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Du frontai
Artėja Lietuvos okupacijos 40 metų sukaktis. Birželio 

penkioliktoji sovietiniam užpuolikui bus pergalės bei 
džiaugsmo diena, bet Lietuvai — didžio liūdesio sukaktis. 
(PLB valdyba birželio 15-tąją paskelbė maldos bei susi
kaupimo diena). Ji primins fizinės-karinės jėgos triumfą ir 
lietuvių tautos pralaimėjimą. Taip atrodo dalykai žiūrint j 
faktus, Įvykusius prieš 40 metų, bet jie kitaip atrodo žiū
rint Į ateitį. Sovietinis užpuolikas, paglemžęs savo orbiton 
daugeli tautų bei kraštų, išaugo i fizinį-karini milžiną, pa
siekusį savo galybės viršūnę. Bet jis nebegali stiprėti, nes 
pasiekė ribą — tolimesni grobimai jam jau nebeina į svei
katą. Be to, juo daugiau tautų jis prarys, juo daugiau pa
vojų sutelks savo viduje. Tuo tarpu Lietuvai ir kitiems 
pavergtiesiems atsiveria perspektyva augštyn: jie nebeturi 
ko pralaimėti, nes pasiekė vergijos ribą. Kai pavergėjas 
ima silpnėti, pavergtasis pradeda stiprėti. Tokia jau istori
jos dialektika, kuri neišvengiamai pasitvirtins ir sovietinio 
milžino atveju. Tiesa, tas milžinas tebestovi ant kojų, yra 
stipriai apsiginklavęs, bet yra dalykų, prieš kuriuos gink
lai būna bejėgiai. Vienas tokių dalykų yra tautų kova už 
laisvę. Jos sunaikinti negali nė branduoliniai sprogmenys. 
Kol žmogus lieka žmogumi ir tauta lieka tauta, laisvės jė
gos niekas negali įveikti, o laisvės troškimo — užgesinti.

TAD mūsų tautos viltis iškovoti naują laisvę yra tvir
tai pagrįsta. Jos išsipildymas gali būti tolimas, bet 
tikras. Dėlto dabarties mūsų kovos nėra beprasmės. 
Visi mūsų žygiai už tautos laisvę stiprina bendrąjį ryžtą, 

ruošia vieną kartą po kitos naujiem užmojam, nenutrūks
tamai kovų grandinei. Tos mūsų dabarties kovos nėra kru
vinos, tačiau realios, jaučiamos, regimos ir išsirikiavusios 
dviejuose frontuose. Pagrindinis frontas yra pačioje Lie
tuvoje. Ten jis yra tylus, bet labai ryžtingas, netgi stebi
nantis tokiais žygiais, kaip Romo Kalantos ir kitų pana
šių šuoliai į ugnį, Simo Kudirkos šuolis į amerikiečių laivą, 
drąsios žmogaus teisių kovotojų kalbos teismuose, tikėji
mo gynėjų raštai, baltiečių memorandumas valdžioms . . . 
Jau vien pogrindinės spaudos buvimas rodo, kad yra stip
rus frontas prieš pavergėją. Prie to fronto priskaitytini ir 
tie, kurie tyliai pluša kultūriniuose bei švietimo baruose, 
stengdamiesi išlaikyti lietuviškąjį gyvastingumą. Frontas 
Lietuvoje yra panašus į ledo kalną vandenyne — matyti 
viršūnė, bet visa masė slepiasi gelmėje. Tai natūralus tau
tos veržimasis į laisvę, pasireiškiąs kartais dramatiškomis 
konvulsijomis, kurios rodo perdidelę įtampą, perdaug in
tensyvią kaitrą, galinčią nuvesti į žalingas apraiškas.

ANTRAS frontas yra išeivija. Šis frontas žinoma, nėra toks 
solidus nei savo kovotojų skaičiumi, nei ryžtingumu, 

x nei vieningumu. Kartais pasigirsta netgi balsų, esą 
išeivija bereikšmė. Bet tai perdėto nusivertinimo balsai. 
Jau vien tas faktas, kad sovietams labai rūpi išeivijos veik
la, rodo jos svorį. Tegu ta mūsų išeivija būna matuojama 
vieno milijono ar dar mažesniu skaičiumi, tačiau tai yra 
tautos dalis, kurios dauguma nori išlikti savo tautai ištiki
ma. Šalia apgailėtinų nutautimo reiškinių, yra daug didžiai 
patriotinių jėgų. Jos siekia to paties tikslo, kaip ir frontas 
Lietuvoje. Siekia, žinoma, kitais būdais, kartais net varžosi 
tarp savęs tautos laisvinimo fronte — kas geriau ir dau
giau padarys. Išeivijos fronto veikla dažnai būna partiza
niška, nekoordinuota, eikvojant! daug energijos saviko- 
vose. Bet tai šalutiniai reiškiniai, kurie nepaneigia bendro 
fronto, nes priešo spaudimas lygiai liečia visus. Norint iš
laikyti bendrą išeivijos frontą, tenka akyliai sekti pagrin
dinio fronto žygius Lietuvoje ir juos remti išeivijoje turi
momis priemonėmis. Jei pvz. ten kovojama už žmogaus 
ir tautos teises, reikia tai remti ir čia, pratęsti tą kovą į 
šiapus Atlanto. Jei ten kovojama už tikėjimo laisvę, reikia 
tęsti ją ir čia, išvedant bylą į tarptautinę viešumą. Jei anas 
frontas negali pasiekti tarptautinių institucijų bei konfe
rencijų, tai gali išeivijos frontas, žodžiu sakant, abu fron
tai vienas kitą papildo ir yra ilga tautos kova prieš sovie
tinę vergiją.

Pasaulio Įvykiai
DIDŽIAUSIŲ POLITINIŲ LAIDOTUVIŲ SUSILAUKĖ JUGO
SLAVIJOS diktatorius ir kompartijos vadas J. Tito, 1948 m. nu
traukęs satelitinius ryšius su Sovietų Sąjunga. Ligi to laiko jis 
buvo aiškus Maskvos garbintojas, rėmęs sovietus, kai jie su naciais 
dalijosi Lenkiją. Tada II D. karas jam buvo tik Vakarų imperia
lizmo apraiška, kol A. Hitleris nepradėjo savo žygio į Sovietų 
Sąjungą 1941 m. vasarą. J. Tito laidotuvėse dalyvavo sovietų kom
partijos vadas L. Brežnevas ir netgi komunistinės Kinijos H. Guo- 
fengas, bet jose nepasirodė JAV prez. J. Carteris, Kubos dikta
torius F. Castro ir Prancūzijos prez. G. d’Estaingas. Aštresnės 
kritikos spaudoje susilaukė prez. J. Carteris, savo įgaliotiniu pa
siuntęs viceprezidentą W. Mondale, o pats įsijungęs į pirminių 
prezidento rinkimų vajų. W. •----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Kaip balsuos kvebekiečiai?
Kvebeko miesto suvažiavimii 

centre praėjusią savaitę susirin
ko 6.000 federacijos šalininkų, 
referendume pasiruošusių bal
suoti “ne”. Jų ten laukė “trys 
didieji” — Kanados min. pirm. 
P. E. Trudeau, Kvebeko libera
lų vadas C. Ryan ir buvęs šios 
provincijos premjeras J. Lesa
ge, dėl referendumo vėl grįžęs 
politikon. Pagrindinį žodį pran
cūzų kalba tarė P. E. Trudeau, 
dėl šio mitingo netgi atsisakęs 
dalyvauti Jugoslavijos prez. J. 
Tito laidotuvėse. Jis priminė 
kvebekiečiams, kad nepriklauso
mos sandraugos referendume 
didesnį patriotizmą parodys tie, 
kurie balsuos “ne” ir pasisakys 
už tolimesnę Kanados federaci
ją. Apie derybas dėl Kvebeko 
nepriklausomos sandraugos ne
gali būti nė kalbos, nes joms ne
pritarė ir nepritars Kanada. 
Pralaimėjimą referendumo 
“taip” šalininkams pranašavo 
ir C. Ryan, o J. Lesage aštriai 
puolė premjerą R. Levesque, 

referendumo autorių, kurį jam 
teko gerai pažinti, kai jis kadai
se buvo jo ministerių kabinete. 
Visi įspūdingai sugiedojo “O 
Canada”, visiškoje tamsoje už
sidegę degtukus ir žiebtuvėlius. 
Naujos vilties Kanadai teikia 
paskutinis viešosios nuomonės 
tyrimas, kurį buvo užsakęs 
prancūziškasis radijo ir televi
zijos CBC bendrovės tinklas. 
Viešosios nuomonės tyrimo 
centro duomenimis, 45,5% kve- 
bekiečių referendume žada bal
suoti “ne”, o 39.67 — “taip”. 
Likusieji 14,9% nesą apsispren
dę. Tos pačios institucijos 
ankstesniame tyrime “ne” ir 
“taip” šalininkai buvo išsirikia
vę beveik lygiomis.

Kanados Darbo Kongreso at
stovų suvažiavime Winnipege 
už federacinę Kanadą pasisakė 
ir NDP socialistų vadas E. 
Broadbentas. Jis reikalauja, kad 
min. pirm. P. E. Trudeau, įvy-

(Nukclta i 8-tą psl.)

Kovotojai už žmogaus teises pavergtoje Lietuvoje prie teismo rūmų Vilniuje 1979 m. Iš kairės prie sienos: Kas
tytis Matulionis, neatpažinta moteris, M. Jurevičius, kun. S. Tamkevičius, A. Terleckas, Algis Statkevičius, L. Ka
zakevičius, L. Sasnauskaitė, G. Rickevičius; sėdi: A. Andreika, R. Grigas, J. Volungevičius, K. Subačius

Siūlo peržiūrėti savo politika
Slovakų politikas ir ekonomistas apie ligšiolinę JAV-vių ir vakariečių Rytų politikę

Laisvojo pasaulio slovakų or
ganizacija “Slovak World Con
gress” leidžia savo biuletenį, 
pavadintą SIS (Slovak Informa
tion Service). Jame pateikiamos 
žinios apie žymesnius įvykius 
pasaulio slovakų veikloje, apie 
padėtį Slovakijoje. Kartais ja
me spausdinami aktualūs poli
tiniai straipsniai, š.m. balandžio 
mėnesio laidoje yra išspausdin
tas dr. Eugen Loeb straipsnis 
“The West and the Soviet 
Union”. Jo autorius yra Pasau
lio Slovakų Kongreso politinio 
skyriaus pirmininkas, buvęs 
Čekoslovakijos prekybos vice- 
ministeris ir Čekoslovakijos 
Banko direktorius, čia pateikia
ma jo straipsnio santrauka.

Visų pirma dr. E. Loeb siūlo 
sustabdyti ekonominę paramą 
Sov. Sąjungai, kuri yra realus 
Vakarų priešas. Prekyba su So- 
vietija turėtų ribotis abiem pu
sėm būtinais reikmenimis. Da
bar sovietinis blokas esą gauna 
40 bilijonų dolerių ar net dau
giau kredito. Šią sumą vakarie
čiai turėtų investuoti į savo pra
monės gamybą.

Kaikieno manymu toks vaka
riečių žingsnis būtų nenaudin
gas sovietų pavergtom tautom, 
nes priverstų kentėti nepritek
lius. Tačiau taip manantieji ne
turėtų užmiršti, kad ekonominė 
pagalba, teikiama sovietinio 
bloko kraštam, stiprina ekono
minę ir karinę Sov. Sąjungos 
galybę. Jei sovietų satelitai ne
gautų paramos iš Vakarų, Sov. 
Sąjunga būtų priversta pati 
teikti būtiną paramą ir mažinti 
karines savo išlaidas. Natūrali 
satelitinių kraštų opozicija so
vietams turėtų būti stiprinama, 
o ne silpninama vakariečių pa
ramos.

Kyla klausimas, ar JAV są
jungininkai Europoje pritartų 
griežtesnei politikai. Žinoma, 
kol JAV laikys Sov. Sąjungą 
tiktai galimu priešu, niekas ne
mažins savo prekybos su Sov. 
Sąjunga, bet jei JAV įžiūrės 
realų pavojų sovietiniame im
perializme ir atitinkamai pa
kreips savo užsienio politiką, 
neabejotinai ras pritarimą Eu
ropoje, kuri yra tiesioginėje 
Brežnevo doktrinos grėsmėje. 
Valstybės, kurios yra abejingos 
laisvei, rūpinasi tiktai trumpa
laike ekonomine nauda ir aklai 
remia savo priešą, neužsitarnau
ja Amerikos globos.

Vakariečių pasipriešinimas 
sovietiniam imperializmui mo
bilizuotų jo aukas — lenkus, 
vengrus, rytiečius vokiečius, 
slovakus, čekus, ukrainiečius, 
gudus, armėnus, baltiečius, 
azarbaidžaniečius ir kt. Sustip

rintas jų reikalavimas apsi
sprendimo teisės, paremtas va
kariečių pagalbos nutraukimu 
prispaudėjams, galbūt nesulauk
tu greit-.' drąrr. - .'ko. sprendi
mo, bet sustiprintų pavergtų 
tautų spaudimą laisvėjimo link 
ir primintų Kremliui neišspręs
tas problemas. Be to, galimas 
trečiasis pasaulinis karas nesi
ribotų vien rusų teritorija — 
paliestų visas tautybes, žmonės, 
kurie kenčia sovietinę vergiją, 
nenorėtų mirti už sovietų in
teresus.

Sovietai pilnai išnaudoja 
prieštaravimus tarp vakariečių 
politikos ir jų intresų, bet vaka
riečiai iki šiol nesugebėjo išnau
doti sovietiniame bloke esančių 
konfliktų. Mat, vakariečiai ne
įžvelgia skirtumo tarp galimo 
priešo ir realios grėsmės. Kol 
nesuprasime, kad Sov. Sąjunga 
yra imperialistinė valstybė, tol 
negalėsime planuoti ilgalaikės 

Kryžius, pastatytas 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui pami
nėti Vytogalos kaime, Šilalės rajone, pagal dail. A. Varno projektą, šis 
kryžius, gerai išsilaikęs, 1969 m. buvo nupjautas, nes stovėjo prieš mokyklą 
ir kliudė ateistams. Nuotraukoje matyti kampuose pasodinti 4 ąžuoliukai, 
dabar užaugę gražiais ąžuolais. Už 200 metrą nuo šio kryžiaus yra trans
atlantinio lakūno STASIO GIRĖNO gimtinė, kurioje tebegyvena tolima jo 
giminaitė. Iš senosios sodybos liko tik ūkiniai pastatai, visa kita — persta
tyta. 1969 m. gegužės 10 d. iš visų Lietuvos kampelių susirinkę kraštotyri
ninkai pastatė tarp 4 ąžuolų paminklinį akmeni Stasiui Girėnui

strategijos ir būsime priversti 
reaguoti į sovietų sudarytas tak
tines situacijas. O sovietai turi 
ilgalaikį planą, kuris ii’ sudaro 
sovietų pranašumą. Dęlto Sov. 
Sąjunga ir galėjo išaugti iš ant
raeilės galybės į didesnę galy
bę už Ameriką ir vakariečius. 
Taip, sovietai turėtų būti silp
nesni už JAV-bes ir jų sąjungi
ninkus, bet išėjo atvirkščiai dėl
to, kad vakariečių politikai iš
tisus 40 metų nesuprato istori
jos.

Minėtasis slovakų biuletenis 
tarp kitko pažymi, kad dabarti
nis JAV armijos gen. štabo vir
šininkas generolas Eduard C. 
Meyer Amerikos slovakų orga
nizacijos išrinktas “šių metų 
vyru” ir buvo pagerbtas specia
liame pokylyje “Sheraton Inn” 
viešbutyje Scrantone. Mat, ge
nerolo motina Cecilia Kosco bu
vo slovake. Tėvas Meyer buvo 
angliakasys. Išaugino 10 vaikų. 

Mondale netgi nepasisveikino, 
praeidamas pro šalį, su L. Brež
nevu ir jo užsienio reikalų min. 
A. Gromyka. Ilgos karjeros lai
kotarpyje J. Tito išgarsino jo 
nusisukimas nuo Maskvos, po
sūkis į Vakarų pasaulį, pasirin
kimas savito tautinio komuniz
mo, suorganizavimas vadinamų
jų neutralių tautų bloko, širdies 
gelmėse J. Tito buvo diktato
rius, 1955 m. išmetęs iš kom
partijos ir uždaręs į kalėjimą 
savo partizaninių kovų draugą 
Milovaną Djilą, kritikavusį nau
jąją privilegijuotų jugoslavų 
klasę, kuria tapo kompartijos 
nariai. Savo atsiminimuose M. 
Djilas teigia, kad J. Tito, kilme 
būdamas kroatu, save visada 
laikė jugoslavu. Marksizmo teo
riją jis buvo atmetęs, bet viešai 
neprisipažino. Laidotuvėse ne
buvo jokių religinių apeigų, ta
čiau M. Djilas mano, kad J. Tito 
niekada iš savo širdies visiškai 
nebuvo išrovęs religijos. Savo 
priešus jis bausdavo, bet vėliau 
nebandydavo jiems keršyti. Pil
nąja žodžio prasme J. Tito ne
buvo tikras komunistas, nes 
jam perdaug patiko kapitalisti
nis pasaulis su ištaigingais pre
zidentūros rūmais, vasarviečių 
rezidencijomis, nuosavomis 
jachtomis. Jugoslavijos valdy
mą dabar perėmė kolektyvinė 
prezidentūra, kuriai pakaitomis 
vadovauja kompartijos ir pro
vincijų vadai. Atrodo, Sovietų 
Sąjunga šiuo metu nebandys 
susigrąžinti Jugoslavijos savo 
orbiton, kol tebėra neišspręsta 
Afganistano problema.

Išlaisvino įkaitus
Arabų teroristų užimton Ira

no ambasadon Londone įsiveržė 
specialiai šiam tikslui paruoštas 
SAS dalinys, šio Special Air 
Service dalinio pradžia yra sie
jama su II D. karo veiksmais Š. 
Afrikoje. Įvykusiame susišaudy
me žuvo visi teroristai, išskyrus 
vieną suimtą ir vieną sužeistą. 
Britų kariams pavyko išgelbėti 
19 įkaitų. Žuvo tik du anksčiau 
teroristų nušauti įkaitai. Puoli
me buvo panaudotos savo spro
gimo garsu žmones paraduo
jančios granatos, kurios šiaip 
jiems nepadaro jokios žalos. Tos 
granatos betgi padegė teroristų 
padėtus sprogmenis ir uždegė 
ambasados pastatą. Staigus ir 
sėkmingas įkaitų išlaisvinimas 
pasaulio dėmesį vėl atkreipė į 
Irane tebelaikomus JAV diplo
matus. Teigiama, kad jie dabar 
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yra vežiojami iš vieno miesto į 
kitą, tačiau su tokia teorija su
tinka nevisi komentatoriai. Kai- 
kurie mano, kad JAV diploma
tai tebėra laikomi JAV ambasa
doje Teherane, nes jų iš savo 
rankų nenori paleisti studentai. 
Aštuonių išlaisvinimo operacijo
je žuvusių JAV karių palaikai 
pagaliau buvo grąžinti ir palai
doti Arlingtono karių kapinėse 
prie Vašingtono.

Susitiko vadai
Ganos sostinėje Akroje popie

žius Jonas-Paulius II susitiko su 
anglikonų vadu arkiv. R. Run- 
cie, šias pareigas pradėjusiu eiti 
vasario 25 d. Lig šiol Katalikų 
Bendrijos pokalbiai su angliko
nais vyko Vatikane ir pastaruo
ju metu buvo nutrūkę. Susitiki
mas Akroje atkreipė katalikų ir 
anglikonų dėmesį į misijas Afri
koje, kur kaip tik labiausiai 
reiškiasi šios dvi bendrijos, pas
tarajame dešimtmetyje padvigu
binusios krikščionių skaičių. 
Bendrame Jono-Pauliaus II ir 
arkiv. R. Runcie pareiškime bu
vo pabrėžta, kad atėjo laikas už
baigti katalikų ir anglikonų pra
eities nesutarimus. Esą visos 
krikščionių bendrijos turi rem
tis Kristumi, jeigu norima, kad 
jį išgirstų ir priimtų pasaulis.

