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Pogrindžio Lietuva i
Pastaraisiais metais laisvąjį pasaulį pasiekė visa eilė 

pavergtos Lietuvos pogrindžio leidinių. Pirmuoju pasirodė 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” (1972 m.), o po 
kurio laiko atsirado ir daugiau leidinių. Vieni jau mirė, 
kiti tebegyvuoja, treti ką tik gimė (pvz. “Alma Mater”). 
Kiekvienas jų turi savitą veidą, bet visiem bendras bruo
žas — netektos laisvės šauksmas. Tai balsas iš požemio, 
kuriame tūno visa Lietuva. Jei ne pogrindžio spauda, ma
nytume, kad gyvenimo sąlygos dabartinėje Lietuvoje yra 
beveik normalios, nes turistai, pabuvoję Vilniuje penketą 
dienų, dažnais atvejais pasakoja nieko blogo nematę. Prieš 
pogrindžio spaudos atsiradimą sovietinės propagandos ir 
jai artima spauda buvo pradėjusi garsiai skelbti, kad Lie
tuvoje jokios vergijos nėra, kad ten klesti gerovė, kokios 
niekad nebuvo. Net kaikurie išeiviai ėmė tikėti ir abejingai 
žiūrėti į laisvosios spaudos pateikiamus faktus. Atsirado 
net kunigų, linkusių tikėti oficialiajai propagandai, bet 
kai pasirodė pogrindžio spauda, atskleidusi tikrąją būklę, 
beveik visų nuotaikos pasikeitė. Niekas šiandieną apie Lie
tuvos laisvę ir klestėjimą dabartinėse sąlygose nebekalba, 
išskyrus tuos komunistus bei jų simpatikus, kuriems Mask
va yra svarbesnė už Lietuvą. Jie gyvena nebe tikrovės 
jausmu, o maskvine iliuzija.

IŠ LAISVĄJĮ pasaulį pasiekusios Lietuvos pogrindžio 
spaudos aiškiai matyti, kad tautoje tebėra gyvas ne
priklausomo gyvenimo troškimas. Dabartiniai valdovai, 
kurdami naują ekonominę ir idėjinę sistemą, tikėjosi iš

auklėti naują sovietinį žmogų su naujo pobūdžio patriotiz
mu, būtent, “plačiosios tėvynės" Rusijos. Pasak jų, ne
priklausoma Lietuva buvo mažytė, menka, “buržuazinė”, 
išnaudojanti darbo žmogų, o įjungta į Sov. Sąjungą pasi
dariusi plati, galinga ir turtinga, kaip ir visas sovietinis 
milžinas. Sovietiniai valdovai tikėjosi, kad naujasis lietuvis 
bus naujo tipo žmogus, užmiršęs “buržuazinę” Lietuvą ir 
palinkęs veidu į Maskvą, iš kurios kadaise keli komunistai 
atvežė Lietuvon “Stalino saulę”. Po 30 metų intensyvaus 
sovietinimo išaugo nauja lietuvių karta, bet anaiptol neso
vietinė. Tai įrodė ne tik Romas Kalanta savo gyvybės auka, 
bet ir daugybė kitų jaunosios kartos proveržių sporto sta- 
dijonuose, gatvėse ir kitur. Pogrindžio spauda -taip pat 
pasirodo ne be jaunosios kartos iniciatyvos. Tai matyti iš 
straipsnių, kuriuose dvelkia jaunatviška dvasia, autentiš
kai lietuviška, besipriešinanti sovietinei vergijai. Čia pasi
tvirtina posakis, kad dabar nereikia tautos žadintojų, kaip 
Basanavičius, Kudirka ir kiti. Dabar reikia drįstančių ko
voti už aną tautos žadintojų įžiebtą ugnį, kad neužgestų 
vergijos pelenuose.

POGRINDŽIO Lietuvoje rusena autentiškas tautišku
mas, kuris iki šiol pasirodė atsparus, tačiau turi grum
tis su dideliu rusišku spaudimu, apimančiu visas sri

tis, neišskiriant nė religinės. Vyksta tyli kova už tautinį 
išlikimą, su kuriuo glaudžiai siejasi ir religinis gyvenimas. 
Pastarasis tautos tradicijoje yra taip giliai įaugęs, kad jo 
atskyrimas reikštų tautos sielos žalojimą. Drauge jis su
daro tą dvasinį pylimą, saugantį tautą nuo svetimų žalo
jančių įtakų. Totalistinis režimas to nepakenčia ir yra už
simojęs tą pylimą išgriauti bei įplukdyti savus vandenis. 
Dėlto galbūt religinėje srityje yra labiausiai jaučiamas 
sovietinio totalizmo spaudimas, pasireiškiąs prievartiniu 
dusinimu. Pvz. jis leidžia tik vieną katalikų kunigų semi
nariją visoje Lietuvoje, iš kurios kasmet išeina vos 5-6 
nauji kunigai, o miršta — apie 20 veteranų. Tai prievarti
nė dusinimo taktika, kuri iššaukė pogrindžio seminarijos 
atsiradimą. Ji veikia katakombiniais metodais, bet nepri
klausomai nuo totalizmo komisarų. Tuo būdu ji gelbsti 
susidariusią tragišką būklę. Kaip visas autentiškas tautos 
gyvenimas rusena pogrindyje, taip ir religinis. Kai plėš
rusis žvėris tykoja paviršiuje, tenka slėptis pogrindyje, 
kurti ateities gyvenimą, kuris prasiverš tada, kai pasaulyje 
vėl pakils tautų laisvės bangos ir nušluos nuo paviršiaus 
vergijos sargus.

Pasaulio Įvykiai
ŽENEVOJE PASIBAIGĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ SUŠAUKTA 65- 
kių valstybių konferencija pabėgėlių iš Vietnamo klausimu. Viet 
namo užsienio reikalų ministerio pavaduotojas P. Hienas reika
lavo, kad būtų kalbama tik apie pabėgėlius, neliečiant jų pasitrau
kimo priežasčių. Su tokia mintimi nesutiko daugelio valstybių 
atstovai, ypač Kanados užsienio reikalų ministerė F. MacDonald, 
aštriai puolusi Vietnamą dėl žmogaus teisių pažeidimo. Beveik 
visi kalbėtojai pasisakė prieš Vietnamo politiką, kurios dėka 
pasaulis susilaukė beveik 400.000 pabėgėlių. Paskutinę konfe
rencijos dieną Jungtinių Tautų sekr. K. Waldheimas pranešė 
komunistinio Vietnamo įsipareigojimą sustabdyti pabėgėlių ant
plūdį keliems mėnesiams. Su šiuo savo pažadu Vietnamas neofi
cialiai prisipažino, kad pabėgę-*----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Atvertos durys pabėgėliams
Kanados vyriausybė nutarė 

iki 1980 m. pabaigos įsileisti 
50.000 pabėgėlių iš Vietnamo. 
Ligšiolinė metinė kvota buvo 
8.000. Jos padidinimą paskelbė 
imigracijos min. R. Atkey ir už
sienio reikalų ministerė F. Mac 
Donald, prieš išvykdama Žene- 
von į Jungtinių Tautų konfe
renciją pabėgėlių klausimu. Ka
nadoje atsirado daug pavienių 
asmenų ir grupių, sutinkančių 
globoti pabėgėlius vienerius 
metus, kol jie susiras darbus ir 
įsikurs savarankiškai. Imigraci
jos min. R. Atkey žada pasinau
doti jų parama. Pasak jo, Kana
dos vyriausybė už kiekvieną 
kanadiečių atvežtą pabėgėlį jsi- 
lesis kitą ir juo pasirūpins savo 
lėšomis. Ontario premjero W. 
Davis vyriausybė į šią provinci
ją sutinka įsileisti 13.000 pabė
gėlių, bet jų gali atvykti dau
giau, nes juos Torontan traukia 
stipri kiniečių kolonija. Min. R. 
Atkey pranešimu, vyriausybė 
orinio susisiekimo bendrovėse 
jau yra rezervavusi 15.000 vie
tų lėktuvuose pabėgėliams iki š. 
m, pabaigos.

JAV prez. J. Carteris atsiun
tė laišką Kanados premjerui J. 
Clarkui, atskleidžiantį energi
jos taupymo planus bei naujų 
jos išteklių jieškojimą, kuris 
greičiausiai liečia ir Kanadą. J. 
Clarkas atsisakė paskelbti laiš
ko turinį, nes, jo nuomone, tas 
laiškas esąs privataus pobūdžio. 
Iš J. Carterio padaryto viešo pa
reiškimo, atrodo, laiške grei
čiausiai buvo kalbama apie už
delstą naftotiekio vamzdžių nu
tiesimą iš Aliaskos šiaurės į 
JAV valstybes Kanados terito
rija. J. Carteris pvz. teigia, kad 
1985 m. natūralios dujos iš 
Aliaskos ir Kanados amerikie
čiams kasdien galės pakeisti 
700.000 statinių importuojamos 
naftos. Naftotiekio pravedimui 
reikia apie $13 bilijonų, kurių 
penki tektų vamzdžius gami
nančiai Kanados pramonei. 
Naftotiekio pravedimas taipgi 
duotų darbo keliem tūkstan
čiam kanadiečių.

Imigracijos min. R. Atkey, 
tvarkantis ir įdarbinimo minis-
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“Ir žydžiu, kaip saulės žiedelis, ir vaikštau po Tavo stebuklų palaimintą kluoną . . .” (BERN. BRAZDŽIONIS)

Baltijos valstybės Amerikos politikoj
Svarbus JAV valdžios

Valstybės Departamento sekreto
riaus asistentas Europos reikalams 
Robert L. Barry 1979 m. birželio 
26 d., kalbėdamas Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komiteto komisijai 
tarptautinėms organizacijoms, pada
rė gana išsamų pareiškimą Baltijos 
valstybių klausimu, čia pateikiame 
svarbiąsias vietas. RED.

Nepripažinimo politika
Pabrėžęs, kad JAV nepripa

žįsta prievartinio įjungimo į 
Sov. Sąjungą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos, R. L. Barry pareiš
kė:

“Mūsų nepripažinimo politika 
reiškiasi įvariais būdais. Vals
tybės sekretorius kasmet pa
siunčia baltiečiams sveikinimus 
Nepriklausomybės šventės pro
ga per reikalų vedėją. Valsty
bės Depertamento atstovai da
lyvauja Nepriklausomybės šven
čių iškilmėse, kurios rengiamos 
trijosafcę&fciuntinybėse. Taip pat 
stengiamės derinti kitų JAV 
įstaigų darbus, liečiančius to
kius dalykus, kaip įrašai ir vie
tovardžiai oficialiuose JAV že
mėlapiuose. Tuo būdu JAV vy
riausybė kalba nuosekliu balsu, 
liečiančiu nepripažinimo politi
ką. Mes stengiamės palaikyti 
ryšį su baltiečiais per “Ameri
kos Balsą” ir “Laisvės Radiją” 
gimtosiomis jų kalbomis.

Kaikurie amerikiečiai reiškia 
susirūpinimą, kad mes kalba
mės su Sov. Sąjunga tam tik
rais klausimais, liečiančiais Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Bet tie 
klausimai liečia pavienių asme
nų gerovę. Jei norime padėti 
šeimoms susijungti bei paleng
vinti tų šeimų narių išvykimą 
iš anų sričių, privalome kalbė
ti su sovietiniais pareigūnais. 
Amerikiečiai, norintys aplanky
ti Baltijos respublikas, privalo 
gauti sovietų vizas. Reikalas 
tvarkyti dalykus su sovietais

pareiškimas Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitete

tam tikrais pavieniais atvejais, 
mūsų manymu, nepažeidžia Bal
tijos valstybių nepripažinimo 
politikos pilnutinumo.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo pripažinimas ar ne
pripažinimas priklauso nuo mū
sų. O mes pripažinimo nesame 
suteikę. Ne kitų dalykas prileis
ti bei įžvelgti pripažinimą, re
miantis paskirais JAV veiks
mais, liečiančiais pavienius as
menis arba reikalus. Priešingi 
aiškinimai, kitų pateikiami, ne
saisto. Tai pabrėžtina ypač dėl
to, kad mes visomis viešo pobū
džio progomis kartojame politi
ką teisinio nepripažinimo, prie
vartinio įjungimo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos, Sovietų Są
jungom

Žinau, kad Jūs ypač domitės 
klausimu, kaip JAV galėtų pa
dėti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonėms. Valstybės Depar
tamento nuomone, tęsimas ne
pripažinimo politikos lieka ir 
toliau tinkamas būdas išreikš
ti nepripažinimui prievartinio 
įjungimo Baltijos valstybių So
vietų Sąjungon. Nekartą poka
rio metais mums buvo aiškiai 
pasakyta, kad daugelis žmonių 
Baltijos valstybėse žiūri į JAV 
nepripažinimo politiką kaip į 
priminimą, kad mes jų neuž
miršom, kaip į viltingą ateities 
ženklą. Mes taipgi manome, 
kad šios vyriausybės dėmesys 
žmogaus teisėms pasaulio mas
tu atliepia kaikuriem šio pobū
džio rūpesčiam.

Diplomatinės pasiuntinybės
Diplomatinės Baltijos valsty

bių pasiuntinybės JAV-se yra 
reikšmingi simboliai baltie
čiams. Tęstinis pripažinimas bei 
priėmimas diplomatinių atsto
vų paskutinių nepriklausomų 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vy
riausybių yra akivaizdi mūsų 

nepripažinimo politikos išraiš
ka. Turėtų būti aišku, kad mes 
Baltijos valstybių pasiuntinybių 
nelaikome vyriausybėmis trem
tyje. Jų reikalų vedėjai yra bu
vę diplomatiniai pareigūnai pas
kutinių trijų nepriklausomų vy
riausybių 1940 metais. Jų vaid
muo yra išlaikyti laisvos Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos idea
lą.

Taip pat svarbu pažymėti, 
kad trys Baltijos valstybių pa
siuntinybės yra diplomatiniai 
vienetai, nepriklausą nuo JAV 
lėšų. Jos yra finansuojamos iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vy
riausybių išteklių, kurie buvo 
užblokuoti JAV-se 1940 metais.

Kadangi su bėgančiu laiku 
paskutinių nepriklausomų Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vy
riausybių diplomatų skaičius 
mažėja, galimybę tęstinio Bal
tijos valstybių atstovavimo teks 
svarstyti. Finansiniai baltiečių 
ištekliai taip pat riboti, mažė
jantys, ypač Lietuvos atveju. 
Pastaraisiais mėnesiais Baltijos 
valstybių reikalų vedėjai ir su
interesuoti pirvatūs piliečiai 
svarstė su mumis atstovavimo 
tęsimą ir finansavimą. Kaiku
rie šio klausimo aspektai yra 
reikalingi JAV vyriausybės 
sprendimo, kuris dar nėra pa
darytas.

Išvada
Šiomis pastabomis bandžiau 

apžvelgti mūsų rūpesčius, lie
čiančius Estiją, Latviją ir Lie
tuvą, pabrėždamas reikšmę, ku
rią teikiame nepripažinimui 
prievartinio jų įjungimo Sovie
tų Sąjungon 1940 metais. Mes 
manome, kad Baigiamojo Hel
sinkio Akto eroje, kurioje pa
brėžiamas domesys žmogaus tei
sėms pasaulio mastu, baltiškoji 
mūsų politika yra svarbi, reikš
minga ir bendriesiems JAV po
litikos interesams. 

lių banga buvo skatinama jo vy
riausybės. Konferencijoje daly
vavusios valstybės įsipareigojo 
įsileisti 260.000 pabėgėlių, paža
dėjo Jungtinių Tautų adminis
truojamam pabėgėlių fondui 
$200 milijonų. Indonezijos ir 
Filipinų salose bus įrengtos 
dvi nuolatinės stovyklos, galė
siančios priglausti po 50.000 pa
bėgėlių. JAV viceprez. W. Mon- 
dale pažadėjo pasiųsti karo lai
vyno tolimų skrydžių bombone
šius, kurių įgulos padės surasti 
jūrose esančius pabėgėlių laive
lius. Jis taipgi pranešė, kad į 
pietryčių Aziją jau išplaukė ke
turi amerikiečių laivai teikti pa
galbos pabėgėliams. Jungtinės 
Tautos nutarė įsteigti nuolatinį 
fondą pabėgėlių reikalams, ku
riam konferencijos dalyviai įsi
pareigojo sutelkti $25 milijo
nus.

Pasibaigė karas
Pilietinį karą Nikaragvoje už

baigė diktatoriaus A. Samozos 
bei jo šeimos pasitraukimas j 
JAV, sutartas su sandinistais 
partizanais amerikiečių diplo
matų. Komplikacijų buvo sukė
lęs prezidento pareigas perėmęs 
parlamento pirm. F. Urcuyo, 
nenorėjęs valdžios perduoti par
tizanams, bet ir jis buvo pri
verstas kapituliuoti. Nikaragvos 
valdymą perėmė revoliucinė 
penkių asmenų taryba: social
demokratinių pažiūrų rašytojas 
S. Ramirez, pramonininkas A. 
Robelo, opoziciją A. Samozai 
reiškusio nužudyto leidėjo naš
lė V. Chamorro, marksistas aka
demikas M. Hassan ir sandinis- 
tų vadas D. Ortega, taip pat 
marksistas. Pilietiniame kare 
žuvo apie 30.000 Nikaragvos gy
ventojų. Kokia politine linkme 
pasuks Nikaragva, tuo tarpu nė
ra aišku. Valdžios pasikeitimas 
Nikaragvoje sudaro problemą 
kaimyninėms Salvadoro, Hon
dūro ir Gvatemalos valstybėms, 
valdomoms karinių diktatūrų.

Penkios aukos
JAV prez. J. Carteris, paskel

bęs naują energijos išteklių pro
gramą, amerikiečius nustebino 
visų savo kabineto sekretorių ir 
netgi Baltųjų Rūmų štabo na
rių atsistatydinimu, šiuo žings
niu jam buvo sudaryta proga 
padaryti pakeitimus vyriausybė
je, tačiau tie pakeitimai komen
tatorių buvo sutikti skeptiškai. 
Daug kam nepatiko H. Jordano 
paskyrimas Baltųjų Rūmų štabo 
viršininku, nes jis dabar taps 
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Baltijos valstybės Amerikos politikoj

JAV-bių pareigūno pareiškimai apie Estiją, Latviją ir Lietuvą
Gydytojai ir kankintojai Lietuvoje

Atviras laiškas sveikatos apsaugos reikalų tvarkytojui
Užsienietis profesorius Vilniuje

Prof. J. Greimo paskaitos universitete ir užkulisiai
Mokiniai mažėja, rūpesčiai didėja

JAV-bių ir Kanados lituanistinių mokytojų savaitė
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Pranešimas apie jo lankymąsi pas šio krašto lietuvius
Vilniečių sąskrydis Kanadoje
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Justino Marcinkevičiaus drama kritiškai žvelgiant
Dviejų kanadiečių koncertas

Sol. Rimas Strimaitis ir muz. St. Gailevičius Londone
Gyvenkite taikoje su žydais...

Nuomonė iš Lietuvos ir reikalas išryškinti tiesą

įtakingiausiu asmeniu J. Carte
rio vyriausybėje. Energijos iš
teklių sekr. J. Schlesingerį prez. 
J. Carteris pakeitė krašto apsau
gos sekretoriaus pavaduotoju 
Ch. Duncanu, iždo sekr. M. Blu- 
menthalį — federacinių rezer
vų pirm. W. Milleriu, generalinį 
prokurorą G. Bellą — jo pava
duotoju B. Civilettu, transporto 
sekr. B. Adamsą — tame depar
tamente dirbusia L. Kamm, 
sveikatos ir švietimo sekr. J. Ca- 
lifaną — miestų reikalų sekre
tore P. Harris. Kaikurie atleis
tieji pareigūnai nusiskundžia, 
kad jiems buvo sunku dirbti su 
prez. J. Carteriu, nes prie jo ne
leisdavo prieiti Baltųjų Rūmų 
štabas, sudarytas daugiausia iš 
Georgia valstijos žmonių. Jų įta
ka dabar dar labiau sustiprės, 
štabo viršininku paskyrus H. 
Jordaną. Visi sutinka, kad prez. 
J. Carteris valdžios pertvarky
mu bando atstatyti prarastą sa
vo prestižą. Ši taktika betgi ga
li būti žalinga, nes daug kam at
rodo, kad dėl savo populiarumo 
kritimo yra kaltas pats J. Carte
ris, stokojantis prezidentui būti
nų vado savybių.

Europos parlamentas
Strasbourge posėdžius pradė

jo neseniai išrinktas Europos 
parlamentas, kurį sudaro 410 
atstovų iš devynių Bendrosios 
Rinkos valstybių. Parlamento 
pirmininke jie išsirinko žydų 
kilmės prancūzę Simone Veil, 
kalintą Auschwitzo stovykloje. 
Pagrindiniu jos varžovu buvo 
italas Mario Žagari, dalyvavęs 
pogrindinėje kovoje prieš na
cius. Pastarojo kandidatūrą rė
mė 112 socialistų blokas, o S. 
Veil — dešiniųjų politikų gru
pės, turinčios balsų persvarą.

Krizė Indijoje
Indijos premjeras M. Desa- 

jas atsistatydino dėl susidariu
sios opozicijos prieš 22 mėne
sius jo įsteigtoje Janatos parti
joje. Dalis tos partijos atskilo. 
M. Desajas būtų pralaimėjęs se
kančią dieną numatytą balsavi
mą pasitikėjimo klausimu. Poli
tinė krizė Indijoje gali trukti il
gesnį laiką, nes į dvi dalis yra 
suskilusi ir opozicinė kongreso 
partija. Vienai jos grupei vado
vauja Y. Chavanas, kitai — bu
vusi premjerė I. Gandhi. Y.. 
Chavano pastangos sudaryti vy
riausybę buvo nesėkmingos. Se
kančiu kandidatu į premjerus 
yra atskilusios Janatos partijos 
grupės vadas Ch. Singhas.
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Pogrindžio pastabos
Iš kq tik gauto naujausio "Alma Mater" liepos-rugpjūčio nr.

Gydytojai ir kankintojai Lietuvoje
Atviras laiškas Lietuvos TSR sveikatos apsaugos minsiteriui Vytautui Kleizai

“Ura!” vietoj lietuviško “va
lio!” Šių metų balandžio 27 die
nos vėlai vakare Vilniuje, Leni
no prospekte prie konservatori
jos, buvo išrikiuotos moksleivių 
kolonos, kad išmoktų per Gegu
žės pirmąją tinkamai pražygiuo
ti pro tribūną. Nors ir lijo lie
tus, bet moksleiviai buvo treni
ruojami gana ilgai. Įdomu tai, 
kad moksleiviai privalėjo vietoj 
lietuviško “valio!” šaukti rusiš
kai “ura!” Buvo jsakyta taip 
šaukti ir tada, kai teks žygiuoti 
pro tribūną. Partijai ir vyriau
sybei, pasirodo, nebepatinka net 
ir "sveikinimai", jei jie tariami 
lietuviškai.

“Komentuoti tik rusiškai!” 
Birželio mėnesio pabaigoje prie 
Vilniaus (Riešėje) vyko sporti
nės žirgų varžybos, kuriose da
lyvavo jauniai. Paprastai per 
garsiakalbį tokiais atvejais 
įprasta varžybų eigą ir rezulta
tus komentuoti lietuvių ir rusų 
kalbomis. Sį kartą buvo kitaip: 
žiūrovai girdėjo tik. . . rusiškai. 
Pasirodo, Į varžybas buvo atvy
kęs atstovas iš Maskvos. Jis ir 
įsakė “komentuoti tik rusiškai”.

Ar žinote, kad nėra Lietuvos 
komunistų partijos? Jei kas no
rėtų teigti kitaip ir, pavyzdžiui, 
sakytų, kad yra net Lietuvos 
komunistų partijos centro ko
mitetas, kad yra net toks užra
šas prie vieno namo Vilniuje, 
Lenino prospekte ir t .t., papra
šykite tokį dirstelėti į partinį bi
lietą. Juodu ant balto įsitikinsi
te, kad asmuo, parodęs partinį 
bilietą, yra ne LKP, o TSKP 
narys. Jokia Lietuvos komunis
tų partija neatsispindi šiame 
svarbiausiame partiniame do
kumente. O jeigu nėra LKP na
rių, tai iš kurgi ta partija?

Prasidėjo tardymai. Vilniaus 
universiteto medicinos ir gam
tos fakultetuose prasidėjo atski
rų studentų neoficialūs apklau
sinėjimai, ką jie žino apie po
grindinę spaudą, ar jie klausosi 
užsienio radijo laidų, ar girdėjo 
apie leidinį “ALMA MATER”. 
Dingstis — auditorijų suoluose 
dėl neatsargumo užmiršti kai- 
kurie pogrindinės spaudos lei
diniai. čia tenka pastebėti, kad 
minėtas neatsargumas yra ne
pateisinamas. Gerai, kad skaito
ma ir platinama, bet tai daryti 
reikia sumaniai ir laikantis

AtA 
ALGIRDUI RICKUI 

tragiškai žuvus,

su dideliu nuoširdumu reiškiame užuojautų velionies 
motinai, seserim, broliui ir jų šeimom —

D. A. S. Kazlauskai

* įvairūs kilimai * Rašomos mašinėlės

Nemokamos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

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

bent elementaraus atsargumo, 
ypač žinant, kad universitete 
yra nemažai šnipelių.

Kur eina lėšos už kultūros pa
minklų lankymą? Už respubli
kos kultūros paminklų (muzėjų 
ir kt.) lankymą yra nustatytas 
tam tikras mokestis, kurį sumo
ka lankytojai. Surinkti apie šeši 
milijonai rublių. Įdomu, kam 
skiriami šitie pinigai? Pasirodo, 
kad šitie pinigai plaukia ne į 
Lietuvos, o į Maskvos (!) biudže
tą.

