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Veidu Į Vilnių
Lietuvių tauta ir po 400 metų sužiuro į Vilnių, tik šį 

sykį ne į kaip politinį centrą, bet kaip į kultūrinį bei moks
linį židinį. Vilniaus universiteto sukaktis yra ta gija, kuri 
nuveda mus šimtmečių labirintais į Gedimino miestą, švie- 
tusį Lietuvai evangeline ir moksline šviesa. Pastaroji tu
rėjo prasiskverbti pro įvairių miglų bei audrų sūkurius. 
Buvo laikotarpių, kai toji šviesa geso, blėso ir atrodė, kad 
ji visai užges. Ji betgi atsilaikė, nors kurį laiką buvo pri
versta tarnauti svetimiesiems. Nėra laisva ji ir šiandieną 
— negali atsisakyti smilkalų svetimiems dievams, tačiau 
savo širdyje tebesaugo lietuviškumą. Net ir lenkų okupa
cijos laikais lietuviškumo pėdsakai universitete, kaip ir 
visame Vilniaus krašte, negalėjo būti sunaikinti. Audringi 
praeities šimtmečiai įrodė, kad Vilnius nuo Lietuvos yra 
neatskiriamas. Gali jame viešpatauti kurį laiką okupacinės 
pajėgos — lenkų, rusų, vokiečių, bet negali jo atplėšti nuo 
Lietuvos tautine, kultūrine, istorine prasme. Visose situa
cijose Vilnius šaukėsi Lietuvos kaip integrali jos dalis, ku
riai nuo amžių skirta būti švyturiu visam kraštui. Dėlto 
nenuostabu, kad 400-toji Vilniaus universiteto sukaktis su
silaukė visuotinio lietuvių tautos dėmesio tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje. Ja susidomėjo ne tik akademiniai sluogs- 
niai, bet ir plačioji visuomenė.

PATS Vilniaus universitetas didžiąją sukaktį paminės 
savo sienose ir savame mieste, kiek iš viso okupacinės 
sąlygos leidžia. Ten pastangų, atrodo, netrūksta, bet 
varžo sovietiniai stabdžiai, bando viską suvesti į partinius 

rėmus ir visą šventę palenkti komunistinei Maskvos po
litikai, kuriai nepatogu darosi, priminus, kad Vilniaus uni
versitetas yra seniausias dabar valdomose Maskvos žemėse. 
Jei šiandieną Lietuva būtų laisva, Vilniaus universiteto 
sukaktis būtų paminėta visu platumu. Ta proga objektyviai 
suspindėtų visas istorinis kelias be jokių varžtų. Deja, kol 
kas tai neįmanoma. Tenka pasitenkinti tuo, kas galima, ir 
gyventi viltimi, vedančia į laisve dvelkiančią ateitį. Vilnius, 
pergyvenęs daug vergijų, niekad tos vilties nebuvo prara
dęs. Jo viltis yra matuojama šimtmečiais, bet pagaliau 

'■fcteiha’Hiena, kai viltis tampa tikrove. Juk tau; buvo su"- 
Vasario šešioliktąja! Ji buvo tikroji Vilniaus diena. Ir šian
dieną yra nemažiau pagrindo tikėti, kad toji diena vėl 
ateis. Juk tauta, kurios žymi dalis pereina per augštąsias 
mokyklas, negali amžiais gyventi vergijoje, šviesa sprog
dina vergiją ir šaukia laisvę. Tiktai primityvios, beraštės 
tautos šimtmečiais pakelia nelaisvę. Augštosios mokyklos 
Lietuvoje yra šviesos bazės, kurios tiesia kelius į laisvą 
ateitį ir gamina kultūrinius ginklus.

IŠEIVIJA taip pat nepasiliko abejinga Vilniaus universi
teto sukakčiai. Ją paminėti užsimojo ir akademinės, ir 
visuomeninės organizacijos. Iš akademinių vienetų pir
miausia pasirodė Lituanistikos Institutas, kuris š.m. pa

vasarį rengtąjį suvažiavimą skyrė Vilniaus universiteto 
sukakčiai paminėti. Dar plačiau užsimojo Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademija. Ji trimetinį suvažiavimą Čikagoje š. 
m. rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 dienomis paskyrė Vilniaus 
universiteto sukakčiai ir net keliose sekcijose nušvies šio 
mokslo bei kultūros židinio nueitąjį kelią. Po suvažiavimo 
pasirodys įprastinis darbų tomas, kuriame bus išspausdin
tos paskaitos, skaitytos tokių žymių tyrinėtojų kaip kun. 
prof. P. Rabikauskas, kun. St. Yla ir kiti. Tai bus paskata 
ir plačiajai visuomenei rengti Vilniaus universiteto sukak
ties iškilmes. Kaikuriose lietuvių gyvenvietėse jos jau bu
vo surengtos, tačiau kitos dar lūkuriuoja. Metai jau per
sisvėrė į antrąją pusę, laiko liko nebedaug. Dėlto bent 
didžiosios lietuvių gyvenvietės turėtų sukrusti ir surengti 
kiek galint platesnio masto iškilmes. Tai būtų kartu gera 
proga atgaivinti kultūrinį išeivijos gyvenimą, kuris pasta
ruoju metu rodo tendenciją silpnėti, smulkėti ir tapti vien 
pramogomis. Išeivijoje mokslinių bei kultūrinių pajėgų 
netrūksta, reikia tik sumanios organizacinės rankos.

KANADOS ĮVYKIAI

Palaidotas Diefenbakeris
Žymusis Kanados politikas J. 

Diefenbakeris, sulaukęs 83 me
tų amžiaus, mirė ankstyvą rug
pjūčio 16 d. rytą savo bute Ota
voje. Velionis Kanados parla
mentui buvo atidavęs 39 savo 
gyvenimo metus. Kanados 
premjeru J. Diefenbakeriui te
ko būti nuo 1957 m. birželio 21 
d. iki 1963 m. balandžio 22 d., 
progresyviųjų konservatorių va
du — nuo 1956 m. gruodžio 10 
d. iki 1967 m. rugsėjo 9 d. Jo 
vadovaujama konservatorių par
tija pasiekė savo didžiausią 
triumfą, 265 vietų parlamente 
turėdama net 208 atstovus. 
Premjero J. Diefenbakerio val
dymo metais buvo priimtas Ka
nados žmogaus teisių įstatymas, 
generaliniu Lietuvos konsulu 
Toronte patvirtintas dr. J. 
Žmuidzinas. Velionis buvo aiš
kus antikomunistas, palankus 
sovietų vergijoje atsidūrusioms 
tautoms. Jo kritimas prasidėjo 
su liberalų vado L. B. Pearsono 
laimėtais federacinio parlamen
to rinkimais 1963 m. Konserva

torių partija savo suvažiavime 
1966 m. pasisakė už naują vadą, 
kuriuo sekančiais metais buvo 
išrinktas R. Stanfieldas, pagal 
gautų balsų skaičių J. Diefen- 
bakerį palikęs penktoje vietoje. 
Pastarajam tai buvo skaudus 
smūgis, palaidojęs viltis vėl 
tapti Kanados premjeru. Iš po
litikos J. Diefenbakeris betgi 
nepasitraukė, savo kandžiomis 
pastabomis dažnai būdamas 
aštria rakštimi liberalų premje
rui P. E. Trudeau, atsvara iškal
bingumu nepasižymėjusiam kon
servatorių vadui R. Stanfiel- 
dui. Iki mirties J. Diefenbake
ris suskubo parašyti tris savo at
siminimų tomus. Jam buvo su
rengtos valstybinės laidotuvės. 
Palaidotas su antrąja savo žmo
na Saskačevane.

Kanados iždo min. S. Stevens 
spaudos konferencijoje žadėjo 
ištesėti valdžios tarnautojų su
mažinimą 60.000, pažadėtą rin
kiminiame parlamento vajuje.

(Nukelta i 9-tą psl.)

ROMAS RAGAIŠIS, atsisakęs liudyti V. PETKAUS byloje, pats susilaukė bylos. Nuotraukoje — R. Ragaišis veda
mas į teismą Vilniuje 1978 m. rugsėjo 11 d. Apačioje — prie teismo rūmų; asmuo su portfeliu — A. Terleckas

JAUNIMO KONGRESAS

Džiaugsmo ir nuovargio dienos
Turiningos studijų dienos

Studijų dienos
Stovyklai pasibaigus Anglijo

je, kongreso dalyviai ir atsto
vai sėdo į autobusus, kurie nu
vežė į Doverį. Perplaukę kana
lą, atstovai atsiskyrė nuo daly
vių ir nukeliavo į Altenbergą 
studijų dienom. Vietovė puiki 
— buvęs vienuolynas tarp žalu
mynų ir kalnų.

Darbas prasidėjo nuo pat pir
mos dienos. Iš ryto atstovai 
klausėsi trijų trumpų paskaitų 
politinėmis temomis, kurios bu
vo skaitomos įvairių specialis
tų. Po to buvo simpoziumas, 
kuriame dalyvavo paskaitinin
kai ir atstovai. Po pietų vaka
re atstovai susiskirstė Į mažas 
grupes diskutuoti paskaitose 
pateiktų minčių. Kiekvienas bū
relis svarstė atskirus klausimus, 
pvz. ateities Lietuva, politinis 
sąmoningumas, okupuota Lie
tuva ir t.t.

Po diskusijų būreliai surašė 
siūlymus, kurie išreiškė jauni
mo galvoseną. Jaunimas pasi
sakė už palaikymą ryšių su Lie
tuva ir už politinio sąmoningu
mo ugdymą išeivijoje. Būreliai 
taip pat siūlė konkrečius pro
jektus jaunimo sąjungai.

Sekančią dieną visi atstovai 
susirinko posėdžio, kuriam va
dovavo prezidiumas — Rasa 
Lukoševičiūtė (Kanada), Petras 
Kisielius (JAV) ir Kęstutis Slot- 
kus (Kolumbija). Politiniai siū
lymai, kurie jau buvo sureda
guoti nutarimų komisijos, bu
vo pateikti visiem atstovam. 
Vyko diskusijos apie kiekvieną 
siūlymą. Daug siūlymų buvo at
mesta arba pakeista.

Iš atstovų buvo sudarytas 
sekretoriatas, mandatų komisi
ja, išrinktas parlamentaras, 
nauja PLJS valdyba, V PLJK 
komisija, statuto pakeitimo ko
misija.

• Kanados pasiuntinybėje Bonnoje* 
Delegacija pas popiežių

Jaunimas darbščiai dirbo per 
visą savaitę, norėdamas suda
ryti veiklos planus. Buvo la
bai naudinga susipažinti su lie
tuvišku jaunimu, kuris jau pa
stebimai paveiktas įvairių gy
venamų kraštų. Skirtingos gal
vosenos buvo ryškios, bet visų 
tikslas tas pats — išlaikymas 
lietuvių tautos.

Galutinai suredaguoti kongre
so nutarimai bus spaudoj pa
skelbti vėliau. Iš dviejų sąrašų 
kongreso atstovai išrinko sekan
čią PLJS valdybą, kuri bus Či
kagoj: pirm. Gintaras Aukštuo
lis, vicepirmininkai Emilija Sa- 
kadolskienė ir Saulius Čyvas, 
nariai — Milda Kupcikevičiūtė 
ir Linas Rimkus. Si valdyba 
kooptuos dar kelis narius. Kon
gresas taip pat nutarė, kad V 
PLJ Kongresas įvyks S. Ameri
koje 1983 metij vasarą. Numa
tyta derinti kongresą su Pasau
lio Lietuvių Dienom. Tiksli vie
ta ir data bus nustatyta PLB, 
PLJS ir V PLJK ruošos komi
teto.

Ši jaunimo kongreso dalis bu
vo labai naudinga. Jaunimas tu
rėjo progos pasidalinti mintimis 
ir tikrai pajusti, kaip veikia de
mokratinė sistema per nutari
mų balsavimą. Kiekvienam stu
dijų dienų dalyviui diskusijos 
padėjo išryškinti lietuvių tau
tos bylą, kad sugrįžę į savo 
kraštus sąmoningiau galėtų tęs
ti organizacinę veiklą.

Bendra nuotaika išsiskirstant 
buvo dvejopa — iš vienos pusės 
liūdna, kad tiek mažai laiko te
ko dirbti kartu, o iš kitos pusės 
džiugu, kad buvo gera proga 
užmegzti naujas lietuviškas pa
žintis.

Kanados pasiuntinybėje
IV PLJK studijų dienoms pa

sibaigus, Kanados atstovai tu-

Kongreso uždarymas

rėjo progą aplankyti Kanados 
pasiuntinybę Bonnos mieste, V. 
Vokietijoje. Susipažinę su tri
mis pasiuntinybės pareigūnais, 
atstovai susėdo aplink štalą pa
sidalinti įspūdžiais. Pareigūnai 
buvo pasiruošę šiam susitikimui 
ir trumpai išaiškino savo par
eigas, atstovaujant Kanadai Vo
kietijoje. Jie buvo labai sudo
minti lietuvių kongresu ir ste
bėjosi, kad lietuvių kalba tebe
vartojama jaunimo tarpe. At
stovai įteikė dvi dovanėles par
eigūnams — “Lithuanians in 
Canada’’ ir “LKB Kroniką”. Pa
aiškėjo, kad pareigūnai buvo 
girdėję apie “Kroniką”, bet jos 
nebuvo skaitę. Jie pasiūlė, kad 
“Kronika” būtų nusiųsta Ka
nados užsienio reikalų ministe
rijai, kuri ją išsiuntinėtų vi
soms savo pasiuntinybėms.

Atsisveikinant pareigūnai pa
dėkojo atstovams, kad jie trum
pam pasitraukė nuo kongreso 
programos ir aplankė savo kraš
to pasiuntinybę.

Apsilankymai Kanados pa
siuntinybėse yra labai naudin
gi. Jaunimas turi progos kal
bėti valdžios pareigūnam apie 
lietuvių tautą Lietuvoje ir išei
vijoje. Su šia informacija par
eigūnai gali tiksliau parodyti 
kitiems kraštams dar vieną Ka
nados kultūros dalį.

Danguolė Juozapavičiūtė

Stovyklai pasibaigus Angli
joje, visas jaunimas išsiskirstė 
— vieni išvyko su ekskursijo
mis, kiti — į Altenbergą studijų 
dienoms. Už savaitės laiko visi 
vėl suvažiavo į Kocnigsteiną, 
netoli Frankfurto, oficialiam 
IV PLJK uždarymui. Nors visi 
jau buvo išvargę — atstovai 
nuo ilgų ir įtemptų posėdžių, o 
dalyviai — nuo vargingų auto-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Pasaulio įvykiai
DIDĖJANTI ĮTAMPA TARP JAV IR IZRAELIO PRIVEDĖ PRIE 
JAV ambasadoriaus Jungtinėse Tautose A. Youngo atsistatydi
nimo, kurio greičiausiai pareikalavo pats prez. J. Carteris. Reika
las liečia arabų šalių rezoliuciją Jungtinių Tautų saugumo tarybai, 
papildančią 1967 m. rudenį priimtą rezoliuciją nr. 242. Pastaroji, 
pareikalavusi Izraelio pasitraukimo iš užimtų arabų žemių, oficia
liai pripažino Izraelio egzistencijos teisę. Joje visiškai buvo nuty
lėti palestiniečiai, jų teisė į laisvą apsisprendimą ir nepriklausomą 
valstybę, šį papildą į rezoliuciją nr 242 dabar nori įnešti arabų 
valstybės, skatinamos, palestiniečių PLO organizacijos. JAV am
basadorius A. Youngas liepos 26 d. Kuwaito ambasadoriaus A. Y. 
Bisharos rezidencijoje susitiko su PLO organizacijos stebėtoju
Jungtinėse Tautose Z. L. Tre-« 
žiu, iš anksto nepainformavęs 
JAV valstybės departamento. 
Kai dėl šio susitikimo pradėjo 
protestuoti Izraelis, ambasado
rius A. Youngas teisinosi, kad 
susitikimo būta atsitiktinio. Vė
liau paaiškėjo, kad šis susitiki
mas buvo suplanuotas, kad ja
me buvo kalbėta apie naują re
zoliuciją ir kad ambasadorius 
A. Youngas stengėsi atidėti ar
tėjantį jos balsavimą. A. Youn
go atsistatydinimą prez. J. Car- 
terio vyriausybė susiejo su jo 
nediplomatišku elgesiu — nepa- 
informavimu JAV valstybės de
partamento, . pradiniu išsisuki
nėjimu, prilygstančiu melui. 
Ambasadorius A. Youngas yra 
įtakingas negrų veikėjas, J. Car- 
teriui padėjęs laimėti preziden
to rinkimus negrų balsais. Jo 
paskyrimas ambasadorium 
Jungtinėse Tautose prez. J. Car- 
teriui padarė daugiau žalos nei 
naudos. Savo neapgalvotais pa
reiškimais A.“Youngas yra pa
daręs daug išsišokimų. Jis pvz. 
teigė, kad Kubos karių pasiun
timas Afrikon esąs naudingas, 
nes bus atstatyta tvarka Ango
loje. Kalbėdamas apie politinius 
kalinius Sovietų Sąjungoje, A. 
Youngas viešai pareiškė, kad 
tūkstančiai tokių kalinių yra ir 
JAV. Pasak A. Youngo, Britani
ja yra beveik išradusi rasizmą, 
o Irane siautėjantis ajatola R. 
Chomeinis ateityje gali būti lai
komas šventuoju. Dėl tokių iš
sišokimų prez. J. Carteris jau 
seniai turėjo pašalinti A. Youn- 
gą iš logikos bei santūrumo rei
kalaujančio diplomatinio posto.

Nepriėmė projekto
Izraelyje lankėsi specialus 

prez. J. Carterio pasiuntinys R. 
Straussas, jieškantis kompromi
so arabų valstybių suplanuotam 
rezoliucijos nr. 242 papildui. 
Prez. J. Carteris, reaguodamas 
į Izraelio spaudimą, tos rezoliu
cijos pertvarkymą yra pasiruo
šęs sustabdyti veto teise. Jis bet
gi nenori sugriauti tiltų ir su 
palestiniečiais, kurių dalyvavi
mas yra būtinas, Izraeliui ir 
Egiptui sprendžiant vakarinės 
Jordano pakrantės ateitį. Kom
promisui buvo pasirinkta atski
ra rezoliucija, kuri užtikrintų 
palestiniečių teisę į laisvą apsi
sprendimą ir nepriklausomą 
valstybę. Ši rezoliucija tiesio
giai nebūtų susieta su Izraelio 
ir Egipto taikos sutartimi. Ji 
leistų į derybas Įjungti nuosai
kesnius PLO organizacijos ar 
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Naujas leidinys, pritaikytas lietuviams mokiniams

bent palestiniečių atstovus, jei
gu jie oficialiai pripažintų Izra
elio valstybę. R. Strausso atvež
tą kompromisinę rezoliuciją at
metė premjeras M. Beginąs. Jos 
atmetimas ir priverstinis amba
sadoriaus A. Youngo pasitrau
kimas gali susilaukti nepalan
kios arabų ir net pačių ameri
kiečių reakcijos dėl perdidelės 
Izraelio įtakos prez. J. Carterio 
vyriausybei. J. Carteriui bus 
sunku užsitikrinti negrų balsus.

Suvaržė spaudę
Irano valdovas ajatola R. 

Chomeinis panaikino spaudos 
laisvę, pradėjo uždarinėti laik
raščius, suiminėti žurnalistus. 
Jiems yra uždrausta betkokia 
paties R. Chomeinio ir jo ma- 
hometoniško režimo kritika. 
Protestuodamos prieš šiuos 
varžtus, masines demonstraci
jas surengė kairiųjų iraniečių 
grupės Teherane. Buvo prieita 
prie aštraus susikirtimo su R. 
Chomeinio šalininkais. Prieš R. 
Chomeinį šiaušiasi ir kurdai, 
reikalaujantys autonomijos. Jų 
eilėse — 4 milijonai Irano gy
ventojų. Kurdai buvo užėmę 
Paveh miestą vakariniame Ira
no pasienyje. R. Chomeinis tada 
pasiskelbė vyriausiu ginkluotų 
pajėgų vadu ir pats pradėjo 
tvarkyti pagalbos siuntimą ta
me mieste kurdų apsuptai poli
cijai. Kairiuosius iraniečius jis 
diktatoriškai žada išmesti į 
“mirties šiukšlyną”.

Užbaigė krizę
Politinę krizę Italijoje, prasi

dėjusią sausio 31 d. su komunis
tų atšaukta parama krikščionių 
demokratų premjerui G. Andre- 
očiui, užbaigė buvusio vidaus 
reikalų min. F. Cossigos sudary
tas koalicinis ministerių kabi
netas, kurin, be krikščionių de
mokratų, įjungti socialdemokra
tų ir liberalų atstovai. Šią jau 
38-tąją vyriausybę patvirtino 
atstovų rūmai ir senatas vien 
tik dėlto, kad prieš ją nebalsavo 
socialistai ir mažesnė respubli- 
kininkų partija. Premjeras F. 
Cossiga pagrindinį dėmesį žada 
skirti demokratinės tvarkos at
statymui ir ekonomijos stiprini
mui. F. Cossiga yra penktas po
litikas, kurį prez. S. Perlinis bu
vo paprašęs sudaryti visoms 
partijoms priimtiną kabinetą. 
Parlamento rinkimai birželio 3- 
4 d. d. Italiją ir toliau paliko be
viltiškai susiskaldžiusią, nepa
jėgiančią valdytis.
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Lietuviai Brazilijos šventovėje

... . , ' n n 

L LONGUVEŽPČįeJohn Paul H 
j We ask your prayers for persecuted 
oppressed martyrs and restoration of

FR EEDOM
LITHUANIA- LATVIA- ESTHONIA

’ Lithuanian Freedom League

Lietuvos kariuomenės veteranui

A.A. VYTAUTUI ARŪNUI 
mirus,

broliui BALIUI, brolienei ADUTEI, visai giminei ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautą —

P. I. V. Čiurliai
v O. Juodikienė ir mama

J. Juodikis

PRANFS/MAS IŠ ITALIJOS

PR, GAVĖNAS

Liepos 22 d. 4 autobusai nu
vežė būrį Sao Paulo lietuvių į 
didžiausią Brazilijoj Marijos 
šventovę Aparecidą metinei 
šventkelionei.

Šventovė, dar pilnai neįreng
ta, tikrai didinga: gali laisvai 
talpinti 20.000 maldininkų. Vi
duje, pačiame gale, nedidelėj 
nišoj, stovi afrikietiškai juoda 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
statula, apgaubta plačiu, gražiai 
išsiuvinėtu ir išpuoštu apsiaus
tu, su didele karūna ant galvos. 
Pro ją plačiu taku praeina be 
perstojo minios maldininkų.

Šiemet lietuvių pamaldos pra
ėjo itin gražiai ir įspūdingai. 
Prie didžiųjų durų eisenai išsi
rikiavusius lietuvius į vidų pa
kvietė pats pamaldų tvarkyto
jas, viešai paskelbdamas lietu
vių dalyvavimą. Įnešta Lietuvos 
trispalvė tarp Brazilijos ir Mal
dos Apaštalavimo vėliavų, lydi
ma maldininkų. Eisenai žygiuo
jant viduriniu taku prie alto
riaus, kun. Pr. Gavėnas trum
pai pristatė maldininkus, čia at
stovaujančius visai Lietuvai; pa
brėžė, kad Lietuva — Marijos 
žemė ir vienintelė katalikiška 
tauta nelemtoje Sovietų Sąjun
goje; persekiojama, bet nepa
laužta, ištikima Dievui ir Baž
nyčiai tauta; paminėjo švent- 
kelionės intencijas: melstis už 
Lietuvos laisvę, už kenčiančius 
brolius-seses, už popiežių, kuris 
kasdien Dievui primena Lietu
vą; pranešė, kad maldininkai 
pasiryžę prašyti popiežių, kad 
visam pasauliui paskelbtų LIE
TUVOS DIENĄ.

Maldininkai, su vėliavom ap
supę altorių, buvo pakviesti pra
dėti pamaldas lietuviška gies
me. Nors ir nedidelis lietuvių 
būrys, bet “Aušros” chorve
džiui L. Ralickui vadovaujant 
ir gerai veikiant mikrofonams, 
sugiedojo du posmus “Pulkim 
ant kelių”. Mišioms vadovavo 
pats šventovę aptarnaujančių 
tėvų redemptoristų viršininkas, 
koncelebruojant kun. Pr. Gavė
nui ir kun. P. Rukšiui.

Per aukojimą, chorui giedant 
"Prieš tavo altorių”, visų lie
tuvių ir pačios Lietuvos vardu 
trys maldininkai atnešė ant al
toriaus lietuviška trispalve pa
puoštą žvakę kaip simbolį mal
dų. vargų ir širdžių aukos Kris
tui ir dieviškajai Motinai. O 
per “tikinčiųjų maldą”, kun. 
Pr. Gavėnui vadovaujant, buvo 
pakviesta visa minia kalbėti kąr- 
tu (portugališkai) maldą, kurią 
lietuviai dažnai kartoja visame 
pasauly: “Dieve, kuris leidai 
tautas ir jomis įkvėpei laisvės 
troškimą . . . Aparecidos Mari
ja, neleisk, kad Tavo Sūnaus 
vardas būtų išrautas iš lietuvių 
širdžių ir katalikų tikėjimas su
naikintas toje šalyje, kuri nuo 
amžių vadinama Marijos žeme”. 
Buvo atnaujintas skelbimas są
jūdžio maldų už pašaukimus:

<3urnitureJBt6.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos oporotai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

“Siųski, Viešpatie, daugiau dar
bininkų į savo pjūtį, ypač per
sekiojimai Lietuvos Bažnyčiai ir 
lietuvių kolonijai Brazilijoj”. 
Šią maldą žmonės galėjo sekti 
ir palydėti, nes prieš Mišias bu
vo išdalinta apie 2.000 lapelių 
“Lituania catolica e martir”, 
kur atvaizduotas Marijos apsi
reiškimas Šiluvoj 1608 m., įdė
ta trumpa istorinė apžvalga apie 
Lietuvą, dabartinė jos padėtis 
(įdėtas atvaizdas Vilniaus ka
tedros, kuri paversta meno ga
lerija bei koncertų sale). “Kris
tus iš naujo smerkiamas mir
čiai ... Tačiau Kristus Lietuvoj 
yra gyvas per savo krikščionis 
ir savo katakombinę Bažnyčią”.

Komunijai dalinti neužteko 
kunigų — prisidėjo keli klieri
kai ir seselės. Prieš Komunijos 
giesmę portugališkai lietuviai 
sugiedojo kelis posmus “Jėzau, 
pas mane ateiki".

Pasibaigus Mišioms ir atnau
jinus pasiaukojimą Marijai, mal
dininkai giedojo “Sveika, Mari
ja” — vieną posmą prie alto
riaus, kitus eidami per švento
vės vidurį, kitiems maldinin
kams stebint, sekant, fotogra
fuojant.

Visų įsitikinimu, gražiau ir 
įspūdingiau negalėjo būti.

Po pietų didžiulėj salėj (telpa 
15.000 žmonių) po šventove, 
kas jautėsi galįs užkopti į gan 
statų “Kryžiaus kalną”, ėjo kry
žiaus kelius, juos aukodami už 
kenčiančią LietuVą.

Žodis, kurį Sao Paulo lietuviai 
maldininkai per Vatikano 
radiją pasiuntė į Lietuvą

Aparecida, 
1979 m. liepos 22 d.

Mielieji sesės ir broliai 
Lietuvoje,

Negalėdami aplankyti Svč. 
Dievo Motinos Aušros Var
tuose, Šiluvoje ar kitoje Mari
jos šventovėje Lietuvoje, atvy
kom čia, į didžiausią Brazilijos 
Marijos šventovę. Atvykom pa
simelsti už jus, už visą kenčian
čią Tėvynę, už Šventąjį Tėvą, 
kuris, kaip žinom, kasdien mel
džiasi už Lietuvą. — Iš čia pa- 
siuntėm popiežiui laišką, dėko
dami, kad drąsiai gina persekio
jamų ir engiamųjų reikalus ir 
tapo balsu balso neturinčios 
Bažnyčios. Prašėm Šventąjį Tė
vą, kad paskelbtų LIETUVOS 
DIENĄ, kurios proga pasaulis 
pažintų persekiojamų lietuvių 
padėtį ir melstųsi už Lietuvos 
laisvę bei nepriklausomybę.

Tad, sesės ir broliai paverg
toj Tėvynėj, žinokit ir jauskit, 
kad mes su jumis; kasdien už 
jus meldžiamės, skelbiam jūsų 
nežmoniškas kančias, stebimės, 
didžiuojamės jūsų tikrai didvy
riška drąsa ir ištverme. Nenu- 
sivilkit! Pasaulis su jumis! Kas 
dar svarbiau — su jumis pats 
Dievas ir Marija!
Jūsų broliai ir sesės Kristuje — 

lietuviai maldininkai
Aparccidoj

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Kai Kremlius įieško pretekstu...
<MONS. KL. RAZMINAS

Taip užvardintą straipsnį apie 
Lietuvą paskelbė plačiai skaito
mas Romos dienraštis “Ii Tem 
po” liepos 25 d. laidoje. Antri 
nėję anraštėje sako: “Rusai, su 
sirūpinę antisovietinėmis lietu 
vių disidentų nuotaikomis, ban 
do intensyvinti propagandą 
ypač jaunimo tarpe. “Mokykli 
nės brigados” tikrumoje yra 
“juodoji darbo rinka”. Lietuviai 
gina religines tradicijas!”

Ukraina ir Lietuva
Straipsnis objektyviai parašy 

tas italų žurnalisto Giovanni 
Bensi, kuris panaudoja naujau 
šią literatūrą ir įvairius šalti
nius. Straipsnio įžangoje auto 
rius pažymi, kad vienas geriau
siai pažįstančių dabartinę pa
dėtį Sovietų Sąjungoje yra uk
rainietis disidentas Valentinas 
Morozas, neseniai su kitais pen
kiais disidentais iškeistas į so
vietų šnipus Amerikoje. V. Mo
rozas esą pabrėžia, kad dabar
tiniu metu Sovietijoje reiškiasi 
vis didesnė įtampa tarp rusų ir 
jų valdomų tautų. V. Morozas 
ilgus metus kentėjęs lageriuo
se už tvirtinimą, jog Ukraina, 
nors apgyventa slavų, tačiau 
skiriasi nuo rusų savo kalba, 
istorija, kultūra ir iš dalies re
ligija bei turi neginčijamą tei
sę į valstybinę nepriklausomy
bę. Vadinamoji sovietų “dau
giatautė” imperija yra ne kas 
kita, kaip kolonijinė imperija, 
kuriai iki šiol dar pavyko iš
vengti kitų panašių imperijų li
kimo, t.y. subyrėjimo.

Jei Ukraina sudaro vieną iš 
pagrindinių atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos židinių, — ra
šo “11 Tempo”, — tai antrąjį ži
dinį sudaro Lietuva, viena iš 
trijų Baltijos respublikų, rusų 
pavergta antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje. Komunistinė val
džia susirūpinusi, kad vis pla
tesniuose lietuvių gyventojų 
sluogsniuose smarkiai plinta 
antisovietiškos ir antirusiškos 
nuotaikos ... Tai ypač pastebi
ma sovietų spaudoje, kur nuo
lat kalbama apie “patriotinį ir 
internacionalinį” jaunimo auk
lėjimą. Kiekvienas sovietų pi
lietis privaląs pirmiausia mylė
ti “komunizmą bei didžiąją mo
tiną Rusiją” ir tik paskutinėj 
vietoj savo tautinę tėvynę. Bet 
šitoji tezė Lietuvoje sutinka di
džiausią opoziciją — pažymi ita
lų žurnalistas Giovanni Bensi.

Raudonųjų rūpesčiai
Tai opozicijai palaužti grie

biamasi įvairių priemonių. Apie 
jas neseniai esą parašė ilgą 
straipsnį Maskvos “Komunist” 
laikraštyje Lietuvos komunistų 
partijos organo “Tiesos” vy
riausias redaktorius A. Laurin- 
čiukas, kuris yra kartu ir Lie
tuvos žurnalistų sąjungos pir
mininkas. Anot jo, “daugelis tė
vų draudžia vaikams dalyvauti 
“mokyklinėse brigadose” pjū
ties metu padėti kolchozuose ir 
sovehozuose ar “statybinėse stu
dentų talkose”. Tos “brigados 
ir talkos” yra mažamečių dar
bo jėgos piktnaudojimas, nes 
skiriami sunkūs darbai, nesu
derinti su jų amžiumi — pažy
mi italų žurnalistas. Už atlik
tus darbus moksleiviai ir jau
nuoliai esą galina tik beverčius 
medalius, raudonas vėliavas, 
upes pagyrimo lapų, bet ne pi
nigų ... Daugiausia tos “juodo
sios darbo” jėgos panaudojama 
Sibire, kur šalia senojo, transsi- 
birinio geležinkelio dabar yra 
vedamas naujas geležinkelis ir 
autostrada. Lietuvoje daugelis 
protestuoja prieš tokį jaunimo 
siuntimą į Sibirą, nes tai yra tik 
rusų kolonijinės galybės stipri
nimas.