Atidėjo derybas
Egipto prez. A. Sadatas ati

dėjo jokios pažangos nedaran
čias derybas su Izraeliu dėl ara
bų savivaldos vakarinėje Jorda
no pakrantėje ir Gazos juostoje. 
Hebrono mieste palestiniečiai 
nužudė ten apsigyvenusius šešis 
izraelitus, sužeidė 16. Atrodo, 
kad toje Jordano pakrantėje ga
li prasidėti atviras arabų sukili
mas, kurį vargu ar besustabdys 
nelegalūs Izraelio veiksmai — 
izraelitiškų kaimų steigimas, 
arabų vadų trėmimas, politinių 
susirinkimų uždraudimas, su
stiprinta spaudos cenzūra, nesi
skaitymas su Jungtinėmis Tau
tomis. Šia proga prisimintina, 
kad Ženevos konvencija nelei
džia svetimą teritoriją okupavu
siai valstybei jos kolonizavimo, 
o izraeliškų kaimų Jordano pa
krantėje ir Gazos juostoje jau 
yra nemažas skaičius. Jų steigi
mas įtagoja, kad Izraelis nė ne
galvoja pasitraukti iš tų okupuo
tų sričių. Tokiu atveju derybos 
su Egiptu yra beviltiškos ir be
prasmės, smukdančios prez. A. 
Sadato prestižą kitų arabų aky
se.
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“Pagarba Afrikai”
Dešimtį dienų trukusi popiežiaus kelionė

“Pagarba visai Afrikai” — 
taip apibūdino popiežius Jonas- 
Paulius II savo gegužės mėne
sio kelionę Į tą žemyną.

Iš 55 Afrikos valstybių 30 pa
laiko diplomatinius ryšius su 
Apaštalų Sostu. Daugelis jų iš
reiškė savo troškimą, kad po
piežius jas aplankytų, tačiau tai 
nėra Įmanoma. Popiežiaus ke
lionė buvo apribota šešiom 
valstybėm. Jos yra: Zairas, Kon
go liaudies respublika, Kenija, 
Gana, Augštoji Volta ir Dramb
liakaulio Krantas. Iš viso susi
darė 18.000 km. Popiežiaus ke
lionė, pasak jo paties, turėjo pa
skatinti visas didelio Afrikos 
žemyno tautas, kad su pasitikė
jimu bei ryžtu žengtų žmogiš
kos pažangos, taikos ir broliš
kumo keliu. Toji kelionė turėjo 
apaštalinį pobūdi. Kaip visuoti
nės K. Bendrijos ganytojas Šv. 
Tėvas norėjo viešai pripažinti 
ir padrąsinti jauną Afrikos Ka
talikų Bendriją, kuri sparčiai 
auga ir teikia daug vilčių.

Afrikos katalikai šio šimtme
čio pradžioje tesudarė vieną 
nuošimti viso pasaulio katalikų 
skaičiaus, o dabar pasiekė net 
8r/f ir turi per 52 milijonus ti
kinčiųjų. Visos Afrikos gyven
tojų tarpe katalikai sudaro 
127<. Trečdalis iš 16-kos tūks
tančių kunigų yra vietiniai, o 
vyskupų net 70% yra afrikie
čiai. Kardinolų afrikiečių jau 
yra 12.

Pilno gyvastingumo pavyzdį 
Afrikos K. Bendrijoje pateikia 
šešios valstybės, kurias popie
žius aplankė. Visos jos yra ek
vatoriaus zonoje. Dvi iš jų — 
Gana ir Kenija priklauso anglų 
kultūros sričiai o likusios ketu
rios — Augštoji Volta, Dramb
liakaulio Krantas, Kongas ir 
Zairas yra buvusios prancūzų 
kultūros įtakoje. Viena jų yra 
socialistinė. Visos yra jaunos, 
savo nepriklausomybę gavusios 
apie 1960 metus. Ir tikybiniu 
atžvilgiu jos yra jaunos: Gana 
ir Zairas šiais metais mini 100 
metų sukaktį nuo pirmųjų 
Evangelijos skelbėjų atvykimo, 
kitos dar turės palaukti tokios 
sukakties.

Trumpu laiku Afrikoje išpli
tusi Geroji Naujiena Zaire pa
siekė 50% visų gyventojų, Kon
ge — 30%, Ganoje ir Kenijoje 
po 17%, tuo tarpu Dramblia
kaulio Krantas su Augštąja Vol
ta katalikų turi tik 10%, nes į 
tuos kraštus pirmieji misijonie- 
riai nuvyko vos šio šimtmečio 
pradžioje. Nuo 1950 m. kiekvie
na šių 6 valstybių turi savo vie
tinę K. Bendrijos hierarchiją.

“Kai tėvas ateina, vaikai ne- 
bealkani” — sako senas afrikie
čių priežodis. Su tokiais nusitei
kimais šešių Afrikos valstybių 
katalikai sutiko šventąjį Tėvą 
Joną-Paulių II.

Mons. P. Jatulis

PADĖKA

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis
A+A

DAKTARAS
STASYS PACEVICIUS

po sunkios ligos mirė 1979 metų gruodžio 29 dieną. 
Palaidotas lietuvių Šv. Jono kapinėse Mississaugoje.

Giliame liūdesyje pasilikę, nuoširdžiai dėkojame 
giminėms, draugams, pažįstamiems bei organizacijų at
stovams, dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir paly- 
dėjusiems a.a. Velionį į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka kunigui klebonui P. Ažubaliui už 
maldas koplyčioje bei jautrų ir prasmingą žodį švento
vėje. Taip pat gili padėka kun. klebonui A. Simanavi
čiui, OFM, ir kunigui B. Pacevičiui, kartu atnašavusiems 
šv. Mišias.

Nuoširdžiai dėkojame solistams už įspūdingą gie
dojimą šventovėje — R. Strimaičiui ir V. Verikaičiui bei 
muzikui J. Govėdui už palydą vargonais.

Gili padėka už atsisveikinimo kalbas: J. R. Sima
navičiui, inžinieriui E. Čupiinskui, dr. M. Arštikaitytei- 
Uleckienei, ypač dr. J Sungailai už gilias mintis ir itin 
jautrius žodžius.

Nuoširdi padėka visiems už pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais ar per spaudą, užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėles ir gausias aukas Kanados Lietuvių 
Fondui bei kitoms organizacijoms.

Jūsų visų nuoširdumas teikė mums daug paguodos 
bei stiprybės.

Nuliūdę: žmona Janina, 
sūnus Algis ir dukros: 
Danutė ir Gražina su šeimomis

KRAUTUVĖS:

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

STASYS JUZĖNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su giminėmis
Vos kojas vilkdamas jau po 

10 v.v. grįžtu į viešbutį. Čia ran
du jau visą eilę laukiančių gimi
nių ir draugų, tad poilsiui nebu
vo laiko. Suėjom į gana didelį 
mano kambarį. Po 35 metų ne
simatymo kalbos tiek daug, kad 
nežinojom nė nuo ko pradėti. 
Pradėjom nuo pasikeitimo dova
nomis, nuo vienas kito atpažini
mo, nuo lietuviškų gėlių, skilan
džio ir šaltmėtinės ragavimo. 
Kitą dieną žadėjo pavėžinti po 
miestą ir užprašė pietums. Pasi
sakiau, kad 6 v.v. noriu pasinau
doti atsitiktinai sutiktų nuošir
džių akademikų palankumu ir 
būti prie sporto rūmų, kur jie 
pažadėjo man parūpinti kvieti
mą į Vilniaus universiteto su
kaktuvinį koncertą.

Pietavau pas giminių gimines 
Žirmūnuose. Šeima nedidelė — 
žmona gydytoja, vyras, rodos, 
inžinierius, vienas ar du vaikai. 
Įėjimas ir komunalinių butų iš
orė griozdiški, bet viduje gana 
geri baldai. Butai maži, be puoš
numo, be pasidabinimo stalo ir 
veidrodžio, maža prausykla. Vi
sur jaučiau lietuvišką nuoširdu
mą, rūpestį ir susimąstymą da
bartimi.

Artėjo 6 v. vakaro. Nors be 
galo buvo malonu vaišintis, kal
bėtis, bet jie suprato mano no
rus, nuvežė prie sporto rūmų ir 
laukė, kol aš gavau pakvietimą. 
Sporto rūmai gana puikūs, ne
toli Neries, gražioje apdailinto
je vietoje; šone padaryti šaligat
viai su medžių alėjomis. Tikrai 
Vilnius primena plokštelės dai
ną “Vilniuje žydi liepos”.

Sukaktuvinis koncertas
Prieš prasidedant Vilniaus 

universiteto koncertui, ilgoje 
poilsio salėje buvo išdėlioti pa
saulio universitetų sveikinimai 
ir uniyersitetą liečiantieji dar
bai. Jų negalėjau gerai pamaty
ti, nes pertrumpas buvo laikas. 
Pastebėjau Kento universiteto, 
Floridos, Arizonos, Australi
jos. . . lotynų kalba adresus ir 
sveikinimus.

Prasidėjo koncertas kantata 
“Amžinai jaunystei” pilnoje, sa
kyčiau, keliolika tūkstančių tal
pinančioje sporto rūmų halėje. 
Minioje buvo girdėti labai ma
žai kalbant lenkiškai, rusiškai 
apie gerą programos atlikimą. 
Sutapo ir mano nuomonė.

Programa buvo įvairi: tauti
niai šokiai, chorai, orkestrai, ba
letas — ir gana lietuviška su 
dviem revoliuciniais dalykais: 
“Sukilkim varguoliai” ir “Per
galės diena”. Ši tema buvo pa
vaizduota balete, kuriame liau
dis nugali buržuaziją ir buožė 
krinta nuo kūjo bei pjautuvo. 
Be to, buvo sudainuota rusiškai 
“Šlovė partijai, šlovė Leninui”.

Universiteto koncerte pasiro
dė su 5-10 min. programomis 
kaimyninių respublikų studen
tai: Latvijos, Estijos ir Gudijos. 
Koncerto meno vadovas ir vyr. 
režisorius — V. Aleksandravi
čius. Tai buvo ketvirtoji ir pas
kutinioji universiteto sukakties 
minėjimo diena.

Einant Į drabužinę, vienas iš 
trijų puikių studentų, sakyčiau 
mokslo kandidatų, man parūpi
nusių kvietimą, paklausė, kaip 
patiko ir pareiškė norą su ki
tais dviem (gražia lietuvaite ir 
šauniu lietuviu) apsilankyti dar 
sekantį vakarą 7 v. mano vieš
butyje (Inturiste). Su džiaugs
mu sutikau, nes manau tiek 
juos, tiek mane domino mūsų 
psichologija ir galvojimas skir
tingose aplinkybėse. Drabužinė
je norėjau išmesti arbatpinigių, 
bet tarnautoja rusiškai (vėliau 
žargoniškai) atsakė, kad jai už 
darbą gerai užmoka ir nieko 
daugiau nenorinti.

Mėnesiena. Turbūt “Tass” 
dangaus skliaute lietuviškai ir 
rusiškai bėgamąja juosta davė 
politines vakaro žinias: “Ameri
kos Pentagonas spaudžia Atlan
to Sąjungą ir V. Vokietiją skir
ti daugiau lėšų apsiginklavimui. 
Kinija gabena ginklus prie sie
nos. Draugas Brežnevas sveiki
nasi su darbininkais Vladivosto
ke ir t. t.” Pagalvojau, jog čia 
kitas pasaulis. . .

Rusiški užrašai
Eiti palei Nerį buvo žavu. 

Stebėjau išeinančią minią iš 
sporto rūmų ir kalbančią, gal 
mano įsivaizdavimu (tikrovės 
net pajusti neįmanoma per ke
letą minučių), lietuviškai. Me
džių šešėliuose, alėjose žaidė 
Vilniaus naktis. Tiesa, slegia 
sielą rusiški užrašai ir rusų kal
ba ir jų primetama valia, bet

ką aš, mes ir jie galim padaryti? 
Jaučiu Vilniuje, jaučiau Varšu
voje, kad lenkai greičiausiai ir 
vėl leistųsi į želigovskines avan
tiūras bei skriaudas. Liūdesys 
mažėja, kai prisimeni, kad Vil
niuje jau gyvena apie 50% lie
tuvių. Nežiūrint pažiūrų, socia
linio, visuomeninio susiskirsty
mo, visdėlto matyti pastangos 
išlaikyti lietuviškumą taip, kaip 
ir išeivijoje, šūkavimai “bur
žuazinė Lietuva” išnaudojo dar
bo žmogų nevisus paveikia, nes 
jie mato ir komunizme nema- 
žesnius socialinius ir tautinius 
išnaudojimus.

Grįžtu narpliodamas įspū
džius į Inturisto viešbutį. Ir vėl 
randu eilutę savo giminių bei 
draugų koridoriuje prie savo 
kambario. Vienų negalėjau at
pažinti, o kitų niekada gyveni
me nebuvau matęs — tai jauno
ji karta. Visi jie mieli ir nuošir
dūs. Iš draugų, kurie irgi buvo 
universiteto koncerte, jieškojo 
ten manęs. Jų tarpe buvo ir vie
nas ministeris, mokslo draugas. 
Jo telefoną buvau susiradęs ir 
per apkiautimą paskambinau iš 
Inturisto viešbučio. Jo pirmas 
klausimas buvo, iš kur skambi
nu, o atsakymas: “Jūs skambi
nate klaidingai — ne iš tos vie
tos ir ne į tą vietą”. Taip ir ne
susitikome.

Lenkiškos pamaldos
Aušta sekmadienis pilkame 

rudens Vilniaus kalnelių rūke. 
Iš toliau atvažiavę giminės atei
na atsisveikinti ir grįžta namo. 
Liūdesys perveria širdį — juk 
čia mano tėviškė, o aš turiu pa
silikti benamis. Kyla klausimas, 
ar reikalingi pasaulyje nepaso
tinami “didieji”?

Dienos metu aplankiau vieną 
kitą šventovę. Vežiojo mane su
lenkėjusi lietuvaitė, su kuria 
atsitiktinai susipažinau. Stabte
lėjau Aušros Vartuose. Vidu
dienis. Žmonių buvo palyginti 
daug, bet pamaldos vyko lenkų 
kalba. Ir maldininkų dauguma, 
atrodo, lenkiškai kalbėjo. Prisi
miniau savo senelės pasakoji
mą, kaip ji parapijos klebono 
buvo padaryta bajore. Kai 
krikštijo jos vyrą, Ylos pavardę 
pakeitė į “Ilevič”. Tada klebo
nas pasakė, kad nuo šiandien 
jau esi nebe “mužikas”, bet ba
joras ir kalbėk lenkiškai. Buvęs 
mužikas pabučiavo klebonui 
ranką ir savo žmonai pasakė di
džiuodamasis, kad jau “bajo
ras”, tik reikia skubiai išmokti 
lenkiškai. Tad tokia sulenkėju
sių lietuvių vadinamoji “bajorų 
lenkų heraldika”. Gal kažkas 
panašaus vyksta Lietuvoje ir 
dabar: “Kalbėk rusiškai, nes ko
munizmą įvedė rusai. . .”

Kunigaikščių dvare
Atbildėjome “Moskvičiumi” 

į Verkius prie Žaliųjų ežerų. 
Verkiai iš dalies atidaryti kaip 
muzėjus, nors dar nevisi kam
bariai atremontuoti. Didžioji 
klaida buvo ta, kad keršto įkarš
tyje gobelenai ir paveikslai kaip 
“buržuazinis palikimas” buvo 
apnaikinti, o dabar atstatyti 
sunkiai duodasi.

Šis didingas kunigaikščių 
dvaras stovi tarp šilų, kalnelių 
ir Žaliųjų ežerų. Tai svajonių 
kampelis, išpuoštas takais, ba
seinais, tvenkiniais, dekoratyvi
niais ir girių medžiais bei gėlė
mis. Dvaro paveldėtojas pirma
me bolševikmetyje buvo užkal
tas kambaryje ir badu mirė, o 
žmona ir kiti suspėjo pabėgti į 
Lenkiją.

Dabar tame dvare tebėra mo
narchiniai baldai, židiniai, pa
veikslai ir vienas kitas indas. 
Švara gera. Įeinant reikia dra
bužinėje palikti apsiaustus. Par
ketas vaksuotas, tarnautojai 
kalba lietuviškai ir rusiškai (at
rodo, vienas kitas yra rusas, pra
mokęs lietuviškai). Parke stovi 
ir kiti pastatai, kuriuose kuni
gaikščiai apnakvydindavo sve
čius didikus.

Dar vienas kitas žvilgsnis į 
Žaliuosius ežerus, į supančius 
pušynus, ir vėl sugrįžtu Inturis
to viešbutin.

Kelionė Į Kauną
Išaušta kitas Vilniaus rudens 

rytas. Važiuojam su ta pačia 
mergina į Kauną. Autostrada 
Vilnius — Kaunas (Klaipėda 
dar nėra sujungta) gera. Dvie
jų ir kartais trijų linijų dviejų 
krypčių greitkelis. Juda buldo
zeriai ir sunkvežimiai. Statyba, 
sakyčiau, vyksta kaip JAV ir 
net daugiau nei Lenkijoje. Lau
kuose prasiveria toliai be trobe
sių. Vilniaus apylinkių gamta 
turistinė: kalneliai, kloniai, pu
šynėliai, kaip dainoje “Vilniaus 
kalneliai — sveikiname jus”. 
Net toji sulenkėjusi lietuvaitė, 
kuri kas antrą vasarą važiuoja 
į Varšuvą pas tetą, pripažįsta, 
kad apylinkės ir net pats Vil
nius tik mažesnis, bet gal gra
žesnis už Varšuvą.

Pakeliui į Kauną matyt nau
jieji Elektrėnai. Artėjame prie 
Kauno marių ir kyšančio iš pu
šyno Pažaislio vienuolyno. Tai 
architektūros šedevras, tai si- 
metringo planavimo simfonija. 
Pagaliau ir Kaunas, mūsų savo 
laiku pamilta Laisvės alėja — 
tik nebe tokia didinga, gal dėl
to, kad gyvenimo blaškomi ma
tėme didingesnių. Ji yra užda
ra betkokiam judėjimui, išsky
rus vaikščiojimą. Pati alėja at
rodo siaura, bet medžiai apge
nėti ir protarpiais kampai ply
telėmis pagražinti, žmonės ju
da — tai nauji nepažįstami vei
dai. Stabtelėjom su giliu atodū
siu Kalantai buvusiam valsty
bės teatro sodelyj. Jieškojom val
gyklos ar restorano, nes buvu
sios kavinės — Konrado, Metro
polio, Pienocentro ir t. t. jeigu 
ir yra, tai vadinamos kitais var
dais. Staiga išeina gražiai atro
dantis “ponas ar draugas”, ku
rį paklausiau, kur artimiausia 
valgykla ar restoranas. Atšovė: 
“Aš į restoranus nevaikštau”. 
Tuo reikalas pasibaigė. Pastebė
jau, kad ir Kaune yra pagiežos. 
Užsukom į buv. Konrado, da
bar, rodos, “Dainavos” valgyk
lą. Pavalgėm dviese už penkis 
su puse rublio neblogai, čia ar
batpinigių lietuvaitė padavėja 
neatsisakė ir buvo gana malo
ni.

Knygyne ir pas draugus
Užsukom Laisvės alėjoje Į 

knygyną, čia iš karto liūdesys 
aptemdė veidą — dauguma 
knygų, ne tik beletristinės, bet 
ir mokyklų vadovėliai, buvo ru
siškos. Gal tas knygynas skirtas 
rusams, bet lietuviškų knygų 
nedaug, o ir tos, ypač mokykli
nės, yra vertimai iš rusų kalbos. 
Vaikščiojom Donelaičio g-ve 
apie buvusį Karo muzėjų. Aikš
tė bei skveras praplėsti, pasa
kyčiau, pagražinti. Vytauto par
kas suvalstybintas ir kitam mi
rusiam atiduotas.

Turėjau adresą Donelaičio 
g-vėje mokslo draugo Mykolo. 
Kadangi buvo arti, tai ir užsu
kom. Pasirodo, jo sūnus ten gy
vena, o jis naujame Kalnėnų 
rajone turi nuosavą butą bend- 
ranamyje. Bet jo įstaiga yra 
buv. Pienocentre. Suradom jį 
tenai su kitu taip pat mano 
mokslo draugu Juozu. Jo kabi
nete didokas prof. Stepono Ko
lupailos portretas. Vieni kitus 
ne iš akimirkos atpažinom, nes 
35 metai “peizažą” pakeitė. 
Abu — augšti valdininkai — 
daktarai, inžinieriai, profeso
riauja ir gauna 750-850 rb. mė
nesinės algos. Kalbėjom dau
giau komplimentais, negu iš tik
ros širdies. Mykolą parvežėm į 
jo naują butą Kalnėnų rajone. 
Pradėjo vaišinti, bet laiko ne
buvo, nes dar turėjau nors vie
nai minutei aplankyti dar vie
ną draugą, o jau temo ir Vil
niaus Inturistas laukė. Aplan
kiau ir jį su didžiausiu senti
mentu, nes jam liko, kai viena
me bute gyvenome, mano šis tas 
arba viskas. Kvietė pasilikti ki
tai dienai ir žadėjo vežti į Pa
langą, tėviškę ir kur tik panorė
siu. Bet praleidau pas jį tik 
penkias minutes, iki jis spėjo 
įkišti konjako butelį į mano ki
šenę.

(Bus daugiau)
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Lietuvoje mirus,

jo seseris JANINĄ ŠTARIENĘ, LIUDĄ ŠILEIKIENĘ 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

D. L. Mačikūnai
G. J. Kažemėkai
G. P. Breichmanai

VACLOVO (V 

NAVICKO i 

10-ties metų mirties 
paminėjimui gauta 
nuoširdi auka Tautas 
Fondui iš Natalijos 
Navickienės.