Maironio paminklas Kaune. 
Kaune, priešais buvusius poeto 
Maironio namus, yra pastatytas 
Maironio paminklas. Bet šiuo 
metu tas paminklas, matyt, ne
pageidaujamas, ypač nenorima, 
kad juo domėtųsi ekskursantai. 
Ekskursijų vadovams įsakyta 
pro šį paminklą praeiti tylomis. 
O jeigu kas iš ekskursantų pasi
teirautų apie šį paminklą, pasi
tenkinti tik trumpu trafaretiniu 
paaiškinimu, kad tai. . . “pa
minklas poetui”.

Nepatinka Vilniaus senamies
tis. Turistai, atvykę iš TSRS gi
lumos, yra vedžiojami ir po se
namiestį. Bet Vilniaus unikalus 
architektūrinis ansamblis, duo
dąs visam miestui veidą ir nepa
kartojamą grožį, nemažam tu
ristų skaičiui nedaro įspūdžio. 
Pasitaiko jų tarpe ir tokių, ku
rie stebisi, kad iki šiol nenu
griauti seni namai, nepraplatin
tos gatvės. . . Kaikurie net pa
siteirauja, kada bus pradėtas 
Vilniaus senamiesčio moderni
zavimas a u g š č i a u nusakyta 
kryptimi.

Surasta “išeitis”. Šiuo metu, 
kas domisi universitetu, jau pa
kankamai aišku, kad atremon
tuoti universiteto Centrinių rū
mų nebepavyks iki rudens, ka
da turi įvykti numatyti rengi
niai, skirti jubiliejui. Geriausiu 
atveju tebus suspėta nudažyti 
fasadą, apvalyti kiemus. Bet ką 
daryti su pradėtais, bet nebaig
tais darbais, kurie taip ryškiai 
krinta į akis? . . Po tam tikrų 
svarstymų buvo surasta “išei
tis": nebaigtas remontuoti vie
tas uždengti fanera, ją nudažyti 
ir t. t. Tik dar nenutarta, kaip 
geriau paaiškinti tokį dalyką 
užsienio svečiams. Bet, reikia 
tikėtis, kad ir tuo klausimu bus 
rasta “išeitis”.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Kreipiamės į Jus dėl Ange
lės Paškauskienės, gyvenančios 
Jurbarke, Revoliucijos 46-1. Si 
antros grupės invalidė ilgus 
metus yra persekiojama už sa
vo įsitikinimus. Mūsų nė kiek 
nestebina valdžios organų pa
žiūra į “kitaip galvojančius”. 
Stebina ir piktina tik tai, kad, 
terorizuojant A. Paškauskienę, 
Saugumui uoliai talkininkauja 
ir sveikatos apsaugos darbuoto
jai. Už jų veiksnius ir Jums ten
ka dalis moralinės atsakomy
bės.

A. Račaitės • Paškauskienės 
persekiojimas prasidėjo dar 
mokyklos suole Jurbarke, kai
1962 metų pabaigoje ji buvo 
apkaltinta patriotinio turinio 
atsišaukimų platinimu. KGB 
tuomet nedrįso griebtis dides
nių represijų prieš trylikametę 
mergaitę. Visa bėda verčiama 
"religinei atmosferai”. Tačiau
1963 metais ją vėl apkaltino 
tariamai antitarybine veikla ir 
pašalino iš mokyklos. Saugu
mas siunčia mergaitę į nepilna
mečių koloniją “perauklėji
mui”. Bet ten netrukus nu
sprendžia, kad vaidmenį gali at
likti ir beprotnamis.

Taip A. Paškauskienė atsidu
ria Kauno psichiatrinėje ligoni
nėje Kuzmos gatvėje, čia klesti 
baisiausia prievarta ir nesiskai
tymas su žmogumi. Po šiai die
nai ji prisimena gydytojus — 
sadistus: vyr. gydytoją Berne- 
rį, IV sk. vedėją Zaukienę, ypač 
III sk. vedėją, kurios pavardė 
užsimiršo. Nepakeldama to vi
sapusiško kankinimo, ji ban
dė bėgti, tačiau greit buvo su
gauta ir grąžinta atgal. Ant 
mergaitės galvos pasipila pri
žiūrėtojų keiksmai, smūgiai. 
"Gydytojai” pasitelkia rafinuo- 
tesnį kankinimo būdą: jie ardo 
jauną sveikatą milžiniškomis 
aminazino ir kitų neuroleptikų 
dozėmis. Niekas nekreipia dė
mesio, kad A. Paškauskienė ser
ga širdies reumatu, ir tos injek
cijos yra pražūtingos jos sveika
tai. Aminazino dozė didinama 
iki 7 cm ;. sukeldama baisius 
skausmus. Visai nusilpusi, ji 
šaukiasi pagalbos, tačiau iš "gy
dytojų” susilaukia tik vieno at
sakymo "Nemirsi!" Ir toks 
kankinimas truko keturis mė
nesius, kol pagaliau buvo nu
tarta. kad beprotnamis atliko 
"perauklėjimo" vaidmenį.

Turėdama antitarybininkės re
putaciją, A. Paškauskienė pri
versta dirbti sunkų sveikatai 
kenkiantį krovikės darbą Ir mo
kytis tik vakarais. 1971 metais 
ji įstoja į VVU ekonomikos fa
kulteto neakivaizdinį skyrių. 
Tačiau 1974 metų rudenį Sau
gumas suruošia provakaciją, ir 
vėl seka represijos. Padarius 
bute kratą, A. Paškauskienė 
kviečiama į Vilniaus Saugumą. 
Dėl silpnos sveikatos atsisako 
vykti, bet gruodžio 18 dieną 
saugumiečiai suima ją ir prie
varta išsiveža. Kurį laiką ji ka
linama Vilniaus KGB. paskui 
perkeliama į Lukiškių kalėjimo 
beprotnamį, čia ją kankina sa- 
distė Stanionienė. kažkada pri
ėmusi Hipokrato priesaiką, o 
šiandien ir gydytojos algą gau
nanti.Stanionienei talkininkauja 
"sanitarai”, nė kiek nenusilei- 
džiantys žiaurumu. Ir šiandien 
A. Paškauskienė nešioja baisų 
tų kančių atminimą — tai ran
das nuo degančios cigaretės, 
kurią prižiūrėtojas užgesino į 
jos ranką. Aminazino injekci
jos sukeldavo tachikardiją, šir
dies skausmus, kraujaplūdį. Su 
šypsena Stanionienė aiškinda
vo, kad 2 cm'1 dozė esanti "vai- 4

Kovotojui už žmogaus teises Lietu
voje VIKTORUI PETKUI skirtas 
Sv. Raštas Ir rožinis, padėtas prie 
Sov. Sąjungos pasiuntinybės Otavo
je. Ar jis pasieks adresatą Sibire?

Kanados lietuvaitė demonstracijoje 
reikalauja laisvės NIJOLEI SADŪ- 
NAITEI, kuri tebėra laikoma Sibi
re už "LKB Kronikos” platinimą

kiška”, negalinti kenkti širdžiai. 
Pagaliau Stanionienė liovėsi vi
zitavusi. Pamačiusi savo kole
gės “gydymo” pasekmes, eks
pertizės sk. vedėja Mažiulienė 
buvo priversta nutraukti kan
kinimą medikamentais.

1975 metų balandžio mėnesį 
teisminė ekspertizė pripažino 
A. Paškauskienę sergant para
nojine psichopatija, ir LTSR 
augščiausias teismas nuteisė ją 
neribotam "speegydymui”. Ap
vilktą kalinės drabužiais, ją 
įmetė į to paties beprotnamio 
spec, skyrių, kur panašiais me
todais "gydo" kita sadiste — 
Strimaitienė. Ir mes pažįstam 
tą baisų kalėjimo rūsį su dvi
gubom grotom, kur niekad ne
nutildavo bepročių šūkavimai 
ir prižiūrėtojų kolionės. Nors 
A. Paškauskienės sveikata smar
kiai blogėjo, speeskyriuje ji bu
vo išlaikyta pusę metų. 1975 
metų rugsėjo 9 dieną ją vėl iš
vežė į Kauno beprotnamį, čia 
ji susitiko “senus pažįstamus" 
— vyr. gydytoją Bernerį, I sk. 
vedėją Toliušį, kuris dažnai 
girtas ateidavo tyčiotis iš ligo
nių. O medicinos mokslų kan
didatė Lapytė, matydama, kad 
prieš 11 metų jos "gydyta” A. 
Paškauskienė "nepersiauklėjo”. 
visais būdais ją žemindavo, ty- 
čiodavosi.

"Gydymas" Kauno beprotna
myje truko 9 mėnesius. 1976 
metų liepos 2 dieną, progresuo
jant širdies ligai. A. Paškaus
kienė buvo pripažinta antros 
grupės invalide ir paleista na
mo. >•

Nors mes. žemiau. pasirašiu
sieji, beveik visi matėme tary
binių kalėjimų, lągerių. beprot
namių siaubą, tačiau ir mums 
sunku suvokti, kiek per tuos 
metus turėjo iškentėti silpnos 
sveikatos moteris, dviejų mažų 
vaikų motina.

Išleista iš ligoninės. A. Paš- 
kevičienė negaudavo darbo ir 
buvo priversta viena su vaikais 
gyventi iš menkos invalidės 
pensijos. Milicija grasindavo 
nuteisti už . . . veltėdžiavimą. 
Tokioje padėtyje atsidūrusius 
A. Paškauskienės širdies liga 
nuolat ūinėjo. Teko ilgai gydy
tis Jurbarko ligoninėje. 1977 
metų rudenį Kauno klinikose 
jai padaroma širdies operacija. 
Sugrįžusią iš ligoninės vėl už
puola’Saugumas. čekistai atsi
nešdavo įvairiose vietose (Pagė
giuose. Skirsnemunėje) išpla
tintų atsišaukimų, už jų pasiro

PRANEŠIMAS IS ROMOS

Pagerbtas arkivyskupas Salatka
Liepos 2 d. Sv. Petro bazili

koje Vatikane kardinolas Sergi
jus Pignedoli, popiežiaus Jono- 
Pauliaus II pavestas, konceleb- 
racinių šv. Mišių metu įteikė 
specialų arkivyskupo jurisdik
cijos ženklą — palijų pirmajam 
Amerikos lietuviui arkivysku
pui Charles-Kazimierui A. Sa- 
latkai. Palijus yra 6 cm apskri
timą sudaranti baltos vilnos 
juosta, popiežiaus pašventinta 
šv. Petro ir Pauliaus šventėje. 
Liturginėse apeigose palijus už
dedamas ant arnoto ir yra sim
bolis ryšio, jungiančio arkivys
kupus su popiežiumi. Arkivys
kupas Charles A. Salatka jau 
1977 m. buvo paskirtas Oklaho
ma City arkivyskupu, bet tik 
paskutinės konsistorijos metu 
ši garbė jam buvo popiežiaus 
suteikta. Liepos 4 d. arkiv. C. 
A. Salatka dalyvavo bendroje 
audiencijoje ir turėječ progos 
susitikti su popiežiumi Jonu- 
Paulium II ir padėkoti už su
teiktą garbę. Ta proga arkiv. 
Salatka taip pat buvo pagerb
tas Sv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje, kur jis buvo apsistojęs 
"Villa Lituania” — svečių na
muose. Arkiv. Salatka yra kilęs 
senųjų Amerikos lietuvių atei
vių šeimoje ir neblogai kalba 
lietuviškai, nors nuolat dirba 
amerikiečių katalikų sielovado
je. Jis nepamiršo Lietuvos ir 
atidžiai seka lietuviškojo gyve

dymą kaltindavo A. Paškauskie
nę ir grasindavo susidorojimu. 
Po saugumiečio Janukonio eili
nio vizito A. Paškauskienę išti
ko širdies priepuolis. Ir vėl li
goninė. 1978 metų rudenį, gu
lint Vilniaus klinikose, vėl pri
sistatė du saugumiečiai, tardė 
dėl jos pareiškimo ir gąsdino. 
Klinikų personalas neišdrįso 
išprašyti nekviestų svečių. Jur
barke A. Paškauskienės laukė 
kvietimas pas psichiatrą. Būda
ma dar visai silpna, atsisakė ei
ti. Gydytojas T. Brasas iškvietė 
miliciją, kuri prievarta bandė 
išvežti A. Paškauskienę. Gerai, 
kad įsikišo aplinkiniai žmonės.

Šių metų kovo 5 dieną Vil
niaus klinikose operacijos metu 
A. Paškauskienei buvo pakeis
tas širdies vožtuvas. Balandžio 
6 dieną, sugrįžusi į Jurbarką, ji 
vėl rado minėto T. Braso kvie
timą į polikliniką su tokiu prie
rašu: “Atvykti būtina. Priima
me be eilės. Registruotis nerei
kia". Širdies ligų specialistai 
griežtai uždraudė A. Paškaus
kienei kelias savaites keltis iš 
lovos. Aišku, kad po tokios sun
kios operacijos ji yra visai silp
na. Tačiau vietoj taip reikalin
gos ramybės ji vėl verčiama 
gyventi nuolatinėje nervinėje 
įtampoje. Vienas iš mūsų buvo 
nuvykęs į Jurbarko polikliniką. 
Ten sumišę gydytojai aiškinosi, 
kad “rūpintis” A. Paškauskienė 
juos verčiąs Saugumas. Prašo
me Jus pasakyti, kas suteikė 
Saugumui teisę kištis į medici
nos reikalus ir aplamai kas yra 
bendro tarp sveikatos apsaugos 
ir valstybės saugumo aparato 
su liūdnai pagarsėjusiomis tra
dicijomis?

Mes dažnai lankome A. Paš
kauskienę ir esame tvirtai įsiti
kinę. kad psichiškai ji sveika. 
Tai patvirtino ir priešoperacinė 
psichiatrų ekspertizė. Todėl 
naujus mėginimus apskelbti A. 
Paškauskienę psichine ligone 
mes laikome fiziniu ir morali
niu genocidu, siekimu nužudyti 
silpną ligonę. Naudodamasis be
jėgiška A. Paškauskienės padė
timi. Saugumas nesiskaito su 
jokiomis priemonėmis. Siame 
darbe jam uoliai talkina ir Jūsų 
psichiatrai.

Mes griežtai protestuojame ir 
visų pirma iš Jūsų reikalauja
me. kad nedelsiant būtų nu
trauktas A. Paškauskienės per
sekiojimas ir kankinimas. Jūs 
galite uždrausti gydytojams tal
kinti Saugumui.

Visais būdais stengsimės ap
saugoti Angelę Paškauskienę 
nuo tų. kurie siekia ją galutinai 
palaužti. Pasaulyje yra žmonių, 
kuriems medicina — šventas 
dalykas, o ne politinio teroro 
įrankis.

Angelės Paškauskienės drau
gai:

Vytautas Bastys, Petras 
Cidzikas, Arvydas Cekana- 
vičius, Jonas Protusevi- 
čius, Julius Sasnauskas, 
Kęstutis Subačius, Vladas 
Šakalys, Alvydas Šeduikis, 
Antanas Terleckas, Jonas 
Volungevičius

Vilnius, 1979 m. balandžio 14 d.

Mylimam seneliui ir tėvui 
architektui

ALGIRDUI ŠALKAUSKIUI . 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą LIAČŲ šeimai — 

Jonas V. ir Angelė 
Šimkai

A+A
ELZBIETAI KAUNIENEI

mirus, jos dukterims DOMAI ir JOANAI reiškiame 

nuoširdžią užuojautą —
Ona Gailiūnaitė

Elena Senkuvienė

MYLIMAI MAMYTEI

ELZBIETAI KAUNIENEI
mirus,

dukras — DOMĄ ir JOANĄ nuoširdžiai užjaučiame

bei kartu liūdime —

N. P. Balčiūnai B. J. Stalioraičiai

O. J. Skėriai O. J. Razauskai

V. E. Smilgiai K. B. Žutautai

A. P. Augaičiai

Mielas DOMĄ ir JANINĄ KAUNAITES, 

brangiai jų MAMYTEI užbaigus 
ilgę šios žemės kelionę, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Julija Antanaitienė 
Koste ir dr. Edmundas

Butrimai
Juodos Gruzdas 
Lidija Karpavičienė 
Julija ir Jonas

Kučinskai
Mėta ir Kazimieras

Linkai
Sofija ir Kostas 

Šeputos
Ona ir Jonas 

Vaičekoniai

Miami, Florida, JAV

Valė ir Mečys 
Bankauskai

Ona ir Petras 
G riSkeli ai

Jadvyga Yankienė
Kunigunda ir Keistutis 

Kodačiai
Elena ir Paulius 

Leonai
Agutė Šatienė
Ona ir Petras

Šilai
Elzbieta ir Aleksas 

Zigmantai

Cannirinn Art ^Henumale
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

nimo apraiškas (yra "Tėviškės 
Žiburių" skaitytojas).

Bendroje trečiadienio audien
cijoje liepos 4 d. daugiau kaip 
30.000 maldininkų tarpe Sv. 
Petro aikštėje dalyvavo ir apie 
20 Kanados lietuvių grupė. Ka
nados lietuviai maldininkai 
prieš tai penkias dienas lankėsi 
Lietuvoje ir tenai susitiko su 
savo artimaisiais. Bendroje au
diencijoje popiežius Jonas-Pau- 
lius II viso pasaulio maldinin
kams pristatė birželio 30 d. kon
sistorijoje naujai paskirtus kar
dinolus. "Jų tarpe, — kalbėjo 
popiežius, — vienas palieka “in 
pectore" — (mano širdyje), lau
kiant dieviškosios Apvaizdos 
sprendimo, kad kurią nors die
ną būtų leista paskelbti ir jo 
pavardę”. Visų lietuvių širdyse 
tie popiežiaus žodžiai nuskam
bėjo kaip didžios vilties ženk
las. kad nepaskelbtasis kardino
las gali būti vienas iš Lietuvos 
vyskupų. Tą viltį netiesiogiai 
patvirtina didžiosios pasaulinės 
spaudos dienraščiai, radijo ko
mentatoriai ir net paskiri dva
siškiai. Šventasis Tėvas toliau 
pažymėjo, kad su naujaisiais 
kardinolais dabar jų kolegijoje 
yra 135: 70 Europoje, 40 Pietų 
ir Siaurės Amerikoje, 12 Afri
koje, 10 Azijoje ir 3 Australi
joje bei Okeanijoje.

Kl. Razminas

LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka Įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime dideli pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namą telefonas 278-4529

YONGE MEMORIALS LTD
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Dovi,villa ir Eglintao) 

Tol. 487-2147, voliotais 445-«955 
MaiitrHka* darbas, polka, liatavilM projektai 

ESTŲ paminklų MHMpv*



Užsienietis profesorius Vilniuje
Pogrindžio žurnalas "Alma Mater" 1979 metų liepos- 
rugpjūčio numeryje apie prof. Algirdo-Juliaus Greimo viešnagę 

Vilniaus universitete (ištrauka iš L. Rūtenio straipsnio)

Tarybinėje spaudoje apie 
mūsų Greimo viešiejimą, pa
skaitas, kurias turėjo skaityti 
mokslininkas, kaip ir reikėjo ti
kėtis, nutylėta. Apie tai nebuvo 
rašoma net ir Greimui atvykus 
bei skaitant paskaitas. Nėra 
abejonės, kad šio mokslininko- 
lietuvio viešėjimas tarybinei 
valdžiai labai buvo nepageidau
tinas, nemalonus, bet kadangi 
Greimas visdėlto įeina į “TSRS 
— Prancūzijos kultūrinio ben
dradarbiavimo” sferą, kadangi 
įvyko L. Brežnevo — Ž. Esteno 
susitikimas “savitarpio suprati
mo dvasioje”, tai, matyt, susi
taikyta su ta mintimi, kad ge
riau leisti Įvykti tam “pasikeiti
mui kultūriniais mainais”. Bet 
tarybų valdžia nebūtų tarybų 
valdžia, jei ir po tokio sprendi
mo nedirbtų savo "darbo”, apie 
kuri ir šiek tiek pakalbėsime.

Jau buvo sakyta, kad buvo 
stengiamasi kaip galima nutylė
ti, užslėpti Greimo viešnagę. 
Bet, deja, šita visur ir visada 
tarybinių pareigūnų naudojama 
priemonė nedavė patenkinančių 
rezultatų. Apie atvykusį Greimą 
ir net jo skaitomas paskaitas iš 
lūpų Į lūpas ėjo žinia ne tik un
to sienose, bet ir po visą Vil
niaus miestą. Visokiais būdais 
sužinoję, kada ir kur vyks pa
skaitos, traukė gausūs būreliai, 
nebūtinai turi tiesioginį ryšį su 
un-tu. Štai jau pati pirmoji Grei
mo paskaita “Tautosaka ir mi
tologija” sutraukė tiek klausy
tojų, kad paskaitai skaityti audi
torija atrodė juokingai maža: ji 
negalėjo sutalpinti nė trečdalio 
žmonių. O klausytojai dar vis 
plaukė. . . Reikėjo jieškoti išei
ties. Išeitį surado patys klausy
tojai — jie pastebėjo tuščią sa
lę. Tokiu būdu pirmoji paskaita 
įvyko maždaug pakenčiamose 
sąlygose. O antroji? Čia jau ėmė 
veikti “tarybų” valdžia. . . 
. . . Klausytojai vėl rinkosi į tą 
pačią Aktų salę. Teisingiau, prie 
salės. . , O ant jos durų kabojo 
prismeigtas “raštelis” — su ran
ka užrašytu raudonu rašalu už
rašas. Pateikiame ištisai: “Prof.
A. Greimo paskaita ‘Sovijaus 
mitas' Aktų salėje V. 15 d. 18.30 
vai. neįvyks”.

Kaikas tekstą suprato, kad 
nurodytu laiku neįvyks, t. y. pa
skaita bus pagal naują kokį nors 
skelbimėlį, ir grįžo namo. Bet 
buvo nemažai tokių, kurie žūt 
būt norėjo sužinoti, kodėl neį
vyks, kada ir kur įvyks, nes įta
rimą kėlė skelbimėlis. nieko 
daugiau nesakąs. Kaip tik tiems 
ir pavyko sužinoti, kad paskaita 
bus skaitoma, bet. . . Centri
niuose un-to rūmuose, iki kurių 
du kilometrai kelio, nesant ki
tokio susisiekimo, kaip. . . pės
tute. Bet entuziastų buvo gana 
daug. Kaip profesorius Greimas 
skaitė paskaitą, sunku pasakyti. 
Bet nedidelė auditorija buvo 
sausakimšai perpildyta, daugy
bė klausytojų spietėsi aplink 
profesorių, kita dalis gaudė žo
džius koridoriuje. . . Tuo tarpu 
minėta salė stovėjo tuščia. Beje, 
apie jos duris šlaistėsi įtartini 
tipeliai, kaikurie apsimetę nepa
tenkintais, bet lengva buvo 
įspėti KGB stilių. . .

Kas gi atsitiko? Nieko ypatin
go. Į universiteto vadovybę iš 
CK buvo pasiųstas signalas, ir 
tuoj pat “buvo imtasi priemo

nių”. Žinoma, nuo to laiko prof. 
Greimui jau teko skaityti liku
sias paskaitas mažytėse audito
rijose, kurios nebegalėjo sutal
pinti nė mažos dalies tų klausy
tojų, kurie ryžosi iš pradžių pa
sidžiaugti bent tomis keliomis 
paskaitomis, kurias galėjo iš
girsti iš lietuvio — pasaulinio 
garso mokslininko lūpų, kai tuo 
tarpu svetimų šalių žmonės 
lengvai, normaliomis sąlygomis 
gali semtis žinių.

Vos Greimui atvykus į Lietu
vą, atsirado norinčių “paglobo
ti” (Churginas, teikęs peraugų 
Gestapui, kaip šiuo metu tebe- 
teikia tokias pat paslaugas 
KGB). Vėliau pasirodė ir “re
porterių” bei “fotografų”. Aiš
ku, bus galima ir parašyti, tik 
ne tuoj, p po mėnesio kito, ir, 
žinoma, tik “Gimtajam krašte" 
kažką panašaus, ką skaitome 
knygelėje “Ta pati ir visai ki
ta”. Greimas jau bus toli, nebe
reikės budriai sekti, su kuo kal
ba, su kuo susitikinėja. . .

A. J. Greimas, vykdamas į 
Lietuvą, norėjo pasidairyti, pa
sirinkti medžiagos iš lietuvių 
tautosakos lobyno, iš surinktos 
visos tautos pastangomis tauto
sakos, dabar sukrautos Lietuvių 
kalbos institute, kurio vadovas 
K. Korsakas. Tokia prof. Grei
mo pastanga galime tik džiaug
tis. Juk jis, panaudodamas lie
tuvių tautosaką savo moksli
niuose darbuose, keliančiuose 
susidomėjimą pasaulio moksle, 
tuo pačiu populiarina ir parodo, 
kokia svarbi ir turtinga mūsų 
tautos kūryba. Deja, pasirodo, 
kad ir šioje srityje tokia inten
cija "tarybų” valdžiai labai ne
pageidautina. Čia ji “ėmėsi 
priemonių". Beje, čia buvo žy
miai lengviau: instituto vadovu 
yra Korsakas. . . Gi šiam dema
gogijos užtenka, kaip ir paklus
numo: tuoj pat “užsuko” biuro
kratinį aparatą. Kadangi Grei
mo laikas ribotas, tai Korsakas 
jį pasiuntė į universiteto rek
toratą, kad šis “prašytų” Moks
lų akademiją, gi Mokslų akade
mija savo ruožtu "kreiptųsi” į 
“jo, t. y. Korsako, vadovaujamą 
institutą“. Tada Korsakas “pa
žiūrėsiąs”. . . žodžiu, prof. Grei
mui neteko dirstelėti į mūsų 
tautos kūrybą. Sunku tiksliai 
pasakyti, kaip jautėsi prof. 
Greimas, bet žinantiems šį rei
kalą toks elgesys su pasaulinio 
garso pasiekusiu lietuviu — 
mokslininku yra perdaug šlykš
tus.

