
juos varžyti. Ir tai todėl, kad JAV-bės, kaip ir Kanada bei 
kiti panašūs kraštai, yra atsirėmusios į laisvę, kuri teikia 
joms drąsą.

VISAI priešingai yra Sovietų Sąjungoje. Kariniu po
žiūriu ji lenktyniauja su JAV-bėmis ir kaikuriose 
srityse yra jas pralenkusi. Medžiaginiu atžvilgiu ji 
yra toli nuo JAV-bių ir nuolat dairosi finansinės pagalbos 

vienokia ar kitokia forma. Bet medžiaginius trūkumus so
vietai moka pakelti nuo seno įprastu diržo susiveržimu. 
Didžiausia sovietų silpnybė yra laisvės nebuvimas krašto 
viduje. Sov. Sąjunga, kaip karinė galybė, grasina JAV- 
bėms ir kitiems vakariečiams, bet savo viduje stokoja mo
ralinės jėgos, plaukiančios iš laisvės šaltinio. Vergai nie
kad nebūna ištikimi, ryžtingi kovotojai. Tai pvz. pasitvirti
no ir II D. karo metu, kai vokiečių kariuomenė įsiveržė 
Sov. Sąjungos teritorijon: sovietiniai daliniai masiškai ėjo 
vokiečių nelaisvėn, tikėdamiesi didesnės laisvės. Ir jeigu 
ne politinis nacinės Vokietijos kvailumas, laimėjimas bū
tų buvęs ne sovietų pusėje. O ir dabar, jeigu sovietinė ka
riuomenė susiremtų su JAV-bių pajėgom1 , sikartotų 
anas reiškinys daug plačiau. Ir suprantama kodėl: juk 
Sov. Sąjunga yra milžiniškas kalėjimas, kurio įgulos, su
sidūrusios su laisvės pajėgomis, pereitų šių pusėn, kai tik 
atsipalaiduotų baimės varžtai. Tas perėjimas reikštų ne 
pasidavimą priešui, bet pasipriešinimą savo krašto nelais
vei, protestą prieš žmogaus pavergimą.

KRAŠTE, kur nėra laisvės, visas gyvenimas tampa 
kalėjimu, kurio valdovai turi didžiausias privilegi
jas, o paprasti gyventojai lieka beteisiais vergais. 

Kiekvienas šių pajudėjimas valdovams kelia baimę. Net 
ir nekalčiausias žingsnis jiems atrodo įtartinas. Mat, baimė 
turi dideles akis. Joms baisi atrodo ir maldaknygė, ir po
grindžio laikraštėlis, ir laisvės laikų knyga, ir patriotinis 
eilėraštis, ir lietuviška vėliava, ir himnas, ir procesija, ir 
pamokslas, ir net. .. vaikų katekizacija. Tokie ir panašūs 
reiškiniai rodo nepaprastą valdančiųjų baimę, kuri juos 
gėdingai kompromituoja tarptautinėje plotmėje. Iš vienos 
pusės matyti karinė sovietų galybė, iš kitos — moralinė 
silpnybė. Valstybė, turinti didžiausius tankų pulkus, bran
duolinius ginklus, raketas, aviaciją ir milijonines armijas, 
dreba prieš maldaknygę arba pamaldas lankantį vaiką! 
Gal kaikas sakys, kad tai ne baimės reikalas, o ideologinės 
kovos apraiška. Bet jei komunizmas yra tokia tvirta ideolo
gija, užsimojusi laimėti net visą pasaulį, kodėlgi bijo lais
vos kovos? Rėmimasis jėga reiškia ideologijos silpnumą. 
Jeigu komunizmas būtų nenugalimas idėjinėje plotmėje, 
drąsiai eitų į kovą su tikinčiaisiais. O dabar jis dengiasi 
valstybine jėga ir visur įveda žiauriausią pasaulyje inkvi
ziciją. Tai būdinga tiktai baimės milžinui, atsirėmusiam į 
jėgą ir vergiją.

KANADOS įVYKIAI

Atvyksta pabėgėliai
Kanadiečius išjudino skaudi 

pabėgėlių iš Vietnamo proble
ma Tailandijoje, Malezijoje, In
donezijoje, Hong Konge ir Fili
pinuose, kur jų jau yra apie 
360.000. Oficialiai šiemet tokių 
pabėgėlių buvo numatyta įsi
leisti 8.000, bet dabar jau ima
ma šnekėti apie 12.000 ir dau
giau, nes daugeliu jų žada rū
pintis įvairios kanadiečių gru
pės, pirmuosius vienerius me
tus užtikrindamos jiems pragy
venimą. Federacinio parlamen
to liberali} partijos narys R. 
Kaplanas reikalauja, kad Kana
da įsileistų net 100.000. Socia
listinė NDP partija pasisako tik 
už 30.000, prisibijodama neigia
mos reakcijos. Mat, Kanadoje 
vis dar tebėra beveik 800.000 
vietinių bedarbių. Užsienių rei
kalų ministerė F. MacDonald 
dalyvaus specialioje pasaulinė
je konferencijoje Vietnamo pa
bėgėlių klausimu, kuri rengia
ma Ženevoje liepos 20-21 d. d. 
Imigracijos ministerio R. At- 
key duomenimis, Kanada dabar 
kas mėnesį atsiveža apie 700 pa
bėgėlių, panaudodama specia
lius lėktuvų skrydžius ir regu

liarius “CP Air" bendrovės lėk
tuvus, kuriuose 80 vietų kiek
vieną savaitę rezervuojama pa
bėgėliams.

Naują muito ir prekybos su
tartį Ženevoje pasirašė 84 pa
saulio valstybės, jų tarpe ir Ka
nada, įsipareigojusi muitą savo 
įvežamiems gaminiams suma
žinti 40%. Tai palies metinį 
$15,75 bilijono vertės importą 
Kanadon. Pagrindiniai Kanados 
prekybos partneriai — JAV, 
Japonija, Bendrosios Rinkos ša
lys Europoje šiek tiek mažesnes 
muito nuolaidas padarė meti
niam $5,8 bilijono vertės Kana
dos eksportui. Priežastis — lig 
šiol gerokai augštesnis Kana
dos muitas užsienio gaminiams. 
Muito sumažinimas bus pradė
tas palaipsniui įgyvendinti nuo 
1980 m. sausio 1 d. iki 1987 m. 
Tačiau ir tada Kanados muitas 
bus šiek tiek augštesnis — 
9-10%, palyginus jį su 4% JAV, 
5-7% Japonijoje ir Bendrosios 
Rinkos šalyse. Kanados preky
bos min. R. de Cotret nuogąs
tauja, kad kaikurios kanadiš- 
kos firmos gali neatlaikyti var-

(Nukelta į 8 psL)

Lietuvos Helsinkio komiteto nariai. Dešinėje — a.a. kun. KAROLIS GARUCKAS, SJ, kairėje — kun. BRONIUS 
LAURINAVIČIUS, užėmęs mirusiojo vietą minėtajame komitete, kuris tęsia savo veiklą Lietuvoje

A.a. kun. KAROLIO GARUCKO laidotuvės Lietuvoje, Ceikinių šventovėje 1979 m. balandžio 10 d. Pamokslą sako ir 
Mišias atnašauja kun. BRONIUS LAURINAVIČIUS, Kabelių klebonas. įrašai šoninėse gedulo vėliavose: “Tikiu 
amžinąjį gyvenimą”. Laidotuvėse dalyvavo daug kunigų, du vyskupai ir daug tikinčiųjų

Ne jums priklauso ateitis...
Atviras laiškas „Tiesos” redaktoriui A. Laurinčiukui

1978 m. balandžio 16 d. "Tie
soje” kažkokie B. Bendorius ir 
P. Kauneckas paskelbė ilgą 
straipsnį “Veidas be kaukės”, 
kuriame purvais drabstomas 
Balys Gajauskas. S. m. sausio 
25 d. “Tiesa” suteikė tribūną 
perėjūnui H. Lašini, kuris vėl 
šmeižė B. Gajauską. LKP CK 
organo puslapiuose neapykantos 
kultyvuotojai ir skleidėjai nesi
varžydami didžiuojasi savo dva
sine menkyste. Niekas jų nesus
tabdo; priešingai — tik skatina 
augštais honorarais. Skelbdami 
panašius šmeižtus ir prasimany
mus, Jūs tik dar daugiau diskre
dituojate tarybinę spaudą.

Marksizmo-leninizmo profeso
riai tebetikina. esą, buitis ap
sprendžianti žmogaus sąmonę. 
Balys Gajauskas nepasuko “liau
dies gynėjų" keliu, bet kovojo 
už laisvę ir nepriklausomą Lie
tuvą. Vadinasi, iš marksistinio 
taško žiūrint, tokį jo apsispren
dimą formavo atitinkamos so
cialinės ir istorinės sąlygos. Tad 
mažų mažiausia nelogiška de
monstruoti savo gyvulišką nea
pykantą tiems, kurie išdrįso ei
ti ne svetimųjų primestu keliu. 
Tokios neapykantos turbūt ne
reikalauja nė marksistinė etika.

Neatsitiktinai paškvilių auto
riai nutyli socialinę B. Gajaus
ko kilmę. Nutyli, kad jis gimė 
bežemių valstiečių šeimoje, vė
liau dirbo paprastu darbininku. 
Tad ne prarasti dvarai ar fab
rikai (kaip mėgstate tvirtinti) at
vedė B. Gajauską j pogrindinę 
organizaciją. Ir vokiečių okupa
cijos metais jis nenuėjo su pa
vergėjais, bet pasislėpė nuo mo
bilizacijos, už ką buvo net kali
namas konclageryje.

Bendorius su Kaunecku sten
giasi įtikinti, kad B. Gajauskas

— plėšikas ir žmogžudys, 1948 
m. Šiauliuose nušovęs nekaltą 
žmogų. Autoriai kukliai nutyli, 
kad tas žmogus — Mikalkinas
— tarnavo Berijos žinyboje ir 
su sėbrais užpuolė B. Gajauską. 
Sis buvo priverstas gintis. įvyko 
susišaudymas, o ne teroristinis 
aktas. Pats Mikalkinas nebuvo 
nei "darbo pirmūnas”, nei “sa
vo liaudžiai atsidavęs inteligen
tas”. Su ginklu rankose jis tyko
jo Lietuvos partizanų, pogrindi
ninkų. Už tai gaudavo ir atlygi
nimą. Jo nukovimą autoriai va
dina "skaudžia tragedija”. Bet 
ar reikia jieškoti didesnės tra
gedijos už tą, kurią pergyveno 
lietuvių tauta Stalino ir Berijos 
teroro metais? Pokario metai 
mums primena masinį nekaltų 
žmonių žudymą, kalinimą, trė
mimą. Tai jūs vadinate nieko 
nereiškiančiu “asmens kulto" 
vardu. Ir galbūt paties Mikalki- 
no rankos suteptos krauju. Dau
gybė anų piktadarybių kaltinin
kų šiandien vaikščioja laisvi ir 
nenubausti. B. Gajauskas už su
sišaudymo metu nukautą rusą 
čekistą iškalėjo 25 (!) metus — 
pusę savo gyvenimo.

1978 m. balandžio mėnesį, 
kaip žinia, B. Gajauskas buvo 
teisiamas antrą kartą. 25 metus 
laukusi vienintelio sūnaus, B. 
Gajausko motina džiaugėsi ne
pilnus ketverius metus. Bet ir 
tą laiką ramybės nedavė nuola
tinės kratos bei tardymai. Po to 

■— naujas areštas. Metus laukė 
teismo, slapta puoselėdama vil
tį, kad išteisins. Bet sulaukė pa
ties žiauriausio nuosprendžio. . . 
O jūsų laikraštis dar drįsta ty
čiotis iš motinos kančios. Kur 
čia reikėtų įžvelgti tarybinį “hu
manizmą"?

Nors B. Gajauskas, minėtų 

autorių tvirtinimu, “gavo, ko 
nusipelnė” ir liaudis pritarė 
tam, kažkodėl teismo eiga, o 
vėliau nuosprendis buvo slepia
mi nuo žmonių. Vienam iš mū
sų teko stebėti teismo procesą. 
Tik tai buvo visai nepanašu į 
teismą. Rusai turi taiklų žodį, 
apibūdinti šią komediją, vyku
sią už uždarų durų, būtent, “su- 
dilišče”. “Tiesa” net neišdrįso 
parašyti, kad B. Gajauską nu
teisė 15 metų. Pasirodo, ir paš
kvilių užsakovai supranta, jog 
toks nuosprendis atitinkamai 
charakterizuoja ne vien tik tei
sėją Raziūną.

Remiantis vienintelio liudi
ninko Stavskio parodymais, B. 
Gajauskui buvo inkriminuoja
ma prieš karą išleista lenkiška 
knyga “Bolševizmas”. Labai 
taikliais žodžiais B. Gajauskas 
atmetė šį absurdišką kaltinimą: 
“Tvirtinti, kad viena knyga ga
lima silpninti tokią valstybę, 
kaip TSRS, tai reiškia tuo pačiu 
ir diskredituoti ją. Kokia valsty
bė. jei knyga gali ją sugriauti?'. 
O ką tada galima būtų nuveikti 
su dešimčia knygų?”

“Tiesa” spausdino A. Davis 
“Autobiografijos” ištraukas. 
Kažkodėl jūs praleidote tą vie
tą (rus. vertimo 81 psl.), kur ji 
giriasi galėjusi kalėjime skaity
ti betkokią literatūrą, net komu
nistinę. A. Davis kalėdama net 
redagavo knygą apie JAV kalė
jimus ir politinius kalinius. Bet 
JAV nuo to nesugriuvo ir nesu
grius.

1976 m. balandžio 2 d. “Tie
sa” išspausdino J. Grigulevi- 
čiaus prisiminimų žiupsnelį. 
Pasirodo, lenkų okupacijos me
tais Vilniuje veikė J. Basanavi
čiaus vardo biblioteka, turinti

(Nukelta į 2-rą psl.) 

satelitų bei jų dalių, o pastara
jame dešimtmetyje nukrito 
maždaug 10.000. "Skylab” labo
ratorijos nukreipimas į Indijos 
vandenyną ir Australijos dyku
mas buvo naujas JAV technikos 
laimėjimas, primenantis prieš 
10 metų įvykusį “Apollo 11” 
erdvėlaivio skrydį į Mėnulį. Pir
masis žmogus, jame palikęs sa
vo pėdsakus, buvo astronautas 
N. Armstrongas su savo kolega 
E. Aldrinu. Abu jie turėjo ne
sėkmių savo žemiškajame gyve
nime. N. Armstrongas, šokda
mas iš sunkvežimio, prarado su 
jungtuviniu žiedu įstrigusį ran
kos pirštą. Šiandien jis ūkinin
kauja prie Cincinnati miesto, 
tęsdamas lakūno bandytojo pro
fesiją. E. Aldrinas dešimties 
metų laikotarpyje du kartus iš
siskyrė su žmonomis, turėjo 
psichinį palūžimą ir dabar ko
voja su alkoholizmu. Trečiasis 
astronautas M. Collinsas, savo 
kolegų laukęs orbitoje aplink 
Mėnulį, dirba Smithsonian ins
titute Vašingtone. Dabartiniai 
JAV proveržiai į erdves ribojasi 
astronautų neturinčiais erdvė
laivių skrydžiais į Marsą, Vene
rą, Jupiterį

Prezidento žodis
Po beveik dvi savaites truku

sių pasitarimų Camp David sto
vykloje prez. J. Carteris prabi
lo Į amerikiečių tautą. Jo kalba 
buvo moralinio pobūdžio, skati
nanti atgauti prarastą pasitikė
jimą Amerika, nenustoti vilties 
ateičiai, nesitenkinti vien tik 
materialinių gėrybių jieškoji- 
mu. Jis taipgi įsipareigojo už
sienietiškos naftos įsivežimą 
apriboti 1977 m, kiekiu, plėsti 
kitų energijos išteklių panaudo
jimą, pradedant akmens angli
mi ir baigiant saulės spindu
liais. Šiam tikslui bus įvesti spe
cialūs paskolos lakštai, sudary
ta energijos išteklių taryba grei
tam pasitaikančių kliūčių paša
linimui.

Užėmė ambasadę
Egipto ambasadon Turkijoje 

įsiveržė keturi palestiniečių te
roristai, priklausantys “Palesti
nos revoliucijos arų” grupei. 
Įkaitais paėmę ambasadorių A. 
K. Oleiną ir apie 20 kitų parei
gūnų, jie pareikalavo dviejų 
Egipte kalinamų savo sėbrų, 
lėktuvo skrydžiui į draugišką 
arabų šalį. Prez. A. Sadato vy
riausybė atsisakė jiems atiduo
ti suimtus teroristus, kuriuos 
jie būtų nužudę keršto tikslu. 
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Generalinio Lietuvos konsulato Niujorke pranešimas
Sovietinės pilietybės klausimu

Generalinio Lietuvos konsulo1 Kanadoje pareiškimas
Jie girdi tik melg

Lietuvos mokytojai ateistinės priespaudos tarnyboje
Marksistiniai atspalviai "Katedroje"

J. Marcinkevičiaus drama, kurioj atsispindi dabarties tendencija
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Venecuelos lietuviai tebejieško paparčio žiedo
Vakaras su rašytojais Londone

Pobūvis su Kęstučiu Kebliu ir Kazimieru Barėnu

Įsiveržėlius prišnekino kapitu
liuoti Ankaron atsiųsti palesti
niečių PLO organizacijos atsto
vai. Šio incidento aukomis tapo 
du įsiveržėlių nušauti turkai po
licininkai ir du žuvę ambasados 
tarnautojai, bandę pabėgti iš
šokdami pro langą trečiame am
basados augšte.

Netikėta įtampa
Socialistų Internacionalo va

dai — pirm. W. Brandtas, buvęs 
V. Vokietijos kancleris, ir vice- 
pirm. B. Kreiskis, Austrijos 
kancleris, Vienoje susitiko su 
palestiniečių PLO organizacijos 
vadu Y. Arafatu. Premjero M, 
Begino vyriausybė dėl šio susi
tikimo atšaukė iš Austrijos Izra
elio ambasadorių Y. Doroną. 
Notoje buvo pabrėžta, kad šiuo 
susitikimu Austrijos kancleris 
B. Kreiskis išdavė Izraelio ir žy
dų tautos reikalus. B. Kreiskis 
yra žydų kilmės pblitikas, pir- 
mon vieton statantis ne Izraelį 
o Austriją, kuriai rūpi naftos 
tiekimas iš arabų šalių. Dėl va
karinės Jordano pakrantės ir 
Gazos juostos ateities pasitari
mus Aleksandrijoje tūrėjo Izra
elio premjeras M. Beginąs ir 
Egipto prez. A. Sadatas. Pažan
gos nebuvo padaryta, nes Izrae
lis kategoriškai atsisako sustab
dyti izraelitų kaimų steigimą 
okupuotose arabų srityse. Se
kantis abiejų vyriausybės vadų 
susitikimas yra numatytas rug
pjūčio pabaigoje Haifoje. Sep
tynias Vakarų pasaulio valsty
bes, kurių vadai turėjo ekono
minę konferenciją Tokijo mies
te, Egipto prez. A. Sadatas pa
prašė $18,5 bilijono paramos 
sekančių penkerių metų laiko
tarpyje. šios sumos Egiptui rei
kės atsverti arabų šalių paskelb
tam boikotui dėl taikos su Izra
eliu.

Apinasris unijoms
Britanijos premjerė M. Tha

tcher paruošė įstatymo projek
tą, sumažinantį darbo unijų tei
ses. Naujasis įstatymas uždraus 
antraeilį nestreikuojančių įmo
nių piketavimą, leis darbinin
kams atsisakyti įsijungimo į 
unijas dėl savo asmeninių pa
žiūrų. Pagal ligšiolinį įstatymą 
darbininkai, nenorintys įstoti į 
unijas, būdavo atleidžiami iš 
darbo, jeigu unijų nariai darbo
vietėje turėdavo daugumą. Dar
boviečių savininkai unijas galės 
traukti į teismą, jeigu jos, sutar
čiai nepasibaigus, pradės nele
galius streikus.
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, ALGIRDUI ŠALKAUSKIUI 
mirus,

jo žmonai NATALIJAI, dukrelei NATALIJAI ir sūnui 

STASIUI bei jų artimiesiems gilių užuojautų 

reiškia —
Dragašių šeima

Ne jums priklauso ateitis...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

keliasdešimt tūkstančių knygų, 
jų tarpe nemaža komunistinės 
literatūros. Bet Lenkija subyrė
jo ne nuo marksistinių knygų!

Kauno Laisvės alėjoje nepri
klausomybės metais veikė 
“Mokslo” knygynas, kuriame 
laisvai pardavinėdavo stalininę 
propagandinę literatūrą. Ten 
buvo ir toks šlamštas, kaip kaž
kokio šarlatano A. Bodajevo 
brošiūra “Kaip dirbantieji rin
ko Į caro dūmą ir kaip jie renka 
pagal didžiąją Stalino konstitu
ciją”. Neteko girdėti, kad Lietu
voje žmonės būtų buvę kišami į 
kalėjimus už kokių nors knygų 
platinimą. O Lietuvą iš pasaulio 
žemėlapio išbraukė irgi ne sta
lininė literatūra.

B. Gajauskas apkaltintas ir 
A. Solženicino “Gulago salyno” 
vertimu į lietuvių kalbą. Iš es
mės šioje knygoje tepasakyta 
tai, ką girdėjome TSKP genera
linio sekretoriaus kalboje XX 
suvažiavime. B. Gajausko suda
rytas lietuvių politinių kalinių 
sąrašas ir archyvinės medžiagos 
rinkimas irgi nėra joks nusikal
timas.

B. Gajausko advokatas Gav- 
ronskis maždaug tokiais žodžiais 
baigė savo ginamąją kalbą: 
“Kiekvienas nusikaltimas turi 
objektyviąją ir subjektyviąją 
pusę. Jeigu vienos iš jų trūksta, 
nėra nusikaltimo sudėties. Kal
tintojams nepavyko įrodyti sub
jektyviosios pusės — teisiamojo 
siekinio susilpninti tarybų val
džią". Remdamasis tuo, gynėjas 
prašė teismą kvalifikuoti teisia
mojo veiksmus LTSR Baudžia
mojo kodekso 199 straipsniu, 
numatančiu bausmę iki treji) 
metų.

Skaitėme Kapsuko "Caro ka
lėjimuose”. štai kaip carinis 
prokuroras traktavo LSDP ir 
jos CK narį Kapsuką: "LSDP 
tikslas — su ginklu rankose su
griauti dabartinę tvarką (. . .) 
Pats teisiamasis — žmogus vi
siškai atsidavęs revoliucijos dar
bui, nutraukęs ryšius su legaliu 
gyvenimu". Kapsukui buvo in
kriminuojamas LSDP laikraš
čių "Darbininkas”, "Naujoji ga
dynė”. "Skurdas". "Žarija” re
dagavimas, atsišaukimų platini
mas. Už tai Kapsuką nubaudė 
. . . 3 metams lengvo režimo ka
lėjimu.

Nesiruošiame carinės juris
prudencijos lyginti su tarybine, 
tačiau įdomu, kokią bausmę B. 
Gajauskui būtų skyręs teisėjas

r
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DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO f 
j SKAITYTOJUI: |

I. Ar esate Kanados Lietuvių Fondo f 
narys? j

. Ar žinote, kad įnašai į Kanados § 
Lietuvių Fondę atleidžiami nuo 
pajamų mokesčio (income tax) ? g
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APSTATYMASPILNAS NAMŲ

KRAUTUVĖS:

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas j namus.

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

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

Raziūnas, turėdamas prieš jį 
įkalčius, analogiškus tiems ku
riuos turėjo Kapsuko teisė
jas? ...

B. Bendoriaus ir P. Kaunecko 
straipsnio pabaiga padvelkia 
niūria stalinizmo epocha. Iš tie
sų, kaikam labai jau norėtųsi 
sugrąžinti tuos “šviesiuosius” 
laikus, kai žmogui sudoroti pa
kakdavo,kelių valandų. Bet tuš
ti jūsų grasinimai — šiandien 
kiti laikai ir kiti žmonės.

Bergždžios pastangos ap
šmeižti Balį Gajauską. Ne jums 
priklauso ateitis, ne jūsų vardai 
pasilieka Lietuvos istorijoje. Ka
da nors lietuvių tauta pastatys 
paminklus mūsų dvasios milži
nams Petrui Paulaičiui, Baliui 
Gajauskui ir kitiems. Ne jums! 
Galbūt ši tiesa verčia jus taip 
beatodairiškai šmeižti ir meluo
ti.

Mes tikime savo tautos ateiti
mi, nes Lietuva ir pačiais juo
džiausiais savo istorijos metais 
išugdė didvyrius, panašius į Ba
lį Gajauską. Niekas neprivers 
nutilti tų. kurie yra pasiryžę 
aukotis už brangiausią turtą — 
laisvę. Ir šioje kovoje visada 
švies Balio Gajausko pavyzdys 
kaip doro lietuvio, nepardavu- 
sio savo tėvynės. Jis jau tapo 
lietuvių tautos kančių simboliu. 
Ir mes lenkiame prieš jį savo 
galvas.
VILNIUS.
1979 metų kovo 25 diena

Kun. Karolis Garuckas, Cei
kinių. klebonas. Lietuvos visuo
meninės Helsinkio grupės na
rys ,

Kun. Bronius Laurinavičius. 
Adutiškio klebonas, Lietuvos vi
suomeninės Helsinkio grupės 
narys

Vilniečiai: Petras Cidzi
kas, Rimas Matulis, Jonas Pro- 
tusevičius, Julius Sasnauskas, 
Kęstutis Subačius, Vladas Šaka
lys, Antanas Terleckas, Jonas 
Volungevičius.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1 586 Bloor Street West,
Toronto, Ont M6P1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Siblrinių trėmimų sukakties minėjimas Delhi, Ont., birželio 17 d. Iš kairės: Stepas Jakubickas. kun. dr. Jonas 
Gutauskas, Nijolė Vytaitė, Ramona Jauneikaitė, Royal Canadian Legion Delhi skyriaus pirmininkas Joe De Ruys- 
stcr, International Allied Colour Party pirmininkas Halmut Wosniac. Jų užpakalyje prie vėliavų stovi Stasys 
Beržinis, Jonas Lukšys ir visa rikiuotė šaulių ir kanadiečių karo veteranų

Lietuvos tikintieji reikalauja
"LKB Kronikos" 36 numeryje paskelbti minimaliniai reikalavimai ateistinei valdžiai ir 

Katalikų Bendrijos vadovybei

ALGIRDUI ŠALKAUSKIUI

.mirus,

jo žmonai NATALIJAI, dukrai NATALIJAI LIAČIE-

NEI ir sūnui STASIUI su šeimomis reiškiame

nuoširdžių užuojautų — Ona ir Jonas

Liorentai

“LKB Kronika” 36 nr. išspausdino 
ilgą raštą, kuriame Lietuvos tikin
čiųjų vadai analizuoja esamą būklę, 
iškelia dabarties negeroves bei sun
kumus, kreipiasi pagalbos į laisvąjį 
pasaulį ir pateikia savo reikalavi
mus. Čia spausdiname baigminę to 
rašto dalį. RED.