Velionies atminimui 
buvo atnašautos šv. 
Mišios Romoje mons. 
Antano Jonušo 1980. 
III. 10. Antros Mišios 
buvo atnašautos kųn.

Tado Degučio, OFM*, Tėvų pranciškonų koplyčioje St. 
Petersburge, Floriddje, dalyvaujant Natalijai Navickie
nei, giminėms bei artimiesiems.

Lietuvos Dzūkijos sūnau, Visagalis Visatos Kūrėjas 
tesuteikia Tau amžiną ramybę.

Natalijai Navickienei už gausią auką Tautos Fon
dui nuoširdžiai dėkojame.

1980. III. 10.
Tautos Fondo 
Toronto atstovybė

television
k J P J f t'V//Savininkas — V. S1MINKEVIČIUS

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

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

Naujas lietuvių kelionių biuras

Vilnius — spalio 3-11
Vilnius — lapkričio 3-11

13 dienų su giminėm!
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga

liepos 8-22 — (dainų šventė Vilniuje) 
rugsėjo 1-15
gruodžio 22 — sausio 5,1981

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba

Mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus 
iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1 835961)

Onabian Slrt fHcmorials Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visų menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Torontiškis “Gintaro” ansamblis — visos tautinių šokių grupės, dainininkės, muzikantai ir mokytojai — iš viso 170 asmenų Nuotr. O. Burzdžiaus

Kauniečio laiškai iš Jeruzalės

Tarptautinė laisves olimpiada Toronte
Šių metų liepos 4-6 dienomis Etobicoke Olympium

Nuo 1979 m. lapkričio mėne
sio Kanados ukrainiečių jauni
mo grupė pradėjo rūpintis 1980 
olimpiados Maskvoje reikalu. 
Lietuviškasis jaunimas rūpino
si tais pačiais reikalais jau nuo 
1978 m. Dar prieš vakarų pa
sauliui pasukant olimpiados 
boikoto pusėn, pavergtų tautų 
jaunimo tarpe jau ėjo kalbos 
apie boikotavimą ir iškėlimą 
viešumon neteisybės, daromos 
tų tautų atletams, dalyvaujan
tiems olimpiadose po Sovietų 
Sąjungos vėliava. 1979 m. lap
kričio mėn. Toronte susiorgani
zavo ukrainiečių, lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenės, pasi- 
ryžusios imtis akcijos ryšium 
su olimpiada Maskvoje. Iš lie
tuvių Įsijungė: Laimos Beržiny- 
tės vadovaujama Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, P. Ber- 
necko vadovaujama SALFAS, 
remiamos J. R. Simanavičiaus 
vadovaujamos Kanados Lietuvių 
Bendruomenės. Lietuvių atsto
vu, kaip KLJS narys, Į koordi
nacinį komitetą įėjo dr. R. Pet
rauskas vicepirmininko parei
gomis.

Minėtos grupės nutarė šiau
rės Amerikos mastu surengti 
1980 m. liepos mėn. pavergtu 
tautų olimpiadą. Joje dalyvauti 
teisę turi visų Sovietų Sąjungos 
okupuotų tautų žmonės laisva

O
ntario provincija pa- 
I vasarį būna graži, 
jeigu jos vaizdo ne

gadina po žiemos likusios 
visokios išmėtytos šiukšlinės 
atmatos. Blogas kaikurių žmo
nių įprotis viską mėtyti gali 
sugadinti vaizdą kitiems kaip 
tik tuo metu, kai gamta yra 
vėl pasiruošusi pilnam šilto oro

Laimei, daugelis bendruomeniškai

provincijoje sudaro aplinkos 
valymo projektus, kurių užda
vinys — surinkti atmatas bei 
šiukšles iš upelių, pakrančių, 
nuo kelių bei takų, gegužin- 
viečių, šalikelių aikštelių ir 
kitų vietų, kurios nėra regu
liariai valomos.

Jūs galite teikti savo 
pagalbą kovai su tarša ištisus 
metus.

Pradėkite nuo įsijungimo į ŠVARIOS
nusiteikusių žmonių tuo rūpinasi ir nori APLINKOS DIENOS projektą, savo
padėti išlaikyt Ontario grožį.

Pavyzdžiui, 19,000 Ontario Žvejotojų ir 
Medžiotojų Federacijos narių, padedami 
aplinkos ministerijos, organizuoja ŠVARIOS 
APLINKOS DIENĄ (PITCH IN DAY) birželio 7.

f
Žvejotojai ir medžiotojai visoje Ontario 

l

gyvenvietėje.
Tada įsijunkite į sąjūdį išlaikyti Ontario 

provinciją gražio. Iš to visiems bus nauda.

Ontario

Ministry 
of the 
Environment
Hon. Harry Parrott, DDS, Minister 
G.W.S. Scott, QC, Deputy Minister

Saugokime Ontario provincijos grožį!

jame pasaulyje (dėl praktiškų 
sumetimų — gyvenantys šiau
rės Amerikoje).

Koordinacinis komitetas su
darytas iš lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių. Jis posėdžiauja 
kas savaitę nuo 1979 m. lapkri
čio mėn. Nutarta renginį pava
di n t i “Laisvąja olimpiada” 
(Free Olympics). Jos tikslai se
kantys: 1. atkreipti visuomenės 
dėmesį į faktą, kad po Sovietų 
Sąjungos vėliava sportuoja pa
vergtų tautų atletai, kurie skel
biami kaip “sovietai” be jokio 
paminėjimo, kad jie pvz. iš Lie
tuvos. (Jiems laimėjus, groja
mas Sovietų Sąjungos himnas); 
2. išreikšti protestą prieš pa
vergtų tautų išjungimą iš olim
piados kaip atskirų tautų; 3. pa
rodyti solidarumą laisvojo pa
saulio valstybėms, boikotuojan
čioms olimpiadą dėl Sov. Sąjun
gos įsiveržimo į Afganistaną.

Dažnai lietuviškoje veikloje, 
tiek jaunesniųjų, tiek vyresnių
jų tarpe, išgirstame pasisaky
mų, kad trūksta konkrečių dar
bų kovoje prieš sovietinį paver
gėją, dėl kurio mūsų tėvų kar
ta paliko savo kraštą. Štai olim
piados proga ir iškyla konkre
tūs uždaviniai, apie kuriuos la
bai dažnai laisvomis valando
mis mėgstame kalbėti. Apgailė
tina, kad Kanadoje nebuvo im

Ontario: 
įsijunkime

tasi greitos akcijos, skatinan
čios valdžią padaryti greitesnį 
sprendimą boikoto reikalu. Iš
skyrus keletą mažų grupių ir 
pavienių asmenų akciją, deja, 
plačioji mūsų visuomenė nebu
vo įjungta. Taigi, šiuo politiniu 
— sportiniu renginiu visuome
nei sudaroma proga prisidėti 
savo lėšomis, ypač savo dalyva
vimu. “Laisvės olimpiadoje” š. 
m. liepos mėnesį.

Olimpiada įvyks Etobicoke 
Olimpium Centennial Park, 
Etobicoke. Liepos 3, ketvirta
dienį, numatytas banketas. Lie
pos 4, penktadienį, įvyks oficia
lus atidarymas ir svečių priėmi
mas. Liepos 5 ir 6 d. d. vyks 
sportinės varžybos tarp tauti
nių grupių. Numatytos varžy
bos: krepšinio, tinklinio, euro
pietiško futbolo, šaudymo ir 
lengvosios atletikos. Atidarymo 
iškilmėje bėgikas neš olimpinę 
ugnį nuo Etobicoke miesto ro
tušės į stadijoną. Bus galima įsi
gyti įvairių olimpiados suveny
rų.

Visos anksčiau minėtos tauty
bės, kurios yra šio renginio or
ganizatorės, yra įsipareigoju
sios sudėti po $4.000 išlaidoms. 
Tam tikslui lietuvių gyvenvie
tėse bus platinami olimpiados 
loterijos bilietai. Loterijos lai
mikiai: 1. dviem asmenim ke

lionė į Nassau, 2. spalvota tele
vizija, 3. daug kitų dalykų.

Daugelis klaus, kodėl parink
tas savaitgalis, kuriame bus tau
tinių šokių šventė Čikagoje? Iš 
organizatorių sužinota, kad be
veik nebuvo pasirinkimo. Visų 
pirma, kad renginys atkreiptų 
visuomenės, spaudos ir televi
zijos dėmesį, turi įvykti liepos 
mėnesį, kiek galint arčiau 
maskvinės olimpiados datos. 
Tai turbūt svarbiausia priežas
tis! Be to. sužinota, kad į tauti
nių šokių šventę bilietų parei
kalavimas buvo toks didelis, 
kad liko bematant išparduoti. 
Organizatoriai jautė, kad olim
piada neturėtų visuomenės ati
traukti ar skaldyti. Be to, ši 
“Laisvės olimpiada”, kaip pasi
priešinimas maskvinei, gali bū
ti pirmutinis ir paskutinis, nes, 
galimas dalykas, ateityje olim
piadose dalyvaus ne valstybės, 
o pavieniai asmenys. Taip pat 
nežinia, ar olimpiada bus vėl 
kada nors rengiama Sovietų Są
jungoje, nes manoma rasti pas
tovią vietą neutraliame krašte.

Raginame visus tautiečius į 
šį svarbų renginį atkreipti dė
mesį, ateiti į talką savo darbu 
ir dalyvavimu. „ .Gabija, 
Laisvosios olimpiados lietuvių 

informacijos komitetas

ALDONA GAILIUVIENĖ

Paskaičius! Z. Cėsnos raši
nius “T. Žiburiuose”, susidomė
jau ne tik jų turiniu, bet ir au
toriumi. Kai sužinojau, kad jis 
yra kaunietis, mokęsis buvusio
je VIII-je gimnazijoje, parašiau 
jam padėkos laiškelį. Taip pra
sidėjo mudviejų susirašinėji
mas. Kadangi jo laiškai lietė 
ne tiek asmenines, kiek bendras 
Lietuvos gyvenimo problemas, 
sumaniau juos paskelbti spau
doje. Gavusi jo leidimą, štai ir 
žengiu į viešumą, tikėdamasi, 
kad tai bus naudingas mostas 
ir lietuvių visuomenei.

I
Jeruzalė. 1978 m. birželio 10 d.
MIELA PONIA ALDONA.

Ačiū už malonų laišką. Nesa
me asmeniškai pažįstami, mud
viejų gyvenimas susiklostė vi
siškai skirtingai, bet bendra 
tarp mūsų tai, kad abudu esame 
kauniečiai ir šnekame lietuviš
kai. Būtų gera, kad prasidėjęs 
susirašinėjimas tęstųsi.

Tamsta keliais glaustais žo
džiais papasakojote apie save 
bei savo šeimą ir todėl manau, 
kad neturėčiau likti skolingas. 
Prieš karą mokiausi Kaune žy
du mokykloje, bet baigiau AUŠ
ROS berniukų gimnaziją jau po 
karo 1946 m. Tėvai ir visi gimi
nės žuvo per vokietmetį gete, 
aš gi išaugau našlaičių prieglau
doje Rusijoje, šiaurės Urale. 
Grįžau į Kauną 1944 m. rudenį, 
keletą mėnesių po to. kai Tams
ta apleidote gimtąjį miestą. 
Naktimis užsidirbdamas duo
nos kąsnį, tęsiau mokslus, bai
giau Vilniaus universiteto isto
rijos — filologijos fakulteto žur
nalistikos skyrių ir štai jau dau
giau kaip 30 metų verčiuosi 
šiuo amatu. 25 metus dirbau 
Lietuvos spaudoje ir radijuje. 
Išvykau į Izraelį 1972 m. ir apie 
6 metus dirbu paskutiniųjų ži
nių redaktoriumi Izraelio radi
juje. Turime sūnų, kurį apves
dinome jau mūsų krašte ir da
bar džiaugiamės dviem nepap
rastai mielomis anūkėmis.

Savo laiške Tamsta rašote, 
kad ilgitės Lietuvos, Kauno, 
dažnai vaikams pasakojate apie 
Tėvynę, svetimų valdomą ir en
giamą. Ašaromis tačiau savo 
kraštui nepadėsite. Kiekvienas 
doras lietuvis, kur jis bebūtų, 
privalo daryti viską, kad Lietu
va vėl būtų laisva.

Vilnele, bėk į Viliją,
O Vilija — į Nemuną.
Sakyk, kad laisvę mylime 
Labiau mes už gyvenimą.
Šis ketureilis skamba kaip 

priesakas. Kiekvienas žmogus, 
skyrium imant, nedaug ką te
gali nuveikti, bet jeigu visi 
drauge vieningai siekia tikslo 
— susidaro galinga, kaip Nemu
no srovė, jėga, kurios niekas 
užtvenkti negali. Mes, žydai, du 
tūkstantmečius puoselėjome 
viltį grįžti į savo kraštą ir atkur
ti savo nepriklausomybę. Mano 
karta sulaukė — svajonė tapo 
tikrove. Tautiškai susipratę žy
dai grįžta į Tėvynę, dirba, sta
to ir gina ją nuo priešų, kiti gi. 
likę užsienyje, remia mus — iz
raeliečius — moraliai, politiš
kai ir ekonomiškai. Lietuvių iš
eivija, kaip ir žydų diaspora, ga
lėtų daug nuveikti savo krašto 
labui. Svarbiausia, žinoma, iš
saugoti jaunąją kartą nuo nu
tautėjimo.

Gal ir komiškai Tamstai atro
do, kad aš, žydas, rėžiu pamoks
lą apie meilę ir ištikimybę Lie
tuvai. Patikėkite, turiu dide
lius sentimentus darbščiajai, 
kovojančiai ir laisvės trokštan
čiai lietuvių tautai. Esu tikras, 
kad laisvė ne už kalnų, kad ne
trukus išauš diena, kai Lietuva 
vėl atgaus nepriklausomybę ir 
tūkstančiai lietuvių iš visų pa
saulio šalių plaukte-plauks į 
gimtąjį kraštą. Nepraraskite 
vilties, nebetoli ta diena, kai 
viršum Gedimino bokšto Vilniu
je vėl suplevėsuos trispalvė.

Praeityje tarp lietuvių ir žy
dų buvo daug sunkių momentų, 
nesantaikos, skriaudų, nemaža 
kraujo buvo pralieta. Nors pro
porcijos nelygios, bet. tiek vie
ni, tiek ir kiti linkę narplioti 
skaudžios praeities faktus ir 
priežastis, kas savo ruožtu tik 
aitrina pagiežą. Pribrendo lai
kas galvoti apie ateitį, apie tai, 
kuo vieni kitiems galėtume pa
dėti, nepaisant šiurpios praei
ties. Išaugo nauja karta, iškilo 
naujos problemos, ir, jei mes 
jas spręsime drauge, tai gal ir 
senosios žaizdos greičiau užgis. 
Savo rašiniais lietuvių išeivijos 
spaudoje siekiu paveikti skaity
tojus mąstyti šia kryptimi.

Linkiu Tamstos šeimai ge

riausios kloties, daug laimės 
Tamstos dukrai Lilijai naujame 
šeimyniniame gyvenime, Sand
rai ir Petriukui sėkmės moksle. 
Gaila, kad neteko susitikti Izra
elyje su Tamstos brolvaikiu Al
giu Kemėžiu, kai jis dirbo kibu
ce mūsuose. Jei ateityje kas iš 
kanadiečių — lietuvių (Tams
tos pažįstamų) ketintų aplanky
ti mūsų kraštą, prašyčiau' duoti 
jiems mano telefoną ir adresą. 
Mielai su jais pabendrausiu ir 
pavėžinsiu po įžymias vietas Je
ruzalėje.

Pertvaros, skiriančios tautas 
ir religijas, tik ant žemės, dan
gaus jos nesiekia. Dievui ne
svarbu kaip žmonės Jį garbina, 
kad tik laikytųsi Jo priesakų, 
būtų dori ir sąžiningi. Jeruzalė
je žmonės arčiau Dievo.

Su nuoširdžiais linkėjimais. 
Tamstos Zecharja Cėsna

II
Gavusi pirmąjį Z. Cėsnos laiš

ką, parašiau jam savo samprota
vimus ir teiravausi daugiau ži
nių apie pokarinį gyvenimą 
Kaune ir jo paties pergyveni
mus. Netrukus gavau sekantį 
jo laišką.
Jeruzalė, 1.980 m. sausio 12 d.
MIELA PONIA ALDONA,

Ačiū už naujametinius svei
kinimus ir malonų laišką. No
riai atsakysiu į visus Tamstos 
klausimus, ir ne vien tam, kad 
patenkinčiau įprastą žmogišką 
smalsumą, bet tam, kad žinotu
mėte. kaip susiklostė nepavydė
tinas Lietuvos žydų likimas mū
sų augštai kultūringame ir ne
regėtai žiauriame XX amžiuje.

1941 m. birželio mėnesį vasa
rojau Druskininkuose vaikų po
ilsio stovykloje, teisingiau — 
pijonierių stovykloje. Pijonie- 
rių sąjunga Sovietijoje prilygs
ta skautų judėjimui laisvajame 
pasaulyje. Birželio 22 d., prasi
dėjus vokiečių ir rusų karui, 
mus — visus stovyklautojus — 
tiek lietuvius, tiek ir žydus, su
sodino į vagonus ir išvežė į Ru
sijos gilumą. Po ilgos, maždaug 
mėnesį trukusios kelionės atsi
dūrėme mažame kaimelyje 
Šiaurės Urale. Visų vaikų tėvai 
liko Lietuvoje. Poilsio stovykla 
pavirto našlaičių prieglauda. 
Prisikentėme toje prieglaudoje 
ir bado, ir šalčio, ir visokių ligų. 
Stokojome visko, tik jau utėlių 
turėjome kiek tik nori. Visdėl- 
to bent jau mums — žydams tai 
buvo išsigelbėjimas iš tikros 
mirties nacių getuose bei konc- 
lageriuose.

Prie mūsų našlaičių prieglau
dos įsisteigė lietuviška mokyk
la. kurioje visi dalykai buvo 
dėstomi lietuvių kalba. Mokyto
jai buvo puikūs, labai atsidavę 
vaikams; jie labai stengėsi bent 
iš dalies atstoti mums tėvus. 
Manyčiau, kad jų dėka mums 
pavyko tapti rimtais žmonėmis. 
Auklėjimas, žinoma, buvo ko
munistinis, bet mokslo lygis bu
vo labai augštas.

1944 m., kai rusams pavyko 
išvaryti vokiečius iš Lietuvos, 
grįžome į tėvynę. Kol buvome 
našlaičių prieglaudoje, visų vai
kų — tiek lietuvių tiek ir žydų 
— likimas buvo vienodas. Visi 
buvome mus ištikusios nelaimės 
akivaizdoje broliai ir seserys. 
Gaudavome tą patį skurdų 
maisto davinį, dėvėjome tuos 
pačius rūbus ir t. t. Visi tikėjo
mės, karui pasibaigus, grįžti 
namo pas tėvus.

Žydų tautos tragedijos siau
bą aš asmeniškai suvokiau tik 
mums atvykus į Lietuvą. Vil
niaus stoties perone grįžtančių 
iš Rusijos vaikų laukė išsiilgę 
tėvai. Motinų glėbiai, džiaugsmo 
ašaros, gėlių puokštės, dova
nos. . . O mes, žydai — vaikai, 
su karčiu pavydu stebėjome šią 
susitikimo sceną pro vagonų 
langus. Mūsų niekas neatėjo su
tikti, mūsų tėvai ir namiškiai 
buvo nužudyti.

Taip prasidėjo mano, tada 
nepilnų 17 metų vaikino, sava
rankiškas gyvenimas. Mielas, 
gimtasis Kaunas, kurio taip il
gėjausi, sutiko mane kaip sve
timą atklydėlį. Mūsų bute gyve
no svetimi nepažįstami žmonės. 
Namo kiemsargis “dėdė” Myko
las (taip visi namo vaikai jį va
dino), šluostydamas ašaras, pa
pasakojo, kaip tėvus ir kitus 
namiškius išgabeno į getą, kaip 
kaimynai paskui dalinosi liku
siais mūsų bute daiktais.

. . . Ėmė temti, reikėjo susi- 
jieškoti nakvynę savo gimtaja
me mieste. Nuėjau jieškoti mū
sų buvusios tarnaitės Anelės 
Čepienės. Ji augino mane nuo 
vystyklų, ištekėjo mūsų namuo
se ir, anot jos pasakojimo, ma
no tėvai iškėlė jai vestuves ir 
net davė pasogą. Ir ištekėjusi 

ji tęsė darbą kaip ateinanti na
mų ruošos darbininkė mūsų na
muose.