Teko jausti, kad prof. Grei
mas paliko savo gimtą šalį, mū
sų ALMA MATER nepergeriau
sios nuotaikos, prislėgtas. Bet 
tikėtina, kad profesorius daug 
ką suprato, o dar daugiau paju
to. . . Ir, reikia manyti, ši jo 
viešnagė, kaip niekada anksčiau, 
paryškino, kad Lietuvai atsto
vauja pačioje Lietuvoje ne tie. 
kurie oficialiai vadina save “at
stovais“. Taigi, ir tų “atstovų" 
šlykštūs darbai nieko bendro 
neturi su Lietuva. (. . .)

Baigdami šias pastabas apie 
prof A. J Greimo viešnagę mū
sų Universitete, norėtume pa
linkėti jam ne tik vaisingo dar
bo, plėšiant mokslo dirvonus, 
bet ir visą laiką turėti prieš 
akis savo tautą, savo tautos žmo
nes, jos rūpesčius ir jos likimą.

Toronto Parkdale rajono šimtmečio šventėje, drauge su kitomis grupėmis, dalyvavo ir lietuviai Nuotr. St. Dabkaus

Mokiniai mažėja, rūpesčiai didėja
Tryliktoji Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lituanistinių mokytojų studijų savaitė
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PRANEŠIMAS IŠJ>. AMERIKOS

Simas Kudirka Kolumbijoje

AUŠRA M. JURAŠIENE kalba Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviams 
apie kultūrinius varžtus okupuotoje Lietuvoje Nuotr. K. Cikoto

Šiemet ji įvyko Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte. Maine, JA Valsty
bėse ir truko nuo liepos 7 iki 
15 dienos.

Naujas vadovėlis
Dvi pirmąsias dienas lekto

rius ir vadovėlių autorius A. 
Rinkūnas supažindino mokyto
jus su savo ką tik išėjusia va
dovėlių serija “Ar kalbate lie
tuviškai", skirta lietuviškai ne
mokantiems nuo vaikų darželio 
iki suaugusių, lankančių lietu
vių kalbos klases įvairiose mo
kyklose ir kursuose. Tai buvo 
ne tik paskaitos su iliustracijo
mis, bet ir praktiškieji mokyk
liniai darbai, pačiam prelegen
tui esant mokytoju, o savaitėje 
dalyvavusiems — mokiniais. 
Buvo išbandytos trys parodo
mosios pamokos: 1. su "vai
kais" nuo 6 iki 8 metų. 2. su 
"mokiniais" nuo 8 iki 12 metų 
ir 3. su suaugusiais.

Pirmojoje grupėje eita fone
tika ir dirbta su darbo sąsiuvi
niu A — savotiška spalvojimo 
knygele, čia "vaikai", nemo
kantieji geriau rašyti jokia kal
ba. mokėsi lietuviškai žodžiu, 
pasinaudojant vadovėlyje ir 
darbo sąsiuvinyje A esančiais 
paveikslėliais.

Antroje grupėje buvo moki
niai maždaug pradžios mokyk
los vidurinių skyrių aipžiauš. 
Jie. dirbo su vadovėlių ir dar
bo sąsiuviniu B, pasirinkę te
mą apie dvibalsius.

Trečiajai grupei numatyta pa
moka iš vadovėlio ir darbo są
siuvinio C (dviem kalbom) dėl 
laiko stokos turėjo būti sutrum
pinta. Tema buvo ne iš fone
tikos. bet iš skaitymų, pasirin
kus straipsnelį “Mūsų virtuvė”.

Ta proga lektorius rodė, kaip 
naudotis vadovėlio gale esančiu 
žodynu, o taip pat kaip vado
vautis "Mokytojo vadovu”, ku
riame yra kiekvienai pamokai 
skirti metodiniai patarimai mo
kytojui. Atsakydamas į vieną iš 
daugelio klausimų. A. Rinkūnas 
nurodė, kad jau pradėti paruo
šiamieji darbai išleisti magne
tofoninių juostelių seriją, ap
imančią visą vadovėlio kursą, 
kuris sutalpintas į 112 pamokų.

Vakare įvyko literatūros va
karas. kuriame dalyvavo poetai 
St. Santvaras, kun. L. Andrie- 
kus ir A. Gustaitis.

Daug moko, mažai auklėja
Trečiosios dienos tema buvo 

"Bendruomeninis ugdymas mo
kykloje ir Bendruomenės vaid
muo švietime”.

Temą pradėjo mokyt. T. Ge
čienė, iškeldama tris proble
mas: persilpną jaunųjų tėvų 
domėjimąsi lietuviškąja visuo
menine veikla, persilpną pačių 
mokytojų, ypač jaunųjų, daly
vavimą visuomeniniame darbe, 
ir permenką ryšį tarp mokyk
los ir bendruomenės. Jeigu vai
kai nemato patraukiančių pa
vyzdžių iš vyresniųjų, tai ir pa
tys lieka abejingi.

Antrasis kalbėtojas ta tema 
buvo dr. J, Girnius, pasisakęs 
kalbąs ne kaip mokytojas, bet 
Kaip tėvas. Mokyklos krizė atei
na iš krizės tėvuose, o visa tai 
ateina iš pasaulį apėmusios 
dvasinės krizės. Visame pasau
lyje šiuo metu vyksta žmogiš
kųjų vertybių nykimo proce
sas. Ir taip praradome didelę 
dalį viduriniosios kartos. Tiesa, 
joje dar turime kiek vadų, bet 
trūkstame kareivių. Dvasinių 
vertybių menkėjimo proceso 
eigoje ypač nukentėjo skaityba, 
kuri yra dvasinio gyvenimo 
raktas. Tai liečia visus, neiš
skiriant nė mūsų pačių: be lie
tuviškosios skaitybos negali bū
ti ir tvirtos lietuvybės.

Diskusijose buvo bandoma 
jieškoti priemonių pakelti lie
tuviškajai skaitybai. Tarp kit

ko, buvo priekaištų ir rašyto
jams, kurie mažai tesukuria be
letristikos. tinkančios išeivijos 
vaiko žodynui.

Poetas ir aktorius Antanas 
Gustaitis pabėrė eilę pesimisti
nių minčių, kurias galima bū
tų susumuoti vienu sakiniu: 
"Viskas griūva".

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirm. inž. Alg. 
Gečys, ką tik atvykęs į suvažia
vimą ir jame aktyviai reiškęsis 
iki pat pabaigos, iškėlė prie
kaištą. kad mokykla daug lie
tuviškųjų dalykų išmokė, bet 
permažai lietuviškai auklėjo. 
Savo kalboje jis buvo žymiai 
optimistiškesnis už A. Gustai
tį. Jis pasidžiaugė visa eile vi
suomeninio darbo sričių, kurias 
dabar jau atlieka patys buvę 
mūsų mokyklų mokiniai: šiuo 
metu jie vadovauja savo pačių 
paruoštam jaunimo kongresui, 
redaguoja "Pasaulio Lietuvį" ir 
pan.

Tos dienos vakare mokyt. Vi
talius Matulaitis iš Kanados su
pažindino savaitės dalyvius su 
jo ir Adelės Ahromaitienės (iš 
Toronto: paruoštomis vaizdingu
mo priemonėmis: rodomosiomis 
kortelėmis, žaidimais ir moko
mosiomis knygelėmis. Mokyt. 
Rasa Soliūnailė pamokė mus 
pirmojo skyriaus dainelių, ku
rios tinka ir lietuviškai nemo
kantiems. žadėjo tų dainelių 
rinkinį išleisti atskira knygele.

Skaitiniai ir mokiniai
Ketvirtadienio tema buvo 

"Skaitinių tinkamumas mūsų 
mokykloje”. Pagrindinis prane
šimas ta tema buvo paruoštas 
dr. Mirgos Girniuvienės ir per
skaitytas mokyt. Onos Girniu
vienės. Buvo daugiau kalbama 
apie III, IV, V pradžios mokyk
los skyrius ir pageidauta, kad 
jiems būtų daugiau paruošta is
torinių dailiųjų skaitinių, o taip 
pat pabrėžta jau vakar prisimin
tas pageidavimas rašytojams 
nepamiršti dabartinių išeivijos 
vaikų kalbos pajėgumo.

Diskusijose nukrypta į šiuo 
metu JAV-bėse naudojamus va
dovėlius. iškeliant jų pliusus ir 
minusus bei padarant pageida
vimų naujai ruošiamiems vado
vėliams.

Mokytis lietuviškai?
Penktadienio rytą dr. 1. Užgi- 

rienė, ką tik atskridusi iš psi
chologų suvažiavimo Europoje, 
iškėlė eilę phichologinių min
čių apie vaiką. Neužmirština, 
kad vaikas nuolat keičiasi ne 
tik fiziškai, bet ir psichiškai. Jis 
veikia sekdamas kitus, o tą jo 
veiklą riboja žinojimas tos veik
los konkrečių tikslų. Dažnai vai
kui nesuprantama, kodėl jis tu
ri mokytis lietuviškai. Gal tam 
padėtų paaiškinimas, kad lie
tuviškasis mokymasis nėra kas 
nors atskiro, bet tik bendrojo 
žmogiškojo mokymosi dalis. 
Lietuviškojo mokymo anksty
vesnieji tikslai, paremti senti
mentaliai romantiniais prisimi
nimais dabarties vaikui jau 
daug mažiau tereiškia.

Diskusijose daugiausia buvo

kalbama apie drausmę mokyk
loje. Prieita ši išvada: pagrindi
nės drausmės priemonės nėra 
formalios, bet jausminės, vei
kiančios kalbant iš širdies į šir
dį.

Popietinėje penktadienio se
sijoje buvo gvildenamas moky
tojų paruošimo klausimas, ku
riam vadovavo JAV LB švieti
mo tarybos inspektorius ir šios 
savaitės organizatorius A. Ma
sionis. Buvo peržiūrėtos ir 
svarstytos visos galimos moky
tojų ruošimo priemonės, prade
dant vietinio pobūdžio studijų 
dienomis ir baigiant vasaros 
kursais. Pedagoginiu Lituanis
tikos Institutu bei idėja turėti 
lituanistikos katedrą prie ku
rio nors veikiančio universiteto. 
Taip pat pasisakyta "Švietimo 
Gairių" reikalais.

Šeštadienis pradėtas svarsty
mais apie lituanistinių mokyk
lų ateitį, turint galvoje mažė
jantį mokinių skaičių. Pažiūrė
ta į daugelį to liūdno fakto prie
žasčių: bendras gimimų mažėji
mas, lietuvių išsikėlimas iš di
desnių centrų, kylantis abejoji
mas lituanistinio švietimo rei
kalingumu ir dėlto didėjantis 
lietuviškai nekalbančių moki
nių skaičius. Bene praktiškiau
sias pasiūlymas, vėliau patekęs 
į rezoliucijas, buvo mokyt. Ka- 
veckienės pageidavimas, kad nė 
viena lietuvė motina, kur ji be
gyventų. nebūtų palikta be lie
tuviškojo dėmesio ir vyresnių
jų globos.

Tos dienos popietėje buvo iš
klausyti mokyklų pranešimai, 
Pažymėtina, kad šioje studijų 
savaitėje, po daugelio metų, da
lyvavo Čikagos Kristijono Do
nelaičio mokyklos vedėjas J. 
širka su keliais mokytojais. 
Buvo parodyti ir tos mokyklos 
išleisti vadovėliai bei darbo są
siuviniai. Iš Kanados praneši
mus padarė Hamiltono mokyk
los vedėjas K .Mileris, Londo
no — L. Eimantas, Montrealio 
— M. Jonynienė, Toronto — 
Gudaitienė ir augštesniųjų lit. 
kursų vedėjas A. Rinkūnas.

Pažymėtina, kad keturių po
piečių metu kun. J. Vaišnys, 
SJ. supažindino dalyvius su ra
šybos reforma dabartinėje Lie
tuvoje ir įstatymu padaryta pri
valoma. Tuo reikalu suvažiavi
mas priėmė nutarimą, prašyda
mas Lituanistikos Institutą tą 
dalyką peržiūrėti ir padaryti re
komendacijas.

Studijų savaitės uždaryme 
kalbėjo JAV LB krašto valdy
bos pirm. inž. Alg. Gečys, JAV 
švietimo tarybos pirm. B. Juo
delis, Kanados LB švietimo ko
misijos pirmininkui atstovavęs 
K. Mileris, vasarvietės šeimi
ninkų vardu — kun. L. And- 
riekus ir savaitės organizato
rius A. Masionis. Mokyt. L. 
Eimantas visus juokino links
mu laikraštėliu. K. M. A. R.

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

P. TOTORAITIENĖ

Žinome, kad Simas Kudirka, 
lydimas inž. Romo Kasparo, šią 
vasarą lankys Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijas. Tikėjomės, 
kad jie aplankys ir mažą lietu
vių grupę Medelline. Ir tikrai, 
birželio pradžioje, stud. Gina 
Gaurišaitė gavo laišką iš agr. 
Vacio Zlotkaus su pranešimu, 
kad lauktume Simo Kudirkos 
Medelline, birželio 20, 21. 22 
dienomis, nes, pagal jų sudaly
tą planą, Kolumbija yra pasku
tinioji jų nustatytame kelionės 
tvarkaraštyje. Jie jau esą aplan
kę Venecuelos, Brazilijos. Urug
vajaus ir Argentinos lietuvių 
kolonijas.

Simas Kudirka yra brangus 
svečias viso pasaulio lietuviams, 
brangus jis yra ir mums vi
siems. todėl su dideliu nekant
rumu laukėm jo atvykimo, ypač 
jo kalbų. Ruošėmės visi jį ir jo 
palydovą Romą priimti su tik
ru lietuvišku nuoširdumu. Štai 
jau birželio 19 d.; rytoj, apie 11 
v. ryto, vyksime jų pasitikti į 
aerodromą, bet naktį telefonu 
mums pranešama, kad jie pas 
mus atvyks viena diena vėliau 
dėl S. Kudirkos pasirodymo te
levizijoj Bogotos mieste.

Programa, kurią iš anksto 
buvome nustatę ir atspausdinę 
bei visiems išdalinę, dabar jau 
pasikeičia — ji sutrumpinama. 
Nors apie Simo Kudirkos pasi
rodymą televizijoj Medellino 
lietuviai nieko nežinojo, bet, at
sitiktinai klausydami vakarinių 
užsienio ir vietos žinių, išgirdo
me ir su juo trumpą pasikalbėji
mą bei pamatėme jį patį ekra
ne. Visa tai buvo gana įdomiai 
ir sumaniai padaryta.

Pradžioje buvo parodytas že
mėlapis Atlanto pakraščių ties 
Bostonu. Televizijos pranešėjas, 
jį rodydamas, paaiškino, kad 
čia. netoli Bostono, vienas lie
tuvis jūrininkas jieškojo lais
vės, pabėgdamas iš rusų žvejų 
laivo į Amerikos pakrančių sar
gybos laivą. Rusams reikalau
jant. jis amerikiečių buvo grą
žintas ne tik į rusų laivą, bet ir 
į Lietuvą, kuri yra dabar Sovie
tų Sąjungos respublika, prievar
ta okupuota rusų. Už bandymą 
pabėgti Simas buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo.

Čia pat pasirodė ekrane ir pats 
Simas Kudirka: nedidelio ūgio, 
liesas, gerokai išblyškusio vei
do. Pranešėjas jį paklausė: “Si
mas Kudirka, ar Jūs bėgdamas 
iš sovietų laivo, kentėdamas ke
letą metų sunkų kalėjimo rėži
mą ir pagaliau atsidūręs laisva
jame pasaulyje, tikrai atradote 
savo trokštamą laisvę?” Jam Si
mas su ramiu, bet tvirtu balsu, 
lietuviškai atsakė: “Taip aš at
radau laisvę ir net dar dau
giau”.

Čia pat jo atsakymas išverčia
mas į ispanų kalbą, paaiškina
ma, kad viso laisvojo pasaulio 
lietuviams protestuojant ir rei
kalaujant Simui Kudirkai lais
vės, jis buvo išleistas iš kalėji
mo ir priimtas į JAV su visa 
šeima — motina, žmona ir duk
ra. Bet tai įvyko tik po trejų 
sunkių kalėjimo metų.

Po to pranešėjas parodė S. 
Rusijos žemėlapį su 180 koncen
tracijos stovyklų, išmėtytų di
deliam plote, ypač Sibire, ir sa
kė, kad jose buvo išnaikinta 
700.000 žmonių. O kur visi kiti 
kalėjimai, psichiatrinės ligoni
nės ir jų aukos? Nors ši žinutė, 
perduota per Kolumbijos pa
grindinę stotį, buvo trumputė, 
užtrukusi gal 5-8 minutes, bet 
vietiniams žmonėms padarė di
delį įspūdį, o mums, lietuviams 
staigmeną.

Rytojaus dieną, išlaukę aero
drome geras tris valandas, su
laukėme savo svečių — Simo 
ir jo palydbvo inž. Romo Kaspa

ro. Bogotoje jie susitiko su lie
tuviais ir jiems, kaip ir mums, 
papasakojo Simas savo išgyve
nimus rusų okupuotoje Tėvynė
je ir kalėjimuose. Jis taip pat 
priminė po visą pasaulį išsi- 
sklaidžiusiems lietuviams jų už
davinius.

Simas buvo nuvežtas j didžiu
lio katalikiškos krypties dien
raščio "EI Colombiano" patal
pas, kur jo laukė pasikalbėjimui 
vietinė žurnalistė. Po to nuvyko 
į viešbutį, paliko savo daiktus ir 
atvyko į Consolatos salę paskai
tai, kur jo jau laukė apie 30 vie
tos lietuvių.

Simas buvo sutiktas audringu 
plojimu. Visiems su juo pasi
sveikinus, dr. Gaurišas pristatė 
juos susirinkusiems, papasako
damas trumpai nueitą Simo Ku
dirkos kančios kelią. Jis taip pat 
priminė, kad savo tarpe turime 
ir didelį jaunimo veikėją inž. 
Romą Kasparą. Simo Kudirkos 
kalbos klausėmės su didžiausiu 
dėmesiu, gaudydami kiekvieną 
jo žodelį apie gyvenimą Lietu
voje, apie jo turėtus vargus. Pa
skaita truko per 2 valandas, bet 
visi dar norėjom daug ko pa
klaust ir paprašyt papasakot, 
bet rimtas dr. Gaurišo žvilgsnis 
parodė, kad jau gana, reikia 
jiems leist pailsėt.

Sekančią dieną, penktadienį, 
esant labai gražiam orui, išvy
kome užmiestin į kalnus — p. p. 
Kupščių ūkį, kuriame pralei
dom su jais visą dieną. 10 v. r. 
kun. N. Saldukas, seselių sele- 
ziečių koplytėlėje atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė trumpą lietuvišką 
pamokslą, nes tą dieną Kolum
bija minėjo krašto paaukojimą 
švč. Jėzaus Širdžiai, kuris čia 
yra švenčiamas su didelėmis iš
kilmėmis. Tą dieną pats Kolum
bijos prezidentas perskaito pa
aukojimo aktą, lydimas val
džios ir kariuomenės atstovų. Ir 
tai daroma kasmet.

Po pamaldų, dar vis neduoda
me Simui ramybės, klausdami 
jį apie viską ir visur, o jis su 
savo įprastu ramumu ir kantry
be mums atsakinėja, pasakoja 
ir pasakoja. . . Pasklidę po p. p. 
Kupsčių namus, sodus ir daržus, 
šviečiant skaisčiai Kolumbijos 
saulutei, padarėme su mūsų 
svečiais daug nuotraukų. Galų 
gale mus sušaukia į salonėlį, kur 
dr. Gaurišas taria padėkos žodį 
Simui Kudirkai už apsilankymą 
pas mus, už paskaitą ir už visus 
taip naudingus patarimus, įteik
damas jam dovanėlę nuo KL 
Šalpos Fondo ir čia esančių lie
tuvių. Stud. Gina Gaurišaitė pa
dėkojo inž. Romui Kasparui Me
dellino jaunimo vardu už jo 
nuolatinį darbą su lietuvišku 
jaunimu ir linkėjo tęsti jį dar 
bent 20 metų. Ta proga ji taip 
pat padovanojo jam specialią 
kolumbietišką dovanėlę. Po to 
buvo pietūs o po jų svečiai išvy
ko, nes norėjo dar tą pačią die
ną pasiekti Bogotą, iš kurios se
kantį rytą turi grįžti į Niujorką.

S. m. balandžio mėnesį turė
jome stygų kvartetą “Vilnius” 
iš Lietuvos. Jų koncerto išklau
syti susirinkome nemažas lietu
vių būrelis. Tai buvo mums ir 
vietiniams puikus, gerai profe- 
sijonalų paruoštas koncertas. 
Po koncerto Medellino lietuvių 
vardu jie buvo pasveikinti. Au
dronei Vainiūnaitei, kvarteto 
vadovei, buvo įteikta pora gėlių 
puokščių.

S. m. liepos pradžioje išlei
dom 4 Kolumbijos jaunimo ats
tovus į Europoje įvykstantį IV 
PL Jaunimo Kongresą, būtent: 
stud. Giną Gaurišaitę, agr. Vacį 
Zlotkų, Algį Trakimą ir Vacį 
Trakimą.

• NAUJAM prenumeratoriai “Tė
viškės žiburiai” — tik *10 metama. 
Reguliari prenumerata — *14.

Davis Knox ir Regina 
(Stočkutė) Knox 
kviečia visus atsilankyti j v 

“THE HALFWAY
HOTEL”,

GRANDE POINTE, Ont.
(519) 352-6008
Patogūs kambariai ir geras maistas._ __ 
Vasarų ideali vieta žvejoms, medžiotojams, 
vandens sportininkams, žiemų — poledinei 
žūklei, motorinių rogių sportui (skidooing).

Visada — užeiga su muzika, šokiais.

M'lchillV B.»

Padėka
Šių metų birželio 27 dienų Bostone tragiškai mirė

a+a Janina Navickienė
Velionės seserų, savo ir visų giminių vardu nuošir

džiai dėkoju visiems jos draugams ir pažįstamiems, lan
kiusiems jg laidotuvių namuose, dalyvavusiems Mišiose 
ir laidotuvių apeigose. Dėkoju visiems už gėles bei pini
gines aukas Lietuvių Fondui.

Ačiū kun. A. P. Baltrušiūnui už rožinį, Mišias lie
tuvių bažnyčioje, prasmingą pamokslą ir palydėjimą į 
paskutinę poilsio vietą.

Ypatinga padėka poniai S. Galdikienei už jos glo
bą, rūpesčius ir paruošimą polaidotuvinių vaišių. Ačiū 
p.p. Minkams už paminėjimą lietuviškoje radijo valan
dėlėje.

Danutė Cerlkienė
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© PAVERGTOJE TEVYffiJE
VILNIUS — NIDA

Tiesioginis autobusas birželio 29 
d. sujungė Lietuvos sostinę Vilnių 
su Nida. Tai viena ilgiausių susisie
kimo linijų Lietuvoje, turinti 379 
kilometrus. Iš Vilniaus stoties auto
busas išvažiavo 9 v.r., o Nidą pasie
kė 4 p.p. Trumpi autobuso sustoji
mai numatyti Elektrėnuose, prie IX 
Kauno forto, Raseiniuose ir Rietave. 
Iš Klaipėdos jis važiuoja kelto link 
Ir per Juodkrantę, Pervalką, Prei
lą atvyksta Nidon. Bilietus kelionei 
j Nidą galima nusipirkti iš anksto, 
bet jie parduodami tik tiems as
menims, kurie gyvena Neringoje, 
turi leidimus įvažiuoti | tą gamtos 
draustini ar vyksta su kelialapiais 
| poilsio namus. Nida yra paskuti
nis Lietuvos miestas, neturėjęs tie
sioginio susisiekimo su Vilniumi.

KARO PALIKIMAS
Roklškiečio P. Prascieniaus pra

nešimu “Tiesos" 146 nr., Minkūnų 
kolchozo pelkę prie Jūžintų vieną 
ankstyvą rytą sudrebino stiprus spro
gimas. Tuo metu pelkėje darbavosi 
Rokiškio mechanizatoriai, raudami 
krūmus. P. Prascienius rašo: “Ne
toli buvęs traktorininkas Vladas Ru
zas, parblokštas stiprios oro ban
gos, spėjo pamatyti, kaip j viršų šok
telėjo Vytauto Švedo kelmarovė. Pri
bėgo artyn. Prie išraustos duobės 
gulėjo traktorius. Aplinkui mėtėsi 
jo detalės, juodo durpyno gabalai. 
V. Ruzas puolė prie sulamdytos ka
binos, ištraukė Iš Jos darbo draugą 
be sąmonės. Susirinko kiti meliora
toriai. Nukentėjus) nugabeno į Ro
kiškio ligoninę ..Tada buvo pri
siminta, kad šiose apylinkėse 1944 
m. vasarą vyko kautynės tarp vokie
čių ir sovietų dalinių. Septynias to
nas sverianti V. Švedo kelmarovė 
užvažiavo ant prieštankinės minos, 
durpyne išgulėjusios 35 metus. Iš 
Vilniaus atvykę karinio dalinio spe
cialistai su savo vadovu V. Ciuvilo- 
vu patikrino visą numatytą nusau
sinti lauka, bet daugiau sprogmenų 
nerado. V. Švedas baigia sveikti ir 
netrukus vėl grjš j durpyną.