Dar labiau nei A. Laurinčiu- 
kas, — rašo toliau “11 Tempo”, 
— antisovietizmo nuotaikomis 

Lietuvoje yra susirūpinęs P. 
Griškevičius, pirmasis Lietuvos 
komunistų partijos sekretorius, 
Maskvos patikėtinis šioje Balti
jos respublikoje. Jis pats pri
pažįsta, kad Lietuvoje plinta 
antisovietizmo banga. Jis tokius 
vadina “pseudopatriotais”. Vie
name straipsnyje, paskelbtame 
Maskvos ideologiniame “Par- 
tijnaja Žizn” žurnale, Griškevi
čius rašo: “Pseudopatriotai vel
tui bando apeliuoti į “lietuvių 
sąžines”, į jų patriotinius jaus
mus”. “Lietuvių tauta gerai pa
žįsta tų krokodilo ašarų kai
ną ... Ji savanoriškai ir visiem 
laikam (!) pasirinko socializmo 
kelią ir nėra tokios jėgos pasau
lyje, kuri pajėgtų nukreipti 
nuo to pagrindinio kelio į socia
linę pažangą .. .” Kas kitaip gal
voje, — pastebi “11 Tempo”, — 
P. Griškevičius grasina griež
čiausia kova prieš “reakcinį 
buržuazijos nacionalizmą” ir 
kviečia visus darbininkus bei 
jaunimą gyvai budėti leniniz
mo, sovietinio patriotizmo, in
ternacionalizmo idėjų sargybo
je. Tokia sovietinių vadų lai
kysena jaunimo atžvilgiu argi 
neprimena nacių SS nuotaikų?
— klausia “11 Tempo” kores
pondentas.

Maskvos viešpačiai siekia, — 
rašo italų žurnalistas, — kad jų 
kolonijinės tautos pamirštų sa
vo istoriją ar pažintų ją tik tiek, 
kiek patinka jų valdovams. 
“Augant tautinei savimonei, — 
rašo P. Griškevičius, — gali pa
sireikšti mum svetimos tenden
cijos, pvz. praeities idealizavi
mas. Čia reikia aiškiai skirti tau
tines pažangos tradicijas ir re
akcines tradicijas, nesuderina
mas su sovietinio gyvenimo bū
du ...”

“Aušros” atkirtis
Į tai Griškevičiui gerai atsako 

vienas iš paskutinių Vakarus 
pasiekusių “samizdat" leidinių
— lietuviškoji “Aušra”. Siame 
63 psl. leidinyje spausdinamas 
atviras laiškas Valerijui Chara- 
zovui, dar neseniai buvusiam 
Griškevičiaus padėjėjui, t. y. 
antrajam lietuvių komunistų 
partijos sekretoriui. (Tautinėse 
sovietų respublikose, — paaiš
kina “11 Tempo”, — pirmasis 
partijos sekretorius propagan
dos tikslais yra parenkamas iš 
vietos gyventojų, gi antrasis 
sekretorius visad rusas, kuris 
pirmąjį kontroliuoja). “Aušros” 
laiškas kaltina sovietus sufalsi
fikavus senosios tradicijos pras
mę, kuri tikrumoje sudaro in
tegralinę lietuvių kultūros dalį. 
Pavyzdžiu minima Vėlinių šven
tės tradicija lapkričio 2 d. Ne
drįsdami tos šventės panaikinti, 
komunistai “ją pakeitė oficialia 
eisena prie režimui ištikimų as
menybių kapų”. Kartu stengia
masi įbauginti tuos piliečius Vė
linių dieną lankyti kapus tų, 
kurių dėka lietuvių kalba ir kul
tūra ir pati Lietuva dar tebėra 
gyva.

Atvirojo laiško autorius Sas
nauskas primena, kad kasmet 
minios lietuvių lanko Lietuvos 
sostinės Vilniaus Rasų kapines 
ir ypač daug gėlių atneša bei 
uždega daugybę žvakelių ant 
Jono Basanavičiaus kapo, ku
ris 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbė Lietuvos nepriklausomy
bę. Ta proga dažnai įvyksta su
sirėmimų tarp KGB ir demonst
rantų. Pats autorius Sasnaus
kas 1976 irt. buvo už tai suim
tas ir primuštas. "Prieš 20 me
tų, — baigdamas laišką pareiš
kia Sasnauskas sovietinei vy
riausybei, — jūs uždraudėte 
švęsti Vėlinių dieną* Rasų kapi
nėse, bet ir šiandieną tūkstan
čiai asmenų ten lankosi. O kas 
bus rytoj? ...”

Sis klausimas neduoda ramy
bės ne tik Griškevičiui ir Cha- 
razovui, bet ir jų viršininkams 
Maskvoje, pradedant pačiu 

Brežnevu — baigia savo straips
nį “H Tempo” dienraščio žur
nalistas Giovanni Bensi.

Spartakiada Maskvoje
Plačiai skaitomas V. Vokie

tijos dienraštis “Die Welt" lie
pos 23 d. laidoje pranešė apie 
15-kos sovietinių respublikų 
šventės — spartakiados atidary
mo iškilmes Maskvoje. Iškil
mėse dalyvavo 15-kos sovieti
nių respublikų sporto koman
dos, 85 tautų olimpinių žaidy
nių svečiai, 1200 vaikų, 1000 
studentų, 2000 gailestingųjų 
seserų, 15.000 karių ir šimta
tūkstantinė žiūrovų minia. 
Šventės atidarymo proga pats 
Brežnevas iš Krymo vasarvie
tės atsiuntė sveikinimo telegra
mą, kurioje pabrėžė: “Sportas 
suartina žmones ir padeda tau
toms geriau viena kitą pažinti 
ir suprasti”.

“Bet, — rašo “Die Welt" ko
respondentas, — velnias ir čia 
nesnaudžia, nors tai liečia tik 
sovietų valdomas tautas. Pats 
sportinių simbolių parinkimas 
jau iškelia klausimą — kodėl 
penki olimpiniai žiedai yra jun
giami tik su kūju ir pjautuvu?...

Štai kaip tik Šventės atidary
mo parade tuoj išsiskiria rudai 
žalia Lietuvos komanda ir mė
lynai balta Estijos sportininkų 
grupė. Jie laisvu žingsniu ir gy
vais rankų mostais atrodė jau 
ne kariškai sportinės koman
dos, o lyg sekmadieniais Mask
vos parkuose besivaikščiojantys 
būriai. Sį jų demonstracinį el
gesį dar labiau išryškino vien 
tik ant jų treningų nugaros ma
tomi įrašai, ir tai lotyniškomis, 
o ne kyriliškomis raidėmis, ES
TU ir LIETUVA. Šitą lietuvių 
ir estų demonstraciją Maskvos 
spartakiados atidaryme paste
bėjo ne tik vokiečių, bet ir kita 
laisvojo pasaulio spauda.

“Blue jeans”
Didysis Romos dienraštis "11 

Tempo” liepos 30 d laidoje pa 
minėjo ir kitus spartakiados už
kulisius. Straipsnyje “Rusai me
džioja Vakari} sportininkus dėl 
poros blue jeans”. Straipsnyje 
pažymima, kad Vakarų sporti
ninkai, grįždami iš spartakia
dos, neturėjo jokių sunkumų su 
muito kontrolėmis dėl lagami
no viršsvorio. Praktiškai jų la
gaminai buvo visai tušti. Iš jų 
dingo ne tik “blue jeans”, bet 
ir visi marškiniai, apatiniai 
marškinėliai, eilutės, batai, 
kramtomos gumos ir saldainė
liai. Už visa tai lengviausia yra 
tenai susipažinti ir susidrau
gauti.

Tai nereiškia, kad tų dalykų 
Rusijoje nebūtų, nors “blue 
jeans” dar vis trūksta, bet so
vietų piliečius žavi kokybė ir 
Vakarų ženklas.

Daugelis Vakarų atletų grįžo 
namo tik su viena apranga. Se
nas paprotys pasikeisti sporto 
uniformomis po žaidynių čia 
privedė prie prekybos. Pirkliai 
sekė sportininkus net į jų vieš
butį “Rossija" ir pirko viską, 
kas galima.

Bet “parduoti”, — rašo to
liau “II Tempo”, — nebūtinai 
reiškia parduoti už pinigus. Yra 
specialus įstatymas Rusijoje, 
kuris draudžia svetimšaliam 
betką parduoti. Tačiau jei kas 
parduoda pvz. “blue jeans”, tai 
policija tik perspėja, bet nebau
džia. Bet klausimas, ką daryti 
su tais rubliais,' už kuriuos nie
ko gero negalima pirkti ir ku
rie užsienyje visai negalioja? 
Tiesa, didžiosiose Maskvos 
krautuvėse yra ir gerų dalykų, 
bet j liūs galima pirkti tik už 
brangią užsienio valiutą. Dėlto 
daugelis sportininkų neparduo
da savo drabužių, bet juos kei
čia j rusiškas prekes. Taip vie
nas atletas už porą savo apati
nių marškinėlių grįžo namo su

(Nukelta j 6-tą psl.)

MYLIMAI MAMYTEI

A+A 
ELZBETAI KAUNIENEI

mirus,

dukras DOMĄ ir JOANĄ skausmo valandose giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

, Vytautas ir Emilija Borisai

A+A 
JUOZUI SKĖRIUI 

mirus,

žmonai ONUTEI ir giminėms reiškiame 

nuoširdžiausių užuojautų —

A. P. Augaičiai D. J. Kaunaitės

J. P. Balčiūnai O. J. Ražauskai

K. B. D. Žutautai

A+A
JUOZUI SKĖRIUI

pačiam amžiaus stiprume netikėtai mirus, neapsa
komo skausmo prislėgtų ONĄ SKĖRIENĘ nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi —

fflauahian Art genamais ^Ith.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Julija Antanaitienė Sofija ir Zigmas 
Ramanauskai

Ona ir Petras Ramona ir Vytautas
Griškeliai Ramūnai

Lidija Karpavičienė Sofija ir Kastas
Šeputos

Elena ir Paulius Elzbieta ir Aleksas
Leonai Zigmantai

Miami, Florida, JAV

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



r

Sovietinio teismo salėje Vilniuje, kur buvo teisiami VIKTORAS PETKUS, ROMAS RAGAIŠIS ir kiti. Ant nuo
traukos, gautos iš Lietuvos, parašyta: “Neviena dar dukrelė ar sūnelis šluostys ašarą savo tėvo teisme.”
ROMAS RAGAIŠIS (dešinėje) teismo salėje Vilniuje. Jis atsisakė liudyti Viktoro Petkaus byloje ir už tai buvo 
teisiamas 1978 m. rugsėjo 14 d. Jo byla dar nepasibaigė — perkelta j augštesnj teismą

Sutartys turi būti patvirtintos...
Šitoks JAV prezidento Carte- 

rio ultimatumu dvelkiantis išsi
reiškimas televizijos ekranuose 
stebino klausytojus, kitaip rei
kalą suprantančius. Nenuosta
bu todėl, jog prez. Carterio ad
ministracijos aparatas yra 
įtraukiamas į masinę propagan
dos veiklą SALT II sutartims 
patvirtinti. Dėlto Sov. Sąjungos 
ambasados, kairiosios organiza
cijos ir “liberalinė” spauda dir
ba ranka rankon tam pačiam 
tikslui.

Sekant įvairios pakraipos 
amerikiečių spaudą, radijo 
“talk-shows” bei diskusijas te
levizijoje, peršasi mintis, jog 
nuomonių formuotojai, kurie 
sutartims pritaria, savo nusista
tymą grindžia pasitikėjimu gera 
rusų valia, esamo atolydžio išlai
kymu, baime nesupykinti Sov. 
Sąjungos ir savotišku grasini
mu branduoliniu karu.

Antrajai nuomonių formuo
tojų grupei priklauso konserva
tyvioji amerikiečių dalis ir visi 
tie, kurie nori JAV matyti pir
maujančioje vietoje tiek gink
lų srityje, tiek politinėje areno
je. Ši grupė atmeta betkokią so
vietų “gerą valią” ir pasitikėji
mą, vadovaujasi faktais, iškel
dami Sov. Sąjungos ekspansiją, 
begalinį ginklavimąsi ir sutar
čių nesilaikymą.

Būdinga, kad patys JAV val
džios atstovai kartais neigiamai 
išsitaria vietiniams žurnalis
tams apie SALT II (jų pavardės 
paprasati neminimos. JAV gy
nybos ministeris IL Brown, pa
prastai kantriai sekdamas vy
riausybės liniją, 1979 m. vasa
rio 21 d. senato biudžeto komi
tetui skundėsi, kad JAV gink
luotės išlaidi) mažinimas visiš
kai neskatina sovietų sekti to
kio pat santūrumo keliu, atseit: 
“Kai mes ginkluojamos, ir jie 
ginkluojasi; mes nustojame, jie 
ginkluojasi”.

Būtina paminėti, jog SALT I 
sutartyse Sov. Sąjunga išėjo 
laimėtoja. To neneigia ir vy
riausybės žmonės. Buvo tvirti
nama, jog JAV ginklų kokybė 
ir taiklumas atsvertų sovietų 
kiekybę. Betgi šiandieną, kai 
JAV gynyboje esantieji tvirti
na, jog sovietų ilgųjų distancijų 
branduoliniai ginklai pajėgia 
taikinį sunaikinti 600 pėdų tiks
lumu. SALT II sutartys įgauna 
kitokį atspalvį.

Verta taip pat prisiminti 
SALT I susitarimų (1969-74 m ) 
JAV dalyvio P. Nitzes pasisaky
mus (“U. S. News and World 
Report”, 1979 m. sausio mėn.), 
kur jis teigia, kad SALT susita
rimais amerikiečiai siekia paša
linti branduolinių ginklų grės
mę, o rusai — įsitvirtinti strate
ginėje pirmenybėje ir iš tokios 
pozicijos pakreipti tarptautinės 
politikos linkmę. (Skaitytojas 
teprisimena, jog atolydis ir Hel
sinkio aktas yra taip pat abiejų 
pusių skirtingai aiškinamas).

Šiandieninė JAV vyriausybė, 
piršdama SALT II sutarčių pa

tvirtinimą, teigia, jog Atlanto 
sąjunga tam pritaria. Tikrovė
je gi europiečiai yra kaikuriais 
susitarimų punktais susirūpinę, 
o pasitikėjimas Amerika yra 
smukęs. Tai patvirtina ir buvęs 
Atlanto pajėgų vadas amerikie
tis generolas A. M. Haig (š. m. 
birželio mėn. pasitraukęs į at
sargą). Savo pasikalbėjime su 
“U. S. News & World Report” 
atstovu 1979 m. vasario mėn. 
jis minėjo “būtinas naujas idė
jas”, horizonte susirūpinimą ke
liančius ženklus” ir pabrėžė du 
Amerikai taikomus reikalavi
mus: vadovavimą ir pasitikėji
mo atgavimą. Jis perspėjo: “Jei
gu dėl kurių nors priežasčių 
JAV nepajėgtų šių svarbių pa
grindinių reikalavimų išpildyti, 
galime tikėtis politinių konvul
sijų visoje sąjungoje”.

štai kaip apie SALT sutartis 
ir Amerikos laikyseną kalba 
kaikurie vadovaujančiose parei
gose buvę asmenys.

Dr. Igor Sergiejevič Glago
lev, buvęs sovietų SALT delega
cijos patarėju ir sovietų mokslo 
akademijos pasaulio ekonomijos 
ir tarptautinių ryšių instituto 
nusiginklavimo sekcijos nariu, 
1976 m. lankydamasis Artimuo
se Rytuose, perbėgo į Vakarus. 
JAV konservatyviųjų žurnale 
“Battle Line” jis taip pasisakė: 
“Naujoji SALT sutartis nesu
mažina sovietii bendro strategi
nių ginklų pirmavimo. Sutartis 
tik padidintų pirmavimą. Sovie
tų Sąjungai būtų leista galinges
nius ginklus pasilaikyti, tuo tar
pu JAV vykdytų savo planus to
limesnio nusiginklavimo bei 
strateginės aviacijos panaikini
mo. Tokia laikysena padidintų 
riziką naujos sovietų ofenzyvos 
Afrikoje, Artimuose Rytuose ir 
pačioje Amerikoje, šiam pavo
jingam procesui sustabdyti pa
tartina visus SALT susitarimus 
atmesti ir radikaliai Vakarų 
strategiją pakeisti” — baigia 
dr. Glagolevas.

SALT II sutarčių akivaizdoje 
vis dar bandoma tvirtinti, jog 
Amerika ginklais pirmauja ar
ba mažiausiai yra “lygiomis” su 
sovietais. Betgi buvęs JAV ka
rinių pajėgų žvalgybos direkto
rius generolas D. Graham, (1974 
-76 m.), kuris atsistatydino pre
zidentaujant Fordui, kitaip rei
kalus supranta, š. m. birželio 
mėn. į “The Review of the 
News” korespondento klausimą 
“kokiame stovyje yra mūsų gy
nyba lyginant su ofenzyviniu 
sovietų pajėgumu ir ar mes vis 
pirmaujame”, generolas atsakė: 
“Ne, mes jau nebepirmaujame. 
Problema glūdi jau už pirmavi
mo ribų. Šiandieną jau yra gali
mybė, kad ištikus konvenciniam 
ar branduoliniam karui, mes ga
lime pralaimėti".

Svarbu paminėti, kad SALT 
susitarimų laikotarpyje (SALT 
1 ir SALT 11). ne vien tik gen. 
Graham atsistatydino. Tą patį 
padarė ir gen. Singlaub bei kiti 
augštos kategorijos pareigūnai.

Galbūt SALT sutartys neįneš
tų tiek skirtumų, jeigu esamoji 
vyriausybė galėtų įtikinti, kad 
yra pajėgi sekti sovietų įsipa
reigojimus. Nors ir tvirtinama, 
kad ji yra pajėgi sekti sovietų 
veiklą, bet žvalgyboje esantieji 
ir buvusieji kitaip pasisako.

A. Katz, 1973 - 76 m. buvęs 
JAV sekimo ir analyzes biuro 
vedėju, savo studijoje “Verifi
cation and SALT” sako: “Infor
macija, kuri įgalina mus tvirtai 
ir su pasitikėjimu daryti išvadas 
apie sovietų veiklą, paprastai 
būna pavėluota ir retai aiški”. 
JAV žvalgybos viršininkas Tur
ner spaudai yra pareiškęs, jog 
praeis mažiausiai dveji metai, 
kol JAV sekimo priemonės ga
lės prilygti Irane buvusiems 
Kabkan ir Behshahr vietovėse. 
Kiti žvalgyboje dirbantieji, pa
sak “The New York Times”, 
tvirtina, kad Kabkano sekimo 
postui dėl buvusio artumo prie 
sovietų raketų bandymo centro 
Leninske pakaitalo nebus įma
noma rasti. Tvirtinama, jog 
Turkijos sekimo punktai prie 
Sinop ir Pirinclik, kad ir page
rinus, niekuomet neprilygs bu
vusiems Irano postams.

Žodinė kova dėl SALT II pa
sireiškia savotišku bandymu 
įspėti politinius ėjimus prieš 
faktams įvykstant. Štai, žino
mas konservatyvus žurnalistas 
John F. McManus į rusų grąsi- 
nimus JAV senatui “tegu jie 
nedrįsta sutartis keisti” tik ran
ka numoja, tvirtindamas, kad 
Carterio žmonės, su rusų suti
kimu ir palaiminimu, tikriausiai 
yra palikę sutartyse spragų, ku
rias galima bus užpildyti ir tuo 
“įrodyti” senatui, kad vyriausy
bė sugeba rusus paveikti, atseit, 
opoziciją nutildyti. Nors Mc
Manus apie tai rašė prieš Vieno
je planuotą susitikimą ir sutar
čių pasirašymą, prez. Carteriui 
sugrįžus netrukus į Maskvą iš
keliavo senato daugumos vadas 
neva priminti rusams, kad jie 
negali senatui įsakyti ką keisti 
ir ką ne. . . Ir štai, šias eilutes 
rašant, “The Miami Herald” lie
pos 9 d. pranešė, kad grįžęs sen. 
Byrd pareiškė, jog rusai gali su
tikti su mažais sutarčių pakeiti
mais. Ar nenuostabu?

Vyt. S.

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Lietuvis atstovavo Vatikanui
Pirmoji svarbi prel. A. Bačkio misija tarptautinėj konferencijoj

MONS. KL. RAZMINAS

Liepos 20-22 d.d. Ženevoje 
įvyko svarbi tarptautinė konfe
rencija Vietnamo pabėgėlių 
problemai spręsti. Konferenciją 
sušaukė ir jai vadovavo gen. 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim, asistuojamas 
augštojo JT komisaro pabėgė
lių reikalams Paul Hartling. 
Konferencijoje dalyvavo per 70 
tautų delegacijų. Vatikano dele
gaciją sudarė keturi pareigū
nai. Jos pirmininku buvo nau
jai paskirtas viešųjų reikalų 
tarybos vicesekretorius prel. 
Audrys Bačkis. Tai pirmoji 
svarbi jo misija naujose parei
gose.

Konferencijos visumos posė
dyje liepos 21 d. prel. A. Bač
kis Apaštalų Sosto vardu kal
bėjo Vietnamo pabėgėlių klau
simais. Jo kalbos tekstą sekan
čią dieną ištisai atspausdino Va
tikano dienraštis “L’Osservato- 
re Romano” pirmajame pusla
pyje. Vatikano radijo lietuviš
kųjų programų tarnyba plates
nę prel. A. Bačkio kalbos san
trauką perdavė į Lietuvą. Kito
se laisvojo pasaulio radijo ir 
spaudos tarnybose prel. A. Bač
kio kalba Ženevoje taip pat su
silaukė plataus atgarsio ir buvo 
labai palankiai įvertinta.

Pradėdamas savo žodį, šven
tojo Sosto delegacijos pirminin
kas prel. A. Bačkis priminė dra
matišką šv. Tėvo kreipimąsi j 
tautų sąžinę š.m. birželio 20 d. 
“Jėzaus Kristaus meilės skati
namas, — kalbėjo tada Jonas- 
Paulius II, — noriu pakelti bal
są, kviesdamas visus mintimis 
ir širdimi pasvarstyti tą dramą, 
kuri dabar vyksta tolimose Piet
ryčių Azijos žemėse ir jūrose. 
Tai drama, kuri yra ištikusi 
šimtus tūkstančių mūsų brolių 
ir seserų. Jie įieško tėvynės, 
nes tie kraštai, kurie yra juos 
laikinai priglaudę, negali suda
ryti galimybės ten jiem pasto
viai įsikurti ... Aš apeliuoju į 
žmonijos sąžinę, kad visos tau
tos ir jų vyriausybės prisiimtų 
dalį atsakomybės vardan visuo
tinio solidarumo, kuris nežino 
nei sienų, nei rasių, nei ideolo
gijų • ■ •”

Interpretuodamas šiuos po
piežiaus žodžius, Apaštalų Sos
to delegacijos pirm. prel. A. 
Bačkis Ženevos konferencijoje 
pabrėžė, kad K. Bendriją Viet
namo pabėgėlių problemos aki
vaizdoje įpareigoja jos įsteigė
jo Jėzaus Kristaus meilė. Tai 
meilė, kuri yra atvira kiekvie
nam žmogui, pirmoje eilėje vi
siem tiem žmonėm, kurie yra 
ištikti nelaimių, kurie kenčia ar 
yra patekę į vargą, šita krikš
čioniška meilė turi nešti pagal
bą visiem, visai nepriklausomai 
nuo to, kokios yra to vargo ar 
nelaimių priežastys, šį K. Bend
rijos nusistatymą ir įsipareigo
jimą laiko savu ir visi geros va
lios žmonės, net ir tie, kurie 
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MYLIMAI MOTINAI

Lietuvoje mirus,

VACLOVĄ ABRAMAVIČIŲ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame —

M. Adomavičienė B. J. Maziliauskai

V. P. Dalindos B. T. Stanuliai

V. A. Tautkevičiai

SIMAS KUDIRKA Buenos Aires miesto, Argentinoje, radijo studijoje su vertėju ZEEER1NU JUKNEVIČIUMI

savęs nelaiko tikinčiais, šis eti
nis nusistatymas yra išreikštas 
ir Visuotinėje Žmogaus Teisių 
Deklaracijoje.

Prel. A. Bačkis priminė, kad 
Vietnamo pabėgėlių tragedija 
neturi sau lygių praeityje. Esą 
daug vyrų, moterų ir vaikų jau 
žuvo, bejieškodami globos kai
myniniuose kraštuose, šimtai 
tūkstančių asmenų, ypač tie, ku
rie jūros keliu mėgina pasiekti 
laisvus kraštus, turi nugalėti 
milžiniškus pavojus, rizikuoda
mi savo gyvybe . . . Visa pabė
gėlių gelbėjimo akcija turi būti 
įkvėpta pagarbos žmogui ir jo 
orumui . . . Šv. Sostas apeliuoja 
į visas tautas, kad būtų skubiai 
surastos priemonės su pavojais 
kovojančių pabėgėlių gelbėji
mui, kad nė vienas nežūtų dėl 
žmogiško solidarumo stokos. 
“Kiekvieno kūdikio žuvimas, 
kiekviena neišgelbėta žmogaus 
gyvybė sunkiu svoriu slegia vi
sų mūsų žmogiškąją sąžinę . . .”

Prel. A. Bačkis kvietė tautų 
atstovus taip sutvarkyti pabė
gėlių pasitraukimą, kad jie ne
būtų išstatomi pavojams. Iš ki
tos pusės betgi negalima pa
žeisti emigracijos laisvės prin
cipo, šeimų sujungimo teisės; 
reikia pašalinti ir betkokią fi
zinę ar moralinę prievartą. Jis 
citavo Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos pirmąjį straips
nį, kuris tvirtina, kad visi žmo
nės gimsta laisvi, lygūs orumo 
ir teisių atžvilgiu. Dėlto kiek
vienas asmuo turi teisę laisvai 
gyventi savo tėvynėje. Trylik
tasis Žmogaus Teisių Deklara
cijos straipsnis tai aiškiai pasa
ko: “Kiekvienas asmuo turi tei
sę laisvai palikti savo kraštą ir 
vėl į jį sugrįžti.” Be to, keturio
liktasis Deklaracijos straipsnis 
pabrėžia: “Visi žmonės turi 
teisę prašyti politinės globos 
kiekviename krašte.” Tų moty
vų skatinamas, šv. Tėvas mielai 
pritarė šiai konferencijai, karš
tai ragindamas visas tautas sku
biai vykdyti šią humanitarinę 
pareigą, kurios negalima atidė
ti vėlesniam laikui.

K. Bendrija, — kalbėjo prel. 
A. Bačkis, — visomis priemonė
mis siekia palengvinti pabėgė
lių likimą. Katalikų vyskupai, 
susirinkę Bangkoke, konkrečiai 
aptarė pagalbos teikimo planus. 
Atskiru atsišaukimu jie kreipė
si į viso pasaulio vyskupus bei 
labdaros organizacijas, kviesda
mi visomis priemonėmis padėti 
tiem nelaimingiesiem, šv. Sos
tas taip pat ragina visas katali
kų organizacijas ir institucijas 
aktyviai bendradarbiauti su 
tarptautinėmis ir valstybinėmis 
institucijomis pabėgėlių globai 
organizuoti. Visų bendromis pa
stangomis ši pabėgėlių proble
ma gali būti išspręsta. “Šimtai 
tūkstančių vyrų, moterų ir vai
kų savo sielvarte baimingai 
žvelgia į šią konferenciją. Mes 
negalime apvilti jų lūkesčių!” 
— pabrėžė prel. A. Bačkis, 
baigdamas savo kalbą.
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SIMAS KUDIRKA ir GEDIMINAS ORENTAS prie “Zeta" savaitraščio re
dakcijos Karako mieste, V'enecueloj, 1979 m. gegužės 29 d. Nuotr. R. Kasparo

Lietuva tarptautiniame 
kongrese

Nuo 1952 m. vyksta V. Vo
kietijos Koenigsteine (prie 
Frankfurto) tarptautiniai (Kir- 
che in Not) kongresai. “Bažny
čia priespaudoje” yra toji Ka
talikų Bendrija, kuriai trūksta 
esminių gyvavimo sąlygų Sov. 
Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose.

Sov. Sąjungos pavergtųjų tau
tų ir jos satelitinių valstybių ka
talikai tremtiniai renkasi kas
met Koenigsteinan aptarti savo 
kraštų Bendrijų padėties, jieš- 
koti priemonių pagelbėti, mels
tis už persekiojamus tikinčiuo
sius, skelbti per Vakarų pasau
lio spaudą, radiją apie daromas 
jų kraštuose skriaudas.

Liepos 19-22 d.d. įvyko 29- 
tasis kongresas, kuriame Lietu
va, kaip dar niekada, iškelta 
gana ryškiomis spalvomis. Jei
gu anksčiau kongresuose vy
raudavo stambiosios tautos — 
čekai, rumunai, lenkai ir kt. su 
savo vargais, tai šiemet iškilo 
Lietuvos nedalia. Kaip Vakarų 
spaudoje Lietuva pagarsėjo sa
vo disidentais, žmogaus teisių 
gynėjais, taip šiame kongrese 
ji sušvito ypač “LKB Kronikos” 
iškeltosiomis problemomis bei 
laisvės reikalavimu.

Šiemetinio kongreso vedamo
ji mintis: “Statant Europą, vie
nas jos sandų turi būti krikš
čionybė” (Christentum — eine 
Hoffnung fuer ganz Europa). 
Paskaitininkai pabrėžė krikščio
nybės dar nevisas panaudotas 
jėgas, tinkančias būsimai Euro
pai. Krikščionybės idėjos gali 
padėti spręsti sunkiąsias euro
piečių problemas, būtent, žmo
gaus vertingumo, jaunimo auk
lėjimo, darbo vertės, tarptauti
nių santykių ir pan.

Bet kur gi Europos ribos? 
Kongreso nuomone, Europa tę
siasi toli už Geležinės Uždangos 
Į rytus. Europos sienas nustati
nėjant galima ir ginčytis, tačiau 
tikrai priklauso Europos sąjū
džiui visi tie, kurie kovoja už 
žmonių teises, laisves, už ideo
logiškai nenuspalvintą demo
kratiją. Tokių kovotojų yra daug 
ir Lietuvoje, todėl ir ji priklau
so idėjinei Europai, ypač dabar, 
kai Lietuvos žmonės yra pa
vergti.

Apie dabartines Lietuvos ne
dalias ir vargus kongreso daly
viams pasakojo, remdamasis 
gausiais “LKB Kronikos" liudi
jimais, lietuvis referentas.

“Raudonajai armijai 1940 m. 
užėmus Lietuvą, — kalbėjo re

ferentas, — joje buvo įvesta 
sovietinė santvarka, bandanti 
teroru sunaikinti tautinę rezis
tenciją, ypač K. Bendriją. Mili- 
tarinėms jėgoms pasisekė gink
lais į karstą sugrūsti 1945-52 m. 
aktyviųjų lietuvių pasipriešini
mą — partizanų sąjūdį. 1952 m. 
komunistinė santvarka tikėjosi 
sau Lietuvą laimėjusi. Bet taip 
nebuvo. Po 20 metų (nuo pas
kutinio partizano likvidavimo) 
kapų tylos visai nelauktai 1972 
m. Kaune už Lietuvos laisvę 
suliepsnojo Romas Kalanta. Ką 
jis reiškė? Ši lietuviškos gyvy
bės auka buvo lyg paskutinis 
pirmosios partizanų rezistenci
jos taškas, o kartu ir pradinė 
didžioji raidė naujosios rezis
tencijos pirmajam sakiniui. Ta 
naujoji rezistencija buvo ir yra 
ne ginklais vedama. Jai atsto
vauja lietuvių pogrindinė spau
da, kurią išdrįso pradėti 1972 
m. “LKB Kronika”.

R. Kalantos liepsnų sukeltą 
Kaune lietuvių demonstraciją 
per kelias dienas palaužė gink
lai, tačiau jokie sovietiniai gink
lai neįstengė likviduoti lietu
vių, ypač katalikų, dvasinės re
zistencijos prieš Maskvos dik
tuojamą materialistinę - ateisti
nę pasaulėžiūrą!

Žinia, — apgailestavo refe
rentas, — ateistinės valstybės 
agentai, savo administraciniais 
paragrafais įsibrovę į Kauno 
kunigų seminariją, uždraudę 
lietuviams religinę spaudą, yra 
gerokai pridusinę K. Bendriją. 
Jaunimas, be gilesnės religinės 
parengties nesusigaudydamas 
gyvenimo vertybių pasirinkime, 
nusivylęs marksistinėmis atgy
venomis, materializmo ideologi
ja, neretai palinksta į lengviau
sio kelio “laimę”: alkoholizmą, 
užmaskuotą seksualizmą, egoiz
mą, nihilizmą. Suprantama, kad 
tai giliai ir ilgam žaloja tautos 
sielą, būsimos Europos dalį.

Laimei, ateistinėse sutemose 
Lietuvą pasiekia Romos, Vati
kano, Laisvės, Amerikos Balso 
radijai, kurie lietuvius infor
muoja, demaskuoja nevieną ate
istą, pabaugina nepersistengti 
prieš lietuvybę ir religiją, nes ir 
jo pavardė gali likti keikiama 
tautos egzistencijos istorijoje, 
kaip liko Judo ar Muravjovo.

Lietuvos katalikų vadovai, la
viruodami tarp Maskvos ir Va
tikano, atstovauja “oficialiajai” 
Bendrijai, šalia kurios susifor
mavo katakombinė Bendrija, 
kurios nepasiekia net ir labai 
pasalūniški valstybės agentai. 
Toji katakombinė Bendrija Lie
tuvoje pageidauja prieš Maskvą 
nesvyruojančio Vatikano, o sau 
reikalauja iš ateistinės valsty
bės: 1. ne privilegijų, o elemen
tarinių pagrindinių teisių, 2. 
laisvės teikti norintiems sakra
mentus, 3. galimybės mokyti 
katekizmo, 4. pasitraukimo ate
istų agentų iš kunigų seminari
jos Kaune, 5. nekliudyti vysku
pams skirti norimus profeso
rius į seminariją, 6. nenustati
nėti vyskupams skirtinus kuni
gus į parapijas, 7. atidaryti Vil
niaus katedrą ir šv. Kazimiero 
šventovę, Kaune įgulos ir 
Prisikėlimo, o Klaipėdoje ti
kinčiųjų lėšomis pastatytąją 
šventovę, 8. leisti spaudini! re
liginius laikraščius bei knygas,
9 nediskriminuoti tikinčiųjų,
10 laikytis Sov. Sąjungos ir 
Lietuvos konstitucijų.”