Anelė Čepienė priėmė mane 
labai šiltai, motiniškai, jos vy
ras Petras taip pat buvo man la
bai nuoširdus. Pagyvenau Čepų 
šeimoje keletą mėnesių. Po to 
mane pašaukė į rusų kariuome
nę. Naujoko tarnybą — 6 savai
tes — atlikau Šančių kareivinė
se ir iš ten buvau pasiųstas į ka
ro belaisvių stovyklą Petrašiū
nuose, kur tarnavau vertėju iš 
vokiečių kalbos į rusų kalbą. 
Tęsiau mokslą, baigiau Aušros 
berniukų gimnaziją, ir po karo 
tarnybos baigiau studijas Vil
niaus universitete.

Mano žmonos — Chasmanų 
šeimos likimas “laimingiau” 
susiklostė. Jos tėvas — mano 
uošvis buvo savanoris-kūrė- 
jas, dalyvavo nepriklausomybės 
karuose. Vėliau jis užėmė augš- 
tus postus įvairiose Lietuvos žy
dų visuomeninėse organizacijo
se. Už tai jį bolševikai 1941 m. 
suėmė ir ištisus 10 metų kalino 
Sibiro stovyklose. Birželio 13 d. 
visa Chasmanų šeima buvo iš
tremta į Sibirą, kuriame išbuvo 
17 metų. Taip “laimingai” 
Chasmanai išvengė mirties vo- 
kiečių-nacių okupacijos metais.

Po to, kai Chruščiovas 1957 
m. nuvainikavo Staliną, į Lie
tuvą ėmė grįžti Sibiro tremti
niai, jų tarpe ir Chasmanų šei
ma. Mes — seni Lietuvos gy
ventojai — stengėmės padėti 
tremtiniams įsikurti. Jieškojo- 
me jiem darbo, butų ir t. t. 
Chasmanų šeimą pažinojau dar 
prieškariniais metais, jie buvo 
mūsų kaimynai, su jų sūnumi 
mokiausi vienoje klasėje. Drau
gystė buvo atkurta ir po kurio 
laiko vedžiau Belą Chasmanai- 
tę. Sibiro tremtyje mano žmona 
baigė gimnaziją (teisingiau — 
vidurinę mokyklą), bet studi
juoti, žinoma, jai neleido. Grį
žusi į Lietuvą, ji tuoj pat įstojo 
į Vilniaus universitetą. Baigusi 
filologijos fakulteto svetimų 
kalbų skyrių, ji tapo vokiečių 
ir anglų kalbų mokytoja, vėliau 
buvo pakviesta dėstyti univer
sitete.

1971 m. geležinėje uždangoje 
atsivėrė žydams mažytis plyšys, 
ir mes po ilgos bei nuožmios ko
vos (demonstracijos, protesto 
raštai, bado streikai ir t. t.) iš
trukome iš sovietinio rojaus. 
Izraelyje įsikūrėme neblogai, 
nors pradžioje buvo nelengva, 
nes nemokėjome hebrajų kal
bos. Su Dievo pagalba įveikėme 
visus sunkumus. Dirbu Izraelio 
radijuje politinių įvykių kores
pondentu, mano žmona — švie
timo organizatorė absorbacijos 
centre, kuriame pirmuosius me
tus gyvena žydai, grįžtantieji į 
tėvynę iš visų pasaulio kraštų. 
Sūnus jau Izraelyje vedė vieti
nę mergaitę, augina dvi dukry
tes ir laukia trečio (ar trečios).

Visi mūsų kančių keliai ga
liausiai pasibaigė. Lietuva, ku
rioje praėjo didesnė mūsų gyve
nimo dalis, kurios žemėje ilsisi 
mūsų tėvų ii- artimųjų palaikai, 
liko mums brangi ir miela. Daž
nai su anūkėmis vartome albu
mus su Lietuvos vaizdais; jos 
viską nori žinoti apie tolimą ir 
nežinomą joms kraštą prie Bal
tijos jūros.

Svetimšaliams okupantams — 
rusams ir vokiečiams 1— pavy
ko sukiršinti lietuvius prieš žy
dus ir žydus prieš lietuvius, ku
rie šimtmečiais gražiai ir tai
kiai sugyveno. Niekam iš tos 
neapykantos nebuvo naudos, 
nebent neprieteliams. Geros va
lios lietuviai ir žydai turėtų pa
daryti visa, kas tik įmanoma, 
kad mūsų tautų santykiai vėl 
būtų normalūs, juo labiau da
bar, kai turime bendrą priešą. 
Sovietai prievarta rusina Lietu
vą ir kursto bei ginkluoja ara
bus prieš žydus Izraelio gyven
tojus.

Labai gerai padarė Tamstos 
duktė Sandra, studijavusi Vil
niuje lituanistikos kursuose. Iš
eivijos lietuviai, mano manymu, 
turėtų visaip stiprinti ryšius su 
tautos kamienų, bet, žinoma, 
nepasiduoti komunistų klastin
gai propagandai.

Laimingų metų, laimingų, il
giausių metų, ilgiausių linkiu 
visai Gailių šeimynai naujai
siais 1980-aisiais.

Nuoširdžiai Tamstos
Z. Cėsna

Lietuviška baidų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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© PAVERGTOJE TEHffiJE & LIETUVIAI PASAULYJE
TARDO SUIMTUOSIUS

Keliama grupinė byla suimtiesiems
— Juliui Sasnauskui, A. Terleckui, 
A. Stakevičiui ir kitiems, kurie yra 
pasirašę memorandumą, smerkianti 
Molotovo-Ribbentropo sandėrį, rei
kalaujantį Baltijos kraštams nepri
klausomybės. Į tardymą kaip liudy
toja buvo pašaukta ir Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė, bet ji atsisakė dėl 
nesveikatos — jau 6 mėnesiai neiš
eina iš namų. Jai buvo atsiųstas net 
automobilis, bet ji vistiek nevažiavo. 
Tuomet tardytojas pats atvažiavo pas 
ją ir išbuvo nuo 14 iki 20 vai. O. Lu- 
kauskaitė-Poškienė yra kovotoja už 
žmogaus teises, atkentėjusi Sibiro 
lageriuose 9,5 metų.

SOVIETINĖ VALDŽIA
Naujai išrinkta augščiausioji tary

ba savo posėdyje patvirtino “minis
terių” tarybą, su visokių komitetų 
ir valdybų vadovais turinčią net 47 
narius. “Ministerių” tarybos pirmi
ninku patvirtintas Juozas Maniušis, 
pirmuoju pavaduotoju — Ksaveras 
Kairys, pavaduotojais — Aleksand
ras česnavičius, Aleksandras Drob
nys, Vilius Kazanavičius, rusas Juri
jus Rusenka ir Vytautas Vazalinskas. 
Augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerija patikėta Henri
kui Zabuliui, baldų ir medžio apdir
bimo pramonės — rusui Pavelui Ku
riui, finansų — Romualdui Sikors- 
kiui, kaimo statybos — Anicetui Bag
donui, kultūros — Jonui Bieliniui, 
lengvosios pramonės — Jonui Rama
nauskui, maisto pramonės — Stanis
lovui Dulskui, melioracijos ir van
dens ūkio — Jonui Veličkai, mėsos ir 
pieno pramonės — Marijonui Buk
liu!, miškų ūkio ir miško pramonės
— - Vytautui Lukaševičiui, paruošų 
ministerija — Liudui Kareckui, pre
kybos — Pranui Mickūnui, ryšių — 
Kostui Onaičiui, statybinių medžia
gų pramonės — Stanislovui Jasiūnui, 
statybos — Bronislovui šešplaukiui, 
sveikatos — Vytautui Kleizai, švie
timo — Antanui Rimkui, teisingumo
— Pranui Kūriui, užsienio reikalų
— Vytautui Zenkevičiui, vidaus rei
kalų — Julijonui Mikalauskui, žemės 
ūkio — Medardui Grigaliūnui, auto
mobilių transporto ir plentų — ru
sui Ivanui černikovui, buitinio gy
ventojų aptarnavimo — Kaziui Ple
chavičiui, komunalinio ūkio — Juo
zui Šeriui, socialinio aprūpinimo — 
Janinai Pacevičienei, pramonės mi
nisterija — rusui Grigorijui Sime- 
nenkai.

KOMITETŲ PIRMININKAI
Į ilgą tų “m i n i s t e r i ų” sąrašą 

įtraukti ir valstybinių komitetų pir
mininkai: statybos reikalų komiteto
— Antanas Aksomitas, materialinio 
techninio tiekimo — rusas Jakovas 
Kiriuščenka, darbo — Balys Gaiga
las, kainų komiteto — Mykolas Gruo
dis, profesinio techninio mokymo — 
Vaclovas Morkūnas, televizijos ir ra
dijo — Jonas Januitis, kinematogra
fijos komiteto — Algimantas Brazai
tis, leidyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos — Juozas Nekrošius, KGB 
saugumo komiteto — Juozas Petkevi
čius, gamybinio techninio žemės 
ūkio aprūpinimo — Albinas Zorskas, 
gamtos apsaugos — Kazys Giniūnas. 
Sovietinamos Lietuvos “ministerių’’ 
tarybos reikalų valdytoju skelbiamas 
Algirdas Mikulis, centrinės statisti
kos valdybos viršininku — Kazimie
ras Lengvinas, geologijos valdybos — 
Vladas Mikalauskas.

PALANGOS NAUJIENOS
Artėjant vasarai, “Tiesos” kores

pondentas G. Pilaitis balandžio 23 d. 
paskelbė pasikalbėjimą su Palan
gos miesto liaudies deputatų tary
bos vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotoju Henriku Baliūnu. 
Oficialus kurortinio sezono atidary
mas birželio 6 d. bus susietas su tra
diciniu šventiniu karnavalu. Iš nu
veiktų darbų H. Baliūnas mini Pa
langos gatvių remontą, Rąžės upelio 
žiočių sutvirtinimą, želdinių lietini- 
mo įrengimus Vytauto gatvėje. Jis 
taipgi žada atnaujinti Jūratės ir Kas
tyčio aikštę, tęsti tilto į jūrą staty
bą Šventojoje. Jaunystės kalną pa

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
Viktorijos Dieną ir karalienės gimimo dieną 1980 m. 
gegužės 19, pirmadienį, nebus atmatų išvežimo.

Pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas antra
dienį, o antradienio — trečiadienį.
Gegužės 21, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai 
ir sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio 
gabalai, šepečiai ir pan. Tie daiktai bus išvežami 
gegužės 28, trečiadienį.
Pastaba. Toronte yra 16 stiklinių ir metalinių šukių 
perdirbimo sandėlių. Smulkesnių informacijų teirau
tis telefonu 367-7850.

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

viršininkas

puoš M. K. Čiurlionio “Zodiako” mo
tyvais sukurta skulptūra “Pavasaris”, 
Šventąją — skulptūra “Trys žvejo 
dukros”. Palangoje statomas basei
nas su šildomu jūros vandeniu, Va- 
nagupėje atidaryta nauja “Palangos” 
sanatorija.

GAUSĖJANTYS VASAROTOJAI
H. Baliūno duomenimis, Palanga 

ir jos kaimyninės vietovės kasmet 
susilaukia beveik 30.000 daugiau po
ilsiautojų. Pernai jų bendras skaičius 
siekė 400.000. Vienu metu galėjo 
pietauti 7.600 vasarotojų, šiemet jie 
susilauks naujos valgyklos orauosty- 
je. Sekančiais metais planuojama pa
statyti 110 vietų kavinę prie Botani
kos parko. Sugedę televizijos ir ra
dijo priimtuvai vežami taisyti Klai- 
pėdon. Sezono įkarštyje kasdien su
renkamos trys tonos skalbinių, kurie 
gabenami į kitus miestus, net ir Kau
ną. Šią problemą galėtų išspręsti 
naujas buitinių paslaugų kombinatas. 
Tiems vasarotojams, kurie atvyksta 
automobiliais, įrengtos aštuonios 
aikštelės, kuriuose yra vietos 3.000 
automobilių. Palangos centrą nutar
ta padaryti pėsčiųjų zona. Palanga 
lig šiol neturi žmoniško stadijono, 
kuriame galėtų būti rengiamos fut
bolo komandų rungtynės. Pasak H. 
Baliūno, jau kuris laikas akis bado 
tam stadijonui numatyta žole apau
gusi vieta. “Žalgirio” sporto draugija 
vis neprisiruošia pradėti įrengimo 
darbų ir stadijono statybos nesutin
ka perleisti Palangos miestui.

PAJUDĖJO LAIVAI
Nemune jau pradėtas naujasis na

vigacijos sezonas. Pirmieji pajudėjo 
krovininiai kapitonų J. Vaišnoraičio, 
J. Valatkos, S. Vyšniausko ir V. Ka- 
picos laivai. Laukdami pavasario, 
upeiviai sutvarkė krovinių priėmimo 
prieplaukas. Pastarųjų ketverių me
tų laikotarpyje buvo gauti dvigubai 
galingesni baržų stūmikai-vilkikai, 
pirmosios plokščiadugnės 600 tonų 
talpos baržos, šiemet Nemuno lai
vininkystės upeiviai įsipareigojo per
vežti 2,6 milijono tonų krovinių.

SODININKYSTĖS MUZĖJUS
Lietuvos sodininkystės muzėjus, 

priklausantis Kauno miesto valdoms, 
steigiamas Vytėnų L Mičiūrino so- 
dininkystės-daržininkystės bandymų 
stotyje. Tai bus jau penkioliktas kau
niečių muzėjus. Jo parodų projektą 
paruošė Kauno “Dailės” kombinatas, 
pagamindamas įvairius žemėlapius, 
diagramas, apipavidalindamas kelis 
šimtus nuotraukų. Muzėjus atspindės 
Lietuvos sodininkystės istoriją, jos 
dabartį, lankytojus supažindins su la
biausiai paplitusiais vaismedžiais ir 
vaiskrūmiais.

ŠUNYS IR GIRTUOKLIAI
Balandžio 17 d. “Tiesa” paskelbė 

vilniečio Alfonso Miltakio skundą: 
“Vilniuje, netoli Krantinės ir Anta
kalnio gatvių sankryžos, yra skvere
lis. Bet, gaila, šią mielą vaikų poil
sio ir žaidimų vietą puola palaida Sū
nija. Yra dėdžių, kurie iš kitų gatvių 
atsiveda čia pamankštinti savo ketur
kojus numylėtinius. Be to, gamtos 
prieglobsčio užuovėja patinka stik
liuko mėgėjams: greta — maisto pro
duktų parduotuvė. Gėrėjų įkaitusios 
galvos užsimano “pažaisti” — tuš
čius butelius sudaužo į sienas. Sau
lėtą dieną taip ir blizga šukėmis nu
sėtos skverelio pievutės.”

APYKAKLĖ NEŠILDO
Rokiškietė L. Kubilienė “Tiesoje” 

vasario 21 d. skundžiasi redakcijai: 
“Į buitinio aptarnavimo kombinatą 
nunešiau išvalyti žieminį paltą. Nu
rodytu laiku atėjau atsiimti rūbo, 
bet man pasakė, kad jis sugadintas, 
ir už paltą bus atlyginta pinigais. Ką 
darysi, teks siūdintis naują ... Nu
ėjau pas kombinato direktorių pa
prašyti, kad įmonėje be eilės pasiūtų 
iš panašios medžiagos paltą. Tačiau 
direktorius net į kalbas nesileido, o 
liepė pasiimti 60 rublių ir apykaklę, 
atseit, komisija tiek įvertino mano 
drabužį. Už paltą, kurį pasisiūdinau 
1978 metais, sumokėjau kur kas dau
giau. Nejaugi per vieną žiemą mano 
palto vertė taip nukrito? Dabar žie
ma, ir kombinato grąžinta apykaklė 
be palto nė kiek nešildo.” y.

Klevelando lietuvaičių dainos vienetas “Nerija” dainuoja šokių metu su orkestru Nuotr. St. Dabkaus

S MAMUTO"
KAZIMIERAS MIKŠYS, apylinkės 

lietuvių veikėjas, užbaigė 28 tarny
bos metus “Stelco” plieno įmonėje 
ir išėjo į pensiją; planuoja pavasarį 
su kun. J. Vaišnio, SJ, iš Čikagos or
ganizuojama ekskursija pavažinėti 
po Europą.

DANUTĖ IR BERNARDAS MA
ČIAI savo 15 metų vedybinę sukak
tį paminėjo gražiu banketu, kuris 
įvyko jų namuose ir į kurį buvo su
kviesti visi jų artimieji. Sukaktuvi
ninkai suvažiavusiųjų buvo pasvei
kinti ir apdovanoti. Prieš 15 metų 
Bernardas išsikvietė Danutę iš Su
valkų trikampio ir ją vedė. Dabar jie 
jau augina trejetą gražių vaikučių — 
Loretą, Ramunę ir Vincuką, kurie 
visi lanko lituanistinę mokyklą ir su 
savo seneliais bei tėvais labai gra
žiai kalba lietuviškai. Abu sukaktu
vininkai dirba lietuviškose organiza
cijose, o jaunasis jų prieauglis pri
klauso jaunimo organizacijoms. Tai 
tautiškai susipratusi ir pavyzdinga 
lietuvių šeima, kuriai hamiltonie- 
čiai linki dar daug gražių ir laimin
gų vedybinių metų.

Z. ELVIKIENĖS brolis N. Kuda- 
kevičius su savo žmona atvažiavo iš 
Lenkijos, Legnicos, viešnagei į Kana
dą. Apsigyveno pas savo seserį Ha
miltone ir žada čia būti tris mėne
sius.

ELEONORA URBAITIENĖ turėjo 
sunkią, bet sėkmingą operaciją, po 
kurios dabar sveiksta ir stiprėja.

MIRĖ a.a. ROMAS BANAITIS; 
balandžio 23 d. palaidotas Hamiltono 
Holy Sepulchre kapinėse. Velionis 
pradžioje ilgus metus dirbo autome- 
chaniku Bolskio-Armono garaže. Jis 
yra taip pat šokęs “Gyvataro” taut, 
šokių grupėje. K. M.

HAMILTONO APYLINKĖS RIN
KIMŲ KOMISIJA baigė pasiruoši
mą rinkimams į KLB krašto tarybą 
ir apylinkės valdybą. Į apylinkės 
valdybą sutiko kandidatuoti 10 as
menų: Deksnys Kazimieras, Deks- 
nienė Klara, Kvedaras Vaidotas, Lu- 
kavičiūtė Dana, Mikšys Kazys, Pa
kalniškis Boleslovas, Pajarskaitė Da
lia, Pilipavičius Stasys, Pleinytė 
Aušra, Saunoris Algimantas.

Rinkimai bus gegužės 25 d. Jau
nimo Centro salėje nuo 9 v. r. iki 
5 v. v. Rinkimų komisija kviečia 
Hamiltono ir apylinkės tautiečius 
gausiai dalyvauti rinkimuose. Atliki
me tautinę pareigą!

P. Lukošius, 
sekretorius

Ottawa, Ontario
“OTTAWA JOURNAL” 1980.IV 

26 religiniame skyriuje išspausdino 
reportažą apie kalėjimų kapelioną 
kun. dr. V. Skilandžiūną ir įdėjo jo 
nuotrauką, kurioje matyti kapelio
nas, kalbantis su kaliniu. Reportaže 
sakoma, kad kun. V. Skilandžiūnas, 
60 m. amžiaus, eina tas pareigas jau 
8 metai. Pasak jo, kalėjime žmonės 
dažnai pasikeičia į gerąją pusę. Vie
nas kalinys vėliau tapo net protes
tantų kunigu. Kalėjime yra įvairių 
tikybų kapelionai, kurie vieningai 
dirba visų kalinių gerovei. Yra spe
cialios programos, kurios padeda 
žmonėms atsitiesti. Į kalėjimą paten
ka žmonės, praradę moralinę pusiau
svyrą, nusivylę, prislėgti kaltės jaus
mo, nutraukę ryšius su savo šeimo
mis. Daugelis jų, padedami kapelio
nų, psichiatrų, psichologų, socialinių 
darbuotojų, pasitaiso. Su moterimis 
esą sunkiau — jų mažiau yra kalėji
me, laikosi rezervuotai. Jas lanko 
vienuolės ir Išganymo Armijos at
stovės.

Kalėjimuose netrūksta ir jaunuo
lių. čia jie patenka daugiausia dėl 
alkoholio ir narkotikų. Dauguma jų 
yra jau seniai atitrūkę nuo savo ti
kinčiųjų Bendrijos. Bet ir jie kalėji
mo vienutėje atranda Dievą. Taip pa
sakojo dienraščio korespondentui 
kun. V. Skilandžiūnas. O. J.

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYL. NARIŲ 

aukojusių 1979 m. T. Fondui papildo
mas sąrašas: $15: D. Niekus, K. Tu
tinas, V. Juška; $10: A. Sabas, K. 
Remeikis, E. Rotkis; $5: J. Valiukas,
J. Kriaučeliūnas, dr. R. Račinskas,
K. Poderis, A. Zlatkus, A. Barkaus
kas, J. Pranckus, J. Martišius, G. Re
meikis.