KAUNO KOMITETE
Kauno miesto kompartijos komi

tetas birželio 12 d. aptarė partinių 
organizacijų uždavinius, kuriuos iš
kelia sovietų kompartijos centro ko
miteto nutarimas "Dėl tolesnio ideo
loginio, politinio auklėjimo darbo 
gerinimo". Pranešimus padarė Kau
no kompartijos komiteto I sekr. V. 
Mikučlauskas, iš Vilniaus atvykęs 
kompartijos centro komiteto propa
gandos ir agitacijos skyriaus vedė
jas J. Kuolelis. Iš jų paaiškėjo, kad 
Kaune rengiamos visuotinės politi
nės dienos, įmones bei įstaigas lan
ko žymieji partiečiai, ideologines 
problemas aiškina didžiulė 11.000 
propagandistų armija. Ryšium su 
perėjimu į kitą darbą iš Kauno kom
partijos komiteto buvo atleistas II 
sekr. A. Brazaitis, o jo vieton pa
skirtas J. Jaruševičius.

Du sambūriai vienoje šventėje
"Gyvataras" Los Angeles jaunimo šventėje

Š.m. birželio 24 d. Los Ange
les jaunimo ansamblis “Spindu
lys” iškilmingai paminėjo savo 
veiklos 30 m. sukaktį, suruoš- 
damas lyg ir mažąją dainų bei 
tautinių šokių šventę puošnioje 
Hollywood Palladium salėje.

šventė prasidėjo šv. Mišiomis 
šv. Kazimiero šventovėje. Prel. 
J. Kučingis gražiai pasveikinio 
viešintį Hamiltono “Gyvatarą” 
ir "Spindulį”. Pamaldų metu 
giedojo parapijos choras vad. 
Br. Budriūno, ir sol. J. Ceka- 
nauskienė.

“Spindulys” gal yra vienin
telis ansamblis, kuris kartu su 
vaikų, jaunesniųjų, vyresniųjų 
bei pirmūnų grupėmis turi ir 
gana stiprų mišrų jaunimo cho
rą. Ansambliui 30 metų vado
vauja O. Razutienė. Tautinių 
šokių grupėms jai daug talkina 
dukra Danguolė Razutytė, o 
chorą paruošti ir diriguoti pa
deda muzikai — Br. Budriūnas, 
G. Gudauskienė, A. Polikaitis, 
R. Apeikytė, O. Barauskienė. 
Atrodo, kad visi labai vieningai 
ir gražiai dirba, nes juos jungia 
bendras tikslas — suruošt kaip 
galint tobulesnį koncertą ir 
jungti jaunimą dainos bei tau

Hamiltono “Gyvataro” vadovė GENOVAITE BREICHMAN1ENĖ (kairėje) 
ir joa padėjėja IRENA JOKCBYNIENĖ su preL JONU KUCINGIU, suren
gusia Lietuvių Dieną Los Angeles mieste, kur dalyvavo ir “Gyvataras”

AKMENŲ MUZĖJUS
Lietuvos akmenų muzėjų Mosėdy

je, Skuodo rajone, įsteigė gydyto
jas Vaclovas Intas, šioje vietovėje 
gyvenantis apie 20 metų ir vis ren
kantis akmenis. Jie sutelkti 34 hek
tarų plote iš nusausinamų Lietuvos 
laukų ir pamiškių. Iš viso muzėjus 
turi apie 5.000 įvairių akmenų, pra
dedant kilograminiu nykštuku ir 
baigiant 10 tonų sveriančiu milžinu. 
Savo išvaizda muzėjus primena bota
nikos sodą, nes V. Intas čia užveisė 
apie 2.500 rūšių įvairių augalų, gau
tų iš Karelijos, Užbaikalės, Kauka
zo kalnų, Usurio taigos ir netgi Ku
rilų salų. Tvenkiniuose žydi įvairia
spalvės vandenų gėlės, plaukioja žu
vys. Aplink tvenkinius vaikščioja po
vai ir fazanai. Sį privačia iniciatyva 
įsteigtą akmenų muzėjų dabar į sa
vo valdas įjungė ir respublikiniu pa
skelbė valstybinis gamtos apsaugos 
komitetas.

MOKYKLŲ ABSOLVENTAI
Mindaugo Milieškos duomenimis, 

paskelbtais “Tiesoje” birželio 30 d., 
400 metų sukaktį švenčiantį Vilniaus 
universitetą šiemet baigė pustrečio 
tūkstančio studentų. Jiems iškilmin
gai įteikti augštojo mokslo diplomai. 
Visos augštosios mokyklos Lietuvje 
šiemet gyveniman išleido apie 10.- 
000 absolventų, o pradedant pokario 
metais — 159.000, kurių kas ketvir
tas yra Vilniaus universiteto auklė
tinis.

VASAROS DARBAI
Respublikinio statybinio studentu 

būrio vadas J. Sijavičius ir komisa
ras R. Murėnas "Komjaunimo Tie
soj” liepos 5 d. prašneko apie tre
čiąjį Lietuvos studentų bei viduri
nių specialiųjų mokyklų moksleivių 
semestrą, kuriuo yra vadinami pri
verstiniai vasaros darbai. Per 28 me
tus jiems duoklę atidavė apie 100.- 
000 Lietuvos studentų Ir moksleivių. 
Pernai vasarą į sąjunginį statybinį 
studentų būrį buvo įjungta 8.100 Lie
tuvos jaunuolių. Šiemet įų skaičius 
padidinamas iki 9.150: Lietuvos teri
torijoje dirbs 6.830, išvažiuojamuo
se būriuose — 1.960, internacionali
niuose būriuose užsienyje — 360. 
Jiems teks atlikti statybos montavi
mo ir specialių darbų už 12,5 milijo
no rublių, kurių tik pusė bus Lietu
vos teritorijoje. Laisvalaikiu studen
tams teks propaguoti sovietinės 
kompartijos XXV suvažiavimo nuta
rimus, naująją Sovietų Sąjungos 
konstituciją, L. Brežnevo knygas 
"Mažoji žemė”, “Atgimimas” ir 
"Plėšiniai". Apie 60.000 uždirbtų 
rublių Lietuvos studentai ir moks
leiviai turės atiduoti Gagarino mies
to statybai Ir komunistinio Vietna
mo paramai. Lektorių grupės įparei
gojamos skaityti 1.500 paskaitų, kon
certinės studentų brigados — su
rengti 800 koncertų vietiniams gy
ventojams.

V. Kst.

tinių šokių sambūryje. Galbūt 
meno kritikas galėjo atrasti 
spragų, nes ruošiant tokio mas
to renginį — sukaktį, reikia 
scenon išleisti visus narius, pri
imti jų klaidas ir gabumus. Bet, 
aplamai imant, šventė praėjo 
labai gražiai ir įspūdingai.

Programa buvo įvairi: pasiro
dė atskiros “Spindulio” grupės 
ir “Gyvataras” pavieniui ir 
bendrame junginyje, sudaryda
mi įvairias kombinacijas bei fi
gūras. Vėliau teko sutikti žmo
nių. kaip paprastai, beviešinčių 
iš Lietuvos. Jiems ašaras spau
dė iškilmingas Lietuvos vėlia
vos įnešimas ir galingai skam
bantis Lietuvos himnas taip to
li nuo tėvynės, kurioje daugu
mui jaunesniųjų net ir melodi
ja jau nežinoma. Taip pat ža
vėjo jaunimo entuziazmas, gra
žūs tautiniai drabužiai, tautiniai 
šokiai ir lietuvių kompozitorių 
choro dainos, kurios jau seniai 
išimtos iš jų repertuaro ir pa
keistos lengvesnės estradinės 
muzikos dainomis.

Sekančią dieną oficialų pri
ėmimą bei vaišes “Gyvatarui” 
ir vyresniajai “Spindulio” gru
pei suruošė generalinis garbės

STEPAS VARANKA

Šiaurės Amerikos vilniečiai, 
jau senokai susibūrę į savo or
ganizaciją, ir šiemet surengė 
tradicini sąskrydį Ontario Pary
žiuje, p. p. Cesnulių sodyboje. 
Dalyvavo 52 asmenys. Iš Čika
gos buvo atvykę — Valerijonas 
Šimkus, Kęstutis Dirkis, Vytau
tas Laugalis, J. Vinciūnas. Kiti 
atstovai atvyko iš St. Catheri
nes, Hamiltono, Delhi, Ročeste- 
rio, Londono, Toronto, Vai Ca- 
rono, Otavos ir kitų vietovių. 
Sąskrydžiui pirmininkauti buvo 
numatytas Albertas Misiūnas, 
lietuviškos radijo programos 
vedėjas Detroite, bet negalėjo 
atvykti laiku. Dėlto pirminin
kauti buvo pakviestas Bronius 
Saplys iš Toronto, sekretoriauti 
— Paulė Ancevičienė-Tamule- 
vičiūtė.

“O Vilniaus neužmiršk. .
Sąskrydį pradėjęs Kanados 

vilniečių s-gos pirm. Stepas Va- 
ranka pareiškė: “Nepaprastai 
džiaugiuosi matydamas tokį gra
žų būrį atvykusių tautiečių iš 
įvairių vietų. Kai yra gerai, no
risi, kad būtų dar geriau. Vil
niečiams būtų nepaprastai ma
lonu, kad prijaučiančiųjų skai
čius didėtų. Tikrų vilniečių 
skaičius mažėja. Vienas kitas 
kas metai iškeliauja į lietuvišką 
Anapilį kur randa amžiną ra
mybę savųjų tarpe.

Vilnius buvo visos Lietuvos 
brangiausias, mieliausias ir pa
slaptingiausias miestas. Prisikė
lusios iš vergijos jaunoji Lietu
vos karta atplėštą iš Lietuvos 
seną Gedimino Vilniaus sosti
nę taip karštai pamilo, kad 
kiekvienas vaikas ir jaunuolis 
kartojo: “Sunkioj kovoj už bū
vį, o Vilniaus neužmiršk lietu
vi”. Vilniaus romantika veikė 
visą Lietuvą. Tai mūsų protėvių 
didybė”.

Sąskrydžio darbotvarkė buvo 
gan ilga, bet įdomi. Po svečių 
pristatymo įvyko žuvusiųjų vil
niečių pagerbimas. Minutės ty
la išklausytas Birutės Pūkelevi- 
čiūtės, “Paskutinis birželis”, 
deklamuojant Elenai Kudabie
nei.

Raštu sąskrydį sveikino cent
ro valdybos pirm. dr. J. šalna, 
dr. J. žmuidzinas, LŠST Vil
niaus Šaulių Rinktinės Kanado
je vardu — pirm. J. šiaučiulis, 
dr. Algirdas Budreckis (buvęs 

konsulas inž. Vytautas Čeka
nauskas puošnioje savo reziden
cijoje. Abudu su žmona soliste 
Janina Budriūnaite - Cekanaus- 
kiene įdėjo daug darbo ir paro
dė nuoširdumo, visai popietei 
atidarydami plačiai savo namų 
duris, čia galbūt ir buvo geriau
sia proga abiejų vietovių jauni
mui suartėti ir susipažinti. Li
kusias keturias dienas jie kartu 
aplankė Hollywoodo ir Los An
geles įžymybes, išnardė Pacifi- 
ko pakrantes. Teko pajusti ir 
akis graužiantį “smogą”, pasi
džiaugti saulėta Kalifornijos pa
dange, vėsiais, gaivinančiais va
karais, bet, svarbiausia, pajusti 
lietuvišką nuoširdumą bei glo
bą. Kiekvienas surado naujų 
draugų ir pažinčių, kurias galės 
vėl atnaujinti tautinių šokių 
šventėse ir jaunimo sąskry
džiuose.

Sveikintinas O. Razutienės 
sumanymas savo šventėn pasi
kviesti svečių iš tolimesnių vie
tovių. “Spindulio” jaunimas tu
ri daugiau įvairumo ir jo ki
tiems suteikia.

“Gyvataras” grįžo atgal pil
nas įspūdžių ir dėkingas Los 
Angeles lietuviams: prel. J. Ku- 
čingiui už gražius sveikinimus 
ir linkėjimus, gen. konsului 
Vyt. Čekanauskui ir poniai, O. 
Razutienei, Danguolei Razuty- 
tei, “Spinduliui” ir visiems, ku
rie globojo, vežiojo ir stengėsi 
kiek galint daugiau parodyti iš 
toli atvykusioms svečiams.

Net ir trumpą laiką paviešė
jus Los Angeles, susidaro įspū
dis, kad toli įsikūrusi lietuvių 
kolonija yra judri, kūrybinga, 
turinti daugelį gabių, energin
gų ir talentingų žmonių įvairio
se srityse. Ištisos šeimos (pvz. 
Polikaičių) yra įsijungusios į 
kultūrinį lietuvių gyvenimą. 
Sėkmės jiems visiems ir toliau 
taip gražiai dirbti bei gyvuoti.

G. B.

BRONIUS SAPLYS iš Toronto, pirmininkavęs S. Amerikos vilniečių sąskry
džiui Paris, Ont. Nuotr. S. Varankos

Lietuvos Tyrimo Instituto iždi
ninkas), baigiąs ruošti su savo 
redakciniu kolektyvu knygą 
“Rytų Lietuva”. Dr. šalna ir V. 
Šimkus yra jau pažadėję knygos 
išleidimui paaukoti po $1000 
gal ir daugiau. Prie to veikalo 
išleidimo bus prašomi visi pri
sidėti. Veikalas bus išleistas 
anglų kalba, vėliau — lietuvių.

Konsulo žodis
Štai ištrauka iš dr. J. Žmui- 

dzino sveikinimo: “Šia proga 
norisi pažymėti, jog aš didžiai 
vertinu tai, kad Jūs, vilniečiai, 
esate susibūrę į savo sąjungą, 
rūpinatės lenkų skriaudžiamais 
trikampiečiais (man regis šis 
naujadaras gali prigyti) ir savo 
patriotine veikla prisidedat prie 
to, kad būtų užtikrinta pastovi 
Vilniaus priklausomybė laisvai 
Lietuvai. Jūsų kėlimas aikštėn 
mūsų kaimynų pasireiškiančių 
ar ateityje galimų kėslų į Vil
nių yra, mano nuovoka, ne tik 
politiškai sveikas, bet ir būti
nas; juk vilniečiai, kaip tokie, 
yra įžvalgiausieji tų kėslų ste
bėtojai”.

Kitų sveikinimai
LŠST Vilniaus Šaulių Rinkti

nė Kanadoje savo raštiškame 
sveikinime rašo: "Jūsų ir mūsų 
tikslai tie patys — atgauti lais
vę Lietuvai jos etnografinėse 
sienose rytuose kartu su Mažą
ja Lietuva ir sostine Vilniumi. 
Be to, dėkojame už prisiųstą 
$100 auką. Pasirašė T. Šiaučiu
lis, rinktinės pirmininkas. Raš
tu buvo gauta sveikinimų iš adv. 
A. Juknevičiaus, K. Barono, A. 
Petkausko, vieno iš pirmųjų 
steigėjų VKLS-gos. Taip pat 
gautas ilgas laiškas iš Stasio Mi- 
siulip, -gyv. Edmontone, Alber
toje. Tis nėra vilnietis, bet, at
gavus Lietuvai Vilnių, tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje Vilniaus 
krašte ir iš vietinių lietuvių gy
ventojų sužinojo apie jų kan
čias lenkų okupacijos metais. 
Jis skiria $1.000 autoriui, kuris 
parašytų knygą apie lenkų sa
dizmą ir jų elgesį su Vilniaus 
krašto lietuviais.

žodžiu sveikino Stepas Jaku- 
bickas, LAS Kanados vietinin- 
kijos ir šaulių Sąjungos atsto
vas.

Pranešimai
Iš įdomesnių pranešimų mi

nėtinas VLIKo tarybos atstovo 
V. Šimkaus apie VLIKo persi
tvarkymą. Esą VLIKo valdyba 
persikelia į Vašingtoną, o tary
ba — į Čikagą. VLIKo atstovas 
pasidžiaugė Tautos Fondo dar
buotojais Kanadoje — J. Vai- 
čeliūnu ir A. Firavičiumi, kurie 
savo pasišventimu sugeba su-. 

S. Amerikos vilniečių suvažiavime Paris, OnL Kairėje — sveikinimas atvy- 
kusiems, dešinėje — P. ANCEVIČIENE pasakoja savo įspūdžius iš kelionės 
į Suvalkų trikampi Nuotr. S. Varankos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavudse namuose —

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

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

Kapitalas —.viri $13,000,000.

rinkti dideles sumas pinigų. 
Šiaip didesnių permainų kol kas 
VLIKe nėra. Bendradarbiavi
mas vyksta sklandžiai. ALTos 
atstovas K. Dirkis pareiškė, kad 
ALTa sudaryta daugiausia iš 
JAV gimusių, kuriems lengviau 
prieiti prie augštųjų valdžios 
pareigūnų. Santykiai su VLIKu 
esą draugiški. Buvo nesusiprati
mų su Bendruomenės vadovybe.

Paulės Ancevičienės praneši
mas iš jos kelionės po Lenkiją 
ir Suvalkų trikampį buvo įdo
mus, labai smulkmeniškai nupa
sakotas.

S. Varankos paskaitą apie 
Vilniaus universitetą skaitė ak
torė Marija Kalvaitienė.

Stoką ryšių tarp vilniečių ir 
trikampiečių Vytautas Pečiulis 
aiškino tuo, kad vilniečiai augo 
ir brendo Lenkijos okupacijoje 
ir buvo lenkų labai persekioja
mi, skriaudžiami, o Suvalkų tri
kampio lietuviai to politinio 
persekiojimo ten nejaučia. 
Jiems leista turėti mokyklas ir 
gimnaziją, vykti į universitetus 
ir kitas augštąsias mokyklas, ži
noma, prisitaikant prie dabarti
nės Lenkijos politinių sąlygų. 
Didžiausia skriauda jaučiama iš 
augštų Lenkijos dvasiškių ir 
Seinų bazilikos klebono. Tai pri
klauso nuo Lomžos vyskupo 
Sasinowskio. Suvalkiečiai, kiek 
gali, prisideda prie vilniečių 
veiklos ir ją remia. Jų Toronte 
yra apie šimtą ar daugiau.

Pastaba spaudai
Dr. A. Budreckio atsiųstam 

laiške yra teisiškai pagrįstas 
prašymas spaudai. Mūsų išeivi
jos spauda ir net “LKB Kroni
ka” bei “Aušra”, rašydama apie 
lietuvių religinę bei politinę pa
dėtį “Baltarusijoje”, Švenčio
nių, Breslaujos, Ašmenos, Ly
dos, Gardino ir Valažino sritis 
priskiria Gudijai. Teisiškai žiū
rint, esąs nusikaltimas laikyti 
tas sritis Gudijos dalimis. Rei
kia spaudoje aiškiai pabrėžti ir 
visą lietuviškąją visuomenę įsą
moninti, kad lietuviai yra per
sekiojami “gudų administruoja
mose” Lietuvos srityse, o ne pa
čioje Gudijoje.

Sąskrydžio programon pirmą 
kartą buvo įjungta ir meninė 
dalis, kurią puikiai atliko akto- 
rė-režisorė E. Kudabienė ir ak
torė M. Kalvaitienė — abi au- 
kurietės iš Hamiltono.

Sąskrydis baigtas Lietuvos 
himnu ir vakariene, čikagiečiai 
automobiliu išvyko į namus. Ar
čiau gyvenantieji skirstėsi vė
liau. Apie 10 svečių liko nakvy
nei pas česnulius, jų pastogėje.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ........ 6%
santaupas ...»  9'/i % 
farm, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9% % 
pensijų fondas ...........W5T%

IMAME UŽ:
asmeninas paskolas . .12% 
naktin. turto pask......... 11%

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB KRAŠTO VALDYBA pa
kvietė trečios kartos lietuvį dr. Ri
čardų Krickų parašyti studijinį 
straipsnį apie lietuvius politinius ka
linius, tautinį bei religinį pasiprie
šinimų sovietų okupuotoje Lietuvo
je. Šių studijų planuojama paskelbti 
įtakingame amerikiečių žurnale ar 
laikraštyje. Dr. R. Krickus, dirban
tis lektoriumi M. Washingtono ko
legijoje, Virginijos valstijoje, yra 
parašęs kelias knygas tautinės tapa
tybės klausimais. Prieš keletą metų 
išsamių jo straipsnių apie Lietuvą 
paskelbė “Washington Post” dien
raštis, o juos persispausdino ir kai- 
kurie mažesni laikraščiai. Straipsnio 
ruošoje dr. R. Krickui talkina JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. R. Ce- 
sonis.

A. a. KUN. JUOZAS VENCKUS, 
SJ, 82 metų amžiaus, staiga mirė bir
želio 30 d. Brooklyne, kur buvo at
vykęs iš Los Angeles pakeisti atosto
gaujančių Apreiškimo parapijos ku
nigų. Velionis anksčiau buvo turė
jęs stiprų širdies priepuolį. Iš ilgo 
savo gyvenimo net 60 metų buvo pa
skyręs jėzuitų vienuolijai. Kunigu 
įšventintas 1927 m. Koelne, Vokieti
joje, baigė biologijos studijas Kauno 
universitete. Teologijos ir gamtos 
mokslų žinias gilino Liuvene, Belgi
joje, o medicinos mokslų kursą iš
klausė Muencheno universitete. Sa
vo gilius pėdsakus paliko Kauno jė
zuitų berniukų gimnazijoje, kur jam 
teko būti mokytoju, inspektorium, 
rekolekcijų vedėju. Atvykęs į JAV, 
dėstė bakteriologiją jėzuitų univer- 
s i t c t e Scrantone, profesoriavo 
Georgetown universitete Vašingtone, 
vėliau jėzuitų universitete Montevi
deo mieste, Urugvajuje. Moksliniais 
klausimais daug rašė žurnaluose bei 
laikraščiuose. Velionis buvo pervež
tas i Čikagą ir pašarvotas didžiojoje 
Jaunimo Centro salėje. Atsisveikini
mo akademiją liepos 4 d. pradėjo 
kun. J. Borevičius, apžvelgdamas ve- 
lionies gyvenimų bei jo nuveiktus 
darbus. Po jo kalbėjo: kun. P. Cini
kas, MIC, "Draugo” administrato
rius ir Lietuvių Kunigų Vienybės 
Čikagos skyriaus pirmininkas, buvu
sių Kauno jėzuitų gimnazijos moki
niu vardu — V. Statkus, jaunystės 
laiku draugų — V. Tallat-Kelpša, 
Ateitininkų Federacijos — kun. K. 
Trimakas, SJ, Čikagos jėzuitų vie
nuolyno vadovas kun. J. Vaišnys, SJ, 
kurį 1932 m. rašytas veiionies laiš
kas paskatino pasirinkti jėzuitų vie
nuolijų. Po iškilmingų pamaldų lie
pos 5 d. Jaunimo Centro salėje ve
iionies palaikai palydėti į Sv. Kazi
miero kapines.

NAUJA JAV LB APYLINKE įsi
steigė Cincinati mieste, Ohio valsty
bėje. Jos veįklon įsijungė visa vie
tinė Lietuvos vyčių kuopa, kuriai 
priklauso 17 šeimų. Apylinkės val
dybai vadovauja Ignas Budrys. Nau
jos LB apylinkės įsisteigimu Dayto- 
ne, Ohio, rūpinasi Sv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas kun. V. Katarskls. 
Bendruomeninę veiklą šiose vietovė
se išjudino dabartinė JAV LB Ohio 
apygardos valdyba.

Argentina
TRADICINIUS METINIUS PIE

TUS savo tautiečiams pensininkams 
surengė Berisso lietuviai Mindaugo 
Draugijos salėje. Dalyvius pasveiki
no Pr. Dulkė, paprašydamas tylos 
minute pagerbti mirusiuosius. Mais
tą paruošė J. Šakalys, talkinamas O. 
Dulkicnės ir K. Mažeikienės. Su šia 
gražia tradicija pensininkams pa
gerbti, pradėta prieš 18 metų, supa
žindino buvęs pirm. A. Siperka. Jis 
apgailestavo, kad daugelio tradicijos 
pradininkų jau nebėra gyvųjų tarpe. 
Kalbėtojų eilėse buvo “Argentinos 
Lietuvių Balso” leidėjas P. Ožinskas 
iš Buenos Aires, Mindaugo Draugi
jos pirm. J. Sišiauskas, A. Aukštai- 
tienė, seniausia Nemuno Draugijos 
narė M. Pakulnienė ir J. Meškinis. 
Jų sveikinimai pabrėžė vilties atei
čiai teikiančią jaunimo veiklą. Visi 
džiaugėsi prie Taias vietovės įsigyta 
Nemuno stovyklaviete, kuria vasa
ros metu galės pasinaudoti ir kiti 
lietuviai. Stovyklavietės įrengimu 
rūpinasi jaunimas. Joje dabar lygi
namas sklypas, sodinami medžiai, 
baigiamas statyti namas.