600 kongreso dalyvių iš 30 
tautų ilgai ilgai plojo kalbėto
jui ir Lietuvai. Buvęs
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e LIETUVIAI PASAULYJE
DAR VIENA BYLA

Kanados spaudoje pasirodė trum
pas pranešimas apie Sovietų Sąjun
goj nuteistą ir jau sušaudytą II D. 
karo nusikaltėlį Joną Plungę. Pla
tesnių duomenų apie šią liepos 18- 
23 d. d. Vilniuje vykusią bylą “Tie
sos” liepos 26 d. laidoje pateikia to 
dienraščio propagandistas Vytautas 
Žeimantas. Teismo pirmininku buvo 
Antanas Bataitis, liaudies tarėjais
— inž. Aldona Krūminienė ir pensi
ninkė Zofija Masaitienė, kaltintoju
— Jurgis Bakuėionis, gynėju — Ka
zimieras Bieliauskas. Pasak V. Žei- 
manto, jaun. Itn. J. Plungė sovietų- 
nacių karo pradžioje įsijungė į su
kilėlių komendantūrą Kaune, vėliau 
įstojo į pagalbinės policijos 2-rąjį ir 
12-tąjį batalionus, kuriems vadovavo 
gestapininkas mjr. Franz Lechtha- 
ler. J. Plungei teko tų batalionų pir
mos kuopos pirmojo būrio vado pa
reigos. Teisme jis buvo kaltinamas 
sovietinių piliečių šaudymu Kauno 
VH-tame forte, žydų, komunistų ir 
rusų karo belaisvių žudymu Minske, 
sovietinių partizanų korimu. Esą tie 
nusikaltimai buvo atlikti ir Minsko 
apylinkėse. Atrodo, čia turimi galvo
je savisaugos batalionai, nes teigiama, 
kad II-jam batalionui vadovavo mjr. 
Antanas Impulevičius, taip pat ap
šauktas kariniu nusikaltėliu, jau mi
ręs JAV. įvadinėje savo rašinio da
lyje V. Žeimantas bando teisinti 
dešimtimis metų pavėluotą bylą: po
karyje J. Plungė tapo vokiečiu, savo 
pavardę pakeisdamas Į Joganą 
Pliumpę, klajojo po visą Sovietų Są
jungą, dažnai keisdamas darbovie
tes. Pagal maskvinio augščiausiojo 
sovieto prezidiumo nutarimą, fašis
tiniams nusikaltėliams negalioja se
natis. V. žeimantas visiškai nutyli 
sovietinius nusikaltėlius, kurie Sta
lino laikais žudė nekaltus žmones, 
juos beveik garantuotai mirčiai ve
žė į Sibiro lagerius. Sušaudytas bu
vo tik vienas Berija, o jo talkininkai 
ir šiandien nėra susilaukę teismo. J. 
Plungės byloje minimi net keli liu
dininkai — Zigmas Juodis, Petras 
Stanys, Stasys Varnas, kurie teigė, 
kad Jiems teko dalyvauti žmonių 
šaudyme ir matyti J. Plungę. Kyla 
klausimas, kodėl tie liudininkai te
bėra nenubausti ir kodėl mirties 
bausmės tesusilaukė J. Plungė?

GRIŽO KALINYS
Sovietų okupuoton Lietuvon iš 

koncentracinės stovyklos grįžo Ša
rūnas Žukauskas, buvęs Kauno me
dicinos instituto IV kurso studentas. 
1974 m. vasario 18 — kovo 5 d. d. 
jis buvo teisiamas Vilniuje kartu su 
A. Mackevičium, V. Poviloniu, I. Ru
daičiu ir A. Sakalausku. Šis teismas 
istorijon Įėjo kaip kraštotyrininku 
byla, nes KGB agentai buvo pradėję 
akciją prieš patriotines kraštotyros 
apraiškas. Teisiamieji buvo kaltina
mi liaudies meno dirbinių vogimu, 
priklausymu pogrindžio organizaci
jai, nelegalaus laikraštėlio "Nauja
sis Varpas" leidimu. Iš S. Žukausko 
pareiškimų paaiškėjo, kad ta pogrin
džio organizacija tebuvo savišvietos 
pobūdžio, ribojosi literatūros rinki
mu ir stengėsi veikti įstatymu rė
muose. Augščiausios 6 metų baus
mės susilaukė S. Žukauskas, savo 
kaltintojams teisme priminęs Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartį, sovietinę 
Lietuvos okupaciją, nelegalų jos 
įjungimą į Sovietu Sąjungą. Iki 1974 
m. pabaigos S. Žukauskas buvo pa
liktas Vilniaus kalėjime tolimes
niems tardymams. Bausmę su kitais 
nuteistaisiais jis turėjo atlikti Soli- 
kamsto stovykloje, Permės srityje. 
Oficialiai S. Žukausko šešerių metu 
terminas koncentracijos stovykloje 
turėjo pasibaigti tik sekančiu metų 
pavasarį. Paskubintas išleidimas lais

LONDON, ONTA RIO
TURTINGAI ĮSIKŪRĖ TAUTIE

ČIAI. Ela ir Rudolfas Vilembrektai 
augina dukrą Endy 16 m. ir sūnų 
Rudy 14 m. Abudu mokosi gimnazi
joje. E. Vilcmbrektienė yra baigu
si Vasario 16 lietuvių gimnaziją Vo
kietijoje ir. dabar kartu su dukra 
Endy ir sūnumi Rudy dalyvauja 
Londono lietuvių ansamblyje "Bal
tija", o Rudolfas yra KLB Londo
no apylinkės valdyboje.

E. ir R. Vilembrektai, pardavę sa
vo turėtus viešbučius Chadom ir 
Woodstock miestuose, dabar turi 
nusipirkę Londone 23 krautuvių 
"Fair Mont Shopping Plazą” pusant
ro milijono dolerių vertės. Vakari
nėje Londono dalyje, turtingųjų ra
jone, pasistatė puošnius su įvairiais 
moderniais įrengimais, patogumais, 
baseinais naujus namus.

Liepos 24 d. iš Delhi pasileidome 
į kaimynini miestą Londoną. Ka
dangi tai naujas statybinis rajonas 
ir gatvės pavadinimas dar neįrašy
tas į miesto planą, tai nors adresą 
ir turėjome, bet teko paklaidžioti 
iki susiradome. Paspaudus durų 
skambutį, mus pasitiko linksmai nu
siteikusi E. Vilcmbrektienė. įžengus 
vidun, prieš akis atsistoja viso vi
daus įrengimo puošnumas: kombi
nuoti laiptų posūkiai, lempos, kili
mai, kambarių išdėstymas ir jų ap
statymas. Apžiūrėję visus kamba
rius, kurių yra daug, sėdome prie 
vaišių stalo. Prie mūsų prisijungė 
Vilcmbrcktų svečiai iš Vokietijos. 
Kalba nukrypo į dabartinį Vokieti
jos gyvenimą ir jos pažiūras į oku
puotą R. Vokietiją ir Lietuvą. Kiek 

vėn gali turėti dvi priežastis: 1. už- 
skaitymą prieš bylą iškalėto laiko, 
2. susilpnėjusią sveikatą. Iš Lietuvos 
gautomis žiniomis, S. Žukauskas yra 
taip fiziškai sunykęs, kad ji vos at
pažino jo artimieji, bet morališkai 
išliko nepalaužtas. Jis yra gimęs 
1950 m., turi tik 29 metus amžiaus. 
S. Žukauskas — paskutinis krašto- 
tvrininku bylos kankinys, atgavęs 
laisvę. Visi kiti, gavę mažesnes baus
mes, jau senokai yra laisvi.

MANEVRAI “NEMUNAS”
Liepos 23-27 d. d. Panevėžio, Tau

ragės ir Alytaus rajonuose įvyko Pa
baltijo apygardos sovietinės kariuo
menės manevrai “Nemunas”, kuriuo
se kovojančios pusės buvo pavadin
tos “šiauriečiais” ir “pietiečiais”. 
Dalyvavo aviacijos, artilerijos, prieš
lėktuvinės gynybos daliniai, parašiu
tininkai, motorizuoti šauliai su tan
kais. Aprašymuose pabrėžiama, kad 
Vilniun liepos 23 d. atvyko kariniai 
stebėtojai iš Belgijos, Danijos, Bri
tanijos, Olandijos, Norvegijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Suomijos, V. Vo
kietijos, Čekoslovakijos, R. Vokieti
jos ir Lenkijos. Jie buvo pakviesti 
pagal Helsinkyje pasirašytą Europos 
bendradarbiavimo sutartį. Pagrindi
nė kova tarp “pietiečių” ir “šiaurie
čiu" vyko prie Nemuno. Manevrus 
laimėjo “pietiečiai”, sėkmingai per
sikėlę per Nemuną ir įsiveržę į 
"šiauriečių" užfrontę. Lig šiol So
vietų Sąjunga tokio plataus masto 
manevrų Lietuvos teritorijoje vengė, 
o dabar netgi pasikvietė užsienio ša
lių stebėtojus, matyt, norėdama pa
brėžti, kad Helsinkio sutartimi yra 
pripažintas jos sienų neliečiamumas 
ir kad tose sienose jai priklauso Lie
tuva.

SEPTINTIEJI KURSAI
Septintieji lituanitikos kursai Vil

niaus universitete šia vasarą susilau
kė tik 15 lankytojų iš JAV ir Kana
dos. Kalbama, kad kandidatai į kur
sus priėmimo pranešimus gavo apie 
3 savaites prieš jų pradžią. Dėlto 
kaikurie atvyko pavėluotai, o kiti iš 
viso nesuskubo sutvarkyti dokumen
tų. “Gimtasis Kraštas" lig šiol apie 
kursus paskelbė du trumpus prane
šimus, vengdamas kursantų pavar
džių. Iš jų sužinome, kad kursantus 
priėmė Vilniaus universiteto prorek
torius J. Grigonis ir “Tėviškės” 
draugijos pirm. P. Petronis, o kur
sam vadovavo docentas S. Imbrasas. 
Minimi kursantų susitikimai su jau
nimu, rašytojais, menininkais, dar
bininkais, kolchozininkais, ekskursi
jos į liaudies buities muzėjų Rum
šiškėse, Trakus, Pirčiupius, Druski
ninkus, ■ Anykščius, kur buvo aplan
kytas Puntukas su jame iškaltais S. 
Dariaus ir S. Girėno portretais bei 
jų testamentu Lietuvai, literatūros 
klasiko J. Biliūno muzėjus Niūrony
se.

BUSIMIEJI STUDENTAI
Rugpjūčio 1 d. prasidėjo stojamie

ji abiturientų egzaminai į augštąsias 
mokyklas. Vilniaus universitetas su
silaukė 3.135 abiturientų pareiškimų. 
Dauguma jų nori studijuoti preky
bos ekonomiką, istoriją, psichologi
ją ir mediciną. Šiose specialybėse į 
kiekvieną laisvą vietą gauta po 3,5 
pareiškimo, o tai reiškia, kad didžio
ji norinčiųjų dauguma nepateks uni
versitetan. Populiari yra ir žurnalis
tika, susilaukusi 77 prašymų, kurių 
patenkinti bus tik 27. I Vilniaus pe
dagoginį institutą gauta daugiau 
kaip 1.800 pareiškimų. Prorektorius 
V. Drotvinas džiaugiasi, kad bend
ras pažymių vidurkis atestatuose 
yra 4,35., Populiariausios yra istori- 
Jos-pedagogikos, techninių mokslų 
bei darbų, lietuvių kalbos ir literatū
ros specialybės. V. Kst.

vėliau atvažiavo iš miesto ir bičiu
lis Rudolfas Vilembrektas.

Po vakarienės moterys tvarkėsi 
virtuvėje, o mudu su Rudolfu tęsė
me pokalbius, kurių metu paaiškėjo, 
kad Vilembrektai, greta turimos 23 
krautuvių “Fair Mont Shopping Pla- 
zos” ir šios naujos rezidencijos, dar 
turi tris ūkius — du prie Wasagos 
ir vieną prie Oakvillės. Todėl ir pa
klausiau Rudolfą:

— Sakyk, Bičiuli, kokia laimė Pa
tį lydėjo, kad taip skirtingai nuo 
kitų pasisekė praturtėti ir tapti net 
milijonieriumi.

— Pradėjau su skolintais dviem 
tūkstančiais dolerių, — aiškino bi
čiulis Rudolfas. — Laimės jieško- 
jau su kitais ir vienas. Pasisekė, 
kai laiku išėjau į viešbučio verslą. 
Chadom mieste pirkau nedidelį 
viešbutį, kurį palaikęs pardaviau. 
Uždirbęs apie $40,000, pirkau kitą 
didesnį viešbutį. Po kiek laiko par
daviau ir tą, uždirbdamas pusę mili
jono dolerių. Vėl pirkau viešbutį 
Woodstockc. Po poros metų jį par
daviau ir Londono mieste, pasitai
kius gerai progai, pirkau 23 krau
tuvių geroje vietoje "Fair Mount 
Shopping Plazą", kurios dabartinė 
vertė siekia pusantro milijono dole
rių. Taigi, kaip matote perkant bei 
parduodant ir objektams brangs
tant, turtas pasiekia milijonus.

Palinkėję geros sveikatos ir to
limesnės sėkmės atsisveikinome su 
mielais bičiuliais ir jau temstant grį
žome į mūsų Delhi, kur lietuviai ūki
ninkai ruošiasi tabako derliaus nu
ėmimui. Stepas Jakubickas
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g HAMILTON
MOKYT. RŪTAI JUSYTEI, kuri 

išvyksta į Bahamas, Nassau miestą 
mokytojauti, artimieji suruošė išleis
tuves. Rūta prieš metus sėkmingai 
baigė Hamiltono mokytojų semina
riją, vienerius metus dirbo, kaip at
sarginė mokytoja, įvairiose Hamilto
no ir apylinkės mokyklose. Ji viene
rius metus mokytojavo ir Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykloje, mokyda
ma lietuviškai nekalbančiųjų klasę. 
Ji buvo pakviesta ir į KLB švieti
mo komisiją. Rūtelė, sekdama savo 
motinos .pėdomis, visą laiką buvo 
aktyvi skautė “Širvintos” skaučių 
vietininkijoj ir turi jau įsigijus skil- 
tininkės laipsnį. Jos išvykimas yra 
nuostolis toms organziacijoms, ku
riose ji dirbo. Suvažiavusieji palin
kėjo jaunajai mokytojai sėkmingo 
darbo savo pasirinktoj profesijoj ir 
laimingo įsikūrimo tame palmių, bal
tų koralų ir mėlynų vandenų krašte.

IŠĖJO "SIETYNAS” — lietuviams 
pensininkams skirtas laikraštėlis. 
Redaktorium pasirašė Pr. Enskaitis. 
Neįprasto formato laikraštėly, be re
daktoriaus, dar rašo K. Grudzinskas, 
Z. Pulianauskas, B. Vytienė, A. Ei- 
vienė, P. E. Jankūnas, B. Naujalis. 
Jei šiuo laikraštėliu susidomės ir 
kiti Kanados lietuviai pensininkai,'’ 
tai tokio laikraščio leidimas bus pa
teisinamas, bet jei nepajėgs, kaip 
jau ir anksčiau kad yra buvę bandy
ta, įsiveržti į platesnes lietuvių pen
sininkų bendruomenes, tai bus tik 
pinigų, kšd ir valdiškų, eikvojimas.

SU KAZIU BARONU, paliekan
čiu Hamiltoną ir išvykstančiu gy
venti į Vokietiją, Jaunimo Centre 
atsisveikino hamiltoniškiai. Organi
zacijų atstovai ir Kazimiero bičiuliai 
išreiškė jam savo padėką už jo vi
suomeninę veiklą šitoje lietuvių ko
lonijoje, apgailestavo jo išvykimą ir 
palinkėjo jam sėkmingo įsikūrimo 
naujame krašte. K. Baronas, išdir
bęs “Stelco" plieno įmonėj 30 me
tų, išėjo į pensiją ir rugpjūčio 20 d. 
išvyko gyventi į Vokietiją, kur Va
sario 16 gimnazijoj yra gavęs darbą. 
Kazimieras yra vedęs vokietaitę ir 
augina dukrą Jūratę, kuri čia lankė 
lit. mokyklą ir puikiai kalba lietu
viškai, vokiškai ir angliškai.

STALO TENISO ŽAIDĖJOS — 
Ramunė Raguckaitė, Daiva Kopers- 
kytė ir Viktorija Bernotaitė liepos 
mėn. praleido 10 dienų stalo teniso 
pasitobulinimo kursuose, kurie bu
vo surengti Guelph universitete. Da
na Bernotaitė rugpjūčio 10 d. grįžo 

iš Quebec City universiteto tinklinio 
pasitobulinimo kursų. Dana yra 
daug žadanti mūsų sportininkė, šie
met baltiečių sporto varžybose lai
mėjusi aukso medalį už šuolį į augš- 
tį-

A.a. KOSTAS CELIAUSKAS lie 
pos 6 d. palaidotas Mississaugos Sv. 
Jono liet, kapinėse. Velionis buvo 
našlys, pensininkas, kuris, prieš ke
lerius metus palaidojęs savo žmoną, 
gyveno vienas savo namelyje. Lietu
voje yra buvęs kariškiu. Iš kariuo
menės pasitraukė kapitono laipsniu 
ir kuij laiką buvo pasienio policijos 
baro viršininku. Būdamas labai kuk
lus ir užsidaręs, niekada nekalbėjo 
apie savo praeitį ir augštas užimtas 
vietas. Priklausė lietuvių karių ve
teranų sąjungai "Ramovė”, kur sky
riaus valdyboje ėjo iždininko parei
gas. Paliko vieną brolį, gyvenantį 
Čikagoje, ir tris seseris Lietuvoje.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE prie 
Otavos žuvo 25 metų amžiaus Gina 
Vaitonytė, M. P. Vaitonių, mūsų 
“Talkos" bankelio vedėjo, dukra. Si 
tragiška jaunos lietuvaitės mirtis su
jaudino visą lietuvių koloniją, jos 
bendradarbius ir visus, kurie Giną 
pažinojo. Liepos 25 d. iš A V šven
tovės ji buvo nuvežta į Mississaugą 
ir ten palaidota Sv. Jono liet, kapi
nėse. Velionė prieš dvejus metus 
buvo baigusi McMasterio universite
tą ir su dideliu pasisekimu dirbo 
vaikų apsaugos draugijoj. Giliame 
nuliūdime liko jos tėvai, keturios 
seserys, kurių dvi jau yra ištekėju
sios, ir vienas brolis. K. M.

ĮSTEIGTAS naujas daugia- 
KULTŪRIS vaikų teatras, pavadin
tas “Theatre of Tomorrow”. Buvo 
sukviesti įvairių tautybių vaikai ir 
iš jų kruopščiai atrinkti gabiausieji

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Kapitalas — viri $13,000,000.

aktoriai. Jie suvaidins Antano Rūko 
•‘Svajonių šalis”, f anglų kalbą iš
vertė Danutė Kudabaitė. Režisuoja 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir 
Danutė Kudabaitė. Veikalas bus sta
tomas šį rudenį Sir John A. Mac
Donald teatro salėje, Hamiltone. 
Vaikų teatrą globoja daugiakultūrė 
organizacija. Aukurietė

SLA 72-ROS KUOPOS ruošta ge
gužinė liepos 15 d. A. Padolskio so
dyboje Paris, Ont., buvo sėkminga. 
Suvažiavo rekordinis skaičius svečių. 
Iš Hamiltono pensininkai atvyko au
tobusu. Apie Viktoro Petkaus nubau
dimą ir kančias kalbėjo kuopos pirm. 
J. Sarapnickas. Jis pareiškė, kad 
priešas gali nukariauti ir okupuoti 
valstybę, bet negali pavergti am
žiams tautos. V.' Petkus ir kiti lie
tuviai patriotai priartins vergijai ga
lą, ir Lietuva bus vėl laisva bei ne
priklausoma. V. Petkus buvo išryš
kintas kaip vienas žymiausių Lietu
vos laisvės kovotojų. Už tai SLA 72- 
ra kuopa jo vardą įamžino Kanados 
Lietuvių Fonde ir jo vardu įnešė 
$100. Atlikus V. Petkaus vardo įam
žinimo apeigas, buvo pakviestas tar
ti žodį visuomenės veikėjas St. Jo
kūbaitis iš Toronto.

Si SLA 72-ros kuopos gegužinė, 
nukreipta prieš Lietuvos okupantą 
sovietus, nebūtų buvusi tokia sėk
minga, jei nebūtų apie ją skelbusi 
patriotinė Kanados ir Amerikos lie
tuvių spauda. Be to, prie didelio pa
sisekimo prisidėjo Hamiltono Vil
niaus Aušros Vartų parapijos klebo
nas prel. dr. J. Tadarauskas, kuris 
parėmė stambia auka ir per pamoks
lus ragino savo parapijiečius vykti į 
SLA gegužinę ir pagerbti Lietuvos 
kankinį V. Petkų. Taip pat padėka 
priklauso ir St. Catharines vienuo
lyno viršininkui kun. J. Liaubai, 
OFM, už skelbimą bei raginimą vyk
ti į SLA gegužinę. Yra ir daugiau 
geradarių. J. ir A. Keršiai, atvykę į

(Nukelta į 5-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ................. 9'/j %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 914 % 
pensiją fondas ......... 9’/z%

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

BUVĘS VLIKo PIRM. DR. K. J. 
VALIŪNAS, žiauriai sumuštas jo re- 
zidencijon įsiveržusių dviejų negrų 
plėšikų, liepos 7-22 d. d. praleido 
New Rochelle ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta sulaužyto žandikaulio 
operacija. Dešine akim dar beveik 
nemato, nes ji yra pilna kraujo. Ti
kimasi, kad regėjimas bus atgautas. 
Laimingo atsitiktinumo dėka nenu
kentėjo jo žmona, kurios plėšikai 
nepastebėjo viename miegamųjų. 
Atrodo, apiplėšimas buvo iš anksto 
suplanuotas. Dr. K. J. Valiūnas buvo 
priverstas duoti seifo kombinaciją — 
pats jo neįstengė atidaryti dėl sun
kaus sužalojimo. Pinigais ir gėrybė
mis plėšikai išsinešė apie $25.000. 
Incidentas galėjo baigtis dr. K. J. 
Valiūno nužudymu, bet jis, nors ir 
sunkiai sužeistas, įstengė paskam
binti telefonu ir iškviesti policiją, 
kai plėšikai šeimininkavo kitame 
kambaryje, būdami tikri, kad jiem 
pavyko nutraukti telefono laidus.

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖS 
proga pamaldos buvo laikomos Niu
jorko Sv. Patriko katedroje, kurią 
užpildė įvairių tautybių atstovai. Mi
šias laikė kun. V. Jaskevičius, pa
mokslą sakė ukrainiečių bazilijonų 
vienuolyno viršininkas kun. P. Pa- 
schak. Pamaldas sudrumstė nemalo
nus incidentas. Prie katedros durų 
triukšmą sukėlė trys vyrai, teigę, 
kad jie yra šovinistinės žydų organi
zacijos Jewish Defense League na
riai. Pamatę vieną plakatą su įrašu 
“Kasakia”, to plakato nešėjus jie ap
šaukė naciais ir įsiveržė katedron, 
vienas jų net su Ilgu peiliu rankoje. 
Tvarkdariai ukrainiečiai į peilį rea
gavo vėliavų kotais — Jais Įsiveržė
lius prirėmė prie sienos ir ten išlai
kė, kol atvyko policija. Pastaroji juos 
išsivedė, du paleido, o trečią, kuris 
turėjo peilį, nusivedė nuovadom Sį 
nemalonų įvykį, kai karštakošiai su 
peiliu pamaldų metu įsibrauna ka
tedron, paminėjo kaikurios radijo 
stotys. Jewish Defense League, jei
gu tie Įsiveržėliai tikrai Jai priklau
sė, yra organizacija, nevengianti te
roro veiksmų. Jos veiklai nepritaria 
nuosaikesni JAV žydai ir Izraelio 
vyriausybė.

IŠLEISTUVIŲ VAKARONĘ: Sofi
jai ir Henrikui* Kačinskams Brook- 
lyno Kultūros Židinyje liepos 20 d. 
surengė "Laisvės Žiburio” radijo 
klubas su savo vadovu Romu Keziu, 
Su šių dviejų niujorkiečių veikla da
lyvius supažindino Paulius Jurkus. 
Dramos teatro veteranas H. Kačins
kas, nors ir netekęs profesinės lie
tuviško teatro scenos, dirbo su sa
viveiklininkais, puoselėjo teatrinį 
lietuvišką žodį rečitaliuose, įvairių 
renginių meninėse programose. So
fija ir Henrikas Kačinskai išvyko į 
Sunny Hills vietovę Floridoje. Sau
lėto poilsio jiems linkėjo: LB New 
Jersey apygardos pirm. K. Jankū
nas, Angelų Karalienės parapijos 
vardu — kun. V. Pikturna, muz. V. 
Strolia, aktorius V. Žukauskas, dali. 
V. K. Jonynas, “Perkūno” choro va
dovas V. Daugirdas, K. Mlklas bei 
kiti kalbėtojai. H. Kačinskas, atsi
sveikindamas su niujorkiečiais, pa
skaitė “Pavasario linksmybių” iš
traukas iš K. Donelaičio “Metų”, pa
deklamavo H. Radausko “Vakarą”. 
Visu dalyvių vardu Lolita Kudir- 
kaitė išvykstantiesiems įteikė vi
sų pasirašytą dail. Adonio Galdiko 
monografiją.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIU KUNI

GŲ VIENYBĖS iniciatyva buvo pa
ruoštas ir išleistas antrasis “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
leidinys portugalų kalba, apimantis 
33 nr. Viršelyje — grandinėmis su
rakintos kalinių rankos, tiesimos į 
Nukryžiuotąjį. Parašas skaitytojams 
primena Lietuvos katalikų vedamą 
žūtbūtinę kovą prieš ateizmą. Ket
virtame puslapyje įdėtas Lietuvos 
žemėlapis. Si 36 psl. brošiūra buvo 
pasiųsta 230 Brazilijos vyskupų, 98 
svarbesniems laikraščiams, 69 vals
tybių ambasadoms sostinėje Brazili
joje.

SAO PAULO TELEVIZIJA liepos 
21 d. vakarą transliavo amerikiečių 
televizijos pagamintą filmą “Simo 
Kudirkos pabėgimas”. Apie šį filmą 
žiūrovus iš anksto painformavo spau
da, televizijos programos. Filmą 
aktualiu padarė neseniai įvykęs S. 
Kudirkos apsilankymas Brazilijoje, 
plačiai paminėtas ne tik Sao Paulo, 
Rio, bet ir kitų tolimesnių vietovių 
laikraščiuose.

LITUANIKOS STOVYKLAVIE
TĖJE liepos 12-22 d. d. stovyklavo 
ateitininkai su vadove Daina Kojely- 
te, viešnia iš JAV. Stovyklos kapelio
nu buvo kun. J. Šeškevičius, šeimi
ninkėmis — O. Guzikauskicnė, U. 
Cvirkienė, A. Tatarūnicnė ir A. Trū- 
bienė. Iš studentų tebuvo vienas R. 
Saldys, nes kiti buvo išvykę i jauni
mo kongresą ar užimti darbų. Lie
pos 29 d. Lituanikos jaunimo namuo
se ateitininkų tėvai su svečiais atsi
sveikino su Jaunimo talkininke D. 
Kojclyte.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI bir

želio 10 <1. atšventė dvigubą šventę 
— Lietuvių Kultūros Draugijos pen
kiasdešimtmetį, kuris buvo susietas 
su pirmųjų lietuvių atvykimu Uru- 
gvajun prieš 50 metų. Gėlių vainikai 
buvo padėti Nepriklausomybės ir 

Lietuvos aikštėse. Pagrindinės Iškil
mės vyko Montevideo uoste prie pa
minklo imigrantams. įspūdingai bu
vo inscenizuotas lietuvių atvykimas 
prieš 50 metų. Tie veteranai, lydimi 
Jaunimo, išlipo iš specialaus laivo, 
sutikti “giminių” bei urugvajiečių. 
Karo laivyno orkestrtii grojant mar
šus, visi šventės dalyviai nužygiavo 
prie paminklo. Trumpą žodį tarė 
šios šventės organizatorius V. Dore
lis, su A. Gudynu rūpinęsis visa jos 
eiga. Meninę tautinių šokių progra
mą atliko "Ąžuolynas” su vadovu 
dr. A. Stanevičium ir vyresnieji 
“Rlntukai”, vadovaujami A. Grigo- 
rio-Sleivio. Kaikiiriuos tautinius lie
tuvių šokius grojo laivyno orkestras. 
Programon įsijungė ir viena vietinė 
urugvajiečių grupė. Lietuvių šventę 
stebėjo apie 5.000 žiūrovų. Sekma
dienio vakarą iškilminga vakarienė 
buvo surengta Lietuvių Kultūros 
Draugijos salėje. Svečius aptarnavo 
jaunimas, pasipuošęs tautiniais dra
bužiais. Tarp svečių buvo Urugva
jaus karo laivyno vadas admirolas
H. Marques su žmona, nemažai augš- 
tųjų laivyno karininkų. Draugiją 
sveikino: Argentinos Lietuvių Cent
ro pirm. J. Mičiūdas, Lietuvių Susi
vienijimo Argentinoje atstovė p. Ba- 
kaitienė, Brazilijos lietuvių atstovas 
J. Bagdžius, PLB atstovas R. Kaspa
ras, admirolas H. Marques. Padėkos 
žodį tarė LK Draugijos pirm. S. Go
da. įdomią parodėlę, atspindinčią 
šios organizacijos 50 metų veiklą, 
surengė V. Dorelis su dr. A. Stanke
vičium bei kitais talkininkais. Tra
giški birželio įvykiai buvo prisimin
ti šventės išvakarėse. Savo ir Lietu
vos kančias sovietinėje vergijoje at
skleidė tuo metu Montevideo mieste 
viešėjęs S. Kudirka.

Australija
AKADEMINĖS SKAUČIŲ DRAU

GOVĖS Sydnėjaus skyrius liepos 28- 
29 surengė studijų dienas Sv. Jurgio 
skautų centre. Susirinko apie 30 da
lyvių, kuriuos pasveikino akademi- 
kių skaučių pirm. Eglė Suchowers- 
kij, ALB Sydnėjaus apylinkės pirm, 
dr. A. Mauragis, Lietuvių Skautų Są
jungos rajono vadas Br. Žalys bei 
kiti kalbėtojai. Paskaitas skaitė: 
Newcastle universiteto prof. V. Do- 
niela — “Etikos problemos”, kun. 
dr. P. Bačinskas — “Religija Ir skau- 
tavlmas”, dr. D. Kairaitis — “Politi
nė lietuvių veikla išeivijoje”, dr. G. 
Kazokienė — "Kelionės į Lietuvą 
reikšmė jaunimui”, D. Labutytė-Bie- 
ri — “Tautinės Individualybės puo
selėjimas vaikuose”.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ šiais 

mokslo metais baigė penki abiturien
tai. Irena Harnerytė-Mandel, gimusi 
1957 m. Sovietų Sąjungoje, gimnazi- 
jon įstojusi 1969 m., žada studijuoti 
interjerą. Romeo Guentherls, g. 
1960 m. Lietuvoje, gitnnazijon įsto
jęs 1970 m„ pasirinko braižybos stu
dijas. Psichologiją arba ekologiją 
studijuos Valdas Kemeraitis, g. 1959 
m. Kaune. Studijas gimnazijoje pra
dėjęs 1976 m. Antanas Žaliukas, g. 
1959 m. Oldenburge, gimnaziją lan
kės nuo 1970 m., nori tapti architek
tu. Lolita Kudirkaitė, g. 1960 m. 
Lietuvoje, gimnazijon atvykusi 1976 
m., yra S. Kudirkos dukra, ketinanti 
studijuoti kalbas arba mediciną. At
sisveikinimas su abiturientais įvyko 
paskutinę žodinių egzaminų dieną. 
Sėkmės tolimesnėse jų studijose bei 
gyvenime linkėjo VLB krašto valdy
bos pirm. A. Smitas, ev. kun. Fr. 
Skėrys. Abiturientų vardu padėkos 
žodį direktoriui V. Natkevičiui, 
auklėtojams ir mokytojams tarė V. 
Kemeraitis.