Pagrindiniai reikalavimai ate
istinei valdžiai:

Nedelsiant atšaukti ir nevers
ti vykdyti antikonstitucinių, an
tihumaniškų, visiškai nesiskai
tančių su krikščioniška pasau
lėžiūra ir morale įstatymų, 
prieštaraujančių tarptautiniams 
Tarybų Sąjungos įsipareigoji
mams. Tarp tų įstatymų ypatin
gai svarbūs 1976. VII. 28 ir 
1966. V. 12 ATP įsakai, kurių 
vykdymas reikalauja tiek iš ka
talikų dvasininkų, tiek iš tikin
čiųjų rimtai nusikalsti sąžinei 
bei Bažnyčios įstatymų reikala
vimams.

Nedrausti katekizuoti vaikus.
Nekliudyti ligoniams bei 

mirštam ns teikti sakramen
tus.

Nekliudyti atlikti religines 
apeigas ir teikti sakramentus 
už aptarnaujamos bažnyčios ri
bų.

Netrukdyti veikti kunigų se
minarijai. kad ji galėtų laisvai 
savo nuožiūra priimti kandida
tus. Vyskupams leisti laisvai 
skirti tinkamus dėstytojus ku
nigų seminarijai. Nedemorali
zuoti seminarijos auklėtinių, 
siekiant juos užverbuoti KGB 
agentais; nekliudyti pašalinti iš 
seminarijos netinkamus kunigo 
pašaukimui auklėtinius. Nesi
kišti į vyskupų ir kunigų skyri
mus.

Atidaryti bažnyčias ir leisti 
laisvai darbuotis kunigams to
se vietose, kur yra katalikų, 
pvz.: Novosibirske. Omske, 
Tomske. Irkutske, Minske ir ki
tose Tarybų Sąjungos vietose.

Lietuvoje turi būti atidarytos 
bent šios istorinės ir pastoraci
nės reikšmės turinčios bažny
čios: Vilniaus katedra, Sv. Ka
zimiero, Kauno įgulos bei Klai
pėdos bažnyčios.

Leisti statyti bažnyčias nau
jai sukurtose didžiųjų miestų 
gyvenvietėse Vilniuje. Kaune 
Panevėžyje, Šiauliuose ir Elekt
rėnuose.

Leisti katalikišką spaudą: ka
tekizmus. svarbesnio religinio 
turinio knygas, katalikiškus 
laikraščius, kurių turinys ne
būtų žalojamas cenzūros.

Laisvai leisti tikintiesiems 
lankyti bažnyčią ir priiminėti 
sakramentus.

Jei net tokių esminių teisių 
nepavyktų išsikovoti. Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos katali
kams belieka viena išeitis — 
katakombinė veikla.

Norėdama užgniaužti kata- 
kombinėse sąlygose veikiančią 
ateistų nepajėgiamą sukontro
liuoti Bažnyčios pastoraciją, ta
rybinė valdžia gali vėl griebtis 
kraštutinių priemonių: areštų, 
teismų, kalėjimų ir žudynių. 
Tuomet jie bus priversti paro
dyti tikrai nežmonišką savo vei
dą. Aišku, toks jų elgesys bus 
pasmerktas ne tik pasaulio ti
kinčiųjų. bet ir žmogiškumo ne
praradusių Vakarų komunisti
nių partijų.

Mes norime taikos, pagrįstos 
teisingumu. Tačiau Bažnyčia iš 
savo prigimties negali gyventi 
taikoje su moraliniu blogiu, me
lu. Dievo neapykanta. Tačiau 
mes gyvai jaučiame, kad taikos 
sutartis su blogiu, su melu yra 
kapr tylos sutartys. Kova su 
bl'“.a visomis įmanomomis 
priemonėmis yra Kristaus įpa
reigojimas mums visiems.

Lietuvos katalikai išmoko ko
voti su ateistais. Net ir Lietu
voje. sutikę griežtą kunigų ir 
tikinčiųjų pasipriešinimą, jie 
priversti nusileisti.

★ ★ ★

Lietuvos kunigai ir tikintieji 
iš Apaštalų Sosto nuoširdžiai 
laukia:

Kad nebūtų nuolaidžiaujama 
ateistinėms valdžioms, kenkian
čioms pastoracijai.

Kad Rytų Europos tikinčiųjų 
reikalai būtų pavesti tiems as
menims. kurie geriau pažįsta ir 
supranta Tarybų Sąjungos ti
kinčiųjų gyvenimo sąlygas.

Kad visokiais būdais butų 
remiama tiek viešai, tiek ir ka- 
takombiniu būdu veikianti Baž
nyčia: kad būtų suteiktos visos 
privilegijos ir teisės, kurias tu
rėjo pirmaisiais amžiais perse
kiojama Bažnyčia, ypač kad ka- 
takombinei Bažnyčiai būtų pa
skirti hierarchai.

Kad nebūtų skiriami ateisti
nei valdžiai nuolaidžiaujantys 
vyskupai ir dabar esantieji ordi
narai būtų įpareigoti ginti Baž
nyčios teises ir nedaryti nuolai
dų. nesiderinančių su krikščio
niškąja pasaulėžiūra, dorove, 
kanonų nuostatais- kad nusikal- 
tušieji Bažnyčios drausmei ar 
kenkę Bažnyčiai būtų atleisti iš 
pareigų ar atitinkamai nubausti 
pagal kanonų normas. Paren
kant kandidatus, tektų atsi
klausti ir vyskupų tremtinių 
nuomonės.

Kad dar energingiau, vienin
giau, labiau organizuotai būtų 
kviečiami viso pasaulio tikintie
ji ir geros valios žmonės užstoti 
visomis efektingomis priemonė
mis persekiojamus visos Tarybų 
Sąjungos tikinčiuosius.

★ * *
Ateistinė Tarybų Sąjungos 

valdžia gerai supranta Katalikų 
Bažnyčios moralinę jėgą ir ka
talikų solidarumo reikšmę.

Lietuvos katalikai šimtapro- 
centų pritaria šioms kun. A. 
GRAUSL1O mintims:

“To solidarumo tarp visų 
krikščionių šiandien ypač reikė
tų. kai jie taip rafinuotai ir žiau
riai persekiojami anapus gele
žinės uždangos. Tuo solidaru
mu vadovaudamiesi svarbiau
siais visų krikščionių konfesijų 
klausimais, vieningi vadai galė
tų išvesti tikinčiųjų minias į 
gatve protestuoti prieš krikščio
nių persekiojimus tenai ir krikš
čionybę griaunančius veiksnius 
čionai.

Krikščionybės vadų Vakaruo
se tylėjimas ar tik reagavimas 
tokiais nereikšmingais būdais, 
kurių pasaulis negirdi — tai 
vienas liūdniausių reiškinių 
krikščionybėje. Tai dvelkia ko 
tik ne krikščionybės išdavimu. 
Tuo tarpu skriaudžiami žydų 
tautos žmonės savųjų ginami vi
same pasaulyje. Ar jų elgesys 
neturėtų bent mums, krikščio
nims, būti sektinu pavyzdžiu? 
Kai įvairūs Vakaruose teisiami 
radikalai turi čia gynėjų, su
laukdami net iš krikščionių baž
nyčių vadų juos remiančių pro
testų. kokia turi būti ten perse
kiojamų krikščionių savijauta, 
kai niekas pasaulyje jų negina, 
kad jie. būdami didžiausios pa
saulyje religijos nariai, jaučia
si neturį užnugario” (A. Graus- 
lys. Šviesa tamsoje. 1974, p. 50).

Ateistinė revoliucionierė Li
liana Zinovjeva sako: “Mums su 
visais tikėjimais bus lengva ko
voti, bet visai kitoks reikalas su 
katalikais. Mat, pas juos Romo
je yra toks baltas senelis, kuris, 
nors sėdi kabinete, bet jam už
tenka paspausti mygtuką, ir štai 
visas pasaulis pradeda judėti” 

(Pijus XI. red. Žostautaitės, p. 
152-153).

Atėjo laikas, kad tas mygtu
kas būtų paspautas. Visos mū
sų viltys sudėtos į šventąjį Tė
vą Joną-Paulių H.

* * *
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 

tikinčiųjų būklės nušvietimas 
naujai išrinktam šventajam Tė
vui. Katalikų Bažnyčios vysku
pams ir visiems broliams tikin
tiesiems sudarys ryškesni vaiz
dą. kokie mūsų džiaugsmai ir 
vargai, kokie mūsų lūkesčiai.

Mūsų kraštams parodytas 
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus H 
rūpestingumas, užuojauta ir tė
viškos paguodos žodžiai sukėlė 
mumyse daug džiaugsmo ir 
giedros vilties nuotaiką. Tiki
mės. kad baigsis ateistams nuo
laidžiavimo laikai. Mes junta
me. kad šventasis Tėvas pradė
jo kalbėti persekiojamos mūsų 
Bažnyčios lūpomis ir kad mums 
padės visomis įmanomomis prie
monėmis. Iš pirmųjų jo ponti
fikato žodžių galima spręsti, 
kad jis supranta mūsų veiklos 
sąlygas. Jam bus suprantamas 
ir iki šiol išgyventas širdies 
skausmas ir nesistebės mūsų 
pastabomis tais klausimais, su 
kuriais iš dalies jam pačiam te
ko susidurti ypač ganytojaujant 
Krokuvoje. Juk, tarp kitų, buvo 
atvejis, kada Apaštalų Sosto 
diplomatai ėmė spręsti Lenki
jos katalikų Bažnyčios likimą, 
neatsiklausdami Lenkijos epis
kopato nuomonės.

Ir mes norime pareikšti savo 
pageidavimus, nes pirmoje ei
lėje mums patiems teks pakelti 
kovos naštą už Kristų ir Baž
nyčią.

Jei būtų išpildyti visi mūsų 
pageidavimai, vis tiek dar mū
sų pastoracinis darbas būtų ne
paprastai sunkus. Juk kovai 
prieš tikėjimą čia sutelktos vi
sos propagandinės ir adminis
tracinės priemonės. Vien tik 
valstybės saugumo apie 90.000 
karininkų yra gavę plačiausius 
įgaliojimus naudoti visas prie
mones kovai su tikėjimu: tikin
čiųjų sekimą, verbavimą, tardy
mus. slaptas ir viešas kratas, 
gąsdinimus, atleidimą iš darbo, 
pašalinimą iš mokslo Įstaigų ir 
daugybę smulkių ir stambių 
persekiojimo bei teroro priemo
nių. Jų sekimo tinklas apima 
miestus ir kaimus, įmones, įstai
gas. susisiekimo priemones, paš
tą, telefoną, telegrafą su daugy
be užverbuotų agentų, į kurių 
skaičių siekia įtraukti ką tik pa
jėgia. Kai vienas tikintysis sau
gumo generolui priminė, kad 
reikia laikytis įstatymų, užtikri
nančių tikinčiųjų laisvę, šis at
virai pasakė: “Mes rašome vie
naip. kalbame kitaip ir darome, 
ką norime”. Kitas pareigūnas 
pridėjo: “Konstitucija parašyta 
ne jums, o užsieniui”.

Šią Tarybų Sąjungos ir Ka
talikų Bažnyčios būklės analizę 
ir kreipimąsi į Apaštalų Sostą, 
viso pasaulio katalikų vysku
pus. tikinčiuosius ir visus geros 
valios žmones mes rašėme bei 
redagavome ne ramiai sėdėda
mi bibliotekoje, bet kiekvienu 
momentu laukdami kratų, areš
to ar teismo. Tikimės, kad mūsų 
balsas bus išgirstas ir išklausy
tas. Mes esame ir būsime ištiki
mi Kristui. Bažnyčiai ir šventa
jam Tėvui. Nuolatinėse savo 
maldose prašysime Jo švente
nybei jėgų sėkmingai atlikti 
Apvaizdos skirtą misiją.

A+A
VYTAUTUI JUODIKIUI

mirus, žmonų ONUTE nuoširdžiai užjaučiame —

V. V. Rasiuliai 

D. S. R u k šos

A+A

VYTAUTUI JUODIKIUI

mirus,

žmonai ONUTEI, broliams PETRUI, JONUI, seseriai

ONUTEI bei jų šeimoms Lietuvoje ir visiems

giminėms reiškiame gilių užuojautų —

P. Bacevičius P. Kėvelaitis
• A ""M, » •
Z. O. Girdauskai J. Maniuška

A. J. Pūkai A. O. Kanapkos

J. J. Šarūnai A. Rūta

K. O. Kudirkos, Brampton S. F. Janavičiai

A. S Medeliai, Oshawa S. O. Dačkai

B. C. Pakštai A. G. Žemaitaičiai

Canadian Ari Memorial®
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
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• žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. SV. AUGUSTINAS
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Sovietinė pilietybė ir kelionės
Lietuvos piliečiams ir buvusiems piliečiams žinotina

Baltijos valstybės ir Amerika
Mūsų bendradarbio 

pranešimas iš Vašingtono

Visos eilės baltiečių organiza 
cijų pastangų dėka JAV kon 
greso narys Edwardas Derwins 
ki iš Illinojaus kongresui įtei 
kė rezoliuciją, prašančią, kad 
Amerikos delegacija kitais me 
tąsi Madride įvyksiančioje kon 
ferencijoje keltų Baltijos tautų 
laisvo apsisprendimo klausimą 
Todėl JAV kongreso užsienio 
reikalų komisija pavedė tos pa
čios komisijos pakomisei tarp
tautinėms organizacijoms atlik
ti liudininkų apklausinėjimą, 
kad Derwinskio rezoliucija gau
tų tolimesnę eigą ir dar šioje 
sesijoje būtų pateikta kongre
sui balsuoti.

Apklausinėjimai vyko birže
lio 26 d. JAV kongreso įstaigų 
rūmuose. Liudininkais buvo 
pakviesti kongreso narys R. 
Dornan iš Kalifornijos, Valsty
bės Departamento Europos sky
riaus viršininko pavaduotojas 
Robert Barry, Baltiečių Santal
kos ir kartu VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis, Jungtinio Baltiečių 
Komiteto pirm. G. Meierovics ir 
neseniai iš Lietuvos į Čikagą at
vykęs buvęs Vorkutos kalinys 
P. Vaičekauskas.

Salė, kur vyko apklausinėji
mai, su maždaug 80 kėdžių bu- 
pilna žmonių. Jų tarpe matėsi 
ir nemažai jaunimo. Iš lietuvių, 
šalia pareigas atliekančių "Lais
vės” ir "Amerikos Balso” radi
jo pareigūnų, dalyvavo dr. D. 
Krivickas, dr. K. Jurgėla, dr. J. 
Genys, I. ir B. Laučkos, Alg. 
Gureckas, dr. K. Almenas ir ei
lė kitų. Iš Čikagos P. Vaičekaus
kui vertėjauti buvo atvykusi ir 
BALFo cv pirmininkė M. Ru
dienė, kurią gražiais žodžiais sa
lėje viešai paminėjo dr. K. Bo
belis ir E. Dervvinskis.

Liudininkų apklausinėjimui 
vadovavo pakomisės pirm. Don 
Bonker iš Vašingtono valstijos. 
Taip pat eilę klausimų liudinin
kams pateikė ir tos pakomisės 
narys E. Dervvinskis, gerai pa
žįstantis nuotaikas ir tikrovę R. 
Europos kraštuose. Apklausinė
jimų įžangoje šis kongreso na
rys teisingai pastebėjo, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija esančios 
trys nerusiškos sovietų jėga 
okupuotos respublikos.

Vienas pagrindinių liudinin
kų R. Dornan iš Kalifornijos, 
atstovaujantis tai apygardai, 
kurioje gyvena sovietų kalina
mo Balio Gajausko giminės, sa
vąjį liudijimą paruošė doku
mentiškai, minėjo eilę sovietų 
kalinamų lietuvių, kovotojų už 
žmogaus ir tikėjimo laisvę, pa
brėžė, kad Lietuva turinti 700 
metų valstybingumo tradicijas, 
kad Baltijos tautos esančios ne
rusiškos, su savomis kalbomis, 
tradicijomis. Jo kalba tiek pa
komisės narius, tiek ir susirin
kusius stebino faktų žinojimu 
bei geru jų pateikimu.

Valstybės Departamento Eu
ropos skyriaus viršininko pava
duotojas R. Barry, atvykęs kar
tu su Baltijos poskyrio viršinin
ku Longo, liudijo atsargiai ir 
nuosaikiai teigdamas, kad Ame
rika ir toliau tęsia Baltijos vals
tybių aneksijos nepripažinimą, 
respektuoja tų valstybių diplo
matus, kovoja už žmogaus tei
ses, remia “Amerikos Balsą”, 

“Laisvės” radiją.
Baltiečių Santalkos ir VLIKo 

pirm. dr. K. Bobelis iš savojo 
gerai paruošto liudijimo per
skaitė tik vieną pastraipą, o vi
są medžiagą pakomisei įteikė 
raštu. Jungtinio Baltiečių Komi
teto pirm. G. Meierovics savo 
liudijimą perskaitė ištisai.

Dr. K. Bobelio elgesys buvo 
išmintingas ta prasme, kad liko 
daugiau laiko liudyti pačiam 
naujausiam liudininkui, buvu
siam Vorkutos kaliniui P. Vai
čekauskui. Sis vyras, nors tik 
4 mėnesius pagyvenęs JAV ir 
kartu atsivežęs BALFo pirm. M. 
Rudienę kaip vertėją. į pako
misės narius prabilo angliškai. 
Trumpai atpasakojo savo bio
grafiją ir detaliau prisiminė 7 
metus, praleistus Vorkutos la
geriuose. Vaičekauskas teigė, jo 
nusikaltimas buvęs tas, kad jis 
yra lietuvis, kad mokėsi kunigų 
seminarijoje, kad jo žmona,' 
kaip gimusi Amerikoje, yra ir 
jos pilietė. Vaičekauskas taip 
pat pasakojo apie tautos rusini
mą, apie kovotojų už žmogaus 
ir tikėjimo teises persekioji
mus. Jo liudijimas buvo jaus
mingas, vietomis prasiveržiant 
ašaroms. Atrodo, kongreso pa
komisei jiš padarė didžiausią 
įspūdį, nes vėliau tiek pakomi
sės pirmininkas, tiek ir jos na
riai Vaičekauskui dar pateikė 
eilę klausimų ir jam dėkojo.

Paskutinis pakomisės pirm. 
D. Bonkerio klausimas Vaiče
kauskui buvo: kuo Amerika ga
lėtų padėti Lietuvai? Vaičekaus
kas atsakė: Amerika turėtų ne
bijoti sakyti tiesą. Ji drąsiai 
kalba apie juodukus, apie Pie
tų Afrikos respubliką, panašiai 
atvirai bei drąsiai ji turėtų kal
bėti apie Lietuvą ir kitas Bal
tijos respublikas.

Liudininkų apklausinėjimai 
JAV kongreso įstaigų rūmuose 
užtruko per dvi valandas. Kiek
vienas žodis buvo dokumentuo
jamas. nes eis į “Congressional 
Record” leidinį, pasieks ir augš- 
tesnes kongreso institucijas. 
Pirmiausia pakomisės surinkta 
medžiaga bus perduota kongre
so užsienio reikalų komisijai. 
Jei ši patvirtins, rezoliucija bus 
perduota kongresui balsuoti. 
Sako yra vilčių, kad rezoliuci
ja gausianti greitą eigą. Netru
kus pamatysime.

Klausyti liudininkų apklausi
nėjimo kongreso pakomisėje 
buvo tikrai įdomu: čia buvo 
kalbama atvirai ir drąsiai. To
kių atvirų pareiškimų šiais lai
kais nebesimato didžiojoje Siau
rės Amerikos žemyno spaudoje, 
nebesigirdi televizijoje ar radi
jo komentaruose. JAV kongre
sas yra atviras visų nuomo
nėms. Dabar iš dalies ir nuo 
mūsų priklausys, kiek draugų 
turime JAV kongreso narių tar
pe. kaip mes prie jų prieisime 
ir juos apšviesime Lietuvos rei
kalu. Vien aštrūs ir labai kon
servatyvūs Amerikos politikos 
kaltinimai kaikurioje lietuvių 
spaudoje sprogsta kaip muilo 
burbulas. Tik tie, kurie prieina 
prie demokratinių kraštų įstaty
mų leidėjų ir juos paveikia, at
lieka pareigą, kuri, reikalui 
esant, gali duoti ir vaisių.

Kiek mes tą pareigą atlie
kam, parodys tolimesnis E. Der
winskio rezoliucijos likimas, ku
ri jau yra eigoje.

Ryšium su 1978. XII. 1 Mask
voje paskelbtu “TSRS įstatymu 
dėl TSRS pilietybės” ir jo įsiga
liojimu Sovietų Rusijoje (“Są
jungoje") ir okupuotoje Lietu
voje daugelis susirūpinusių tau
tiečių kreipėsi žodžiu, raštu ir 
telefonais į Lietuvos konsula
tus, teiraudamiesi, kaip tas pa
lies tuos Lietuvos piliečius, ku
rie pasitraukė į užsienį, vengda
mi sovietinės okupacijos, pri
verstinės sovietinės pilietybės 
ir dabar jau yra tapę kitų šalių 
piliečiais. Ypatingai jie susirū
pinę tuo, kad pagal tą okupuo
tai Lietuvai primestą pilietybės 
įstatymą ne tik Lietuvoje gimu
sieji kitų šalių piliečiai, bet ir 
užsienyje gimusieji jų vaikai 
laikomi Sovietų Sąjungos pilie
čiais.

Tuo reikalu žinotina štai kas:
1. Okupuotoje Lietuvoje gi

musieji ir Į laisvąjį pasaulį pa
tekusieji yra Lietuvos piliečiai, 
turį teisę gauti Lietuvos pasus, 
išskiriant tuos atvejus, kai jie 
yra tapę kitų šalių piliečiais. 
Pastaraisiais metais šia teise 
yra pasinaudoję, tarpe kitų, ir 
visa eilė iš okupuotos Lietuvos 
pasitraukusių asmenų, kaip pa
vyzdžiui, Butkai, Bražinskai, Ju
rašai, Simo Kudirkos šeimos na
riai, Tomas Venclova ir kiti. Į 
išduotus pasus įrašoma, kad jie 
netinka keliauti į Sovietų Sąjun
gą.

Kaip pagal kiekvienos civili
zuotos šalies, taip ir pagal Lie
tuvos įstatymus buvimas Lietu
vos piliečiu yra teisė ir privile
gija, bet ne prievolė. Tad ir Lie
tuvos paso išsiėinimas priklauso 
laisvam apsisprendimui.

2. Sovietų Rusijos (“Sąjun
gos”) paskelbtas pilietybės įsta
tymas nėra naujenybė. (Sovie
tinės pilietybės priverstinis pri
metimas jos nenorintiems yra 
viduramžio mentaliteto apraiš
ka). Daugelio valstybių piliečių 
užsienyje gimę vaikai laikomi 
tėvų šalies piliečiais (jus san
guinis), nebent jie patys pasi
rinktų gimtosios šalies (jus soli) 
pilietybę pagal tos šalies įstaty
mus. Net ir JAV-bės, kurių pi
lietybės vyraujančiu faktorium 
yra gimimo vieta (jus soli), taip
gi pripažįsta ir paveldėtiną pi
lietybę (jus sanguinis). Tai aiš
kiai parodo ir Simo Kudirkos 
atvejis. Nors jis ir gimęs Lietu
voje, bet kadangi jo motina bu
vo JAV-bių pilietė, tai ir jis tu
rėjo teisę į JAV-bių pilietybę, 
kuria ir pasinaudojo. Čia buvo 
tik jo privilegija, kuria jis ga
lėjo pasinaudoti ar nepasinau
doti. JAV-bės jo nesisavino, sa
vo pilietybės jam neprimetė.

Kitaip pilietybės reikalus su
pranta ir aiškina Lietuvą oku
pavusioji Sovietų Sąjunga. Vi
duramžių valdovas, užkariavęs 
naują kraštą, manydavo, kad to 
krašto gyventojai su vaikais ir 
vaikaičiais priklauso jam, t. y. 
jo valdomai valstybei.

Lygiai taip pat pagal vidur
amžių mentalitetą šių dienų 
Lietuvos okupantas mano, kad 
visi užkariautos Lietuvos gyven
tojai su vaikais ir vaikaičiais, 
nežiūrint kur jie bebūtų gimę, 
priklauso jam, t. y. Sovietų Ru
sijai (“Sąjungai"). Sovietų Są
jungos tariamasis pilietis, tikro
vėje tik pavaldinys, pasirinki
mo teisės neturi. Čia ir yra visa 
reikalo esmė.

Pagal tarptautinius įsiparei
gojimus ir sutartis su Lietuva 
Sovietų Sąjunga neturi teisės 
Lietuvos piliečių laikyti Sovietų 
Sąjungos piliečiais. Bet. kaip ir 
kiekviena imperialistinė totalis- 
tinio tipo valstybė. Sovietų Są
junga tarptautinių sutarčių ne
silaiko.

Naujausias sutarčių nesilai
kymo pavyzdys yra Baigiamasis 
Helsinkio aktas. Jei Sovietų Są
jungos valdovai bent kiek dėme
sio kreiptų į savo tuo aktu duo
tus įsipareigojimus, tai tokie 
Helsinkio susitarimo vykdymo 
stebėjimo grupių vadovai, kaip 
Viktoras Petkus, Balys Gajaus
kas ir daugybė kitų, šiandien 
nebūtų pūdomi darbo stovyklo
se.