Australija
LIETUVIŠKĄ SE1MOS ŽIDINĮ 

Melburne sukūrė Rūta Statkutė ir 
elektroninių skaitytuvų specialistas 
inž. Rimvydas Skeivys iš Sydnėjaus. 
Iškilmingos vestuvinės apeigos įvy
ko Sv. Jono šventovėje. Mišias kon- 
celebravo kun. Pr. Vaseris ir kun. J. 
Petrauskas. Giedojo parapijos cho
ras. Vaišėms, kurios buvo surengtos 
Lietuvių Namuose, vadovavo vyr. 
pabrolys II. Antanaitis. Jaunoji yra 
jauniausioji dr. S. Statkaus ir ilga
metės Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos pirm. H. Statkuvienės 
dukra. Jaunasis ją pastebėjo ir dė
mesį atkreipė iš tolimojo Sydnėjaus. 
Abu gražiai kalba lietuviškai.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKES 
VALDYBAI išrinkti reikėjo net 
dviejų susirinkimų. Pirmajame ge
gužės 20 d. buvo mažokai dalyvių, 
trūko kandidatų. Birželio 24 d. susi
rinkimas buvo gausesnis, kandidatai 
valdybon iš anksto sutarti. Naujojon 
valdybon išrinkti: pirm. dr. Maura- 
gis, vicepirm. dr. D. Kairaitis, sekr. 
A. Giniūnas, ižd. J. Penkaltis, narys 
P. Ropė. Susirinkime priimta specia
li rezoliucija Australijos vyriausy

bei, smerkianti liepos 1 d. įsigalio
jusį naująjį Sovietų Sąjungos pilie
tybės įstatymą. Rezoliucija pabrėžia, 
kad didžioji Australijos lietuvių dau
guma čia atvyko, bėgdama nuo so
vietinės okupacijos Lietuvoje. Jie 
niekada nepriėmė ir neturėjo sovie
tų pilietybės. Sovietų Sąjunga netu
ri jokios teisės kėsintis ir į jų vai
kus. Priverstinis pilietybės užkrovi- 
mas yra aiškus Sovietų Sąjungos ki
šimasis į Australijos vidaus reika
lus. Dėlto, Australijos vyriausybė 
prašoma visą šį reikalą iškelti Jung
tinių Tautų žmogaus teisių komisijo
je bei tarptautiniame tribunole.

ADELAIDES LIETUVIAI kasmet 
surengia kultūrinę spaudos popietę 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
savaitraščiui "Mūsų Pastogė” pa
remti. Nusiskundžiama, kad kasmet 
mažėja dalyvių skaičius, o su juo ir 
pati finansinė parama. Spėjama, kad 
Įtakos turėjo Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Draugijos įsteigimas. Ji 
dabar pasirašo oficialiu "MP” leidė
ju, bet neįstengia sutelkti pakanka
mai lėšų. Šiemetinis renginys Ade
laidėje buvo pavadintas “Kultūrine 
spaudos popiete”, iš jos išjungiant 
“Mūsų Pastogės" pavadinimą. Įvadi
nį žodį popietėje tarė ALB Adelai
dės valdybos pirm. C. Zamoiskis. Pa
skaitą apie lietuvių spaudos draudi
mą caro laikais ir aplamai apie mū
sų spaudą skaitė L. Pakalnis. Meni
nę programą atliko aktoriai V. Rat
kevičius, J. Nevcrauskas ir N. Skid- 
zevičius. Dalyviai pavaišinti kava ir 
pyragaičiais, ištraukti laimingieji 
loterijos bilietai.

AUSTRALIJOS LIETUVIU DIE
NOS bus surengtos Adelaidėje 1980 
m. pabaigoje. ALB krašto valdyba 
praneša, kad jau sudarytas rengėjų 
komitetas, kurin pakviesti: pirminin
ku — L. Gerulaitis, kultūrinių rengi
nių vadove — G. Vasiliauskienė, 
sporto šventės vadovu J. Janavi
čius, religinių reikalų vadovu — 
kun. A. Spurgis, MIC, sekretore ir 
Informacijos vadove — B. Mockūnle- 
nė, nariu — V. Baltutis. Komitetan 
taipgi yra įtrauktas ir ALB Adelai
dės valdybos pirm. C. Zamoiskis.

Britanija
BRADFORDO VYČIŲ KLUBE 

birželio 23 d. buvo surengtas iškil
mingas Europos lietuvių vysk. A. 
Deksnio sutikimas. Prie vaišių stalų 
sveikinimo žodį tarė klubo pirm. V. 
Gurevičius, su šios kolonijos veikla 
supažindino V. Ignaitls. Kalbėjo ir 
vysk. A. Deksnio priėmime dalyva
vęs latvių cv. kun. A. Putcė, vysku
pą sveikinęs liuteronų vardu. Buvo 
prisiminti du sukaktuvininkai — 
vysk. A. Deksnys, švenčiantis vysku
pavimo dešimtmetį, ir kun. A. Gery- 
ba — sidabrinę kunigystės sukaktį. 
Dainų padainavo P. Vasio vadovau
jamas vyrų sekstetas su akompania
torium Pr. Dzidoliku.

LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDROVĖS direktoriai, išrinkti D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos suva
žiavime, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Zigmas Juras rūpinsis teisi
niais reikalais, vicepirm. Stepas Ne
nortas — atskaitomybe, Klemas Ta
mošiūnas — Lietuvių Sodyba Ir pro
jektais, Jaras Alkis — spauda ir 
spaustuve. Balys Butrimas — socia
liniais reikalais; nariais be numaty
tų pareigų liko Rimantas Šova ir 
Aleksandras Vilčinskas.

Italija
KUN. PROF. DR. PAULIUS RA

BIKAUSKAS, SJ, Grcgoriaus uni
versiteto istorijos fakulteto dekanas, 
ruošiasi kelionei į Čikagą. Jis daly
vaus 11-jame Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavime rug
pjūčio 31 — rugsėjo 3 d. d. Jaunimo 
Centre. Beveik visa suvažiavimo pro
grama bus skirta Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai, Svečias iš 
Romos skaitys paskaitą "Lietuvišku
mo apraiškos Vilniaus akademijoje”. 
Kun. prof. dr. P. Rabikauskas, SJ, 
yra žymiausias senojo Vilniaus uni
versiteto žinovas, jo temomis paskel
bęs apie 20 straipsnių Britanijos 
Londone leidžiamame savaitraštyje 
“Europos Lietuvis”'

Šveicarija
MĖNESINIS ŠVEICARŲ ŽURNA

LAS “Glaube in der zweiten Welt” 
(“Tikėjimas Antrajame Pasaulyje”) 
gegužės laidoje paskelbė pasikalbė
jimą su sovietų disidente Nadja S vi t- 
lyčna, šiuo metu išleista užsienin, 
gyvenančia JAV. Dėl tariamos anti- 
sovietlnės propagandos 1974 m. ji 
buvo nuteista kalėti 4 metus ir dalį 
savo bausmės atliko Baraševo mote
rų stovykloje, kur tarp kriminalinių 
nusikaltėlių buvo ir už savo religi
nius įsitikinimus kenčiančių kalinių, 
žurnalui suteiktame pasikalbėjime 
ji prisimena Baraševe sutiktą Nijolę 
Sadūnaitę, su kuria teko susidrau
gauti. Pasak N. Svitlyčinos, Nijolė 
buvusi iškiliausia asmenybė. Iš visų 
šioje stovykloje uždarytų moterų ji 
gaudavusi daugiausia laiškų. Rašė 
ne tik artimieji ar pažįstami, bet ir 
ištisos Lietuvos studentų bei moks
leivių grupės, reikšdamos jai savo 
solidarumą. Daug laiškų ji gaudavo 
ir iš Amerikos, o į juos kartais bū* 
davo įdėta gražių lietuviškų eilėraš
čių. Visas kalines žavėjo Nijolės at
virumas, nuoširdumas ir linksmu
mas, sukeliantis šypseną net ir sto
vyklos sargų veiduose. N. Svitlyčna 
taipgi primena žurnalo skaitytojams, 
kad N. Sadūnaitė, Atlikusi bausmę 
stovykloje, tebėra Sibiro tremtinė.



Senas Gotlando salos miestas Visby, prie Baltijos jūros, kur įvyko laisvojo pasaulio latvių festivalis. Nuotraukoje 
matyti senos šventovės griuvėsiai ir miesto dalis, į kurį atvyko daug II D. karo pabėgėlių
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<1 KULTMĖJE VEIKLOJE

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

ANATOLIJUS KAIRYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Trečioje giesmėje dialogas 
tarp vyskupo ir jo architekto 
virsta neįtikimu košmaru, veid
mainiavimu, pasityčiojimu vie
no kitu. Nei tiesos, nei orumo, 
nei pagarbos. Ir kaip tik tuo me
tu, kai sutariama katedrą staty
ti. Laurynas prisipažįsta mylįs 
Jievą, Masalskis irgi (koks su- 
gretininmas!), tačiau jinai pasi
rinkusi Dievą ir įstojusi į vie
nuolyną. Tada vyskupas nei iš 
šio, nei iš to savo globotinį pa
klupdo ant kelių ir pats pasi
verčia Dievu! Scena baigiama 
tokiais žodžiais:
MASALSKIS

Kad pajustum valdžių 
Ir kad žinotum, kam tarnaut, ką 

šlovint.
Tu reikalingas man, nes talentingas. 
Aš per tave {amžinu save
Ir tavo rankom sau kuriu paminklą.

(Trilogija, 267 p.)

Deja, tai ne vyskupų credo, 
o komunistų partijos. Jinai pa- 
klubdo menininkus ir priverčia 
juos tarnauti jos siekiams. Ta
lentai privalo tarnauti kompar
tijai ir kūrėjų rankomis partija 
stato sau paminklus. Nei Baž
nyčia, nei vyskupai nevaržė me
no, nei kūrėjų laisvės. Išaugo 
įvairūs meno kūriniai vyskupų 
globoj. Tai liudija visuotinį 
žmogaus Gėrį ir Grožį. Muzėjai 
spindi laisvos valios kūryba. Re
liginis ir pasaulietinis menas 
stebino ir dabar tebestebina pa
saulį nevaržoma žmogiškosios 
dvasios didybe. Iš jo mokosi ir 
ima pavyzdžius net marksizmo 
apologetai. O kokiu menu stebi
na pasaulį kompartijos “vysku
pai”? Tiesa yra ta, kad kūrybos 
laisvę varžo ir menininkus prie
vartauja tik komunistų partija. 
Tai gražiai yra išdėstęs dail. V. 
Žilius, neseniai pasitraukęs iš 
jos globos. Taigi, kūrybos lais
vę varžančių “globėjų” J. Mar
cinkevičius galėjo pajieškoti ir 
rasti daug arčiau, savo palangėj 
— jam nereikėjo grimzti į seną, 
200 metų gilumo šulinį.

Ketvirtoje giesmėje draugai 
Laurynui prikiša, kad jis yra 
tik “vyskupo klapčiukas” (273 
p.). Laurynas nesigina. Priimda
mas medalį už katedros projek
tą, jis pasako reikšmingą kalbą, 
kuri yra tartum kopija dabarti
nių kalbų, sakomų ataskaiti
niuose rašytojų suvažiavimuose 
ar priimant respublikines bei 
kitokias premijas.
LAURYNAS
Aš ten buvau, tą alų tnidų gėriau, 
šypsojausi ir linkčiojau, dėkojau 
Ir pats tiems ponams kalbą pasakiau, 
Kur buvo viskas: dievas ir karalius, 
Kapitula ir vyskupas Masalskis, 
Ir Vilniaus magistratas. . . tik 

nebuvo
Toj mano prakalboj manęs paties. 
Tai buvo tik žaidimas. Tik 

spektaklis,
Kuriam ir aš kažką suvaidinau.

(Trilogija, 274 p.)

Realiame gyvenime visi yra 
kieno nors “klapčiukai”. Ir vys
kupas, net ir pats karalius bu
vo ponų bei didikų “klapčiu
kas”. Tai nei tragedija, nei 
kančia, nei kova. Sveikas ir mą
stantis protas, kurį tikrai Stuo- 
ka turėjo, apsprendžia priklau
somybės idėją ir ją priima kaip 
gyvenimo realybę. Todėl Kazi
miero priekaištas Laurynui yra 
išeivijos rašytojų priekaištas 
pačiam J. Marcinkevičiui.
KAZIMIERAS

Tu bailys, 
Begėdiškas melagis ir dviveidis: 
Viena ranka tu priimi medali, 
Kita už nugaros jiems rodai špygą.

(Trilogija, 275 P-)

J. Marcinkevičius, žinodamas 
tiesą, rašo netiesą, žiaurią ko- 
munisitnę priespaudą padaro 
“istorine realybe”, kompartijos 
diktatūrą ir jėgą pateisina vysk. 
Masalskio nužmoginimu!

Kodėl menas ir menininkai 
priversti tarnauti komunistų 
partijai, pasako Laurynas 278 
p.: “Valdžia, Jėga ir Turtas”, 
nors visa tai adresuojama Ma
salskiui. Ar ne tokiam pačiam 
tikslui tarnauja Stuoka ir jo kū
rėjas J. Marcinkevičius? Ak, 
tai nuoga dabartis! J. Marcinke
vičius, kaip ištikimas partietis 
ir ateistas, visa tai priskyrė 
Bažnyčios atstovui, vyskupui, 
istoriniam asmeniui! Saugi iš
mintis! Laurynas šia prasme 
kalba už savo kūrėją, nes iš tie
sų abu dviveidžiai, veidmainiai, 
už pinigus parduoda savo talen
tą etc.

Tiesa, kartais kažkokios vidi
nės jėgos valdomi ir vienas ir 
kitas praskamba tiesos bei gai
lesčio tonais. Atrodo, jie pasi
junta nelaimingais. Aišku, J. 
Marcinkevičius turi galvoj save 
ir savo kančią, jei tokia dar gy
va:
LAURYNAS

Ar aš džiaugiaus?
Tąs aukso gabalėli;. . , dieve. mano. 
Juk tai akmuo po skęstančio kaklu. 
O, kaip saldu iš lėto grimst į dugną 
Ir dar girdėt ovacijas, kuriom 
Visuomenė palydi tavo mirtį!

(Trilogija, 279 p.)

Galbūt. Bet ar kilnu pačiam 
grimstant j dugną traukti ir ki
tus? Klastoti istoriją ir istori
nius asmenis, duoti jiems visai 
kitas spalvas ir sakyti, kad tai 
— tu! Argi tam Dievas duoda 
talentą? Antraip vertus, kiek
vienas savo katedrą stato sa
vaip. Tai pabrėžia ir autorius. 
Statė Stuoka, statė vysk. Ma
salskis, stato kiekvienas iš mū
sų. Tačiau savo katedrą staty
damas nei menininkas, nei au
toritetas neturi teisės, bent mo
ralinės, griauti kito katedros. 
Nes griovimas — jau ne kūry
ba, tačiau J. Marcinkevičius 
taip daro: statydamas savo ka
tedrą, jis sugriovė, tegu ir per
keltine prasme. Stuokos ir Ma
salskio katedras! Paimti garbin
gi modeliai negarbingai idėjai!

Pirmosios kolonos krikštyno
se Vienuolis siūlo ją pavadinti 
statytojo vardu — Ignacijum. 
Kadangi katedrą atstato vysku
pas, paskelbė projekto konkur
są ir globoja visą statybą, tad 
visai teisinga pirmąją koloną 
pavadinti jo vardu, šią tiesą ir 
pats Laurynas netiesiogiai pri
pažįsta ankstyvesnėje giesmėje 
į savo draugą:
To, Povilai, eilėraščius rašai.
Myliu tave, nes tau užvis sunkiausia: 
Tu pono neturi. O jo reikės, 
Vos tik eiles išleisti panorėsi.

(Trilogija, 277 p.)

Nors čia J. Marcinkevičius iš 
tiesų duoda “gerą patarimą" 
savo bičiuliams rašytojams, ku
rie dar nėra visai atsidavę kom
partijai, tad ir Laurynas pata
ria savo draugui poetui parašyti 
Masalskiui odę, jam dedikuoti 
visą knygą “ir viskas bus gerai” 
(277 p.). Tačiau Laurynas stai
ga pasipriešina, nors nelogiš
kai, tokiam kolonos vardui. Jis 
siūlo ją pavadinti Jievos vardu, 
čia Jieva gali eiti ir meilės, ir 
nuodėmės simboliu. Tai vi
siems priimtina, tačiau jis vie
šai aikštėje, prie pirmosios ka
tedros kolonos, atskaito savo 
globėjui “pamokslą”, neturintį 
nė mažiausio idėjinio pagrindo, 
visiškai nevietoje, lyg koks ne
praustaburnis. Tai Lauryną nu
žemina, padaro nerimtu žmogu
mi:

LAURYNAS
Gražiai kalbėjot. Tad aš ir klausiu: 
Kur JUSU (autoriaus pabraukta, A.

K.) Katedra?
(Masalskis prideda ranką prie 

širdied)
Ten nieko nėr. Ten tuščia. Ten 

griuvėsiai,
Ir melo žiurkės veisiasi juose.
Ir šliaužioja dvi didelės gyvatės — 
Paleistuvystė ir godumas. Žmonės, 
Kaip aš galėjau juo tikėt ir kaip 
Galėjau kurti Katedrą. . . iš melo?

(Trilogija, 303 p.)

Tai kas gi čia meluoja? Ar 
vyskupas, eidamas savo kated
ros statytojo pareigas, ar archi
tektas Stuoka? Pagaliau — tai 
prieštaravimas! Masalskis, jau 
aptarėm, (kalbama dvasine 
prasme), stato savo Katedrą, ne 
Stuokos. Pasmerkdamas vysku
po sielą (tai visai ne architekto 
dalykas ir neįsivaizduojamas to
kiu momentu), nematydamas 
savos ir savo melo, sukėlė “aud
rą šaukšte”. Stuoka taip įsisma
gina, kad vyskupui šventinimo 
metu išpuolęs priekin, pradeda 
kalbėti apie kambarinę Jievą:
LAURYNAS
Ten kabo jos lovatiesės ir juostos, 
Jos rankšluosčiai, visokie 

mezginiai. . .
Net ir sijonas. . . ar tik ne tas, 
Kurį jūs pats. . . jai nusegėt? ' 

(Trilogija, 304 p.)

Visų pirma Vakaruose išsila
vinęs ir augštos inteligencijos 
žmogus, kokiu be abejonės bu
vo žymusis architektas Stuoka, 
taip nekalbės apie savo globėją 
ir tokioje vietoje, nors ir skam
ba gana teatrališkai. Stilistine 
prasme gal Įmanoma, bet idėji
ne — jokiu būdu! Tai pigu ir že
ma. Ranka mėtanti purvą, pa
taikys ar nepataikys, lieka pur
vina. .. Tai kalba ne Stuoka, o 
J. Marcinkevičius, prisidengęs 
garbingu istoriniu vardu. Jei 
šitaip jis prakalbėtų istoriniu 
vardu, pavyzdžiui, priimdamas 
premiją ar ją “aplaistydamas", 
ji uždarytų į beprotnamį visam 
gyvenimui...

Vienuoliai ir minia, tai gir
dėdami, sunerimsta. Vieni ma
no, kad jų architektas pamišo, 
kiti jau ir šėtoną mato, kano- 
piškas kojas, siūlo pašlakstyti 
švęstu vandeniu, dar kiti ima 
šaukti “ant laužo jį” (pasityčio
jimui iš religijos ribų nėra!), o 
pats Laurynas plūsta vyskupą 
paskutiniais žodžiais. Tenka ir 
Bažnyčiai, kuriai esą smulkme
na su juo susidorot, pakarti, su
degint, atsikratyti ir t. t. Dabar 
jis savo globėjo jau nebevadina 
"vyskupu”, o tiesiog “Ignacijau 
Masalski”, jį apkaltina viskuo, 
įskaitant ir vaiko nužudymą, 
(304-305 pp.), lyg anuometinis 
Masalskis būtų kaltas už dabar
tinės komunistų partijos ideolo
ginį bankrotą.

★ ★ *
(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
AIDAI, 1979 m. 5 nr. Straipsniai: 

Petras Daugintis, Solidaristinės san
tvarkos bruožai; Povilas Rėklaitis, 
Pirmoji Vilniaus universiteto isto
rija ir jos autorius jėzuitas J. A. 
Preuschhoffas; Jurgis Jankus, Jo
nas Puzinas apie save ir apie kitus; 
Juozas Vaišnora, MIC, Sv. Sosto at
stovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Lat
vijoje. Savo kūrybos pateikia A. Ka
džius ir J. Pušinis. Kronikinis sky
rius “Mūsų buityje”, knygų recenzi
jos. Numeris iliustruotas dail. Al
fonso Dargio dailės darbų nuotrau
komis.

LIETUVA, Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” biuletenis, 1979 m., nr. 2 
(180), gegužė-rugpjūtis. Redaguoja 
Eugenijus Petrauskas, 7742 So. Troy 
St., Chicago, Ill. 60629, USA; ad
ministruoja Kazys Rožanskas, 3430 
W. 62nd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Dviejų kanadiečiu koncertas
Solistas Rimas Strimaitis ir akompaniatorius Stasys Gailevičius 

K. BARONAS
Nemaža lietuvių užsuka ir į 

Britanijos Londoną, kai iš kitų 
žemynų ko nors važiuoja į Eu
ropą ar pro tą miestą grįžta na
mo. Tarp jų yra ir tokių, kurie 
galėtų čia gyvenantiems kuo 
nors pakelti dvasią: ar žodžiu 
naujesnių informacijų pateikti, 
ar kokią įdomesnę paskaitą, ar 
menu atgaivinti. Gaila, kad vis 
kažkaip nesusigriebiama laiku 
susitarti, dėlto ir praleidžiamos 
progos.

Šįkart Stasio Kasparo pastan
gomis net du šeštadienius iš ei
lės londoniškiai turėjo progos 
susitikti su svečiais iš toli ir ne 
tik ranką jiems paspausti, bet 
ir pasiklausyti jų. Anądien už
sukęs dr. K. Keblys sudarė pro
gą susieiti ir atsigaivinti, o lie
pos 7 d. turėjome dviejų žvaigž
džių iš Kanados koncertą.

Pasirodo, judriai pasinaudota 
laimingu atsitiktinumu. Muzi
kas Stasys Gailevičius ryžosi ap
lankyti Londone gyvenančius 
savo svainį ir žmonos seserį L. 
ir V. Šalčiūnus, o su juo pake
liauti susigundė ir žymusis so
listas Rimas Strimaitis. Abu ke
liauja su žmonomis ir, paviešė
ję Londone, pasieks Europos 
žemyną ir gal ten pradžiugins 
lietuvių susibūrimus koncertais.

O čia jie davė koncertą, šį
kart didmiesčio centre rengėjo 
išnuomotoje salėje. Akompana
vo St. Gailevičius, kuris, be ki
ta ko, po karo yra apie metus 
išgyvenęs šioje saloje, tik to
liau nuo sostinės. Programa 
buvo nemaža, apie pusė jos — 
lietuviški kūriniai (po vieną 
kompoziciją A. Bražinsko, B. 
Dvariono, S. Gailevičiaus, A. 
Kačanausko, J. Tallat-Kelpšos, 
A. Vanagaičio, J. Karnavičiaus 
“Gražinos” operos arija, o taip 
pat kūriniai P. Tosti, R. Frim-

Latvių festivalis prie Baltijos
"Latvija-Amerika" savaitraščio informacija "T. Žiburiams
Š.m. birželio 19-22 dienomis 

Švedijai priklausančioje Got
lando saloje įvyko laisvojo pa
saulio latvių dienos — festiva
lis su plačios apimties progra
ma: dainų bei tautinių šokių 
švente,, teatro spektakliais, or
ganizacijų suvažiavimais ir pra
moginiais renginiais. Suvažiavo 
apie 6000 latvių. Choristų buvo 
600. Festivaliui buvo pasirink
tas Visby miestas prie Baltijos 
jūros. Norėta šiuo festivaliu ir 
geografiškai priartėti prie gim
tosios Latvijos, iš kurios 1944- 
45 m. tremtiniai plaukė laivais 
ir laiveliais. Pirmoji tų pabėgė
lių sustojimo vieta buvo Visby 
miestas, kuriame dalis atvykė
lių ir apsigyveno. Aplamai, Šve
dijoje įsikūrė gana daug latvių 
tremtinių, kurių daugelis vė- 

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas sPeciolis*as p°rtretų- 

„ į3 . vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų. įrėminimai

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

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

PRANO BALTUONIO medžio šaknų skulptūra “Prieš Betų”, 54” augščlo

lio, O. Speaks, F. Schuberto, S. 
Gastaldon dvi arijos iš G. Pucci
ni “Toscos”, viena Ch. Gounod 
“Romeo ir Julijos”). Stiprus 
Rimo Strimaičio balsas ir pro
gramos įvairumas taip žavėjo 
klausytojus, kad jie vis plojo 
ir plojo po kiekvieno kūrinio, 
nesigailėdami delnų. Ligi šiol 
apie tą šaunų solistą vis paskai- 
tydavome laikraščiuose, kad jis 
šen ir ten koncertuoja ar dai
nuoja Čikagos lietuvių operoje. 
Dabar mums buvo paskelbta, 
kad su koncertais jis jau yra 
apvažinėjęs Amerikos žemyną. 
Tik mes, nuošalūs našlaičiai, li
gi šiol nebuvome sulaukę pro
gos pasiklausyti. Tai ir plojo
me, nes atgaivino širdis. Užtat 
solistas mums, kad pagaliau 
liautumės, priedo dar padaina
vo vieną kūrinį prancūzų kalba 
(vienas buvo atliktas italų kal
ba).

Oras ne tik tą, bet jau net 
kelintą dieną Londone buvo 
karštas, tai dainininkas nuolat 
turėjo šluostytis prakaitą. Po 
programos dainininkas ir akom
paniatorius atsidėkojant buvo 
apdovanoti didžiulėmis gėlių 
puokštėmis, kurias jie tuoj per
leido savo žmonoms. Klausyto
jus dar vis prilaikė neskubėti 
namo, matyt, toks pajutimas, 
kad štai buvo laukta, čia, salėje, 
klausytasi, užburiančiai gražu, 
ir staiga pasibaigė ... Dar, va, 
ir man su bičiuliu, dviem eili
niams kalusytojams, dar vis 
taip belūkuriuojantiems, atėjo 
į galvą paspėlioti, ar R. Strimai
tis lyrinis tenoras, kaip specia
listai sako, ar draminis ir ar 
viskas nerodytų tik, kad jo pir
minė sritis būtų opera, žinoma, 
tai tik įspūdžiais paremtas dvie
jų klausytojų dialogas, kuriame 
teisybės gal ir nė lašo nerastų 
tuos dalykus išmanantieji.

liau emigravo į JAV ir Kana
dą (apie 30%).