MOKSLO METŲ PABAIGOS RE
ZULTATAI Vasario 16 gimnazijoje 
buvo paskelbti birželio 30 d. Prane
šimą padarė direktorius V. Natkevi
čius. Metai buvo pradėti ir užbaigti 
su 59 moksleiviais: 13 jų buvo iš 
JAV, 3 iš Kanados, £ iš Venecuelos 
ir 41 iš V. Vokietijos. Pažangumas 
moksle buvo vidutiniškas: 50 moks
leivių perkelti į augštesnes klases, 
šeši gavo po 1 ar 2 pataisas, trys pa
likti toje pačioje klasėje. V. Vokie
tijos mokyklose augščiausias pažy
mys yra 1, žemiausias — 5. Geriau
siai mokėsi Vllb klasė, vadinama 
amerikiečių klase. Jos pažymių vi
durkis — 2,44. Antroji vieta su 2,98 
vidurkiu teko V klasei, trečioji su 
3,01 — IV klasei. Geriausi moki
niai: I. ketvirtokas Giedrius Ambra
zaitis iš JAV (pažymių vidurkis
I, 92), II. septintokė Laima Sulaity- 
tė iš JAV ir penktokė Renata Bertu- 
laitytė (abiejų vidurkis po 2,15), III. 
septintokai Jonas Cinkus ir Audra 
Dirkytė iš JAV (vidurkis po 2,27). 
Augščiausią pažymį — 1 už elgesį, 
darbštumą ir tvarkingumą gavo sep
tintokas Benius Fcdcraviėius. Meti
nis elgesio pažymys septyniems mo
kiniams sumažintas iki 3. Direkto
riaus V. Natkevičiaus pranešimu, iš 
gimnazijos pasitraukė trys mokyto
jai: buvęs berniukų bendrabučio ve
dėjas Valteris Banaitis, dėstęs' mu
ziką. Lietuvos istoriją ir ekonominę 
geografiją; mergaičių bendrabučio 
auklėtoja Vida Sidrytė, mokiusi tau
tinių škių, dėsčiusi anglų kalbą, va
dovavusi ateitininkams; Danguolė 
Kviklytė, dėsčiusi istoriją ir lietuvių 
kalbą, atgaivinusi skautų veiklą. Jų 
vieton atvyks dvi jaunos mokytojos 
iš S. Amerikos. Nauji mokslo metai 
Vasario 16 gimnazijoje prasidės rug
sėjo 3 d.



Gražus kanadiečių pasirodymas
Šiais metais per Jonines Los 

Angeles tautinių šokių ir dainų 
jaunimo ansamblis “Spindulys” 
paminėjo savo veiklos 30 metų 
sukaktį. Vienoje iš gražesniųjų 
Los Angeles “Hollywood Palla
dium” salėje buvo surengtas 
tautinių šokių ir dainų festiva
lis. Į jį buvo pakviesta Hamil
tono tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras”, kuri prisidėjo prie 
šventės iškilmingumo.

Losangelieči ų ansamblis 
“Spindulys” šiame mieste atlie
ka labai svarbų darbą. Mokyto
ja Ona Razutienė, subūrusi jau
nimą prieš 30 metų ir vis dar 
turinti energijos jam vadovau
ti, dabartiniu metu turi apie 
180 šokančio ir dainuojančio 
jaunimo. Motinos pėdomis pa
sekė ir jos dukra Danguolė, ku
ri dabar jau imasi užvaduoti 
motiną ir jau moko jaunimą 
tautinių šokių. Nenuilstamos 
talkininkės yra pianistė Ona 
Barauskienė ir jos dukra Danu
tė, taip pat Polikaičių šeima — 
tėvas Antanas veda ansamblio 
chorą, du jo sūnūs — akordeo
nistai, o dukra žengia į solisčių 
eiles.

Los Angeles miestas yra la
bai išsimėtęs, bet tėvai suvežą 
jaunimą iš tolimų vietovių. O ir 
jaunimas tarpusavį bendravimą 
mėgsta. Patinka jiem pasirody
mai viešuose parengimuose, ku
rių ansamblis netingi suruošti 
ne tik savajai, lietuviškai, bet 
ir amerikiečių publikai. Suren
gia net ir tolimesnes iškylas, 
pvz. pernai aplankė eilę Euro
pos kraštų.

Taigi, šis ansamblis surengė 
sukaktuvinę savo šventę, kurio
je losangeliečiams buvo miela 
turėti svečius, tautinių šokių šo
kėjus iš Kanados. Atvyko bene 
17, t.y. tik maža dalis Hamilto

g MAMUTO
(Atkelta iš 4-to psl.)

St. Catharines iš Montrealio su vai
kais praleisti atostogų pas J. ir M. 
Paukščius, dalyvavo SLA gegužinė
je. A. Keršienė paaukojo tautiniais 
motyvais megztą dekoratyvinę pa
galvę. Taip pat dalyvavo St. ir M. 
Jokūbaičiai bei St. Jagėla iš Toron
to. Keturi automobiliai svečių atvy
ko iš St. Catharines. Visi, atvykę iš 
arti ir toli, labai nuoširdžiai pa
rėmė ir moraliai, ir materialiai ge
gužinės rengėjus ir jos užmojį.

SLA narys
SLA 72 KUOPOS loterijos laimin

gi bilietai: $25: bil. nr. 804; po $10: 
bil. nr. 177, 809, 1016, 101, 1172; 
po $5: bil. nr. 13, 1036, 895, 572, 
1068, 523, 361, 1291, 719, 304.

J. Sarapnickas,
SLA 72 kuopos pirm.

LIETUVAITĖS ĮVERTINIMAS. 
A. a. Ginai Vaitonytei žuvus automo
bilio nelaimėje, jos darbovietės so
cialinio skyriaus vedėjas Henderso- 
no ligoninėje parašė velionės tė
vams užuojautos laišką, kuriame sa
ko;

"Aš dalyvavau Ginos laidotuvėse 
ir buvau nustebintas gausiu jos 
bendradarbių bei draugų dalyvavi
mu ir lietuviškų laidotuvių orumu. 
Aš ir Gina tvarkėm vieną labai sun
kų atvejį. Man padarė nepaprastai 
didelį įspūdį jos rūpestis, pasiauko
jimas, profesinis pasiruošimas ir 
entuziazmas. Jos gyvenimas ir jos 
darbas visuomet bus man pavyzdžiu. 
Jos pasiges klientai ir kolegos. 
Manau, kad geriausias jos pagerbi
mas yra tęsti jos pradėtą darbą. 
Nuoširdžiai Jūsų — Arthur C. Gra
dy, socialinio skyriaus direktorius, 
generalinė Hendersono ligoninė".

KOMITETAS VIETNAMIEČIAMS 
PADĖTI. Čia sudarytas lietuvių ko
mitetas Vietnamo pabėgėliams pa
dėti ir atidaryta sąskaita nr. 3176 
“Talkoje” šiuo vardu: Boat People 
Relief Fund by Lithuanian Cana
dians in Hamilton. Komitetan įeina: 
J. Asmenavičius, Z. Didžbalis, G. 
Skaistys. Jis kviečia aukoti minėtam 
fondui. Aukotojams bus išduodami 
pakvietimai mokestinėms nuolai
doms. Komitetas yra numatęs iš
kviesti vieną ar dvi vietnamiečių 
šeimas Hamiltono lietuvių vardu. Jų 
skaičius priklausys nuo surinktų au
kų. Šiuo metu minėtoje sąskaitoje 
yra $2010, o reikia $5000 — $6000, 
nes iškviestais žmonėmis teks rūpin
tis, kol susiras darbus. Iki šiol au
kojo $300: J. Inkratas; po $100: J. 
Asmenavičius, Z. Didžbalis, G. Skais
tys, L. Skripkutė, M. Jonikas, J. 
Steiblys, P. Armonas, A. Verbickas, 
J. Bersėnas, J. Astas. V. Kvedaras, 
V. Sakas, X. Y. Kiti aukojo po ma
žiau. Z. P.

PADĖKA
Ruošdami SLA 72 kuopos tradici

nę gegužinę įamžinti Lietuvos lais
vės kovotojui Viktorui Petkui Kana
dos Lietuvių Fonde, susilaukėme 
gausios paramos. Reiškiame nuošir
džią padėką aukojusiam loterijai $20 
prei. dr. Juozui Tadarauskui ir $10 
bilietų įsigijimui. Taipogi dėkojame 
ir už skelbimą per pamokslus bei 
skatinimą vykti į gegužinę ir da
lyvauti V. Petkaus pagerbime. Taip 
pat dėkojame St. Catharines pran
ciškonų vienuolyno viršininkui kun. 

ne veikiančio ansamblio. Juos 
atlydėjo jų vadovė Genovaitė 
Breichmanienė ir jos padėjėja 
Irena Jokūbynienė. Šokėjų gru
pę sudarė: B. Butkevičius, A. 
Gedrimaitė, A. Gudinskas, J. 
JokūbynaRė, P. Jokūbynas, L. 
Kalvaitytė. K. Kaminskas, S. 
Kontenytė, E. Labuckas, A. Lu
košius, A. Murauskaitė, A. Pa
kalniškytė, V. Stankutė, S. Ul
binas, R. Urbaitytė, V. Zubric- 
kaitė ir L. Zubrickas.

Kanadiečių pasirodymas pub
likos buvo labai Šiltai priimtas. 
Jų šokių išpildymas scenoje pa
rodė, kad tai tikrai puikiai šo
kių mene išlavinta grupė. Dau
gelį šokių kanadiečiai atliko 
kartu su losangeliečiais, bet da
lį šokių atliko jie vieni. Atskirai 
jų vienų pašokti šokiai, kaip 
Gyvataras, Čigonėlis ir ypač 
Juodasis Jonkelis, parodė gra
žią grupės techniką ir puikų at
likimą. O šokis Rezginėlė, ku
riame buvo daug ir vaidybinio 
prado, buvo atliktas ypač pasi
gėrėtinai. Aplamai, grupė su
darė darnų vienetą. Tiek ber
niukai, tiek mergaitės dailiai 
nuaugę, augaloti. Puikūs lietu
viško jaunimo atstovai.

Pasekant “Gyvataro” veiklą, 
matyti, kad jis yra “daug svie
to matęs”. Su gastrolėmis yra 
apkeliavęs kone visus didesnius 
miestus Kanadoje ir JAV, Pie
tų Ameriką, Europą ir net 
Australiją. Los Angeles mieste 
hamiltoniečiai po gražiai pavy- 
kusios šventės pasiliko dar 
apie savaitę laiko pasisvečiuoti 
ir pabendrauti su čionykščiu 
jaunimu. Jiems buvo parodytos 
šio miesto svarbesnės įžymybės, 
surengti pobūviai su šokiais. 
Tokie įvairių vietovių jaunimo 
susitikimai ir pabendravimai 
yra labai naudingi. J. Kuprionis

NT

Juvenaliui Liaubai, OFM, už gausią 
paramą ir raginimą per pamokslą 
vykti į SLA gegužinę Paris, Ont. 
Dėkojame St. Jokūbaičiui iš Toron
to už patriotinę kalbų SLA gegu
žinėje.

Dėkojame J.S. iš Toronto už $25 
auka, J. Girevičiui iš St. Catharines 
už $25 auką, S. S. už — $15, P. Dau
giniui už — $10, P. M. — už $5; J. 
Ceporiui iš Niagara Falls-už $5; A. 
Steponavičiams iš Hamiltono, auko
jusiems po $10, P. ir S. Ročiams — 
$5, J. ir E. Mažulaičiams, SLA lo
terijos rėmėjams, pirkusiems už $5 
ir daugiau bilietų; torontiečiams: S. 
J. ir O. Delkui; hamiltoniškiams: E. 
Matuliūnui ir G. Melnykui; St. Ca- 
thariniečiams: kun. Juvenaliui Liau
bai, OFM, E. ir O. Sakalauskams, J. 
ir P. Kalainiams, P. ir D. Daugi- 
nams, A. Staugaičiams, R. Norvai
šienei, B. Gegeckienei, J. Sarapnic- 
kui, J. ir V. Alonderiams, K. Jonu
šui, J. ir S. Tauterams ir S. S. SLA 
72 k. daiktinei loterijai aukojo: A. 
Padolskis — kėdę, žvakides ir kam
pinę lentyną, Clora Forr — 2 tauti
nes lėles ir meniškai išsiuvinėtą pa
galvę (abu iš Paris, Ont.), A. Keršie
nei (iš Montrealio) už tautinių spal
vų pagalvėlę; O. Laurykui iš Brant- 
fordo — už vyno bonką, D. Daugi
nienei — už vyno bonką ir F. Nar- 
montienci (iš St. Catharines) — už 
Kauno miesto vaizdus, S. Ulbinienei 
(iš Niagara Falls) — už reljefą — 
tautinių šokių porą, S. Matukaitienė 
(iš Canfield) — už sūrį, A. Deksnie- 
nei (iš Hamiltono) — už tortą. Dė
kojame už muziką — J. Deksniui.

Dėkojame loterijos platintojams 
— Z. Pulianauskui, A. Kaušpėdai, J. 
Deksniui, A. Kareckui, B. ir R. Pa
kalniškiams, Anitai Pakalniškytei, 
M. Borusicnci iš Hamiltono, A. Pa- 
dolskiui ir A. Kuzmickui iš Paris, 
O. Laurykui iš Brantfordo, O. Sa
kalauskienei iš St. Catharines, O. 
Indrelienci iš Toronto, J. Rankaus- 
kui iš Port Colborne.

Už maisto paruošimą — J. ir M. 
Paukščiams, R. Norvaišienei, F. Nar- 
montienci, D. Dauginienei iš St. Ca
tharines ir J. ir E. Bajoraičiams iš 
Hamiltono. Dėkojame N. Navickie
nei už bilietų pardavinėjimą mais
tui, visoms ponioms už maisto iš
davimą. Padėka Anitai Pakalniškytei 
už loterijų pravedimą, o visiems 
svečiams už gausų dalyvavimą ir 
medžiaginę paramą.

Kuopos valdyba

Sudbury, Ontario
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “Geležinis vilkas” valdyba 
š.m. rugsėjo 1, šeštadienį, 12 v., p. 
p. Gudriūnų vasarvietėje rengia įdo
mią gegužinę. Programoje: prizinis 
ir sportinis šaudymas, sportas, vai
šės, poilsis ir kt. Kviečiami visi klu
bo nariai, visi lietuviai ir svečiai 
gegužinėje dalyvauti.

GIEDRAI PODERYTEI baigus 
Laurentidų universitete komercinius 
mokslus bakalaurės laipsniu, jos 
gimtadienį liepos 28 d, buvo suruoš
tas jos pagerbimas motinos Salomė
jos Podericnės gražioje vasarvietė
je, Hanmer, Ont. Dalyvavo šeimos 
nariai, daug artimųjų, draugų ir pa
žįstamų. Tą pačią dieną savo gim
tadienį atšventė ir Onutė Poderio- 
nė. Kaip geroms ir veiklioms lic- 

(Nukclta į 6-tą psl.)

Los Angeles "Spindulio” mišrus choras savo 30 metų sukakties šventėje. Nuotr. A. ir J. Gulbinskų

Brazilijos lietuviai ir jaunimas
RIMAS AMALVISKIS

Aštrėjant ekonominei krizei, 
kasmet silpsta Brazilijos jauni
mo veržimasis j augštąsias mo
kyklas. Seniau dėl kiekvienos 
vietos universitetuose varžyda
vosi šimtai abiturientų, ypač 
valstybiniuose universitetuose, 
kurių tinklas labai retas, bet 
juose mokslas nemokamas. To
dėl į juos patekusiems terūpi 
mokslo priemonės ir pragyve
nimo minimumas. Dėl tos prie
žasties varžybos į valstybines 
augštąsias mokyklas visuomet 
būdavo labai gyvos. Dabar net 
ir tas entuziazmas blėsta. Šie
met tai lengvai pastebima. 
Mokslo priemonės ir pragyveni
mo brangumas daugeliui atėmė 
norą siekti augŠtojo mokslo. Ir 
baigusieji studijas tėra labai 
menkai atlyginami: gimnazijos 
mokytojas dažnai tegauna že
mesnį atlyginimą, negu papras
tas mechanikas...

Šiais metais per visą plačią
ją Braziliją persirito nenutrūks
tanti streikų banga: streikavo 
visų sričių dirbantieji — uni
versitetų profesoriai, gimnazi
jų ir pradžios mokyklų moky
tojai, ligoninių gydytojai, vals
tybės tarnautojai, darbininkai, 
šoferiai, konduktoriai, gatvių 
valytojai, bankų tarnautojai, 
prekybos darbuotojai, net. .. 
duobkasiai.

Streikai padarė kraštui daug 
žalos, o padėties niekam nepa
gerino, nes dauguma streikų 
pripažinti politinio pobūdžio. 
Padėtis dar paaštrėjo dėl gam
tinių nelaimių: sausros, truku
sios eilę mėnesių pietinė
se valstijose, sunaikino didesnę 
derliaus dalį už bilijonus dole
rių; vėliau sekė liūtys šiaurinė
je pusėje, ypač Minas Geraes ir 
Espirito Santo valstijose. Išsilie
jusios upės užsėmė tūkstančius 
miestelių ir kaimų, nušlavė na
mus, gyvulius, derlių... Po to 
viso sekė nepaprastai ankstyvi 
ir stiprūs šalčiai (iki šiol nepa
tirti Brazilijoje), kurie pasiekė 
net 14° žemiau nulio (Vacaria, 
ėst. Rio Grande do Sul) ir su
naikino kavos derlių.

Visa tai labai paaštrino eko
nominę krašto krizę. Infliacija 
šiems metams numatoma per 
60% (normaliai nesiekdavo 
23%).

Visi dejuoja, skundžiasi, kal
tina valdžią, nes perkamoji pi
nigo galia per pusę sumažėjo. 
Keliamos algos ar pensijos to
li gražu nepaveja kainų kilimo. 
Visiems kasdien tenka labiau 
susiveržti diržus. Vis daugiau 
plečiama demokratinė laisvė 
neišsprendžia aštrėjančio var
go problemos.

Visiems baugiai besirūpinant 
duonos klausimu ir jaunimo 
veržimasis į augštąsias mokyk
las yra silpnesnis, šiemet kan
didatų skaičius į universitetus 
žymiai sumažėjo. Dažnas, pra
dėjęs studijas, dėl materialinių 
sunkumų turi jas nutraukti ir 
jieškoti pragyvenimo šaltinio.

Į akis krinta sumažėjusios ir 
lietuviškos kilmės jaunimo pa
stangos siekti augštojo mokslo. 
Iki šiol neturime nė vienos stip
resnės organizacijos, kuri mė
gintų veiksmingiau paremti lie
tuvių kilmės jaunimą, siekian
tį augštojo mokslo. O tokia pa
galba dabar dar labiau, negu 
kada nors būtinai reikalinga.

Mes dažnai kalbame, rašome 
ir padejuojame dėl lietuvybės 
išlaikymo, bet, kaip visuomet, 
esame tik žodiniai svajotojai ir 
realios pagalbos mokslo sie
kiančiam jaunimui turbūt nie
kada nesuorganizuosime. Gaila, 
nes tuo būdu mes galėtume 
daug benutolstančio jaunimo iš
gelbėti.

Prabėgomis pažymėjau šį mė
nesį įstojusių j Brazilijos uni
versitetus S. Paulo apygardoje 
keliolika lietuviškos kilmės jau
nuolių. Jungiant prie jau studi

juojančių, mūsų apylinkėse su
rastume jų per porą šimtų. Gal 
didesnė jų dalis yra labai rei
kalinga realios pagalbos jų stu
dijų tęsimui. Bet.... kas mus 
beprižadins iš įprastinio apsa- 
manojimo? Kongresai — pui
kus dalykas, bet šalia jų — 
svarbiausia materialinė parama 
augštojo (o gal net ir vidurinio) 
mokslo besiekiančiam lietuviš
kos kilmės jaunimui.

1979 m. liepos mėnesį į S. 
Paulo universitetus išlaikė įsto
jamuosius egzaminus: Andrė 
Briedis, Marcelo Žukas, Paulo 
Stulginskis, Wagner Kaunas, 
Adriana Kauneckas, Eva Kli mą.

Pasižadėjimai ir neištesėjimai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ 
Mūsų bendradarbė Venecueloje

Praėjus metams laiko nuo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo, galime pastebėti, kad tai 
buvo tik pasižadėjimų, bet neiš- 
tesėjimų suvažiavimas. Man 
taip bent atrodo, žiūrint iš Pie
tų Amerikos gyvenimo pusės, 
nes spaudoje tenka skaityti vis 
tie patys sielvartavimai.

Į pasaulio lietuvių ir kitus su
važiavimus jau pradedama ruoš
tis prieš pusmetį. Išrenkami at
stovai ar savanoriai, kurie su
tinka mums atstovauti. Atvažia
vus tenka gyventi apie savaitę 
laiko svetimame krašte. Posė
džiaujama kelias dienas, svars
tomi visokie klausimai, išreiš
kiami pageidavimai ir galų ga
le priimami nutarimai. Suma
nymų pilna, iškeliami visokie 
pažadai viltingai ateičiai.

Po to — gražus atsisveikini
mo balius, kuriame dalyvauja 
šimtai mūsų tautiečių. Visų 
nuotaika pakilus. Visi jaučia 
norą dirbti ateičiai ir lietuvių 
labui.

Sugrįžę atstovai į savo kolo
nijas ir vėl susitinka su pilka 
tikrove. Dar pirmomis dienomis 
sušaukiamas susirinkimas, pa
sakojama, kas, kur ir kaip vyko 
suvažiavime. Taip toliau bėga 
dienos, ir gyvenimas grįžta į 
senas vėžes, o tie visi gražūs pa
sisakymai lieka tik pažadais. 
Pvz. po PLB seimo: 1. lituanis
tinės mokyklos liko neatgaivin
tos, 2. jaunimas, kaip kalbėjo 
angliškai ar ispaniškai, taip kal
ba ir toliau, 3. lietuviškų knygų 
neskaitė anksčiau, neskaito ir 
dabar, 4. jų nepirko anksčiau, 
neperka ir dabar, 5. lietuviškų 
laikraščių neužsisakė anksčiau, 
neužsisako ir dabar. Nėra orga
nizuojama jokia spaudos plati
nimo bei raginimo skaityti ak
cija.

Po pamaldų matėsi pas kuni
gą ant stalo trys naujos knygos, 
bet jas teko palikti išeinant na
mo. Jei neskaito lietuviškos 
spaudos, aišku, toks atsilikęs 
tautietis nieko nežino ir apie 
lietuvišką gyvenimą. Jis kas 
dieną vis labiau tolsta nuo jo ir 
įsijungia j vietos gyvenimą. Aiš
ku, tą patį daro ir jo vaikas, nes 
neturi jokio kito pavyzdžio na
muose. Priešingai, kurie skai
to lietuvišką spaudą, gyvena ir 
kvėpuoja lietuvišku oru. Jie 
laukia laikraščio ateinant, ner
vinasi jei paštas vėluoja. Juos 
domina visa, kas lietuvių tarpe 
įvyksta, kokios buvo nelaimės, 
kas mirė, kas gimė ir kaip lie

A+A 
JUOZUI SKĖRIUI 

mirus,
jo žmonai ONUTEI reiškiame gilių užuojautų — 

Dr. Paulius ir Slava Vytės 

Jadvyga ir Jonas Rukšos 
d.............. .................................................... ■

V. J. Gasiūnai 
Dail. J. M. Juodžiai 
P. A. Kraujaliai 
M. E. Krasauskai 
Muz. A. Mateika 
J. Mardusienė

S. Mikšėnas
A. Miliauskienė
A. B. Urbonai
E. J. Vaškeliai
D. E. Vizbarai 
Dr. B. P. Zelbai
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mas, Eduardas šepetauskas, 
Reinaldo Povilavičius, Walter 
Vitonis, Wilson Katinskas, Ro- 
zana Bričkus, Ivete de C. Žu
kauskas, Jonė de C. Žukauskas, 
Joana Andriuškevičius, Alina 
Juodzevičius, Sueli Dantas, Val- 
mir Dantas ir dar keletas ...

Kas mėgins su jais užmegz
ti glaudesnį ryšį? Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo S-ga, atrodo, 
tuo nedaug rūpinasi, nes ir ji, 
būdama negausi nariais, nerodo 
ženklų, kad stiprėtų ir augtų. 
Tikrai gaila ir liūdna kas
dien tirpstame, dažniausiai per 
mūsų pačių kaltę ir nerangu

MYLIMAI DUKRELEI GINAI 
tragiškai žuvus,

jos tėvelius P. M. VAITONIUS, jų dukras ir sūnų 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

K. J. Šlekaičiai E. A. Ramanauskai

Algis ir Elma Šlekaičiai

MYLIMAI DUKRAI

GINAI ELENAI VAITONYTEI 
tragiškai mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius POVILĄ ir 
MAGDALENĄ VAITONIUS, jų dukras, sūnų ir 
artimuosius —

Jeronimas ir dr. Ona Valaičiai

tuviai tvarkosi kituose pasau
lio žemynuose. Jiems spauda ir 
knyga, yra gyvybinis atsipalai
davimas nuo svetimo gyvenimo.

Bet gaila, kad mes į tai ne
kreipiame dėmesio, dažnai daug 
ką pažadame, bet neištesime.

Aš manyčiau, kad tokiems 
gražiems pažadams ir neištesėji- 
mams reikėtų užkirsti kelią ir 
tuo skatinti pasižadėjėlius tesė
ti savo pažadus. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei yra puikiai 
žinoma, kaip lietuviai savo ko
lonijose gyvena, kaip veikia ir 
ką daro. Per ateinančius seimus 
reikėtų prašyti kraštų valdybas 
duoti veiklos apyskaitą ir iš
reikšti papeikimą toms koloni
joms, kurių atstovai neįvykdė 
priimtų nutarimų.

Visi šios rūšies suvažiavimai 
ir kongresai yra susiję su stam
biomis išlaidomis. Mažesnės ko
lonijos taip pat uoliai prie to 
prisideda: renka aukas visokiais 
būdais — aukų lapais, pobū
viais, loterijomis ir t.t., kad su
rinktų didesnę sumą pinigų ir 
būtų galima pasiųsti didesnį 
skaičių atstovų. Bet po visų tų 
suvažiavimų neapvilkime tų, 
kurie laukė kaip varnėnas atvi
ra burna, kad jam kas įmestų 
maisto, bet to maisto jam nie
kas neįmeta — kaip buvo alka
nas, taip ir liko.

Laikas veikia mūsų nenaudai. 
Juo mažiau progos gauname 
jausti lietuvišką gyvenimą, juo 
sunkiau jau ir savųjų tarpe be- 
susikalbėti. Dažnai tenka net ir 
“raudoną kepurę” užsidėti, nes 
paprasto prašymo neužtenka.

Kaip bebūtų, jeigu šiaurės 
Amerikoje jaučiatės stiprūs lie
tuviškume, tai meskite visas jė
gas į Pietų Ameriką. Neužten
ka poros kartų į metus, kad kas 
pasirodytų iš Š. Amerikos ir tą 
“posūnį” aplankytų — mums 
reikalingas nuolatinis ryšys, ku
rį mes glaėtume jausti. Stipres
nės valios tautiečiui atrodo ne
įtikima, kad mes per tuos 30 
metų galėjome nutausti iki to
kio laipsnio, jog mūsų bendruo
menę šiandieną sudaro 70% 
mišrių šeimų. Be to, pastebi
mas didelis atšalimas savo tau
tai, kuris vis ryškėja. Netekti 
tiek jaunimo, yra tragiškas 
nuostolis mūsų išeivijai. Dau
gelis mūsų atsisakė brolystės, 
jau giliai įleido šaknis svetimo
je žemėje ir mums darosi visai 
svetimi.

Kaltininkų nebejieškokime, 
bet stenkimės išgelbėti nors tai, 
kas dar galima išgelbėti. Geriau 
truputis negu niekas.

AtA 
GINAI VAITONYTEI 

tragiškai žuvus,
gilaus skausmo prislėgtus tėvus — MAGDALENĄ 
ir POVILĄ VAITONIUS, brolį, sesutes ir visų 
giminę giliai užjaučiu —

Aleksas Žulys 
St. Petersburg, Fla.

A+A 
JUOZUI SKĖRIUI 

mirus,
jo žmonai ONAI SKĖRIENEI ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilių užuojautų —

A. B. Beresnevičiai

A+A
JUOZUI SKĖRIUI

staiga mirus, jo liūdinčiai žmonai ONUTEI, gimi
nėms ir draugams reiškiame nuoširdžių užuojautų 
bei kartu liūdime —

Anelė ir Kazys Gudžiūnai

A+A
JONUI RACINSKUI

mirus Wasagoje, Ont., jo žmonai IRENAI, sūnums — 
dr. ROMUI, inžinieriui RIČARDUI su šeimomis ir 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuo
jautų —

R. A. Bliskiai 
London, Ont.

A+A
JONUI RACINSKUI

mirus, žmonų IRENĄ, sūnus — dr. ROMĄ, RIČARDĄ 
ir jų šeimas gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame —

E. S. Tolvaišas A. J. Kručai
S. A. Kusinskiai Sudbury, Ont.

Bičiuliui, tauriam lietuviui
JONUI RACINSKUI

staiga, nelauktai mus palikus ir iškeliavus į Amži
nybę, — jo žmonai mielai IRENAI RAČINSKIENEI 
su sūnumis dr. ROMUALDU, inž. RIČARDU bei jų 
šeimomis nuoširdžiai reiškiame užuojautų, liūdime 
ir prašome sutikti su Augščiausio valia, su Būtinybe, 

kurios nė vienas neišvengsime.

Bičiuliai:
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Kai Kremlius jieško pretekstu...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

trejetu kilogramų kaviaro ... 
Kitas visą Maskvą nufotografa
vo nauju foto aparatu, kuris 
yra vertas 150.000 lyrų, bet jį 
gavo už porą "blue jeans”... 
Niekam nėra paslaptis, kad už 
paprastas “blue jeans” kiekvie
nas rusas sumoka 150 rublių. 
Gi oficialus rublio kursas Mask
voje yra 1.450 italų lyrų . ..

lie- 
ne- 
lie- 
fil- 
Si-

Baltiečlų filmai
Tas pat Romos dienraštis 

pos 2 d. plačiai pranešė apie 
paprastą pasisekimą estų ir 
tuvių filmų tarptautiniame 
mų festivalyje Taorminoje, 
cilijos saloje, Italijoje. Iš visų 
rusų filmų daugiausia pripaži
nimo šiemet susilaukė lietuvio 
režisoriaus Vytauto žalakevi- 
čiaus sukurtas filmas "Niekas 
nenorėjo mirti”. Dabartiniu me
tu tačiau Zalakevičius daugiau
sia dirba jau Maskvos filmų stu
dijoje.

Liepos 25 d. programoje dau
giausia dėmesio susilaukė Taor- 
minoje estų gamintas filmas 
“Klausk mirusius mirties kai
nos". Tai labai augštos meni
nės vertės filmas, sukurtas es
tų režisoriaus Kalie Kijsk. Tai 
žinomas autorius įvairių filmų 
ne tik Estijoje, bet ir visoje 
Sov. Sąjungoje, gavęs jau ne
mažai premijų ir kitų pripaži
nimų.

Istorinė medžiaga archyvui
Kanados Lietuvių Bendruomenės vadovybė pasirašė sutartį 

su Valstybiniu Kanados Archyvu
KLB susitarė su Valstybiniu 

Kanados Archyvu Otavoje dėl 
savo archyvinės medžiagos per
davimo nuolatiniam saugoji
mui.

Etniniai Kanados archyvai do
misi visokia archyvine medžia
ga, kuri yra betkuriuo būdu su
sijusi su Kanados gyvenimu ir 
istorija. Pagal susitarimą, pir
moje eilėje laukiama archyvi
nės medžiagos iš KLB, organi
zacijų, parapijų, draugijų, klu
bų ir taip pat asmeninės archy
vinės medžiagos, susijusios su 
lietuvių įsikūrimu, gyvenimu ir 
veikla Kanadoje.

Svarbesnieji susitarimo 
punktai

1. “The Public Archives of 
Canada”, susitarę su KLB, 
rinks ir saugos archyvinę Ka
nados lietuvių medžiagą, kuri 
yra istorinės reikšmės Kana- , 
dai.

2. Archyvai, susitarę su KLB, 
pasamdys kompetentingą asme- ( 
nį identifikuoti bei aprašyti . 
gautai medžiagai ir įteiks KLB 
vieną dokumentų sąrašo nuora
šą.

3. Priimamą medžiagą KLB 
suskirstys į tris klases:

a. “laisvai prieinamą medžia
gą”, leidžiamą naudotis visiems, 
kurie atlieka istorinius ar ar
chyvinius tyrinėjimus,

b. “kontroliuojamą medžia
gą”, kurios naudojimas bus lei
džiamas tik su KLB pirmininko 
ar jo įgaliotinio sutikimu,

c. “konfidencialinę medžia
gą”, kurios naudojimas bus lei
džiamas tik po eilės metų, pvz. 
po 30, bet nevėliau kaip po 60 
metų.

4. Kas penkeri metai KLB 
peržiūrės “kontroliuojamą” bei 
“konfidencialinę” medžiagą ir 
ją naujai perklasifikuos.

5. Archyvai sutinka atlikti 
ribotą kiekį informacinių tyri-

Kanados mokytojai Xlll-tojc JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitėje Kennebunkporte, 
Ma. Dešinėje stovi stovyklos globėjas kun. L. ANDRIEKUS, OFM, ir studijų savaitės vadovas pedagogas ANT. 
MASIONIS • Nuotr. Vyt. Matulaičio

Viesulo paroda
Amerikos Akademija Romo

je surengė žymaus lietuvio dai
lininko Romo Viesulo kūrinių 
parodą Romoje, ši paroda pa
minėjo jo kūrybinio darbo 30- 
ties metų sukaktį, o taip pat 
30 metų sukaktį nuo dailininko 
pirmojo atsilankymo Romoje. 
Dail. Viesulas yra baigęs 1949 
m. Freiburgo meno mokyklą V. 
Vokietijoje. Tada jis lankėsi 
Romoje.

Dail. Viesulo parodoje buvo 
išstatyta 30 kūrinių iš skirtingų 
jo kūrybinių ciklų, o taip pat ir 
pavieniai grafikos darbai. Tie 
darbai apėmė beveik visas gra
finės technikos rūšis, kuriomis 
Romas Viesulas reiškiasi savo 
kūryboje: litografijas, ofortus, 
bespalvius reljefus ir didelio 
formato raižinius, atspaustus 
drobėje.