3. Lietuvos teritorijoje gimu- 
siems JAV-bių piliečiams, kurie 
numato keliauti į Sovietų Rusiją 
ir okupuotą Lietuvą, patartina 
laikytis bendrų JAV Valstybės 
Departamento pasų įstaigos 
(Bureau of Consular Affairs) 
jau senokai išleistų taisyklių, 
kurių tarpe įsidėmėtini šie 
punktai:

a. Pagal JAV-bių ir TSRS 
konsulinę sutartį, kiekvienas 
Sov. Sąjungoj keliaujantis ar 
ten gy imantis JAV-bių pilietis 
turi leisę susisiekti su JAV-bių 
ambasada Maskvoje ar gen. 

konsulatu Leningrade. Šios tei
sės jis privalo reikalauti atsidū
ręs sunkumuose su sovietų val
džios organais ar policija.

b. Pavieniui keliaujantys 
amerikiečiai arba amerikiečiai 
gimę dabar Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamoj teritorijoj ra
ginami suteikti JAV-bių amba
sadai Maskvoje ar gen. konsu
latui Leningrade apie save šias 
žinias: pilną vardą, pavardę, pa
so numerį, gimimo datą ir vietą, 
užsiėmimą, viešbutį ir kambario 
numerį kuriam sustojęs, lanky
mosi Sov. Sąjungoje datas, ad
resą JAV-bėse ir adresus bei 
pavardes giminių, kuriuos ame
rikietis ruošiasi lankyti.

c. Valstybės Departamentas 
negali užtikrinti, kad buvęs ca- 
ristinės Rusijos, Sovietų Sąjun
gos ar dabar jos kontroliuoja
mos teritorijos gyventojas ne
bus palaikytas Sovietų Sąjungos 
piliečiu ir dėlto sulaikytas. 
Sprendimas, ar toks JAV-bių pi
lietis gali lankytis Sovietų Są
jungoje ir jos užvaldytuose 
kraštuose, priklauso jam pa-

Sovietinės pilietybės klausimu
Generalinio Lietuvos konsulato Toronte pareiškimas

Ryšium su Sovietų Sąjungos 
šios liepos 1 d. pilietybės įsta
tymu ir pasirodžiusiu mūsų 
spaudoje (žiūr. VII. 5 ”TŽ”) 
siūlymu užsienio lietuviam 
kreiptis į sovietines įstaigas iš
siaiškinti, ar jie laikomi sovie
tų piliečiais ir teigiamu atveju 
prašyti Augščiausio sovieto 
prezidiumą atpalaiduoti juos 
nuo sovietinės pilietybės, sumo
kant 500 rublių, tenka pareikšti 
štai ką:

Tiem lietuviam, kurie įgyda
mi Kanados pilietybę bei pri
siekdami atsisakė nuo iki tol 
turėtos pilietybės, ir čia gimu
siam jaunimui nedera, kaip tei
siškai teesantiem vien Kanados 
piliečiais, kreiptis į sovietines 
įstaigas teirautis, ar jie laikomi 
ir sovietų piliečiais.

Užuot pareiškus principinį 
protestą prieš šį priverstinį 
"įpilietinimą”. toks kreipimasis 
arba pinigine duokle paremtas 
ir žinių apie besiteiraujantį su
teikiantis prašymas atpalaiduo
ti yra nevietoj ypač dėlto, kad 
Kanada (taip pat Amerika) ne
pripažįsta dvigubos pilietybės 
(taigi, ir sovietų primetamos ka
nadiečiam “pilietybės”) ir kad

Iš „LKB Kronikos” 37 nr.

Valdžios pastangos skaldyti
KGB kova prieš Katalikų Bendrijos pogrindį

1978 m. lapkričio 1 d. Kybar
tų bažnyčioje viešai aukojo šv. 
Mišių auką kun. Virgilijus JAU- 
GELIS. Daug metų jis bandė 
įstoti į Kauno kunigų seminari
ją. bet KGB kasmet jo pavardę 
išbraukdavo. 1974 m. kun. Vir
gilijus JAUGELIS buvo teisia
mas už “LKB Kronikos” daugi
nimą, o sekančiais metais vos 
gyvas buvo prieš laiką iš lage
rio paleistas — tenumiršta na
muose! Tačiau jis nenumirė, o 
atkakliai ruošėsi kunigystei.

Kun. V. JAUGEL1O viešas 
pasirodymas prie altoriaus ne
abejotinai sukėlė didelį KGB su
sirūpinimą. Reiškia, jau pasi
baigė laikas, kada jaunuolį, ne
norintį būti KGB bendradarbiu, 
o tik geru kunigu, buvo galima 
visokeriopai terorizuoti; reiškia, 
jau ir gerų seminaristų perdaug 
nepabauginsi: pasirodo, ir be 
KGB malonės galima tapti ku
nigu!

"Ką daryti?" — klausė visi 
tie. kuriems rūpi greičiau pa
laidoti Katalikų Bažnyčią Lie
tuvoje. Kažkieno galvoje buvo 
sukurtas planas — sukompro
mituoti Katalikų Bažnyčios Lie
tuvoje pogrindinę veiklą ir tuos 
vyskupus, kurie be KGB leidi
mo įšventina naujus kunigus.

1978 m. pabaigoje Lietuvą 
apskriejo netikėta žinia — 1977 
m. iš Kauno kunigų seminarijos 
už amoralų elgesį pašalintas 
klierikas Ričardas Jakutis Ne
menčinės bažnyčioje eina dija- 
kono pareigas! Koks vyskupas 
galėjo suteikti šventinimus to
kiam klierikui? Sovietinės val
džios kolaborantai — kunigai 
pradėjo skleisti gandus, kad tai 
padarė vienas iš vyskupų trem
tiniu — arba vvsk. Julijonas 
STEPONAVIČIUS, arba vysk. 
Vincentas SLADKEVIČIUS, o 
gal koks nors slaptas ukrainie
čių katalikų vyskupas.

1979 m. vasario 7 d. dešimt 

čiam. Toks į Sov. Sąjungą atvy
kęs pilietis gali būti persekioja
mas už antisovietinę veiklą, iš
tremtas arba ir įkalintas.

Šios dar prieš sovietinio pilie
tybės "įstatymo” pasirodymą iš
leistos taisyklės rodo, kad “įsta
tymas” daug naujo neįnešė, iš
skiriant gal tik tai, kad sovieti
nė pilietybė primetama ne tik 
jos kontroliuojamoj teritorijoj 
gimusiems, bet taipgi gimu
sioms ir už jos ribų.

Viso to, kas čia išdėstyta, aki
vaizdoje susirūpinusiems jau
nuoliams patarimas būtų toks: 
lankymasis Sovietų Rusijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje yra suriš
tas su rizika. Tad prieš išvykda
mi susitarkite su savo šeimos 
nariais ir artimaisiais, kad jie 
būtų pasiruošę jus gelbėti, jei 
kartais būtumėt sulaikyti netei
sėtai bandant primesti jums 
sovietinę pavaldinystę ar dėl 
kurių kitų priežasčių.

Generalinis Lietuvos 
konsulatas Niujorke

Kanados, JAV-bių ir kitų šalių 
vyriausybės dar nėra viešai pa- 
reiškusios savo galutinio nusi
statymo dėl šio įstatymo.

Be to. reikia turėti galvoje ir 
tai. jog šis totalitarinės valdžios 
išleistas įstatymas, pažeidžian
tis Vakarų pasaulio laisvojo 
žmogaus teises ir tarptautinės 
moralės principus, yra pagrįs
tas Maskvos politinės hegemo
nijos siekiais — prisirišti pa- 
valdinybės saitais milijonus 
žmonių, jos neapkenčiančių ir 
su ja kovojančių šiapus uždan
gos.

Norintiem vykti Į Sovietų Są
jungą patartina pasiskaityti Ka
nados užsienio reikalų ministe
rijos pasų skyriaus dalinamą 
perspėjimą, atspausdintą 1979 
m. laidos knygutėje “Bon voya
ge. mais ...”

Savaime aišku, nepriklauso
mos Lietuvos piliečiam dera vi
siškai ignoruoti ŠĮ okupanto 
įstatymą, siekiantį užnerti ne
laisvės kilpą ir laisvame užsie
nyje gyvenantiem.

Dr. Jonas žmuidzinas, 
generalinis Lietuvos konsulas 

Kanadai
Torontas, 1979 liepos 6

Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
apsilankė pas naujai išrinktąjį 
valdytoją kun. Algį GUTAUS- 
KĄ išsiaiškinti, kas įšventino 
klieriką Jakuti dijakonu. Valdy
tojas kun. A. GUTAUSKAS pa
sakė, kad tai padarė vysk. J. 
LABUKAS mons. Česlovo KRI
VAIČIO viloje. Mons. č. KRI
VAITIS klierikui Jakučiui teikė 
materialinę paramą ir jį reko
mendavo vysk. J. LABUKUI.

Klieriko R. Jakučio šventini
mas dijakonu yra pirmoji KGB 
pastanga sukompromituoti ka-, 
takombinę Bažnyčios veiklą: 
žiūrėkite, ką pogrindyje šventi
na kunigais! Visi — mons. C. 
KRIVAITIS, Nemenčinės klebo
nas Kazimieras PUKĖNAS, 
vysk. J. LABUKAS ir kt., prisi- 
dėjusieji prie R. Jakučio įšven
tinimo dijakonu, sąmoningai ar 
nesąmoningai prisidėjo prie 
KGB aferos, nukleiptos prieš 
katakombinę Bažnyčios veiklą ir 
pasitarnavo KGB taip trokšta
mos Lietuvos kunigų vienybės 
skaldymui. Si afera tai neabe
jotina pastanga suklaidinti ir 
Apaštalų Sostą, kad nebūtų lei
džiama Lietuvoje Katalikų Baž
nyčiai veikti katakombiniu bū
du, o visa būtų daroma viešai, 
griežtoje KGB kontrolėje.

“LKB Kronika” prašo lietu
vius kunigus Vakaruose infor
muoti apie šį įvykį Apaštalų 
Sostą ir paprašyti, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios pogrindinei 
veiklai būtų sudarytos dar pa
lankesnės sąlygos, nes be kata- 
kombinės veiklos Katalikų Baž
nyčia Lietuvoje susilauks Pra
voslavų Bažnyčios likimo Tary
bų Sąjungoje.

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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Lietuvaitė, gimusi Kanadoje, reikalauja laisvės VIKTORUI PETKUI, kali
namam Sibire Nuotr. E. Stungevičiaus

Jie girdi tik melą
"LKB Kronikos" 37 numeris apie okupuotos Lietuvos 

, mokyklas ir kaikuriuos mokytojus

Lietuvos katalikai mokiniai 
yra labai dėkingi Vatikano radi
jui, pasakojančiam apie moks
leivių pasipriešinimą prievarti
niam bedievinimui.

Labai būtų gera, jei Vatikano 
radijas šeštadienio laidose pa
ruoštų 10 minučių programėlę, 
skirtą moksleiviams. Reikia 
daug pagalbos, kad mūsų moks
leiviai išaugtų pilnaverčiais 
žmonėmis, šiuo metu jie apie 
tikėjimą ir tėvynę. . . girdi tik 
melą.

* ★ *
Viena Augštaitijos mokytoja 

rašo: “Mūsų mokykloje yra nuo
stabių vaikų. Viena aštuntokė 
taip užbaigė savo rašinį: “Tad 
rinkimės drąsą, ugdykime savo 
valią, o, reikalui esant, stosime 
ginti mūsų Lietuvą!”

* * *
Telšiai. Jau eilę metų Telšių 

V-je vid. mokykloje dėl tikėji
mo yra terorizuojama mokinė 
FABIJONAVIČIŪTE (V kl. 
mok.) Štai kaikurie faktai:

1977 m. spalio mėn. mokyk
los direktoriaus pavaduotoja 
perspėjo mokinę, kad ji nelan
kytu bažnyčios. Tais pačiais me
tais pavaduotoja dar kelis kar
tus baugino mergaitę, klausinė- 
dama, kada gi ji pasitaisys ir 
nustos vaikščiojusi į bažnyčią.

1979 m. sausio 18 d. klasės 
susirinkime auklėtoja BUTKE
VIČIENE teigė, kad tik pijo- 
nierius yra visiems pavyzdys, o 
tikintysis niekada nebus pavyz
džiu kitiems.

Mokyt. GUDIENE per mate
matikos pamoką prieš visą kla
sę tyčiojosi iš FABIJONAVI- 
ČIŪTES: “Vienuolynų dabar 
nėra ir nebus, — tai kur tu, 
būdama tikinti, prisiglausi?”

Pagaliau 1979 m. sausio pa
baigoje darbovietėse buvo per
spėti FABIJONAVIČIŪTES tė
vai. Buvo grasinama, jei nesu
tvarkysią savo dukros, tai juos 
sudoros Saugumas.

Reikia stebėtis lietuvių vaikų 
tvirtumu — jie atlaiko ištisos 
mokytojų armijos puolimą ir 
net Saugumo tardymus.

(Originale išpjauta po pusę 
puslapio 51 ir 52-o).

Šiauliai. 1978 m. spalio mėn. 
Siauliu 12-os vid. mokyklos di
rektorė A. GU2AITYTE ir auk
lėtoja I. SAVICKIENĖ kaman
tinėjo Xd kl. mokinį Zigmą 
LEMKĮ, kodėl jis lanko bažny
čią ir patarnauja šv. Mišioms.

— Ką galvoji ateityje daryti? 
Juk žinai, kad mokiniams nega
lima lankyti bažnyčios! Tavęs 
laukia tamsi ateitis, — plyšojo- 
si direktorė.

LEMKYS tvirtino savo:
— Ėjau į bažnyčią ir eisiu.
Tuomet direktorė išsikvietė 

mokinio motiną. Birutę LEM- 
KIENĘ ir jai postringavo, kad 
Zigmo siela sužalota, kad jam 
gresia pašalinimas iš mokyklos 
ir laukia kiti Įvairūs nemalonu
mai. Motina iš direktoriaus ka
bineto išėjo apsiverkusi.

Maža to, Šiaulių miesto KGB 
pareigūnai lankosi 12-os vid. 
mokyklos direktoriaus kabinete, 
kur “auklėjimui” kviečiamas ir 
Zigmas LEMKYS.

KGB visoje Lietuvoje deda 
ypatingas pastangas užverbuoti 
šnipais šv. Mišioms patarnaujan
čius moksleivius.

Saugumiečiai tokiu būdu ti
kisi pravesti į kunigų seminari
ją daugiau savo agentų.

★ ★ ★
Pagiriai (Kėdainių raj.). 1978 

m. gruodžio 5 d. Pagirių vid. 
mokykloje buvo apsvarstytas 

I-jo trimestro mokinių pažangu
mas ir perskaityti griežti papei
kimai VI kl. mok. Romui ŠAP- 
NAGIUI, VII kl. Juliui ŠIRKAI, 
o Vidmantui ZUPKAI net įra
šytas papeikimas į pažymių kny
gelę už. . . patarnavimą Mi
šioms. Mokiniai aiškinosi, kad 
tikėjimas yra laisvas. VII kl. va
dovė Laima DULIAUSKIENĖ 
tvirtino, kad tik kitose šalyse 
yra laisvas tikėjimas, o Sovietų 
Sąjungoje tos laisvės nėra.

★ ★ ★

Siesikai (Ukmergės raj.). 1978 
m. lapkričio 28 d. Siesikų vid. 
mokyklos direktorius LATVYS 
terorizavo Mišioms patarnau
jančius moksleivius: Raimondą 
TIŠKU, Antaną MAŽELĮ ir Egi
dijų TARNAUSKĄ. Mokytojų 
kambaryje vaikai buvo tardomi, 
barami ir bauginami. Jiems bu
vo uždrausta ateityje patarnau
ti šv. Mišiose, t*

* * *
Kapsukas. 1978 m. lapkričio 

mėn. pradžioje Kapsuko VI vid. 
mokyklos pijonierių vadovė 
RAŽVANAVIČIENĖ prievarta
vo mok. Viliją ŽITKUTĘ ir Jū
ratę PETRUŠKEVIČIŪTĘ stoti 
į pijonierius. Mergaitės atsisa
kė. Tuomet pijonierių vadovė 
paklausė, gal jos tikinčios Die
vą? Mokinės prisipažino tikin
čios.

— O į bažnyčią einate?
— Einam.
— Maldaknyges turite? — 

tardė toliau vadovė.
— Turime, drąsiai atsakinė

jo moksleivės.
Tada RAŽVANAVIČIENĖ 

pastatė mergaites prieš klasę ir 
pradėjo auklėti mokinius: “Jei 
ne Leninas, — dūsavo mokyto
ja, — būtų nesimokiusios, bet 
ganiusios žąsis; o dabar jos bijo 
nešioti ženkliuką! štai kur auga 
tautos priešai!” — sviedė moky
toja pilnus paniekos žodžius ti
kinčioms moksleivėms.

Auklėtoja RAZVANAVIČIE- 
NE —- pavyzdys, kaip pataikavi
mas okupantui išauga iki gru
baus fanatizmo. Tautos priešas 
ne tas, kuris nesisega okupanto 
atnešto ženkliuko, bet tas, ku
ris prievarta nori jį įsegti.

* * *
Aukštadvaris (Trakų raj.). 

1978 metų spalio 15 d. Aukšta
dvario bažnyčioje vyko atlaidai. 
Pamaldose kartu su suaugusiais 
dalyvavo ir mokiniai: VIII kl. 
Juozas KALIUKEVIČ1US, VIII 
kl. Lilijana ŠPILIAUSKAITĖ, 
VII kl. Talvydas ŠPILIAUSKAS 
ir kiti. Sekančią dieną mokyk
los part, sekretorius direkto
riaus pavaduotojas Antanas 
VERSECKAS pamokos metu 
barė J. KALIUKEVIČIŲ, gra
sindamas, jei jis dar eisiąs į baž
nyčią. sumažinti elgesio pažymį. 
Praėjusiais mokslo metais šiems 
mokiniams jau buvo sumažintas 
elgesio pažymys už bažnyčios 
lankymą. Mokytoja BRUNZIE- 
NE, išsikvietusi Lilijanos ŠPI- 
LIAUSKAITES motiną, jai gra
sino, kad už tikėjimą sumažinsią 
jos dukrai elgesio pažymį. Be 
to, griežtai perspėjo motiną, kad 
Lilijana daugiau niekados neitų 
j Aukštadvario bažnyčią.

Mokytojai L. ŠPILIAUSKAI- 
TE be tėvų žinios ir prievarta 
įrašė į ateistinį klubą. Tiktai tė
vams griežtai pasipriešinus, mo
kinė iš to klubo buvo išbraukta. 
Ateistinio klubo nariai įparei
gojami eiti į bažnyčią ir šnipinė
ti, kas iš mokinių lanko bažny
čią, užrašinėti kunigų pamoks
lus.

(Nukelta i 7-tą pel.)
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
LANKĖSI R. BERLYNE

R. Berlyno Humboldtų universite
te 43-čia baltistų konferenciją bir
želio 8 d. surengė R. Vokietijos sla- 
vistų komiteto baltistikos komisija, 
mininti 15 metų veiklos sukakti. 
Pranešimą apie sovietinės lietuvių 
literatūros vystymąsi padarė svečias 
iš Vilniaus — "socialistinio darbo 
didvyris” Justas Paleckis, spaudoje 
tituluojamas žurnalistu ir netgi ra
šytoju. Apie ketvirtojo dešimtmečio 
“antifašistinę” lietuvių literatūrą 
kalbėjo R. Vokietijos Mokslų Aka
demijos literatūros instituto bendra
darbis P. Kirchnerls. Buvo aptarti 
numatomi baltistu leidiniai, kurie 
turės atspindėti sovietų okupuotos 
Lietuvos ir komunistinės R. Vokieti
jos draugystę.

PAMINKLAI VILNIUJE
Skulptorius K. Bogdanas baigė 

kurti iš bronzos atlietą skulptūrą 
“V. Leninas ir V. Kapsukas Poroni- 
ne”. Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties proga ji bus atidengta uni
versiteto miestelyje. K. Bogdanas 
taipgi yra sukūręs ir Vilniaus uni
versiteto žymiųjų mokslininkų 
skulptūrinius portretus. Komjauni
mo gatvės aikštėje bus pastatytas 
J. Kalinausko ir A. Zokaičio sukur
tas paminklas sovietų pogrindinin
kams ir partizanams, atspindintis jų 
veiklą II D. karo metais. Memoria
linę kompoziciją sovietų kariams 
Antakalnio kapinėse ruošia skulpto
rius J. Burneika. Šie trys pamink
lai tarnauja tik sovietinei propa
gandai. Iš nepropagandinių skulp
tūrų minimos dvi: Jaunimo sodui 
skirti S. Zilionytės-Bernotienės “Vai
kai”, Lazdynams — V. Končiausko 
kompozicija iš vario skardos "Vėja- 
pūtis”.

SKENDUOLIAI
Gydytojas Gintautas Mickus "Tie

sos” birželio 17 d. laidoje vėl pra
šneko apie kasmet gausėjančias van
dens aukas Lietuvoje. Jo duomeni
mis, pernai Lietuvos vandenyse nu
skendo 416 žmonių, o šiemet — jau 
apie 250, nors vasara dar tik pra
sideda. G. Mickus atkreipia skaity
tojų dėmes) | pagrindines saugaus 
maudymosi taisykles, supažindina su 
iš vandens Ištrauktų skenduolių gai
vinimu: dirbtiniu kvėpavimu, išori
niu širdies masažu. Skenduolių gai
vinimo metodai Lietuvoje buvo pra
dėti mokyti prof. Zigmo Januškevi
čiaus iniciatyva 1973 m. Dabar kas
met apie 30.000 žmonių teikti pir
mąją pagalbą nukentėjusiem vande
nyje išmoko Lietuvos skęstančiųjų 
gelbėjimo draugijos kursai.

LIETUVOS MIŠKAI
1978 m. sausio 1 d. įsigalioję miš

ku įstatymai įpareigoja rūpintis nau
jų miškų želdinimu griovose, dau
bose, smėlynuose bei kitose žemės 
ūkiui netinkamose vietose. Lietuvo
je pirmiausia buvo apželdinti po 
II D. karo likę dideli kirtimų plotai, 
apie 60.000 ha miškų užveista erozi
jos paliestose kolchozų bei sovchozų 
žemėse. Per 25 metus Lietuvos miš
kingumas padidėjo 7%. Stambūs me
chanizuoti daigynai jkurti Rokiškio, 
Panevėžio, Kretingos, Varėnos bei 
kituose miškų ūkiuose. Dabartiniai 
miškai užima 26,4% bendros Lietu
vos teritorijos, kai tuo tarpu norma
liai krašto ekonomikai reikėtų, kad 
užpildytų vieną trečdalį. Mažiausias 
miškingumas, siekiantis nuo 7 iki 
15,4% yra Vilkaviškio, Skuodo, Pas
valio ir Šilutės rajonuose. Teigia
ma, kad vien tik Vilniaus ir Varėnos 
rajonuose yra 12.700 ha žemės, ne
tinkamos žemdirbystei. Tuos plotus 
būtų galima paversti miškais. Daug 
sklypų bei sklypelių miškams gali
ma rasti palei geležinkelius, upes ir 
ežerus.

Toronto “Gintaro” vyrai šoka tautybių festivalyje Otavoje 1979 m. birželio 
1-3 dienomis Nuotr. J. V. Danio

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,
ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place) 

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

MIŠKU GAISRAI
Miškų ūkio ir miško pramonės mi

nisters V. Lukoševičius birželio 28 
d. “Tiesoje" nagrinėja miško gaisrų 
problemas. Birželio 22 d. Trakų 
pramonės ūkio Paluknės girininki
joje sudegė 23 ha miško, o birželio 
25 d. gaisras sunaikino gražų pušų 
jaunuolyną Šalčininkų miškų ūkio 
Papiškių eiguvoje, prie plento Vil
nius — Baltoji Vokė. Šiemet iki 
birželio 28 d. valstybiniuose Lietu
vos miškuose jau buvo kilę 189 
gaisrai, sunaikinę apie 90 hektarų 
miško. Pagrindinė kaltė tenka sau
sai vasarai ir miškus lankančių žmo
nių neatsargumui. Dėl priešgaisrinio 
saugumo pažeidimu kyla apie 90% 
visų gaisrų. Lietuvos miškuose yra 
78 gaisrų stebėjimo bokštai, 26 
priešgaisrinės cheminės stotys. Juo
se kasmet įrengiama po 100 km 
priešgaisrinių barjerų, apie 380 km 
priešgaisrinės reikšmės kelių, 500 
km mineralizuotų juostų. Miškuose 
taipgi yra 1.300 poilsio aikštelių, 970 
aikštelių automobiliams statyti. Au
tomobilių savininkai betgi dažnai va
žinėja po miškus kur kam patinka, 
kuria laužus, nepaisydami gaisro 
grėsmės. Sausą mišką taipgi lengvai 
gali padegti stiklo šukės, numesti 
buteliai, iš automobilio išmetamojo 
vamzdžio išlėkusios kibirkštys. įsta
tymas įpareigoja kiekvieną asmenį, 
kuris pastebi miško gaisrą, apie jį 
tuojau pat painformuoti miškų ūkį, 
girininką, miliciją ar deputatų tary
bos komitetą. Vis dar pasitaiko at
vejų, kai automobiliai lekia keliu 
pro miško gaisrą, o jų vairuotojai 
ir keleiviai nenori gaišti savo bran
gaus laiko. Didžiausi Lietuvos miš
kų plotai yra išdegę Trakų, Vilniaus, 
Šalčininkų, Jonavos ir Ukmergės ra
jonuose.

ŠOKIU FESTIVALIS
Pramoginių šokių tėvyne yra lai

koma Anglija, o sostine — nedide
lis jos miestelis Blackpool, kuriame 
jau 54 metai rengiami tų šokių fes
tivaliai. Kartu vyksta ir pramoginių 
šokių pedagogų bei atlikėjų konfe
rencijos. Šiemetinėje dalyvavo tarp
tautinio pripažinimo susilaukusi kau
niečių pora — Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos. Jiedu skaitė pranešimą, 
rodė filmą apie “Gintarinės poros- 
79” varžybas Kaune, atliko sovieti
nių šokių programą. Konferencijoje 
buvo dėstoma šokių metodika, supa
žindinama su naujais šokiais, šokėjų 
ruošimu. I pramoginių pasaulio šo
kių varžybų programą buvo įvestas 
naujas privalomas disko šokis. J. ir 
C. Norvaišos jam kaip lik ir skyrė 
pagrindini savo dėmesį.

MOKSLEIVIU TALKA
Kadaise Lietuvos ūkininkai patys 

atlikdavo visus savo darbus, o da
bartiniai žemdirbiai, suvaryti į kol
chozus ir sovchozus, net ir pievų nu
šienauti neįstengia be masinės moks
leivių talkos. “Komjaunimo Tiesos” 
pranešimu, birželio 16-17 savaitgalį, 
šeštadieni ir sekmadienį, net 200.000 
vaikinų ir merginų dirbo sovchozų 
ir kolchozų laukuose. Vien Šalčinin
kų rajonas susilaukė apie 6.000 tal
kininkų, kurie suvežė 677 tonas šie
no, pagamino 41 toną žolės miltų. 
Šia priverstine talka komjaunuoliai 
esą pritarė sąjūdžiui “Gyvulininkys
tei — komjaunuolišką rūpestį".