Švedų spauda šiuo latvių fes
tivaliu labai domėjosi, sekė jo 
eigą ir spausdino reportažus 
bei nuotraukas.

Sovietiniams rusams festiva
lis buvo nemaloni rakštis. Jie 
pareiškė protestą Švedijos vy
riausybei ir suvaržė laisvojo pa
saulio latvių lankymąsi Rygoje 
— atšaukė net dviem šimtam 
latvių jau duotas vizas. Festiva
lį sekė prie Gotlando salos vi
są laiką plaukiojęs sovietų lai
vas.

Laisvojo pasaulio latviai la
bai patenkinti šiuo festivaliu, 
kuris atgaivino tautinę jų dva
sią ir labiau suartino su gimtą
ja žeme.

LIETUVIU DIENĄ Los Angeles 
mieste 26-tą kartą surengė Sv. Ka
zimiero parapija, vadovaujama ener
gingo klebono prel. J. Kučingio. Ka
lifornijos lietuvių šventė buvo pra
dėta birželio 16, šeštadienį, dviejų 
parodų atidarymu parapijos patal
pose. Vieną jų, skirtą Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai, iš Či
kagos buvo atvežęs žurnalistas Bro
nius Kviklys, turintis daug įdomių 
rudinių. Antroji paroda buvo Kana
doje gyvenančio dail. Jurgio Rač- 
kaus kūrinių. Abi parodos susilaukė 
gausių lankytojų, ypač universiteto 
sukaktį atspindinčioj!, kurią B. 
Kvikliui padėjo sutvarkyti vietiniai 
skautai akademikai. Birželio 17, sek
madienį, šventės dalyviai susirinko 
šv. Kazimiero šventovėje, čia Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. L. Andriekus, OFM, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas, gie
dant parapijos chorui ir Klevelando 
merginų ansambliui “Nerija”. Iškil
mingam Lietuvių Dienos koncertui 
Marshall mokyklos auditorijoje va
dovavo B. Dabšienė. Net 20 dainų 
padainavo klevelandiškė “Nerija” 
su savo vadove R. Čyvaite-Klioriene. 
šį gerai susidainavusi ansamblį su
daro 15 merginų su akompaniatore 
K. Kuprevičiūte. Maloni staigmena 
buvo ir sol. Genė Ugianskienė, mez
zo-sopranas iš Filadelfijos, atlikusi 
vien tik lietuvių kompozitorių kūri
nius — V. Jakubėno, B. Budriūno, 
J. Gaižausko, B. Gorbulskio, G. Gu
dauskienės, V. Kairiūkščio, A. Rau
donikio, M. Vaitkevičiaus, o A. Bra
žinsko dainą “Nemunėli, Nemunėli” 
padainavusi su “Nerijos” ansambliu. 
Jai akompanavo žymioji Los Ange
les lietuvių pianistė Raimonda Apei- 
kytė. Koncertas sutraukė beveik 
tūkstantį lietuvių ne tik iš Los An
geles, bet ir kitų Kalifornijos vieto
vių.

PIANISTO ANTANO SMETONOS 
rečitalis, įvykęs Klevelando muzikos 
institute, susilaukė apie 200 dalyvių. 
Rečitalio globėju buvo Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos lietuvių 
parapija. Puikių atsiliepimų A. Sme
tona susilaukė iš vietinio “Plain 
Dealer” dienraščio muzikos kritiko 
R. Finno. Jam ynač patiko A. Sme
tonos atliktos M. K. Čiurlionio va
riacijos.

DAIL. ALDONOS ZAKARAUS- 
KAITĖS-O’BRIEN mažų paveikslų 
paroda birželio 1-17 d. d. įvyko Aus
tralijos Newcastle miesto von Ber- 
touch galerijoje. Ji buvo išstačius! 
20 savo darbų, atliktų aliejaus, ko- 
lažo bei kita technika. Tai buvo jau 
ketvirtoji jos paroda Newcastle 
mieste. Dvi individualias parodas 
yra turėjusi Australijos Adelaidėje 
ir Britanijos Londone. Dail. A. Zaka- 
rauskaitė dailę yra studijavusi New- 
castelio ir Sydnėjaus meno mokyk
lose, studijas gilinusi Britanijoje, 
karališkoje Londono meno kolegijo
je. Dirba vyr. lektore Newcastle ko
legijos meno skyriuje.

“PARIS VOICES” ŽURNALAS 
anglų kalba yra leidžiamas kas trys 
mėnesiai Paryžiuje. Redaguoja Ken
neth Timmerman, talkinamas septy
nių narių redakcinio kolektyvo, ku
rio eilėse yra ir buvęs torontietis 
Antanas Šileika. Pavasarinė “Pary
žiaus Balsų” laida yra skirta lite
ratūros ir meno bandymams. Ji pra
dedama A. Šileikos kūriniais — 
“Tyla” ir “Balsas”. Redakcijos pa
staba primena skaitytojams, kad A. 
Šileika yra Kanados lietuvis, dėstan
tis anglų kalbą Versalyje, rašantis 
romaną. Tarp įdėtų dailės bandymų 
yra trys buvusios torontietės Snai
gės Valiūnaitės-Sileikienės ir vienas 
Sigitos Kondrotaitės.

DR. VYTAUTAS VARDYS, Okla- 
homos universiteto politinių moks
lų profesorius, lankėsi V. Vokietijo
je ir skaitė paskaitą šios srities spe
cialistų konferencijoje. Iš V. Vokie
tijos jis išvyko Svedijon, kur buvo 
surengta panaši konferencija. Šve
dams prof. dr. V. Vardys skaitė ke
letą paskaitų.

CIKAGIETĖS SOL. DANUTĖS 
STANKAITYTĖS lietuviškų dainų 
ir operų arijų plokštelės išleidimų 
rūpinasi specialus komitetas, vado
vaujamas Irenos Pempkienės. Lig 
šiol jau išsiuntinėta 2.500 laiškų, 
prašančių aukų ir raginančių lietu
vius iš anksto užsisakyti šią išeivijos 
soprano plokštelę. Birželio 21 d. Jau
nimo Centro kavinėje įvykusiame 
komiteto posėdyje paaiškėjo, kad 
numatytą sąmatą gerokai padidino 
JAV siaučianti infliacija. Lėšų tel
kimas tėra įpusėtas. Naujai užsisa
kantiems plokštelės kainą teko pa
didinti iki $10. Aukų bei užsakymo 
čekiai rašomi Dana Stankaitis Fund 
vardu ir siunčiami šiuo adresu: Mrs. 
Stefa Kisielius, 1634 So. 49th Avė., 
Cicero, III. 60650, USA. JAV lietu
vių aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio. Būsimos plokštelės įrašy
mui į magnetofono juostas buvo pa
naudota iš vieno rėmėjo be palūka
nų gauta paskola, kurią ateityje rei
kės grąžinti. Dabar belieka surasti 
gerą firmą plokštelėms atspausti ir 
dailininką jvalkui paruošti. Tikima
si, kad Čikagos Lietuvių Operos sol. 
D. Stankaitytės plokštelė jos talento 
gerbėjus pasieks po 2-3 mėnesių. 
Komitetas supažindinimą su šią 
plokštele surengs Čikagos Lietuvių 
Centre. Vakarienės pelnas bus skir
tas plokštelės išlaidoms padengti.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOS VIII-jo suvažiavimo išva
karėse posėdžiavo šios organizacijos 
Kauno skyriaus nariai. Veiklos ap
žvalgą padarė skyriaus sekr. G. Kup
revičius. Iš jo paaiškėjo, kad sky
rius per 8 metus padidėjo tik dviem 
nariais ir kad jį dabar sudaro Šeši 
kompozitoriai ir viena muzikologė. 
Atitinkamos miesto įstaigos neparū
pina darbo naujiems kompozito
riams, trūksta pajėgių atlikėjų kau
niečių kūriniams garsinti. Diskusi
jose taipgi buvo nusiskųsta perdide- 
liu kauniečių dėmesiu vien tik est
radai. Dėl jos vis mažiau klausyto
jų susilaukia kiti koncertai, aplei
džiamas estetinio skonio ugdymas 
jaunimo gretose. Pasitarimas už
baigtas kauniečių kompozitorių nau
jų kūrinių koncertu. V. Švedo ir G. 
Kuprevičiaus dainas atliko daininin
kai J. Malikonis ir R. Jagminas su 
pianistais G. Smitu ir G. Kuprevi
čium, A. Kubiliūno "Mažąją uvertiū
rą”, “Baladę-raudą" Justino Marcin
kevičiaus tekstu ir G. Kuprevičiaus 
siuitą "Herkus Mantas” — Kauno 
muzikinio teatro orkestras, choras, 
sol. B. Sodaitytė, diriguojami S. Do
marko.

M. K. ČIURLIONIO namelyje 
Druskininkuose vasaros mėnesių sa
vaitgaliais rengiami tradiciniai kon
certai. Jų ciklą M. K. Čiurlionio, W. 
A. Mozarto, M. Ravelio kvartetine 
muzika pradėjo styginis M. K. Čiur
lionio kvartetas — R. Siugždinis, S. 
Kiškis, A. Grižas, S. Lipčius. J ren
ginių sąrašą yra įtraukti pianistų A. 
Juozapėnaitės, P. Stravinsko, A. 
Radvilaitės, jaunųjų pianistų J. Kar
navičiaus, P. Geniušo koncertai, li
teratūriniai aktorių V. Kybarto, A. 
Roseno vakarai.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS sezoną užbaigė naująja 
kompoz. Jurgio Juozapaičio opera 
“Marių paukštė”, kuriai libretą pa
sakos motyvais parašė poetas Sigi
tas Geda. Premjerinio spektaklio di
rigentas — V. Viržonis, režisorius
— E. Domarkas, dailininkas — H. 
Ciparis. Pagrindinius vaidmenis pa
ruošė jaunieji teatro solistai: Marių 
mergelės — J. Čiurilaitė ir R. Tu- 
maliauskaitė, Arkliuko — A. Stasiū
naitė ir L. šalučkaitė, Laumės — V. 
šiškaitė, Žemynėlio — Č. Nausėda ir 
J. Valuckas. Jiems talkino solistai
— I. Jasiūnaitė, L. Muraška, H. Za- 
bulėnas, V. Kuprys, A. Kareckas, P. 
Zaremba.

LIETUVOS MEDIKAI XI-jį savo 
poezijos pavasarį surengė rajoni
niuose Šalčininkų kultūros namuose. 
Medikų poezijos pavasario premijos 
ir diplomai įteikti: klaipėdiečiams 
gydytojams L. Kalibaitei-Jaudegie- 
nei, P. Kirdeikiui, kauniečiui gydy
tojui E. Svenčioniui, medicinos se
serims — rokiškietei S. Lindienei ir 
kelmietei B. Kleinauskienei, klaipė
dietei felčerei N. Smilgytei. Duoklė 
propagandai atiduota apsilankymu 
Rūdninkų girioje, kur II D. karo 
metais buvo sovietinių partizanų ba
zė.

SIMFONINIS VILNIAUS FIL
HARMONIJOS ORKESTRAS, vado 
vaujamas vyr. dirigento Juozo Do
marko, aštuntajam vasaros sezonui 
Palangoje paruošė dešimties koncer
tų ciklą, kuris buvo pradėtas L 
Beethoveno "Devintąja simfonija”, 
šiame koncerte taipgi dalyvavo P. 
Bingelio vadovaujamas valstybinis 
Kauno choras, Vilniaus operos so
listai — J. Čiurilaitė, A. Stasiūnaitė, 
A. čiplys ir V. Prudnikovas. Diriga
vo viešnia iš Maskvos V. Dudarova, 
simfoninio Maskvos orkestro vyr. 
dirigentė. įvadinio koncerto progra
ma pakartota ir Klaipėdoje. Į sekan
čius koncertus įtrauktos L. Beetho
veno, P. Čaikovskio, J. Brahmso, C. 
Francko simfonijos, W. A. Mozarto 
"Requiem”, M. K. Čiurlionio, B. Dva
riono, F. Liszto, S. Rachmaninovo, 
F. Mendelssohno, J. Sibelijaus kūri
niai. Dirigentais pakviesti: V. Sinais- 
kis iš Rygos, maskvietis V. Fedose- 
jevas, vilniečiai J. Aleksa ir M. Dva
rionaitė. Koncertuose dalyvaus: Vil
niaus operos solistės G. Kaukaitė ir 
V. šiškaitė, Vilniaus filharmonijos 
sol. R. Maciūtė, pianistas P. Stra
vinskas, smuikininkai J. Dvarionas 
ir R. Katilius. Prie jų prisijungs 
svečiai — pianistas N. štarkmanas, 
smuikininkai V. Tretjakovas ir O. 
Kaganas. Ciklas bus užbaigtas J. 
Strausso muzikos koncertu.

C. SASNAUSKO vardo mišrių 
chorų festivalis antrą kartą buvo 
surengtas Lazdijų rajone. Jo daly
viai Veisiejų kapinėse aplankė dai
nos “Pasisėjau žalią rūtą” autoriaus 
kompoz. J. Neimonto kapą. Oficialus 
festivalio atidarymas įvyko gimta
jame č. Sasnausko Kapčiamiestyje 
prie jo atminimui skirtos lentos. 
Chorai koncertavo Veisiejuose, Lei
palingyje, Šventežeryje bei kitose 
Lazdijų rajono vietovėse, o baigmi
nis koncertas įvyko rajoniniuose 
kultūros namuose. Chorams buvo 
įteikti Lazdijų įmonių bei įstaigų 
prizai, vadovams — gairelės ir me
daliai su č. Sasnausko atvaizdu.

TRADICINI KAMERINES IR 
VARGONŲ MUZIKOS koncertų cik
lą Nidoje ir Juodkrantėje pradėjo 
styginis Lietuvos kvartetas — A. 
Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus, 
A. Vasiliauskas. Vasarotojams čia 
taipgi koncertavo muzikos ansamblis 
“Musica humana” ir Vilniaus operos 
sopranas G. Kaukaitė. y, k si-
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LTD.R. CHOLKAN & CO.
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. x
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
riu vienaaugštis (backsplit); pilnai užbaigtas rūsys, 3 prausyklos, 
garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK-BLOOR, originalus 6 butų, atskiras, mūrinis pastatas 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame 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

Padėka
Mirus

a.a. Kostui Čeliauskui
ir palydėjus jį į paskutinę šios žemės kelionę,

nuoširdžiai dėkojame: prelatui dr. J. Tadorauskui už 
atnašautas šv. Mišias ir pamokslus; visiems veteranams 
už velionies pagerbimą prie karsto su vėliavomis; velio- 
nies draugui Vincui Sakevičiui už tartą žodį prie kapo; 
visiems giminėms ir draugams, aukojusiems Mišioms, 
atsiuntusiems gėlių, poreiškusiems užuojautas.

Už viską nuoširdžiai dėkojame.
Giminės

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 = 
šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

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

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

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

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. BHŪdŽiUS
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★ 
★ 
★

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) 
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(MechanicalFitness Certification)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F 
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

Qi m syti c TELEVISION kJ H f t'CZ f U Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam “ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
bei “stereo" aparatus. 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 (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados
(Atkelta iš 1-rno psl.) 

teriją, nutarė pratęsti liberalų 
1977 m. įvestą “Kanados dar
bo" programą, kurios dėka dar
bovietės ir bendruomenės pa
rūpina laikinių darbų bedar
biams. Šiam tikslui R. Atkey pa
skyrė $100 milijonų: Kvebekui 
— $48.674.000, Niufoundlan- 
dijai — $19.631.000, N. Bruns- 
wickui — $15.116.000, N. Ško
tijai — $11.058.000, Princo Ed
vardo salai — $3.729.000, Bri
tų Kolumbijai — $1.654.000, 
Jukonui — $99.000, Šiaurės-va- 
karų teritorijai — $39.000. Pa
skelbtame paskirstymo sąraše 
lokio dalis tenka Kvebekui, bet 
jame nėra Ontario provincijos, 
Manitobos, Saskačevano ir Al
bertos. “Kanados darbo” prog
rama, nuo 1977 m. parūpinusi 
107.000 laikinių darbų, valsty
bės iždui jau kainavo $510 mi
lijonų.

Premjeras J. Clarkas, rinki
miniame parlamento vajuje įsi
pareigojo sušaukti visų premje
rų konferenciją konstitucijos 
reikalais dar šį rudenį, ją nuta
rė atidėti. Pirmiausia bus su
šaukta federacinės ir provinci
nių vyriausybių konferencija 
ekonominėms Kanados proble
moms aptarti. Pasak J. Clarko, 
ekonominė provincijų nelygybė 
sudaro bene didžiausią proble
mą Kanados vienybei. Ekono
minės konferencijos data bus 
priimta pagrindinių J. Clarko 
kabineto ministerių pasitarime, 
kuris įvyks sekantį mėnesį Jas
per vietovėje, Albertoje. Jos 
problemas aptaria federacinių- 
provincinių ryšių min. W. Jar
vis tiesioginiuose pokalbiuose 
su provincijų ministeriais. Kon
ferencija Kanados konstituci
jos klausimu greičiausiai įvyks 
sekančių metų pradžioje, nes 
pavasarį premjeras R. Levesque 
planuoja Kvebeko sandraugos 
su Kanada referendumą. Visos 
Kanados provincijų nuomonė 
šiuo klausimu J. Clarkui yra 
būtina dar prieš referendumą, 
kad pagal ją būtų galima imtis 
atitinkamos reakcijos.

Benzino trūkumas JAV-se ge
rokai sumažino amerikiečių me
džiotojų bei meškeriotojų skai
čių Ontario provincijoje. Šio po
būdžio verslavietes turintys ka
nadiečiai teigia, kad šiemet pas 
juos atvyksta 15-25% amerikie
čių mažiau nei pernai. Dėl su
mažėjusių pajamų kaikuriems 
netgi gresia nuostoliai. Verslą- 
viečių savininkai nusiskundžia 
nepakankama informacija Ame
rikoje. Tenykščiai turistai ma
no, kad benzino trūksta ir Ka
nadoje, ypač tose vietovėse, ku
rios yra toliau nuo pagrindinių 
kelių. Iš tikrųjų Ontario pro
vincija turi pakankamai benzi
no ne tik savo gyventojams, bet 
ir turistams amerikiečiams.

Valstybinė orinio susisiekimo 
bendrovė “Air Canada” nutarė 
įsigyti 12 amerikietiškų "Bo
eing 767” lėktuvų, kurių kiek
vienas kainuos po $46 milijo
nus. Tie dviejų variklių lėktu
vai turi po 200 vietų keleiviams 
ir be kuro papildymo gali skris
ti iš Montrealio į Vankuverį. 
Juos žadama naudoti vietiniams 
ir tarpkontinentiniams skry
džiams. “Air Canada” taipgi 
planuoja užsakyti papildomai 
dar 18 “Boeing 767” lėktuvų. 
Tokiu atveju jų įsigijimas pa
reikalautų pusantro bilijono do
lerių sekančio dešimtmečio lai
kotarpyje. Premjero P. E. Tru
deau liberalų vyriausybė norė
jo, kad “Air Canada” bendrovė 
pasirinktų oro autobusu vadina
mą prancūzų konstrukcijos “A- 
310” lėktuvą, gaminamą Euro
poje. Buvo tikimasi, kad Euro
pa tada pirktų propelerinį Ka
nados lėktuvą “Dash-7”, kuriam 
pakilti ir nusileisti užtenka 
labai trumpo tako. Jis yra idea
lus nedidelių nuotolių skry
džiams. šio plano betgi nepavy
ko įgyvendinti, nors premjeras 
P. E. Trudeau jį planavo pa
skelbti rinkiminiame parlamen
to vajuje.

įvykiai
Kanada ir komunistinė Kini

ja pasirašė keitimosi studentais 
bei mokslininkais sutartį. Pro
vincinių švietimo ministerių ta
rybos pirmininkė B. Stephen
son praneša, kad šiais mokslo 
metais į Kanadą atvyks 100 ki
niečių studijuoti technologijos. 
Jų išlaidas padengs Kinijos vy
riausybė. Derybos dėl šios su
tarties buvo pradėtos 1978 m. 
vasarą.

Federacinės vyriausybės ži
nioje tebėra milijonierius da
ranti “Loto Canada" loterija. 
Dabartinis premjeras J. Clar
kas rinkiminiame vajuje buvo 
pasisakęs už federacinės vy
riausybės pasitraukimą iš tos 
loterijos. Kitokios nuomonės 
yra sporto reikalus tvarkantis 
min. S. Paproskis, kuriam "Lo
to Canada” primena aukso ka
syklas. Jos pajamos daugiausia 
naudojamos sporto reikalams, 
dalį jų gauna ir provincijos už 
jose parduodamus tos loterijos 
bilietus.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Respublikiniame vaikų krepšinio 
turnyre buvo kovojama dėl Lietuvos 
televizijos ir radijo komiteto prizų. 
Juos laimėjo kauniečiai — speciali
zuotos krepšinio mokyklos atstovai. 
Berniuku komandą paruošė treneris 
V. Bandža, mergaičių — trenerė B. 
Jankauskienė.

Vilniaus sporto rūmuose buvo su
rengtas tarptautinis bokso turnyras, 
kuriame iš tikrųjų dalyvavo tik Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos sportinin
kai iš 18-kos miestų. Iš vienuolikos 
laikraščio "Sovetskaja Litva" prizų 
net astuoni teko Lietuvos boksinin
kams — vilniečiams V. Bajevui, R. 
Subui. I. Minkevičiui, kauniečiams 
R. šalaviejui. A. Majauskui, H. Ša- 
bonui. klaipėdiečiui E. Litviniui ir 
šiauliečiui V. Pelcckiui. Po vieną 
prizą lamėjo: A. Abdraehmanovas iš 
Vladivostoko, O. Batybajcvas iš Ošos 
ir V. Puzanovas iš Upecko. Lietu
vos boksninikų pergale bei gi nesi
džiaugiama. nes turnyras buvo že
mo lygio. Be to, jame pralaimėjimų 
susilaukė pasižymėję Kauno boksi
ninkai A. Kondrotas, J. Silevičius ir 
kiti Lietuvos boksininkų rinktinės 
kandidatai.

GOLFO ŽINIOS
š.m. liepos 8 d. Glen Cedars aikš

tyne įvykusiame turnyre dalyvavo 50 
žaidėjų. Nevisiems pažįstamas, bet 
įdomus aikštynas davė pasigėrėtinų 
rezultatų: 76 — P. Paukštys, 77 — 
A. Simanavičius, 78 — A. Sergautis,
79 — P. Stauskas ir V. Sergautis.
80 — V. Ubeika.

Su išlyginamaisiais Smūgiais (low 
net): V. Peteraitis — 59 (82), P. 
Paragauskas — 66 (88). Moterys: 
E. Kėkštienė — 94, J. Paukštienė — 
121, A. Siminkevičienė — 131, G. 
Stauskienė — 132.

Senkančiame iš mūsų vasaros re
guliarių turnyrų liepos 15 d. atsira
do naujų “žvaigždžių" su profesiona
liškais rezultatais: R. Strimaitis — 
70, P. Paukštys — 71. A. Sergautis
— 73, D. Žutautas — 75, Aug. Sima
navičius, M. Ignatavičius — 78, V. 
Paukštys, V. Astrauskas — 79, P. 
Stauskas — 80.

Su išlyginamaisiais smūgiais (low 
net): P. Augaitis — 58 (83), V. Pul- 
kys — 58 (91), A. Ramas — 58 (91), 
R. Vaitkevičius — 60 (92), R. Cox
— 62 ( 90). Moterys: E. Kėkštienė
— 95, L Kymantienė — 112, J. 
Paukštienė — 117. Dalyvavo 40 žai
dėjų.

šių metų Amerikos — Kanados 
lietuvių golfo pirmenybės įvyksta 
Klevelande Darbo šventės savaitga
lyje, rugsėjo 1-2 d.d. Sleepy Hollow 
golfo aikštyne, Brecksville, Ohio. 
Abiejų dienų žaidynių pradžia — 
10.30 v. Kviečiame kuo daugiau To
ronto golfininkų dalyvauti ir sustip
rinti mūsų komandą tarpmiestinėse 
rungtynėse. Užsiregistruoti koman
dų sudarymui iki rugpjūčio 15 d. 
pas S. Kėkštą tel. 233-0266.

Žaidėju ir svečių apsistojimo vie
ta — “Hospitality Inn", 5300 Rock
side Rd., Independence, Ohio (tas 
pats viešbutis, kaip ir prieš 4 me
tus). žaidėjų registracija viešbuty
je — rugpjūčio 31 d., 19.00 v. Vieš
bučio rezervacijas reikia padaryti 
iki rugpjūčio 15 d. Po minėtos datos 
rezervacijos nėra garantuojamos. 
Rezervacijų korteles Ir kitą informa
ciją galima gauti pas S. Kėkštą mi
nėtu telefonu arba turnyrų metu.

S. K.

DR. RENIS LAPIENIS, baigęs opto- 
metriją Waterloo universitete dak
taro laipsniu. Vienerius metus stu
dijavo Western universitete Londo
ne, Ont., ir ketverius — Waterloo. 
Jo tėvai gyvena Delhi, Ont. Šiuo 
metu jis dirba kartu su dr. Jack 
Pollock, Sherway Gardens, Etobi
coke, Ont.

Ateitininkų žinios
Wasagojc stovyklauja 45 stovyk

lautojai. šiais metais stovyklautojų 
skaičius yra sumažėjęs. Gera yra tai, 
kad esant mažesniam skaičiui gali
ma daugiau dėmesio kreipti į kiek
vieną stovyklautoją.