Nuoširdus ačiū visiems. Valdyba

PADĖKA KANADOS LIETUVIAMS
Žinojau, kad Kanados lietuviai yra 

nepralenkiami Tėvynės laisvės kovos 
frontuose (išeivijoje). Tai jie nekar
tą yra įrodę savo darbais bei auko
mis. Ir šį kartą jie parodė daug dė
mesio bei duosnumo mano kūrybai, 
kuri buvo skirta Lietuvos laisvei. 
Jiems tariu ačiū:

1. Lietuvių Namų Moterų Būreliui, 
vadovaujamam p. Aldonos Jankaitie- 
nės, kuris surengė mano darbų pa
rodą su nepaprastu kruopštumu ją 
tvarkė ir pasiekė gražiausių rezulta
tu.

2. p.p. L L. Juzokonių šeimai, ypač 
jų sūnui Algirdui, kurie ne tik pri
sidėjo prie parodos paruošimo, jos 
pasisekimo — jie dirbo kaip sau iš 
širdies. Ačiū ir jų talkininkams p.p. 
Jankaičiui, Dambarui, Lociui.

3. Mielai aktorei ir režisorei Aldo
nai Biskevičienei, be kurios nuošir
džios globos aš būčiau turėjęs ne
mažai vargo bei rūpesčių.

4. “Tėviškės Žiburiams” už skelbi
mus ir straipsnius, liečiančius paro
dą.

5. Ginklo bičiuliui rašytojui-žurna- 
listui Pranui Alšėnui už straipsnį 
“Virpančių bangų dailininkas” “Tė
viškės Žiburiuose” parodos proga.

6. Kolegoms dailininkams — me
no veteranui A. Tamošaičiui, J. Da
giui ir J. Bakiui, aplankiusiems mano 
parodą. Speciali padėka dail. J. Da
giui už dovaną dviejų meniškų vei
kalų: “Dagys dejuoja ir dainuoja” ir 
“Dagys klajoja ir galvoja”.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
TARPTAUTINIS FESTIVALIS, 

įvykęs kovo 6-9 d.d. Ėayfronto Cent
re, kur lietuviai pasirodė su meno 
paviljonu, virtuve ir dainomis bei 
šokiais, davė klubui apie $4.000 pel
no. įvairiuose meno pasirodymuose, 
maisto paruošime, transportacijoje, 
budėjime paviljonuose ir įvairiose 
kitose pareigose dirbo 175 žmonės. 
Jiems padėkos pietus klubas suruo
šė balandžio 23 d., 6 v.v., klubo sa
lėje. Klubo pirm. K. Jurgėla dėkojo 
visiems talkininkams, nes tik jų nuo
širdaus darbo dėka pasiekti tokie 
puikūs rezultatai. Reprezentacija 
amerikiečių bei kitų tautybių tarpe 
tikrai buvo puiki. SPIFFS atstovas 
A. Karnius ii’ visų paviljonų bei gru
pių vadovai pasidalino su susirinku
siais savo patyrimu ir įspūdžiais iš 
festivalio.

MENINIŲ VIENETŲ PAGERBI
MAS klubo salėje už jų metų darbą 
įvyko kovo 18 d. Pietus paįvairino

St. Catharines, Ont., lietuvių delegacija pas miesto burmistrą ROY ADAMS, 
kuriam įteikė Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai paminėti medalį. Iš 
karės: J. Paukštys, P. Baronas, KLB St. Catharines apylinkės pirm. A. Šeti- 
kas, kun. J. Liauba, OFM, V. Žemaitienė, A. Panumis, V. Alonderienė, 
J. žemaitis Nuotr. J. Christensen

Viercmtelis 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. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

7. Kolegai rašytojui Vytautui Alan
tu!, specialiai atvykusiam atidaryti 
mano parodos, jos gražų apibūdini
mą ir įvertinimą. dBe to, rašytojas 
Vytautas Alantas tapo savininku ge
riausio parodoje kūrinio — Išeivijos 
dainius.

8. įsigijusiems mano kūrybos pa
veikslus: dr. E. A. Miliams (“Me
tai”), V. Alantui (“Išeivijos dai
nius”), J. Balčiūnui (D. L. K. hetmo- 
nas Jonušas Radvila), A. Viskontui 
(“Miško brolis”), A. Empakerienei 
(“Naktigonė Dzūkijoje”), F. Mockui 
(“Mėnulio šypsnis Niagaroj”), A. 
Baltramaičiui (“Beautiful Ameri
ca”), A. Morkūnui (“Puntuko legen
da”), D. Krivaitei (“Saulėlydis Pa
langoj”), V. Gaputienei (“Jaunys
tė”) I. L. Juzokoniams (“Naujaku
rio sodyba”,) LN Moterų Būreliui 
(“Margio pėdomis”, padovanojo L. 
Namams).

Sveikinu naujus tautinės temati
kos kūrinių šeimos narius!

9. Ačiū visiems atsilankiusiems ir 
parėmusiems parodą.

10. Nuoširdi mano padėka “Lietu
vos Aidų” radijo valandėlės direkto
riui SŲ Petersburge Kazimierui Klei
vai, garsinusiam ir skelbusiam mano 
kūrybos parodą Toronte be atlygini
mo.

Dail. Jurgis Juodis
1980 m. balandžio 26 d.
St. Petersburg Beach, Fla.

dr. B. Zelbienė, paskaitydama Juli
jos Cijūnėlienės “Gyvybės eliksyrą”, 
o St. Vaškys paskaitė savo parašytus 
kupletus ir eilėraštį “Paslaptinga dai
na”. Programai vadovavo choro 
pirm. J. Pupininkas.

LAIKINAI FASILIKUSIEMS 
JAV-ėse trims Uragvajaus lietuvių 
“Ąžuolyno” šokėjams St. Petersbur- 
go BALFo skyriaus pirm. J, Valaus- 
ko iniciatyva kovo 30 d. pietų metu 
klube surinkta $110 aukų. $20 auką 
įteikė “Plaza Beach” motelio savi
ninkas A. Mačiulis.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
jaunimo pirmojo koncerto metu “Pa
langos” jūrų šaulių kuopos šauliai 
tvarkė mašinų sustatymą klubo aikš
tėje. Pirmadienį po koncerto, atsi
sveikinant su jaunimu, kuopos valdy
bos narys P. Pocius įteikė kuopos 
vardu šokių vadovui ir administra
toriui po laikrodį, pagamintą pagal 
dail. J. Juodžio projektą. L. Ž.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 Vi °/o
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
reg. pensijų fondo 1114%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14,/i% 
asmenines paskolas 15%

JA Valstybės
LB VIDURIO VAKARŲ APYGAR

DOS VALDYBA, vadovaujama pirm. 
K. Lankaičio, organizuoja Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties minė
jimą. Šiuo reikalu balandžio 21 d. 
Jaunimo Centre buvo sušauktas Či
kagos lietuvių organizacijų ir LB 
apylinkių atstovų pasitarimas, buvo 
susitikta su gen. konsule J. Daužvar- 
diene. Nutarta šią skaudžią sukaktį 
paminėti birželio 15 d. Kardinolas J. 
Cody bus paprašytas leisti gedulin
gas pamaldas už pavergtą Lietuvą 
Čikagos katedroje. Jeigu jo leidimas 
nebūtų gautas, pamaldoms teks pasi
rinkti Nekalto Prasidėjimo parapijos 
šventovę Brightono Parke. Diskusi
jose buvo pasisakyta už vieną tokio 
pobūdžio renginį, kuris nesusmulkin
tų minėjimo ir nesumažintų dalyvių 
skaičiaus, bet būtų vieninga visų lie
tuvių demonstracija prieš tautos oku
pantą. Dėlto sutarta į minėjimo ruo
šos komitetą pakviesti ir ALTos Či
kagos skyrių. Komitetan išrinkti: K. 
Laukaitis, S. žadeikis, K. Milkovaitis, 
Irena Šankus, A. Gasnerienė, L. Rim
kus ir M. šilkaitis. Prie jų bus pri
jungtas ir ALTos Čikagos skyriaus 
atstovas, jei skyrius sutiks dalyvauti 
minėjimo rengime.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS valdyba balandžio 23 d. posė
džiavo savo būstinėje Čikagoje. Pirm, 
dr. K. Šidlauskas pranešė, kad valdy
ba glaudžius telefoninius ryšius pa
laiko su VLIKo valdybos pirm. dr. 
K. Bobeliu. Apie ALTos teisių komi
sijos darbus kalbėjo dr. J. Valaitis. 
Jos posėdyje buvo svarstytas įsijun
gimo į Tautos Fondą klausimas. Pri
imtas pasiūlymas Tautos Fondan įsi
jungti su $4.000. Šį pasiūlymą patvir
tino ALTos valdyba, rekomenduoda
ma tą įnašą didinti ateityje. Posėdy
je taipgi buvo susipažinta su JAV 
LB krašto valdybos pirm. V. Kutkaus 
atsiųstu raštu, pranešančiu, kad LB 
yra sudariusi trijų asmenų komisiją 
santykiams su ALTa išlyginti. ALT
os pirm. dr. K. Šidlauskas įsipareigo
jo sudaryti panašią ALTos komisiją, 
kuri su LB komisija aptars bendras 
pastangas Lietuvai laisvinti.

LIETUVIŠKŲJŲ ENCIKLOPEDI
JŲ leidimo užbaigtuvės balandžio 13 
d. buvo paminėtos Detroito Lietuvių 
Namuose. Minėjimas pradėtas įvadi
niu Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bo pirm. A. Musteikio, žodžiu. Į gar
bės komitetą buvo pakviesti Detroi
to bei jo apylinkėse gyvenantys Lie
tuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia 
Lituanica bendradarbiai. Prisiminti 
ir du mirusieji — dr. Vincas Misiulis 
ir Vladas Mingėla. Trumpą praneši
mą “Enciklopedija — sunkioji artile
rija” padarė Oaklando universiteto 
istorijos prof. dr. Leonardas Geru
laitis. Po jo kalbėjo abiejų enciklo
pedijų leidėjas Juozas Kapočius, sve
čias iš Bostono. Jis pateikė redakto
rių pavardes, pluoštą statistinių duo
menų. Pastovių bendradarbių turėta 
532, proginių — 346, svetimtaučių — 
27. Algas gaudavo tik redaktoriai ir 
pats leidėjas, bet didžiausia alga te
siekusi $6.000 į metus. Vienam kitam 
bendradarbiui buvo mokama po 5 
centus už eilutę. Daug kartų buvo 
atsidurta ant finansinės bedugnės 
kranto, bet užsimotą darbą pavyko 
ištesėti, šiuo metu daug kas pagei
dauja išleisti naują papildymų tomą.

DAIL. ADOMAS VARNAS norėjo 
būti palaidotas Vilniaus Rasų kapinė
se, bet amžino poilsio vietos susilau
kė Tautinėse Lietuvių Kapinėse Či
kagoje, kur jo kapas tebėra paženk
lintas laikiniu kryželiu. Jo antkapi
niam paminklui visuomenė jau yra 
suaukojusi $1.200. Dail. M. Šileikis ir 
D. Adomaitis ėmėsi iniciatyvos suor
ganizuoti oficialų A. Varno paminklo 
komitetą. Tuo tikslu buvo sušauktas 
organizacijų ir visuomenės atstovų 
posėdis antrojoje M. K. Čiurlionio 
galerijoje balandžio 18 d.

Brazilija
“JORNAL DO IMIGRANTE” — 

ateiviams skirtas žurnalas jau antri 
metai leidžiamas Brazilijoje. Jo at
sakingasis redaktorius yra kariuome
nės pik. A. Barcelos Birges, geras 
lietuvių bičiulis. Paskutiniame šio 
žurnalo numeryje buvo plačiai pami
nėta Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktis. Pirmame puslapyje, kur pa
teikiamas numerio turinys, buvo įdė
tos dvi didelės nuotraukos, stambi 
antraštė “Keturi šimtai metų Vil
niaus universitetui, Lietuvos kultū
ros centrui”. Šis įvadas užėmė tris 
ketvirtadalius puslapio. Septynių 
skilčių informacija buvo paskelbta 
vidiniuose puslapiuose. Joje skaityto
jai supažindinami su Lietuvos geo
grafija, istorija, kalba, kultūra, Vil
niaus universiteto įsteigimu, jo veik
la, įtaka Lietuvai ir kitom kaimyni
nėm valstybėm, šią informaciją pa
ruošė Rymantė Steponaitytė. Žurna
las yra plačiai skaitomas ne tik atei
vių, eilinių brazilų, bet ir valdžios 
žmonių, pradedant pačiu prezidentu 
ir ministerių kabineto nariais. Lig 
šiol Brazilija buvo didžiulis ateivių 
tirpinimo katilas, bet dabar pastebi
ma lankstesnė linija. Kasmet Sao 
Paulo mieste rengiama kultūrinė 
ateivių paroda ir ateivių olimpiada. 
Paroda šiemet bus jau ketvirtoji, 
olimpiada — penktoji. Į šiuos rengi
nius įsijungia vis daugiau augštųjų 
Brazilijos valdžios sluogsnių. Tauti
nės ateivių grupės dalyvauti kviečia
mos per jų ambasadas ar konsulatus. 
Kadangi lietuviai savo konsulo netu
ri, oficialiu jų atstovu yra pripažinta 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė. Be 
sporto, j tuos renginius yra įtrauk

tas tradicinis tautybių karalaitės rin
kimas, dainų ir šokių festivalis. Sao 
Paulo baltiečiai meno ir kultūros pa
rodą rengia bendromis jėgomis, jon 
įjungdami tautinių šokių ansamblius 
ir chorus, kurie susilaukia nemažo 
spaudos dėmesio.

SOVIETŲ SĄJUNGOS DELEGA
CIJA, siekianti glaudesnių ryšių su 
Brazilija, balandžio 17 d. atvyko į 
Sao Paulo miestą. Ją su plakatais 
sutiko būrys pavergtų tautų atstovų. 
Ypač ryškus buvo lietuvių plakatas: 
“Laisvę Blatijos šalims: Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai!” Portugalų resto
rane tą pačią dieną buvo surengtos 
išleistuvės prel. Pijui Ragažinskui, 
išvykstančiam į Europą. Šia proga jis 
taipgi planuoja aplankyti ir savo gi
mines bei artimuosius sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Sao Paulo lietuvių 
vardu jam laimingos kelionės linkė
jo J. Tatarūnas ir J. čiuvinskas. Da
lyvių vardu buvo įteikta nedidelė 
auka kelionei.

Argentina
KATALIKIŲ MOTERŲ IR MER

GAIČIŲ BIRUTĖS DRAUGIJA tra
dicines nuotaikingas Juozines suren
gė kovo 23 d. Buenos Aires priemies
tyje Temperley-Adrogue, savo na
muose. Kaimyninėj koplyčioj Mišias 
už gyvas ir mirusias birutietes at
našavo Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. J. Petraitis. Vaišės įvyko 
birutiečių namuose, čia pirm. Jonė 
Macaitytė pirmiausia. pasveikino 
Juoze Brazaitienę ir kun. Juozą Pet
raitį. Argentinos Lietuvių Centro vi- 
cepirm. inž. J. Gaidimauskas džiau
gėsi gražia birutiečių veikla ir lin
kėjo ją tęsti ateityje. Solo dainų pa
dainavo Adelė Koženiauskienė, pro- 
gramon pirmą kartą įsijungė ir Ali
na Gaidimauskaitė. Visiem Juozam ir 
Juozėm sugiedota “Ilgiausių metų”.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE centro valdyba pirmą 
kartą Argentinoje nutarė surengti 
talentų vakarą jaunimui. Šiuo žings
niu tikimasi sustiprinti ir pagyvinti 
lietuvių jaunimo veiklą, jo meilę gim
tajam tėvų kraštui. Vakaro reikalu 
įdėtas pranešimas lietuvių ir ispanų 
kalbomis “Argentinos Lietuvių Bal
so” birželio laidoje. Smulkesnės in
formacijos žadamos vėliau.

Australija
MELBURNO “KLUMPAKOJIS”’ 

vadovaujamas Angelės Morkūnienės, 
yra pakviestas į VI tautinių šokių 
šventę Čikagoje liepos 4-5 d.d. Išvy
kai ruošiasi 18 šokėjų, tačiau kelio
nė jiems sudaro nemažą problemą, 
nes daugelis jų yra arba studentai, 
arba neseniai dirbti pradėję žmonės. 
Gegužės 17 d. “Klumpakojis” Lietu
vių Namuose rengia kabaretinį vaka
rą su įdomia programa. Finansinės 
paramos ypač yra reikalingi du sun
kiai besiverčiantys jaunuoliai. Vaka
ro pelnas skiriamas išvykai.

DEŠIMTOSIOS ANTANO KRAU- 
SO MIRTIES METINĖS iškilmingai 
paminėtos Melburne gegužės 4 d. Ve
lionis buvo kultūrininkas, savo bute 
įsteigęs lietuvių kalbos mokyklą, pla
tinęs lietuviškas knygas, vadovavęs 
Australijos Lietuvių Kultūros Fon
dui, iš kurio vėliau išaugo Australi
jos Lietuvių Fondas. A. Krausas pra
dėjo rinkti knygas, iš kurių vėliau 
sudarė ALB krašto valdybos biblio
teką. Po jo mirties šis darbas buvo 
nutrūkęs, kol 1978 m. ALB krašto 
valdybą biblioteką perdavė AL Fon
dui. Pastarosios valdyba biblioteką 
nutarė padaryti šaltinių biblioteka, 
kurioje telkiamos tik istorinės bei 
mokslinės knygos, Lietuvą liečian
tys leidiniai ir straipsniai svetimomis 
kalbomis, šiai bibliotekai dabar va
dovauja D. Baltutienė, talkinama J. 
Mikšto. Dešimtųjų A. Krauso mirties 
metinių proga bibliotekai duotas jo 
vardas, jos patalpose pakabintas ve- 
lionies portretas. Velionis taipgi bu
vo įrašytas į Australijos Lietuvių 
Fondo atminimų knygos atskirą lapą, 
kuriame bus žymimi įnašai jo vardu. 
Pradinį $100 įnašą įteikė velionies 
našlė Angelė Krausienė. Tikimasi, 
kad savo įnašais įsijungs buvusieji jo 
mokiniai skautai, kolegos ir bičiuliai 
iš visos Australijos.

Britanija
ŠV. MATO ANGLŲ KATALIKŲ 

ŠVENTOVĖJE Londone balandžio 
20 d. buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos už sovietų okupuotą Lietuvą 
ir joje religinę priespaudą kenčian
čius mūsų tautiečius. Dalyvių susi
laukta apie 400. Jiems klebonas kun.
J. P. Devane paaiškino šių Mišių 
reikšmę ir juos supažindino su Lon
dono lietuvių choru bei jo vadovu 
J. Černių. Mišias atnašavo ir jautrų 
pamokslą pasakė kun. D. Stack. Cho
ras sugiedojo šešias lietuviškas gies
mes, vargonais pritariant Vincui 
O’Brienui. Parapijos žiniaraštyje, tu
rinčiame 1.400 egz. .tiražą, buvo pa
aiškintas lietuviškų giesmių tekstas, 
paminėti sovietinėse darbo stovyklo
se uždaryti kaliniai — Vladas La- 
pienis ir Petras Paulaitis. šios para
pijos veikloje aktyviai dalyvauja M. 
Bajorinas, kurio iniciatyva ir buvo 
surengtos pamaldos už Lietuvą. Ang
lų parapijos vadovybė Londono lie
tuvių chorą pakvietė į savo klubą, 
kur buvo pasivaišinta, pasidalinta ži
niomis apie kenčiančią Lietuvą.

NOTTINGHAMO ŽIDINYJE ge
gužės 16-18 d.d. rengiama lietuvių 
skautų ir skaučių savaitgalio stovyk
la. Jon įsijungs svečias iš Kanados 
— skrajojantis skautų kapelionas 
kun. Stasys Kulbis, SJ. Jis atnašaus 
Mišias, padarys pranešimą, iliustruo
tą nuotraukomis.



Hamiltono “Gyvataras” Rezginėlės šokyje sukaktuvinio koncerto metu. Grupė jau pasiruošusi tautinių šokių 
šventei Čikagoje, International amfiteatre, liepos 6 dieną Nuotr. J. Miltenio

Taip sako istoriniai faktai
Anoniminiam lenkui — "Tėviškės Žiburių" skaitytojui, rašančiam lenkų spaudoje

STEPAS VARANKA

Lenkų laikraštis Toronte 
“Zwiazkowiec” š. m. balandžio 
9 d. išspausdino trumpą, raide 
“j” pasirašytą straipsni “Litwi- 
ni dobrze i zle o polakach” 
(Lietuviai gerai ir blogai apie 
lenkus).

Iš “j” straipsnio aiškiai ma
tosi, kad jis yra labai nepaten
kintas mano straipsniu “Tž” š. 
m. vasario 14 d., kuriame buvo 
aprašymas lenkų Rytų Že
mės Sąjungos surengto Vil
niaus vakaro. Autorius sako, 
esą viskas būtų gerai, jeigu Va- 
ranka būtų aprašęs tik vakaro 
eigą be savo kandžių pastabų, 
rodančių jo nepalankumą vis
kam, kas lenkiška.