SENIAUSIA STOTIS
Birželio 7 d. Vilniuje darbą baigė 

seniausia automatinė 1926 m. mode
lio telefono stotis. Vilniun per
kelta ir sumontuota po II D. karo 
pabaigos, ji aptarnaudavo abonentų 
numerius, prasidedančius skaitline 
"2”. Dabar tie numeriai perjungti į 
naują automatinę stot|. Teigiama, 
kad per pastaruosius 20 metų Vil
niaus telefono abonentų skaičius pa
didėjo dešimt) kartų. V. Kst.

Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. įrėminimai

Tautybių festivalyje “Homelands 79” lietuvių parodos dalis Otavoje Nuotr. J. V. Danio

PRANEŠIMAS IŠ VENECUELOS

Joninės atogrąžų nuotaikoje
ALEKSANDRA VAISIŪNIENfe

Jau antri metai iš eilės VLB 
Karako apylinkės valdyba, va
dovaujama inž. Vlado Mažeikos, 
kartu su Jaunimo Sąjunga su
ruošė Jonines. Šventėje dalyva
vo apie 200 svečių — latviai, 
kroatai, vengrai. . . Daugiausia 
jaunimas su savo tėvais.

Šiai šventei buvo ruoštasi iš 
anksčiau. Jaunimo Sąjungos 
pirm. Aras Mažeika aplankė 
provincijos miestus, prašydamas 
iš juose įsikūrusių tautiečių pre
kybininkų laimikių loterijai.

Erdvias “Club Germania” pa
talpas rengėjai išpuošė pagal 
savo skonį. Visi valdybos nariai 
užėmė jiems paskirtas darbo po
zicijas, kad svečiai būtų geriau 
aptarnauti. Kaikurios ponios su
aukojo maisto gaminių, žodžiu, 
visi prisidėjo prie šios šventės 
paruošimo.

Atvažiavo net iš tolimos pro
vincijos miestų mūsų tautiečių,

St. Catharines, Ont.
VAIDILUTE ŠET1KAITĖ birže

lio 30 d. susituokė su Nelsonu Con
roy. Vietos katalikų katedroje apei
gas atliko kun. Juvenalis Liauba, 
asistuojant kun. Barnabui Mikalaus
kui. Dviejų tautybių žmonės beveik 
užpildė didelę šventovę. Pamokslą 
pasakė angliškai kun. J. Liauba.

Vaidilutė nuo pat mažų dienų da
lyvavo lietuviškoje veikloje. Viena 
pirmųjų įstojo į mūsų šeštadieninę 
mokyklą ir ja gerai baigė, visą laiką 
aktyviai veikė skaučių draugovėje. 
Dar labai jaunutė įstojo į baleto mo
kyklą ir ją baigė kaip mokytoja. 
Kartu baigė ir atitinkamą muzikos 
kursą. Turi "fiallet Arts" ir “Musi
cal Theatre Arts” departamentų pa
žymėjimus. Neseniai baigė Yorko 
universitete, Toronte, sociologiją.

Nelsonas yra baigęs verslo ad
ministraciją ir jau treti metai dirba 
savo srityje. Jo tėvai yra senesnės 
kartos kanadiečiai, airių-norvegų 
kilmės.

Vestuvinis pokylis įvyko Pru- 
dotntns vietovėje prie pat Ontario 
ežero. Iš Floridos atvyko Albinos 
Setikienės svainis Antanas Garmus 
su žmona. Pastarasis Lietuvoje bu
vo teisėjas. Amerikoje pensijos su
laukė eidamas notaro pareigas. Iš 
Čikagos atvyko artimas jaunosios 
tėvų bičiulis Vincas Pavilčius su 
dukra Audrone, baigusia cheminę 
inžineriją. V. V. Pavilčiai seniau gy
veno St. Catharines mieste, kur dar 
jaunutė Audronė tais laikais dėl 
savo retu gabumų buvo vadinama 
"wunderkindu". Baigusi chemiją, 
studijuoja teisę. Ji yra Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų S-gos 
narė, talkina "Technikos žodžio" lei
dime. Yra susižadėjusi su Jurgiu 
Karaliumi, taip pat chemijos inžinie
riumi.

Buvo ir daugiau lietuviškoje veik
loje žymių žmonių, atvykusių iš To
ronto, Buffalo, Wellando. Niagara 
Falls ir kitų vietovių.

ANTRA SAVO DIDUMU po "Ge
neral Motors" "TRW Thompson 
Products" įmonė vėl stalo didelį 
priestata prie vadinamos Plant Nr. 
2. Priestatas kainuos per 50 milijo
nų dolerių. Rudenį šiai įmonei su
eina 50 metų. Ta proga per miestą 
važiuos vilkstinė seniausios laidos 
automobilių. Juos vairuos atitinka
mai apsirengę pensininkai, kurie 
šioje įmonėje yra vadinami "honour- 
ary members". Tokie pensininkai 
kviečiami lankytis fabrike kada tik 
nori, yra aprūpinti visomis galimo
mis pensijomis bei draudomis. Kas 
mėnesį jie ir jų šeimos yra vaišina
mi "Sheraton" viešbutyje. Be to, 
jiems rengiamos nemokamos ekskur
sijos autobusais j žymesnes vietoves.

BUVĘS ILGAMETIS Niagaros 
pusiasalio lietuvių kapelionas kun. 
Barnabas Mikalauskas. OFM, savo 
šių metų atostogas praleido istori
nėje vietovėje Niagara-On-The-Lake, 
kur '.iena lietuvių šeima jam užleido 
visą . >sarnam|. Šiuo metu jis dar
buojasi Toronto Prisikėlimo parapi
joje- Kor. 

kuriems rūpi lietuvių tradicinių 
švenčių palaikymas. Iš Maracay 
atvažiavo jaunasis Eduardas Ga- 
vorskas su žmona ir jaunesniu 
broliu. Iš Valencijos miesto at
vyko Juozo Zavazko šeima su 
studentinio amžiaus vaikais ir 
Valencijos tautinių šokių grupės 
vedėja Aurelija Zalnieriūnaitė. 
Ji pasakojo, kad vyresnioji tau
tinių šokių grupė iširo, nes dau
gelis šokėjų ištekėjo ar vedė. 
Dabar Aurelija ruošiasi sudary
ti pačių mažųjų šokėjų grupę, 
kuri pasirodysianti dar šių me
tų rudenį.

Susirinkus svečiams, VLB Ka
rako apylinkės pirm. inž. Vladas 
Mažeika pasveikino atvyku
sius. primindamas, kad Joninės 
Lietuvoje buvo švenčiamos bir
želio 24 d. Palinkėjo linksmai 
praleisti laiką, o jaunimui — 
surasti “paparčio žiedą” tropi
kų soduose.

Tautinių šokių pašoko dvi 
grupės — lietuviai ir kroatai. 
Kroatų tautinių šokių grupė yra 
didelė — šoko 18 asmenų, o ke
turi vis buvo atsargoje. Jie šo
kius lydėjo savo tautos dainų 
melodijomis. Apranga labai 
spalvinga. Techniškai kaikurie

Venecuelos lietuvių jaunimas atlieka tautinį šokį Karako mieste

ST. PETERSBURG, FLORIDA
SIBIRINIŲ TRĖMIMU minėjimas 

pradėtas pamaldomis šv. Vardo 
šventovėje birželio 10 d. Mišias už
prašė St. Pctersburgo apylinkės Lie
tuvių Bendruomenė. Taip pat Lietu
vių Bendruomenė išdalino 100 pa
ruoštų prezidentui Carteriui ir vals
tybės sekretoriui Cyrus Vance laiš
kų dėl Petkaus ir Gajausko išlaisvi
nimo. Birželio 20 d., 7.20 v. v., trans
liuota programa angliškai iš radijo 
stoties WTIS.

Pagrindinis minėjimas įvyko klu
bo salėje birželio 14 d. Dalyvavo 
abi vietos šaulių kuopos — Romo 
Kalantos ir jūros šaulių "Palanga" 
su vėliavom. Sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Atidarymo žodį tarė 
klubo pirm. Kl. Jurgėia, apgailėda
mas mūsiškių susiskaldymą, smul
kias ambicijas ir nesantaiką. Visi 
tie smulkūs kivirčai netenka pras
mės palyginus juos su didžiąja mū
sų tautos tragedija. Kvietė į vieny
bę. paremtą ne žodžiais, bet darbais. 
Tolimesniam minėjimo vadovavimui 
pakvietė klubo parengimų vadovę A. 
Karnienę. šv. Kazimiero misijos ad
ministratoriui kun. T. Degučiui su
kalbėjus invokaciją. A. Karnienė su
pažindino su pagrindiniu kalbėtoju 

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 men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių potornavimos.

Kapitalas — viri $13,000,000.

šokiai buvo gerai atlikti. Gal dar 
gražiau būtų galėję pašokti, jei 
patalpa būtų buvusi didesnė.

Tas pats buvo jaučiama ir pas 
mūsiškius šokėjus. Mažesnės šo
kėjų grupės šokiai puikiai pra
ėjo. Ypač labai patiko svečiams 
mūsų “Ožys”, kurio atlikimas 
reikalauja didelio miklumo.

Tautinių šokių programai pa
sibaigus, kroatų pirm. Ante Gu
rėk pasakė kalbą, pareikšda
mas, kad kroatai su dideliu 
džiaugsmu priėmė pakvietimą 
dalyvauti lietuvių Joninėse ir 
pašokti tautinių kroatų šokių, 
nes kaip kroatai, taip ir lietu
viai išeiviai jaučia tą patį savo 
tėvynės ilgesį.

Mūsų jaunimas papasakojo 
keletą linksmų juokų publikai 
ir tuo Joninių programa pasi
baigė. Po to visi svečiai buvo pa
kviesti užkandžiams.

Visi dalyviai skirstėsi paten
kinti, kad galėjo praleisti ke
lias malonias valandas. Šventė 
praėjo geroje nuotaikoje, ypač 
buvo patenkintas mūsų jauni
mas, turėjęs progos pasirodyti 
saviesiems ir pradžiuginti kitų 
tautų tautiečius tautiniais šo
kiais.

dr. J. Kriaučiūnu. Pastarasis savo 
kalboje iškėlė mūsų tautos nubyrė
jimo ir naikinimo faktorius ne tik 
bolševikų okupacijos metais, bet ir 
visame Lietuvos istorijos būvyje. 
Klausytojams prašėsi išvada, kad 
lietuvių tauta, tiek daug narių pra
radusi. negali sau leisti nesantarvės 
bei susiskaldymo. Prelegentas šią iš
vadą tik paryškino kviesdamas visas 
organizacijas, kad ir kiek skirtingų 
pažiūrų, laikytis tolerancijos ir siek
ti to. kas mus jungia. Klubo choras, 
vadovaujamas muziko P. Armono, 
padainavo eile dainų. Paskutinėj dai
noj - giesmėj, J. Strolios “Parves- 
ki, Viešpatie", solo partiją atliko Ri
mas Karnavičius. Minėjime dalyva
vo anie 150 žmonių.

JŪROS ŠAULIU KUOPOS gegu
žinė įvyko birželio 22 d. Lake Semi
nole parke. Dalyvavo daug kuopos 
narių ir svečių. Miami šaulių kuo
pos pirm M. Vitkus pasakė kalbą. 
Prie kavutės pasivaišinta p. Mika
lauskienės keptu "napoleonu" ir B. 
Chlamauskicnės vaisiniais pyragai
čiais. o p. Kazilionis, išvykdamas va
saros atostogų, iškepė paskutinį tor
tą ir padovanojo Jonams. Turtingai 

(Nukelta j 7-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.I 6%
santaupas 9’/z %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9J/4 % 
pensijų fondas 9'/l %

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

JA Valstybės
PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU

TŲ SEIMO DELEGACIJA, kurios 
eilėse buvo ir dr. Br. Nemickas, lan
kėsi JAV Valstybės Departamente ir 
buvo priimta sekretoriaus pavaduo
tojo Europos reikalams J. I. Good- 
by. Aptariant sovietų pavergtų šalių 
problemas, dr. Br. Nemickas iškėlė 
Baltijos respublikų diplomatinio at
stovavimo tęstinumo klausimą, Hel
sinkio grupės narių V. Petkaus ir 
B. Gajausko išlaisvinimą. Jam buvo 
atsakyta, kad JAV Valstybės Depar
tamentas domisi diplomatinio atsto
vavimo tęstinumu, tiria šio reikalo 
suderinimą su teisiniais nuostatais, 
o Petkumi ir Gajausku rūpinamasi 
nemažiau kaip ščaranskiu ir Orlovu.

JUNGTINIU TAUTU ŽMOGAUS 
TEISIŲ' KOMISIJOS informacijos 
skyriaus vadovas J. Th. Moeller Že
nevoje savo laišku PLB valdybai 
pranešė, kad lietuvių jaunimo peti
cija Jungtinėms Tautoms, birželio 
15 d. įteikta JAV atstovui Edwardui 
Mezvinskiui Niujorke, jau yra pa
siekusi JT Žmogaus Teisių Komisiją 
Ženevoje ir kad jai bus duota ati
tinkama eiga. Šia peticija jaunimas 
prašo grąžinti religines bei tautines 
žmogaus teises ir valstybinę nepri
klausomybę sovietų okupuotam Pa
baltijui.

PLB VALDYBOS DELEGACIJA: 
pirm. V. Kamantas. vicepirmininkai 
— dr. A. Paulius, R. Sakadolskis ir 
kun. A. Saulaitis, SJ, išskrido iš Či
kagos į Europą dalyvauti IV PLJ 
Kongrese, aplankyti ten gyvenančių 
lietuvių. Belgijoje Lietuvių Studijų 
Savaitės metu, liepos 21-22 d.d., jie 
dalyvaus Europos šalių Lietuvių 
Bendruomeninių valdybų pirminin
kų ir narių suvažiavime. Jame bus 
padaryti pranešimai apie LB veiklą 
Belgijoje. Britanijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir V. Vo
kietijoje, o dr. A. Gerutis kalbės 
apie los veiklos koordinavimą. Su 
PLB numatytais darbais supažindins 
valdybos pirm. V. Kamantas ir vice- 
pirm. R. Sakadolskis. Diskusijose 
numatoma aptarti: Lietuvos laisvi
nimo reikalus, lituanistinį švietimą, 
kultūrinius tarpusavio ryšius, jauni
mo veiklą, keitimąsi informacija ir 
1983 m. įvyksiančias Pasaulio Lie
tuvių Dienas.

LIETUVIU AGRONOMU SĄJUN
GA birželio 10 d. Petkaus laidotu
vių namų koplyčioje Čikagoje atsi
sveikino su savo nariu a.a. Bronium 
Barcevičium-Baru. Velionis buvo tel
šietis, gimęs 1902 m., studijavęs 
Kauno universiteto gamtos ir mate
matikos fakultete, baigęs žemės 
Ūkio Akademiją Dotnuvoje. Pradžio
je dirbo kooperacinį darbą “Lietūky
je”, vėliau įsijungė į agronominę 
Žemės Ūkio Rūmų veiklą Kaišiado
ryse, Jurbarke ir Raseiniuose. Či
kagon atvyko per Vokietiją, Brita
niją ir Kanadą. Velionis su teisi
ninku J. Našliūnu, studijų dienų bi
čiuliu, buvo išvykęs žvejoti į Free- 
montą, Wise. Ištiktas širdies smūgio, 
mirė Neenah ligoninėje birželio 7 
d. vakarą. Čikagos šv. Kazimiero 
kapinėse palaidotas birželio 11 d.

Venecuela
SIMAS KUDIRKA su jį lydinčiu 

“Pasaulio Lietuvio” red. Romu Kas
paru lankėsi Karako mieste. Jie 
taipgi buvo užsukę į žurnalo “ZE
TA” redakciją, kuri paskelbė net 4 
puslapių rašinį “Sovietų Sąjunga 
naikina tautybes”. Jame atskleidžia
ma visa skaudžioji šio lietuvio jū
rininko odisėja, jo atsivežtas liudi
jimas apie komunistinio režimo vyk
domą tautinių grupių naikinimą. 
Vienai iliustracijai yra pasirinktas 
S. Kudirkos su L. Eicheliu parašy
tos knygos "For Those Still At Sea” 
viršelis, pateikiama ir S. Kudirkos 
šeimos nuotrauka. Kitose nuotrau
kose S. Kudirka nufotografuotas 
prie “ZETA" durų ir pačioje redak
cijoje su R. Kasparu.

Brazilija
SAO PAULO MIESTAS ketvirti 

metai iš eilės organizuoja didelio 
dėmesio susilaukiančias ateivių olim
piadas, papildomas tautodailės pa
rodomis ir tautiniais šokiais. Šie
met šie renginiai bus rugpjūčio mė
nesį. Olimpiadon Sao Paulo lietuviai 
įsijungs jau trečią kartą su krepši
niu, futbolu, džiudo imtynėmis, sta
lo tenisu, plaukimu ir šachmatais. 
Lietuvių ryšininkas su olimpiados 
rengėjais yra Vytautas Tumas. 
Olimpiados metu stadijonas papuo
šiamas visų dalyvaujančių tautų vė
liavomis. Tarp jų bus ir mūsų tri
spalvė. Ateiviai sportininkai šiai 
olimpiadai registruojasi savo gim
tosios šalies konsulatuose. Kadangi 
lietuviai savo konsulo Brazilijoje 
neturi, jų registracijos reikalus tvar
ko Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės valdyba.

PAN-AMERICAN OLIMPIADOJE 
Portorike su Brazilijos sportininkų 
rinktine dalyvavo ir lietuvis Paulius 
Sinkevičius, figūrinio čiuožimo at
stovas.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIU CENT

RAS Buenos Aires mieste savo pro
blemas aptarė metiniame narių su
sirinkime. Be pataisų buvo priimtas 
ir patvirtintas paskutinio metinio 
susirinkimo protokolas, perskaitytas 
sekr. Z. Tamašiūnaitės. Apyskaitą 
skaitė pirm. J. Mičiūdas. Neaišku

mų sukėlė jon prenumeratų sąskal- 
ton {traukta 102.000 pezų suma. Pr. 
Ožinskul pasiteiravus, buvo paaiškin
ta. kad ją sudaro 2.000 pezų prenu
merata “Argentinos Lietuvių Bal
sui" ir 100.000 pezų aukos Berisso 
Mindaugo Draugijai. Diskusijose dr. 
B. Rukšėnaitė siūlė suaktyvinti kul
tūrinę veiklą akademikų paskaitomlr 
bei kitais panašaus pobūdžio rengi
niais, mokytoja E. Ryselienė — at
gaivinti lietuvių kalbos pamokas. 
Priimta 17 naujų narių, kurių di
džioji dalis yra ALC veikėjų vaikai 
bei vaikaičiai. Naujoji AL Centro 
valdyba nebuvo renkama, nes jos ir 
revizijos komisijos tik vieną sąra
šą pasiūlė S. Džiugys, K. Mankus ir 
K. Burba. Sis sąrašas ir buvo priim
tas visų dalyvių ilgu plojimu. AL 
Centrui vadovaus: pirm. Julius Mi
čiūdas, viccpirm. inž. Jonas Gal- 
dimauskas, I sekr. Zuzana Tamašlū- 
naitė, II sekr. Graciela Morkūnaitė, 
I ižd. Alfredas Ruplėnas, II ižd. Os
valdas Jonušis, valdybos nariai — 
Benediktas Survila, Leonardas Sruo
ga ir Jurgis Urbonas. Revizijos ko- 
misijon patvirtinti: pirm. Vladė Sur- 
vilienė, sekr. J. C. Mahne-Baltrūna** 
ir Jolanda Klement. Kandidatu liko 
Alfonsas Tamulynas. AL Centro ūk
vedžio pareigos patikėtos Romual
dui Narbutui.

Australija
JONINIŲ VAKARĄ birželio 24 d. 

surengė Sydnėjaus lietuvių klubas 
ne tik vietiniams tautiečiams, bet ir 
nemažam būriui kitataučių svečių. 
Apie Joninių tradicijas kalbėjo: ang
liškai — D. Labutytė-Bieri, lietu
viškai — M. Reisgienė ir E. Birkma- 
nienė. Prie A. Dudaičio įrengto Jo
nių laužo dainų padainavo A. Kra- 
milius. grodamas akordeonu, tauti
nių šokių piogramą atliko "Sūku
rys” su vadove Marina Cox. Mergai
tės vakaro dalyviams išdalino pa
parčio žiedo numeruotus bilietėlius, 
kurių laimingasis teko Alfonsui Si- 
darai Buvo pareikšta, kad jam pavy
ko surasti legendinį paparčio žiedą. 
Jam buvo Įteikta dovana vokely
je. Jonus ir Jonės pasveikino klubo 
valdybos pirm. V. Simniškis, o visi 
dalyviai jiem sugiedojo “Ilgiausių 
metų".

MELBURNO LIETUVIAI jau be
veik 30 metų savo pamaldoms nau
dojasi vietine Sv. Jono šventove, li
tuanistinėms pamokoms — seselių 
vadovaujamos mokyklos patalpomis. 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
racija padėkos vaišes šios parapijos 
vadovams surengė Joninių dieną. 
Dalyvavo apie 100 lietuvių ir apie 
50 parapijos šeimininkų su svečiais. 
Tarp jų buvo ir Melburno arkivysk. 
dr. F. Little, taręs žodį apie Lietu
vos bei kitu Baltijos valstybių var
gus sovietinėje priespaudoje. Kata
likių Moterų Draugijos paruoštoms 
vaišėms vadovavo AL Katalikų Fe
deracijos valdybos pirm. V. Laukai
tis. Sv. Jono parapijos kunigams ir 
seselėms vienuolėms už jų paslau
gas Melburno lietuviams padėkojo 
kapelionas kun. Pr. Vascris. V. Lau
kaitis parapijos klebonui kun. B. 
Mackinui įteikė $1.000 ir procesijai 
skirtą kryžių, pagamintą V. Miliaus
ko. Kun. B. Markinas, priimdamas 
dovanas, pareiškė, kad doleriai bus 
panaudoti pabėgėlių iš Vietnamo 
globai. Tokių globotinių jau turi jo 
vadovaujama parapija. Arkivysku
pui dr. F. Little išskubėjus kiton 
parapijon teikti Sutvirtinimo sakra
mento, popietė užbaigta lietuviško
mis ir angliškomis dainomis.

Britanija
BRADFORDO IR APYLINKIŲ 

LIETUVIAI Sibiran ištremtus savo 
tautiečius prisiminė kapeliono kun. 
J. Kuzmickio Šv. Onos šventovėje 
atanašautomis Mišiomis ir jautriu 
pamokslu. Jaunimas prie altoriaus 
atžygiavo su tautine vėliava. Buvo 
atneštas ir gedulo kaspinu perjuos
tas vainikas. Šv. Rašto ištraukas 
skaitė A. Kadžionis. Giesmes lietu
viu ir lotynų kalbomis giedojo so
listė T. I. Dickinson. Po Mišių ka
pelionas kun. J. Kuzmickis sugiedo
jo "Dies irae” ir sukalbėjo Sibiro 
lietuvaičių maldą. Iškilmė užbaigta 
Tautos himnu. Sekantį sekmadienį, 
birželio 24, bradfordiečius aplankė 
lietuvių vyskupas Europoje A. Deks- 
nys. Prie altoriaus jis žengė, lydi
mas kunigų A. Gerybos ir J. Kuz
mickio. Lotyniškas “Angelų Mišias” 
giedojo Pr. Dzidoiiko diriguojamas 
Škotijos lietuvių chorelis, visi daly
viai — giesmę “Marija, Marija”. Su
tvirtinimo sakramentą vysk. A. 
Deksnys suteikė dviem lietuvaitėm 
— M. I. Budrytei ir S. I. Traškaitei.

Vokietija
EV. KUN. FRICAS SKĖRYS, Va

sario 16 gimnazijos mokytojas ir 
evangelikų kapelionas, liepos 2 d. 
atšventė amžiaus šešiasdešimtmetį. 
Sukaktuvininkas yra gimęs Kalenu 
kaime. Pagėgių apskrityje, baigęs 
Tauragės mokytojų seminariją 1940 
m. Nors buvo klaipėdietis, bet ne
gavo Vokietijos pilietybės, kai jon 
pasitraukė, bėgdamas nuo pirmojo 
bolševikmečio grėsmės. Vasario 16 
gimnazijon įsijungė 1955 m. pavasa
rį. Dėstė vokiečių kalbą žemesnėse 
klasėse, o nuo 1974 m., įšventintas 
į evangelikų dijakonus, — religiją 
evangelikams. Evangelikų kunigo 
šventimus gavo po pusantrų metų, 
papildydamas retėjančias jų gretas. 
Kun. Fr. Skėrys yra nuolatinis moks
leivių ekskursijų organizatorius, 
įvairių renginių rėmėjas, spaudos 
bendradarbis.



Vaizdas iš "Fabijolės” dramos, kurią, pagal kardinolo Newinano veikalą, scenai paruošė kun. B. Paceviėius. Šią 
dramą suvaidino Toronto Prisikėlimo parapijos vaidybos sambūris š.m. birželio 10 d. Nuotraukoje: Sv. Agnietė — 
A. Totoraitienė, Fabijolė — O. Taseckienė Nuotr. St. Dabkaus

Marksistiniai atspalviai “Katedroje”
Justino Marcinkevičiaus drama, suklastota tikrovė ir propagandinės idėjos

Po “Fabijolės” spektaklio

ANATOLIJUS KAIRYS

J. Marcinkevičiaus trilogijos 
aplanke sakoma, kad “Katedra” 
yra “gėrio ir grožio, dvasinių 
žmogaus idealų statyba”, bet iš 
tikrųjų tų “idealų statyba” nu
kreipta prieš religiją ir dvasiš
kius. “Katedra” susideda iš de
šimties giesmių ir turi du pa
grindinius veikėjus: protagonis
tą ir antagonistą, atstovaujan
čius skirtingom pažiūrom, bū
tent, architektą L. Stuoką ir 
vysk. Ig. Masalski. Ir šie charak
teriai, kaip Mindaugas ir Maž
vydas, istoriškai yra suklastoti. 
“Katedroje” susitinkame tiktai 
su J. Marcinkevičiaus Stuoka ir 
su J. Marcinkevičiaus Masals
kiu. Autorius pasinaudojo gar
bingais jų vardais — tai ir vis
kas. Jiems taip pat pritaikytas 
marksistinis drabužis, ateistinės 
spalvos.

Kai J. Marcinkevičius kalba 
apie meną, gėrį ir grožį, kūrybi
nę laisvę ir t. t., reikia turėti 
galvoj socialrealistinį meną, gė
rį ir grožį, marksistinį idealą, 
komunizmo statybai tarnaujan
čią kūrybinę laisvę. Anas laiko
tarpis ir anie asmenys tokių 
‘idealų’ nepatyrė, nes jų neturė
jo. Jau antrame puslapyje die
vobaimingas Motiejus, ištikimas 
vyskupo tarnas, gardžiuojasi ne 
savo mintimis:
Tegul pagarbintas bus Jėzus Kristus! 
Kaip sveikatėlė, kunige klebone? 
(Kai tamsoje jis nusivilks sutaną 
Ir atsiguls į lovą — pasijus 
Žmogum, kaip ir visi. Ir dievas žino. 
Ko jis ilgėsis, apie ką galvos. . .) 