R. Viesulas jau antrą kartą 
parodė savo kūrinius Romoje. 
Jo kūrinių parodos buvo su
rengtos ir kitų Europos kraštų 
sostinėse, ir JAV žymiuose mu- 
zėjuose bei galerijose. Iš pasku
tinės savo parodos Romoje dail. 
R. Viesulas padovanojo po vie
ną savo grafikos kūrinį lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijai Romoje 
ir Vatikano radijo lietuviškųjų 
programų tarnybai. Dailininkas 
pastoviai gyvena Filadelfijoje, 
kur vadovauja Temple univer
siteto Tyler meno mokyklos 
grafikos skyriui. Jo darbų yra 
įsigiję įvairūs pasaulio muzėjai.

pat kasmet nemokamai pada
ryti ribotą skaičių dokumentų 
nuorašų KLB-nei.

Medžiagos siuntimas
KLB ryšininkas su archyvais 

Otavoje yra J. V. Danys. Me
džiagą galima siųsti šiais adre
sais:

Lithuanian Canadian
Archival Material,
P. O. Box 2525,
Ottawa, Ontario, KIP 5W6 

arba
Public Archives of Canada, 
Ethnic Archives'— 
Lithuanian Collection, 
395 Wellington Street, 
Ottawa, Ontario, KIA 0N3 
Norintieji gauti papildomų in

formacijų prašomi rašyti pir
muoju adresu. .

Kanados archyvai sutinka ap
mokėti kaikurias siuntimo ar 
transporto išlaidas. Norintieji 
tuo pasinaudoti turi prisiųsti 
atitinkamą pareiškimą ir išlai
dų sąskaitą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

p<U CHATU 21*0 HuronUrto Su

YORK t CIIAFtL 2J57 fllooTit. W. 

767-3153

ffirnerį įjfibrttr-

Kanados Lietuvių Fondo veikėjai. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Kojelaitis, K. Lukošius — valdybos sekr., L. Skripkutė
— valdybos vicepirm., dr. A. Pacevičius — tarybos pirm., inž. E. Cuplinskas — valdybos pirm., P. Januška — tary
bos sekr. Antroj eilėj iš kairės: J. šarapnickas — KLF įgaliotinis, M. Chainauskas — tarybos narys, J. Bersėnas
— tarybos narys, P. Dovydaitis — KLF įgaliotinis, inž. J. Kšivickas — tarybos narys, L. Tamašauskas — ižd., V. 
Ignaitis — valdybos vicepirm., S. Jakubickas ir V. Montvilas — tarybos nariai.

Pasaulio rašytojų kongrese
ANTANAS GAULIA

Rio de Janeiro mieste, Brazi
lijoje, “Gloria” viešbutyje įvy
ko 44-tas pasaulio rašytojų są
jungos “Pen-Club Internatio
nal” kongresas, kurį suorgani
zavo Brazilijos PEN klubas. Tai 
buvo retas ir labai reikšmingas 
įvykis. Jo svarbą rodo tas fak
tas, kad atidarymo metu liepos 
15 d. dalyvavo ne tiktai Rio de' 
Janeiro valstijos gubernatorius 
Chagas Freitas su keliais valsti
jos sekretoriais, bet taip pat ke
letas ministerių iš sostinės Bra
silia, jų tarpe švietimo min. 
Eduardo Portela. Kongresą ati
darė Brazilijos respublikos pre
zidentas Joao Batista Figeiredo. 
PEN klubo reikšmė ir įtaka pa
saulio kultūrai ir tautų gyveni
mui pasireiškia tuo, kad jisai 
gina laisvę ir teisę veikti bei 
kurti. Kongresas vyko be jokios 
cenzūros. Nutarimus ir reko
mendacijas skelbė pasaulio 
spauda.

Iš viso dalyvių būta 275 iš 
40 kraštų.

Lietuva buvo atstovaujama 
Stasio Goštauto, 'Bostono kole
gijos ispanų literatūros profe
soriaus. Tai vikrus, simpatiško 
būdo jaunosios kartos inteligen
tas, parašęs keletą knygų, tarp 
kurių “Arte Lituana” (Lietuvos 
menas), išleistą Medelline, Ko
lumbijoje, 1959 m.

Prof. St. Goštautas buvo pa
siųstas į PEN klubo kongresą 
kaip JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovas ir kaip to klubo 
narys.

Per visas kongreso dienas 
(iki liepos 21), kur tik būta pro
gos, St. Goštautas kėlė Lietuvos 
ir jos rašytojų vargus, ypač Vik
toro Petkaus dramą, jo vargą 
rusų koncentracijos stovyklose 
ir psichiatrinėse ligoninėse, rei
kalaudamas jo paleidimo iš ver
gijos.

Buvo nutarta pasiųsti (ir bu
vo pasiųsta) telegrama Viktorui 
Petkui ir Sčaranskiui, kuris ka
linamas toje pačioje stovyklo
je totorių respublikoje. Tele
gramą pasirašė žymus Peru ra- 

' šytojas ir ligšiolinis PEN klubo 
pirm. Mario Vargas Llosa, rusų 
disidentai — Joseph Brodsky, 
Pavel Tigrid ir 20 kongreso da
lyvių. Prieš telegramos pasiun
timą pasisakė tiktai Bulgarijos, 
Jugoslavijos ir Cote d’Ivohe at
stovai.

Kongreso dalyviams buvo iš
dalinta Tomo Venclovos para
šyta knygutė — lietuvių litera
tūros santrauka angliškai ir

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS 

vo paminėta kelis kartus per li
teratūros diskusijas. Ji taip
gi įteikta keliems Brazilijos 
augštiems pareigūnams, jų tar
pe Rio de Janeiro miesto, bur
mistrui (prefektui) Israel Kla- 
bin, kuriam per gana ilgą pa
sikalbėjimą buvo priminta jo 
tėvo kilmė iš Lietuvos, kaip ir 
jo žmonos protėvių. Jisai labai 
simpatiškai atsiliepė apie Lie
tuvą.

Lietuvos vardas buvo išgar
sintas televizijoje, kur St. Goš
tautas trumpai pasisakė apie 
tai, ką reiškia būti rašytoju sve-

"Aukuro” darbai ir užmojai
Dalis "Aukuro” darbų, ku

riems taip kruopščiai buvo 
ruoštasi, jau praeityje. Deja, 
apie mūsų pastatymus spaudo
je nebuvo net užsiminta. Lieka 
tik patiems aprašyti apie “Au
kuro” gyvenimo įvykius.

Gegužės 27 d. Scott Park sa
lėje, Hamiltone, buvo atitinka
mai paminėta Vilniaus univer
siteto 400 metų sukaktis. Kon
certą pradėjome prel. dr. J. Ta- 
darausko invokacija. Savo tar
pe turėjome rašytoją Jurgį Jan
kų iš Ročesterio su paskaita, 
kuris vėliau mūsų programą 
praturtino paskalydamas sa
vo kūrybos. Šia iškilminga su
kakties proga pasirodę ir mūsų 
mažieji aktoriai, suvaidindami 
Vaivorytės vaidinimėli “Žirgo- 
nė ir Gailė”. Su dideliu džiaugs
mu norime pasigirti atnaujintu 
“Aukuro” vaikų teatru — “Au
kuro” liepsnelėmis. Visi gėrėjo
mės vaikučių gabumais, o mūsų 
režisorei E. Kudabienei buvo 
ypač malonu, nes dauguma ma
žųjų artistų buvo “Aukuro” ak
torių vaikai.

Suaugę aktoriai atliko ištrau
kas iš Krėvės kūrybos. Taip pat 
pirmą kartą Hamiltone pasiro
dė "Aukuro” sekstetas “Daina”, 
akompanuojant ir labai nuošir
džiai bendradarbiaujant muzi
kei Daliai Skrinskaitei-Viskon- 
tienei. Nors recenzija spaudo
je nepasirodė, bet sprendžiant 
iš žmonių plojimų ir nuomonių 
atrodo, kad mes žiūrovų ne- 
nuvylėme, priešingai, dar dau
giau susilaukėme paraginimų ir 
toliau gyvuoti bei tobulėti.

Po sėkmingai pavykusio kon
certo birželio 15 d. “Aukuras” 
dalyvavo antrajame daugiakul- 
tūriame dramos festivalyje Ha
miltone, suvaidindamas Balio 
Sruogos 3 v. lyrinę dramą “Pa
vasario giesmė”. Ir vėl mūsų iš
tikimieji teatro mylėtojai su
rado laiko atsilankyti. Visuo
met esame dėkingi nuolati
niams “Aukuro” rėmėjams, ku
rie atsilanko į kiekvieną mūsų 
pastatymą. Paskutinieji du pa
statymai buvo ypač kruopščiai 
paruošti ir pavyzdingai atlikti. 
Vertintojas nepagailėjo kompli
mentų režisorei E. Dauguviety- 
tei-Kudabienei, aktoriams ir 
aplamai teigiamai įvertino visą 
“Pavasario giesmės” pastaty
mą. Po savaitės laiko daugia- 
kultūriame žymenų įteikimo 
vakare paaiškėjo, kad už ge
riausiai atliktą pirmaeilį Katrės 
vaidmenį iškiliosios aktorės žy
meniu buvo apdovanota Mari
ja Kalvaitienė. Didžiuojamės ir 
sveikiname!

Kurie dar nesate matę veika
lo “Ponios Dulskienės moralė”, 
turėsite progos pamatyti rugsė-- 
jo 9 d., 4 v.p.p., Jaunimo Cent
re, Hamiltone. Su šiuo veikalu 
Amerikoje ir Kanadoje buvome 
visuomenės gerai įvertinti. Taip 
pat bus pakartotas vaikučių vai
dinimas “Zirgonė ir Gailė” lap-

Urnoje žemėje.
Laikraščiai “Jornai do Bra

sil” ir “O Globo” įdėjo gana il
gus straipsnius, kuriuose St. 
Goštauto buvo aptartos bend
ros PEN klubo problemos.

Baigdamas noriu sveikinti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyvą ir pareikšti, jog to
kie kultūriniai įvykiai, kuriuo
se mums atstovauja inteligen
tiški asmenys, teikia didelę 
naudą Lietuvai jos nelygioje 
kovoje su okupantu, atkreipia 
pasaulio dėmesį į Lietuvos ne
laisvę.

kričio 11d. Lietuvių Namuose, 
Toronte. Lapkričio 23 d. “Au
kuro” sekstetas “Daina” pa
kviestas su poezija ir dainomis 
atlikti programą kariuomenės 
šventės proga į Delhi, Ont.

Sekančiais metais “Aukuras” 
minės 30 metų darbo sukaktį. 
Kviečiame visus buvusius auku- 
riečius ir bičiulius prisidėti prie 
iškilmingo šio teatro pagerbi
mo. Tais pačiais metais vyksi
me į V-tąjį dramos teatrų fes
tivalį Čikagoje. Visuomet jau
čiame didelį trūkumą vyrų ak
torių. Neatsisakykite prisidėti, 
nes nuo aktorių skaičiaus pri
klausys veikalo pasirinkimas. 
“Aukuro” režisorė E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė išvyko mėne
siui atostogų į Vankuverį. Ten 
aplankys sūnų Tomą su šeima 
ir sesutes JAV-se. Linkime mū
sų darbščiajai režisorei laimin
gos kelionės ir gero poilsio! Tik 
jos dėka “Aukuro” veikla gyva.

Aukuriečiai nuliūdo netekę 
didelio savo scenos darbuotojo 
ir rėmėjo a.a. Algirdo Rickaus, 
žuvusio automobilio nelaimėje. 
Jo parodytas nuoširdumas ir 
meilė mūsų teatrui ilgai liks 
aukuriečių širdyse ir atminty.

Aukurietė

Nauja Ontario 30% 
paskata investuoti 

Į mažus verslus
Mažų verslamonių plėtimo 

programa
Ši naujo programa yra skirta skatinti 
privačidm investavimui j mažus varslus, 
visoje Ontario provincijoje sudarant Mažu 
Verslamonių Plėtimo Bendroves (Small 
Business Development Corporations).

Paskata
Asmenys, kurie perka Mažų Verslamonių 
Plėtimo Bendrovės Šerus (equity shares) 
gauna finansinę paramų iki 30%, o 
bendrovės — 30% mokestinių nuoskaitų. 
Iš investuoto $1000 investuojantis asmuo 
gauna $300 paramos, o bendrovės — $300 
mokestinių nuoskaitų iš Ontario Bendrovių 
Pajamų Mokesčių (Ontario Corporations 
Income Tax). Tai tiesioginis kelias, ir 
pajamų ministerija yra pasiruošusi 
priimti prašymus.

Mažų Verslamonių Plėtimo < 
Bendrovės sudarymas

Asmuo, bendrovės arba asmenų grupė gali 
sudaryti Mažų Verslamonių Plėtimo

Bendrovę investuoti j mažus verslus, jei 
išpildomos atitinkamos sglygos.

Kreipkitės į mus
Pajamų ministerijos (Ministry of Revenue) 
tarnautojai yra pasiruošę kalbėti su jumis, 
kaip sudaryti Mažų Verslamonių Bendrovę 
ir kaip prašyti paramos arba mokestinių 
nuoskaitų.

Jeigu jums reikia informacijos arba 
pagalbos, skambinkite nemokamai mūsų 
Informacijos Centrui iš betkurios Ontario 
vietovės:
• metropoliniame Toronte numeriu 

965-8470
• 807-je srityje prašykite telefonistę 

numerio Zenith 8-2000
• visose kitose srityse skambinkite 

1-800-268-7121

Lome Maeck.
Minister oi Revenue 
f rank Miller.
Treasurer oi Ontario 
Larry Grossman, 
Minister ol Industry and TourismOntario

Kelioninis
AL. GIMANTAS

Dar vis tebesitęsiant, tiesa, 
gerokai sušvelnėjusiom diskusi
jom apie tikslą ir naudą trum- 
padienių ekskursijų sovietina- 
mon Lietuvon, pravartu pažiū
rėti j tų išvykų veidą “biznie
rišku” žvilgsniu. Vadinasi, skai
čiuokime, dėkime, pridėkime, 
ar atimkime konkrečius atvejus, 
dauginkime ar mažinkime, bet 
neatsisakykime paprasčiausios 
aritmetikos.

Štai vienas toks tautietis su 
20 asmenų grupe vyko tėvynėn. 
Turėdamas aštrų žvilgsnį, ne
blogą atmintį, viską stebėdamas 
neužmerktomis akimis, — pri
ėjo būdingas išvadas.. Pavyz
džiui, jo įsitikinimu, minėtoji 
grupė paliko giminaičių ar ar
timųjų rankose maždaug 50.000 
dolerių. Ton sumon įeitų visos 
atsivežtos materialinės dovanos, 
gryni pinigai, tiesiogiai atiduo
ti artimiesiems, pirktos dova
nos tenykštėse krautuvėse. Tai
gi, nevisas pinigas tiesiogiai nu
ėjo oficialių krautuvių iždan.

Užmirštant materialines gė
rybes, būtina pastebėti ir kitą 
“monetos pusę”. To paties pa
žįstamo stebėjimo duomenimis 
pasikliaunant, artimųjų ranko
se ten liko bent 12 vakarietiš
kos muzikos plokštelių (jauni
mas, sakoma, tiesiog “plėšosi” 
dėl jų), šešetas magnetofono 
juostų su “rock” ir “disco” nau
jausios mados garsais, keletas 
lietuviškos grožinės literatūros 
leidinių, keletas žurnalų, 8 mal
daknygės, panašus skaičius šv. 
Rašto knygų, visa eilė vaistų, 
kurių neįmanoma tenai gauti, 
neminint “džinsų”, kišeninių 
kalkuliatorių, elektroninių laik
rodžių, kaikurių mašinų dalių

St. Catharines, Ont.
VESTUVĖS IR SUKAKTYS. Šiais 

metais įvyko 4 vestuvės: dr. V. Ku
raičio, N. Gverzdytės, V. Setikaitės 
ir K. Zubricko. A. ir O. Pamataičių 
25 metų vedybinė sukaktis iškilmin
gai paminėta vokiečių salėje. Pami
nėtas O. Sakalauskienės vardadienis. 
Ona ir Eugenijus Sakalauskai prieš 
kelerius metus atvyko iš Sudburio.

ORGANIZACINĖ VEIKLA. Bend
ruomenė, šauliai ir ramovėnai akty
viai veikia. Torontiškė tautinių šo
kių grupė "Atžalynas", vadovaujama 
S. Leparskienės ir p-lės Bumbulytės, 
Folk Arts festivalyje gegužės 23 d. 
daugiakultūrio centro salėje atliko 
programą lietuvių vakaronėje, ku
rioje dalyvavo daug kitataučių.

Inž. Stp. Setkus daug straipsnių 
parašė vietos dienraščiui “The St. 
Catharines Standard” apie sovietų 
žiaurumus okupuotoje Lietuvoje ir 
sovietų agentų veiklą laisvajame pa
saulyje. \

Liepos 29 d. iš St. Catharines daug 
svečių dalyvavo Wellando LB ruoš
toje gegužinėje V. Bieliūno sodybo
je. Ta proga Wellando LB pagerbė 
ir Onas. Iš St. Catharines dalyvavo 
Ona Šukienė ir Ona Meškauskienė. 
Buvo atvykę ir iš Toronto šaulių 
veikėjai P. ir L. Jonikai, kun. B. 
Mikalauskas, OFM. Dalyvavo ir kun. 
J. Liauba, OFM. Gegužinėje buvo 
surengta loterija “Laimės šulinys”. 
Wellando LB pirm. V. Bieliūnas 
visus svečius pasveikino ir padėko-

balansas
dantistams ir įrankių chirur
gams. Daugumos čia minėtų da
lykų jokiu būdu nenusiųsi paš
tu su muitu ar be jo sumokėji
mo.

Dabar jau galime laisvai sver
ti visus argumentus už ir prieš. 
Nežiūrint kokios nuomonės vie
ni ar kiti bebūtume, turėtume 
sutikti, kad bendrasis poveikis 
anapus yra stiprokas, jaučia
mas, oficialiai tik toleruojamas, 
visai neskatinamas. Kas ten ži
no, gal yra laukiančių ar sie
kiančių, kad ir tos 4 ar 5 dienos 
būtų dar trumpinamos ar visi 
užsieniečių įvažiavimai dar dau
giau varžomi... Tačiau artėją 
olimpiniai žaidimai, regis, lyg 
ir neleistų ryžtis dar didesniems 
suvaržymams, stengiantis pa
sauliui parodyti, kaip nesunku 
dabar pasiekti Maskvos valdas 
tiek krašto vidury, tiek ir šalu
tinėse respublikose. Net ir so
vietiniai muitinės pareigūnai 
pasidarė lyg ir švelnesni — pra
leidžia net ir tai, ką dar prieš 
metus ar dvejus išimdavo ir 
grąžindavo turistui tik iš Mask
vos išvykstant namo. Užtat, kai
kurių stebėtojų nuomone, da
bar esąs tinkamas laikas vykti 
ir dovanoms vežti, įskaitant iki 
šiol ten buvusius nepageidau
jamus dalykus.

Teko girdėti, šiais metais Lie
tuvoje viešėjo ir eilė išeivių ku
nigų, turėjusių progų lankytis 
vienoje kitoje šventovėje ir at
laikyti pamaldas. Tai, žinoma, 
neduoda progos prabilti apie 
religines laisves, bet lyg ir ro
do kiek švelnesnes oficialias 
nuotaikas (kaip ilgai?). Visa tai 
trumpą viešnagę daro bent 
kiek malonesnę ir jaukesnę. O 
gal visa tai tik migdymas išei- 
viškojo budrumo?

jo už paramą.
š.m. rugpjūčio 26 d., 2 v.p.p. 

Niagaros pusiasalio ramovėnai ruo
šia tradicinę gegužinę V. Bieliūno 
sodyboje. Bus sportinis šaudymas, 
loterija — “laimės šulinys", šiam 
tikslui jau gauta stambi auka iš 
P. ir J. Šidlauskų. J. šarapnickas

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tuvaitėms, palinkėta daug laimės 
asmeniniame gyvenime ir sėkmės 
bendruomeninėje lietuvių veikloje. 
Ta proga sveikinimo žodį tarė J. 
Kručas.

LŠST MAIRONIO KUOPOS gegu 
žinėje Z. 3. Labuckų sodyboje, Val- 
caron, Ont., dalyvavo šauliai, daug 
lietuvių ir svečių. Visi dalyviai labai 
džiaugėsi gražia, medžiais, vaisme
džiais ir visų spalvų žydinčiomis gė
lėmis apaugusia sodyba. Trumpą tė
vynės prisiminimui poemą meniškai 
perskaitė Jadvyga Labuckienė. Visi 
šauliai ir šaulės padarė bendrą nuo
trauką. A. Gataučio muzika linksmi
no dalyvius, o šaulių moterų paga
minti pietūs malšino alkį, baras gai
vino ištroškusius. Vyko loterija, ku
rios laimikius dovanojo: J. A. Ga- 
taučiai (2), J. Labuckienė, A. Kru- 
čienė, O. Stepšienė, B. Stankienė, S. 
Podcricnė. šaulių Rinktinės “Vil
nius” knygai leisti aukojo V. Lum- 
bis $10. Taip pat gegužinės pelnas 
bus skiriamas šiam leidiniui. Auko
jusiems laimikius loterijai valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. J. Kručas



ALOYZAS BARONAS, romano “Laivai ir uostai” autorius, parašęs eilę ir 
kitų veikalų Nuotr. A. Račkausko

Romanas“Laivai įruoštai"

Lietuviška spalvinimo knyga
Naujesnių lietuviškųjų moks

lo priemonių visada stokojom, 
tad kiekviena naujai pasirodan
ti tos rūšies iniciatyva yra svei
kintina. Prie tokios sveikinti
nos iniciatyvos priklauso ir ką 
tik išėjusi iš spaudos “Mano 
lietuviška spalvavimo knyga” 
— du sąsiuviniai po 32 psl.

Jau vien tik pavarčius abu 
sąsiuvinius, mokytojui susidaro 
įspūdis, kad čia yra gerų, spal- 
vavimui tinkamų piešinių, ne
blogų komentarų, bet trūksta 
vieno ir tai labai svarbaus daly
ko, būtent, pedagoginės leidi
nio redakcijos. Sis pastarasis 
trūkumas paverčia sąsiuvinius 
į atsitiktinę mokslo priemonę, 
mažai tesujungtą į vieną vie
netą.

Pradėkime versti sąsiuvinių 
lapus, vis turėdami galvoje, kad 
tai yra ne vadovėlis, o spalvavi
mo knyga, • skirta vaikams iki 
10 metų amžiaus, t.y. iki III-IV 
pradžios mokyklos skyriaus. Ta 
prasme antrojo sąsiuvinio pir
moji pusė yra geriausia. Čia 
randame tam amžiui tinkamų 
paveikslėlių, kaip Velykų zui
kis, margučiai, juosta, pasakų 
velnias ir pan. Labai įdomus ir 
ta prasme vienintelis yra antro
jo sąsiuvinio 3 psl. ant medinės 
lazdos jojančio vaiko palygini
mas su pirmojo sąsiuvinio 3 psl. 
spalvavimui skirtu Vyčio pa
veikslėliu.

Kiekvieno paveikslėlio kairė
je pusėje yra įrašai — lietuviš
ki ir angliški. Kam jie skirti? 
Atrodo, kad daugiau mokytojui, 
o ne vaikui, nes kuris gi lietu
viškai mokantis I-II skyriaus 
vaikas galės pats suprasti: “Al
giukas — Lietuvos Vytis ant 
savo arklio”, arba angliškai: 
“Algis is a charging Lithuanian 
Knight”. Paveikslų ir įrašų san
tykis metodiniu atžvilgiu žymiai 
pablogėja antroje sąsiuvinio da
lyje, kur įrašuose lietuviškai ir 
angliškai aiškinama apie vaidi
lutę, lietuviškus kryžius, Palan
gos Juzę, vaidilą ir pan. Tokie 
įrašai tinka ne mažiems vai
kams skirtai spalvavimo kny
gai, bet vyresniųjų skyrių vado
vėlių iliustracijoms.

RIČARDAS - PETRAS KAČINSKAS, 
1979 m. baigęs inžineriją SI. Pcters- 
burgc, Floridoje, bakalauro laips
niu; pradėjo dirbti Dallas, Texas, 
JAV-se. Yra gimęs 1954 m. Sudbu- 
ryje, kur lankė šeštadieninę lietuvių 
mokyklą. Prieš ketverius metus vedė 
Danguolę Markvėnaitę ir augina sū
nų Jonuką. Sudburyjc turi brolį Ro
mą, psichologijos daktarą ir psichiat- 
rinęs ligoninės vedėją

Pirmame sąsiuvinyje tas pats, 
tik su dar akivaizdesnių įrašų 
nesiderinimu su spalvojančių 
vaikų amžiumi. Kuris gi II-III 
skyriaus vaikas skaitys ir su
pras ilgesnius aiškinimus lietu
viškai ir angliškai apie vargo 
mokyklą, Kęstutį ir Birutę, Ge
ležinį Vilką, Vytautą, Vilniaus 
katedrą, Sv. Onos šventovę, Ne
žinomojo kario paminklą?

Visas leidinys būtų buvęs 
daug vertingesnis, jeigu auto
riai būtų išleidę tik paveikslų 
knygą be įrašų, kuriuos būtų 
stKlėję atskirai kaip informaci
ją jaunai mokytojai ar motinai. 
Tuo atveju mokytoja ar motina 
galėtų paaiškinti paveikslą, 
kiek tai galima, žodžiu, o vai
kui liktų tik spalvavimo darbas. 
Dabar rvienu leidiniu bandyta 
nušauti du zuikius, ir tai nela
bai pavyko. A. R.

MANO LIETUVIŠKA SPALVI
NIMO KNYGA. Pirmas ir antras 
sąsiuvinis. Redagavo M. Drunga 
ir G. Karosas. Iliustracijos Dano. 
Išleido “Baltic Enterprises”. Bos
ton, Mass., 1979 m. Kaina vieno 
sąsiuvipio — $2.50 (JAV).

VILTE ZUBRICKAITE, baigusi Mc 
Masterio universitetą bakąlaurės 
laipsniu (B. Sc.) Hamiltone. Dirba 
"Manufacturers Life Insurance Co.” 
Tautinių šokių grupės “Gyvataras” 
šokėja.

ANGELE KRUČAITE, baigusi Sud- 
burio Lasalle prancūzų gimnaziją ge
rais pažymiais. Gavo kasmetinę 1N- 
CO bendrovės stipendiją $2500, ko! 
baigs universitetą. Studijas pradės 
sekančiais mokslo metais Toronto 
universitete, Victoria College. Šią 
vasarą gavo dar federacinės valdžios 
stipendiją $800 ir išvyko į Montrca- 
lio universitetą prancūzų kalbos stu
dijuoti. Be to, ji yra apdovanota ir 
kitais talentais — puikiai tapo pa
veikslus. Yra lankiusi šeštadieninę 
lietuvių mokyklą, dalyvavusi tauti
niu šokių grupėje “Ramunėlė” ir 
lietuvių parapijos chore.

PR. NAUJOKAITIS

Aloyzas Baronas kuri laiką 
buvo vienas produktyviausių iš
eivijos lietuvių rašytojų. Tik šį 
kartą jo kūrybinėje biografijo
je atsirado kiek ilgesnis tarpas. 
Romanas “Abraomas ir sūnus” 
išleistas 1973 m., po to dar išėjo 
novelių knyga "Šilko tinklai” 
(1974). 1979 m. data išleistas 
naujas romanas “Laivai ir uos
tai”.

Gal ir teisingai sakoma, kad 
gero rašytojo rankose visos te
mos geros. Tokias geras rankas 
turi ir A. Baronas. Sį kartą jis 
romanui pasirinko naujųjų lie
tuvių ateivių kūrimosi pradžią 
Amerikoje. Ta tema jau daug 
rašyta, bet A. Barono atžvilgis 
yra visai naujas. Patys įsikūri
mo vargai ir rūpesčiai tėra tik 
fonas vidinių pergyvenimų at
siskleidimui.

Laimis Manikas atvyko j 
Ameriką pagal sutartį dirbti že
mės ūkyje. Iš uosto jį pasiima 
senas lietuvis ūkininkas Mas- 
tauskas, jau virtęs John Masset. 
Ūkyje dar randa seną ūkininko 
žmoną ir dar apyjaunę merginą 
— dukterį Katlenę. Laimis yra 
Lietuvoje studijavęs agronomi
ją ir moka dirbti ūkio darbus, 
valdyti traktorių. Jis atsivežė 
pilną lagaminą lietuviškų kny
gų, bet jaučia, kad čia reikės 
nutolti nuo knygos, o gal ir nuo 
viso lietuviško gyvenimo, nuo 
kurio nebuvo nutolęs Vokieti
jos stovyklose. Laimis jaučia, 
kad nuošaliame ūkyje jis nepri
gis, kad čia liks dirbti tik laiki
nai.

Katlenė palankumą Laimiui 
rodo nuo pat jo atvykimo die
nos. Tačiau Lietuvoje liko Lai
mio žmona ir mažametis sūnus. 
Atrodo, dėlto jis Katlenei rodosi 
šaltokas. Senasis ūkininkas te
žino darbą ir beisbolo rungty
nes, rodomas per televiziją. Sa
vo bernu jis yra patenkintas ir 
gal turi vilčių, kad jis taps jo 
žentu. Katlenės palankumas vie
nišam Laimiui daro Įtakos, bet 
jis atsimena ištikimojo Odisėjo 
keliones ir ryžtasi net pabėgti 
nuo Katlenės meilės tinklų į 
miestą. Nuvykęs į Čikagą pas 
ten pamažu įsikuriančią savo 
seserį, sužino iš motinos laiško, 
kad jo žmona Lietuvoje ištekėjo 
už kito. Tas smūgis vėl jį parve- 
ja į ūkį. Dabar santykiai su Kat- 
lene vis gilėja. Pagaliau sužino, 
kad jo žmona žuvo motociklo 
nelaimėje.

Po tėvo mirties Katlenė pa
veldi ūkį. Jaunieji susituokia, 
parduoda ūkį ir rengiasi kurtis 
Floridoje — įsigyti viešbutį tu
ristams. Taigi, Laimis atsiduria 
materialiai saugiame uoste, bet 
ar bus patenkinti ir dvasiniai 
polėkiai, taip ir lieka plausimas 
neatsakytas.

Laimio kaimynystėje pas len
ką ūkininką bernauja naujasis 
ateivis Česlovas iš Zarasų kraš
to. Jis pamažu amerikėja ir len- 
kėja, nesulaikomai tolsta nuo 
savo tautos ir yra tuo visai pa
tenkintas. Laimis dar išsilaiko 
augštesnėje pakopoje, bet Kat
lenės materializmas stipriai vei
kia ir jo dvasią. Laimio ir Kat
lenės istorija tėra viena romano 
kreivė.

Sudėtingesnė kreivė yra jo 
sesers Liusės, radusios uostą Či
kagos mieste. Iš Vokietijos sto
vyklų ji su uošve, dukrele ir 
berniuku atvyko pas juos iš
kvietusius nepažįstamus lietu
vius — batsiuvį Gučių ir jo žmo
ną. Simpatiški iškvietėjai kuk
liai, bet draugiškai atvykusius 
priima, apgyvendina atskirame 
jų namų butelyje. Liusės vyras 
Bernardas yra likęs Lietuvoje, 
ir žmona dažnai jį atsimena, jo 
ilgisi, jo atvykimo svajonėse 
laukia. Ji gauna darbą gumos 
fabrike, po kiek laiko perkelia
ma į to fabriko laboratoriją.

Buvusi dvarininkė uošvė Juli
jana restorane plauna indus. 
Tuo pamažu laužiamas jos išdi
dumas, paprasto darbininko-ku- 
mečio niekinimas.

Paauglė Jolanta gauna darbe
lį krautuvėje, bet netrukus iš 
ten turi pasitraukti dėl bendra
darbių pašaipų.

Jolantos sukilimu prieš moti
ną ir prieš senelę A. Baronas 
paliečia ir lietuviškojo jaunimo 
problemą. Jolantai vyresniųjų 
lietuvių susirinkimai neįdomūs, 
ir ji atvirai pasisako, kodėl jie 
neįdomūs. Tik gaila, kad rašy
tojas Jolantos nenuveda ir psi
chologiškai neįjungia į lietuviš
ko jaunimo sūkurį.

Įdomus personažas yra Liu
sės svainis buvęs dramos akto
rius Kazys. Jo lūpomis A. Baro
nas išsako jam įprastus sąmo
jus, sparnuotus, vaizdžios ir la
bai taiklius posakius. Kazys de

klamuoja Šekspyrą, sugeba kri
tiškai vertinti gyvenimo reiški
nius, bet jau yra tapęs alkoho
lio vergu.

Antrasis Liusės vyro brolis 
yra medicinos daktaras, jau spė
jęs išlaikyti reikiamus egzami
nus, bet perdaug pamėgęs dole
rį. Jis uždraudžia dukteriai Rū
tai draugauti su buvusio moky
tojo (dabar stoties prekių krovi
ko) sūnumi. Po kiek laiko Rūta 
pabėga iš namų ir išteka už ki
tataučio garažo darbininko. 
Daktaro buvimas romane jau
čiamas tik iš tolo, jo charakteris 
atviriau neatskleistas.

Į Liusės gyvenimą dovano
mis ir vaišėmis restoranuose 
braunasi donžuaniškų polinkių 
Gučiaus žentas italas Petuči. Jo 
draugystėje Liusė susiduria su 
moraline problema: ar yra pras
mė išsaugoti ištikimybę asme
niui, kurio nėra, ar verta aukoti 
jaunystę ir gyvenimo džiaugs
mus, malonumus kažkokiai mo
ralinei pareigai. Liusė nuo do
ros kelio, tiesa, nenuslysta, bet 
dažnai pagalvoja, gal ir negerai 
daro taip gyvendama.