Mano nuomone, “j” nesusi
gaudo, mažai pažįsta praeities 
lietuvių-lenkų santykius. Nesan
taikos "vėžys” prasidėjo 1920. 
X. 9 nuo klastingo Vilniaus už
grobimo. Galbūt autorius, kuris 
bijo pasirašyti savo pavarde po 
straipsniu, yra užsimojęs iškrai
pyti istorinius faktus. Lenkų 
pogrindžio armijos bei lenkų 
partizanų užpuolimus bei jų 
žiaurumus jis priskiria bolševi
kų partizanams, kad išdailintų 
tuos "didvyriškus” žygius Vil
niaus krašte. Lietuvos Vietinės 
Rinktinės kautynės prie Ašme
nos, .Trakų užpuolimas ir kiti 
Įvairūs susidūrimai su lenkų 
partizanais nėra išgalvotos pa
sakos. Dar yra daug gyvų liudi
ninkų, lietuvių ir lenkų, kurie 
apie tai rašo savo atsiminimuo
se. Kaikurie buvę kariškiai sa
vo atsiminimus iš tų laikų apra
šo “Karyje”.

Taip pat atsiminimus rašo ir 
lenkai AK (Armija Krajowa) 
nariai, kurie buvo partizanais. 
Yra parašyta daug knygų ir dar 
daugiau straipsnių. Pvz. Jan F. 
Moralewski “Polska Podziemna 
na Wilenszczyznie”, Bronislaw 
Krzyžanowski “Wilenski Matec- 
znik” knygoje (be cenzūros) 
smulkiai aprašo lenkų partiza
nų kovas su gen Plechavičiaus 
rinktinės daliniais prieš Ašme
nos ir kitose Vilniaus krašto 
vietovėse. Šios knygos autorius 
mini garsųjį lenkų partizanų 
vadą “Lupaszko”, kuris su savo 
gauja siautė Vilniuje ir Vilniaus 
krašte, žudė lietuvius ir plėšė 
kaimus. Vėliau “Lupaszko” — 
Zygmund Szyndzielarz persime
tė į Lietuvos gilumą. Yra Hen
ry Wisner knyga “Wojna nie 
Wojna”, Jerzy Ochmanski “His- 
toria Litwy”, Piotr Lossowski 
“Stosunki Polsko-Litewskie w 
latach 1919-1920”. Laikraščiai 
“Tydzien Polski”, “SPK Kom- 
batant w Ameryce”, “Orzel Bia- 
ly”, ‘Kresowiak”, net mėnesinis 
Sv. Kazimiero parapijos Toron
te biuletenis “Nasza Credit 
Union” Vilniaus Aušros Vartų 
Mariją vadina “lenkų karalie
ne”. žymaus lenkų veikėjo, po
litiko Adamo Pragiero “Czas 
przeszly dokonany” jo ranka 
yra parašyta deklaracija 1943, 
XII. 19, liečianti Lenkijos teri
torijos integralumą. Tadeuszo 
Lopalewskio knygoje “Między 
Niemnem a Dzwiną” 252 psl. 
yra Įdėta Vilniaus raktų nuo
trauka su užrašu: “Klucze Wil- 
na ofiarowane marszalkowi J. 
Pilsudskiemu, czekają na no
wego oswobodziciela į obronę” 
—- Vilniaus raktai, įteikti mar
šalui Pilsudskiui, laukia naujo 
išlaisvintojo ir gynėjo. “Dzien- 
nik Polski” Anglijoje 1961. V. 
10 paskelbė gen. Anderso kal
bą, pasakytą gegužės 3-sios pro
ga, kurioje paminėjo turėtą 
prieš 3 metus pasikalbėjimą su.

senatoriumi, vėlesniu JAV pre
zidentu Kennedy. Jis Kennedžio 

ifebuvęs paklaustas, kaip Įsivaiz
duoja būsimą Lenkiją? Ander- 
sas atsakęs: Lenkija negali būti 
be Vilniaus ir Lvovo. Tas pats 
laikraštis 1955. XI. 21 paskel
bė Mančesteryje suvažiavusių 
7.000 laisvųjų lenkų 12 punktų 
rezoliuciją ištikimai kovoti už 
nepriklausomą Lenkiją. Antra
me punkte sakoma: “Ištvermin
gai kovosime už savo tėvynę 
Lenkiją su Lvovu ir Vilniumi 
rytuose, Vroclavu ir štetinu va
karuose”. Suvažiavimą laimino 
arkivyskupas Gawlina.

“Dziennik Polski i Dziennik 
Zolnierza” 1978. I. 11 paskelbė 
tremties vyriausybės preziden
to St. Ostrowskio Naujų Metų 
kalbą, kurioje jis aiškiai pasa
kė: “Emigracija neišsižada Lvo
vo ir Vilniaus”.

Galėčiau paskelbti daugybę 
faktų, rodančių, kad dauguma 
lenkų, su mažom išimtim, “ser
ga” Vilniaus savinimosi liga, 
kuri prasidėjo nuo nelaimingos 
Liublino unijos. Savinimasis 
sustiprėjo Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. Suvalkų sutar
ties sulaužymas ir klastingas 
Zeligowskio žygis i Vilnių bei 
jo prijungimas prie Lenkijos 
valstybės visai suardė lietuvių 
— lenkų santykius. Lenkų oku
pacijos laikotarpyje Vilniaus 
krašto lietuviai buvo naikinami 
ir persekiojami, ypač vaivados 
Bocianskio ir arkivyskupo Jal- 
brzykowskio laikais.

Autorius “j” painiojasi dato
se. Straipsnis, kurį autorius ko
mentuoja, buvo išspausdintas 
vasario 14 d., o ne 7. Autorius 
prikiša man nežinojimą elemen
tarinių istorinių datii bei faktų. 
“J” Jaltos konferencijos datos 
ir pats nepaminėjo. O ta kon
ferencija vyko 1945. II. 4-11 
dienomis. Emigracinė lenkų vy
riausybė savo deklaracijoje 
1945. VI. 25 paskelbė, kad Jal
tos nutarimų nepripažįsta, nes 
ji konferencijoje nedalyvavo.

Tiesa, lietuvių savisaugos da
liniai Vilniaus krašte dažnai bū
davo priversti gintis ir kovoti 
su lenkų partizanais bei AK da
liniais. Tekdavo lietuviams su
sidurti ir su rusų-komunistų 
partizanais, bet lietuviai gerai 
atskirdavo kur buvo rusų gau
jelės ir kur lenkų partizanai. 
Aš manau, kad autorius ir pats 
gerai žino, kad prie Ašmenos 
buvo susidūrę lenkų ir lietuvių 
daliniai. Taip pat ir Trakų už
puolimą įvykdė lenkų partiza
nai. Po jo buvo rasti keli nu
žudyti lietuviai policininkai — 
Špokas, Grinkevičius ir teisėjas 
Žibalas.

“J” rašo, esą nepagrįstai kal
tinti lenkus yra rizikingas daly
kas. Be reikalo susijaudinęs au
torius imasi grasinimo, esą len
kai gali dokumentaliai išdėstyti 
lietuvių padarytus nusikaltimus 
prieš lenkus rusų okupacijos ir 
lietuvių-vokiečių bendradarbia
vimo laikotarpyje. Lenkai iki 
šiol to nedarę tik dėl abiejų tau
tų gerovės ateityje.

Mano straipsnyje ir komenta
re “Lenkiškas Vilniaus vaka
ras” nieko išgalvoto ir neteisin
go nebuvo. Aš ėmiau faktus iš 
lenkų istorijos knygų bei pačių 
lenkų rašytų straipsnių ir atsi
minimų. Man teko kalbėti su 
keliais lenkais, kurie sakė, kad 
Lenkijoje nebuvo Švento Kry
žiaus sunkiųjų darbų kalėjimo 
nei Kartuskos Berezos stovyk
los. O visdėlto ir tas kalėjimas, 
ir ta stovykla egzistavo. Patar
čiau autoriui “j” pasiskaityti 
vilniečio Jeronimo Cicėno kny

gą “Vilnius tarp audrų” arba 
prof. Mykolo Biržiškos “Vil
niaus Golgota” ir susipažinti, 
kaip buvo traktuojami lietuviai 
Vilniuje ir Vilniaus krašte.

Piotr Losowski knygoje, iš
leistoje Varšuvoje 1966 m., 
“Stosunki Polsko Litewskie w 
latach 1918-1920” smulkiai ap
rašo, kaip karinė lenkų organi
zacija P0W 1919 m. norėjo Lie
tuvoje padaryti perversmą ir 
visą Lietuvą prijungti prie 
Lenkijos. Lenkai visais būdais 
stengėsi kenkti Lietuvai.

1919 m. generalinis Vilniaus 
srities komisaras J. Osmolowski 
paskelbė įsakymą spaudoje, kad 
iš Vilniaus lietuvių yra atima
ma gimnazija, seminarija, augš- 
tieji mokslo kursai, bendrabutis 
ir prieglauda Subačiaus gatvėje 
nr. 16., lietuvių poliklinika 
Vilniaus gt. nr. 28 ir daug kitų 
nuosavybių.

1925 m. vasario 20 d. lenkai 
nuplėšė Lietuvoos Vytį nuo Ža
liojo tilto, kur jį įlydino tilto 
statytojas inžinierius P. Vilei
šis. “Tempus fugit” — laikas 
bėga sakydavo romėnai. Turėtų 
ir buvusios žafizdos užgyti. De
ja, taip nėra. Vilniuje yra daug 
lenkų kultūros ir lenkiško sen
timento, yra iš Vilniaus kilusių 
nemažai žymių lenkų moksli
ninkų, rašytojų, poetų, dvasiš
kių ir kariškių, bet tai neturėtų 
reikšti, kad Vilnius yra lenkų 
miestas ir kad jis turi priklau
syti Lenkijai. Kol lenkai savin- 
sis Vilnių, tarp lietuvių ir len
kų nebus rimtos draugystės. 
Lietuviai iš esmės nėra lenkų 
priešai. Lietuviai norėtų būti 
su lenkais geri kaimynai. Deja, 
lenkai to nenori suprasti.

$1000 STUDENTUI
Muziko Broniaus Jonušo naš

lė Emilija Jonušienė savo miru
sio vyro atminimui įsteigė kas
metinę Broniaus Jonušo stipen
dija.

Stipendija duodama jaunuo- 
liui-lei, kuris-ri, šalia savo pa
grindinių studijų, ryžtasi studi
juoti ir lituanistiką. Iš kandida
tų pageidaujama, kad jis ar ji 
būtų aktyvūs lietuviškųjų jauni
mo organizacijų nariai ir savo 
veikla pasireikštų lietuviškoje 
dirvoje.

Stipendija šiais metais bus 
trečia iš eilės: pirmą laimėjo Ro
bertas Saldys iš Brazilijos, antrą 
Marytė Bizinkauskaitė iš Brock- 
tono, Mass. Stipendijos dydis — 
$1.000.

Kandidatus stipendijai su sa
vo rekomendacijomis gali siūly
ti kiekviena lietuvių jaunimo 
organizacija, įvairūs sambūriai 
ir kiti organizaciniai vienetai iš 
betkurio kontinento. Siūlymo 
terminas — 1980 metų birželio 
30 diena.

Stipendijos kandidatui parink
ti bus sudaryta vertintojų ko
misija. Sprendimai daromi bal
sų dauguma. Kandidatus siūlyti 
šiuo adresu: Mrs. Emilija Jonu
šienė, 4006 S. 26th Street, Oma
ha, Nebr. 68107, USA.

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).

Geras parinkimas ir geras pirkinys 
visiems kanadiečiams!

Lėktuvas CF-18 yra geras parinkimas ir geras pirkinys 
mums visiems Ontario provincioje ir Kanadoje!
Kanados vyriausybė parinko 
geriausią naikintuvą savo 
krašto gynybai—CF-18. Šis 
parinkimas teiks Ontario 
provincijai didelę ekonominę 
naudą dabar ir ateityje

Geras pirkinys mūsų 
saugumui.
CF-18 yra stiprus, modernus 
ir patikimas. Lengvai pritai
komas. Dėl savo tobulesnės 
technologijos, lankstaus 
plano, plataus karinio pajė
gumo jis yra atviras nau
jiems patobulinimams ir ga
li būti pritaikytas besikei- 
čiantiem gynybos poreikiam. 
Tokios savybės nulėmė jo 
parinkimą Kanadai.

Geras pirkinys Ontario 
ekonomijai.

Parinkdama CF-18, Kanada 
sėkmingai sudarė sutartį, 
kuri bus labai naudinga mū
sų verslams ir pramonei. 
Mes gauname žymiai dau
giau nei 137 naikintuvus. 
Įpareigojanti sutartis su Mc 
Donnell - Douglas skatins 
naujus investavimus ir pirki
mus daugelyje sričių, plės 
pagalbą eksportuotojams ir 
perteiks naują technologiją 
Kanadai. O tai reiškia augi
mą. Lėktuvų gamintojai per 
sekančius penkiolika metų 
sudarys trijų bilijonų dolerių 
vertės sutartis su įvairiom

įmonėm visoj Kanadoj. Tuo 
būdu gaus darbo tūkstančiai 
darbininkų.

Didelė to sandėrio dalis bus 
naudingo Ontario provinci
jai, ypač jos aviacijos ir 
elektroninei pramonei.

Geras pirkinys Ontario 
verslams.

CF-18 sutartis teikia nepa
prastai daug galimybių On
tario verslams. Daugelis Ka
nados verslų bei pramonės 
įmonių, mažų ir didelių, da
lyvaus visoje eilėje projek
tų, sudarytų McDonelI- 
Douglas bendrovės.

Dabar jūsų eilė pasinaudoti 
šiomis galimybėmis. Tad 
pilnai pasinaudokite jomis. 
Kanadiečiai priklauso nuo 
JŪSŲ iniciatyvos ir dinamiz
mo. Visi Ontario gyventojai 
gali dalintis laimmėjimais.

Tai geras pirkinys!

Jei norite daugiau sužinoti 
apie esamas galimybes savo 
įmonėms, kreipkitės į Kana
dos vyriausybės verslo infor
macijos centro — Business 
Information Centre. (Toron
te, 416-369-4941; kitur On
tario provincijoje kreipkitės 
į savo telefono operatorę, 
prašydami Zenith 0-3200).

I* Government 
of Canada

Gouvernement 
du Canada Canada

3 Ion. Pauline IMcĮįibbou, Jldricme Garksou, Darryl Sillier, Pierre Bcrloti

Jūs turite daug bendro su šiais žmonėmis
z Viešoji jūsų biblioteka. Jie taipgi ja naudojasi. Tai vieta, kur 

randami atsakymai į visokius klausimus. Tai vieta, kur galite ir jūs 
ateiti bei pasidžiaugti. Pavyzdžiui, galite apžiūrėti bei pavartyti 
rinktines knygas bei laikraščius, išleistus gimtąja kalba.

Jūsų biblioteka taip pat turi muzikos plokštelių, filmų, 
paveikslų, informacinių, mokslinių ir kitokių knygų. Visa tai rasite 
viešojoje savo apylinkės bibliotekoje, kuri yra susitikimo vieta — 
jūsų ir žmonių, turinčių atsakymus. Susidomėkite mumis!

Ontario

Reuben Baetz, 
Minister of Culture 
and Recreation
William Davis, Premier
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DMNP lietuvių parapijos šventovėje buvo surengtas religinis koncertas, 
kurio programą atliko Čiurlionio ansamblis Nuotr. V. Bacevičiaus

Dešimt metų su daina
"Aidas" atšventė savo sėkmingos veiklos 10 metų sukaktį

Šimtai spektaklių, 40 veikalų
Sugrįžus iš "Aukuro" trisdešimtmečio iškilmės

KAZYS MILERIS

Sir John A. MacDonald gim
nazijos auditorijoj š. m. balan
džio 27 d. Hamiltono aidietės 
davė savo tradicinį pavasario 
koncertą, kuris buvo sukaktuvi
nis. Jei metų skaičiumi dar nė
ra daug kuo girtis, tai savo nu
veiktais darbais tikrai yra kuo.

Kas šiandien išeivijoj nežino 
aidiečių? Su daina jos jau yra 
spėjusios apkeliauti beveik vi
są pasauli. Jų koncertų klausė
si žmonės Italijoj, Vokietijoj, 
Anglijoj. Jos aplankė lietuvius, 
gyvenančius Pietų Amerikos 
kraštuose, visus didesnius lietu
vių telkinius Kanadoje ir Ame
rikoje. Tai keliaujančios daini
ninkės. Jei kur gyvenantys tau
tiečiai neturėjo progos išgirsti 
jų koncertų, tai tikriausiai jie 
pasiklauso jų dainavimo iš 
plokštelių, kurių “Aidas” jau 
yra išleidęs dvi: “Baltos gėlės” 
1973 m. ir “Keliaujame su dai
na” 1975 m. Daug tų plokštelių 
pateko ir j Tėvynę. Ir ten tau
tiečiai turi progos pasiklausyti 
Hamiltono lietuvaičių dainavi
mo. Ruošiamasi jau ir trečiajai 
“Aido” plokštelei su naujuoju 
chorvedžiu muz. J. Govėdu ir 
su choru dainuojančiu naujuo
ju solistu R. Strimaičiu.

Savo koncerte choras iš viso 
atliko 26 kūrinius. Tai buvo 
choro dainos, solisto R. Strimai
čio pasirodymai ir bendros dai
nos solisto su choru. Tai buvo 
daugiausia liaudies dainų har- 
monizuotės, senų ir žinomų lie
tuvių kompozitorių, o taip pat 
ir choro vadovo. Buvo girdėtų 
kūrinių ir negirdėtų, sukurtų 
čia ir Tėvynėje. Girdėjome iš
traukų iš operų “Jūratė ir Kas
tytis” V. K. Banaičio, “Gražina” 
J. Karnavičius, “Marytė” A. 
Račiūno. Buvo ir pasaulinių 
kompozitorių veikalų — F. 
Schuberto “Upėtakis” ir “Sere
nada”, E. Tosti “Tavęs nebemy
liu” ir E. Toselli — “Serenada”. 
Visos dainos buvo atliktos su 
subtilia interpretacija, vienaly
čiu skambėjimu. Viską jungė 
virtuoziški J. Govėdo fortepijo
no interliudai. Dauguma dairių 
buvo parinkta žaisminio pobū
džio, su stipriu ritmu. Choras 
nerodė jokio klouniškumo, kad 
iš publikos iššauktų ovacijų. 
Buvo gana santūrus judesiuose. 
Tik vienoje dainoje — M. No- 
viko. “Dainuokim po du” matė
me mergaites savo dainą paly
dinčias rankų plojimais, čia 
buvo duota tai, ką mūsų publi
ka mėgsta. Juk šiandien mes Į 
koncertus einam ne jieškodami 
susikaupimo, bet išsiblaškymo. 
O čia buvo dainos, kurioms no
risi pritarti ir kojos, ir širdies 
taktu.

Anksčiau mane ėmusi baimė, 
kad labai jaunų mergaičių pri
ėmimas Į chorą gali išstumti 
vyresniąsias, nepasitvirtino, 
šiandien “Aidas” yra labai iš
silyginęs balsais ir savo išvaiz
da. Jaučiamas nepaprastas dai
navimo entuziazmas. 32 daini
ninkės atiduoda visa, kiek tik 
gali. Ir jei kiekvienam chorui 
yra svarbi jo išvaizda, tai “Ai
das” neabejotinai ją turi. Kas 
begali būti gražesnio už jaunys
tę? Jei anksčiau galėjai kibti 
prie aidiečių dėl jų lietuviškos 
tarsenos, tai šiandien tų už
puolimų jau nebeturėtų būti. 
Bet jei visvien dar jieškotum' 
kokios kritikos, tai galėtum pa
sakyti, kad dauguma daininin
kių visiškai nežiūri ir neseka 
savo dirigento. Bet matyti, kad 
savo dalys ir dainų žodžiai jau 
taip gerai išmokti ir žinomi, 
kad nebėra reikalo.

Koncertas baigtas sveikini
mais. Sveikino KLB krašto 
v-bos pirm. J. R. Simanavičius, 
AV par. klebonas prel. J. Tada- 
rauskas, KLB Hamiltono apyl. 
pirm. M. Gudinskas. Jautrų žo
dį tarė pats “Aido” įsteigėjas, 
dabar administratorius, J. Plei- 
nys. Buvo į sceną iškviestas ir 
pirmasis “Aido” dirigentas bei

choro krikšto tėvai. Po koncer
to visi nuvyko į Jaunimo C. sa
lę vaišėms, kur sukaktuvininką 
“Aidą” dar sveikino Hamiltono 
organizacijų atstovai, buvo per
skaitytos gautos sveikinimų te
legramos iš generalinio Lietu
vos konsulo dr. J. žmuidzino, 
O. J. Kirvaičių iš Toronto ir E. 
K. Norkų iš Hamiltono..

Negalėdamas pagauti visad 
skubančio ir bėgančio “Aido” 
dirigento muz. J. Govėdo, į ke
letą chorą liečiančių klausimų 
sutiko atsakyti to choro įsteigė
jas ir jo administratorius J. 
Pleinys.