(Trilogija, 240 p.)

Laurynas Stuoka grįžta iš už
sienio ir susitinka Motiejų aikš
tėje, kur šitaip jam skundžiasi:

Aš pavargau, Motiejau!
Kad tu žinotum, kaip aš gyvenau 
Tuos ketverius metus, kol važinėjau 
Po užsienį. . . Kol ten studijavau. . . 
Verčiausi pusbadžiu. Už duonos 

kąsnį
Ko tik nedirbau, kam netarnavau! 
Masalskis, dosniai paramą žadėjęs, 
Visai mane užmiršo. Taip, žinia, 
O kas aš jam? Baudžiauninkas.

Plebėjas.
Nei turto, nei kilmės. O, 

Prakeikimas!
Motiejau, palydėk mane. . . man 

silpna. . .
Trečia diena nevalgęs. Cha, tėvynė.

(Trilogija, 248-249 pp.)

Tai ištikimo partiečio, kovo
jančio prieš kapitalistinę san
tvarką ir tikinčiuosius kalba. 
Klasių kovos kultas neleidžia iš 
baudžiauninkų kilusio architek
to laikyti vyskupo draugu — 
reikia jį atskirti dirbtine sąlyga, 
padaryti jo priešu. Dėlto Į jo lū
pas įdedama netiesa, išgalvoti 
dūsavimai. Realybėje Laurynas 
Stuoka ir vysk. Masalskis buvo 
geri draugai, bičiuliai, jų san
tykiai visą gyvenimą neatšalo, 
abu kartu važinėjo po užsienį, 
vyskupas davė jam pakankamai 
lėšų studijoms ir pragyvenimui. 
Tai patvirtina Stuokos laiškai 
vyskupui. Tokios erudicijos as
muo kaip Stuoka jokiu atveju 
savo globėjo neapkalbės, juo la
biau nešmeiš. Net ir Marcinke
vičiaus Stuoka, kalbėdamas su 
vysk. Masalskiu, kalba priešin
gai, negu kalbėjo Motiejui:
LAURYNAS
Dėkingas jums, kad pamačiau

Europą
Su jos paminklais ir su jos idėjom. 
Jūs buvote inielaširdingas man.

(Trilogija, 261p.)

Kuriais tad žodžiais tikėti: 
sakomais žibintininkui ar vysku
pui, savo globėjui? Kuriam iš jų 
Stuoka sako netiesą, meluoja? 
O jei išsisukinėjimas, tai kodėl 

Stuoka, idealistas, padarytas 
veidmainiu? Ir kalba jis grubiai. 
J. Marcinkevičius turėtų žinoti, 
kad ypač anais laikais nesikreip
davo eilinis žmogus į vyskupą 
žodžiais “Vyskupe Masalski!” 
(263 p.), o žymiai mandagiau, 
juo labiau į savo globėją.

Ten pat Laurynas priekaištau
ja vyskupui, kad šis statosi sau 
rūmus, o katedros nenorįs sta
tyti. nes neturįs pinigų. (įsivaiz
duokite: Stuoka labiau geidžia 
katedros, negu vyskupas!). O ke
liomis eilutėmis žemiau, tame 
pačiame puslapyje, vysk. Ma
salskis jau sako, kad jis kreipė
si į karalių katedros reikalu ir 
karalius pažadėjęs paramą, net 
ir konkursas jau ruošiamas. Tai 
kam tasai dviprasmis pokalbis? 
Pasijuokti iš vyskupo ar padir
ginti draugų nervus? Labai daž
nai J. Marcinkevičius stengiasi 
įdurt dvasiškijai, pasijuokt iš ti
kinčiųjų, bakstelt. . . Ar tai liga, 
ar padėka komunistų partijai už 
knygos išleidimą, nesiimu 
spręsti. T a i paprasčiausiai 
"blogas skonis”, nes patyčia ar 
sąmoninga išjuoka pašaukimo, 
kuris daug kieno gerbiamas ir 
branginamas, yra aiški išsiauk
lėjimo stoka.

* * *
Antroje giesmėje autorius 

pristato savo Masalski. Jis atei
na į vienuolyną pasimatyti su 
Jieva, savo buvusia kambarine, 
su kuria sugyveno vaiką, ir, bi
jodamas skandalo, uždarė ją į 
vienuolyną. -Jį pasitinka abatė, 
vienuolyno viršininkė. Iš jų kal
bos matome, kad vysk. Masals
kis neturi jokių žmogiškųjų ver
tybių. rodomas kaip didžiausias 
nenaudėlis, niekšas, sukčius, 
garbėtroška, ištvirkėlis, veid
mainys, apgaudinėtojas, cinikas, 
žmogžudys ir kas tik norite. Tai 
lietuviško Tartiufo paveikslas 
(aišku, ne originalus!). Nepati
kėsite — jis ir piktžodžiautojas! 
Į savo nusikaltimus jis ir Dievą 
įtraukia, jį apkaltindamas. Kai 
abatė nueina pakviesti Jievos, 
Masalskis klaupia priešais kry
žių ir šitaip, tarp kitko, Į Dievą 
prakalba:

Būk man gailestingas, 
Nes mano nuodėmėj buvai ir tu. 
Taip, taip — ir tu joje dalyvavai 
Kaip mano kūniškų geismų valdovas. 
Aš nubaustas esu jau, dieve mano, 
Taip, nubaustas, nes nagaliu

pamiršti
Aistros saldumo, nuodėmės 

palaimos.
Atleisk, kad aš palaima vadinu 
Tai, ką turėčiau pragaru vadinti. 
Net pragaras iš tavo rankų, dieve, 
Man tapo rojumi.

(Trilogija, 252 p.)

įleidžiama Jieva, dabar vie
nuolė Teresė. I ją vyskupas 
kreipiasi meilužio žodžiais "Ie
vuže. Ieva!", dar vis klūpodamas 
prieš kryžių, ir sušunka — "Tu 
matai: aš klupau". Vienuolė at
sako:
Ne pirmąkart tu klūpai prieš mane, 
Tada tu irgi lygiai taip klūpėjai, 
Kartojai ir prisiekinėjai man. 
Kad jeigu nori tu — tai nori dievas.

(Trilogija. 253 p.)

Jie vienas antrą vadina "tu”, 
lyg būtų seni įsimylėjėliai, nors 
vienas vyskupas, kita — buvusi 
jo kambarinė. Pasirodo, vysku
pas savo tarnaitę suviliojo žo
džiais, kad jo noras lygus Dievo 
norui (Jieva turėjo būti labai 
naivi!). Dvyliktame šimtmety 
kryžiuočių minios, eidamos va
duoti šventųjų vietų, šaukdavo 
"taip nori Dievas”, o J. Marcin
kevičius šią paradoksinę frazę 
įdėjo jau nebe į minios burną, 
o į išsilaisvinusio vyskupo, 600 
metų vėliau! Jeigu autorius ma
no, kad tokia “tiesa" skaityto

jas ar žiūrovas šiandien patikės, 
jis yra blogas psichologas.

Į vienuolyną vyskupas ateina 
pasikalbėti su Jieva apie "spal
vas ir ornamentiką”, bet jam ne 
tas galvoj. Teresė klausia, kaip 
jos sūnelis; nuo pagimdymo die
nos ji nieko negirdėjusi. Ji no
rėtų pamatyti, apkabinti nors 
kartą. . . Vyskupas tikina ją, kad 
jį pamatys, nors žino, jog nepa
matys, nes sūnelis nebegyvas. . . 
Teresė prašo, kad vyskupas dar 
šiandien aplankytų jų sūnelį ir 
paglostytų jo “šviesią galvą” sa
vo ranka, kurią ji dabar norinti 
pabučiuoti. . . Vyskupas pažada, 
nors aiškiai žino, jog to pažado 
neištesės, nes vaiko nebėra. . . 
Jis meluoja iki koktumo ir suk
tumo, prisiekinėja Dievu, kad 
viskas gerai, kai viskas nege
rai. . . Teresė puola į isteriką, 
tačiau pripuolusios vienuolės ją 
nuveda šalin. Tarp abatės ir 
vyskupo įvyksta pasikeitimas 
melagingais žodžiais, pilnais sar
kazmo. patyčios, netiesos, ap
gaudinėjimo akistatoje. Štai vi
sa scena:
ABATE (įėjusi)
Tikiuosi, jog dabar sesuo Teresė, 
Ilgai netrukus, siuvinėti baigs
Jums arnotą ir stulą. Tik ar viską 
Pasakėt jai apie spalvas,

MASALSKIS
O taip,

Aš viską pasakiau, ir ji suprato,

ABATE
Jūs, vyskupe, vėl talentą atradot. 
Iškėlėte ir parėmėte jį.
O kas ji buvo? Jūsų kambarinė 
Ir paprasta mergaitė. Ak, ne veltui 
Jūs pagarsėjo! visame krašte 
Kaip talentų ieškotojas, globėjas.

MASALSKIS (duoda jai pinigų) 
Paimkit vienuolyno reikalams 
Ir pasimelskit už mane, vienuole!

(Trilogija, 257-258 pp.)

Abatė vyskupo ir Teresės po
kalbio metu stovėjo už durų ir 
girdėjo kiekvieną žodį. Ji žino, 
kad vyskupas šia prasme jai nie
ko nepasakė, jis neištarė žodžio 
apie spalvas, arnotą, ornamenti
ką, stulą ar greitą pasiuvimą. Ji 
žino taip pat, kad vyskupas jai 
meluoja. Ji žino, kad Teresė bu
vo vyskupo kambarinė ir kodėl 
bei už ką ji atsirado vienuolyne, 
tačiau vyskupą giria, kalba apie 
talentų globą, garsą etc. Taigi 
— už melą atsilygina melu! Tai 
rodo visišką respekto stoką vie
nuolyno viršininkės savo vysku
pui. Pastarasis, nerasdamas at
sakymo, duoda jai pinigą ir iš
eina.

J. Marcinkevičius, neabejoja
me, žino, kad vyskupai nekaišio- 
ja monetų iš delno delnan vie
nuolynų viršininkams — vie
nuolynų paramai yra kiti būdai. 
Autoriui svarbu pasityčioti, o 
ne tiesą pasakyti.

J. Marcinkevičiui reikėjo, 
aišku, atiduoti savotišką ateisti
nę duoklę savo ponams. Paže
minti. pasijuokti, nužmoginti 
kunigus ir vyskupus, parodyti 
kokie jie niekadėjai. blogi, ne
verti pasitikėjimo ir paramos. 
Tai, manyčiau, netiesioginė pa
galba kulto reikalų -tarybai, lyg 
ir pateisinimas jos elgesio — at
skirti vyskupus nuo žmonių, lai
kyti juos namų arešte, nes jie 
piktina žmones, neverti val
džios užtarimo ar tikinčiųjų pa
garbos. Trumpai — antireliginė 
propaganda.

t Bus dauginu i

Atsiųsta paminėti
Klemensas Jura, MONSINJORAS 
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Paskutinių dvejų metų laiko
tarpyje Toronto visuomenė tu
rėjo progą pamatyti gerų spek
taklių. atliekamų ne tik savųjų 
talentų, bet ir iš JAV.

Dar neseniai toli nuskambė
jo "Dainavos” ansamblis iš Či
kagos — jis suvaidino operinį 
veikalą "Emilija Platerytė”. 
Pernai iš Čikagos buvo atvykęs 
su gerai pasisekusiu spektakliu 
"Kūlgrinda”. Kaimyninis Ha
miltonas taip pat kartais atsiun
čia savo “Aukurą”, vis dar tebe
smilkstantį Lietuvos ąžuolų dū
mais, tebekūrenamą vaidilučių, 
kurių pati vyriausia (artistė iš 
Lietuvos) — Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė.

Torontiškis vaidybos sambū
ris “Aitvaras" taip pat nenulei
džia sparnų — šiemet net du 
kartus pasirodė scenoje. Gi pats 
jauniausias (naujausias), dar nė 
tikro vardd neturįs. Toronto 
Prisikėlimo parapijos vaidybos 
sambūris, įsteigtas kun. B. Pa- 
cevičiaus, pasirodė pirmą kartą 
birželio 10 d. su religine ketu
rių veiksmų drama “Fabijolė".

šis veikalas parašytas kardi
nolo J. H. Newmano. Jį lietuviš
kai scenai paruošė kun. B. Pa- 
cevičius.

Torontiškiams tai buvo nema
ža staigmena, nes niekas nesiti
kėjo, kad šis veikalas, vaidina
mas mėgėjų, duos ką nors įdo
maus. Svarbiausia, kad tai pir
mas religinio turinio spektaklis 
Toronte po daugelio metų. At
rodo, kad torontiečiai, ypač vy
resnio amžiaus, tokio kaip tik 
pasigedo. Data nebuvo perdaug 
tinkama: Sibiran ištremtųjų 
demonstracijos Otavoje diena, 
o, be to. vasaros laikas, kai už
darose salėse parengimai ne
mėgstami. Visdėlto šis spektak
lis sutraukė beveik 400 žiūrovų. 
Net patys rengėjai nustebo, nes 
nesitikėjo daugiau kaip poros 
šimtų žmonių.

ši grupė vaidino pirmą kartą 
(tik dalis vaidintojų jau nebe- 
naujokai scenoje), bet publikos 
neapvylė. Tai matėsi iš kompli
mentų ir plojimų aktoriams. 
Ypač įdomios buvo scenos deko
racijos, nupieštos Aid. Totorai- 
tienės. O spalvinga vaidintojų

Menas ir
Atsiliepimai /

Tenka tik stebėtis, kad gali 
A. Maceina (“TŽ” 1979 m., nr. 
26 ir kituose) būti tiek nenuo
seklus to klausimo svarstymuo
se. Ten jis rašo apie bendrąją 
pasaulio moralę, reliatyvią, la
bai neaiškią, ir sakosi, kad jo
kių atsakymų tuo klausimu nie
kur neradęs ir jokių išvadų ne
galįs padaryti. Vadinas, buvo 
tuščias, neigiamo pobūdžio ra
šymas. Betgi kaikam tokie ne
atsakingi “svarstymai” gali su
kelti ir neigiamų minčių.

A. Maceina turėtų žinoti, jog 
dieviškuoju apreiškimu parem
ta krikščionybės doktrina turi 
aiškius atsakymus į visus gyve
nimo klausimus — tik reikia 
juos vykdyti. Jis gerai žino, kaip 
labai skirtinga yra krikščioniš
koji moralė nuo kitų moralės 
sampratų. Kaip galima tą klau
simą svarstyti toje pačioje plot
mėje, daryti keistus palygini
mus ir pagaliau — pasimesti . . .

Atrodo, A. Maceina žavisi 
hinduizmo morale. Gimdymas 
žmogaus yra ir krikščionybės 
laikomas šventu, jei tai yra leis
tinas atvejis. Tačiau kai gimdy
mo instinktas žmogaus prigim
tyje yra toks stiprus, o žmogus 
pats taip dažnai pasirodo silpna
valis protingai tvarkai, Dievas 
turėjo paskirti iš savo duotųjų 
dešimties įsakymų net du (20% 
iš visų Įsakymų) to vieno dalyko 
tvarkymui, kad jis tikrai išliktų 
šventas. Jis davė plačios apim
ties šeštąjį įsakymą, išreikštą 
trumpai vieno žodžio įsakymu 
"nepaleistuvauk", ir devintąjį, 
draudžiantį net geisti kito žmo
nos. O tų gundymų, keliančių 
aistras, ir švento gimdymo su- 
jaukimui gyvenime yra be galo 
daug ir įvairių, čia ir visokios 
rūšies menas dažnai pasitarnau
ja. Kristus yra rūsčiai pasisakęs 
prieš tuos, kurie pasitarnauja 
gundymui. . .

A. Maceina bando filosofiškai 
surasti tiesą, bet jos neranda. 
Betgi kas nuoširdžiai yra jieško- 
jęs, ir filosofiniu keliu yra pri
ėjęs padorių moralės normų. 
Budos, Konfucijaus, Sokrato ir

Sclmys, 9 Budgcll Terrace, Toron
to. Ont. M6S 1B3, Canada. Kaina — 
S10. išleista Brooklyne, N.Y., 1979 
m., 383 psl. 

apranga nukėlė žiūrovus į seno
vės romėnų gyvenimą. Kartais 
net buvo sunku atskirti vyriš
kius nuo moteriškių, nes visi 
vilkėjo sukniom, kaip pirmojo 
šimtmečio romėnai.

Nesiimsiu gvildenti artistų 
pajėgumo meniniu atžvilgiu, bet 
eiliniam žiūrovui tai buvo gerai 
pavykęs vaidinimas ir vertas pa
kartojimo. Vaidindami antrą 
kartą, artistai bus drąsesni ir 
galės dar tinkamiau pasiruošti.

Žiūrovai jaudinosi, kai Liuci- 
jana (M. Matusevičienė) dekla
mavo nekrologą — apie savo 
vyro krikščionies kankinio mir
tį. kai Pankracas (E. Abromai
tis) drąsiai tvirtino savo bude
liams geriau mirsiąs liūtų nar
ve, negu atsižadėsiąs krikščio
nybės. Gražioji Agnietė (Aid. 
Totoraitienė) taip pat sugraudi
no žiūrovus ne tik savo galvą 
savanoriškai padėdama ant ka
ladės budelio kirviui, bet ir sa
vo krikščionišku atlaidumu, 
melsdamasi už savo priešų pa
gonių atsivertimą.

Vergės Syros (T. Šleinienė) 
pasiaukojimas gelbint pagonę 
Fabijolę ir perilgai ištęsta jos 
mirties agonija pareikalavo dau
giau jėgų, negu mėgėjų teatrui 
įmanoma. Bet jos stiprus, skar
dus balsas ir aiški tarena buvo 
girdima visoje salėje. Smarku
sis Fulvijus (Petras Jurėnas) tu
rėjo sukurti žmogžudžio charak
terį. Tai jam gerai pavyko. Gi 
pati veikalo herojė Fabijolė 
(Ona Taseckienė) kilnios ir išdi
džios patricijos vaidmenyje pa
sirodė gerokai išprususi kaip 
aktorė, tik balsas ne perdaug 
skardus.

Mažesniuose vaidmenyse ma
tėsi pastebimų trūkumų, bet jie 
dovanotini mėgėjų teatrui.

Ilgas darbas, kurio ėmėsi kun. 
B. Pacevičius, sumanęs pastaty
ti “Fabijolę”, buvo vertas pa
stangų. Užbaigiamiesiems dar
bams buvo pakviestas Juozas 
Jagėla. Jis tikrai kruopščiai at
liko savo pareigas. Be jo pagal
bos šis pastatymas nebūtų susi
laukęs tokio pasisekimo. J. Ja
gėla atliko ir grimavimo darbą, 
talkinamas “Aitvaro" režisorės 
Aid. Dargytės-Biškevičienės.

N. K.

moralė
R. DAGILIS

kitų gilesniųjų mąstytojų min
tys ir šiandien dar teikia stipry
bės daugeliui. Tačiau mes, kai 
svarstome šį klausimą, turime 
galvoje krikščioniškąją mūsų 
moralę, kuri mus saisto, yra pa
grindas mūsų socialinio gyveni
mo. Jos mokymui ir saugojimui 
yra Bažnyčios autoritetas. Tik 
ten turime kreiptis abejojimuo
se.

A. Maceina net ir labiausiai 
aiškius bei pastoviai priimtus 
dalykus bando aptemdyti kok- 
čiais, lėkštai suprastais palygi
nimais iš nekrikščioniškų Azi
jos religijų, darydamas per- 
drąsius teigimus bei palygini
mus nelyginamų dalykų. Visada 
atsiranda nemažai žmonių, kurie 
nenori, kad moralės ir teisingu
mo dalykai būtų aiškiai ir griež
tai sprendžiami.

Moraliam kūrėjui tos proble
mos nėra. Nemoralius dalykus 
sukuria nemoralūs kūrėjai, nes 
jie tokiais siužetais domisi, pa
tys turi panašaus patyrimo, at
kurdami dar labiau kondensuo
ja, išgyvendami naują pasiten
kinimą ir sukeldami daugelio 
susidomėjimą, nes tokiais daly
kais visokio amžiaus žmonės do
misi, nors kartais ir smerkia. 
Rašytojai iš kailio neriasi dides
niam įspūdžiui sudaryti, labiau 
sudraminti. pavaizduoti gyveni
mą, pilną įvairių lūžių, iliuzijų, 
negirdėtų nuotykių, kurie priri
ša skaitytoją prie knygos. Doro, 
teisingo ir tvarkingo gyvenimas, 
nors ir labiausiai meniškai at
kurtas. nedaugeliui yra įdomus 
skaityti.

Ne viskas yra grožiniu, meno 
atžvilgiu vertinga, kas yra įdo
mu. o ir meniškos vertės kūryba 
savo nemoraliu, nepadoriu tu
riniu ar jo epizodais daro nemo
ralios ar klaidinančios įtakos. 
Naivu įrodinėti, esą meniškas 
kūrinys yra nekaltas. Jo kaltu
mas ar nekaltumas priklauso 
nuo to, ką jis vaizduoja ir kokį 
įtaigojimą tas vaizdavimas da
ro. kokią reakciją sukelia skai
tytojui ar žiūrovui. Kaip visur 
gyvenime, taip ir čia reikia pro
tingos atrankos. Visiems yra ži
noma, jog į blogį linkstama 
lengviau ir greičiau, o į gėrį — 
dažniausiai reikia pastangų.
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<1 KULTU RlffiJE VEIKLOJE
TARPTAUTINIS OPEROS AN

SAMBLIS Los Angeles mieste, 
Įsteigtas ir vadovaujamas vengrų 
muziko dr. N. F. Domokos, birželio 
3 d. kaliforniečius pakvietė j G. 
Puccinio operos "Bohema" premje
rą. Pagrindinį lyrinio soprano Minti 
vaidmenį atliko Birutė Dabšienė, 
kuri po šio spektaklio buvo pakvies
ta Violetos vaidmeniui G. Verdžio 
"Traviatoje". Tarptautiniu Operos 
Ansamblin yra įsijungęes nemažas 
lietuvių būrys — administratorius 
Rimas Vizgirda, vyr. rež. Algiman
tas žemaitaitis, scenografas Povilas 
Jasiukonis, pianistė Raimonda Apei- 
kytė. "Bohemos" pastatyme, be sol. 
B. Dabšienės. dalyvavo apie 20 lie
tuvių kaip choristai ir statistai. Ope
ra buvo repetuojama šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje, kurią pa
siūlė klebonas prcl. J. Kučingis. G. 
Puccinio "Bohema" bus suvaidinta 
ir kaikuriose kitose Kalifornijos vie
tovėse. "Traviatos" premjera numa
toma šių metų pabaigoje.

SYDNĖJAUS OPEROS TEATRE 
birželio 17 d. tradicinį tautinių gru
pių festivalį surengė "Shell" bend
rovė. Pagrindinė jo tema — vestu
viniai įvairiu tautybių papročiai bei 
apeigos. Australijos lietuviams šia
me festivalyje atstovavo dvi tautinių 
šokių grupės — Sydnėjaus "Ginta
ras", vadovaujamas K. Kazoko, ir 
Melburno "Klumpakojis" su savo 
naująja vadove A. Morkūniene, bu
vusia Kanados lietuvaite, Hamiltono 
"Gyvataro” šokėja. Lietuviškas ves
tuves su pagrindinėmis jų apeigomis 
ir šokiais paruošė bei režisavo A. 
Saudargienė. Nuotakos vaidmenį at
liko Irena Bielskytė, jaunojo — Ka
jus Kazokas, nuotakos tėvų — Ra
mutė ir Darius Gakai, svočios — 
Elena Kiverytė, piršlio — Jonas Ka
nas. Šokių muzika ir dainom pasi
rūpino "Gintaro" vadovas K. Kazo
kas iš anksto padarytais magnetofo
no įrašais. Tautybių festivalis buvo 
pradėtas lietuviškomis vestuvėmis, 
kuriose žiūrovus žavėjo Sadutė, už
dėjimas rūtų vainikėlio nuotakai, 
jos atsisveikinimas su motina, Dži- 
gūnas, jaunamartei svočios įteikia
ma šeimos ugnis, Rezginėlė, jauna
vedžių išlydėjimas vestuviniu mar
šu. Sydnėjų nuo Melburno skiria 
apie 600 mylių, tad "Gintaro” ir 
"Klumpakojo" bendradarbiavimas 
nėra lengvas, šią kliūtį šį kartą pa
šalino Sydnėjaus opera, padengusi 
visas "Klumpakojo" kelionės išlai
das lėktuvu. Festivalio išvakarėse 
Melburno "Klumpakojis" surengė 
atskirą koncertą Sydnėjaus lietuvių 
klube, sutraukusį apie 300 vietinių 
lietuvių.

NIUJORKO VYRU ‘ CHORAS 
"PERKŪNAS”, vadovaujamas muz. 
Vytauto Daugirdo, veiklos sezoną 
užbaigė metiniu koncertu Kultūros 
Židinyje. Tokias tradicines dainas, 
kaip E. Gailcvičiaus "Ramovėnų 
maršas", A. Račiūno "Draugai, pa
kelkime taures". V. Paulausko “Jū
reivių maršas”, F. Chopino “Ruduo", 
šį kartą papildė rečiau girdimos 
kompozicijos: J. Stankūno "Sūpynių 
daina", A. Jesenausko “Naktis gra
ži” ir netgi meksikiečio Lecuonos 
“Malagucna". Koncerte taipgi daly
vavo sol. 1. Stankūnaitė-Silva bei 
vietiniai choro solistai. A. Kačanaus- 
ko, M. K. Čiurlionio, L. Beethoveno, 
J. Strausso kūriniais koncertan įsi
jungė ir pianistė Dalia Sakaitė. įdo
miausią intarpą betgi atliko Paulius 
Rajeckas — pantomimos specialis
tas, bene vienintelis lietuvis pradė
jęs reikštis šioje srityje. Tarp jo 
numeriu buvo “Kelionė į Lietuvą", 
"Magiška virvė", “Požeminis Niujor
ko traukinys ir vagis”.

KUN. J. BURKAUS naujoji knyga 
apie pomirtinį gyvenimą "Arti tiks
lo”, turėsianti apie 260 psl., jau su
rinkta ir laužoma M. Morkūno spaus
tuvėje Čikagoje. Ją galima užsisaky
ti leidykloje "Sūduva”, 809 Ramble 
St., Hot Springs, AR 71901, USA.