A. Baronas yra rašytojas rea
listas. Jis atskleidžia šiame ro
mane tokius žmones, tokį gyve
nimą, koks yra tikrovėje. Iš pa
viršiaus atrodo toks nesudėtin
gas Laimio ir Katlenės roma- 
niukas, bet ir jame yra daug 
gelmės. Apie vidinį veikėjų pa
saulį daug nekalbama, bet tie 
taupūs vaizdai kaimo aplinkoje 
leidžia skaitytojui pajusti ir 
dvasinio gyvenimo gelmes, tam 
tikrą išeivio tragizmą, kultūri
nę tuštumą, jos grėsmę.

Senieji ūkininkai mylėjo že
mę (kad ir svetimo krašto), jau
nųjų juodžemio trauka jau ne
beriša mistiniais ryšiais (Katle
nei net negaila griaunamų tro
bų, kuriose ji užaugo). Liusės 
aplinka — miestiška. Čia leng
viau pritapti, jei tik uždirbi pa
kankamai dolerių. Bet ir čia su
siduriame su skirtingu prisitai
kymu: sunkiausia močiutei Ju- 
lijanai, nelengva ir Liusei, Ka
zys niekad nepritaps prie išei- 
viško gyvenimo, daktaras kals 
dolerį po dolerio, net prarasda

Rašiusiems
..if -

Jau dvylika metų praslinko 
nuo V. Mykolaičio-Putino mir
ties. Per šį laikotarpį lietuviš
koje spaudoje gausiai buvo pa
skelbta apie Velionį įdomios li
teratūrinės medžiagos bei gerų 
straipsnių. Visa tai dabar yra 
renkama ir komplektuojama į 
vieną knygą. Čia pateikiamas 
turimų straipsnių ir jų autorių 
sąrašas. Jeigu autoriai ar auto
rių artimieji (tuo atveju, jei 
pats autorius jau būtų miręs) 
rastų reikalinga ką nors straips
niuose pakeisti, pataisyti ar pa
pildyti, yra prašomi iki Šių me
tų pabaigos atsiliepti knygos 
parengėjams žemiau nurodytu 
adresu. Straipsniai apie Puti
ną, išspausdinti atskiruose di
desniuose leidiniuose, pvz. dr. 
J. Griniaus “Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje”, M. 
Vaitkaus atsiminimuose, P. 
Orintaitės “Liepalotų medynuo
se”, St. Santvaro “Ketvirtojoj 
pradalgėj”, į numatytos išleisti 
knygos apimtį neįeina. (Leidi
niai, išspausdinę medžiagą apie 
Putiną bus suminėti rengiamoj 
knygoj). Taip pat maloniai pra
šomi tie straipsnių autoriai, ku
rie savo straipsnius yra pasira
šę sutrumpintomis pavardėmis 
ar kriptonimais, pakeisti, jei tai 
yra galima, į pilną parašą.

Šiuo metu turimieji straips
niai iš lietuvių išeivijos spau
dos: vysk. Vincentas Brizgys — 
“Laiškas lietuvių spaudai laisva
me pasaulyje” (“Draugas”); J. 
Aistis —“Langas” (“Draugas”); 
Bern. Brazdžionis — “V. Myko- 
laitis-P u t i n a s raudonspalvėj 
aušroj” (“Lietuvių Dienos”); K. 
Bradūnas — “Ar Putinas buvo 
užsidaręs” (Draugas”); Vyt. A. 
Jonynas — “V. Mykolaitį-Puti
ną amžinybėn palydėjus” (“Ne
priklausoma Lietuva”); Vincas 
Kazokas — “Tauta gedi poeto” 
ir “V. Mykolaitis-Putinas — 
Žmogus ir poetas” (“Mūsų Pa
stogė”); M. Krupavičius — 
“Vincui Mykolaičiui-Putinui mi
rus” (“Draugas”); Juozas Almis 
Jūragis — “Mažiau žinomos Pu
tino knygos” (“Mūsų Pastogė”); 
J. B. — “Gelmių ir viršūnių 
poetas” (“Lietuvių Dienos”); St. 
Perminąs — “Bolševikai ir V. 
Mykolaičio-Putino k ū r y b a” 
(“Dirva”); Pr. Pusdešris — 
“Vincas Mykolaitis - P u t i n a s 
1893-1967” ("Tėviškės Aidai"); 
Bronys Raila — 1. “Didelis — 
per didelis”, 2. "Kol skriaudė
jai nežuvo”, 3. “Prie sukulto 

mas vaikus. Jolanta ir Rimas 
bus lietuviai amerikiečiai, ku
riems svetimas kraštas savas.

Ankstesniuose raštuose A. 
Baronas mėgdavo žodžių gausą, 
kiek apkrautą visokiais reika
lingais ir nereikalingais vaizdais 
stilių. Dabar rašytojas pasidarė 
labai santūrus: žodžius tiesiog 
sveria, žiūrėdamas jų taiklumo. 
Tas santūrumas ypač ryškus 
naujų ateivių pasikalbėjimuose 
su senaisiais lietuviais Gučium, 
jo žmona ar ūkininku Masset.

čia išrašome tik vieną A. Ba
rono taupaus, bet labai vaizdin
go stiliaus pavyzdį:

Julijana sėdėjo virtuvėj. Jos kojos 
buvo ištinę, tikrai kaladingos. Šau
nioji dvarininkė buvo prispirta li
gos, bet ji tebebuvo išdidi ir nepra
randanti valdingos nuotaikos, nors 
buvo momentų, kada ji bijojo savo 
sūnaus daktaro ir buvo momentų ka
da ji rodė išskirtinos meilės Jolan
tai ar Rimui, kurie už tai nerodė jo
kio dėkingumo. Jauni žmonės ne
mėgsta saldaus įkyrumo. Motina sė
dėjo prie stalo ir vartė numestą paš
tą. Senė viską jau buvo peržiūrėju
si ir pamatė, kaip marti krūptelėjo 
paėmusi vieną voką. Senė puikiai 
žinojo, kad tai buvo Algimanto Mar
linio laiškas. Julijana matė, kaip 
Liusė paraudo, atplėšė laišką ir se
nė iš marčios veido nesuprato kas 
laiške parašyta, tačiau pasakė pati 
Liusė: — žada kurią dieną atvažiuo
ti. Dirba projektavimo įmonėje, la
bai gerai įsitaisęs. — Taip jau ir siū
losi? — nepatikėjo senė (235-36 psl.).

Knygos pradžia yra epiškai 
šaltoka, tačiau toliau atsiranda 
šilumos, išauga intriga. Idėjinės 
prasmės suteikia pasakojimui 
ir taikliai parinktos citatos iš 
Homero “Odisėjos”. Tik kiek 
nemaloniai nuteikia daugybė 
skyrybos klaidų (atrodo, kad au
toriui įtakos darė angliška sky
ryba). šiaip romanas įdomus gy
vais žmonėmis, keliamomis pro
blemomis.

Aloyzas Baronas, LAIVAI IR 
UOSTAI. Romanas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Čikago
je 1979 m., spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Viršelį nupiešė dail. 
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. 
Knyga turi 276 psl. Kaina — 
$7.00.

apie Putiną
puodo” (“Dirva”); Alė Rūta — 
IŠ atsiminimų (“Draugas”); Juo
zas Slavėnas — “Išsiskiriantis 
balsas” (“Mūsų Pastogė”); A. 
Tyruolis —“Putino atminimui” 
(“Laiškai Lietuviams”) ir “Iš at
siminimų apie Putiną” (“Drau
gas); A. Vč. — “V. Mykolaitis- 
Putinas” (“Aidai”); Irena Tra- 
kelytė — “Langas į Poeto sie
lą” (“Metmenys”); Pranas Vis
vydas — “Svarus įnašas į mū
sų literatūros kritiką” (“Drau
gas”); St. Vykintas — “Putino 
žvilgsnis pro kalėjimo langą” 
(“Mūsų Pastogė”); Taura Za
rankaitė — “Laisvė Putino ly
rikoj” (“Ateitis”).

Neturint galimybės visą spau
dą patikrinti ir visus straipsnius 
išrinkti, prašomi atsiliepti ir tie 
autoriai, kurie, jei tokių būtų, 
čia neįtraukti.

Rašyti: M. Slavėnienė, 25 Ma- 
ranoa Street, Auburn, N.S.W., 
Australia, 2144.

M. Slavėnienė

ALGIRDAS-FELIKSAS KASPARAS, 
1977 m. baigęs Illinois un-te biolo
giją, o 1979 m. — mediciną Guadal- 
jaros un-te, Meksikoje. Praktiką at
liks JAV-se. Studijų metais Illinois 
un - te gyvai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje

Atsiųsta paminėti
Stasys Maziliauskas, MERKELIS 

GIEDRAITIS. Žemaičių vyskupas, 
kunigaikštis, Vilniaus akademijos 
protektorius ir jo ypatingieji laikai. 
Keturių šimtų metų Vilniaus uni
versiteto jubiliejui. Leidėjas — Am- 
bcrland Publishing Co., 1813 Larch
wood Ave.. Troy, Mi. 48084, USA.

Joseph Ehret, LITHUANIA — 
THE EUROPEAN ADAM. Trans 
latcd from German by Algis Mic
kūnus, Ph.D., Philosophy Depart
ment, Ohio University. Published 
by Kęstutis Jerome Butkus Founda
tion. Chicago 1979, 55 p., $3.00. 
Address: Mrs. Antonia Butkus, 3440 
W. 61 St.. Chicago, 111. 60629, USA.
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U h'l LTŪ M ĖJĘ VEIKLOJE
LIETUVIŲ DAILĖS VETERANAS 

ADOMAS VARNAS mirė liepos 19 
d. Čikagoje, š.m. sausio 1 d. atšven
tęs šimtąjį savo gimtadienį. Velionis 
dailę buvo studijavęs Petrapilyje, 
Krokuvoje ir Ženevoje, kūrybinį ke
lią pradėjęs Sicilijos peizažais. Savo 
privačią dailės studiją atidarė 1920 
m. Kaune. Vadovavo Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijai, telkusiai įvairių 
sričių menininkus, kurių dėka gimė 
operos ir dramos teatras, paišybos 
kursai, vėliau išsivystę i Kauno me
no mokyklų. A. Varnas Lietuvos paš
to ženklų konkurse laimėjo tris pre
mijas iš penkių, prižiūrėjo pirmųjų 
banknotinių pinigų spausdinimą Če
koslovakijoje, rūpinosi jų projekti
nių piešinių paruošimu. Savo gilius 
pėdsakus yra palikęs ir tautodailės 
rinkime, ypač kryžių fotografavime. 
Dalį tų nuotraukų išleido dviejuose 
“Lietuvos kryžių” albumuose 1926 
m. Dailės srityje daugiausia reiškė
si tapyboje, grafikoje, šaržuose. Į 
JAV kartu su kitais 1944 metų lie
tuviais karo pabėgėliais atvyko ir 
Čikagoje įsikūrė 1949 m. Čia taip pat 
reiškėsi ne tik dailėje, bet ir visuo
meninėje veikloje. Atsisveikinimo 
akademijai su a. a. A. Varnu Čika
gos Evans laidotuvių koplyčioje va
dovavo inž. D. Adomaitis. Ji buvo 
pradėta kan. V. Zakarausko maldo
mis, giesme “Marija, Marija". Kal
bėtojų eilėse buvo gen. konsule J. 
Daužvardienė, atstovavusi ir Lietu
vos diplomatijos tarnybai, BALFo 
pirm. M. Rudienė, ALTos atstovas 
J. Valaitis, Lietuvių Dailininkų Są
jungos — M. Šileikis, JAV Lietuvių 
Fondo — A. Bagdonas, lietuvių pro
fesorių ir istorikų draugijų — B. 
Račkauskas, filatelistų draugijos 
“Lietuva" — J. Adomėnas, antro
sios M. K. Čiurlionio galerijos — D. 
Adomaitis. Akademija užbaigta Lie
tuvos himnu. Velionis palaidotas 
liepos 23 d. iš Svč. M. Marijos gimi
mo parapijos šventovės Tautinėse 
Čikagos lietuvių kapinėse.

PENKTOJOJE TARPTAUTINĖJE 
INŽINERIJOS KONFERENCIJOJE 
Trondheime, Norvegijoje, rugpjūčio 
13-17 d. d. buvo svarstomas įtvarų 
projektavimas arktikinėse sąlygose. 
Kanados susisiekimo ministerijos 
jūrų skyriui joje atstovavo inž. Juo
zas V. Danys. Jis taipgi skaitė pa
skaitą apie žiemos laivininkystės iš- 
vystimą Sv. Lauryno upėje nuo 
Montrealio iki jos žiočių. Inž. J. V. 
Danys yra suprojektavęs daug įtva
rų Kanados laivininkystei žiemą pa
lengvinti.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTO 
ROS MUZEJUS Čikagoje išleis bal- 
tiečių menininkų metraštį, kurin 
bus įtraukti dailininkai, muzikai, ak
toriai, fotografai bei kiti meno ats
tovai. Finansinė parama šiam leidi
niui gauta iš Illinojaus Meno Tary
bos. Metraštis bus išsiuntinėtas ame
rikiečių bibliotekoms. Platesnių in
formacijų apie šį leidinį Čikagoje 
galima gauti, skambinant tel. 847- 
2441 muzėjui, prašant pakviesti 
Jean. Raštu kreipiamasi šiuo adresu: 
Art Directory, Balzekas Museum, 
4012 Archer Ave., Chicago, Ill. 
60632.

XXVI-SIS “SANTAROS-SVIESOS” 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 6-9 d. d. 
Taboro Farmoje, Sodus, Mich. Pa
skaitas skaitys: Vincas Trumpa — 
“Laisvės našta", Kazys Almenas — 
“Kvantifikuotos rizikos problema de
mokratinėje santvarkoje”, Alina 
Stankienė — “Literatūros kritikos 
laimėjimai dabartinėje Lietuvoje”, 
Algis Mackūnas — “Liberalizmas 
bei dabartinės jo įtakos žmogaus 
teisių sampratai”, Vincas Rastenis 
— “Tauta — aplinkos ugdyta žmo
nių bendruomenė”. Eglė Žygaitė — 
“1529 m. Lietuvos statutas kaip et
nografinis dokumentas”, Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė — “Romualdo 
Lankausko prozinė kūryba”, Violeta 
Kelertienė — “Literatūrinė ‘Litera
tūros Lankų* kritika šiandieniniu 
žvilgsniu”. Apie savo kūrybą kalbės 
du dailininkai — Aleksandra Kašu- 
bienė ir Pranas Gailius. Algiman
tui Mackui skirtame vakare žodį 
apie jo kūrybą tars ir savo kūrinius 
skaitys poetai — Živilė Bilaišytė, 
Liūne Sutema, Henrikas Nagys. 
Koncertinę lietuviškos muzikos pro
gramą atliks čikagiečiai solistai Ne
rija Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis, jon įtraukę Felikso Bajoro 
ir Dariaus Lapinsko kompozicijas. 
Specialiu kalbėtoju į šį suvažiavimą 
yra pakviestas Aleksandras Ginz
burgas.

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
KŪRYBINĘ 1978 metų 1.000 dolerių 
premiją paskyrė čikagiečiui aktoriui 
ir dail. Jonui Kelečiui už jo dramos 
vakarus įvairiose JAV ir net Kana
dos lietuvių kolonijose. Premijos 
mecenatas — JAV Lietuvių Fondas. 
Premiją įteikti numatoma J. Kele- 
čiaus rečitalyje spalio 21 d. Čikagos 
Jaunimo Centre.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS, 
vadovaujamas fotomenininko Algi
manto Kczio, SJ, yra nutaręs filme 
įamžinti poetą Bernardą Brazdžionj. 
Aukas filmo išlaidoms padengti tel
kia JAV LB Vakarų apygarda. Jų 
ypač laukiama iš Kalifornijos lietu
vių, kurių eilėms priklauso Kalifor
nijoje gyvenantis poetas. Aukas pra
šoma siųsti: Mr. A. Adomėnas, 841 
6 St., Apt. A, Santa Monica, Cal. 
90403.

RESPUBLIKINES 1979 M. LITE 
RATŪROS IR MENO PREMIJOS 
paskirtos A. Maldoniui — už poezi
jos knygą “Rytas vakaras", J. Striel
kūnui — už eilėraščių rinkinį “Var
po kėlimas", V. Žilinskaitei — už 
knygą vaikams “Robotas ir peteliš
kė”, K. Ambrazui — už knygas “Kri
tikos etiudai” ir "Pažangioji lietu
vių kritika”, Vilniaus styginio kvar
teto nariams A. Vainiūnaitei, P. 
Kuncai, D. Katkui, A. Vasiliauskui 
— už koncertines lietuvių kompozi
torių kūrinių programas, vyr. rež. P. 
Gaidžiui — už J. Marcinkevičiaus 
"Mindaugo", “Mažvydo”, V. Višnevs- 
kio “Optimistinės tragedijos”, V. 
Majakovskio "Pirties", M. Gorkio 
pjesės "Dugne” pastatymus Klaipė
dos dramos teatre, dail. V. Ciplijaus
kui — už sukurtus portretus, dąil. 
A. V. Trušiui — už mozaikas bei 
freskas “Iš lietuvių mitologijos”, 
"Medicina", “Stumbrų medžioklė”, 
“Darbas ir kova”, "Vaikystė”, kurio
mis papuoštos Vilniaus bei Šiaulių 
įmonės ir institucijos.

RAŠYTOJĄ PETRĄ VAIČIŪNĄ 
gimtadienio proga kasmet liepos 11 
d. prisimena jonaviečiai, susirinkę 
gimtojoje sodyboje Piliakalniuose, 
kur būna įteikiamos jo vardo kon
kurso premijos Jonavos rajono mo
kyklų literatams. Šiemetine laureate 
tapo Jonavos III vidurinės mokyk
los abiturientė Vitalija Vosyliūtė, 
laimėjusi didįjį Panoterių mokyklos 
prizą ir ąžuolo lapų vainiką. Laik
raščio “Jonavos Balsas" diplomai 
įteikti Jonavos IV vidurinės mokyk
los abiturientėm Audrai Mikštaitei 
ir Irinai Nesterovai, paskatinamasis 
diplomas — Panoterių vidurinės mo
kyklos atstovei Aušrai Gečiauskaitei. 
Jaunųjų literatų šventėje dalyvavo 
svečiai iš Vilniaus — dramos vetera
nė T. Vaičiūnienė — velionies naš
lė, literatūros kritikas J. Lankutis, 
rašytojas J. Būtėnas, poetas- J. Grai- 
čiūnas, meninę programą atlikę J. 
Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos 
moksleiviai.

TRAKUOSE BUVO SURENGTAS 
tradicinis kaimo kapelų konkursas, 
kuriame varžytasi dėl “Trakų pilies" 
prizo. Jį laimėjo kompoz. J. Gaižaus
ko vadovaujama Trakų rajono kul
tūros namų kapela “Galvė”. Miestų 
grupėje I vieta teko Vilniaus trolei
busų valdybos kapelai su vadovu F. 
Kalpu. Kaimo atstovų grupėje I vie
tą išsikovojo V. Maičiaus vadovau
jama Panevėžio rajono Paežerio kol
chozo kapela.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, už
baigęs sėkmingas gastroles Vilniuje, 
šį rudenį pradės 60-tąjį savo veiklos 
sezoną. Tęatro jubilėjui rež. Jonas 
Vaitkus paruoš H. Ibseno dramą 
“Statytojas Golnesas”, savo paties 
parašytas G. Boccaccio "Dekamero- 
no” ir V. Krėvės “Šarūno” insceni
zacijas. Jaunasis rež. Gytis Padegi
mas, neseniai įsijungęs į teatrą, re
pertuarą papildys J. Grušo “Ginta
rine vila”.

ALGIRDO VYŽINTO monografiją 
“Jonas Švedas” išleido "Vaga” 1978 
m., kai buvo minimas šio liaudies 
muzikos propaguotojo septyniasde
šimtasis gimtadienis. Autorius mono- 
grafijon sutelkė J. Švedo teorinius 
metodinius darbus, amžininkų atsi
minimus. Skyriuje "Dainų ir šokių 
liaudies ansamblio įsteigėjas ir va
dovas" objektyviai nagrinėjami pir
mieji J. Švedo suorganizuoto liaudies 
ansamblio žingsniai, paliečiama P. 
Stepulio, P. Samučio. P. Kupčiko, 
P. Servos, J. Lingio bei kitų ansamb
liečiu veikla. Kūrinių analizei patei
kiamas skyrius “J. Švedo kūrybos 
bruožai”, pabrėžiantis jo kompozici
jų paprastumą, kurį pradžioje dikta
vo ribotos diatoninių lietuvių liau
dies instrumentų galimybės. J. Šve
das jo neatsisakė ir vėliau, kai in
strumentai jau buvo patobulinti. A. 
Vyžintas plačiau nagrinėja J. Švedo 
rapsodiją “Klonių aidai", uvertiūrą 
“Šatrija”, “Koncertą kanklėms a- 
moli”. Monografija užbaigiama išsa
mia J. Švedo bibliografija.

KAMERINIS CHORINES DRAU
GIJOS CHORAS Leningrade, vado
vaujamas V. Ncstorovo, į savo kon
certą įtraukė pirmą kartą atliekamą 
naujausią vilniečio V. Barkausko 
kompoziciją "Poema-miražas kame
riniam chorui ir styginiam koncer
tui”, sukurtą pagal Dantės "Dieviš
kosios komedijos" XI dalį.

SIMFONINIS MASKVOS TELE
VIZIJOS IR RADIJO ORKESTRAS 
gastroliavo Čekoslovakijoje su savo 
vadovu F. Fcdoscjcvu. Tris šio or
kestro koncertus "Prahos pavasario" 
festivalyje, Ostravojc ir Prcšove di
rigavo vilnietis J. Domarkas. Jų pro
gramose buvo J. Sibelijaus “Smuiko 
koncertas" su sol. A. Korsakovu ir 
P. Čaikovskio “Penktoji simfonija".

GUDIJOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS menotyros, etnografijos ir tau
tosakos instituto ekspedicijoje i Dok- 
šicų bei Vileikos rajonus dalyvavo 
Lietuvos Mokslu Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakos skyriaus atstovė Vanda 
Misevičienė. Renkant gudų dainas, 
pasakas, mįsles, buvo kreipiamas 
dėmesys į tas, kurios panašios ar ži
nomos ir lietuviams. Daugiausia to
kių panašumų buvo rasta senose ru
giapjūtės, kalendorinių apeigų, ves
tuvinėse ir našlaičių dainose.

V. Ksi.
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HOLKRD R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

HIGH PARK BLVD., atskiras 16 kambarių namas, naujas šildymas, 
5 prausyklos. Reikalingas taisymo. Greit užimtinas.
PRINCE EDWARD DR.-BERRY RD., jaukus atskiras 6 kambarių 
vicnaaugštis. Pilnai užbaigtas rūsys. Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Prašoma kaina $89,900.
BABY POINT, atskiras 7 kambariu, kvadratinio plano namas. Dvi 
prausyklos. Natūralus medis. Užbaigtas kambarys rūsyje. Garažas 
su šoniniu įvažiavimu.
SOUTH KINGSWAY, didžiulis, vos keleto metu senumo 6 kamba
riu vienaaugštis (backsplit); pilnai užbaigtas rūsys, 3 prausyklos, 
garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK-BLOOR, originalus 6 butų, atskiras, mūrinis pastatas 
(sixplex); maždaug 20 metų senumo, 3-jų ir 2-jų miegamųjų; ga
ražai su privačiu įvažiavimu, vieta 6 automobiliam; gauna apie 
$26.700 metinių pajamų; vandeniu-alyva šildomas.
JANE-BLOOR, 17 kambariu, atskiras, originalus tributis, vandeniu- 
alyva šildomas, vos keliolikos metų senumo.
SWANSEA-SOUTH KINGSWAY, atskiras 7 kambarių namas, 3 
prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte; užbaigtas rūsys; maž
daug 6 metų senumo; garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma 
kaina — $89.500.

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

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje buvo gana sėk

minga, nežiūrint sumažėjusio sto
vyklautojų skaičiaus. Iš viso buvo 
45 stovyklautojai ir 10 vadovų. La
biausiai išryškėjo visų susigyveni
mas ir draugiškumas. Stovyklai bai
giantis, visi pasijuto sudarą vieną 
šeimą. Patys stovyklautojai išleido 
stovyklos laikraštėlį “Wasagos Veid
rodis”. Lietuviškiausiais stovyklau
tojais buvo išrinkti: Bernadeta Ab
romaitytė ir Vytas Cuplinskas. Jie
du abu buvo ir ateitininkiškiausi 
stovyklautojai. Pavyzdingiausia sto
vyklautoja — Danutė Čepaitė, nuo- 
taikingiausi — Violeta Slivinskaitė 
ir Arūnas Bajorinas.

Pagrindinė stovyklos tema buvo: 
“Žvilgsnis į save” ir “Aš esu Dievo 
kūrinys". Abi šios temos buvo su
derintos pokalbiuose mažais būre
liais, kuriems vadovavo atskiri vado
vai. Oficialus stovyklos uždarymas 
įvyko šeštadienį, liepos 28. Stovyklą 
uždarė dr. O. Gustainienė, kuri koor
dinuoja Toronto ateitininkiško jau
nimo veiklą.

Toronto ateitininkai dėkoja E. Sen
kuvienei už $200 auką, kurią skyrė 
kaip dalį savo palikimo jos vyras 
Feliksas Senkus, pasiekęs gyvenimo 
pilnybę.

VIDA ROCIUNAITE: Ir ARŪNAS DULIONAS, susituokę Klevelande, Ma
rijos Nuolatinės Pagalbos šventovėje Nuotr. V. Bacevičiaus

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

©^SPORTAS

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

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

GARBENS

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

. „ AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 i term’ indJėl,ius 1 10%

= term, indėlius 2-3 metų 9%%
Antradieniais 10 - 3 Ę pensijų ir namų s-tas 91/4%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias s-tas 9%
Ketvirtadieniais 10 - 8 Ė ^pozitų-čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DU0DA ^SKOLAS: 

= asmenines 10’/2%
Šeštadieniais 9-1 = nekUn turto 101/4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 — investacines 10’/2%

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

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

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 patarnaus- A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, x
Toronto, Ontario M6K 2AA4 I dOiOHclS 531 *1-S-S 1

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

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

<ininne TELEVISION f-f f t'C/f 13 Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Nomų prie Bloor-Dundos 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 j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylig, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

1979 M. S. AMERIKOS LIETUVIU 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBES
Šios pirmenybės įvyks rugsėjo 1- 

2 d.d. Klevelande. Rengia Klevelan- 
do LSK Žaibas. Pirmenybės bus pra
vestos vyrų, moterų, jaunių A, B, C 
ir D klasėse, mergaičių B, C ir D 
klasėse. Atsiradus pakankamai daly
vių, tikimasi pravesti berniukų ir 
mergaičių E (1969 m.) klasės var
žybas. Varžybų programa apima vi
sas pagrindines rungtis.

Dalyvių registracija atliekama iki 
rugpjūčio 28 d. adresu: A. Biels- 
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Telef. (216) 481-7161.

SALFASS-gos centro valdyba 
Lengvosios Atletikos Komitetas

SPORTO KLUBAMS
1. Išsiuntinėtas BAFNA biulete

nis 145 nr. su pilnomis informaci
jomis apie 1979 m. S. Amerikos 
baltiečių lauko teniso pirmenybes. 
Taipgi pridėtas BAFNA raštas 21- 
B/79 nr. klubų ir žaidėjų informa
cijai.

2. Išskyrus vyrų A kt, dalyvavi
mas varžybose yra neribotas. SAL- 
FASS lauko teniso k-tas painfor
muos žaidėjus, kurie yra išskirti 
kaip A klasės žaidėjai. Abejotinu 
atveju, kreipkitės į LTK-tą. Kadan
gi varžybos vyksta atokiau nuo lie
tuvių tenisininkų centrų, neatrodo, 
kad susidarytų kokių nors proble
mų dėl žaidėjų pertekliaus vyrų A 
klasėje.

3. Klubai bei pavieniai nepriklau
somi žaidėjai, užsiregistravę daly
vauti baltiečių pirmenybėse, prašomi 
lygiagrečiai pranešti lauko teniso k- 
tui (p. Dičienei, kad būtų žinoma, 
kurie lietuvių žaidėjai ir kokios kla
sės dalyvaus.

4. Visi lietuviai dalyviai privalo 
būti atlikę metinę 1979 m. SALFASS 
narių registraciją. Neatlikusiems 
bus sudaryta galimybė tai padaryti 
vietoje.

5. Lietuvių dalyvavimą šiose var
žybose koordinuos SALFASS lauko 
teniso k-to atstovas.

SALFASS centro valdyba ir 
Lauko Teniso Komitetas

1979 m. SALFASS lauko teniso 
pirmenybės įvyks 1979 m. rugsėjo 8- 
9 d. Klevelande vietoje anksčiau 
numatytos datos — rugsėjo 1-2 d.d. 
Lengvosios atletikos, plaukimo ir 
golfo SALFASS pirmenybės įvyks, 
kaip ir buvo anksčiau pranešta, 
1979 m. rugsėjo 1-2 d.d. Klevelande. 
Smulkios informacijos bus išsiunti
nėtos atskirai.

XIV GOLFO PIRMENYBE 
KLEVELANDE

JAV-Kanados lietuvių golfo pir
menybės įvyksta Darbo šventės sa
vaitgalį, rugsėjo 1-2 d.d., Klevelan
de Sleepy Hollow golfo laukuose. 
Žaidynėse dalyvaus Čikagos, Det
roito, Toronto, Ročesterio ir Kleve- 
lando lietuvių golfo klubai. Tikimasi 
golfininkų ir iš kitų vietovių. Kle- 
velando golfininkai šioms varžyboms 
aktyviai rengiasi. Golfo pirmenybė
se tikimasi apie 120 dalyvių. Pernai 
golfo pirmenybėse Toronte dalyvavo 
156 žaidėjai.

Golfo pirmenybių suorganizavi
mas ir pravedimas surištas su dar
bais ir nemažomis išlaidomis. Per
nai sezono pabaigoje Klevelande su
darytas golfo pirmenybių organiza
cinis komitetas: Jaunutis Nasvytis 
— pirm., Rimas Laniauskas — pirm, 
pav., Benis Paulionis — ižd.. Vyt. 
Šlapelis — dovanoms ir Antanas 
Garka — informacijai. Be to, specia
liems reikalams sudarytos komisi
jos: banketas ir svečių priėmimas — 
Aldona Miškinienė, Joana Račilienė 
ir Aldona Raulinaiticnė. Varžybų ko
misijai vadovauja golfo klubo pirm. 
Vincas Urbaitis. Teisėjai: V. Urbai- 
tis (Klevelandas), A. Karazija (Či
kaga), St. Kėkštas (Torontas).

Golfo pirmenybių banketas bus 
rugsėjo 1 d.. Hospitality Inn., 5300 
Itockside Rd., Independence, Ohio, 
balių salėje. Šilta vakarienė, gėri
mai, bufetas. Šokiams gros R. Stri
maičio orkestras.' Pradžia — 8 v.v. 
Banketo kvietimus (15 dol. asme
niui) žaidėjai ir svečiai iš kitų mies
tu įsigijo registracijos metu viešbu

čio patalpose. Klevelandiečiai ban
keto pakvietimų reikalu prašomi iš 
anksto kreiptis į banketo komisijos 
nares: A. Miškinienę, J. Račilienę, 
A. Rauiinaitienę. A. G.

VASAROTOJU TURNYRAS
Georgian Bay tradicinis vasaroto

jų atviras golfo turnyras ir šiais me
tais buvo labai sėkmingas: dalyvavo 
net 47 žaidėjai, iš kurių 6 buvo mo
terys.

Pereinamoji taurė burtų keliu ati
teko V. Pulkiui, nes “net” rezultatai 
visų trijų buvo vienodi — po 65, 
kaip J. Tamulionio taip ir A. Klimo. 
Taigi, II vieta teko J. Tamulioniui, 
o III A. Klimui. Moterų klasės pir
mą dovaną laimėjo J. Paukštienė su 
70, antrą — I. Kymantienė su 75, 
trečią — V. Balisenė su 78.

Minėtos dovanos buvo skirstomos 
pagal išlyginamųjų smūgių sistemą.

Premiją už primetimą arčiausiai 
prie vėliavėlės antru smūgiu ant 9- 
tos žaliosios 395 jrd. laimėjo Br. 
Sergautis, ant 13-tos — 150 yrd. su 
vienu smūgiu — M, Ignatavičius, 
ant 18-tos — 180 yrd. su vienu smū
giu — Alg. Banelis.

Geriausio golfininko dovaną išsi
kovojo Al. Simanavičius su 83, o ge
riausios golfininkės — "V. Balsienė 
su 111. Reikia pastebėti, kad tiek 
vienam, tiek kitam tokie rezultatai 
yra retenybė, nes jie paprastai 
žaidžia daug geriau. Aplamai, labai 
gerai niekam nesisekė, nes tik 12 
sužaidė žemiau 90 ir niekas geriau 
kaip 83. Bet negalima pamiršti, kad 
keletas labai gerų žaidėjų nedaly
vavo. E. K.