— Kaip jauties, Jeronimai, 
dabar švęsdamas savo įsteigto 
“Aido” 10 metų sukaktį?

— Jaučiuos laimingas. Pa
prastai mūsų planai ir siekimai 
tik iš dalies teišsipildo. Man 
čia viskas išsipildė su kaupu. 
Nesitikėjau, kad “Aidas” galės 
tokiu dideliu įnašų prisidėti 
prie mūsų išeivijos kultūrinės 
veiklos.

— Buvai čia visą laiką žino
mas kaip ateitininkų veikėjas, 
bet nieko bendro, kiek žinau, 
neturėjai su muzika. Tad kaip 
atsitiko, kad ėmeisi šio dainos 
vieneto organizavimo?

— Pastebėjau, kad pas mus 
yra daug jaunimo, kuris neran
da vietos kitose meninėse gru
pėse, ypač mergaičių. Turėjom 
jaunimo, šokančio tautinius šo
kius, turėjom vaidinančio jau
nimo, bet dar neturėjome dai
nuojančio jaunimo. Todėl ir ki
lo mintis tą likusį jaunimą su
burti į dainos vienetą.

— Dabar, kai jau, rodos, pa
siektos visos choro augštybės, 
tėra palikęs vienas kelias — že
myn. Kaip žiūri į “Aido” ateitį?

—> “Aidas” per 10 metų pa
siekė jau gana augšto meninio 
lygio. Ypač daug yra pasidarba
vęs muz. J. Govėdas. Natūralu, 
jei keičiasi “Aido” išvaizda, nes 
šis choras yra augančio jauni
mo vienetas. Vienos ateina, ki
tos išeina. Iš pirmųjų daininin
kių turime tik vieną D. Lukavi- 
čiūtę. Bent šiuo metu mes dar 
tebegalvojame apie “Aido” di
dėjimą ir tobulėjimą.

Taip kalbėjo to choro įsteigė
jas, kuris jau 10 metų sielojasi 
“Aido” reikalais ir pats iš savo 
šeimos į tą chorą jau yra atsiun
tęs vieną altą ir vieną sopraną.

Jaunimo Centro salėje “Ai
das” buvo išdėstęs savo 10 me
tų veiklos aprašymų, nuotrau
kų, programų, skelbimų parodė
lę, kuri buvo žmonių smalsiai 
lankoma ir žiūrima. Čia matei, 
kaip Sv. Tėvas Paulius VI kal
basi su aidietėmis, kaip Ham
burgo miesto burmistras sveiki- 
ha jas, kaip Muenchene skelbi
mų lenta kviečia visus į “Aido” 
koncertą. Skaitai ir nesupranti 
ispanų, portugalų, italų ir vo
kiečių kalbomis didžiųjų laik
raščių aprašytus aidiečių kon
certus. Ir stebiesi, kaip “Aidas” 
per 10 metų tiek daug galėjo 
pasiekti. Lietuviai savo daina 
ir chorais tebestebina visus. Jei 
pasitraukia viena dainininkų 
karta, ateina kita. O kol gyva 
bus lietuvių daina, gyva išliks 
ir mūsų tauta.

Prieš 30 metų į Hamiltoną 
(Kanadoje) suvažiavę nauji lie
tuvių ateiviai ir radę darbus 
pramonėje, nesitenkino vien 
duona — jie tuoj pat ėmė orga, 
nizuoti kultūrinį gyvenimą. Į 
kultūrinių vienetų eilę, įsijun
gė ir mėgėjų teatras, pasivadi
nęs “Aukuru”. Jo steigėja ir 
širdis buvo aktorė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė, kuri, kitų 
padedama, telkė apie save artis
tines pajėgas. Tada jos buvo 
jaunos ir per eilę metų išaugo 
į rimtus aktorius bei aktores, 
kurie pajėgė vaidinti ir sunkius 
veikalus.

Visa tai buvo prisiminta š. m. 
gegužės 4 d. Hamiltono Jauni
mo Centro salėje, kurios pa
puošta scena kalbėjo apie dar
bingą praeitį. Joje pasirodžiusi 
režisorė E. Kudabienė metė 
žvilgsnį atgal, suminėdama pir
muosius aktorius veteranus. 
Štai jų pavardės: A. šalčiūnas, 
A. Stasevičius, A. Radzevičienė, 
a. a. J. Žilius, V. Kvedaras, K. 
Meškauskienė, V. Panavas, A. 
Sutkaitytė, S. Stanulytė, L. 
Baltrukonytė, č. Mickūnas, E. 
Mickūnas, A Mingėla. Vėliau 
prisidėjo daug naujų aktorių, 
kurie ir šiandieną nevengia sce
nos. Iš viso “Aukuras” per 30 
metų suvaidino 40 veikalų ir su
rengė 150 spektaklių.

Iškilmės metu E. Kudabienė 
visa tai priminė gausiems daly
viams įsivedusi scenon tris vai
kus, kuriems, rodydama scenos 
dekoracijas, papasakojo apie 
“Aukuro” atliktus darbus.

Meninę iškilmės programą 
pradėjo jauniausi aktoriai — 
Tomas Kekys ir Matas Stanevi
čius, atlikę dialogą “Kiškis ir 
ežys”. Pasirodė ir “Aukuro” 
liepsnelės — Onutė Stanevičiū
tė, Onutė Žukauskaitė ir Ramo
na Macytė su pritaikyta scenine 
ištrauka.

Pasitraukus atžaloms nuo 
scenos, žiūrovai išvydo suaugu
sius meno atstovus — deklama
torius, muzikus, aktorius, daini
ninkes, solistę.

Su deklamacijomis pasirodė 
E. Labuckas, A. Stasevičius, M. 
Kalvaitienė. Įvairių scenos vei
kalų ištraukas vaidino A. Žilvi- 
tienė, E. Kudabienė, M. Kalvai
tienė, A. Stanevičius, D. Joni- 
kaitė, D. Kudabaitė, I. Kudabai- 
tė, K. Kalvaitis. Jie davė ištrau
kas iš J. Griniaus “Gulbės gies
mės”, B. Sruogos “Pavasario 
giesmės” ir G. Zapolskos “Po
nios Dulskienės moralės”. Buvo 
parinkti būdingesni momentai, 
kuriuose pasireiškė stipresni 
aktoriai.

Žymi vieta programoje teko 
muzikams, solistei ir moterų 
sekstetui. Klarnetistas A. Dudo
nis, akompanuojamas L. Mar
cinkutės, atliko Mozarto, Cho- 
pino ir Paganinio kūrinių. Mo
terų sekstetas (A. Laugalienė, 
T. Kalmantavičienė, M. Kalvai

tienė, A. Matulienė, L. Stunge- 
vičienė, E. Kudabienė) padaina
vo daugiausia lietuvių kompozi
torių kūrinių. Akompanuojamos 
jauno -muziko A. Juodelės, dai
nininkės subtiliai, darniai ir gy
vai atliko pasirinktus kūrinius, 
ypač išryškindamos lyriškąsias 
vietas.

Torontiškė solistė S. Žiemely- 
tė, akompanuojama taip pat to
rontiškės L. Marcinkutės, pa
dainavo J. Stankūno, Beethove- 
no, Rubinšteino kūrinių ir iš
traukas iš operų A. Thomas 
“Mignon”, G. Bizet “Carmen”. 
Programa baigta solistės ir mo
terų seksteto daina “Vai dudu 
dudi” (St. Šimkaus).

Kaip matyti iš suminėtų daly
kų, programa buvo plati, įvairi 
ir užtruko apie dvi valandas. 
Pranešėja buvo V. Stanevičie
nė.

Po meninės programos prasi
dėjo prozinė — scenoje susitel
kė aukuriečiai išklausyti svei
kinimų. Ištisą pusvalandį jie 
stovėdami klausė gausių svei
kintojų. Žodžiu sveikino: KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, KLB 
Hamiltono apyl. pirm. M. Gu
dinskas, prel. J. Tadarąuskas, 
šaulių kuopos atstovas p. Kano
pa, SLA 72 kuopos vardu J. Ša- 
rapnickas, skautų bei jų rėmė
jų — D. Gutauskienė, “Aido” 
choro — J. Stankus, “Gyvata- 
ro” — G. Breichmanienė ir I. 
Jokūbynienė, Ročesterio akto
rių — p. Ilgūnas, Aušros Vartų 
par. choro — D. Deksnytė-Pb- 
well, Toronto “Aitvaro” — A. 
Dargyte-Byszkiewicz ir L. Nak- 
rošienė. Raštu sveikino: gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, vietinis pensininkų klu
bas, B. Pūkelevičiūtė, J. Danys, 
p. p. Slavėnai, V. Anysienė ir 
kt.

Tai buvo graži teatrinio der
liaus šventė, padrąsinusi auku- 
riečius naujiem darbam. Teat
ro administratorius K. Mikšys, 
dėkodamas šventės dalyviams, 
džiaugėsi jų gausumu ir apgai
lestavo, kad nevisus galėjo su
talpinti.

Trisdešimtmečio proga buvo 
labai puošniai atspausdinta pro
grama su nuotraukų montažais. 
Gaila tik, kad tokios šventės lei
dinyje palikta daug klaidų.

Dabar aukuriečiai ruošiasi 
dalyvauti dviejuose festivaliuo
se — daugiakultūriame Hamil
tone ir lietuvių — Čikagoje. Da
nutė Kudabaitė-Mitchell yra iš
vertusi į anglų kalbą A. Rūko 
veikalą “Svajonių šalis” (Land 
of Dreams), kuris jau buvo vai
dintas kanadiečių teatre “Thea
tre of Tomorrow”. Ten vaidino 
ir penki aukuriečiai.

Gero vėjo būsimiems “Auku
ro” darbams ir ryžtingąją! jo 
vadovei E. Kudabienei! Bv.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

Lietuvių ir žydų pasitarimas
š.m. balandžio 20 d. Niujor

ke, B’NAI B’RITH Anti-Defa- 
mation Lygos patalpose, įvyko 
kruopščiai planuotas lietuvių ir 
žydų atstovų pasitarimas. Pasi
tarimo iniciatoriumi buvo Anti- 
Defamation Lygos tarpkultūri- 
nių reikalų komisijos pirm. adv. 
Alexander Epstein (kanadietis), 
kuris, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirm. inž. Vyt. Ka
mantų! pritarus, pasitarimo su
šaukimo pastangas koordinavo 
su JAV LB visuomeninių reika
lų tarybos pirm. inž. Alg. Gėčių.

Pasitarime žydams atstovavo 
B’NAI B’RITH Anti-Defama- 
tion Lygos centro komiteto pa
reigūnai — JAV-ių programos 
direktorius Theodore Freed
man, kodirektorius Leon Klinic- 
ki, rabinas Leonard S. Krawitz, 
tarybos narys Edward Weiss ir 
minėtasis A. Epstein, kuris pa
sitarimui ir pirmininkavo.

Lietuvių Bendruomenei ats
tovavo PLB garbės teismo 
pirm. dr. Bronius Nemickas, 
JAV LB visuom. reik, tarybos 
pirm. A. Gečys, Kanados LB vi

suom. reik, komisijos pirm. adv. 
Joana Kuraitė, PLB visuom. 
reik, komisijos narys kun. K. 
Pugevičius, JAV LB tarybos 
narys dr. Viktoras Stankus, 
AABS darbuotojas dr. Romual
das Misiūnas ir Audronė Misiū
nienė, kuriai teko būti adv. Ep- 
steino pirminiu kontaktu pasita
rimo mintį gvildenant.

Posėdis buvo pradėtas lietu
vių ir žydų atstovų tarpusavio 
pasiinformavimu apie grupių 
emigraciją į Ameriką, turimus 
uždavinius, sutinkamas proble
mas, pagrindines veiklos sritis. 
Po to atvirai, tačiau mandagiai 
aptartos tos problemos, kurios 
lietuvių — žydų tarpe kelia ne
susipratimus ir jų tarpusavio 
bendradarbiavimą trukdo. Pasi
džiaugta esamais šviesiais pa
vyzdžiais abipusiame bendra
darbiavime, nutarta jį skatinti, 
jieškant to, kas mus jungia ir 
siekius stiprina. Sutikta, kad 
praeities žaizdų atvėrimas ne
pasitarnauja bendradarbiavimo 
puoselėjime ir jautrių klausi
mų svarstymas paliktinas kvali

fikuotiems asmenims, o ne jaus
mo paveikiamoms masėms. Pa
sisakyta už artimą bendradar
biavimą žmogaus teisių, savitų 
kultūrų puoselėjimo, tautiškai 
— tikybiškai grynų šeimų išlai
kymo srityse. Nutarta bendrai 
siekti iš komunikacinių priemo
nių eliminuoti vienų kitiems 
metamus kaltinimus, kurie tik 
kenkia glaudžiam bendradarbia
vimui. Ir vieni, ir kiti stengsis 
visuomenės galvoseną formuoti 
antagonizmus šalinančia kryp
timi. Sutarta keistis informacija 
ir iškylančias problemas aiškin
tis reguliariai šaukiamuose pa
sitarimuose.

Pasitarimas truko dvi su puse 
valandos. Jis praėjo nuotaikoje, 
kuri atsispindėjo Alg. Gečiui 
Epsteino — Friedmano pasiųs
toje telegramoje: “Mes tikime, 
kad šis pasitarimas bus pradžia 
šilto ir nuoširdaus bendravimo, 
kuriame mūsų grupės ras gali
mybes kartu darbuotis bendrai 
mūsų žmonių gerovei”.

Ag. (LB Inf.)

Ar galite rasti vietos 
Mana Mouskouri, Dan Hill/

KANADOS LIETUVĖ KVIEČIA 
TAUTIEČIUS

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą, įkainojant namus, tvarkant 
mortgičių reikalus Vankuveryje, pasinaudoti sąžiningu patarnavimu

ALBENIA ANDERSON
Tel. 433-8231 291-1861 (namų)

MACAULAY NICOLLS MAITLAND & CO. LTD.
REAL ESTATE (serving Greater Vancouver area since 1898) 
#101 -5021 Kingsway, Burnaby, B.C., V5H 4A5, Canada

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International <Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefoną s 471-1424

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

“Aidas” Hamiltone, paminėjęs savo veiklos dešimtmetį Nuotr. J. Miltenio

Harry Chapin, 6 augštų 
kino teatrui ir daugybei 

kitų jaudinančių renginių
ši savaitgalį?

Puiku! Jie ateina pas jus
f Hours of Operation. \

Park opens at 10:00 a.m.-closes 
1:00 a.m. (Sundays at 10:00 p.m.) 
Theatres open ail0:30 a.m.- 
last shows start at 9:30 p.m.______
Daily Summer Program.
(May 15 to Sept. 14) Park open 
seven days a week.
General Admission^
Adults (18 and over) $2.50, $1.00 
after 9:00 p.m. Juniors (13 to 17) 
$1.50. Children with adults 50(. 
unaccompanied $1.50. Senior 
Citizens admitted free of charge. 
*Note: Some prices and policies 
change during the Canadian 
National Exhibition, Aug. 13-Sept. 1. 
Public transportation provided 
by buses, streetcars, GO Commuter 
service and by special Ontario 
Place buses operating from the Gray 
Coach Terminal. For TTC 
information call 484-4544. Park
ing available on mainland and 
East Island.___________________
Miscellaneous.
For the handicapped or infirm, 
wheelchairs are available.
Pets, skateboards and bicycles are 

k not permitted on the grounds. j

Pradedant gegužės 15

Visa tai jums
Ontario place

9

vadovas sol. V. Verikaitis ir ■ Lietuvaičių choras
955Lakeshore Blvd. West. Toronto. Ontario, Canada. M6K3B9. (416) 965-7711.

.1 Crown (’orporation of the Government of Ontario. Ministry ofIndustry and Tourism. Hon. Larry Grossman. Minister.



Katalikybės šaknys lietuvių tautoje
Prof. Vyt. Vardžio veikalas

J. JAKŠTAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

BAŽNYČIA OKUPACIJOJE
1. Nuo okupacijos iki Stalino 

mirties
Prieš pradėdamas Bažnyčios 

tąsynes su sovietinės Lietuvos 
vyriausybe, autorius trumpai 
primena pačią okupacijos isto
riją ir ją pradeda nuo Molotovo 
— Ribbentropo sutarties. Po 
okupacijos (1940-41 m.) parodo
ma, kaip naujoji valdžia viso
kiais dekretais nutraukė ryšius 
su Bažnyčia. Pirmiausia panai
kino tikybos pamokas mokyklo
se ir atleido jų kapelionus. Čia 
pat įterpiamas bandymas iš ka
taliku pusės siūlyti “modus vi- 
vendi” su sovietine vyriausybe. 
Minimas straipsnis kun. S. Ylos 
ir ypač kun. M. Krupavičiaus 
memorandumas, įteiktas val
džios galvai Gedvilui. Memoran
dumo turiniui pritarė vyskupai 
ir dar tuo metu neištremtas Va
tikano nuncijus. Dėl to memo
randumo autorius pastebėjo, 
kad jis buvo parašytas turint 
kiek vilties “susiderinti su au
toritetais” (54 p.), bet kaip vė
liau pasirodė, viltis nepasitvir
tino.

Nors memorandumas nepasi
rodė spaudoje, tačiau jis kaž
kaip buvo žinomas ir visaip ko
mentuojamas.

Tenka kiek stebėtis, kad prof. 
Vardys nepaminėjo kito memo
randumo, parengto ir su vysku
pų pritarimu įteikto 1940. X. 7 
naujai Lietuvos vyriausybei. 
Memorandumo 5 punktus pa
skelbė kažkoks V. Sudargas 
“Akiračiuose” II, 1980. Jame 
buvo siūlomasi itin artimai 
bendradarbiauti su paleckine 
vyriausybe.

Pirmus okupacinius metus 
Bažnyčia pergyveno be didesnių 
skaudulių. Net ir dideliame bir
želiniame išvežime okupantai 
paliko dvasiškius savose vieto
se.

Kitaip dėjosi po 1944 metų, 
sovietams vėl grįžus Į Lietuvą. 
Prasidėjo laikai, apie kuriuos 
kalba autorius skyriuje “Nusi
leidžia geležinė uždanga: Stali
no metai”. Iš skyriaus pavadini
mo aiškėja ir jo laiko rėmai, bū
tent, 1944-1953 m. Pažymėjęs 
pirmus kaip ir “taikos” metus, 
kol ėjo karas, autorius pradeda 
kloti skaitytojui pagal šaltinius 
atskirus faktus, rodančius, kaip 
valdžia vis kabinėjosi prie Baž
nyčios ir jos hierarchijos. Kabi
nėjimosi tikslą nusakė vienas 
autoriaus cituojamas sovietinis 
istorikas: likviduoti klasinį kle
rikalizmo pagrindą ir sutrauky
ti ryšius tarp buržuazijos ir Baž
nyčios. Pirmomis aukomis tapo 
vyskupai — V. Borisevičius, T. 
Matulionis ir M. Reinys. Jų su
ėmimai ir nuteisimai trumpai 
aprašomi. Gal nevieno skaity
tojo būtų pageidaujama dau
giau žinoti apie jų suėmimą ir 
teismo aplinkybes.

Stalino laikotarpis užsklen
džiamas popiežiaus Pijaus XII 
1949. VII. 13 enciklikos “Res- 
ponsa ad dubia de communis- 
mo” užuomina ir sovietų reak
cija į ją. Iš Lietuvos kunigų pa
reikalauta pasirašyti raštą, skel
biantį popiežių “karo kurstyto
ju ir kariškos dvasios šėtonu”. 
Nors raštas reiškė sukilimą 
prieš popiežių, tačiau atsirado 
19 kunigų, kurie pasirašė. Pasi
rodo, kad propaganda bei prie
varta šį tą reiškia ir principiš
kai nusistačiusiems prieš ją.

Propagandos poveikiu bei 
prievarta aiškintinas ir vysku
pų dalyvavimas “taikos gynimo 
konferencijoje” Zagorske 
(Maskvos metropolito buveinė
je). Konferencijos dalyviai pri
valėjo pasisakyti prieš Korėjos 
karą ir prieš Ameriką. Negana 
to. Konferencijos rezoliucija 
turėjo būti pranešta kunigams 
ir paskelbta šventovėse. Kaip 
Lietuvoje buvo daroma, auto
rius nerašo.

2. Nuo Stalino mirties iki “LKB 
Kronikos”

Po Stalino mirties (1953) pra
sidėjusiame trumpalaikiame 
“atolydyje” Bažnyčia gavo atsi
kvėpti. Ryšium su Kruščiovo 
amnestija sugrįžo koks trečda
lis (130) kunigų iš tremties. 
Leista įšventinti vyskupus Tel
šių ir Vilniaus vyskupijoms. 
Pirmą kartą valdžia leido spaus
dinti maldaknygę ir religinį ka
lendorių. Pradėta statyti, aišku, 
su valdžios leidimu, nauja šven
tovė Klaipėdoje. Deja, taikus 
sambūvis valstybės su Bažnyčia 
greitai pasibaigė ir tąsynės vėl 
prasidėjo. Pradžią davė iš trem-
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ties grįžęs vyskupas T. Matulio
nis, kuris ėmė valdyti savo Kai
šiadorių vyskupiją be valdžios 
leidimo. Jis net pasirūpino 
įšventinti vyskupą ir sau įpėdi
nį jauną kunigą V. Sladkevičių. 
Sovietinė valdžia reagavo iš
tremdama abu vyskupus. Sekė 
ir Vilniaus vyskupo J. Stepona
vičiaus ištrėmimas. Arkiv. T. 
Matulionis ir mirė ištremtas. 
Kiti du tebėra ištremti iki šios 
dienos.