V E L I O N I E S INŽ. VLADO 
VENCKAUS RAŠINIU KONKURSĄ 
jaunimui paskelbė Venecuelos lie
tuviai, pagerbdami savo ilgamečio 
VLB valdybos pirmininko atminimą. 
Konkurse galės dalyvauti lietuvių 
kilmės jaunuoliai nuo 16 iki 35 me
tų amžiaus. Pirmosios dvi premijos 
— $300 ir $200 bus skiriamos, neat
sižvelgiant j dalyvio gyvenamą vie
tovę. šešios trečiosios premijos po 
$100 bus paskirtos jaunuoliams, gy
venantiems: 1. Europoje. 2. Austra
lijoje, 3. Kolumbijoje. Vcnecueloje, 
Brazilijoje. 4. Paragvajuje. Urugva
juje, Argentinoje, 5. Kanadoje ir 6. 
JAV. Visos premijos bus išmokėtos 
amerikietiškais doleriais. Rašinių il
gis — nemažiau kaip 2 ir nedaugiau 
kaip 10 mašinraščio puslapių sti dvi
gubu tarpu tarp eilučių. Jie turi būti 
pasirašyti slapyvardžiu, pridedant 
autoriaus gyvenama kraštą ir am
žių. Užklijuotan vokclin reikia idėti 
autoriaus vardą ir pavardę, jo adre
są, gimimo metrikos nuorašą. Kon
kursinius rašinius iki š. m. rugsėjo 
30 d. prašoma siusti šiuo adresu: 
"Dirva". Vlado Venckaus premija. 
P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 
44103, USA. Premijas iki 1980 m. 
sausio 31 d. paskirs Vcnecueloje gy
venanti 7 narių vertintoju komisija. 
Premijų įteikimas numatomas tų pa
čių metų Vasario 16. Laukiama ra
šinių tik lietuvių kalba. Visi kon
kursiniai rašiniai tampa “Dirvos” 
ir "Vilties" draugijos nuosavybe: 
galės būti panaudoti laikraštyje ar 
leidiniuose.

SPECIALIAIS KONCERTAIS Vil
niuje savo veiklos sukaktis pami
nėjo du chorai: mišrus Lietuvos 
Mokslų Akademijos choras su va
dovu Vytautu Cetkausku — 10 me
tų, Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto "Gabija" — 15 metų. Pasta
rosios meno vadovas — Feliksas 
Viskantas. Akademikų choras kon
certą pradėjo L Kalninio daina “Le
ninui", vėliau pereidamas prie lie
tuviu kompozitorių harmonizuotų 
liaudies dainų. Koncertas užbaigtas 
ištrauka iš W. A. Mozarto operos 
"Užburtoji fleita", A. Bražinsko dai
na "Prašom Vilniun atvažiuoti". Pir
moji "Gabijos" koncerto dalis buvo 
skirta lietuvių liaudies dainoms, 
kompoz. V. Barkausko ir poetės J. 
Degutytės "Lietuvai", ciklinei kom
pozitoriaus J. Juozapaičio kompozi
cijai poeto S. Žlibino tekstu "Tekėk, 
saulele". Antroje dalyje skambėjo 
P. Čaikovskio "Nakvojo auksinis de
besėlis", arija ir choras iš G. Rossi- 
nio "Stabat mater", W. A. Mozarto 
"Magnificat", šį mišrų studentų cho
rą sveikinusių eilėse buvo ir jo stei
gėjas kompoz. Klemensas Griauzdė.

AKADEMINI "LIETUVIU KAL
BOS ŽODYNĄ" papildė 5.000 cgz. 
tiražu išleistas XI tomas, turintis 
1044 psl., apimantis "R" raidės žo
džius. Tomą paruošė Mokslų Akade
mijos lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto žodynų skyriaus moksli
niai bendradarbiai — A. Balaišaitis, 
I. Ermanytė, H. Kubilius, K. Pakal- 
ka. V. Traškienė, T. Valiuvienė. A. 
Vilutytė ir V. Vitkauskas su vyr. 
red. K. Ulvydu. Toman įjungti ne 
tik šnekamosios kalbos žodžiai, bet 
ir rašytoju kalbos pavyzdžiai, daž
nesni tarptautiniai žodžiai, tarmėse 
bei raštuose pasitaikantys skoliniai. 
Akademiniam žodynui kartotekoje 
yra sutelkti milijonai žodžių korte
lėse. Tarp jų yra K. Būgos ir J. Jab
lonskio surašyti ir jau gerokai ap- 
geltę lapeliai.

STYGINIS M. K. ČIURLIONIO 
KVARTETAS, kurį sudaro R. šiugž- 
dinis, S. Kiškis, A. Grižas ir S. Lip- 
čius, vilniečius pakvietė į mažąją 
filharmonijos salę. Koncerto progra- 
mon jie buvo įrašę W. A. Mozarto 
"Kvartetą B-dur", F. Schuberto 
"Mirtis ir mergelė", o virš progra
mos atliko “Scherzo" iš D. šostako- 
vičiaus "Kvarteto F-dur".

LIETUVOS MATEMATIKU 
DRAUGIJOS XX-ji konferencija, 
trukusi dvi dienas, buvo skirta Vil
niaus universiteto 400 metų sukak
čiai. Rektorius prof. dr. J. Kubilius 
skaitė pranešimą "Vilniaus universi
tetas ir jo uždaviniai". Susiskirstę į 
dešimti sekcijų, matematikai išklau
sė apie 150 pranešimų, nagrinėjusių 
mokslines problemas, matematikų 
laimėjimus, kadrų ruošimo klausi
mus. Dalyvavo mokslininkai iš visų 
augštųju Lietuvos mokyklų, moksli
nio tyrimo institutų ir gausus būrys 
matematikos mokytojų.

MENO DARBUOTOJU RŪMUO
SE Vilniuje kūrybinį savo vakarą 
surengė Vilniaus dramos teatro ak
torius Henrikas Kurauskas, šven
čiantis amžiaus penkiasdešimtmetį. 
Su jo scenoje pasiektais laimėji
mais dalyvius supažindino teatroto- 
gas A. Guobys. Pasirodo, sukaktuvi
ninkas pirmuosius žingsnius sceno
je žengė, būdamas vos dvejų metų 
amžiaus. II. Kurauskas skaitė ištrau
kas iš Sofoklio "Antigonės”, V. 
Šekspyro "Hamleto", J. Būtėno ir 
Ą. Kernagio pjesės “Pamilau dan
gaus žydrumą", J. W. Goethės 
"Fausto", F. Dostojevskio “Stepan
čikovo dvaro", Justino Marcinkevi
čiaus "Mindaugo", “Katedros”, “Maž
vydo", V. Krėvės “Šarūno”. Padėkos 
žodį jis tarė savo pirmajai mokyto
jai Irenai Rudzinskaitei, vyr. rež. 
Henrikui Vancevičiui, kurio vadovy
bėje jam teko sukurti daug pagrin
dinių vaidmenų Vilniaus dramos te
atre.

STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS — A. Vainiūnaitė, P. Kunca, A. 
Vasiliauskas ir D. Katkus antrą kar
tą išvyko gastrolių į V. Vokietiją. 
Išvykos repertuare yra klasikiniai J. 
Haydno, W. A. Mozarto, R. Schu- 
manno, A. Borodino ir D. šostako- 
vičiaus kūriniai. Vilniečiai muzikai 
dalyvaus vasaros festivaliuose 
Nucrnbergc, Mucnchene, Tuebinge- 
ne bei kituose miestuose.

ĮDOMIUS KONCERTUS surengia 
Vilniuje 1971 m. susiorganizavusi 
kanklininkių trijulė — konservatori
jos dėstytoja Lina Naikelienė, Nau
josios Vilnios vaikų muzikos mo
kyklos dėstytoja Narutė Karčiaus
kienė, Kauno J. Gruodžio muzikos 
mokyklos dėstytoja Danutė šima- 
kauskaitė. Lig šiol jos jau turėjo 
apie 400 koncertų, nuolatos daly
vaudamos parodų atidarymo iškil
mėse Vilniaus dailės muzėjuje, lan
kydamos Lietuvos miestus bei kai
mus, dalyvaudamos Lietuvos radijo 
ir televizijos programose, šiemet 
kanklininkių trijulė surengė trijų 
koncertų ciklą, talkon pasikvietusi 
birbynininką Antaną Smolskų ir Vil
niaus dramos teatro aktorę Reginą 
Paliukaitytę. Pirmajame koncerte 
buvo atlikti užsienio ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai kanklėms, antra
jame — birbynei ir kanklėms. Tre
čiasis koncertas buvo skirtas tik M. 
K. Čiurlionio muzikai. Jin įsijungė 
ir aktorė R. Paliukaitytė, skaičiusi 
M. K. Čiurlioniui dedikuotus ar jo 
kūrinius atspindinčius poetų eilėraš
čius. V. Kst.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

HIGH PARK BLVD., atskiras 16 kambarių namas, naujas šildymas, 
5 prausyklos. Reikalingas taisymo. Greit užimtinas.
PRINCE EDWARD DR.-BERRY RD., jaukus atskiras 6 kambarių 
vienaaugštis. Pilnai užbaigtas rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Prašoma kaina $89,900.
BABY POINT, atskiras 7 kambariu, kvadratinio plano namas. Dvi 
prausyklos. Natūralus medis. Užbaigtas kambarys rūsyje. Garažas 
su šoniniu įvažiavimu.
SOUTH KINGSWAY, didžiulis, vos keleto metu senumo 6 kamba
rių 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; vandcniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame augštc; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.

Skubiai reikalingi namai pardavimui. 
Nemokamas įkainojimas.

18 įstaigų jūsų patarnavimui Toronte ir Ontario provincijoj.
P. K E R B E R I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 239-5923

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

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

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

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

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

PELNAS, bet sgžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERJ)

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue . r ess < OAC
(Tarp Dundas ir College) TeleTOHaS 531-13U5

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

e.Vrizwic TELEVISIONL f f f-C/f f-O Savininko. — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų televizijas 
bei “stereo" aparatus. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

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 (1 pietus) Wharton Woy, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

žybų su užsienietiškomis. Mui
to sumažinimas atpigins užsie
nietiškus gaminius Kanados rin
koje, tačiau pirkėjai daug ne
laimės — susidariusį skirtumą 
užgoš nuolatos didėjanti inflia
cija. 1987 m. Kanadon be jokio 
muito bus galima įsivežti ne
spalvotų laidų televizorius, ra
dijo priimtuvus, magnetofonus, 
už kuriuos dabar mokama 15% 
muito. Jo sumažinimas 20- 
50'/ palies iš užsienio įsiveža
mus alkoholinius gėrimus. Nuo 
15% iki 9,2% sumažės muitas 
užsienyje gamintiems automo
biliams. Iš muito sumažinimo 
yra išjungti tekstilės, apran
gos, avalynės, laivų ir geležin
kelio statyklų gaminiai. Si pra
monė negalėtų Kanadoje išsi
laikyti be augštos muito užtva
ros.

Kanados premjeras J. dar
kąs ruošiasi savo antrajai kelio
nei užsienin. Liepos 28-31 d. d. 
ji laikysis Kamerūne, iš jo iš
skris į Zambijos sostinę Lusa- 
ką, kur yra rengiama Britų 
Bendruomenės šalių vyriausy
bių vadų konferencija. Ten jis 
turės progą susitikti su karalie
ne Elzbieta. Po konferencijos 
J. Clarkas užsuks į Tanzaniją ir 
Keniją, aplankys S. Atlanto Są
jungai priklausančius Kanados 
karius jų bazėje Lahre, V. Vo
kietijoje. Pasiruošimas naujo 
Kanados parlamento atidary
mui bus atliktas rugpjūčio 26- 
29 d. d. Jasper vietovėje, Alber
toje. Pasitarimuose su premje
ru J. Clarku ten dalyvaus tik 
vadinamasis vidinis kabinetas 
— pagrindiniai ministerial, tu
rintys tvirčiausią balsą Kana
dos reikaluose.

Senatorius C. Wagneris, 54 
metų amžiaus, mirė vienoje 
Montrealio ligoninėje, jon nu
vežtas birželio 4 d. Oficia
lios mirties priežasties nepa
skelbė nei šeima, nei ligoninė. 
Valstybinė CBC radijo ir televi
zijos bendrovė betgi teigia, kad 
šį kvebekietį politiką pakirto 
kraujo vėžys. C. Wagneriui te
ko būti teisėju, Kvebeko teisin
gumo ministeriu liberalų prem
jero J. Lesage kabinete, kandi
datu į Kvebeko liberalų partijos 
vadus. Visus gerokai nustebino 
jo staigus įsijungimas į federa
cinę konservatorių partiją, kai 
iš jos vadovybės 1976 m. pasi
traukė R. Stanfieldas. Naujo 
vado rinkimuose C. Wagneris 
tapo 11-ju kandidatu ir vi

są laiką pirmavo, kol paskuti
niame balsavime 65-kių balsų 
skirtumu pralaimėjo tuo metu 
beveik nežinomam J. Clarkui. 
Nedaug betrūko, kad jis būtų 
tapęs pirmuoju konservatorių 
vadu, kilusiu iš prancūziško 
Kvebeko. Pasitraukti iš politi
kos jį, atrodo, privertė sveika
ta. Premjeras P. E. Trudeau jį 
paskyrė į Kanados senatą 1978 
m. pavasarį.

Tarptautinė biochemikų kon
ferencija Toronte susilaukė apie 
6.000 dalyvių iš 60 pasaulio ša
lių. J juos kreipėsi fizikas Ed
vardas Lozanskis, Ročesterio 
universiteto lektorius, prašyda
mas pagalbos Sovietų Sąjungo
je likusiai savo žmonai Tanjai ir 
7 metų amžiaus dukrai. E. Lo- 
zanskį kompartija išleido iš So
vietų Sąjungos 1977 m. pra
džioje, pažadėdama išvažiavimo 
vizą žmonai ir dukrai. Vizos iš
davimas betgi buvo atmestas jau 
tris kartus. E. Lozanskis pabrė
žia, kad jo žmona taip pat yra 
biochemike, kurią turėtų užtar
ti iš viso pasaulio suvažiavę 
profesiniai jos kolegos. Konfe
rencijos dalyvius jis paprašė 
pasiųsti specialias telegramas 
Sovietų Mokslų Akademijos va
dovybei ir kompartijos vadui L. 
Brežnevui. E. Lozanskis teigia, 
kad materialiniu požiūriu jis tu
rėjo gerą gyvenimą Sovietų Są
jungoje, bet jam trūko laisvės, 
kurią dabar turi JAV.

Miškų gaisrai šią vasarą siau
čia beveik visoje Kanadoje. 
Nemažos žalos jie padarė šiau
rinei Ontario provincijos daliai, 
kur dar tebėra neužgesintų 17 
gaisrų. Manitoboje net 90-yje 
vietų dega miškai. Albertos pro
vincijoje degantys miškai už
ima 500.000 akrų plotą. Gaisrai 
Niufoundlandijoje sunaikino be
veik 40.000 akrų pirmaeilio 
miško. Gaisrų kontrolei yra bū
tina lietaus pagalba.

Nedarbas Kanadoje birželio 
mėnesį, lyginant jį su gegužiu, 
sumažėjo nuo 7,7% iki 7,5%. 
Pašalpas gaunančių bedarbių 
gegužės mėnesį buvo 836.000, o 
birželyje — 798.000. Bedarbių 
nuošimtis Kanadoje birželio 
mėnesį vis dar tebėra gerokai 
augštesnis, negu kitose pramo
ninėse valstybėse: JAV bedar
bių turėjo 5,6%, Britanija — 
5,4'/, Prancūzija — 4,9%, V. 
Vokietija — 3,7%, Japonija — 
2,1%.

©b.M’Oli TAS
Š. Amerikos baltiečių 

lauko teniso 
pirmenybės

Liepos 28-29 d.d. Grand Rapids, 
Mich., įvyks 1979 m. S. Amerikos 
baltiečių lauko teniso pirmenybės. 
Jas rengia Grand Rapids latvių spor
to klubas.

Varžybos vyks East Kentwood H. 
S. teniso aikštelėse. Pradžia — 9 v.; 
registracija — 8 v.

Varžybų programa: vyrų A kl. vie
netas, vyrų B kl. vienetas, moterų 
vienetas, vyrų sr. vienetas (45 m. 
ir vyr.), jaunių A 18, mergaičių A 
18. jaunių B 16. mergaičių B 16 vie
netai, vyrų dvejetas ir mišrus dve
jetas.

Dalyvių registracija atliekama iki 
liepos 25 d. šiuo adresu: Mr. Eriks 
Žirnis, 1403 Pickett St.. Grand Ra
pids, Mich. 49508. Tel. (616)-455-7488.

Informacijos reikalu galima kreip
tis į SALFASS lauko teniso komite
tą: Mrs. Ramūnė Dičienė, 722 North 
Madison. Hilsdale, Ui. 60651. Tel. 
(312)-325-4359.

Lietuviai teniso žaidėjai skatinami 
šiose varžybose gausiai dalyvauti.

SALFASS centro valdyba
KSA GOLFO PIRMENYBES

Liepos 29 d. Glen Eagles aikštyne 
rengiamos metinės Kanados sporto 
apygardos golfo pirmenybės. Pradžia 
12 v. Visus kviečiame gausiai daly
vauti. Informacijų teirautis pas KSA 
vadova Alfonsą Balnį tel. 244-6608.

KSA

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos sklandymo pirmenybės 

buvo surengtos Biržų padangėje, da
lyvaujant nemažam būriui šios spor
to šakos mėgėjų iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio. Šiaulių, Ak
menės ir Prienų. Didžioji jų dalis 
skraidė standartiniais sklandytuvais, 
tik trys buvo pasirinkę sklandytuvą 
"Lietuva". Lietuviškos konstrukcijos 
bei gamybos sklandytuvas sėkme ap
vainikavo klaipėdiečio P. Vaišvilos 
pastangas — surinkęs 2836 taškus, 
jis tapo Lietuvos sklandymo čempi- 
jonu. Vilnietė R. Stašaitytė su 2329 
taškais išsikovojo čempijonės vardą. 
Sklandytojai turėjo atlikti kelis pra
timus. Tarp jų buvo skrydis trikam
piu: Biržai — Joniškis — Šeduva — 
Biržai, kurį su "Lietuvos” sklandy
tuvu laimėjo čempijonas P. Vaišvi
la, pasiekęs vidutinį 62,6 km greitį

per valandą. Du kartus sklandytojai 
skrido 100 km iš Biržų į Kaziliškį, 
Vabalninkus ir atgal j Biržus. Si 
pratimą laimėjo E. Lasauskas iš 
Prienų, taip pat skridęs “Lietuva”.

Lietuvos lenktyninių automobilių 
varžybos( žiedinėje Minsko trasoje 
baigėsi Skaudžia nelaime — gegužės 
27 d. žuvo šios trasos rekordininkas 
Rimantas Kesminas, vienturtis šios 
šeimos sūnus. Jo lenktyninio auto
mobilio padangą prakirto ant asfal
to dangos numesto butelio šukės. 
Praradęs kontrolę, jaunasis R. Kes
minas su „ automobiliu atsidaužė j 
pušį. Dėl šios nelaimės pasigirdo 
priekaištų Lietuvos sporto vado
vams. Panaši žiedinė trasa automo
biliams yra Kačerginėje, bet ji per
tvarkoma vėžlio žingsniu. Dėlto pir
menybes tenka perkelti į Minską, 
kurio trasa nėra pakankamai saugi 
dabartinių greičiu lenktyniniams au
tomobiliams. Atsisakyti Lietuvos 
pirmenybių neįmanoma, nes be jų 
negalima patekti į visos Sovietų Są
jungos varžybas.

Krištolinę taurę iš Lenkijos parsi
vežė Vilniaus aeroklubo parašiuti
ninkai, komandinėje įskaitoje laimė
ję I vietą. Vilniečiams teko varžytis 
su Lenkijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos ir Vengrijos parašiutininkais. 
Bendroje keturių pratimų įskaitoje 
čempijonu tapo bulgaras I. Ikanovas, 
antroje vietoje palikęs A. Gruzdį. Pa
starasis laimėjo I vietą šešių šuolių 
tikslumo iš 1000 metrų pratime ir 
II vietą keturiuose akrobatiniuose 
šuoliuose iš 2000 metrų.

Jaunųjų Lietuvos ėjikų varžybos 
dėl '‘Sporto" laikraščio taurės įvyko 
Birštone. Varžybų 10 km nuotolyje 
net tris pirmąsias vietas užėmė 2- 
sios vidurinės mokyklos dešimtokai 
iš Alytaus — S. Bylaitis, K. Stasiū
nas ir G. Gibas. Kiti laimėtojai: vai
ku grupėje — S. Vainiauskas. jau
nučių — V. Chamrovskis (abu iš 
Birštono), suaugusių 20 km — kau
nietis A. Bliūdžius, suaugusių 30 km 
— vilnietis A. Šakalys. Komandiniu 
požiūriu rajonų grupėje čempijonais 
tapo birštoniečiai, miestų grupėje — 
kauniečiai.

Pabaltijo zonos jūrinių valčių pir
menybėse stipriausia buvo Kauno 
įgula — A. Stašaitis, V. Rumšą, P. 
Vyšniauskas, A. Gratkauskas, N. Sa
kalauskas ir R. Gužas, kuriuos tre
niruoja R. Petrauskas. Kauniečiai 
išsikovojo 1 vietą, 2000 metrų nu
plaukę per 11 min. 47 sek.

DIANA BUBULYTĖ, šiemet baigusi 
geologijos inžineriją Toronto uni
versitete bakalaurės laipsniu. Dirba 
Niufoundlandijoje su ekspedicija, 
kuri jieško uranijaus. Pernai, kaip 
studentė, su panašia ekspedicija 
jieškojo uranijaus Kanados arktiko- 
je. Jūrų skautė, “Atžalyno" šokėja, 
vidurinės grupės šokių mokytoja

GIEDRA PODERYTE, baigusi Sud- 
burio universitete ketverių metų ko
mercijos kursą bakalaurės laipsniu. 
Mokėsi ir šeštadieninėje lietuvių 
mokykloje. Vadovauja tautinių šo
kių grupei "Ramunėlė”, dalyvauja 
lietuvių kapelionijos chore, lietuviš
kuose renginiuose ir aplamai lietu
viškoje veikloje

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasidėjo lie

pos 15 d. Atidarymas įvyko po 11 v. 
Mišių. Toronto ateitininkų veiklos 
koordinatorė dr. O. Gustainienė pri
statė stovyklos vadovybę ir perdavė 
jai visus stovyklautojus.

Šių metų stovyklos tema: “Aš” 
arba žvilgsnis į save. Visų pasikal
bėjimų pagrindu bus šios mintys: 
1. Dievas sukūrė mane į savo pana
šumą; 2. Dievas mane myli ir pri
ima tokį, koks esu; 3. Dievas manimi 
visada rūpinasi; 4. Jėzus mirė už 
mane, kad aš turėčiau pilną gyveni
mą; 5. Mano tikslas: atnaujinti save 
ir savo aplinką Kristuje, veikiant 
Šv. Dvasiai.

Paskaitininkų stovykloje nebus, 
bet visi stovyklautojai, suskirstyti į 
mažas grupes (po 5 asmenis) kartu 
su vadovu kalbėsis šiomis temomis: 
1. Kodėl mano nuomonė apie save 
yra bloga? 2. Yra gera būti “aš"; 3. 
Kodėl “aš” nešioju kaukę? 4. Konst
ruktyvi savęs kritika; 5. Aš ir mano 
jausmai; 6. Aš ir mano sunkumai; 
7. Aš ir mano religija; 8. Aš ir ma
no Dievas; 9. Aš ir mano santykiai 
su kitais.

Bę šių visų temų, kurios bus nag
rinėjamos atskirais pratimais ir dis
kusijomis, bus sudaryti užsiėmimų 
būreliai. Be to, bus iškyla laivu į 
ežerą, suruošta disidentų diena ir 
sporto diena. Norima atkreipti dė
mesį ne tik į poilsį ir pramogas, 
bet ir j krikščioniškų vertybių iš
kėlimą, kurios šiame laisvių amžiu
je dažnai susimaišo.

Šeštadienio vakarą, liepos 21, bus 
laužas, į kurį kviečiami tėvai ir sve
čiai. Stovykla baigsis šeštadienį, lie
pos 28 d.

Skautų veikla
• XVII Romuvos stovykla, pava

dinta “Vilniaus" vardu, prasidės 
rugpjūčio 4 d. Rugpjūčio 11-12 d. 
savaitgalis yra skirtas svečiams, ku
riems bus įrengta speciali pastovyk- 
lė. Joje nakvynė visiems — $5. 
Skautams nakvynė ir maistas savait
galiui $10, neskautams — $15. Sto
vykloje veiks ir krautuvėlė, kurioje 
bus pardavinėjami įvairūs limona
dai, sultys, ledai, pašto ženklai ir 
kt. Tėveliai yra prašomi savo vai
kams į stovyklą jokio maisto ar gė
rimo nevežti. Palapinėse tų dalykų 
nebus galima laikyti. Stovyklos va
dovybė kviečia visus aplankyti “Vil
niaus" stovyklą ir įvertinti jaunų 
vadovų-vių pastangas.

• Romuvoje įrengtos naujos prau
syklos su šilto vandens purkšlėmis. 
Sį darbą talkos būdu atliko A. Gry
bas, M. Rusinas, R. Kontenis, S. Vir
bickas, A. Aušrotas ir F. Petranto- 
nio. Jiems didelis ačiū. Stovyklavie
tės komitetui vadovauja Rimas Sriu- 
biškis, paaukojęs labai daug laiko 
stovyklavietės tvarkymui. Jis nese
niai pas kanadiečius baigė vadovų 
Gilwellio mokyklą.

• Stovyklautojams "Vilniaus” sto
vykla bus paruošiama, liepos 28-29 
d.d. Tą savaitgalį visa stovyklos va
dovybė renkasi Romuvoje.

• Sveikiname mielus skautinin
kus Liudą ir Vytautą Sendžikus jų 
25 metų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga, linkėdami ir toliau taip 
gražiai budėti savo šeimos bei To
ronto skautijos gerovei.' C. S.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

GARBENS

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

zTelefonas 536-2738. Jeigu niekas 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-VE. 9 kambariai, arti Bloor gatvės, atskiras na
mas su privačiu įvažiavimu, sumodernintas: atvira skola; įmokėti 
apie $15.000.
INDIAN RD.-BLOOR, dvibutis A §mbarių sumodernin
tas. vandeniu ši Id p ARDU M .'eiuvių Namų; įmokėti apie 
$30.000; lieka vienS^nota.