Stovyklos vadovybę sudaro: kape
lionas — kun. A. Prakapas, OFM, 
komendantas — Algis Juzukonis, 
berniukų vadovai — Marius Gudins- 
kas, Audrius Stundžia, Linas Kakne
vičius ir Morkus Sungaila. Mergai
čių vadovės: Rasa šoliūnaitė (pirmą 
savaitę), Sigita Černiauskaitė (ant
rą sav.), Kristina Norkutė, Daiva 
Kolyčiūtė; stovyklos slaugė — Dan
guolė Pranaitienė, kuri taip pat va
dovauja jaun. mergaitėms. Raštine 
rūpinasi Onutė Jurėnaitė, kuri pa
deda dirbti ir su jaun. mergaitėmis. 
Tie patys vadovai vadovauja užsi
ėmimams, sportui, dainavimui, tau
tiniams šokiams, vakarinėms progra
moms ir kasdieniniams pasikalbėji
mams, kurių temos buvo paskelbtos 
praėjusios savaitės "Tž” nr. Veikia 
šie užsiėmimų būreliai: gamtos, dra
mos, laikraštėlio ir mechanikų (pa
starajam vadovauja Dainius Abro
maitis, stovyklos ūkvedis).

Maistu rūpinasi Dainius Abromai
tis ir p. Marcinkevičius, kuris pade
da visuose ūkiniuose reikaluose; vi
rėjos: p. Medelienė, p. Grybienė, p. 
V. Petrauskienė, D. Slapšytė ir p. 
Prialguaskienė. Stovykla baigsis 
liepos 28, šeštadienį, tuoj po 11 v. 
Mišių. Visi tėvai prašomi atsiimti 
savo vaikus šeštadienį, nes tą savait
galį prasideda kita stovykla.

Studentų ateitininkų vasaros sto
vykla įvyks prie Ročesterio, N.Y., 
Rotary Park Camp, rugpjūčio 26 — 
rugsėjo 3 d.d. Paskaitininkai kalbės 
apie Lietuvos rusifikaciją, marksiz
mą, lingvistiką, Ohio Kent State 
"Ethnic Studies Center", krimina
linį mentalitetą ir t.t. Bus simpoziu
mai: Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, SAS ir Lietuvos disiden
tai, SAS profesinės korporacijos.

Ketvirtadieni Ročesterio centre 
įvyks “Rally for Human Rights”, 
šeštadienį bus Talentų vakaras bei 
šokiai. Sekmadienį įvyks rinkiminis 
SAS suvažiavimas, po jo — gegužinė 
su žaidimais bei šokiais.

Stovyklavietė naujai pastatyta, 
moderni, su šildoma maudykla.

Kviečiame dalyvauti visus studen
tų amžiaus jaunuolius-es bei jaunes
nius sendraugius. Jei negalite pasi
likti visai stovyklai, atvykite savait
galiui!

Informacijų bei registracijos rei
kalais, kreipkitės į Tadą Klimą, 
1226 So. 58th Avė., Cicero, IL 60650, 
tel. (312) 652-6215.

Iki pasimatymo SAS stovykloje!

Skautų veikla
• "Vilniaus" stovyklon iki liepos 

15 d. užsiregistravo per 80 skautų- 
čių, kurių dauguma iš Toronto ir 
Hamiltono. I stovyklą atvykstama 
rugpjūčio 4 d. ir nevėliau kaip iki 
4 v. p. p. Sekmadienis bus skiria
mas stovyklos atidarymui, šv. Mi
šioms ir pastovyklių įrengimui. Rug
pjūčio 6. pirmadienį, prasidės skil
čių varžybos. Pagrindinės varžybų 
sritys: lietuvių kalbos vartojimas, 
drausmingumas ir punktualumas, 
pasirodymai prie laužų, tvarkingu
mas ir užsiėmimai, kuriuos sudarys 
uždaviniai gamtoje, sportas, rank
darbiai ir laužai.

• Algis Senkus, atlikęs nustatytus 
uždavinius, dideliame skautų vyčių 
būry liepos 20-21 d. naktį davė skau
to • vyčio įžodį. Sveikiname brolį Al
gį, įsijungus į sk. - vyčių eiles, lin
kėdami žygiuoti lietuviško vyčiavi- 
mo keliu.

• Lietuvos partizanų minėjimas - 
koncertas — rugsėjo 30 d. Lietuvių 
Namuose. Bilietai platinami, talki
nant vadovams, tėvams ir rėmėjams. 
Visi kviečiami juos iš anksto įsigyti.

C. S.

Golfo turnyras, š.m. rugpjūčio 4 
d., 11 v., Bonaire golfo klube, prie 
400 ir 12 kelių kryžkelės, įvyks tra
dicinis Georgian Bay vasarotojų at
viras golfo turnyras. Visi golfinin- 
kai bei golfininkės maloniai kviečia
mi dalyvauti. E. K.

Patikslinimas. Kanados sporto 
apygardos golfo pirmenybės rengia
mos liepos 28, šeštadienį (ne liepos 
29, kaip buvo paskelbta “Tž" 29 nr,).

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė ROTA KRIAUCIONAITt,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 

—_ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

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

skambinkite 489-1543.
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 i'l'fL'Y1 A Slnl)ar*ų sumodernin
tas, vandeniu šild p & R D V V J.eiuvių Namų; įmokėti apie 
$30.000', lieka vier>Ss<uMa.

JANE-BLOOR, atskiras, per 2 §nodemiai atremon
tuotas; yra maudyk^ K R D V "ndeniu šildomas; pirtis (sau
na); pilnai užbaigt* . aSy" Kaina — $105.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

10% 
9’/a% 
9>/4%
9 ’/j % 
9% 
6%

PARAMA
IMA:MOKA:

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

AKTYVAI virš 23 mil i jonų dolerių

10’/a% už asm. paskolas

1014% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

FLORIDA 
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojlmas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR ... BROKER • • • NOTARY

T? QTP A T'17 ^70* 6°u|cvard> R- Velcrtburą Beach, PI. >5706 HaJ JL A L Ui Telefoną* (ai3) >60-2448. Vakare (80) 345-?758

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • s«v. p. utboiis

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

ANKA & PETER/ahotographers |
2.774 Bloor Street Vėst .Toronto, m6s ipę 1769-4488

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



Lietuviai Čikagoje f
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LIETUVIŲ DIENĄ liepos 1 su
rengė JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirm. Kazio Laukaičio vado
vaujamas komitetas kartu su IV 
PLJK finansų komiteto pirm. dr. 
Algiu Paulium ir jo talkininkais. 
Diena pasitaikė labai graži, ir Mc
Cormick Woods bei National Grove 
parke susirinko kone 3,000 lietuvių. 
Sakoma, kiti net namo grįžo nera
dę vietos automobiliams. Romas 
Kasparas pranešinėjo programą ir 
gegužinės pabaigoje — piniginės lo
terijos laimėtojus (apie $2,000 iš
skirstyta premijoms PLJK rėmė
jams nuo Massachusetts iki Arizo
nos).

Meninė programa — trys tautinių 
šokių grupės I. Smieliauskienės 
“Grandis" ir G. Cepaitytės “Švytu
rys”, Fausto Strolios vokalinė stu
dentų grupė “Vaiva” ir choras. Šo
kiams grojo A. Modesto neolituanų 
orkestras. Užkandžių ir kitos atgai
vos netrūko. Popietėje vis daugėjo 
skaičius dalyvių, nešiojančių jauni
mo kongreso marškinėlius, ženk
liukus. Ruošos metu ir pačioje Lie
tuvių Dienoje įvairias pareigas ėjo 
LB Cicero, Gage Parko, Marquette 
Parko, Brighton Parko ir Lemento 
apylinkių bendruomenininkai.

Oficialus Lieutvių Dienos tikslas 
buvo surinkti lėšų jaunimo kongre
sui Europoje. (Rengėjai tą dieną 
jau žinojo, kad pakankamai finan
sų suplaukė ir kad PLJK išeis ly
giomis. Neoficialus, bet visiems aiš
kus tikslas buvo — vėl po ilgų me
tų pertraukos suburti Čikagos apy
linkių lieutvius | tradicinę šventę 
— gegužinę, kaip būdavo daroma se
niau Vytauto parke ar Bučio darže. 
LB apygarda ir apylinkės labiau su
artėtų, o dalyviai, kaip šioje Lie
tuvių Dienoje, galėtų pasimatyti su 
dažniau ir rečiau sutinkamais pa
žįstamais. Jei Kanados, Los Angeles, 
Sao Paulo, Pensilvanijos ir kitų vie
tovių lietuviai sugeba kasmet Lietu
vių Dienas surengti, negi atsiliks 
gausiausia lietuvių kolonija?

LITUANISTINE LEMONTO MO
KYKLA atšventė 20 m. sukakti. Ji 
iš 1959 m. Onos Abromaitienės 
įsteigtos mokyklėlės 9 mokinių iš
augo iki 140, nes lietuviai vis la
biau kraustėsi | pietvakarių prie
miesčius. Mokyklos vedėja Laima 
Trlnkūnienė, tėvų komiteto pirmi
ninkė Rasa Bialik ir kiti pagerbė 
Ilgiausiai dirbusius mokytojus, ku
rių darbą ištisai rėmė LB Vidurio 
vakarų apygarda ir Lemonto apy
linkė. Jaukios priemiesčiuose išsi
barsčiusių lietuvių sąlygos subūrė ir 
išugdė visą eilę Lietuvių Bendruo
menėje veiklių asmenų, kurie Įsi
traukė | darbą ir už apylinkės ribų.

Meninė mokyklos šventės progra
ma buvo humoristinė su “Velnio 
nuotaka", režisuota Rasos šoliūnai-

tės ir Arvydo Žygo. Lemonto mo
kykla taip pat išleido sukaktuvini 
sąsiuvini.

JONAS BAGDONAS, 50 m. am
žiaus mokytojas ir sportininkas, mi
rė Čikagoje liepos 3 d. Dirbdamas 
Čikagos miesto švietimo taryboje, 
ypač su jaunimo olimpiada, lietu
viuose visą laiką reiškėsi ŠALFASS 
veikioje .dalyvavo JAV LB švietimo 
taryboje, buvo Kristijono Donelai
čio mokyklos inspektorius, padėjo 
surengti ką tik (vykusią Lietuvių 
Dieną. Prie karsto ir vėliavų budė
jo K. Donelaičio mokyklos mokiniai, 
kuriems pats J. Bagdonas pasakė 
apie neišgydomą ligą. Atsisveikini
me užuojautą reiškė visų tų viene
tų atstovai, o laidotuvių liturgijoje 
skaitė jaunimas ir giedojo jaunimo 
Mišių giesmes. Mišių skaitymams 
buvo parinktos iš šv. Pauliaus laiš
kų dvi ištraukos apie lenktynes ir 
nevystanti laimėtojo vainiką.

LIETUVIAI KUNIGAI ir visuo
menė trumpame laikotarpyje palai
dojo du marijonus — Čilėje, Brazi
lijoje ir JAV dirbus) kun. Joną Kar- 
dauską, buvus) marijonų provincijo
lą kun. Valentiną Atkočių, jėzuitą 
kun. Juozą Venckų, 82 m., dėsčius) 
Lietuvoje, Ispanijoje, Urugvajuje ir 
daug kur JAV-se pavadavusį parapi
jose. Kun. J. Venckaus laidotuvėse 
Čikagos lietuvių jėzuitų vyresnysis 
kun. Juozas Vaišnys kvietė lietu
vius pasauliečius talkinti ir jung
tis | Bažnyčios darbus, kaip numato 
II Vatikano santarybos nuostatai ir 
dvasia.

JAUNIMO KONGRESO išvakarė
se PLB-PLJK būstinė Jaunimo Cent
re aprimo ,nes visi raštai, susitari
mai, planai jau buvo pradėti vykdy
ti pačioje Europoje. PLJK stovyk
los ruošai talkinti liepos 1 d. išskri
do klevelandietė Viktutė Lenkaus- 
kaitė ir losangelietis Rimas Polikai- 
tis. Liepos 8 d. vakarą išskrido gau
siausia Čikagos grupė, kuri sekančią 
dieną jau buvo Londone (iš viso 
apie 100 PLJK atstovų ir dalyvių). 
Ne tik tėvai, bet ir visuomenė tris 
savaites su viltimi žiūri | aną At
lanto pusę, laukdami ir sveikų su
grįžtančių, ir pasisekusio JLJK vai
sių.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles A ve.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimam! 
susitarus telefonu

Keramikos dirbiniai "Vilniaus” paviljone tautybių savaitėje Toronte Nuotr. St. Dabkaus

Gyvenkite taikoje su žydais...

Tėviškės žiburiai • 1979, VII, 26 — Nr. 30 (1537) • 7 psl,

KANADOS LIETUVIŲ DIENA

r
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DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO f
| SKAITYTOJUI: |
| 1. Ar esate Kanados Lietuvių Fondo f 
j narys? |

2. Ar žinote, kad įnašai į Kanados I
Lietuvių Fondę atleidžiami nuo | 
pajamų mokesčio (income tax)? |

NSšKžy* r'®*®** •N®*®*’’ •N®*®’* «X® «X® w<2F> •X®*»F» «X®»®

AL, GIMANTAS

Beveik tiksliai šis teigimas 
buvo girdėtas Lietuvoje iš to
kių sluogsnių, kuriais derėtų 
pasitikėti. Tokią žinią iš ten 
parvežė vienas tautietis, ką tik 
grįžęs iš viešnagės tėvynėje, tu
rėjęs ten nemažai pokalbių su 
įvairiais asmenimis.

Toks teiginys įdomus ypač 
dabar, kai išeivijos lietuviai 
stengiasi duoti atkirtį tiems žy
dų sluogsniams, kurie, sąmo
ningai ar ne, rikiuoja lietuvių 
tautą kartu su naciniais nusi
kaltėliais. Prieš tai darant rei
kėtų gerai apgalvoti savąją stra
tegiją, būdus, priemones ir ga
limus rezultatus. Svarbu, kad 
po to dar daugiau nenukentėtų 
lietuvių prestižas ir nebūtų nu
pigintas geras lietuvių vardas 
tarptautinėje arenoje.

Iš čia ir išplaukia toji itin 
jautri dilema. Juk žinoma, kad 
turint itin ribotus išteklius ir 
galimybes, bus nepaprastai sun
ku atremti puolimą, kuris, gali
ma sakyti, atėjo per spaudą, ra
diją ir televiziją. Visi puikiai 
žinome kieno rankose (ir kiše
nėse) tūno visos tos ką tik mi
nėtos viešosios opinijos forma
vimo mašinos. Tai lyg augšta,' 
mūrinė siena, kurią įveikti, pa
lyginti negausiai tautinei ma
žumai (kaip lietuviai) gali bū
ti ne tik sunku, bet, gal net ir 
neįmanoma. Tuo tarpu paruoš
ti brangiai atsieinančius leidi
nius, jei tokius tektų išsidalinti 
savo pačių tarpe, būtų beveik 
beprasmiška. Žinoma, padėtis

būtų visiškai kita, jei mūsų lei
dinius anglų kalba išleistų ge
rai žinoma ir pripažinta leidyk
la. Bet ir čia atsidurtume prieš 
tą pačią augštą ir kieto mūro 
sieną.

Netenka abejoti vertingomis, 
drąsiomis pastangomis ir 
kruopščiu darbu visų tų mūsiš
kių, kurie renka, ruošia me
džiagą faktų rinkiniui, liudijan
čiam apie herojines atskirų tau
tos narių pastangas ir iniciaty
vą, gelbstint Lietuvos žydus na
cinės nelemties dienomis. Ta
čiau tas darbas visvien liks ne
pilnas ir nebaigtas, nes išeivi
joje yra tik dalis tų, kurie galė
tų būti vertingais liudytojais ar 
pačios gelbėjimo akcijos daly
viais. Dauguma faktų ir asmenų 
liko Lietuvoje. Dėlto neįmano
ma surinkti ir paruošti išsa
maus leidinio nešališkų faktų 
šviesoje.

Be to, drįskime pripažinti, 
tikrai nepadeda ir mūsų pačių 
toks lyg nenoras' bent kiek pla
čiau paliesti tų atskirų tautos 
narių, dabar visų smerkiamų,

poelgį, kuris tikrai buvo žalin
gas visų lietuvių vardui. Teisin
tis, tiesa, galima neproporcin
gai dideliu žydų tautybės asme
nų dalyvavimu sovietinės admi
nistracijos aparate ir naikinimo 
akcijose. Gaila tik, kad čia, Va
karuose, tokio pobūdžio teisini- 
masis nevisada atlieka pozityvų 
vaidmenį, nes čia manoma, kad 
kiekvienas įstatymų pažeidimas 
turi būti vertinamas ir spren
džiamas pagal individualias ap
linkybes. Tuo tarpu dabar lyg ir 
atrodo, kad išeivija (turbūt be 
blogos valios) kažkaip bando 
slėpti kaikuriuos įvykius ar var
dus, praeiti nepastebint ar tik 
puse burnos teužsimenant. Ne
nuostabu tad, kad žydiškos pu
sės reakcija po to būna gana at
šiauri ar net provokuojanti, kal
tės jieškanti ne atskirų individų 
eilėse, bet visoje tautoje. Vadi
nasi, norint palaikyti gerus ir 
normalius santykius su pasauli
ne žydija, reikia vieno kito 
žingsnio daugiau iš mūsų pusės. 
Kitaip vargu ar bus galimas 
tas "gyvenkite taikoje su žy
dais” patarimas.

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

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

>1 .
NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

| ĮSTAIGOS 233-3323 namų 743-0100

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

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S- ir F> Janavi*iai

Hamilton, Ontario
VISUOMENES VEIKĖJAS K. Ba

ronas su šeima išvyksta V. Vokieti
jon, kur dirbs Vasario 16 gimnazi
joje. Kadangi per eilę metų jis yra 
daug dirbęs lietuviškoje veikloje, 
Hamiltono lietuviai, įvertindami jo 
darbą, š.m. rugpjūčio 11 d. ruošia 
atsisveikinimo vakarienę. Nornitieji 
joje dalyvauti smulkesnių informa
cijų gali gauti pas Aušros Vartų 
par. kleboną prel. J. Tadarauską 
tel. 522-5272, A. Patams) tel. 664- 
5804 ir A. Juozapavičių tel. 544-5015.

Rengėjų komitetas

SAULIŲ RENGIAMA GEGUŽI
NĖ įvyks rugpjūčio 19, sekmadienį, 
Hamiltono medžiotojų ir žūklautojų 
klubo vietovėje prie Caledonia mies
telio. Gegužinę rengia vietos šauliai, 
talkinami Vilniaus Saulių Rinktinės 
Kanadoje broliams ir sesėms. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

S. Petkevičienė

VASARIO 16 GIMNAZIJAI rem
ti būrelio vadovas St. J. Dalius su
rinko iš būrelio narių-rėmėjų įna
šus už 1979 m. antrą pusmetį. Su
mokėjo už pusę metų po $6: P. Le- 
sevičius, A. Mingėla, T. Mureika, I. 
Varnas. Šiuo metu šį dvigubą rė
mėjų būrelį sudaro 54 nariai-rėmė- 
jai, iš kurių 48 buvo sumokėję mo
kestį už visus metus. Surinkti pini
gai $24:00 liepos 13 d. įnešti KLB 
Šalpos Fondo sąskaiton "Talkoje" 
išsiuntimui Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. Nuo būrelio įsteigimo 
1965. IX. 1 iš viso surinkta ir iš
siųsta Vasario 16 gimnazijai S8.950. 
Ačiū visiems būrelio rėmėjams!

St. J. Dalius, būrelio vadovas

Tillsonburg, Ont.
PAPILDOMA PADĖKA, "TŽ" 29 

nr. Leokadijos ir Juozo Vitų padė
koje nesuspėta įdėti šis sakinys: 
"Nuoširdžiai dėkojame Jonui ir Bi
rutei Lukšams už parvežimą mano 
vyro iš ligoninės į namus." Red.

PAMATYKITE ŠIAIS METAIS 
AFRIKOS LIŪTŲ SODĄ - SAFARI

• Pasidžiaukite ištisą dieną su visa šeima. Nuvežkite savo šei
mą į laukinišką, giliausią . . . tamsiausią . . . Ontario vietą

• Pamatykite ir fotografuokite 1000 egzotinių paukščių bei 
gyvių, laisvai ten vaikščiojančių

• Važiuokite per tą plotą patogiai ir saugiai savo automobi
liu arba pasinaudokite mūsų vėsinamu Safari autobusu.

Gruodžio, sausio, vasario

Jaudinantis ir auklėjantis vaizdas! Įdomus visiems!
• Afrikos įdomybių parduotuvė
• Kafeterija (200 vietų)
• Nemokamas naminių gyvuliukų 

kampelis
• Vieta iškyloms
• Safari nuotraukos
• žaidimų aikštė

• Oficiali kavinė po atviru 
dangumi

• Žavi kelionė geležinkeliu
• Suvenyrų parduotuvės
• Safari vanduo
• Safari kelionės
• Jrengta stovyklinė aikštelė

Atidaryta ištisus metus
Liepos ir rugpjūčio 10 v.r. — 5.30 v.p.p. kasdien

Kovo. ba!.. geg.. birželio 12 v.r. — 4.30 v.p.p. šiokiadieniais
10 v.r. — 4.30 v.p.p. savaitgaliais

10 v.r. — 4.30 v.p.p.
tik savaitgaliais ir šventadieniais

Daugiau informacijų teirautis:

African Lion Safari
ROCKTON, ONTARIO LOR 1X0

Tel. (519) 623-2620
Prie 8-to greitkelio tarp Hamiltono ir Cambridge

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 •

VI M I SIS
[All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5 nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Kanados Lietuvių Dienai 
Rengti Komitetas posėdžiavęs 
birželio 14 d., galutinai numa
tė šventės programą.

Iš Toronto gautas geras or
kestras šokiams. Meninei pro
gramai sutiko vadovauti solistas 
V. Verikaitis. Tautinių šokių 
vadovė G. Breichmanienė, pa
garsėjusi visame pasaulyje su 
meniškai išmiklintu “Gyvata- 
ru”, praturtins programą nau
jais dalykais.

Jėjimo bilietai (5-6 dol.) bus

CALGARY,
SUSIRINKIMAS. Birželio 23 d. 

KLB Kalgario apylinkė turėjo vi
suotinį narių susirinkimą ir turėjo 
naujos valdybos rinkimus (valdyba 
yra renkama kas antri metai).

Į naują valdybą įėjo: Al Šukys, 
Stepas Žaldokas, Arvydas Krausas ir 
Kęstutis Dubauskas. Pareigomis pa
siskirstys vėliau. Valdybon įėjo taip 
pat jaunimo atstovai: Julė Vyšniaus
kienė ir Ramona Vaičiūnaitė. Revi
zuos komisija: Petras Dcvenis ir Ka
zys Vaitkūnas. Pagalbinėje valdybos 
komisijoje sutiko būti: Vanda 
Wideen, Marija Stankevičienė, Shir
ley Šukienė, Mooch Šukytė ir Leo 
Ulbinas.

Tautos Fondo įgaliotiniu vėl suti
ko būti Pranas Gluoksnys. Valdyba 
ir susirinkimas išreiškė P. Gluoks- 
niui nuoširdžią padėką už gausiai 
surinktas aukas šioje mažoje kolo
nijoje.

DOVYDAS DUBAUSKAS gegužės 
4 d. buvo apdovanotas augščiausiu 
skauto pasižymėjimo ženklu “Chief 
Scouts Award”, kuris yra duodamas 
Kanados gubernatoriaus ir vyriausio 
Kanados skauto.

KETURIOS LIETUVAITĖS iš Kai 
gario dalyvauja IV Pasaulio Lietu
viu Jaunimo Kongrese Europoje: 
Jonė Baruta, Aldona Dubauskaitė, 
Veronika Krausaitė ir Audronė šal- 
kauskaitė. Jų kelionė buvo labai 
gausiai paremta Albertos valdžios, 
taip pat Kalgario lietuvių šeštadie
ninės mokyklos bei Kalgario L. 
Bendruomenės.

RADIJO PROGRAMA. Birželio 26 
d. ACCESS radijo studijoje buvo 
Įrekorduota 1 valandos lietuvių pro
grama, kuri bus perduota per Al
bertos CKUA — FM radiją, rugsėjo 
2, sekmadienį 7.30 v.v. šios progra
mos pavadinimas yra “Cultural In
terface". Programos vedėja — Joyce 
Bradley. Lietuviai komentatoriai — 
dr. Karolis Lederis: lietuviai Kana
doje, Albertoje, Kalgaryje; Ramona 

• Vaičiūnaitė: lietuvių kalba, daina, 
šeimos gyvenimas; Leo Ulbinas: tau
tiniai šokiai, kalba, lietuvių jaunimo 
ateitis, šeima; Kęstutis Dubauskas: 
lietuvių medžio drožiniai ir tautosa
ka.

šioje programoje anglų kalba vie
nas pusvalandis yra skirtas pokal
biams, o kitas — muzikai. Čia galė
sime išgirsti lietuviškų daržovių po
kalbį, Aldonos Lederytės dainas 
apie tėvo pypkę ir t.t.

platinami vietoje. Susipažinimo 
vakaras |vyks puikioje salėje 
prie Elizabeth Hwy Prud- 
hommes Motor Hotel Victoria 
Hall. Koncertas įvyks Collegiate 
Institute auditorijoj — miesto 
centre.

Kanados Lietuvių Diena St. 
Catharines mieste įvyks š.m. 
spalio 6-7 d.d. Vietos lietuviai 
laukia su nekantrumu atvyks
tant į šią šventę giminių, drau
gų, pažįstamų ir visų lietuvių 
iš visur.

Koresp. P. Norušienė

ALBERTA
KANADOS DIENĄ liepos 1 d. 