KSA GOLFO TURNYRAS
Liepos 28 d. Glen Eagle golfo lau

kuose įvyko metinės Kanados spor
to apygardos golfo pirmenybės. Da
lyvavo 50 golfo entuziastų iš Toron
to ir jo apylinkių. Apygardos meis
teriu tapo Antananas Stauskas, 
įveikęs kalnuotą aikštyną 78 smū
giais. Antrą vietą dalijosi Rimas 
Strimaitis ir A. Simanavičius no 79, 
trečias buvo P. Paukštys — 79. Su 
išlyginamaisiais smūgiais I vieta lai
mėjo Romas Vaitkevičius — 66, II 
— V. Pėteraitis — 68, III — A. Kli
mas — 69. Moterų klasėje meistere 
tapo E. Kėkštienė — 103, su išlyg. 
smūgiais — 1. Kymantienė 67. 
Tiksliai žaidė Sergaučiai. Bronius 
Sergautis sviedinuką prie vėliavėlės 
arčiausiai primetė ant penktos ža
liosios, o Vilius Sergautis — ant de
vintos žaliosios. Paulius Stauskas, 
sekdamas brolio pėdomis, pade
monstravo tikslų žaidimą, primesda
mas sviedinuką arčiausiai vėliavėlės 
ant 18-tos žaliosios. Pirmenybes sėk
mingai tvarkė Kanados sporto apy
garda, kurios vadovu yra Alfonsas 
Balnis. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
šešiolikmetė vilnietė Lina Kačių- 

šytė, pasaulio rekordininkė 200 m 
plaukime krūtine, tapo septyniolik
tosios Sovietų Sąjungos vasaros 
spartakiados čempijone Maskvoje, šį 
nuotolį įveikusi per 2 min. 30,80 sek. 
Jos Potsdame pasiektas pasaulinis 
rekordas yra 2 min. 28,36 sek Ji — 
pirmoji Lietuvos plaukikė, laimėjusi 
spartakiados aukso medalį. Iš Mask
vos Lina parsivežė ir sidabro 
medalį už 100 m plaukimą krūtine. 
Aukso medalis teko pasaulio rekor
dininkei J. Bagdonovai, kuri L. Ka- 
čiušytę pralenkė 1,14 sek. Po spar
takiados L. Kačiušytė buvo nuvyku
si į Europos taurės moterų plauki
mo varžybas Olandijoje. Čia ji leng
vai išsikovojo Europos ėempijonės 
vardą, 200 m nuplaukusi per 2 min.

31,05 sek. Jos laimėjimas buvo pa
minėtas “The Toronto Sun" dienraš
čio sporto skyriuje, tik ten klaidin
gai parašyta, kad Lina Kachuschite 
yra Rusijos pasaulio rekordininkė 
šiame nuotolyje. Pažymėtinos ir 
vilniečio Roberto Žulpos pastangos 
spartakiados 200 m plaukime krūti
ne Maskvoje. Jis taip pat laimėjo 
aukso medalį, pagerindamas Sovietų 
Sąjungos rekordą iki 2 min. 17,59 
sek. Senasis rekordas 2 min. 18,15 
sek. taip pat priklausė jam.

Spartakiados krepšinio kovos, ku
riose dalyvavo ir kaikurių užsienio 
valstybių rinktinės, vyko Vilniaus 
sporto rūmuose ir Vilniaus pedago
ginio instituto sporto salėje. Maloni 
staigmena buvo Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinės išsikovotas 
sidabro medalis. Tai pirmas toks 
laimėjimas spartakiados istorijoje. 
Baigminė kova dėl aukso medalių 
vyko tarp Lietuvos ir Latvijos krep
šininkių. Pirmąjį kėlinį 25:23 rezul
tatu laimėjo Lietuvos atstovės, bet 
suklupo antrajame kėlinyje ir rung
tynes pralaimėjo 49:53. Latvijos 
sportininkės spartakiados čempio
nėmis tapo jau penktą kartą. Lietu
vos rinktinę, treniruojamą A. Ged
mino, sudarė: kapitonė J. Kaluške- 
vičiūtė, A. Rupšienė, R. Šidlauskai
tė, I. Miškinytė, D. Puodžiūnienė, G. 
Briedytė, Z. Makselytė, I. Andreje
vą, G. Cervekovaitė, J. Turauskaitė, 
I. Kęstenytė, V. Beselienė. Prasčiau 
sekėsi Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinei, treniruojamai S. Butauto, kuri 
tebuvo sudaryta 5-6 dienas prieš 
spartakiadą ir stokojo susižaidimo. 
Aukso medalį ir I vietą laimėjo 
Maskvos rinktinė, II vieta teko Uk
rainai, III — Čekoslovakijai, IV — 
Leningradui. Lietuvos krepšininkai 
dėl V vietos kovojo su JAV rinktine. 
Amerikiečiai, pranašesni savo augš- 
tu ūgiu, rungtynes laimėjo 86:76. 
Geriausiai žaidė A. Povilonis, iško
vojęs 20 taškų.

Spartakiados rankinio varžybos 
vyko Kijevo sporto rūmuose. Moterų 
aukso medalį laimėjo Ukrainos rink
tinė, Lietuvos atstoves nugalėjusi 
23:10, o bronzos medalis teko Azer
baidžano rankininkėms. Spartakia
dos sidabro medalį Lietuvai iškovo
jo: kaunietės A. Nenienėnė, Genu
tė ir Marytė Garšvinskaitės, S. 
Astrauskienė, J. Stonkuvienė, J. 
Gedvilienė, R. Jasikevičienė, I. Pa- 
ląimienė, N. Kontautaitė, G. Kono
valova, R. Marcinonytė, G. Bačkario- 
vaitė, vilnietės S. Mažeikaitė ir V. 
Lotiš. Spartakiados kovoms rinktinę 
ruošė treneriai E. Petkienė ir A. Ke- 
rulis. Lietuvos rankininkai iš Kije
vo narsivežė bronzos medali. Auksas 
teko Maskvos atstovams, sidabras — 
ukrainiečiams. Lietuvos rinktinėms 
pagrindą sudarė: moterų — Kauno 
“Žalgiris”, vyrų — Kauno “Grani
tas”. Abi šios komandos šiemetinėse 
Sovietų Sąjungos rankinio pirmeny
bėse yra laimėjusios bronzos meda
lius.

Spartakiados bokso čempijonu 
pussunkiame svoryje tapo Vilniaus 
pedagoginio instituto trečio kurso 
studentas Algirdas Jančiauskas, 
baigminėje kovoje įveikęs Europos 
čempijoną A. Nikolianą iš Armėni
jos. Vilniečiui tai buvo I42-ji kova 
ringe ir 135-toji pergalė. 1976 m. A. 
Jančiauskas parsivežė čempijono 
vardą iš Europos jaunųjų boksinin
kų pirmenybių.

Europos mergaičių stalo teniso 
pirmenybėse Romoje su Sovietų Są
jungos rinktine dalyvavo kaunietė 
Jolanta Danilevičiūtė. Ji laimėjo 
aukso medalį ir Europos mergaičių 
čempijonės vardą. Antrą aukso me
dalį gavo komandinėje įskaitoje, 
bronzos — su I. Podnosovu už III 
vietą mišrių dvejetų turnyre.

Kanados Lietuviu Fondo
L.

šūkis -
kapitalas Lietuvai, nuošimčiai 

lietuvybei.
Stokite nariais j K. L. Fondę - 
did ės kapitalas ir nuošimčiai.

RONCESVALLES-PEARSON. Palikimas ^’as namas, 8 kamba
riai per 3 augštus; sumoder-įj uoT^--ns sluogsniu ir aliu
miniu iš lauko, 2 p ~virtuvės, naujas šildymas; gražus
daržas ir garažas; greitas pardavimas.

INDIAN RD.-BLOOR, dvibutis g'l'Sv’W’ A §mbarių sumodernin
tas, vandeniu šild p A DU V J.ciuvių Namų; įmokėti apie 
$30.000; lieka vienFLnoia.
JANE-BLOOR, atskiras, per 2 •<" Snoderniai atremon
tuotas; yra maudyk^ A f{D U Mndcniu šildomas; pirtis (sau
na); pilnai užbaigta . *s. Kaina — $105.000.

Nuo rugpjūčio I d. iki rugsėjo I d 
Al Garbens bus išvykęs vasaros 

atostogų.

Pirmutiniame ir didžiausiame jb M > a M 
TORONTO LIETUVIŲ F*a1K#1/vIaI 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

10% 
9'/a% 
9’/4% 
9’/a % 
9%
6%

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

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių

IMA:

10’/a% už asm. paskolas

10’/4% už mortgižius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

TIT Aft TT"\ A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės Į* į \ y Į Į. ą/b Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojimas 

RFAT □ Angelė E. Karnienė 
AV-LuIA Xj REALTOR ... BROKER ... NOTARY
T? O r | T Ą r 11T7 >701 Golf boulevard, ft. Petersburg fctfach, Fl. 5470b 
ILO A IX A All Telefoną* (fllj) >60-2448. Vakare (8D)

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

1000 College St. * LE 1-3074 • sav. p. uzbaii*

QTFPBIAN’Q FIIDC 406 Roncesvalles Ave.OltrnAHo rUKo 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 mI:tkET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

ANKA & PE IKR/j^hoto^rdphers1
2374 ^°°r Street Wst, loronto, m6s iį^ 769 4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Lietuviai Čikagoje Į
********************K- A. SAULAITIS^^^^^J

SPAUDOS KONFERENCIJĄ apie 
ką tik pasibaigusį IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą rugpjūčio 
3 d. sukvietė PLB pirm. V. Kaman- 
tas. Apie 30 asmenų — korespon
dentų, PLB valdybos narių, Lietu
vių Fondo atstovų — išgirdo kone 
trijų valandų pranešimus, pasisaky
mus ir diskusijas. PLB ižd. M. Vil
kaitis paaiškino, kad iš planuotų su
rinkti $90,000 gauta $75,000, bet 
ateinančiam kongresui rengti, PLJS 
veiklai ir bendriems jaunimo reika
lams liks numatyta suma — apie 
$30,000. Anglijoje ir Vokietijoje su
rinkta suma prieš kongresą liks ten 
jaunimo veiklai palaikyti. Lapkričio 
mėn. PLB valdyba jau turės paruoš
tą apyskaitą.

JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirm. K. Laukaitis pastebėjo, 
kad spaudoje ligi šiol netaip daug 
žinių apie kongresą buvo. Europoje 
kiekvienas lietuviškas laikraštis tu
rėjo savo korespondentus, bet šie, 
būdami tarp veikliausių kongreso 
dalyvių, nesuskubo parašyti. Iš kon
greso kasdien telefonu buvo perduo
tos žinios, pasikalbėjimai bei magne
tofoniniai (rašai “Amerikos Balsui", 
"Laisvės Radijui” ir Vatikano radi
jui, kurie tas žinias siuntė į Lietu
vą-

Su PLB valdybos vicepirm. kun. 
A. Saulaičių peržvelgęs PLJK eigą, 
V. Kamantas trūkumus kongrese pri
skyrė daugiau techniškai pusei — 
transportui, informacijai, laiko su
skirstymui. Jam posėdžiuose kongre
so atstovai atrodė panašūs į tėvus, 
kurie PLB ar kraštų LB seimuose 
panašiai svarsto. Šio kongreso nu
tarimai esą labiau deklaracijos, ro
dančios, ką jaunimas tiki, ko vi
liasi, negu aiškus veiklos planas. 
Taip ir studijų dienų rengėjai ri
kiavo savaitę trukusias svarstybas 
— naujai įprasminti jaunimo daly
vavimą išeivijos veikloje.

Pasikalbėjimo klausytojai prašė 
kritiško žvilgsnio, kad ateinančiam 
kongresui būtų galima netobulumus 
Išlyginti. Tarp kitų pastabų: “Lie
tuvoje laiko stebuklu, kad buvo jau
nimo kongresas surengtas”, “kongre
sas jaunime sulaužė parapini aki
ratį", “mes turime nepaprastai daug 
puikaus jaunimo”, “kiekvienas kon
gresas jaunimui duoda labai daug 
gero". V. Kamantas ypatingai dėko
jo "American Travel Service” — L. 
Luneckienės atstovautam kelionių 
biurui, kuris daugumą kelionių su
tvarkė, ir jaunimo kongreso rėmė
jams (per kongreso Atidarymą sto
vykloje jaunimas labai plojo Angli
jos tūkstantininkui p. Liūdžiu!, ku
ris prie garbės stalo simboliškai at
stovavo visiems aukotojams). Kon
grese visą laiką dalyvavo PLB pir
mininkas ir Kanados LB pirm. J. R. 
Simanavičius, kurie asmeniškai kal
bėjosi ir tąrėsi su įvairių kraštų at
stovais, užmegzdami ryšius ateities 
veiklai. Abu dalyvavo Europos LB 
pirmininkų pasitarime Belgijoje, 
Europos lietuvių studijų savaitės 
metu.

DAINA KOJELYTĖ rugpjūčio X 
d. parskrido iš Brazilijos, kurion mė
nesiui Ateitininkų Federacija ją 
siuntė talkinti žiemos stovykloje. 
Būdama PLB valdybos narė, ji taip 
pat posėdžiavo su Brazilijos LB val
dyba ir taryba.

RAKO STOVYKLAVIETĖJE lie
pos 7-21 d.d. stovyklavo 80 "Aušros 
Vartų” tunto skaučių "Gijos” vardu

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

b J • NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKIAI

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

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

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

482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S~ir F' J01"0*'*'0'

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

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

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

pavadintoje stovykloje, 81 Kernavės 
tunto skautė “Nijolės Sadūnaitės” 
stovykloje, 33 Nerijos jūrų skaučių 
tunto “Ventės" stovykloje ir 130 
“Lituanika 30” stovykloje. “Aušros 
Vartams” ir skautų “Lituanikai” tai 
bnvo trisdešimtosios stovyklos, o 
Nerijai — dešimtoji. Stovykloms va
dovavo: Regina Kučienė, Marytė 
Utz, Birutė Vindašienė ir Antanas 
Paužuolis. Dalyvavo didesnė grupė 
iš Detroito, Daina Didžiulytė su 
Diana Stasiukynaite iš Kolumbijos, 
keli stovyklautojai iš tolimesnių vie
tovių.

JŪROS DIENĄ — Detroito, Ci
cero ir Čikagos jūrų šaulių kuopų 
metinę šventę liepos 7-8 d.d. Union 
Pier vietovėje surengė gen. T. Dau
kanto kuopa su pirm. E. Vengiansku. 
Apeigose, pamaldose, vaišėse daly
vavo apie 200 asmenų. 1980 m. Jū
ros Dieną rengs Cicero “Klaipėdos” 
kuopa.

PAVERGTU TAUTU SAVAITES 
demonstracijoje prie Čikagos rotu
šės liepos 21 d. dalyvavo per 1000 
asmenų. Komiteto pirm. V. Vikšninš 
pradėjo kalbas, prezidento, guberna
toriaus proklamacijas. Kalbėjo kon
greso atstovai Hyda ir Annunzio, 
Lietuvos garbės gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir kiti. Labiausiai plo
ta disidentui V. Morozui, kuris buvo 
pagerbtas vakarienėje su 900 daly
vių.

LIETUVIU FONDAS rengiasi iš
leisti vardyną su LF kūrimosi isto
rija ir nuolatinės paramos lietuviš
kai veiklai aprašymu. Iš anksto užsi
sakiusieji vardyną gaus už $15. Bū
siąs gausiai iliustruotas.

GEN. KONSULE jJUZE DAUŽ- 
VARDIENE savo amžiaus 70 m. pro
ga buvo pagerbta Čikagos Lietuvių 
Moterų Klubo surengtose vaišėse, 
kuriose buvo per 400 asmenų. Lie
tuvos garbės konsulę sveikino gu
bernatoriaus, apylinkės, Čikagos ar
kivyskupo kardinolo atstovai, o me
ninę programą atliko sol. A. Brazis, 
O. Mikulskienės kanklininkės iš Kle- 
velando ir debiutantės su tautiniais 
šokiais. Be visų konsulinių ir visuo
meninių patarnavimų, kuriuos su 
žmonos talka atlikdavo kons. a.a. 
Petras Daužvardis, o dabar Juzė 
Daužvardienė, ji turbūt buvo įtakin
giausias asmuo šiaudinukų menui at
kurti ir populiarinti (beveik 40 me
tų miesto mokslo muzėjuje būna 
{rengta lietuviška eglutė). Jau sep
tintoji lietuviškų valgių laida spar
čiai parduodama. Čikagos lietuvių 
organizacijos ypač vertina kons. 
Daužvardienę už jos dalyvavimą |vaL 
riuose renginiuose su taikliai pa
ruoštu sklandžiu žodžiu. Telefonu ir 
asmeniškai ji teikia daug žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius j konsulatą be
sikreipiantiems asmenims.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Edmonton, Alberta
GEGUŽINE, surengta Lietuvių 

B-nės pastangomis, įvyko liepos 22, 
sekmadienį, Vern’s ūkelyje, apie 10 
mylių į pietus nuo Edmontono. Bu
vo malonu sutikti senus draugus 
bei pažįstamus, pabuvoti gamtoje, 
pasiklausyti gražios lietuviškos bei 
populiarios muzikos, gerai perduo
tos garsiakalbiu, bei pasportuoti žai
džiant tinklinį ar beisbolą. Trošku
liui apmalšinti veikė bufetas, o pa
sportavus gryname ore alkiui apra
minti buvo paruošta puiki vakarienė 
(ačiū už pastangas Ritai Burbulevi- 
čiūtei ir Angelei Augytei). Nors 
oras buvo gana gražus, dalyvių ta
čiau buvo palyginti maža — apie 
40 asmenų. Retėja mūsų gretos, ar 
tik chroniška kaikurių apatija?

TEKLĖ KAIRIENE, ankstyvesnės 
imigracijos tautietė, mirė š.m. lie
pos 22 d., sulaukusi 82 metų am
žiaus. Velionė paliko nuliūdime sū
nų Bronių Edmontone, dukteris — 
Bernie Mallory ir Gloriją Tibbs — 
San Franciske, JAV, 8 anūkus ir 
vieną proanūkį. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. E. McCarty Park Memo
rial Chapel laidotuvių namuose lie
pos 24 d. Velionė palaidota liepos 
25 d. 500 km. į šiaurę nuo Edmon
tono, Spirit River miestelio kapuose. 
Nuoširdi užuojauta visai Velionės gi
minei. Dobilas

Vancouver, B.C.
“KARALIŠKAME TRAUKI

NYJE”. Liepos 22, sekmadienį, Van
kuverio ir jo apylinkių lietuvių Me
džiotojų ir Meškeriotojų Klubas 
"Bebras" suruošė savo nariams ir 
jų svečiams puikią išvyką gariniu 
traukiniu į Squamish miestelį. Jis 
yra apie 66 km į šiaurę nuo Van
kuverio, prie Hove Sound sąsiaurio 
krantų. Tos išvykos svarbiausia at
rakcija buvo “The Royal Hudson” 
turistinis traukinys, kurį traukė vie
nintelis S. Amerikoje išlikęs garinis 
garvežys. Tas traukinys 1939 m. ve
žiojo Kanadoje Anglijos karalių su 
karaliene ir nuo to laiko gavo var
dą “The Royal Hudson Nr. 2860”. 
Atsiradus dizeliniams garvežiams, 
“The Royal Hudson” buvo išimtas 
iš apyvartos. 1974 m. Jis buvo pa
grindinai atnaujintas. Dabar jo pa
grindinė stovėjimo vieta yra šiaurės 
Vankuverio geležinkelio stotis, iš 
kur tik vasaros metu vežioja gausius 
turistus į Squamish ir atgal.

Kelias iki ten eina palei Hove 
Sound krantus, kur matosi visokių 
rūšių laivų ir laivelių, daug miškais 
apaugusių salų ir snieguotomis vir
šūnėmis kalnų. Traukinys eina labai 
lėtu greičiu, nes jam tenka padaryti 
daugybę vingių ir pralįsti pro 6 tu
nelius. Turistams su foto aparatais 
čia geriausia proga padaryti retų ir 
įdomių nuotraukų. Neatsiliko ir 
“Bebro" klūbo nariai, dalyvaudami 
priziniame foto lenktyniavime. Nors 
tas traukinys turėjo apie 30 keleivi
nių vagonų, bet turistų buvo perpil
dytas, o kaikas ir visai į jį nepateko. 
Tik dėka mūsų klubo pirm. Vinco 
Skabeikio visi ekskursijoje dalyva
vę nariai rado rezervuotas vietas. 
“Bebro” narių tarpe matėsi ir sve
čių iš Hamiltono, Toronto, Edmon
tono.

Linksmi pašnekesiai, juokas ■ ir 
anekdotai skambėjo vagone lietuvių 
kalba ir 2 vai. kelionė atrodė per- 
trumpa. Nedideliam Squamish mies
tely vietiniai krautuvininkai, vieš
bučių, restoranų bei kavinių savi
ninkai jau laukė turistų. Ir lietu
viški “bebrai" sugužėjo į vieno vieš
bučio salę, kur, pasinaudodami pa
ruoštu bufetiniu stalu, skaniai pasi
vaišino.

Grįžtant namo klubo pirm. V. Ska- 
beikis su ponia pakvietė klubo na
rius pas save “atsigaivinimui”. Jie 
turi puikią rezidenciją V. Vankuve
ryje ant pat English Bay kranto. 
Už jų sodo tvoros — gražus paplū
dimys, kuris tuo metu buvo pilnas 
turistų.

Teko atsisveikinti malonius šei
mininkus ir, padėkojus už įspūdingą 
bei jaukią išvyką, skirstytis namu
čių link. V.

ŠYPSENOS
Atviras pasikalbėjimas

Dvi merginos, kurios rengia
si ištekėti, kalbasi apie savo su
žadėtinius.

— Manasis yra tikrai nepa
prastas; darbštus ir tvirto bū
do, žino ko nori ir Įvykdo ką no
ri.

— Maniškis — dar geresnis.

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai 

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

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

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

NIJOLE MAINELYTE ir ALGIS RUKŠĖNAS, susituokę Klevelande. Nuota
ka yra “Grandinėlės” šokėja, o jaunavedys — žurnalistas, parašęs knygą 
apie Simą Kudirką “Day of Shame” Nuotr. J. Garlos

DŽIAUGSMO IR NUOVARGIO DIENOS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

busų kelionių. Ilgai netrukus šis 
susibūrimas visus išbudino ir at
gaivino.

Baigiamosios iškilmės
Liepos 27 d. įvyko jaunų kū

rėjų vakaras, kuriame dalyvavo 
20 muzikų, deklamuotojų, dai
nininkų ir pan. Iš Kalgario, Ka
nados, Veronika Krausaitė la
bai gražiai paskambino piani
nu, o Regina Giniotienė iš To
ronto pasirodė su išraiškos šo
kiu. Tikrai Įdomiai pasirodė ne
senai iš Lietuvos atvažiavęs į 
Švediją Arkadijus Vinokuras, 
kuris įspūdingai atliko pantomi
mą.

Sekančią dieną Įvyko oficia
lus IV PLJ Kongreso uždary
mas ir studijų dienų nutari
mų paskelbimas. Paskaitą skai
tė Vincas Bartusevičius, kuris 
davė bendrą studijų dienų vaiz
dą, o Kęstutis Ivinskis kalbėjo 
vokiškai. Gabiją Juozapavičiū
tė savo paskutinę pareigą atli
ko kaip Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkė, su
pažindindama su naujuoju pir
mininku Gintaru Aukštuoliu.

Kalbėjo ir kiti, įskaitant vys
kupą A. Deksnį, kuris pranešė, 
kad neseniai gavo telegramą iš 
Šv. Tėvo, sveikinusio IV PLJ 
Kongresą.

PLB pirm. V. Kamantas svei
kino visus atvykusius ir taip pat 
įteikė PLB dovanėles tiems, 
kurie daugiausia prisidėjo prie 
IV PLJ Kongreso eigos, būtent, 
ruošos komitetui, PLJS pirm. 
Gabijai Juozapavičiūtei, studijų 
dienų prezidiumui ir visų kraš
tų atstovams.

Įspūdingoje uždarymo kon
certo programoje dalyvavo Ri
čardas Daunoras, Raminta 
Lampsatytė, Toronto “Volun
gė” ir Bostono etnografinis an
samblis. Tą vakarą kongreso 
dalyviai ir visi kiti, nuvykę į 
Frankfurtą, linksminos uždary
mo šokiuose.

Sekantį rytą įvyko gražios 
koncelebracinės Mišios, kuriose 
jaunimas įvairiais prasmingais 
būdais dalyvavo. Po Mišių jau
nimo kongresas baigėsi. Visas 
jaunimas liūdnais veidais pra- 
■»< • < > «■»< I «■»«> >«■»■>«■»<>«■»<  > «■»< I «i»< • «■»<>«■•
Jis irgi žino ko nori, bet atlieka 
tai ko aš noriu.

• Kantrybė yra kartus auga
las, bet jo vaisiai saldūs (vokie
čių priežodis).

Parinko Pr. Alš. 

dėjo atsisveikinti, tikėdamiesi 
vėl susitikti sekančiame — V 
PLJK — šiaurės Amerikoje.

Jaunimas pas popiežių
Nors jaunimo kongresas vi

siems paliko įvairių prisimini
mų, sudarė naujų draugysčių ir 
sustiprino jau anksčiau užmegz
tus ryšius, trisdešimts dviem 
jaunimo kongreso atstovam 
pats įspūdingiausias momentas 
buvo ne Anglijoj, ne Vokieti
joj, bet jau po oficialaus jau
nimo kongreso .uždarymo Ro
moje, kur netikėtai buvo gau
ta audiencija pas Šv. Tėvą Joną- 
Paulių II.

Rugpjūčio 1 d. jaunimas iš 
Šiaurės ir Pietų Amerikos, Ita
lijos, Didžiosios Britanijos, iš
kabinęs Lietuvos vėliavą Šv. 
Petro bazilikos aikštėje, ne
kantriai laukė šv. Tėvo at
vykimo. Mums paskirta vieta 
buvo priekyje, tik keliolika met
ru nuo šv. Tėvo sosto. Kai Šv. 
Tėvas priėjo, mus tuoj pat at
pažino ir net sustojo trumpai 
pasikalbėti su tais, kuriems te
ko garbė jam įteikti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso do
vanas. Jam trumpai paaiškino
me, kad ši delegacija yra at
vykusi iš jaunimo kongreso. Ji 
įteikė ir dovanas, kurių tarpe 
buvo trispalve apsiūtas IV PLJ 
Kongreso sveikinimas su visų 
kraštų atstovų parašais. Taip 
pat įteikėme audiniu apsiūtus 
visų IV PLJ Kongreso dalyvių 
parašus. Pati gražiausia dovana 
buvo didžiulė varinė lietuviškos 
kūrybos lėkštė, kurioje buvo 
įrašyta: “Pasaulio lietuvių jau
nimas sveikina Jus, šventasis 
Tėve”.

Tikimės, kad popiežius šiai 
gražiai dovanai ras vietą kur 
nors Vatikano rūmuose. Šie ke
li momentai mums visiems pa
darė didelį Įspūdį. Po to nieko 
daugiau nesitikėjome, juoba, 
kad buvome labai maža dele
gacija, palyginus su iš kitų kraš
tų atvažiavusiais. Iš tikrųjų Šv. 
Tėvas jau iš anksto buvb pasi
ruošęs šias delegacijas viešai 
pasveikinti. Nustebome, kai jis 
be jokio pasiruošimo mus ang
lų kalba susirinkusiai masei pri
statė, pasakydamas, kad jų tar
pe yra atvažiavusi lietuvių jau
nimo delegacija iš viso pasau
lio. Tada visiems lietuviams da
vė palaiminimą (“a special bles
sing to you and your people"). 
Tuo momentu, dar beveik ne
tikėdami, kad jis taip pasakė, 
mes augštai iškėlėm vėliavą ir 
sugiedojom Tautos himną.

Grįžome j “Villa Lituania”. 
Laukdama šios audiencijos, jau
nimo delegacija buvo apsisto
jusi šioje neįprastai gražioje 
vietovėje. Čia mus labai gražiai 
priėmė, vaišino ir aprodė Ro
mą. Nuoširdi padėka prel. L. 
Tulabai ir mons. Jonušui, kurie 
mūsų reikalais nuoširdžiai rū
pinosi.

Laima Beržinytė

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Šis planas bus įgyvendintas iki 
1983 m. ir tada kasmet valdžios 
išlaidas sumažins maždaug $2 
bilijonais. Apie 20.000 tarnauto
jų atsidurs privačių bendrovių 
valdose, joms pardavus valdiš
kąsias. Tokių valdinių bendro
vių Kanada dabar turi daugiau 
kaip 400. Numatytų parduoti 
sąrašas bus paskelbtas vėliau. S. 
Stevens taipgi planuoja kiekvie
nus tris iš valdinės tarnybos pa
sitraukiančius tarnautojus pa
keisti tik dviem naujai pasam
dytais. Tokiu būdu tarnautojų 
skaičius sumažės dar 35.000. 
Paskutinis sumažinimas 5.000 
bus įvykdytas 1983 m. įsaku 
valdžios įstaigoms savo štabus 
apkarpyti 17'/. Pasak S. Ste- 
venso, net 50% visų valdžios 
tarnautojų dabar priklauso kraš
to apsaugos, pajamų, pašto, 
RCMP policijos ir kalėjimų sky
riams. Jiems ir teks pagrindi
niai tarnautojų mažinimo ap
karpymai.

Ontario premjeras W. Davis, 
prieš išvykdamas į Kanados pro
vincinių premjerų konferenciją 
Kvebeke, paskelbė specialų pra
nešimą dėl Albertos bei Saska- 
Čevano naftos ir natūralių dujų 
kainų reguliavimo. Statinė ka- 
nadiškos naftos vietinei rinkai 
dabar parduodama už $13.75, 
kai tuo tarpu už užsienio naftą 
tenka mokėti nuo $20 iki $27. 
Kanados premjero J. Clarko vy
riausybė buvo prasitarusi apie 
kainų sulyginimą. W. Davis siū
lo, jeigu statinė naftos būtų pa
branginta daugiau kaip $2, su
daryti specialų valstybinį fondą, 
kurin atitinkamas sumas iš gau
to pabranginimo nukreiptų naf
tos bendrovės, ją parduodančios 
provincijos ir mokesčius gau
nanti federacinė vyriausybė. 
To fondo doleriai turėtų būti 
paskirstyti naftą perkančioms 
provincijoms. Albertos vyriau
sybė tautiniame palikimo fonde 
jau turi sutelkusi beveik $5 bi
lijonus iš gautų už naftą paja
mų. Pasak premjero W. Davis, 
29'/ to fondo sudaro iš Ontario 
už naftą gauti doleriai. Premje
ro W. Davis pasiūlymą, dar 
prieš konferencijai prasidedant, 
griežtai atmetė Albertos prem
jeras P. Lougheedas. Pasak jo 
aritmetikos, Alberta Kanados 
provincijoms nuo 1974 m. su
taupė $15 bilijonų, savo naftą 
parduodama žemesnėmis kaino
mis nei užsieninės. Tautinio pa
likimo fondan įnešti doleriai 
ateityje bus panaudoti kitoms 
pramonės šakoms, kai Albertoje 
išseks naftos šaltiniai. Kanados 
konfederacija yra suteikusi tei

Dar yra vietų šiose 
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sę provincijoms savo nuožiūra 
tvarkyti visus žemės turtus. 
Ontario premjero W. Davis ap
skaičiavimu, jeigu federacinė 
vyriausybė leis sekančiais me
tais padidinti naftos kainas $5 
už statinę, ją tiekiančios provin
cijos savo metines pajamas pa
sididins $2,2 bilijono, naftos 
bendrovės — $1,8 bilijono, Ka
nados iždas — $740 milijonų. 
Toks naftos pabrangimas inflia
ciją padidintų 2,2'/ ir beveik 
visiškai sustabdytų ekonominį 
Ontario provincijos augimą.

Montrealyje pasibaigė FLQ 
teroristų Jacques ir Louise Cos
sette-Trudel byla. 1970 m., siek
dami Kvebeku! nepriklausomy
bės, jie dalyvavo Britanijos pre
kybos atstovo J. Crosso pagro
bime, o kita FLQ grupė pagro
bė ir nužudė Kvebeko ministerį 
P. Laporte, šie įvykiai sukėlė 
vadinamąją spalio krizę, dėl ku
rios premjeras P. E. Trudeau 
buvo priverstas suspenduoti 
žmogaus teises šioje provincijo
je ir jon pasiųsti kariuomenės 
dalinius. Abu kaltinamieji su 
savo bendrininkais už J. Crosso 
gyvybę buvo išleisti užsienin. 
Praleidę ten 8 metus, su vaikais 
nutarė grįžti Montrealin ir pri
siimti atsakomybę už savo 
veiksmus. Kanadiečius nustebi
no teisėjo Y. Mayrando paskelb
ta neįtikėtinai lengva bausmė: 
dveji metai kalėjimo be vienos 
dienos, galimas bausmės dova
nojimas po 8 mėnesių. Užsie
niečio diplomato pagrobimas 
yra rimtas nusikaltimas. Laik
raščių vedamieji daugiausia pa
sisakė už Kvebeko valdžios ape
liaciją bausmei padidinti, bet to
kią mintį atmetė Kvebeko atsi
skyrimo nuo Kanados siekiantis 
šios prdvincijos premjeras R. 
Levesque. Šiuo klausimu bene 
paskutinį savo viešą pareiškimą 
prieš mirtį padarė ir J. Diefen- 
bakeris, taip pat siūlydamas 
apeliaciją. Būdamas advokatas, 
J. Diefenbakeris pabrėžė, kad 
Kanados įstatymai žmonių gro
bėjams numato nuo 8 iki 14) me
tų kalėjimo. Nepilnų dvejų me
tų bausmė panašiems žygiams 
skatins kitus FLQ teroristus, 
ypač tuo atveju, jei premjeras 
R. Levesque pralaimės referen
dumą Kvebekui atskirti nuo Ka
nados ir liberalų partijos bus iš
stumtas iš provincinės valdžios.