JANE-BLOOR, atskiras, per 2 T A Snoderniai atremon
tuotas; yra maudyk^ js D U, Muaeniu šildomas; pirtis (sau
na); pilnai užbaigtiS . S?ys, Kaina — $105.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb jm. A Ai A
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

10% 
9’/a% 
9’/4% 
9’/*% 
83/4% 
6%

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

AKTYVAl virš 23 milijonų dolerių

IMA:

101/2% už asm. paskolas

10’/į % už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

■j-ęvr ZĄT) A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Į / IV Į f Apartamentai • Kondnminiumai ' Nuomojimas

RE AT ER Angelė E. Karnienė 
JLVl-Jl*. Aj REALTOR ... BROKER ... NOTARY

T7 A 'T1 T? boulevard,)t. Petcrtburą feaacii.PI. >5706
VjIJ JL A A JŲ Telefoną* (813) >60-2448 . Vakare (flty) )45-?7>a

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

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

QTEDUAM’Q Ell DC 406 Roncesvalles Ave.O 11rnAR O r UlfO Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PETER/photogrdphers

2.574 Bloor Street Wst,Toronto, m6s ipv 769 4488
Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 

fotografinių darbų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Tautodailės instituto darbai
Visuotinis Lietuvių Tautodai

lės Instituto narių susirinkimas 
įvyko 1979 m. gegužės 27 d„ 1 
v. p. p., dail. Tamošaičių sody
boje, Kingstone. Dalyvavo 32 
nariai asmeniškai ir per raštiš
kus įgaliojimus iš Kanados bei 
JAV.

Dail. A. Tamošaičio sveikini
mu pradėtam susirinkimui pir
mininkavo L. Balsys, sekreto
riavo M. Vasiliauskienė. Dėl 
plačios darbotvarkės apimties 
atsisakyta nuo valdybos pirm. 
1977-79 m. Instituto veiklos pra
nešimo, nes atitinkama apžval
ga buvo išsiuntinėta nariams 
prieš susirinkimą. Finansinius 
reikalus apžvelgė ižd. V. Matu
laitis ir auditorius L. Adomavi
čius.

Diskusijose paaiškėjo, kodėl 
dėl tam tikrų Ontario prov. val
džios apribojimų, naudojant or
ganizacijos pavadinime žodį 
"Institute”, teko atsisakyti nuo 
provincinio čarterio ir bandyta 
gauti federacinės valdžios čar- 
terį. Atitinkamai paruošus ang
lų kalba Instituto įstatus, fede
racinė valdžia inkorporavo Ins
titutą 1978 m. birželio 14 d.

Susirinkimas, aprobavęs lig 
šiol atliktą Instituto valdybos 
darbą, išrinko 20 asmenų tarybą
— 14 iš Kanados ir 6 iš JAV. 
Pastaroji, pirmininkaujant A. 
Paškevičiui ir sekretoriaujant B. 
Nagienei, išrinko valdybą: pirm. 
L. Balsys, vicepirm. A. Vaito- 
nienė, sekr. A. Jucienė, ižd. V. 
Matulaitis, kuratorius A. Tamo
šaitis, švietimo vadovė A. Tamor 
šaitienė, informacijos vedėja I. 
Meiklejohn. Auditoriumi per
rinktas L. Adomavičius.

Susirinkime buvo aptarta: 
“Lithuanian National Costume” 
knygos leidyba (baigiamieji 
spausdinimo darbai, kainos pa
kėlimas dėl infliacijos, tolimes
nis platinimas ir t. t.), ateities 
spaudos darbai, labdaros orga
nizacijos teisių įsigijimas, meti
nis narių mokestis, filmavimas 
Instituto narių tautodailės dar
bų, paskaitų rengimas ir jų už
rašymas juostelėse, LTI inven
toriaus ir pavyzdinių darbų kar
totekos vedimas, skaidrių gami
nimas ir platinimas, kursų pro
gramos ir dėstytojai, parodos, 
veiklos plėtimas.

Dabartiniu metu veikia sky
rius Bostone, vadovaujamas I. 
Nenortienės, Toronte, vad. A. 
Vaitonienės. Windsoro-Detroito 
skyrių steigia M. DuinČiuvienė. 
Skyriams dirvą ruošia G. Mačiū
nienė Filadelfijoje, o Čikagoje
— A, Veselkienė.

Pareikštos padėkos “Lithua
nian National Costume” vajaus 
komitetui: I. Meiklejohn, B. Ma-

Jie girdi tik melą
(Atkelta iš 3-člo psl.)

Mokyt. ASTRAUSKIENE per 
ateistinę valandėlę kalbėjo, kad 
visi kunigai ir tikintieji yra at
silikę nuo gyvenimo ir yra kvai
li. Mokytoja visaip tyčiojosi iš 
maldų. Tai daryti ji vertė ir ti
kinčius mokinius.

Aukštadvario mokyklos valy
toja DANDIENE kartą mokyk
los direktoriaus pavaduotojui 
mokyt. VERSECKUI pareiškė, 
kad šitaip persekioti tikinčius 
mokinius draudžia Konstitucija. 
Mokyt. VERSECKAS nusišaipė: 
“Tik duok mokiniams laisvę, 
tai jie visi eis į bažnyčią”. 

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

[ 4 * J • VASARNAMIAI
k M F J • ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov, Sąjungų

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

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

žeikienei, F. Urbonienei, M. Va
siliauskienei, o taip pat A. Paš
kevičiui už suorganizavimą pri
vačiai lėšų LTI įstojimui į Ka
nados Lietuvių Fondo narius. 
Susirinkimas baigtas 6 v. v.

Prieš susirinkimą J. Miltenis 
iš Hamiltono filmavo dail. A. 
Tamošaitienės ir atsivežtus Ins
tituto narių audimo darbus, taip 
pat ir susirinkimo dalyvius. 
Mirgėjo narės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

Po susirinkimo buvo rodomas 
su Kanados federacinės valdžios 
parama Ramūnaitės-McDonald 
pagamintas filmas “The Spirit 
of Amber”, apžvelgiantis dail. 
A. ir A. Tamošaičių nuosavoje 
sodyboje puoselėjimą lietuvių 
tautodailės darbą, vaizduojan
tis lietuvių tautinių drabužių 
spalvingumą, tautinius šokius 
sodyboje (atliko Hamiltono “Gy- 
vataras”, vad. G. Breichmanie- 
nės). Dalyvė

St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

loterijai dovanas sunešė kuopos na
riai ir svečiai. Gegužinės metu bu
vo renkamos aukos Romo Kalantos 
paminklo fondui. Suaukota $101.00. 
Pagrindiniai gegužinės rengėjai bu
vo V. ir A. Budrikiai. Jiems pagel
bėjo p. p. Mikalauskienė, Sprin- 
džiūnienė, Parmallai, Šeštokas, Mik- 
šėnas, Rėvas, Račinskienė, Alesčikas 
ir kt. P. Mikalauskienė varžytinėms 
dovanojo dar kitą “napoleoną“. Įvai
riomis dovanomis P. Pocius žymiai 
parėmė gegužinės finansus. S. Kal
pokaitė, negalėdama gegužinėje da
lyvauti, atsiuntė $5.00 auką. Kuopai 
vadovauja Jonas Kalpokas.

LIETUVOS VYČIŲ kuopos narių 
susirinkimas birželio 21 dieną lietu
vių klube svarstė vyčių seimo (rugp. 
16-19 d. d. Čikagoje) reikalus. Per
žiūrėta, kurie nariai galėtų vykti at
stovais į seimą, paskirta $25.00 sei
mo leidiniui ir suaukota $21.00 vy
čių stipendijų fondui. Nuspręsta įsi
gyti savo vėliavą, kurios fondą pa
vesta organizuoti J. Valauskui ir Til
lie Racine. Popiežiui Jonui Pauliui II 
sveikinimą pavesta paruošti Victori- 
jai Jacobson. Iškeltas lietuvių kolo
nijos susitikimo su nauju vyskupu 
Thomas Larkin klausimas. Susirin
kimui pirmininkavo inž. A. Mažeika, 
sekretoriavo K. Kleiva. L. Ž.

Tillsonburg, Ontario
PADĖKA

Ištikus nelaimei, kurioje nukentė
jo mano vyras, patyrėm daug rūpes
tingos pagalbos. Nuoširdi padėka vi
siems, kurie padėjo nelaimės vieto
je, lankė ligoninėje Ir namuose. 
Ypatingai nuoširdi padėka E. Ru- 
gienienei, kuri iššaukė greitąją pa
galbą, daug padėjo Londono Vikto
rijos ligoninėje ir parodė didelį pa
slaugumą. Viso to patirto nuoširdu
mo mudu su vyru niekuomet neuž
miršime. Dar kartą ačiū visiems.

Leokadija ir Juozas Vitai

Sudbury, Ontario
GEGUŽINĖ:. Lietuvos Saulių Są

jungos Tremtyje Maironio kuopos 
valdyba š.m. liepos 29, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., gražioje, lietuviškoje 
Zigmo ir Jadvygos Labuckų sodybo
je (2856 Backer St.) Vai. Caron, 
Ont., rengia įdomią gegužinę. Kvie
čiami visi šauliai, Sudburio ir apy
linkių lietuviai, jaunimas ir svečiai. 
Tikmasi suorganizuoti ir gražią me
ninę programą. Laukiame visų.

Kuopos valdyba

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

Toronto miesto tautybių savaitės metu “Vilniaus” paviljone prie skanėstų stalo Nuotr. St. Dabkaus

Vakaras su rašytojais Londone
D. Britanijos Londonas vėl 

turėjo vakaronę, kaip Stasys 
Kasparas reklamuodamas pava
dino tą renginį. Mat, į britų sa
lą keliom dienom užsuko det- 
roitiškis dr. Kęstutis Keblys. 
Londono ateitininkai jau iš 
anksto susitarė su juo, kad kaip 
kritikas jis pakalbėtų čionykš
čiams lietuviams apie Vlado 
Šlaito naujausiąjį poezijos rin
kinį “Nesu vėjo malonėj”. Rin
kinį išleido “Ateities” leidykla, 
kuriai vadovauja dr. K. Keblys, 
o poetas gyvena Londone, tai 
susitikimas buvo visapusiškai 
malonus.

Ta vakaronė buvo birželio 30 
d. Jos pranešėju pakviestas Me
čys Bajorinas, kad ir vėl ne
pagailėtų humoro, kaip ir ki
tais kartais. Kad svečias kriti
kas neturėtų berti žodžių lyg 
apie nežinomą pasaulį, Vladas 
Šlaitas buvo paprašytas prie 
stalo ir perskaitė iš to atspaus
dintojo rinkinio keliolika eilė
raščių. O dr. K. Keblys, taip pat 
nestingąs humoro, kaip leidėjas 
papasakojo rinkinio “Nesu vė
jo malonėj” leidybinę istoriją. 
Rankraštis ilgai gulėjęs, ir poe
tas, laukęs nesulaukęs knygos, 
pradėjęs maždaug kas savaitę 
atsiųsti vis po porą trejetą ei
lėraščių, prašydamas vis pridė
ti prie tų, kurie jau buvo at
siųsti, kol pagaliau pradėta bi
joti, kad nesusidarytų Biblijos 
storumo rinkinys.

O kalbėjo kritikas daugiausia 
apie naujausiąjį rinkinį, primin
damas, ką jau ligi šiol apie ja
me išspausdintuosius eilėraš
čius yra pasakę A. Vaičiulaitis 
ir A. T. Antanaitis. Nemaža V. 
Šlaito poezijos motyvų esą at
aidi iš ankstyvesnių rinkinių, 
Nauja ir apskritai poezijoje re-

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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V EACENAS
All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

ta esanti senatvės tema, kuri 
ypač ryški dabar Šlaito kūry
boje. Apie senatvę poetas užuo
minom, bet vien tik prabėgom 
yra rašęs jau ir “Žmogiškosiose 
psalmėse” — pirmajame savo 
rinkinyje. Palaipsniui vis dau
gėja kūrinių apie ją — poetas 
vis tęsia pasiruošimą grumty
nėms su ja ir pagaliau susitaiko 
su tokiu likimu, nes taip yra 
skirta, tik turi būti pasiruošęs. 
Svarbiausias laimėjimas, kad 
ta tema apvelkama poezijos 
drabužiu.

Išvada: jūs čia laimingi, kad 
turite didelį poetą, ir jo kūryba 
yra lietuvių poezijos laimėji
mas.

Šitaip pristačius V. Šlaitą, 
muzikas Vincent O’Brien pa
skambino B. Budriūno sonatą 
“Audringi debesys virš Kauno”, 
J. Žilevičiaus “Oi, kad išauštų 
aušrelė” ir Mendelsono iš 
“Songs without words”.

Kadangi Londone gyvena dar 
ir kitas autorius, kurio “Kilo
gramas cukraus” pasirodė taip 
pat praėjusių metų pabaigoje, 
tai po muzikinio jtarpo dr. K. 
Keblys pakalbėjo ir apie tą 
apsakymų rinkinį. Jo autorių 
kritikas humoristiškai pavadino 
vietiniu patriotu, nes savo kny

Dvi būdingos citatos
Prieš I D. karą Lietuvoje, ša

lia kitų turtingų žemvaldžių, 
garsėjo rusų bajorų Naryškinų 
giminė, valdžiusi gausius dva
rus. Kaip tuose dvaruose skur
do lietuviai kumečiai, randame 
skaudų aprašymą K. Bielinio 
knygoje “Penktieji metai".

“Iš tikrųjų, daugelyje dvarų 
rasi arklides ir kitus tvartus 
(kūtes) kur kas geresnius už ku
metynus. Naryškino dvaruose 
Šiaulių paviete darbininkai su 
pavydu žiūri į dvaro kiaulydes 
ir būtų kažin kaip laimingi, jei 
kas taip jais rūpintųs, kaip kiau
lėmis rūpinamasi. . .

Naryškino kumečiai gyveno 
lūšnose. Kumetynų sienos buvo 
supuvusios ir išdūlėjusios, lais
vai praleisdavo vėjus po pirkias 
švilpauti. Stogai varvėdavo, lan
gai ir vasarą ir žiemą būdavo 
skudurais užkamšyti. Kad ku
mečiai nesušaltų. į pirkią jų su
talpindavo po dvi ar net tris 
šeimas. Žagarės Naryškino dva
rą puošė puikios arklidės, o iš 
Anglijos atgabentoms berkšyrų 
veislės kiaulėms buvo įtaisyti 
kambariai: po valgomąjį ir po 
miegamąjį atskirai. Žagarėje 
1905-7 metais stovėjo dragūnų 
(rusų) būrys su garsiuoju savo 
vadu Sakenu ir saugojo Naryš

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

gas jis vis spausdinęs Britani
joje, tačiau šįkart palūžęs: nau
joji knyga išleista Amerikoje. 
Apsakymuose jam esą svarbu 
pasakoti, kaip žmonės gyvena ir 
kas jie yra. Herojai — paprasti 
žmonės. Jie piešiami pastelinė
mis spalvomis. Jie būna skriau
džiami, bet neprotestuoja — 
susitaiko su savo padėtimi. Vaiz
duojami daugiausia vyrai. O 
moterys? Išskyrus Oną Karu- 
tienę ir Stasę Piliponienę, dau
giausia jos čia esančios irzlios. 
Tokios esančios "Klaidų” apsa
kymo Saladūnienė, "Grigaliaus 
relikvijų” Garnienė ir “Kilo
gramo cukraus” Karusė. Rašy
mo būdas savitas — ramus. 
Blogi žmonės nemaišomi su 
purvais. Yra ironijos (pvz.“Pen- 
sininkų klube”), bet nėra pa
šaipos. Išvada: autorius myli 
žmones, neskirsto jų į velnius 
ir angelus, patriotus ir išdavi
kus.

Pasiklausyti susirinko įprasti
niai tokių renginių mėgėjai. 
Klausytojų gretas papildė dar 
su kun. J. Sakevičium atvažia
vę 6 lietuviai kunigai, grįžtan
tieji į Ameriką iš ilgesnės kelio
nės po įvairius kraštus, leidžia
mąsias dienas paviešėję ir Lie
tuvoje. K. Barėnas 

kino ramybę” (psl. 276-7).
Atsistačius nepriklausomai 

Lietuvai, visi dvarai Lietuvoje 
buvo išdalinti mažažemiams ir 
bežemiams. Prie dvarų palikta 
po 80 ha žemės. Vėliau, A. Sme
tonos pasirašytu įstatymu, šį 
norma pakelta ligi 150 ha. At
gavus Vilniaus krašto dalį, buvo 
norėta ir ten esamus lenkoma- 
nų dvarus išdalinti, paliekant 
prie dvarų tik po 80 ha žemės. 
Buvo bandyta įtikinti A. Smeto
ną pakeisti veikiantį 150 ha 
Įstatymą. Smetona nesutiko. 
Apie tai akivaizdžiai rašo J. Au
dėnas savo knygoje “Paskutinis 
posėdis”:

“Smetona pasisakė iš princi
po nesutinkąs jokių žemių nusi- 
savinti, nes ne tik jam, bet ir 
Lietuvai žemės reforma esanti 
pridariusi daug gėdos. Jis gau
nąs iš Anglijos advokato, ginan
čio kunigaikščių Naryškinų (tu
rėjusių daug dvarų Lietuvoje) 
bylą dėl jiems pagal žemės re
formą padarytos skriaudos, įvai
rių papeikimų ir išmetinėjimų. 
Jis negalįs tokios gėdos net pa
kelti. Anot jo, žemės reforma 
buvusi didžiausia Lietuvos kom
promitacija pasaulio akyse” 
(psl. 165).

B. Zumeris

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVOS KOMUNISTAI

“TŽ" 26 nr. pasirodė du laiškai 
Lietuvos komunistams. Vienas iš Va
karų, kitas iš pogrindžio spaudos. 
Juose stebimasi, kad lietuviai ko
munistai yra tokie liurbiai ąr bailiai 
lietuviškumo atžvilgiu.

Aš tuo visai nesistebiu. Laiškų ra
šytojams irgi būtų visai nenuostabu, 
jeigu jie būtų pažinoję kelis komu
nistus prieš karą dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Aš pažinojau kele
tą. Jų pažiūra į Lietuvos valstybę 
buvo vienoda: panieka Lietuvos vals
tybei ir lietuviškumui. Jie tyčiojosi 
iš Lietuvos i.storijos ir net iš lietu
viu kalbos, sakydami: “Kur tu nu
eisi su lietuvių kalba? Iki stoties ar 
pašto!" Jie teigė, kad prijungus Lie
tuvą prie Sovietų Sąjungos viskas 
bus užtempta ant rusiško kurpalio. 
Tą indoktrinaciją, be abeejonės, jie 
gavo pogrindyje. Tada priklausė 
Lietuvos komunistų partijai daug 
mažumų atstovų, kuriems Lietuva 
buvo tik nusispjauti. Bet ar nenuo
stabu, kad ir tikrų lietuvių prisi
jungė prie jų? Nė vienoje valstybė
je nerasite tokio tipo komunistų, 
kurie niekintų savo valstybę arba 
kalbą.

Kadaise latviai: ištrėmė iš Latvi
jos lietuvius, ku;rie neturėjo Latvi
jos pilietybės. Daug jų dirbo Rygo
je. Ir jie beveik visi be išimties bu
vo komunistai. Ryga, atrodo, buvo 
tikra komunistų kepykla.

šiuo atžvilgiu yra visai kitokie 
Kaukazo respublikų komunistai. 
Gruzijos respublikos konstitucijoje 
nuo 1922 m. įrašy ta, kad Gruzijos 
respublikos valstylbinė kalba yra 
gruzinų. 1936 m. tas pats paragra
fas buvo įrašytas į Armėnijos ir 
Azerbaidžano konstitucijas.

Pernai, kai buvo rašoma nauja 
konstitucija, tą paragrafą Maskva 
norėjo išbraukti. Gruzijoje prasidė
jo tokios demonstracij os, kad tas pa
ragrafas buvo skubia i grąžintas į 
konstituciją. Armėniju ir Azerbai
džanas pasekė Gruzija. Gruzinai pa
reiškė: jų tautinė savigarba reika
lauja, kad Gruzijos valstybinė kalba 
būtų gruzinų. Taigi, Sovietų Sąjun
goje yra keturios valstybinės kalbos: 
rusų, gruzinų, armėnių ir azerbaidža
niečių. Pagal kitų respublikų kon
stitucijas, jų gyventojai turi galimy
bę mokytis mokyklose gimtąja kal
ba ir vartoti kaikuriose įstaigose.

Lietuvos komunistai nebuvo pa
triotiškai nusiteikę, tokie ir pasiliko.

R. Bulovas
“KRONIKA” — VISŲ LIETUVIŲ 

GINKLAS
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro

nikai” Leisti Sąjungos Toronto sky
riaus valdyba nuoširdžiai dėkoja 
“Tėviškės žiburių” redakcijai už 
nuolatinį “Kronikos" skelbimą. Tai 
svarbi informacija mums patiems ir 
kitataučiams. "Kronika" yra visų 
lietuvių ginklas, nežiūrint tikėjimo 
ir pažiūrų skirtumo. Ji yra religi
nis, bet sykiu ir tautinis periodinis 
leidinys. Jame aiškiai nušviečiama 
minties, žodžio, tautos ir religijos 
priespauda. Net ir netikinčiojo ran
kose “Kronika” gali pasitarnauti lie
tuvių bylai. Katalikų Bendrija, bo
dama religinė ir teisinė institucijų, 
nesiima prievartos savo tiesai skelb • 
ti ar propaguoti, kaip tai daro oku
pantas šiuo metu Lietuvoje.

"Kronika" yra viena labiausiai 
perkamų lietuviškų knygų laisvaja
me pasaulyje. Ją perka ir lietuviai 
broliai evangelikai. Šia proga dėko
ju Jonui Dainbarui už lietuvišką ir 
krikščionišką talką.

Kanados Lietuvių Fondas pasky
rė $300 Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikai Leisti Sąjungai kaip 
paramą "Kronikos" išleidimui ang
lų kalba knygos pavidalu. Fondo va

Kelionės į Lietuva 
IR ŠALIA JOS ESANČ IUS MIESTUS 

Vilnius-Minskas: rug pjūčio 20 — rugsėjo 3 d.
Vilnius: spalio ir gruodžio mėnesiais po vienų savaitę
VilniUS~Ry£a I spalio ir gruodžio mėnesiais po

° dvi savaites
Kelionės bei viešnagės metu teikiam.a vispusiška pagalba

537-3060 • 532-8772
2385 Dundos St. W., Toronto Telefonas 537-2165

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

TJRESH ER-gARAUSK A S Sc*NCE 

TTdresher -™ate 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ont orio M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir .A. MIKŠIENĖ 
DARBO VALANDOS. 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

INSURANCe
533-1121 Walter Dauginis 82*2-8480

Insurance Agency Ltd.

dovams nuoširdžiai dėkojame už au
ką. Angliškoji "Kronika” baigiama 
ruošti spaudai Čikagoje ir šio ru
dens pradžioje turėtų pasirodyti kny
gų rinkoje.

Didžiuojamės ir kitais (taip pat 
skelbiamais "TŽ”) Lietuvos pogrin
džio leidiniais, nes pateikia svarbios 
ir reikalingos informacijos apie po
kario laikotarpį Lietuvoje. Tik bū
dami gerai patys informuoti, galėsi
me ir laisvąjį pasaulį tinkamai nu
teikti pavergtos Lietuvos atžvilgiu.

St. Dargis

POPIEŽIUS, LIETUVIAI IR ŽYDAI
"TŽ” nr. 24 (1531) skyriuje “Pa

saulio įvykiai” buvo rašyta apie po
piežiaus Jono Pauliaus ll apsilanky
mą Lenkijoje. Kadangi turėjau pro
gą stebėti šio vizito tiesioginę re
transliaciją iš Lenkijos per Austri
jos televiziją, teko pačiai girdėti po
piežių minint Lietuvą daugelyje kal
bų ir ypač jo kalboje Gniezne. La
bai norėčiau išvysti tas kalbų vietas, 
kur minima Lietuva, atspausdinto
mis lietuviškoje spaudoje. Todėl 
prašyčiau "TŽ” išspausdinti jas “T. 
Žiburiuose”.

Be to, norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį, kad tam tikra prasme suklai
dinote savo skaitytojus parašę, jog 
kun. Kolbe paaukojo savo gyvybę 
už "kitą lenką — penkių vaikų tė
vą”. žmogus, už kurį kun. Kolbe ati
davė savo gyvybę, yra žydų tautybės 
lenkas. Tai Jūsų skaitytojams būtų 
pravartu žinoti, ypač ryšium! su tuo, 
kad Jūsų laikraštis skiria nemažą 
dėmesį lietuvių santykiams su žy
dais.

Kunigo Kolbės žygdarbis ir tas 
augštas įvertinimas, kurį jam sutei
kė popiežius, įneša į šią problemą 
daug daugiau šviesos, negu kartais 
net ir labai ilgi ją gvildenantys 
straipsniai.

Violeta Rakauskaitė
Red. pastaba. Iki šiol popiežiaus 

Jono-Pauliaus II kalbų, pasakytų 
Lenkijoje lankymosi metu, nesame i 
gavę. Jei gausime, mielai atrinksime 
vietas, liečiančias Lietuvą. — Mūsų : 
turimomis žiniomis, F. Gajowniczek, 
kurio vietoje buvo nukankintas kun. • 
Maksimilijonas Kolbe, yra lenkas ir 
katalikas. Jis yra lankęsis Toronte 
ir dalyvavęs katalikų pamaldose len
kų šventovėje. Taip infromavo ir 
lenkų šaltiniai Toronte.

ŠYPSENOS
Drąsą pametė

Butkaitis 3 v. r. stovi prie sa
vo namo durų. Praeinantis po
licininkas klausia:

— Ar raktą pametei?
— Ne raktą, bet drąsą, — at

sakė vyrukas.

Mažiausia blogybė
Graikų filosofas Demokritas 

buvo labai augšto ūgio vyras, 
bet vedė žemo ūgio merginą. IS 
tokios juokingai atrodančios 
poros daug kas mėgdavo pasi
šaipyti. Kartą vienas pažįsta
mas net ir atvirai ėmė juoktis. 
Filosofas linksmai atsakė:

— Ko gi jūs norite? Kaip iš
mintingas vyras, aš pasirinkau 
pačią mažiausią blogybę.

Sūnus ir tėvas
— Tėveli, kas tai yra alkoho

lis?
— .Tai toks skystis, kuris pa- 

d'aro pasaulį besisukantį...
Parinko Pr. Alš.

[* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerc iniai
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Anapilio žinios

— Sveikiname laisvajame pasau
lyje lietuvių jaunimo kongresų, vyks
tanti Europoje. Jaunimo keliami tė
vynės laisvės ir tarpusavio vienybės 
idealai tešviečia Ir pavergtoje tėvy
nėje.

— Albinas ir Julija Lajukai iš 
Newmarket atsiuntė $500 auką su 
parašu: “Minėdami Vytauto Baltu
čio mirties dešimtmetį, aukojame 
Lietuvos Kankinių šventovei kuklią 
auką, kad Dievo ir Tėvynės aukuras 
amžinai negęstų.”