Kalgario lietuvių šeštadieninė mo
kykla ir kaikurie šokėjų grupės na
riai dalyvavo su savo paroda ir pyra
gaičiais Princo saloje, kur burmist
ras Ross Alger, ką tik grįžęs iš Eu
ropos, savo atidarymo žodyje pareiš
kė: “Man teko matyti š. Atlanto Są
jungos pajėgas prieš Rusijos agresi
ją, bet ką aš matau čia šiandien, ro
do, kad mums nereikia bijoti jo
kios agresijos; per 112 metų mes 
Kanadoje sukūrėm nesuardomą tau
tų vienybę". Pakeleivis

Sudbury, Ontario
LIETUVIAI, LATVIAI, UKRAI

NIEČIAI IR SLOVĖNAI š.m. rug
pjūčio 18, šeštadienį, ukrainiečių 
tautinės federacijos vasarvietėje, Ri
chard Lake, Sudbury, Ont., rengia 
bendrą gegužinę (Heritage Day). 
Jei šeštadienį lytų, gegužinė bus ke
liama į rugpjūčio 19, sekmadienį. 
Jei ir tą dieną lytų, visos iškilmės 
vyktų 130 Frood Rd., ukrainiečių sa
lėje. Programa: visų tautybių mais
to ir kepinių išpardavimas, meninė 
programa, sportas, susipažinimas ir 
kt. pramogos. Visi tautiečiai, jauni
mas kviečiami gausiai dalyvauti at
stovaujant Lietuvai. Už automobilio 
pastatymą ir apsaugą bus imamas 
mokestis — $1. Pajamas visos tauty
bės dalinsis lygiomis. Gegužinėje 
veiks bufetas. Laukiame ukrainiečių 
vasarvietėje, Richard Lake.

KLB Sudburlo apylinkės valdyba
Atlaikytos šv. Mišios už a. a. P. 

Rūko vėlę; užpr. Antanas Obcarskis.
— Vytautas Grinius jau keli mėne
siai sunkiai serga Laurentian ligo
ninėje. K. A. S.

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

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefono* 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugšto* 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Viešėdami Cikago/e, 
neužmirškite aplankyti ^* J- VAZNELIU

<Siffs International Jnc,
2S01 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471*1424

Kelionės į Lietuvą
IR ŠALIA JOS ESANČIUS MIESTUS

Vilnius-Minskas: rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d.
Vilnius: spalio ir gruodžio mėnesiais po vieną savaitę
Vilnius-Ryga: spalio ir gruodžio mėnesiais po 

dvi savaites
Kelionės bei viešnagės metu teikiama vispusiška nagaiba

537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto Telefonas 537.2165

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

DRESHER-DARAUSKAS ScyNCE
__________________ _______________________ LTD, ir

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

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

INSURANCf i* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Tradicinė lietuvių maldininkų 
kelionė i Midlandą, Kanados Kanki
nių Šventovę, (vyks sekmadieni, rug
pjūčio 12. Kelionė Šiais metais per
kelta į ankstyvesni laiką, norint su
traukti daugiau žmonių. Girdėti, kad 
Šiemet ir kaimyninės lietuvių para
pijos aktyviai Įsijungs i iSkilmes.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a. a. Marija Kuzmickienė ir 
automobilio nelaimėje žuvusi a. a. 
Gina Siena Vaitonytė iŠ Hamiltono. 
Velionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— A. a. Vytauto JuodiSiaus prisi
minimui velionies žmona Ona Lietu
vos Kankinių šventovei paaukojo 
$100. Nuoširdi padėka.

— Dėkojama Tėvui B. Mikalaus
kui, OFM, už talkinimą sekmadienio 
pamaldose.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a. a. Algirdą Šalkauskį, 11 v. už 
a. a. Kostą Bernatavičių ir a. a. An
taną Lapaiti. Wasagoje: 10 v. už a. 
a. Janiną Stanevičienę ir 11 v. už a. 
a. Adelę Simkevičienę (užpr. O. Jo
naitienė).

— Ruošiasi tuoktis: Christdfer J. 
Seade ir Kristina S. žiobakaitė, Ri
chard J. Devey ir Daina M. Misiūnai
tė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos — sekmadieni 9.45 v. 

r. Jos paskutinės prieš klebono ato
stogas, kurios pradedamos liepos 29 
d.- Sekančios pamaldos po atostogų 
vėl bus rugsėjo 2 d., 9.45 v. r. Atos
togaujant klebonui ir šeimai, pamal
dų nebus, nes nebuvo įmanoma su
rasti parapijiečių, kurie galėtų pa
maldas atlaikyti atostogų metu. Jei
gu reikėtų pastoracijos patarnavimo 
klebonui išvykus, malonėkite skam
binti V. Dauginiui 533-1121 arba 
822-7376, tarybos narei Alvinai Su- 
kauskienei 244-2790.

— Linksma žinia: sveikiname 
John ir Daivą (Mikšytę) MacDou
gall, kurie padidino parapiją savo 
pirmos dukrelės Alison (Alytės) 
Lauros gimimu liepos 16 d.

— Liepos 18 d. palaidotas A. R. 
Ostrander, Ostrander Jewelers Co. 
steigėjas.

— Liepos 21 d. klebonas Žilinskas 
invokacija atidarė Parkdale — High 
Park apylinkės raštinę, kuri yra tarp 
Lietuvių Namų ir Išganytojo parapi
jos šventovės. Kaip žinome, Parkdale 
— High Park apylinkėje federaci
nės valdžios parlamento narys yra 
Mr. Jesse Flis, 1669 Bloor St. W.

. — Visiems gerų atostogų, iki pasi
matymo rugsėjo 2 d., 9.45 v. r.!

— Parapijos aplinkraštis su jūsų 
pusės metų aukų sąmata bua išsiųs
tas šią savaitę.

Lietuvių Namų žinios
— Lietuvių Namų raštinė dažnai 

gauna telefoninių klausimų, kokio
mis valandomis sekmadieniais vei
kia svetainė "Lokys”. Sekmadieniais 
svetainė "Lokys” yra atidaryta nuo 
12 v. iki 6 v. p. p.

— Norima priminti, ypač tiems, 
kurie atvyksta iš kitų miestų, kad 
Toronto Lietuvių Namai turi nuosa
vą automobiliams pastatyti aikštę 
prieš LN esančioje Dorval gatvėje. 
Autoaikštėje galima pastatyti 90 au
tomobilių.

— Lietuvių Namų vyrų rengiama 
poilsio stovykla Wasagoje prasideda 
liepos 28, šį šeštadienį, 4 v. p. p. 
Stovyklos tel. 429-2788.

— Lietuvių Namai ir "Labdaros" 
fondas įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms, institucijoms bei meni- 
niams-kultūrinlams vienetams yra 
paskyrę nemažą suma aukų. žiūr. 
skelbimą šiame "Tž" numeryje.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo 130 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: B. Ušackas iš Lenki
jos, H. ir E. Mumm, T. Kinderbater 
iš V. Vokietijos, V. Mačienė su šei
ma iš Kennow, Ont., K. Arlauskienė 
iš St. Petersburgo, Floridoje, T. 
Bartkus iš Sarnijos, Ont., p. Gedmi
nai iš Hamiltono, Ont.

M1KOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENft. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v.

U74ŽM arba 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Wasagos stovykloje vasaros 

metu Mišios 11 v. r. kiekvieną sek
madienį. Šiuo metu vyksta ateitinin
kų stovykla, kurios kapelionas — 
kun. Antanas Prakapas, O. F. M.

— Moterystei ruošiasi Viktoras 
Mačiulis su Ann Fowler.

— Maldininkų kelionė į Kanados 
Kankinių šventovę Midlande bus 
rugpjūčio 12, sekmadienį. Norintie
ji važiuoti autobusu prašomi užsire
gistruoti parapijos raštinėje.

— A. a. Marija Kuzmickienė, 83 
m., palaidota iš mūsų šventovės Sv. 
Jono kapinėse. Paliko dukrą Moni
ką Bumbulienę su vyru Antanu ir 
anūkais, seserį Antaniną Burdulienę, 
brolį Vincą Navicką ir sūnų Joną 
Migliną.

— Lietuvoje mirė Adelė Mikšytė, 
Broniaus, Jono, Kazio ir Onos Mik
šių sesuo.

— Naujam pianinui pirkti aukojo: 
B. Trukanavičius 550. Č. B. Joniai 
$150. Iš a. a. V. Streito palikimo 
gauta $100.

— Ona Juodišienė savo vyro a. a. 
Vytauto prisiminimui parapijai pa
aukojo $100. Per klaidą “TŽ” pa
skelbta, kad šią auką skyrė B. K. Če
paičiai Onos Juodišienės prisimini
mui. Už klaidą atsiprašome.

— Pirmas sekančio mėnesio penk
tadienis — rugpjūčio 3. Mišios va
kare 7.30. Taipgi lankomi ligoniai ir 
seneliai.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
trečiadieniais, 2 v. p. p., jų patalpo
se.

— Vietnamo pabėgėlių reikalu bus 
išdalinti blankai su prašymu, kad pa
rapijiečiai, kurie užjaučia pabėgė
lių sunkią dali, pasižadėtų šeimų iš
kvietimą paremti pinigais, butu ar 
daiktais. Atsakymai šiuo klausimu 
labai svarbūs — tik žinodama para
pijiečiu nusistatymą, parapijos va
dovybė galės nuspręsti kokį skaičių 
pabėgėlių iškviesti. Parapijos tary
bos labdaros sekcija ir visa taryba 
šiuo klausimu jau posėdžiavo.

— Mišios šeštadieni 8 v. už Stepo
ną Juodikaitj, užpr. žmona, 8.30 už 
Ona Ališauskienę, užpr. J. V. Rus- 
liai, 9 v. už Oną Ališauskiene, užpr. 
K. Starkutienė, 9.20 už Karoliną 
Priščepionkienę, užpr. vyras; sekma
dienį 8 v. už Vincą Buči, užpr. L. M. 
Razgaičiai. 9 v. už Antaną Astraus
ką, užpr. J. M. Astrauskai, 10 v. už 
Eleną Tuinylienę, užpr. B. S. Saka
lai, 11.30 už parapiją, 8.30 v. v. už 
Vladislovą Sadauskienę, užpr. J. Ku
likauskienė.

Susižiedavo Edvardas Punk- 
ris, jn., su Vilija Rasutyte iš Či
kagos. Jungtuvės numatomos 
už metų ar dvejų.

A. a. E. Kaunienei mirus, vie
toj gėlių “T2” paaukoję $20 
Ona ir Bronius Sergančiai. Nuo
širdus ačiū.

Vestuviniai pakvietimai var
tojami ir dabartinėje Lietuvo
je. Vienas jų gautas “T2” re
dakcijoje ir skirtas giminaičiui 
— dėdei. Štai jo tekstas: “Kvie
čiame iš visos širdies žalios rū
telės pagerbti, aukso žiedų pa- 
godoti, šokimėlio pašokti, dai
nų dainužių dainuoti. Prašom 
prie alučio putos, prie mūsų 
svočiutės baltų pyragų, — pra
šom į vestuves. Saulė kelužį nu
švies, kalnas kalneliui lenksis; 
važiuokit vis pakalnėlėn — į 
Taujėnus mėnesį birželio, die
noj devintoj, valandą devynio
liktą”. (Parašas). Tekstas para
šytas gražia rašysena ir padau
gintas. Prie teksto pridėtas pie
šinys, sudarytas iš vardo ir pa
vardės pradinių raidžių.

“The Toronto Globe a. Mail” 
liepos 20 d. išspausdino platų 
straipsnį apie gastroliuojantį 
Maskvos “Bolšoi” teatro baletą 
Hamiltone ir Toronte. Jame mi
nimas muzikas Algis Žiūraitis 
kaip pagrindinis orkestro diri
gentas. Su juo padaręs pasikal
bėjimą Hamiltono dienraštis 
“The Spectator”. Ten jis apgai
lestavęs, kad amerikinės unijos 
sukliudžiusios atisvežti savo or
kestrą. Kanados muzikai taip 
gerai išlavinti, kaip sovietiniai. 
Straipsnyje neminima dirigen
to tautybė (lietuvis), bet skaity
tojui atrodo kad rusas, kaip ir 
visi kiti maskvinio teatro daly
viai. Galimas dalykas, kaip ir 
praeityje, kaikurios kanadiečių 
grupės šių gastrolių proga rengs 
demonstracijas.

NAŠLE įieško gyvenimo draugo 55- 
60 metų amžiaus. Rašyti “Tž” ad
resu ant voko pažymint “Našlei”.

VEDYBŲ TIKSLU j ieškau moters 
iki 50 metų amžiaus. Esu 1.76 cm 
ūgio, ramaus būdo, išsilavinęs, nerū
kau, negeriu ir gerai laikausi finan
siškai. Atsakysiu tik į laiškus su 
nuotrauka. Rašyti: P.O. Box 3812, 
Rochester, N.Y. 14610, USA.

MOTERIS jieško sezoninio darbo ta
bako ūkyje. Klausti Danutės telefonu 
742-7235 Toronte

Sekantis “TŽ” numeris, t.y. 
31, bus paskutinis prieš atosto
gas. Pirmąsias dvi rugpjūčio 
savaites “T2” neišeis, bet admi
nistracija dirbs visą laiką. “T2” 
trisdešimtmečio paminėjimas 
bus š.m. gruodžio 9 d. Anapilio 
salėje, o tradicinis spaudos ba
lius — 1980 m. Atvelykio šeš
tadienį.

A. a. Gina Elena Vaitonytė, 
24 m. amžiaus, žuvo automobilio 
nelaimėje liepos 20 d. vakarą 
važiuodama į Ottavvą. Kartu su 
ja žuvo toje pačioje mašinoje 
važiavę dar du asmenys. Nelai
mės priežastis — kito automobi
lio vairuotojas nesilaikė taisyk
lių. Velionė yra kilusi iš gausios 
Vaitonių šeimos Hamiltone. La
bai sėkmingai baigusi sociali
nius mokslus universitete, dar
bavosi vaikų globos įstaigoje. 
Laidojama trečiadieni, liepos 
25, iš Hamiltono liet, šventovės 
Sv. Jono lietuvių kapinėse. Ve
lionė paliko tėvus, penkis bro
lius ir seseris.

Toronte gyvenantieji artimie
ji gavo žinią, kad dail. Adomas 
Varnas mirė Čikagoje liepos 19 
d. Ten ir palaidotas. Velionis 
paskutines penkias savaites bu
vo lyg ir be sąmonės, geso la
bai išlėto. S.m. pradžioje jis at
šventė šimtąją amžiaus sukaktį 
(gimęs 1879. L 1).

Torontietis dail. Jurgis Rač- 
kus Lietuvių Dienos proga Los 
Angeles mieste, Kalifornijoj, 
surengė savo dailės parodą, kur 
susilaukė plataus dėmesio. Apie 
jo kūrybą Aldona Zailskaitė 
“Ateities” žurnalo š.m. gegu
žės mėnesio numeryje parašė 
net 5 puslapių straipsnį, iliust
ruotą penkiom nuotraukom. Sa
vo dailės parodą J. Račkus yra 
surengęs ir Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo Centre, Čikagoje.

Pirmoji pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso dalis Britanijo
je praėjo labai sėkmingai, daly
vavo daug lietuviško jaunimo, 
ypač mergaičių. J. Vilčinskas, 
vienas iš jaunimo kongreso ren
gėjų Britanijoje, atsiuntė Šį 
laišką: IV PLJ Kongreso Lon
done atidarymo dieną, 1979 m. 
liepos 11, britų paštas netikė
tai išleido naują seriją pašto 
ženklų, skirtų JT paskelbtiems 
“Vaiko Metams”. Pagal metų 
pradžioje paskelbtą planą, tie 
pašto ženklai turėjo būti išleisti 
liepos 18 d., bet britų paštas 
netikėtai išleido juos vieną sa
vaitę anksčiau, t.y. tą dieną, 
kai Londone prasidėjo lietuvių 
jaunimo kongresas. PLJ S-ga 
yra išleidusi specialius vokus 
savo kongresui. Lietuvių filate
listams tie vokai su minėtais 
pašto ženklais bus labai vertin
gi, ypač jeigu laiškai bus iš
siųsti kongreso atidarymo die
ną (kaip šis laiškas, parašytas 
“T2”).

Toronto viešosios bibliotekos 
Runnymede skyriuje, 2178 
Bloor St. W., gauta apie 30 nau
jų lietuviškų knygų. Jų tarpe 
Jankaus “Anapus rytojaus”, 
Kralikausko “M. Mažvydas Vil
niuje”, Almeno "Sauja skati
kų”, Juodeikos “Didžioji iliuzi
ja” ir kitos. Siame skyriuje yra 
iš viso apie 250 lietuviškų kny
gų. Netrukus bus užsakytas ir 
"Aidų” žurnalas. Tautiečiai 
kviečiami naudotis jaukiomis 
atnaujintomis bibliotekos patal
pomis, pasiskaityti laikraščių ir 
knygų gimtąja kalba. Naudoji
masis biblioteka nemokamas.

Solisto Daunoro

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko pava
duotojui, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
Drg. A. BARKAUSKUI

Lietuvos TSR liaudies artisto, 
visasąjunginio ir tarptautinių 
vokalistų konkursų laureato, 
docento V. DAUNORO

PAREIŠKIMAS
Aš gerai įsivaizduoju Jūsų už

imtumą valstybinėse pareigose, 
bet neišvengiamai esu privers
tas Jus trukdyti.

Kaip Jūs žinote, 1978 m. spa
lio 2 d. esu pasiuntęs pareiški
mą Jūsų vardu dėl išvykimo į 
Italiją. To pareiškimo atgarsiai 
padarė įtakos mano darbui kon
servatorijoje. Nurodysiu tik 
vieną faktą.

1979 metų vasario mėnesyje, 
prasidedant antram mokslo me
tų semestrui, mano perspekty
viausią IV-to kurso studentą A. 
Markauską (baritonas) paskyrė 
tęsti studijas solinio dainavimo 
specialybėje iš mano klasės į e. 
doc. p. TSRS 1. a. V. Noreikos 
klasę. ŠĮ paskyrimą padarė rem
damiesi studento pareiškimu,

MYLIMAI SESUTEI 
Lietuvoje mirus,

"Aukuro" administratoriui K. MIKŠIUI, broliams 

JONUI, BRONIUI, seseriai ONUTEI ir kitiems arti

miesiems reiškiame giliausių užuojautų —

"Aukuras"

Mylimai dukrai
A+A 

GINAI VAITONYTEI 
tragiškai žuvus,

POVILĄ VAITONĮ ir jo šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —

Hamiltono kredito kooperatyvo "Talka“ 

valdyba ir tarnautojai

1919-20 m. Lietuvos nepriklausomybės kovų 
dalyviui 
A+A

BOLESLOVUI STRIKAICIUI 
mirus,

žmonai TEOFILEI, sūnui VYTAUTUI, dukroms — 
BIRUTEI, VIDAI, DANAI, seserims — Sibiro tremti
nei ALEKSANDRAI GYVIENEI, BRONEI, STASEI 
MILVYDIENEI (okup. Lietuvoje), broliams BRONIUI, 
KOSTUI ir anūkams, jų šeimoms bei artimiesiems 
nuoširdžių užuojautų reiškia —

Juozas Butkevičius ir 
Juozas Demereckas

Toronto Lietuvių Namų 
TREČIOJI POILSIO

S
 TREČIOJI POILSIO 

tovyklĄ 
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ

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

• STOVYKLOS PATALPŲ MOKESTIS:
• vienam asmeniui nuo 10 iki 20 dol. savaitei,
• vienai šeimai nuo 30 ik 40 dol. savaitei.
• Stovyklos metu veiks virtuvė.
• Informacijų reikalais kreipkitės:
• 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

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

Vaisvandenių, ledų Ir užkandžių
. __  rasite vietoje

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

Ten pat 
rugpjūčio 5, 
sekmadienį, 
rengiama

kurio esmę sudaro vienintelis 
argumentas — mano minėtas 
pareiškimas.

Kadangi Jums pasiųsto mano 
pareiškimo esmėje ir turinyje 
kriminalinio ar politinio nusi
kaltimo neįžvelgiu, man kelia 
pagristą susirūpinimą ne stu
dento pareiškime esanti argu- 
mentuotė, bet jos palaikymas 
bei pritarimas.

Gerb. Pirmininke, nuo 1978 
m. spalio 2 dienos praėjo be
veik 5 mėnesiai. Pradiniame 
minėtame laikotarpyje buvau 
pakviestas trims pokalbiams: 
pas Jūsų asmeniškai įgaliotą H. 
Zabulį, Lietuvos TSR Kultūros 
ministrą J. Bielinį ir pas Lietu
vos TSR Valstybinės Konserva
torijos rektorių J. Karnavičių. 
Pokalbiai įvyko dalykiškoje abi
pusio supratimo atmosferoje, 
išsiaiškinant išvykimo tikslą bei 
jo laikiną trukmę. Laikino išvy
kimo trukmė, ką pabrėžiau mi
nėtuose pokalbiuose, mano ma
nymu, priklauso nuo Jūsų 
sprendimo.

Tokiu būdu buvo ir yra lo
giška dar su didesniu atsidavi
mu dirbti priklausomą man 
darbą konservatorijoje, lau

Toronto Lietuvių Namai 
Ėsy ir Fondas '’Labdara” 

— J979 metais lietuviškai veiklai paskyrė
aukų. Lietuvių Namų valdyba, svars
tydama jas, vadovavosi nustatytomis 
gairėmis ir paskyrė:

1. Jaunimo organizacijoms ir vadovaujančioms suaugusių 
organizacijoms, atliekančioms bei skatinančioms jau
nimo veiklą lietuvybės išlaikymo srityje.

2. Pagalbinėms Lietuvių Namų organizacijoms ir organi
zacijoms, remiančioms LN tikslus.

3. Visoms lietuviškoms organizacijoms ir organizacijoms 
ar pavieniams asmenims, kurie prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo idėjos.

2,000.00 dolerių
Šeštadieninei Toronto Maironio mokyklai

po 1,500.00 dolerių
Ketvirtajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
Lietuvių Skautų Stovyklavietei Romuva

Po 1000,00 dolerių
Vasario 1 6 gimnazijai (dvi kelionės į Frankfurtą) 
Tautinių šokių grupėms. "Atžalynui” ir "Gintarui"

800,00 dolerių
Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būreliui

Po 500,00 dolerių
Romo Kalantos reljefui (VI. Pūtvio šaulių kuopai) 
Lietuvių Namų dainos vienetui "Antroji jaunystė" 
Tautos Fondui (Toronto apylinkei)
Toronto lietuvių dramos teatrui "Aitvaras“

Po 400.00 dolerių
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungai 
Toronto Lietuvių Chorui "Varpas"

Po 300.00 dolerių
Savaitraščiui "Nepriklausoma Lietuva" 
Romo Vaštoko Fondui
Sporto klubams "Vytis" ir "Aušra" 
Toronto Lietuvių Vyrų Chorui 
Savaitraščiui "Tėviškės Žiburiai", 
Toronto Lietuvių Namų Moterų Būreliui, 
Toronto Lietuvių Namų Vyrams, 
"Šatrijos" skautų tuntui, 
"Rambyno" skautų tuntui 
Kanados Lietuvių Fondui
Nekaltai Pradėtosios M. Marijos vienuolijai 
(vaikų darželiui)

Po 200.00 dolerių
Hamiltono Lietuvių Mergaičių Chorui "Aidas" 
Stepono Kairio Muzikiniam Vienetui 
"SPEAK-UP" laikraščiui
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai
Radijo programai ''Tėvynės prisiminimai” 
Toronto Lietuvių Namų šachmatų Klubui 
Lietuvių Pensininkų Klubui 
KLB krašto valdybai
KLB Toronto apylinkės valdybai
Prisikėlimo parapijai
Lietuvos Kankinių parapijai
Lietuvos Evangelikų Išganytojo Parapijai 
Ateitininkų Tėvų Komitetui 
"LITHUANUS“ žurnalui

Po 100.00 dolerių
Toronto Lietuvių Filatelistų Draugijai 
Dainos vienetui "Vasaros garsai" 
Žurnalui "Moteris"
"The West Toronto News Express"
Dainos vienetui "Volungė"
Hamiltono Lietuvių Dramos Teatrui "Aukuras" 
Jaunimo laikraščiams — "Skautų Aidui" ir 
"Eglutei"

Toronto Lietuvių Namų valdyba

kiant atsakymo į mano pareiš
kimu pareikštą prašymą. Ką ir 
darau.

Nežiūrint į tai per minėtą lai
kotarpį susilaukiau įžeidinėji
mų, šmeižtų bei šantažo iš įvai
raus rango asmenų. Visa tai, 
palyginus su aukščiau minėtu 
studento atveju, yra nereikš
minga. Studento atvejis, kurį 
tenka pabrėžti, sukėlė manyje 
toli siekiančius samprotavimus, 
kurių šviesoje tampa abejotinos 
darbo perspektyvos konserva
torijoje, žlugdančios optimisti
nį požiūrį i mano kūrybinio gy
venimo ateitį.

Mano giliu įsitikinimu, būtų 
neįkainojama parama man Jū
sų atsakymas į mano pareiški
mą, kurį išsiunčiau Jūsų vardu 
1973 metais spalio 2 dieną.

Lietuvos TSR 1. a. V. Daunoras 
1979 m. vasario 19 d.

Kanadiečių žurnalistikoje pa
sižymėjęs lietuvių kilmės John 
Strimas, apie kurį “TŽ” 28 nr. 
buvo įdėtas straipsnis, atsiuntė 
“T2” redakcijai šį laišką: “Dė
koju už Jūsų laikraščio egzemp
liorių. Labai vertinu. Esu tik
ras, žmonės nesupranta, kiek 
nepaprastai daug darbo reikia 
įdėti į tokio laikraščio leidybą 
ir jo išlaikymą. Jūsų pastangos 
rikiuotinos į tikrai nepriklau
somo žurnalizmo gretas.”