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo (ėjimo į 
patj save, gilesnio jsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir. pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKI V. JURGIS MATULAITIS
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TO RO N T O MONTREAL
Anapilio žinios

— Wasagoje pamaldos sekmadie
niais laikomos 10 ir 11 v. Ten gy
venančių lietuvių iniciatyva atnau
jinta Gerojo Ganytojo salė, kurioje 
sekmadieniais vasarą lietuviams lai
komos pamaldos. Prie šio darbo daug 
prisidėjo: P. Balčiūnai, V. Keeoriai, 
A. Sekoniai, P. Augaičiai. B. Urbe- 
lis. Už atliktą gražų darbą visų šias 
pamaldas lankančių vardu nuoširdi 
padėka.

— Parapijos šventovėje susituokė: 
Richard J. Dcvey ir Daina M. Misiū
nas. Christopher J. Slade ir Kristi
na S. žiobakaitė, Ričardas A. Paš- 
kauskas ir Ilona R. Jonušaitytė.

— Lietuvos Kankinių šventovei 
aukojo $350: A. J. Arštikaišiai; po 
$100: J. Giniuotis, J. O. Morkūnai 
(prisiminti motinai a.a. O. Leskaus- 
kienei), p. Senferienė a.a. V. Strei- 
to prisiminimui; $60: S. J. Joku- 
bauskai; $50: J.J. Pilipavičiai.

— Pamaldos: šį trečiadienį, 8 v.r., 
už a.a. Tamarą Kazakevičienę; sek
madienį; 10 v.r., už a.a. Juozą Si
monaitį, 11 v. už a.a. Joną Žėką; 
Wasagoje: 11 v. už a. a. Viktorą 
Kundrotą.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Čikagoje, Augustanos liuteronų 

ligoninėje, rugpjūčio 10 d. mirė ku
nigas Martynas-Anninas Kavolis, su
laukęs 81 m. amžiaus. Gimė 1897 m. 
lapkričio 14 d. Gargžduose, Kretin
gos apskr. Palaidotas xugp. 15 d. 
Betanijos kapinėse. Iškilmingose bu- 
dėtuvėse bęi ladotuvėse “Tėviškės" 
liut. par. šventovėje dalyvavo sep
tyni evangelikų kunigai: kun. kleb. 
senj. Ansas Trakis, kun. kleb. Jo
nas Juozapaitis, gen. supert, kun. 
Stasys Neimanas, supert. Povilas Di
lys kun. Kostas Burbulys, kun. Eu
genijus Gerulis (visi iš Čikagos) ir iš 
Toronto kun. kleb. Algimantas Ži
linskas. Atsisveikinimo žodį švento
vėje tarė taip pat lietuvių teisininkų 
dr-jos centro valdylbos vicepirm. Al
girdas Budreckas ir korp. "Neolitua- 
nia” filisterių vardu — Mečys Valiu
kėnas. Paliko liūdiničius: sūnų prof, 
dr. Vytautą Kavolį su šeima, dukrą 
Andrėją, tris seseris ir liūdinčią lie
tuvių evangelikų bendriją išeivijoje 
bei Lietuvoje.

V e 1 i o n i e s liūdi ypač Toronto 
lietuviai evangelikai, nes jis 1953- 
58 m. buvo vienas iš evang. klebonų 
Toronte, kuris aptarnavo ir Montrea- 
lio liet, evangelikus. Toronto Išga
nytojo parapijai velionies laidotu
vėse atstovavo jos lietuvis klebonas.

Kunigas dr. M. Kavolis baigės Tau
ragės mokytojų seminariją, vėliau 
VD universiteto teisės fakultetą, bu
vo prokuroru ir vyr. Lietuvos tribu
nolo prokuroro padėjėju, Lietuvos 
banko revizijos tarybos nariu, Kauno 
miesto tarybos nariu ir t.t. Aktyvus 
evangelikas, dėstė VDU evangelikų 
teol. fakultete teisę ir administra
ciją. Buvo Lietuvos ev. liut. konsis
torijos prokuroru.

Velionis aktyviai reiškėsi vi
suomenėje: buvo narys Liet, šaulių 
Sąjungos, "Neolituania” korp., tauti
ninkų sąjungos, Lietuvos vakarų są
jungos, politinių ir socialinių moks
lų instituto. Yra rašęs politiniais, 
teisiniais, kultūriniais ir religiniais 
klausimais.

M. Kavolis Berlyne tęsė teisės 
studijas, Tuebingeno universitete 
studijavo filosofiją ir teologiją, kur 
1948 m. gavo teisių daktaro laipsnį 
bažnytinės teisės srityje. Amerikos 
kontinente išlaikęs egzaminus, buvo 
įšventintas liuteronų kunigu LCA 
Bendrijos 1953 m. Klebonavo To
ronte, Collinsville, Ill., anglų tarpe 
Čikagoje ir iki pat pensijos profe
soriavo ev. kolegijoje Wisconsine. 
Būdamas pensininku aktyviai reiš
kėsi evangelikų $v. Rašto vertimo 
komitete bei benroj liet, veikloje 
Čikagoje.

— Pirmose pamaldose po atosto
gų, rugsėjo 2 d., 9.45 v.r., bus prisi
mintas Išganytojo parapijoje mūsų 
visų mylimas brolis Kristuje a.a. 
kun. Martynas Kavolis. A. Ž.

Lietuvių Namų žinios
— Vasaros metu yra gerokai su

mažėjęs LN sekmadienio popiečių 
lankytojų skaičius, nes daugelis yra 
išvykę atostogų arba stovyklauja.

— Šiuo metu LN vyksta įvairūs 
mažesnio pobūdžio vidaus ir išorės 
darbai: sutaisyta indams plauti ma
šina, atnaujinamos lauko durys ir kt.

— LN valdybos posėdis numaty
tas rugsėjo 6 d.

— Praėjusį sekmadienį popietėje 
dalyvavo 150 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: A. V. Vichkas iš Luc- 
beeko, V. Vokietija, Vytas Lukas, L. 
Paužuolis, V. Brizgys iš Čikagos, Ign. 
Slabšinskas, Morta Grigalavičicnė iš 
St. Pctersburgo, J. Burba, Rič. Ar- 
monas, G. Kizys su šeima iš Klcve- 
lando, Jonas Biliūnas iš Ohio, Salo
mėja Smaižicnė iš Hot Springs, Ark., 
J. Strclncvičius iš Winnipego, A. 
Knystauticnė iš Montrcalio, J. 
Ohaps su šeima iš Sudburio, Ed. 
Stungevičius iš Hamiltono, S. ir A. 
Talld su šeima iš Ošavos, Ontario.

NORINČIAM PERSIKELTI vyriš
kiui į Torontą išnuomoji! butą. Ra
šyti “Tž”, pažymint “Moteris”.
MIKOLAIN1S VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ruošiasi tuoktis Edvardas Ki- 

linskas su Angela Ferraro; Jennifer 
Dobilaitė su Robert Cary. Viktoras 
Mačiulis sumainė žiedus su Ann 
Fowler.

— Pakrikštytas Paulius Aleksand
ras, Algimanto Krašausko ir Doro
thy Tyance sūnus.

— A.a. Juozas Skėrius, 56 m., pa
laidotas iš mūsų šventovės Sv. Jono 
kapinėse. Paliko žmoną Oną.

— Mirė Lietuvoje Sofija Jurko- 
nienė, Antano ir Viktoro Norkų se
suo.

— Prisikėlimo parapijos vaidybos 
sambūrio narių susirinkimas šaukia
mas ši sekmadienį, rugpjūčio 26, 
1 v.p.p., posėdžių kambary. Maloniai 
prašoma visus “Fabijolės” aktorius 
dalyvauti.

— Vietnamo pabėgėlių reikalams 
per Prisikėlimo parapijos tarybos 
labdaros sekciją aukojo: S. A. Stui- 
kiai $740, J. B. Danaičiąi $500, B. 
V. Endzeliai $250, V. A. Marcinkevi
čiai $240, E. Senkuvienė $240, Pr. 
Skrupskas $240, J. Janušas, $200, P.
A. Vilimai $200, S. Leitienė $120, A. 
Diržys $100, T. Galinienė $100, J. 
Hirsh $100, V. Montvila $100, M. 
Petravičienė $100, L. Razgaitis $100,
B. Žutautas $60, J. Gustainis $50, E. 
Joninienė $50, G. P. Stauskai $50, 
A. Zalagėnas $50, S. Dervinienė $25, 
A. S. Dilkai $25, V. L. Kolyčiai $25, 
S. Olekienė $25, A. Baltrušaitytė 
$20, O. Dobaitienė $20, U. Genčių- 
vienė $20, A. Pranckevičius $20, K. 
Aranauskas $10, M. Bulvičienė $10, 
A. Vasiukevičienė $10.

— Parapijai aukojo Ona Skėrienė 
savo a.a. vyro Juozo prisiminimui 
$1,000, A. R. Puidokai $250.

— Wasagos stovyklavietėje sekma
dieniais Mišios — 11 v.r. Bus Mišios 
ir rugsėjo 2, sekmadienį, 11 v.r.

— Kun. Jonas Longas viešėjo mū
sų parapijoje, talkindamas sielova
dos darbe. Kun. St. Kulbis, SJ, pra
ėjusį sekmadienį atnašavo Mišias 
mūsų šventovėje.

— Mišios: šeštadieni 8 v. už Aušrą 
ir Antaną Sapijonius, užpr. T. Rai
nienė, 8.30 už Apoloniją ir Joną Mi
liauskus, užpr. O. A. Jakimavičiai, 9 
v. už Eleną Laurinavičienę, užpr. M. 
S. Putrimai, 9.20 už Karoliną Priš- 
čepionkienę, užpr. J. Priščepionka; 
sekmadienį 8 v. už Joną Žėką, užpr. 
M. žėkienė, 9 v. už Ireną Gurevičie
nę, užpr. A. Gurevičius, 10 v. už 
Alfonsą Čižiką, užpr. E. Cižikienė, 
11.30 už parapiją, 8.30 v.v. už Ju
liją Racevičienę, užpr. B. K. Čepai
čiai.

PADĖKA
Liepos 8 d. į mano naują butą pradė

jo rinktis žmonės — beveik visi pil
nomis rankomis. Ilgai nesusigau- 
džiau, kas čia vyksta. Pagaliau pri
gužėjo pilnas namas mielų tautie
čių, būtent, torontiškių pasveikinti 
manęs naujai atsikrausčiusiai iš 
Hamiltono į Torontą! Koks malo
nus jausmas apėmė, išreikšti žo
džiais neįmanoma: tik neša, krauna 
ant stalo visokias gėrybes, merkia 
rožes, puošia, šeimininkauja, o mu
zikantai ruošiasi groti.

Pirmi padėkos žodžiai priklauso 
gerb. klebonui kun. Augustinui Si
manavičiui už pašventinimą mano 
mielo kampelio, būtent, “condomi- 
niumo". Ačiū, ačiū labai.

Sunku išreikšti, kiek esu dėkinga 
mūsų visų gerbiamam ir mielam 
Vladui Dauginiui su ponia už nuo
stabų mokėjimą viską sutvarkyti ir 
pravesti, t.y. vadovauti visame po
būvyje. Nuoširdžiai dėkoju p. Bubu- 
lienei už maistą bei gardumynus, ku
rių prikrovė pilną stalą per pusva
landį. Labai esu dėkinga. Dėkoju 
KLB Toronto apylinkės pirmininkui 
Algiui Juzukoniui už dalyvavimą ir 
svečių vardu tartą sveikinimo žodį.

Mieliem svečiam giedant ‘‘Ilgiau
sių metų”, ašaros man pasipylė iš 
akių. Tiek buvau susijaudinusi, kad 
padėkoti neįstengiau kaip priderė- 
ro. Už tai dabar dėkoju visiems iš 
širdies gelmių. Ypatingai dėkoju už 
atskiras dovanas ir sudėtinę brangią 
dovaną, o labiausiai už taip šiltą 
priėmimą: klebonui kun. Augusti
nui Simanavičiui, p. Baleišienei su 
dukra Diana, p.p. Borysam, p.p. Bu- 
buliam ir sūnui Edvardui, p.p. Bu- 
meisteriam, p.p. Dauginiam ir sūnui 
Valiui, p.p. Delkam, p.p. Dovidai- 
čiam, p.p. Drcšcriam ir sūnui Ričar
dui, p. Juzukoniui, p.p. Kojcliam, p. 
Kvedarienei, p. Liūdžiui, p.p. Luko
šium, p.p. Macijauskam, p.p. Ruk- 
šoin, p.p. Šturmam, p.p. Zander.

Be galo dėkinga esu savo mie
liems vaikams — dukrai Silvijai ir 
sūnui llolandui už pastangas šioje 
staigmenoje ir už brangias įkurtu
vių dovanas.

Brangūs svečiai, jūsų parodyto 
draugiškumo bei nuoširdumo nieka
dos nepamiršiu.

Su pagarba,
Jūsų Joana Budnikienė

REIKALINGA KŪDIKIO SAUGO
TOJA (baby sitter), ateinanti j na
mus nuo rugsėjo men. 1 d. Humber- 
crest Blvd. (Jane & Bloor rajone). 
Skambinti tel. 7G7-1254 Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIA1
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tcl. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Toronto “Gintaro” ansamblio dainininkės Karavano metu Prisikėlimo parapijos salėje, kur buvo “Vilniaus” pavil
jonas. Iš kairės: D. Jokūbaitytė, R. Gustainytė, B. Nakrošiūtė, A. Biretaitė, 2. šilininkaitė, S. Zenkevičiūtė, L. 
Kaminskienė, R. Kaminskaitė, D. Vitkutė, L Vitkienė. Rugpjūčio 11-19 d.d. jos dalyvaus "Tautų festivalyje” 
Winnipege. Nuotr. Romo Puterio

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
PLGS suvažiavimas Įvyks rug- talpose. Posėdžiai ir paskaitos 

sėjo 1-2-3 d.d. Toronte, Kana- bus “Tudor” salėje — mezza-
doje. Išsiuntėme asmeninius pa
kvietimus visiems, kurių turė
jome adresus, o taip pat skelbė
me visuose laikraščiuose. Lau
kiame gausaus jūsų dalyvavi
mo. Visas paruošimas eina prie 
galo, o svarbiausia laukiame jū
sų žinios ar dalyvausite. Mums 
tai svarbu, nes iki rugpjūčio 31 
d. viešbučiui turime pateikti 
skaičių dalyvių, kad jis žinotų 
kiek vietų paruošti pokyliui. 
Todėl prašome tuojau parašyti 
ar paskambinti telefonu.

Taip pat daugelis teiraujasi, 
kaip su benzinu Kanadoje. Čia 
jokios problemos nėra. Važiuo
kite i Kanados žemę ir gausite 
be jokios eilės visokios rūšies 
benzino dieną ir naktį.

Kreiptis į PLGS sekretorių 
dr. A. Barkauską, 64 Ellesmere 
Rd., Scarborough, Ont. MIR 
4C2, Canada. Tel. (416) 444- 
6117.

Kviečiama ir visuomenė
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

S-gos suvažiavimas vyks Toron
te, “Royal York” viešbučio pa-

PALAIDOTAS 
MIN. ŠKIRPA

Š. m. rugpjūčio 18, šeštadie
nį, 3 v. p. p., Vašingtone mirė 
a. a. Kazys Škirpa — pirmasis 
Lietuvos kūrėjas-savanoris, ka
rininkas, diplomatas, min. pir
mininkas (sukiliminės vyriau
sybės). Velioniui buvo daroma 
inkstų operacija, kurios jo šir
dis neatlaikė.

Velionis buvo 84 metų am
žiaus (gimęs 1895. II. 18) Narna- 
jūnų k., Saločių vis., Biržų aps. 
Mokslus ėjo Latvijoje, Rusijoje, 
Šveicarijoje, Belgijoje. Aktyviai 
reiškėsi Lietuvos nepriklauso
mybės kovose, dalyvavo politi
niame jos gyvenime kaip kari
ninkas ir kaip diplomatas. Pra
sidėjus II D. karui, velionis siū
lė Lietuvos vyriausybei pasinau
doti proga ir kariniu žygiu atsi
imti Vilnių. Vokiečių okupaci
jos metu bandė paveikti Vokie
tijos vyriausybę, kad duotų Lie
tuvai nepriklausomybę, organi
zavo Lietuvių Aktyvistų Frontą, 
bet vokiečių Gestapo buvo su
imtas ir kalinamas. Po karo per
sikėlė į Airiją, vėliau — į JAV, 
kur dirbo kongreso biblioteko
je. Pasitraukęs į pensiją, rašė 
atsiminimus.

Jurgis Dementavičius, akty
vus chorų narys, lietuviškos 
veiklos dalyvis, sunkiai serga 
Our Lady of Mercy ligoninėje.

Vanda Gylienė, buvusio gen. 
Lietuvos konsulo V. Gylio žmo
na, jau daugiau kaip mėnuo ser
ga Women’s College ligoninėje.

PENSININKE, jeigu esi labai vieni
šas, rašyki: General Delivery, Hamil
ton, Ont. L8N 3AI.

PARDUODAMAS namas Kaune — 
naujai pastatytas, erdvus, trijų mie
gamųjų su garažu ir dideliu kiemu. 
Skambinti Toronte Mr. Van Houten 
(9 v.r. — 5 v.p.p.) tel. (416) 862-7020.

F O T O G R A F A S. 
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
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. SI MIN K E VI CI E N ft. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Narutis. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje. 

nine augšte (naudoti pagrindinį 
keltuvą).

Suvažiavimo atidarymas ir 
pagrindinė paskaita “Medicina 
senajame Vilniaus universitete” 
bus rugsėjo 1 d., 2.30 v.p.p. 
Paskaitą skaitys jaunesniosios 
kartos akademikas dr. Ramūnas 
Kondratas, medicinos istorijos 
specialistas, vienas iš direktorių 
Smithsonian institute, Vašing
tone. Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti į suvažiavi
mo atidarymą ir pagrindinę 
paskaitą.

Primename kolegėms ir ko
legoms — medikų draugijos na
riams, kad bilietus į balių rei
kia įsigyti ligi rugpjūčio 28 d., 
nes viešbutis reikalauja iš anks
to garantuoto dalyvių skaičiaus. 
Gausiai dalyvaukime patys ir 
neužmirškime pasikviesti sve
čiais savo artimuosius ir drau
gus, kurie taip pat bus mielai 
laukiami baliuje. Baliaus reika
lais kreiptis į dr. J. Sungailą 
tel. 239-1047.

Ligi malonaus pasimatymo.
Rengėjai

Viešojoje Runnyniede biblio
tekoje nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. 
vyksta dail. Genės Valiūnienės 
emalinių piešinių paroda. Auto
rė Toronto lietuvių visuomenei 
yra jau gerai žinoma, nes yra 
jau dalyvavusi įvairiose paro
dose.

Spaudos balių Londono, Ont., 
lietuviai rengia š.m. rugsėjo 22 
d. Meninę programą atliks du 
Toronto jaunimo vienetai. Pla
čiau bus sekančiame “Tž” nu
meryje.

Lietuvių iškilmės Kanados 
Kankinių šventovėje Midlande 
įvyko rugpjūčio 12 d. Daly
vavo labai daug tautiečių. Gau
siai dalyvavo žmonės iš Toronto, 
vienas autobusas atvyko ir iš 
Hamiltono.

A. a. J. Diefcnbakeris, buvęs 
Kanados min. pirmininkas, bu
vo prisimintas pamaldose Lietu
vos Kankinių šventovėje. Jis 
1962 m. rugpjūčio 15 d. oficialiu 
aktu pripažino Baltijos valsty
bių konsulus ir įrašydino į ati
tinkamą užsienio reikalų minis
terijos sąrašą. 1960 m. rugsėjo 
26 d. velionis pasakė garsiąją 
kalbą Jungtinių Tautų visumos 
posėdyje, kurioje iškėlė ir Bal
tijos valstybių pavergimą.

Mons. K. Dobrovolskis iš lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje lankosi pas savo gimi
nes Toronte. Rugpjūčio 19, sek
madienį, laikė pamaldas Lietu
vos Kankinių šventovėje ir pa
sakė pamokslą. Rugpjūčio 26, 
sekmadienį, laikys pamaldas 
Hamiltono AV šventovėje, po 
to dalyvaus LKM Akademijos 
suvažiavime Čikagoje.

Spaudos rėmėjai. Dr. A. Šid
lauskaitė iš Otavos atsiuntė $30 
auką ir rėmėjos prenumeratą 
$20. V. Gruodis iš Šveicarijos 
atsiuntė $25 auką. Visiems dė
kojame už duosnią paramą.

Lietuviškos vestuvės. Rug
pjūčio 18 d. Lietuvos Kankinių 
šventovėje, susituokė stud, dok
torantas Andrius Paškauskas ir 
Ilona R. Jonušaitytė iš Oakvil- 
lės. Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. P. Ažubalis, koncelebruo- 
jant kun. B. Mikalauskui, OFM. 
Pamaldų metu giedojo “Volun
gė”, vadovaujant muz. D. Vis- 
kontienei ir vargonais palydint 
muz. E. Krikščiūnui. Vestuvinė 
puota Įvyko Prisikėlimo par. sa
lėje. Visi džiaugėsi gražiomis 
lietuviškomis vestuvėmis, kurio
se dalyvavo artį 300 svečiu.. Jau
nasis, baigęs Toronto universi
tetą, ruošiasi toliau moksliniam 
darbui, o jaunoji Ilona, sėkmin
gai dirbusi Westono ligoninėje 
kaip dietos specialistė, prieš pat 
vestuves gavo paaugštinimą 
Kičenerio mieste.

Adelė Abromaitienė, Mairo
nio šešt. mokyklos mokytoja, 
Kanados parodoje turi savo me
no dirbinių parodą. Kaip ir 
kiekvienais metais, žiūrovų su
sidomėjimas ir paklausa jos 
džiovintų lapų darbais yra dide
li. Rūdiniai išstatyti “Crafts 
and Arts” pastate (iėjus pro 
Dufferin vartus, pirmas pasta
tas dešinėje).

A. Rinkimo vadovėliai “Ar 
kalbate lietuviškai?” gaunami 
Kanadoje ir JAV-se pas platin
tojus arba tiesiai iš centrų. Ka
nadoje rašyti: “Ar kalbate lie
tuviškai?”, 1011 College St., 
Toronto, Ont., M6H IAB. JAV- 
se: LB švietimo taryba, c/o Mr. 
B. P. Juodelis, 812 Plainfield 
Road, Downers Grove, 111. 
60515, USA.

Patogumo dėlei pertvarkytos 
vadovėlių kainos, kurios dabar 
yra tokios: vadovėlio $4, darbo 
sąsiuvinio A — $2; visos kitos 
knygelės po $3. Viso komplek
to kaina $15 (ne $14.80, kaip 
buvo anksčiau).

Cekoslovakų demonstracija, 
prisimenant šio krašto okupa
cijos sukaktį, įvyko rugpjūčio 
21 d., 7.30 v.v., Nathan Philips 
aikštėje, prie miesto savivaldy
bės rūmų. Dalyvauti buvo pa
kviestos ir kitos tautybės, jų 
tarpe ir lietuviai.

P. Kutas, gyv. Belgijoje, krei
pėsi į “TŽ” redakciją, prašyda
mas priminti Belgijoje gyvenu
siems tautiečiams, kurie dar 
skolingi, grąžinti jam skolas. 
Vienas tokių esąs Leopoldas 
Mikisz, kurio adresas nežino
mas.

Daugiakultūrė diena. Rugpjū
čio 17 d. Kanados parodos di
rektoriai suruošė daugiakultū- 
rę dieną. Pietūs įvyko naujaja
me Queen Elizabeth pastate. Da
lyvavo apie 300 kviestų svečių. 
Iš lietuvių atsilankė: KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, Lietuvių Namų ir “Pa
ramos” valdybų nariai — St. 
Kuzmas, V. Aušrotas, A. Pace- 
vičius, “Speak-Up” red. G. Ur
bonas, kitų lietuviškųjų organi
zacijų ir meno vienetų atstovai 
— J. Karpis, S. Leparskienė, A. 
Byszkiewicz-Dargyte, p. Jankai- 
tienė ir “TŽ” atstovavę — V. 
Matulaitis ir St. Dargis.

Pagrindinę kalbą pasakė 
CHIN radijo pirm. J. Lombardi. 
Kalbos pradžioje pareiškė, kad 
daugiakultūriškumas nekuria 
getų, bet padeda imigrantams 
lengviau įsijungti į Kanados gy
venimą. Žodis “daugiakultūriš
kumas” nebuvo žinomas nei 
mėgstamas. Lietė ne tik savo, 
kaip italo, bet ir kitų etninių 
grupių gyvenimą. Po karinės 
tarnybos II D. kare baigė muzi
kos studijas ir pradėjo muziko- 
menininko karjerą. Keletą kar
tų teko keisti radijo stotis, nes 
po kurio laiko būdavo nutrau
kiamos sutartys, kol pagaliau 
buvo leista įsteigti daugiakultū- 
rę radijo stotį CHIN. Šiuo metu 
stotis transliuoja programas 32 
kalbom. Torontas turi 2.5 mil. 
gyventojų. Pusė jų yra nepran- 
cūzai ir neanglai. CHIN radijo 
stotis, metiniai piknikai Toron
to saloje, Karavanas, etninė 
spauda, sportas ir kita kultūrinė 
veikla ir yra neatskiriama šian
dieninio Toronto gyvenimo da
lis. Prisiminė ir pirmąjį Kana
dos federacinės valdžios daugia- 
kultūrių reikalų min. dr. Hai- 
dasz, citavo ir buv. Kanados 
min. pirm. Diefenbakerį, kuris 
jau 1946 m. kėlė kanadiečio lei
siu klausimą. Padėkojo Kanados 
parodos direktoriams už pirmą 
sykį suruoštą daugiakultūrę 
dieną. Parodos prez. Win. Allen 
paminėjo, kad tokia diena bus 
rengiama kiekvienais metais. 
Pabaigoje Lombardi buvo apdo
vanotas auksiniu parodos meda
liu už nuopelnus daugiakultūrė- 
jc veikloje. Programą praneši
nėjo parodos dir. ir miesto tary
bos narys Ari. Eggieton. St. D.

Jūrų šaulių gegužinė buvo sureng
ta rugpjūčio 19, sekmadienį, Skrui- 
bių ūkyje. Metinė skautų stovykla 
buvo surengta “Baltijos” vasarvie
tėje prie Lac Silvere. Sekmadieniais 
joje pamaldas laikė kun. J. Aranaus
kas, SJ.

“N. Lietuvos” redaktorius Pr. 
Paukštaitis išvežtas į ligoninę — pa
juto širdies negalavimų. Jonas Nar
butas tebėra “Royal Victoria” ligo
ninėje. M. Grinkienė jau grįžo į na
mus. A. a. Antanas Kazakevičius 
staigiai mirė ir palaidotas Cote dės 
Neiges kapinėse iš AV šventovės.

Dalyvavę jaunimo kongrese ginta- 
riečiai ir kiti laimingai grįžo Mont- 
realin. patenkinti savo kelione ir ak
tyviu dalyvavimu kongreso progra
moje. Gražiai pasirodė “Gintaro” an
samblis, vadovaujamas Rasos Lu- 
koševičiūtės, kongreso koncerte Bri
tanijos Londone. Jo klausėsi apie 
1500 asmenų. Šiam pasirodymui mu
ziką paruošė Algis Lapinas, o dai
nas — Ina Kličienė.

N. Pradėtosios Marijos seselės 
rugpjūčio 4 d. išvyko į centrinius 
vienuolijos namus Putname, Conn., 
kur atlikb metines rekolekcijas. Grįš 
Montrcalin rugsėjo mėnesį.

Kun. St. Kulbis, SJ, kapelionavęs 
dvi savaites skautų stovykloje Ro
muvoje prie Toronto, sugrįžo į Mont- 
realj.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

i m%r= KIŪNTREfiUŪ LJETL1UJU 
UTASI HREDJTŪ UWJJfl '
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 12.0 %
Taupomąsias s-tas 10.0 % Nekiln. turto 11.25%
Pensijų planas 9.5 % čekių kredito 14.0 %
Term. ind. 1 m. 10.5 % Investacines nuo 12.5 %

Duoda nemokamą gyvybės apdrau 
iki $2,000 už taup. s-fos sumas.

idą Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Dr. A. Štromas, kviečiamas 
Toronto universiteto, š.m. spa
lio mėnesį lankysis Toronte. 
Neseniai išėjo iš spaudos jo 
knygelė apie disidentus “Who 
are the Soviet Dissidens?” 19 
psl. Ji gaunama šiuo adresu: 
P. van den Dungen, School of 
Peace Studies University of 
Bradford, Bradford BD7 1DP, 
England.

Ncilos Poscente vestuvėse 
rugp. 18 d. Thornhill dalyvavo 
keliolika lietuvių iš JAV: A. 
Bortkevičienė, J. Bortkevičius 
su žmona, Saulė Daubarienė- 
Šmaižytė su sūnumi ir dukra, J. 
Šmaižys su žmona. Neilos Pos
cente motina yra Liucija Šmai- 
žytė, kurios tėvai seniau gyveno 
Winnipege. Neila ištekėjo už 
kitataučio.

Svečiai. “TŽ” redakcijoje iš 
Britanijos Nottinghamo lankėsi 
Antanas Perminąs, lydimas to- 
rontietės p. Skilandžiūnienės, ir 
paliko auką spaudai. — Iš Aus
tralijos Hobarto lankėsi And
rius Jankus su žmona. — Iš Ha
miltono lankėsi p.p. Palmeriai 
su giminaite viešnia iš Lietuvos 
ir apžiūrėjo Anapilį. Svečiai pa
liko auką spaudai.

Vietoje gėlių a.a. Jono Ka
činsko atminimui aukojo “T. Ži
buriams” po $10: Jūratė ir To
ny Smith, Felicija ir Vytas 
Venskcvičiai, Zigmas ir Marija 
Kalvaičiai, Justinas ir Lionė 
Venslovaičiai, Juozas Venslovai- 
tis. — Vietoje gėlių a.a. Elzbie
tos Kaunienės atminimui B. K.

Old Mill Tailors
Vyriškų ir moteriškų drabužių 

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

“Lito" valdyba specialiame posė
dyje liepos 31 d. pakėlė palūkanas 
už įvairias sąskaitas. Už taupomąsias 
sąskaitas bus mokama 10% už visą 
šių metų antrąjį pusmetį, t. y. nuo 
liepos 1 d. Už vienerių metų termi
nuotus indėlius "Litas” dabar moka 
10.5% (palūkanos prirašomos balan
džio 15 ir spalio 15 d.). Liepos mė
nuo užbaigtas su $8.81 mil. balansu 
(1978 liepos mėn. buvo $8.20 mil.) 
ir 1845 nariais (1787). R. P.

“The Saturday Star" 1979. VIII. 11 
pirmame puslapyje išspausdino ilgą 
straipsnį “New rules sting ex-So- 
viets", kuriame jo autorius Robert 
Dykstra išdėsto naujojo Sov. Sąjun
gos pilietybės įstatymo poveikį į da
lį Kanados piliečių. Jame autorius 
pateikia lietuvių, ukrainiečių ir kitų 
tautybių žmonių pareiškimus, kriti
kuojančius Sov. Sąjungos piliėtybės 
įstatymą. Esą jis išleistas ypač bu
vusiems Sov. Sąjungos gyventojams 
pagąsdinti, kad 1980 m. olimpiados 
proga nebandytų rengti kokių nors 
demonstracijų. Prie straipsnio pri
dėta didelė nuotrauka Dainos Kerbe- 
lytės-Vasiliauskienės, jos vyro A. 
Vasiliausko ir jų sūnaus. įraše po 
nuotrauka sakoma, kad Daina bando 
iškviesti savo tetą iš Lietuvos jau 
10 metų, bet vis nesėkmingai. 
Straipsnio pareiškimuose reikalau
jama Kanados valdžios intervenci
jos ir sovietų įsipareigojimo res
pektuoti Kanados pilietybę.

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

I. B.

Žutautai aukojo “Tž” $15, Sa
lomėja ir Pranas Pargauskai 
$20: — A.a. Eduardo Zabielos 
atminimui vietoje gėlių aukojo 
"TŽ“ V. ir N. Kuprevičiai, A. ir 
N. Kuprevičiai. — A.a. Jono ši- 
leikio atminimui vietoje gėlių 
aukojo “TŽ” po $5: p.p. Bart- 
kai, F. Seibutis, S. Čeponis, F. 
Timukas iš Sarnijos, Ont.

Salome šmaižienė iš Hot 
Springs, Arkansas, lankėsi “Tž” 
redakcijoje ir papasakojo apie 
aktyvų lietuvių gyvenimą minė
toje gyvenvietėje. Ji yra lietu
vių radijo programos vedėja, 
parūpinanti vietos lietuviams 
ypač kultūrinių dalyki) — muzi
kos, dainų, paskaitų, poezijos ir 
pan. Be to, ji bendradarbiauja 
ir lietuvių spaudoje.

Ateitininkų stovykla, sureng
ta šią vasarą Wasagoje, išleido 
rotatoriumi spausdintą laikraš
tėlį “Wasagos veidrodis”. Jį pa
ruošė redakcinis kolektyvas: re
daktorės Bernadeta Abromaity
tė, Dana Čepaitė; padėjėjos — 
Rita Beržaitytė. Rūta Sadaus
kaitė, Renata Mikėnaitė; pata
rėjai — Marijus Gudinskas, Si
gita Černiauskaitė, Ona Jurė
naitė. Liakraštėlyje išspausdin
tas sotvyklautojų ir vadovų są
rašas, stovyklautojų pasisaky
mai, eilėraščiai, rašinėliai ir 
daug iliustracijų. Viršelis — B. 
Abromaitytės.

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