— Šventovės skoloms mokėti taip 
pat aukojo: po $100: A. Valienė, Pr. 
Žulys ir V. JuzentaviČiūtė iš Delhi, 
Ont. Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį šeštadienį iš Lietuvos 
Kankinių šventovės palaidota a. a. 
Elzbieta Kaunienė, 93 m. amžiaus.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Oną Ališauskienę, 11 v. už 
a. a. Juozą Senkų (užpr. Lietuvių 
Namai) ir a. a. Oną Strimaitienę. 
Wasagoje: 10 v. r. už a. a. Kazimierą 
Lembertą, 11 v. už a. a. Vytautą Juo- 
dišių ir Balčiūnų šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— LN priežiūros darbams reika

lingas tarnautojas. Mokamas pradi
nis atlyginimas $4.25 į valandą. Su
interesuotieji prašomi kreiptis į LN 
vedėjo raštinę.

— LN Vyrų rengiama poilsio sto
vykla Tėvų pranciškonų vasarvietė
je Wasagoje prasidės liepos 28 d., 
4 v. p. p., baigsis rugpjūčio 11 d., 12 
v. Rugpjūčio 5, sekmadienį, stovyk
lavietėje įvyks gegužinė. Registruo
tis LN sekmadienio popietėje pas 
M. Račį. Atvykus autobusu į Wasa- 
gą, skambinti į stovyklą tel. 429- 
2788; būsite paimti.

— Praėjusį sekmadienį popietėje 
dalyvavo 150 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: A. ir K. Rėkai iš Puns
ko, A. Šalkauskienė iš Kauno. P. 
Preikštas, T. Preikštas iš Čikagos, B. 
Preikštas-Petrulis iš N. J., D. O’Reil
ly iš Pensilvanijos. A. Avižius, J. 
Ferreine, J. Petrulis iš N. J., S. 
Surdam, E. Juzumas ir Jieva Jankus 
iš N. Y., V. Bakaitis iš Brooklyno, 
A. Bulota iš Čikagos, A. ir P. Krau
jeliai iš St. Petersburgo, p. Belle- 
fleur, A. ir V. Gustainiai, P. ir V. 
■Gudžinskai iš Montrealio.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju krikšto mamai 

F. Urbonienei už jos namuose su
rengtą man tokį gražų ir jaukų 
mergvakarį.

Visoms ponioms, dalyvavusioms ir 
negalėjusioms dalyvauti, dėkoju už 
parodytą nuoširdumą ir gražias do
vanas.

Saulė Mažeikaitė-Skoczylas
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką visoms 
rengėjoms ir viešnioms už suruoši
mą man priešvestuvinio pobūvio - 
mergvakario birželio 3 dieną Toron
to Prisikėlimo parapijos salėje. Vis
kas taip gražiai praėjo, kad net ne
randu žodžių padėkoti.

Nuoširdus ačiū!
Irena Simanavičiūtė:

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms, kurios įdėjo tiek daug darbo 
ir paaukojo tiek daug laiko, ruoš
damos man tokį gražų mergvakarį. 
Taip pat ačiū visoms viešnioms. Jū
sų vertingos ir puikios dovanos bus 
labai naudingos mūsų gyvenimo pra
džiai.

Ypatingą padėką reiškiu p.oniai 
Vaičeliūnienei, savo krikšto m amai, 
nes be jos tikriausiai taip viskos gra
žiai ir sklandžiai nebūtų praėję.

Dar kartą nuoširdžiausias ačiū.
Ilona Jon ušaitytė

VEDYBŲ TIKSLU jieškav, moters 
iki 50 metų amžiaus. Esu 1.76 cm 
ūgio, ramaus būdo, išsilavi nęs, nerū
kau, negeriu ir gerai laikousi finan
siškai. Atsakysiu tik į 'laiškus su 
nuotrauka. Rašyti: P.O. Box 3812, 
Rochester, N.Y. 14610, I ISA.

MOTERIS jieško sezonin io darbo ta
bako ūkyje. Klausti Dan'utės telefonu 
742-7235 Toronte

IŠPARDUODAMI lietuviški rankš
luosčiai, užuolaidos, lovatiesės, stal
tiesės, tautiniai drabužiai, gintaro ir 
kiti įvairūs dirbiniai Liepos 21, šešta
dienį, nuo 10 v.r. il;i 4 v.p.p., 412 
Dovercourt Rd., Tor onto. Telefonas 
534-3882.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SI NUNKE VIC1ENĖ. 
{vairiomis progomis skambinti j "Pe
tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristat ymas į ligonines, lai
dotuvių namuti ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vest uvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

8AVIN INKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vcntuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pi rmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
teL 667- 82,80 arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Wasagos stovykloje Mišios — 

11 v. r. kiekvieną sekmadienį.
— Susituokė Liudas Vyšniauskas 

su Gene Barcevičiene.
— Liepos 14 d. pasibaigė “Auš

ros” stovykla. Stovyklavo apie 50 
berniukų ir mergaičių. Stovyklą su
organizavo parapijos tarybos jauni
mo sekcija, kurios pirmininkė yra 
Lina Kuliavienė. Stovyklavietę pa
ruošė parapijos tarybos stovyklavie
tės priežiūros sekcija, kuriai vado
vauja Bronius Genčius. Stovyklos 
komendantu buvo Andrius Kaknevi
čius, kapelionavo pinną savaitę kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM, antrą sa
vaitę — kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Mergaičių vadovė buvo 
Irena Poškutė, bern jukų — Audrius 
Stundžia. įvairių programų vadovai 
buvo — Daiva Kolyėiūtė, Dana Slap- 
šytė, Kristina Norkutė, Linas Kak
nevičius, Morkus Sungaila ir Vilius 
Pakštas. Stovyklos ūkvedys — Dai
nius Abromaitis. Maistą iš anksto 
supirko K. Sapočkjnas. P. Skrupskas 
prižiūrėjo stovyklavietę. Gailestingo
ji sesuo buvo Aldona Zagurskienė- 
Zander. Virtuvėm personalas: B. 
Greičiūnienė, G. Baliūnienė, P. Stir- 
bienė, V. Grenke, A. Dubinskienė, 
J. Macijauskienė.

— Remontams aukojo: S. B. Saka
lai $100, J. O. Niekai $100, J. Vaš
kevičius $100, ,7. E. Dvilaičiai $30.

— Lietuvoje mirė N. Puidokienės 
motina Viktorija Neiberkienė, K. 
Poškienės moti na Ona Jucienė ir se
suo Teklė Servytienė.

— B. K. Čepaičiai a. a. Onos Juo- 
dišienės prisiminimui paaukojo pa
rapijai $100.

— Kun. B Pacevičius grįžęs iš li
goninės sveiksta namie.

— Mišios .šeštadienį: 8 v. už Anas
taziją Sčepavičienę, užpr. St. B. Pra- 
kapai, 8.30 už Jurgį Smolski, užpr. 
žmona. 9 v. už Jadvygą ir Steponą, 
užpr. N. ’Pečiulytė, 9.30 už Vincą 
Bučį, užpr. K. Keinikienė; sekmadie
ni: 8 v. už Mariją Borkertienę ir Oną 
Šleinienę, užpr. T. V. Šleiniai, 9 v. 
už Aušrą Sapijonytę, užpr. motina, 
10 v. už Juozą Martinaitį, užpr. žmo
na, 11.30 už parapiją, 8.30 v. v. spe
cialia intencija, užpr. S. Kučinskie- 
nė.

Mal dininkų kelionė į Kanados 
Kankinių šventovę Midlande 
šiais metais bus rugpjūčio 12, 
sekmadienį. Mišios — 1.30 v. 
p. pi. Kryžiaus keliai — tuojau 
po Mišių. Autobusas išvyks iš 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kle bonijos kiemo 11 v. ryto. No
rintieji važiuoti autobusu prašo- 
m i užsiregistruoti klebonijose iš 
anksto, kad būtų galima užsaky
ti. tinkamą autobusą. Šioje kelio
nėje kviečiami dalyvauti tautie
čiai iš visų parapijų.

A. a. Elzbieta Kaunienė, 93 
m. amžiaus, mirė liepos 11 d. 
Velionė buvo kilusi nuo Sakių. 
Išaugino keturis vaikus. Pas
kutiniuoju laiku negalavo, rū
pestingai slaugoma dukrų. Pa
laidota iš Lietuvos Kankinių 
šventovės Sv. Jono lietuvių ka
pinėse šeimos kapavietėje, ku
rią puošia gražus dail. Telesforo 
Valiaus suprojektuotas pamink
las.

A.a. architektui Algirdui Šal
kauskiui mirus, vietoje gėlių 
aukojo “T. Žiburiams” po $10:
R. Celejewska, P. Ščepavičius,
S. S. Kryževičiai, V. V. Balsiai, 
V. S. Aušrotai, V. Matulevičius, 
J. Sližys, B. Baranauskas; po $5: 
V. Butkys, A. Vasys, J. Beržins- 
kas. E. Pocienė; po $2: K. Lu
košius. K. Gaputis.

A.a. Mykolo Dikčiaus atmi
nimui, paremdami lietuvišką 
spaudą, paaukojo “T. žibu
riams" $39: p. Barakauskas. M. 
Heikis, p. Geras, S. Bončkus, P. 
Babeckas, A. Laucius, P. Kirs
tukas. L. Opanavičius, P. Račiū
nas. p. Gružinskas, p. Petrulis, 
A. Sekonis, L. Garbačiauskas, 
p. Kairys, p. Stanevičius, J. Va- 
lantiejus, p. Račkauskas, p. Jo
naitis, p. Gurklys.

A. a. Augustinui Daukantui 
mirus, vietoje gėlių "T. žibu
riams paaukojo $50 Ada ir Liu
das Monstvilai.
DABAR YRA GERAS LAIKAS at- 
naujinti jūsų pūkines arba plunks
nines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

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

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

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

Apiplėštas buvęs 
VLIKo pirmininkas
S. m. liepos pradžioje į dr. K.

J. Valiūno namus New Rochel
le, N. Y., naktį įsiveržė du ar 
trys juodosios rasės asmenys ir 
pareikalavo atidaryti seifą. P. 
Valiūnienei pavyko pabėgti. Dr.
K. J. Valiūnas atsisakė atidary
ti seifą. Tada plėšikai ėmė jį 
mušti ir grasinti mirtimi. Paga
liau šeimininkas seifą atidarė, 
bet plėšikai vistiek dar kartą 
trenkė stiprų smūgį ir paliko jį 
gulintį be sąmonės. Atvykusi 
greitoji pagalba rado dr. K. J. 
Valiūną labai sužalotu veidu 
(ypač nukentėjusi viena akis ir 
žandikaulis). Jį nuvežė į vietinę 
ligoninę New Rochelle vietovė
je, kur ir dabar gydosi. Ten jis 
atgavo sąmonę tik po poros die
nų.

Kaikas mano, kad tai politinio 
pobūdžio užpuolimas, bet vieti
nė policija sako kad tai nepoli
tinis vietinių profesionalų plėši
kų darbas.

Taip pat gauta žinia, kad Bos
tone buvo apiplėštas “Lietuvių 
Enciklopedijos” leidėjas J. Ka
počius. Į jo butą plėšikai įsiver
žė naktį, paėmė brangesnius 
daiktus, jų tarpe ir dokumenti
nį filmą apie “L. Enciklopedi
ją”. Tyliai jie Įsibrovė ir tyliai 
pasišalino. Šeimininkas jų apsi
lankymą pastebėjo tiktai atsibu
dęs rytą. R.

Toronto tautybių savaitė Ka
ravanas, turįs didelį pasiseki
mą visuomenėje, šiemet susi
laukė daug kritikos balsų. Visi 
kritikai reiškė pasitenkinimą 
Karavano idėja, bet pažėrė 
daug priekaištų vadovybei, kuri 
diktatoriškai tvarkanti reika
lus. Į kritikų eilę įsijungė ir 
miesto valdybos narys T. O’Do- 
nohue. Jis pasirodė televizijo
je ir pareiškė kovosiąs už Kara
vano sudemokratinimą. Įvairių 
laikraščių redakcijoms jisai iš- 
siuntinėje didžiosios spaudos 
iškarpas, pasisakančias prieš 
Karavano vadovybę, drauge su 
atitinkamu raštu, kuriame, sa
ko:

“Karavanas reiškia didelį bei 
kietą darbą, bet ir pramogą pa
skiriem paviljonam. Tai vertas 
pastangų dalykas, kuris įgalina 
pasirodyti daugelį etninių gru
pių ir viena kitą pažinti. Taipgi 
jis padeda torontiečiams su
prasti savo miesto sandarą. Pa
viljonai džiaugiasi, jei išsiver
čia be nuostolių, o kaikurie jų 
padaro nedidelį pelną. Tas pel
nas yra panaudojamas bend
ruomenės vieklai. Kiekvienas 
paviljonas turi ištisą armiją sa
vanorių, kurių darbo ir laiko 
niekas negali įvertinti doleriais. 
Iš paties Karavano ateina tik 
maža parama skelbimų pavida
lu, nors jo (Karavano) žinioje 
yra pasų pardavinėjimas. Kara
vanas neskelbia apyskaitos, 
nors paviljonai yra įpareigoja
mi duoti apyskaitas Karavano 
vadovybei”. Toliau T. O’Dono- 
hue sako, kad paviljonai neturi 
balso Karavano reikalų tvarky
me bei finansavime. Tokia būk
lė esanti pavojinga — veda prie 
Karavano suirimo. Karavanas 
turėtų būti kontroliuojamas On
tario kultūros ministerijos, met
ropolinio Toronto arba visuo
meninės tarnybos organizacijų, 
kaip "The Lions”, "Kiwanis” ir 
pan. Be to, vykdomajame Kara
vano komitete paviljonai priva
lėtų turėti savo atstovus. Norin
čius prisidėti prie šios akcijos
T. O’Donohue kviečia kreiptis į 
jį miesto rotušėje.

Kanados katalikų savaitraštis 
"The Catholic Register”, liepos 
14 d. laidoje rašydamas apie 
naujų kardinolų iškilmes Ro
moje, mini ir nepaskelbtą kar
dinolą, kuris, Vatikano stebėto
jų nuomone, esąs Lietuvos vys
kupas Julijonas Steponavičius, 
apaštalinis Vilniaus arkivysku
pijos administratorius. Esą jis 
neskelbiamas, nes gali būti pa
vojinga jo gyvybei iš sovietų 
pusės. Tas pats savaitraštis taip
gi paskelbė žinią apie Lietuvos 
kunigų pasirašytą protestą so
vietinei valdžiai, pasisakantį 
prieš religiją varžantį dekretą. 
Protesto tekstas esąs gautas 
Britanijoje ir paskelbtas Kesto- 
no instituto pastangomis. Jį pa
sirašė 522 kunigai iš 708. Pasi
rašiusių tarpe esą ir vyskupai 
— J. Steponavičius ir V. Slad
kevičius.

Britų Kolumbijoje gyvena ne
mažai lietuvių, bet jie retai lan
kosi Toronte. Praėjusią savaitę 
“T. Žiburiuose" lankėsi Antanas 
Dubauskas su savo giminėmis. 
Jis gyvena Viktorijoje, kur lie
tuvių yra tik 4 šeimos. Lanky
mosi proga svečias užsisakė “T 
Ž” ir savo giminėms nupirko 
porą vadovėlių “Lithuanian 
Selftaught”.

Reiškiame giliausių užuojautų

prel. dr. JUOZUI TADARAUSKUI, Hamiltono 

Aušros Vartų parapijos klebonui,

mirus jo SESUTEI Lietuvoje —

"Aukuras"

Tragiškai žuvus 

ALGIUI RICKUI,

jo liūdinčius artimuosius — mamų, seseris, brolį ir 

kitus nuoširdžiausiai užjaučiame —

"Aukuras"

žymusis Lietuvos solistas Vacys 
Daunoras, patekęs į okupacinės so
vietų valdžios nemalonę, įteikė pra
šymą emigruoti į laisvąjį pasaulį. 
Ryšium su tuo jo būklė dar pasun
kėjo. Čia spausdiname iš Lietuvos 
gautą nuorašą laiško, skirto “Tie
sos” redakcijai. RED.

Gerb. Redakcija, kreipiuosi į 
Jus gyvybiškai svarbiu,reikalu. 
Noriu, kad šią medžiagą, kuri 
yra prieš Jus, paskelbtumėte 
“TIESOJE”. Paaiškinsiu prie
žastis.

Manau neperdėsiu sakyda
mas, kad Lietuvos TSR žmoriės 
pastoviai reiškia susidomėjimą 
mano kūrybiniu bei asmeniniu 
gyvenimu, o 1978 m. spalio 2 d. 
pasiųstas Lietuvos TSR Augš- 
čiausios tarybos pirmininkui A. 
Barkauskui pareiškimas tą susi
domėjimą suaktyvino ypatin
gai. Piktos valios žmonės, žino
dami, kad visuomenė neturi 
tikslios informacijos apie minė
to pareiškimo esmę, pasinaudo
ja ir platina įvairius šmeižtus 
prieš mane. Yra iškraipomas 
pareiškimo turinys, to pasėko

Torontiškė “Vasaros garsų” trijulė, koncertavusi daugelyje lietuvių 
gyvenviečių. Iš kairės: V. Dovidaitytė, A. Biskytė, A. Dovidaitytė

Mes, Toronto lietuvaičių dainos trijulė "Vasaros garsai”, 
pradėdamos rengti nauja repertuarų ateinančiam sezonui, 
dėkojame visiems mus parėmusiems lėšomis ar kitu būdu: 
Kanados Lietuvių Fondui, Toronto Lietuvių Namų Fondui 
“Labdara”, Toronto lietuvių tautinių šokių grupės “Atža
lynas" tėvų komitetui, E. B. Gudinskams ir sol. V. Vai
kaičiui.

VASAROS GARSAI”
ALDONA BISKYTĖ 
VIDA DOVIDAITYTĖ 
AIDA DOVIDAITYTĖ

Dar kartą nuoširdus, pilnas vasaros garsų skambesio 
ačiū.

Visuomenės veikėjas ir spau
dos bendradarbis Kazys Baro
nas, gyv. Hamiltone, rengiasi iš
vykti V. Vokietijon, kur dirbs 
Vasario 16 gimnazijoje. Hamil
tono lietuviai jam rengia išleis
tuves š. m. rugpjūčio 11, šešta
dienį. Norintieji jose dalyvauti 
prašomi kreiptis į: Aušros Var
tų par. kleboną prel. J. Tada- 
rauską tel. 522-5272, A. Patam
si tel. 664-5804, A. Juozapavi
čių tel. 544-5015.

Toronto arkivyskupijos kuri
ja praneša, kad šio miesto aero
dromo antrajame pastate (Ter
minai II) įsteigta tarptikybinė 
koplyčia, kurioje bus laikomos 
pamaldos ir katalikams. Pamal
dų laikas nurodytas iškaboje 
prie koplyčios, kuri įrengta už 
"Air Canada" skobnių išvyks
tančių keleivių augšte. Tos kop
lyčios pamaldų tvarkytoju lai
kinai paskirtas kun. B. H. Mass
man. Telefonas informacijai: 
676-4394 (96i. Keleiviai ir tar- 
anutojai kviečiami tomis pa
slaugomis pasinaudoti. Kasmet 
Toronto aerodromu pasinaudo
ja 18 milijonų keleivių.

Vietinio pobūdžio mėnraštis 
“The Parkdale Mosaic” liepos 
mėnesio laidoje išspausdino ga-
na platų aprašymą sibirinių trė
mimų minėjimo, surengto Ka
nados Baltiečių Federacijos. Ja
me minimi iškilmės kalbėtojai 
— Ontario liberalų partijos va
das S. Smith (tėvai esą atvykę 
iš istorinės Lietuvos) ir kultūros 
reikalų min. R. Baetz, padėjęs 
baltiečiams kaip tarpt, organi
zacijos tarnautojas stovyklų lai
kais V. Vokietijoje. Prie apra
šymo pridėtos nuotraukos — 
estų choro ir kelių mergaičių, 
kurių tarpe yra ir viena lietu
vaitė. būtent, Danutė Kuzmaitė. 
Tame pačiame numeryje įdėtas 
ir kitas informacinis rašinys, 
paruoštas Inaros Leimanis, apie 
sibirinius trėmimus.

Toronto “Gintaro” daininin
kės dalyvaus Winnipego tauty
bių festivalyje rugpjūčio 11-19 
dienomis. Prie jų kelionės iš
laidų prisideda ir KLB Winni
pego apylinkės valdyba.

Mokytojų studijų savaitėje, 
kuri buvo surengta Kennebunk- 
porte liepos 8-15 d. d., dalyvavo 
35 lituanistinių mokyklų moky
tojai ir 22 svečiai. Iš Kanados 
dalyvavo apie 10 mokytojų. Sa
vaitė buvo labai darbinga, gvil
deno įdomius klausimus, turė
jo gerus paskaitininkus. Plates
nis mokytojų savaitės aprašy
mas bus sekančiame “TŽ” nr.

“The Toronto Sun” VI. 8 iš
spausdino H. Lapo laišką, pri
menantį, kad penkioliktasis ne
paskelbtas kardinolas, daugelio 
nuomone, esąs Vilniaus arki
vyskupas (vyskupas, apaštalinis 
Vilniaus arkivyskupijos admi- 
minstratorius, Red.). Laiške 
primenama, kad lietuviai esą 
labiausiai prispausti. Dabartinis 
popiežius gerai žinąs tenykštę 
būklę ir kovojąs ne tik už reli
gijos laisvę, bet ir aplamai žmo
gaus teises. Dienraščio redakci
ja pridėjo pastabą: “Jis turbūt 
yra didžiausias naujųjų laikų
popiežius”.

Naujasis Sov. Sąjungos pilie
tybės įstatymas tebėra komen
tuojamas Kanados spaudoje. 
Dienraščio “The Toronto Sun” 
redaktorius P. Worthingtonas 
VII. 10 laidoje išspausdino 
straipsnį “Hidden teeth in So
viet law”, kuriame apžvelgia 
ligšiolinius sovietų pareiškimus 
ir, remdamasis buvusio sovietų 
teisininko Yuri Luryi komenta
rais, padaro išvadą, kad oficia
lūs sovietiniai pareiškimai yra 
nepatikimi: “Sovietų įstatymas 
aiškiai skelbia savo teisę laikyti 
nuosavybe kiekvieną, kuris, jų 
nuomone, jiems priklauso”.

Solisto V. Daunoro laiškas

Toronto Lietuvių Namų 
TREČIOJI POILSIO

S
 TREČIOJI POILSIO 

tovyklĄ
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 

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

10 iki 20 dol. savaitei, 
ik 40 dol. savaitei, 
virtuvė.
kreipkitės:

• STOVYKLOS PATALPŲ MOKESTIS:
• vienam asmeniui nuo
• vienai šeimai nuo 30
• Stovyklos metu veiks
• Informacijų reikalais
• Z. Rėvas tel. 251-9635.
• M. Račys — LN sekmadienių popietėse ir
• Lietuvių Namuose tel. 532-3311.

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

Ten pat 
rugpjūčio 5, 
sekmadienį, 
rengiama

eEGUZInė
Atvykę autobusais, skambinkite stovyklai tel. 429-2788; sutiksime 
autobuso stotyje T. L. NAMŲ VYRAI

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

■ ms «= mUTREflLJŪ LJETLKJJUĮ 
LlTZkS KREDITO ĮJMJH
1465 DE SEVE STREET MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-5827

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

Duoda nemokamų gyvybės apdraudę 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

A. a. E. Kaunienei mirus, vie
toje gėlių “TŽ” paaukojo $5 inž. 
Petras Ščepavičius.

Pranas ir Vincė Gudžinskai 
iš Montrealio atostogų proga 
aplankė Anapilį, “T. žiburius” 
ir kitas lietuvių institucijas. 
Jiedu yra “TŽ” skaitytojai bei 
rėmėjai.

Iš Suvalkų trikampio pas savo 
gimines atvyko paviešėti bei ato
stogauti mokytojai — Aldona ir 
Kazys Rėkai. Jie dirba aštuon
metėje mokykloje ir, tarp kitų 
dalykų, dėsto lietuvių kalbą (3 
pamokas į savaitę). Kanadoje 
numato viešėti vieną mėnesį. 
Čia jie rado daug pažįstamų. 

je esu apšaukiamas disidentu, 
Tėvynės išdaviku, atskalūnu, 
girtuokliu, veltėdžiu ir galų ga
le — psichiškai nesveiku. Tiks
las yra aiškus — galutinai susi
doroti su mano ir mano šeimos 
gyvenmiu.

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra jam absoliuti vertybė 
ir ją paaukoti dėl intrygų, 
šmeižto ir šantažo yra nesąmo
nė. Todėl Jūsų pagalba noriu 
sutramdyti piktos valios kėslus. 
Atidžiau peržvelgę prieš Jus 
esančią medžiagą, Jūs įsitikin
site, kad jos esmė neperžengia 
valstybinio teisėtumo ribų ir 
negali pakenkti tarybinės visuo
menės interesams.

Esu giliai įsitikinęs, jog ma
no kreipimasis Jums nepasiro
dys psichiškai nesveiko žmo
gaus veiksmu. Dėkoju ir tikiuo
si gerų rezultatų.

Su pagarba — V. Daunoras
1979. III. 10 

Mano adresas:
Vilnius, Vykinto g. Nr. 27, 

buto 12.

Bus sportas su premijomis, loterija, 
žaidimai, muzika ir kitos įvairybės.

Vaisvandenių, ledų ir užkandžių
. __ rasite vietoje

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

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

Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000 
už paskolos sumų.

Atitaisymai. “TŽ” 28 nr., 10 psl., 
po nuotrauka parašyta Albertas- 
Petras Šalna; turėjo būti Robertas- 
Petras Šalna. — Tame pačiame nu
meryje pažymėta, kad a.a. Algis Rie
kus buvo 64 m. amžiaus; turėjo būti 
— 54 m. — To paties nr. 3-čiame 
puslapyje spausdinant sugadintos 4 
eilutės straipsnyje “Lietuvių'kilmės 
redaktorius". Turėjo būti: “Žurna
listo tėvas John L. Strimas ir miti
na Norma Playford (airių kilmes)-' 
yra pensininkai ir gyvena Samijo 
je, Ont. Tėvas moka lietuviškai, bet 
sūnus neturėjo galimybės išmokti, 
nutrupėjusios dvi eilutės skyriuje 
“Pavergtoje tėvynėje”; turėjo būti: 
vergtoje tėvynėje”; turėjo būti: 
“. . . kyšius pamėgusieji chirurgai 
Emilija Krivcova ir Albertas do
centas”. •