Valdžia kibo ir prie pastaty
tos Klaipėdos šventovės. Ji val
džios potvarkiu paversta filhar
monijos sale. Labai trumpai pa
minimas klebono Povilonio, jo 
asistento Burneikio ir dar 5 
pasauliečių teismas. Didžiai pa
garsėjusi byla pačioje Lietuvo
je ir išeivijoje būtų buvusi rei
kalinga platesnio pavaizdavimo 
užuot trumpos proginės užuo
minos, kad kun. Povilonis gavo 
8 metų kalėjimo bausmę ir po 
kiek laiko buvo amnestuotas.

Jei prof. Vardžio Bažnyčios 
ir valstybės santykių dėstymas 
iki 1970 m. pabaigos buvo dau
giau istorinis — suminėjimas 
paskirų faktų chronologine eile, 
tai tolimesniame dėstyme (VII, 
VIII skyriuje) jau leidžiamasi į 
sociologinę sritį, kur išilginė 
vyksmo linija pakeičiama sker
sine. Šiuo atveju vaizduojamas 
ne tiek vyksmas, kiek būsena 
(vok. Zustand).

VII skyriaus anraštė “Kons
titucija, įstatymas ir Bažnyčia” 
rodo, kokią būseną autorius 
nagrinėja. Pirmiausia pažymi
ma (89 p.), kad sovietų vartoja
mos vakarietiškos liberalizmo
sampratos, kaip “atskyrimas 
Bažnyčios nuo valstybės”, “są
žinės laisvė”, formulė “įstaty
mų ribose” turi kitokią reikš
mę, kaip liberalinėse Vakarų 
valstybėse, šalia sąžinės laisvės, 
atskyrimo Bažnyčios nuo valsty
bės dar vis priduriama “antire
liginės propagandos laisvė”. 
Gal nebūtų jau taip blogai, jei 
komunistų partija neproteguo
tų antireliginės (ateistinės) pro
pagandos. Jai valia brukti ate
istinę propagandą (nors ir prisi
dengus mokslo vardu) ir tuo pa
čiu kalbėti prieš betkokį” tikė
jimą. Tą teiginį autorius patvir
tina įspūdingu išvedžiojimu: 
“Sovietų Sąjunga organizuota 
kaip partinės orientacijos vi
suomenė. Ji taip organizuota, 
kad visa galia duota komunistų 
partijai. . . Partija yra veikliau
sia draugija, politiškai sąmonin
gų piliečių. . . darbo žmonių 
avangardas” (92 p.). Jai duotas 
valstybėje augščiausias vaid
muo. Ji yra vyriausybė ant vy
riausybės. Jei sovietų ir Lietu
vos konstitucija skelbia sąžinės 
laisvę, tikėjimas yra privatus 
dalykas, tai partijos statutuose 
(1961) kalbama apie “lemiamą 
kovą religiniams prietarams” 
išnaikinti. Ir partijai, kaip su
vereniniam valstybės organui, 
leistina to siekti. Tuo tarpu Baž
nyčios vadovams nevalia, viešai 
gintis ir atremti komunistų ant
puolių. Jiems leista tik švento
vėse atlikinėti kulto apeigas.

Čia kuo trumpiausiai užsi
mintas partijos vaidmuo antire
liginėje propagandoje autoriaus 
plačiai grindžiamas konstituci
niais paragrafais ir gyvenimiš
kais pavyzdžiais. Iš viso, didžiai 
instruktyvus skyrius, tiesiog 
studijuotinas.

Panašus ir VIII skyrius. Jam 
duotas pavadinimas “Ateizmas: 
aparatas ir skleidimo metodas”.

Apie ateizmą autorius kalba 
ne kaip filosofas, bet kaip socio
logas, t. y. žiūri ne į jo esmę, 

Lietuviškos mūsų dainos gaivina išeivijos širdis visoje šiaurės Amerikoje. Klevelando nerijietės, kurių dainos 
vienetas aplankė daug vietovių ir dar daug jų aplankys Nuotr. St. Dabkaus

bet į jo propagandą sovietinėje 
visuomenėje. Pagal autoriaus 
įrodinėjimus, paremtus parti
jos potvarkiais ir kitais raštais, 
ateizmas yra priemonė kovoti 
su religiniais žmonių įsitikini
mais — jis yra antireliginis mo
kymas. Jis jungiamas su mark- 
sizmu-lenininzmu ir studentams 
privalomas. Jis yra visuotinio 
švietimo objektas, įterptas į vi
sokeriopas institucijas: į moks
lo akademiją, švietimo ministe
rijas, mokyklas, komunistų par
tijos, jaunimo organizacijas ir 
net į profesines sąjungas.

Ateizmo propagandai skirta 
visos Sovietijos “Znanie” drau
gijos pavyzdžiu įsteigta lietu
viška “Žinijos” draugija. Ji 
skirta politikos ir mokslo ži
nioms skleisti, padalinta į 16 
skyrių. Vieno skyriaus uždavi
nys — įtaigoti visuomenei ateiz
mą. “Žinija” turi tūkstančius 
narių ir augšto išsimokslinimo 
žmonių. Nariai yra visi akade
mijos žmonės — 83% visų pro
fesorių, 70% visų mokslo kandi
datų. žinoma, paskaitos skaito
mos įvairiomis temomis, bet 
daugiausia antireliginėmis. Į 
“Žinijos” narius traukiami ir 
mokslininkai, gydytojai, agro
nomai, astronomai. . .

Prof. Vardys parodo, kaip 
pagrindinė “Žinijos” draugijos 
veikla nukreipta į ateizmo pro
pagandą, pridengtą mokslu. Pa
gal “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką” duodama daug 
ateizmo propagandos faktų. 
Propaganda dažnai nukreipia
ma prieš kunigus. Aplamai, 
skyrius apie ateizmą yra vertin-
gas įnašas į dabartinį musų 
krašto kultūrinį gyvenimą.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Balys Gaidžiūnas, SEPTYNI PAS

KUTINIAI KRISTAUS ŽODŽIAI 
LIETUVIO MALDOSE. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
leidinys. Mecenatas — Petras Mila
šius. Atspausta 1000 egz. Cleveland 
1980 m., 15 psl. Kaina — $1.

Juozas Prunskis, BĖGOME NUO 
TERORO. Iš tėvynės išblokštųjų at
siminimai. Redagavo Juozas Pruns
kis. Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė. Čikaga 1980 m., 288 psl. 
Kaina — $7.00.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1980 
m. 1 nr. Nuo šio numerio “Aidai” 
tapo dvimėnesiniu žurnalu dėl pa
didėjusių išlaidų ir mažėjančio pre
numeratorių skaičiaus, šis numeris 
60 psl., ypač turiningas. Straipsniai: 
Antanas Paskųs, Amerika dievų rin
koje; Birutė Ciplijauskienė, Pasta
bos apie istorini romaną; Vincas 
Natkevičius, Vinco Ramono beletris
tika; Vytautas Vaitiekūnas, Politika 
1979 metais. Skyriuose rašo: Kęstu
tis Trimakas apie Amerikos psicho
logiją, religiją ir sveikatą, Juozas 
B. Laučka — apie lietuvius Boriso 
Pasternako gyvenime, K. Žoromskis 
— apie E. Kepalaitės kūrybą, Tomas 
Venclova — apie Vardžio knygą 
“The Catholic Church, Dissent and 
Nationality in Soviet Lithuania”. 
Vyr. red. — dr. J. Grinius, adminis
tratorius — T. B. Ramanauskas, 
OFM, 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA. Metinė prenume
rata — $15.00.

“Merkelis 
Giedraitis9 9 - 

nauja knyga apie šį didvyrį ir 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš 

leidyklos:
Amberiand Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše
liais, $11.00 — kietais.

Sovietinėje Gudijoje, Zietelos lietuyių apylinkėje, Zasiečių kaime, lietuvė su 
Kristaus statula, kurią išgelbėjo nuo sunaikinimo pokario metais

Palaidojus žymųjį filosofą
Plačiai paminėta Jean-Paul Sartre mirtis

S. m. balandžio 15 d. Pary- kitaip tariant, neegzistuoja. Tuo 
žiuje, Broussais ligoninėje, mi- pačiu motyvu jis atmeta ir ma-
rė garsusis prancūzų filosofas 
Jean-Paul Sartre, sulaukęs 74 
metų amžiaus. Apie velionį ir 
jo filosofiją labai plačiai rašė 
ir teberašo ne tik prancūzų, bet 
ir beveik viso pasaulio spauda. 
Prancūzijos prezidentas Gis- 
card d’Estaing velionį pavadino 
vienu didžiausiųjų mūsų laikų 
protinių spindulių.

Iš gausių nekrologinių raši
nių, ypač prancūzų spaudoje, 
matyti, kad J. P. Sartre’as buvo 
populiarus, įtakingas žmogus 
ne tiek savo filosofija, kiek po
litine veikla. Jis nebuvo kabine
tinis mintytojas — jam rūpėjo 
dalyvavimas politiniame bei vi
suomeniniame gyvenime, * ku
riam jis bandė duoti savo kryp
tį. Tai derinosi su pagrindine 
jo pažiūra į žmogų. Mat, jisai 
skelbė, kad žmogus yra visiškai 
laisva būtybė, kurianti, žie- 
džianti pati save. Dėlto ir visuo
meninis gyvenimas yra vien 
žmogaus rankose — jį sukuria 
tik žmogus, be jokios augštes- 
nės ar žemesnės įtakos.

J. P. Satre’o filosofija, nors 
ir labai garsi bei populiari, ypač 
Europoje, nėra originali. Jos iš
takos siekia vokiečių Husserlio 
fenomenologiją ir Heideggerio 
egzistencializmą. J. P. Sartre’as 
1933-1934 m. studijavo Berlyne 
ir susipažino su naująja to meto 
vokiečių filosofija. Jos paveik
tas, jis pasuko egzistencializmo 
linkme, nors mąstė savarankiš
kai. Ilgainiui parašė keletą vei
kalų, kuriuose jis išryškėjo kaip 
žymiausias ateistinio egzisten
cializmo atstovas. Pagrindiniai 
jo filosofiniai veikalai yra 
“L’Etre et le Neant” (Būtis ir 
niekas) ir “Critique de la raison 
dialectique” (Dialektinio proto 
kritika). Juose autorius išdėsto 
savo filosofinį mąstymą, pagrįs
damas ateistinį egzistencializmą 
absoliutine žmogaus laisve. 
Anot jo, “jei Dievas egzistuoja, 
žmogus yra niekis; jei žmogus 
egzistuoja, Dievas yra niekis”, 

terializmą, kuris esą nepajėgia 
išaiškinti laisvės. Pati žmogaus 
egzistencija esanti laisvė, kurio
je susiformuoja vienoks ar ki
toks žmogus. Kitaip tariant, pir
mesnė yra žmogaus egzistenci
ja, o ne jo esmė — prigimtis.

Atsirėmęs į ateistinį egzis
tencializmą, J. P. Sartre’as 
praktiniame savo gyvenime 
žvalgėsi į kairę ir net komuniz
mą. Kurį laiką jis nuoširdžiai 
rėmė komunizmą, lankėsi Sov. 
Sąjungoje ir jos pavergtoje 
Lietuvoje. Vėliau betgi jis ne
vengė ir aštrios komunizmo 
kritikos, ypač tada, kai Sov. Są
junga užpuolė Čekoslovakiją. 
Matyt, Sartre’as, kaip ir kiti in
telektualai, įžvelgė, kad sovie
tinis komunizmas yra nutolęs 
nuo marksizmo. Pastarąjį jis lai
kė “nepralenkiama dabarties 
filosofija” teorinėje plotmėje, 
kur esą neįmanoma mąstyti be 
marksizmo. Iš savo pusės Sart
re’as bandė naujai pagrįsti dia
lektinį materializmą. Eidamas 
šiuo keliu, jis gyveno revoliuci
ne dvasia, kovojo prieš esamas 
tradicijas, prieš vadinamąją 
buržuaziją, nekartą pasisakyda
mas už revoliucinio pobūdžio 
posūkius socialinėje ir politinė
je srityje. Pvz. jis pasisakė už 
suteikimą nepriklausomybės 
prancūzų kolonijai Alžerijai.

Savo idėjas Sartre’as skelbė 
per savo žurnalą “Les Temps 
modernes”, jame dėstydamas 
filosofiškai pagrįstas mintis, ku
rios rado platų atgarsį akademi
niuose sluogsniuose ir į kairę 
linkusioje visuomenėje. Galbūt 
dar didesnę įtaką savo meto 
žmonėms Sartre’as darė savo 
dramomis ir kitais grožiniais 
kūriniais. Tuo keliu filosofo 
idėjos pasiekė plačiąsias mases.

Mirties proga išspausdintuo
se straipsniuose Prancūzijoje iš
keliami Sartre’o nuopelnai filo
sofijai, bet kartu keliamas klau
simas, ar jis bus ateities filoso
fu. Christian Delacampagne 
(“Le Monde” 1980. IV. 17), at
sakydamas į tą klausimą, mano, 
kad Sartre’as jau yra nuėjęs is
torijon; per tą laiką (gimė 1905, 
mirė 1980) esą daug kas pasi
keitė, atėjo nauji mintytojai, 
vadinami struktūralistais, kurie 
jau kitaip mąsto (Levi-Strauss, 
Althusser, Foucault). Jei Sart
re’as savo filosofiją grindė są
mone ir gyvenimo apraiškomis, 
tai dabar kreipiamas dėmesys į 
pasąmonę, į apraiškų prasmę, į 
patį mąstymą, o ne žmogų, jieš- 
koma gelminių struktūrų, iš ku
rių kyla apraiškos. Tik revoliu
cinės dvasios žmonės jieško 
įkvėpimo Sartre’o o ne Markso 
filosofijoje.

Krikščioniškoji filosofija, ku
ri žmogaus egzistenciją grindžia 
Dievu kaip absoliutine Būtimi, 
Sartre’o mąstyme mato savo 
priešybę, kurioje modernusis 
ateizmas rado savo atramą, šia 
prasme Sartre’as dar ilgai bus 
įtakingas savo paliktu didelės 
apimties lobiu — filosofiniais 
ir grožiniais veikalais. Pr. G.

KRISTIJONO DONELAIČIO 200 
metų mirties sukaktį Australijoje 
kovo 30 d. paminėjo Melburno lietu
viai, sukviesti ALB šios apylinkės 
valdybos, vadovaujamos pirm. Albi
no Pociaus. Pagrindinį pranešimą pa
darė Albertas Zubras, paliesdamas ne 
tik K. Donelaitį, bet ir poezijos raidą 
permainingoj civilizacijos eigoj. Pa
skleistas 40 psl. A. Zubro rašinio 
apie K. Donelaitį atspaudas iš “Tė
viškės Aidų”. Aliutė Karazijienė dek
lamavo “Metų” ištraukas, sol. Pau
lius Rūtenis padainavo S. Šimkaus 
harmonizuotą liaudies dainą “Oi var
ge, varge”, J. Tallat-Kelpšos “Žalio
joj lankelėj” ir bajoro ariją iš J. Kar- 
navičiaus operos “Gražina”. Neseniai 
Melburnan atsikėlęs J. Mikštas skai
tė hegzametrų parašytus du savo kū
rinius — apie buvusią gyvenvietę 
Yallourne ir Melburną. Solistui 
akompanavo pianistė Zita Prašmu- 
taitė, o programai vadovavo Aldona 
Butkutė.

RADIJO VALANDĖLĖ “LAIS
VĖS VARPAS” Bostone, vadovauja
ma Petro Viščinio, pavasarinį kon
certą balandžio 13 d. paskyrė K. Do
nelaičio 200 metų mirties sukakčiai. 
Joje buvo atlikta naujoji čikagiečio 
kompoz. Dariaus Lapinsko “Tolmin
kiemio kantata”, parašyta mezzo-sop
ranui, fortepijonui ir smuikui. Visas 
teksats paimtas iš K. Donelaičio “Me
tų”. Atlikime dalyvavo visa D. La
pinsko šeima: žmona sol. Laima Ras- 
tenytė-Lapinskienė dainavo ir dekla
mavo, 8 metų sūnus Aras grojo smui
ku, o tėvui teko fortepijono partija. 
Bostono lietuviai šiltai sutiko naują
jį D. Lapinsko kūrinį. Pirmą kartą 
“Tolminkiemio kantata” buvo atlik
ta Hot Springs, Ark., surengtame Va
sario 16 minėjime.

LOS ANGELES LIETUVIŲ JAU
NIMO GRUPĖ, vadovaujama rež. 
Danutės Barauskaitės, pernai paruo
šė įdomų spektaklį “Viva, Europa”. 
Tai savotiška vaidybos, šokių, muzi
kos, dainos ir skaidrių pynė, šį pa
vasarį spektaklį nutarta parodyti 
ir kitoms JAV lietuvių kolonijoms. 
Gegužės 3 d. “Viva, Europa” spek
taklis buvo atliktas San Francisco 
mieste. Klevelande su juo bus lanko
masi birželio 28 d., o Čikagoje jis 
bus suvaidintas du kartus — birže
lio 29 d. ir liepos 3 d.

VARGONŲ MUZIKOS REČITALĮ 
Niujorke, Šv. Patriko katedroje, su
rengė Albinas Prižgintas, programon 
įtraukęs W. A. Mozarto, A. Muleto, 
L. Vierno ir J. S. Bacho kūrinius. A. 
Prižgintas yra jaunas vargonų vir
tuozas, dažnai koncertuojąs toje ka
tedroje.

DAIL. JANINOS MONKUTĖS- 
MARKS austą kilimą “Naminis žal
tys” nupirko Balzeko lietuvių kultū
ros muzėjui Čikagoje talkinanti mo
terų grupė. Pusę kainos padengė 
finansinę paramą skirianti Čikagos 
meno taryba. Su “Naminiu žalčiu” 
čikagiečiai turėjo progą susipažinti 
Lietuvių Dailės Instituto parodoje, 
kuri neseniai buvo surengta Jauni
mo Centre, M. K. Čiurlionio galeri
joje.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA 
TREMTYJE, norėdama paminėti mū
sų literatūros klasiko K. Donelaičio 
200 metų mirties sukaktį, paskelbė 
straipsnių konkursą. Jo tema: Kristi
jonas Donelaitis — 200 metų. 
Straipsniai turi būti parašyti maši
nėle, netrumpesni kaip 15-20 psl. 
Juos reikia pasirašyti slapyvardžiu, 
atskirame užklijuotame voke pride
dant autoriaus pavardę, vardą ir ad
resą. Konkursiniai straipsniai iki š. 
m. gruodžio 15 d. siunčiami šiuo ad
resu: K. Tautkus, 1614 N. 34th Avė., 
Melrose Park, Ill 60160, USA. Kon
kurse gali dalyvauti visi lietuviai. 
Vertintojų komisija, kuri bus pa
skelbta vėliau, paskirs tris premi
jas: I — $150, II — $100 ir III — 
$50. Premijuoti straipsniai taps 
LŠST centro valdybos nuosavybe ir 
be atskiro honoraro galės būti skel
biami spaudoje.

LOS ANGELES AKADEMIKAI 
SKAUTAI šio miesto ir apylinkės 
lietuvius pakvietė į šv. Kazimiero 
parapijos salę, kur įdomų spektaklį 
“Manoji Lietuva” iš Bostono buvo 
atvežę Zita ir Perkūnas Krukoniai. 
P. Krukonis yra gimęs mišrioje šei
moje — motina buvo italų kilmės. 
Baigęs kinematografijos studijas, jis 
susidomėjo savo lietuviškomis šakni
mis ir netgi pats pasirinko naują 
Perkūno vardą. Lankydamasis oku
puotoje Lietuvoje, padarė daug įdo
mių skaidrių. Vilniaus universitete 
susipažino su dzūkaite Zita, kurią 
vedė ir parsivežė Bostonan. Dabar ji 
ten vadovauja jaunimo ansambliui. 
“Manają Lietuvą” sudarė folkloro 
specialistės Zitos paskaita ir Perkū
no paruošta skaidrių pynė, paįvai
rinta muzikiniais intarpais. Z. Kruko- 
nienė kalbėjo apie lietuvių liaudies 
dainas. P. Krukonis savo skaidrėse 
nesitenkino vien dabartine Lietuva, 
pagrindinį dėmesį skirdamas pilims, 
šventovėms, paminklams, išlikusiems 
kryžiams, senajai Vilniaus architek
tūrai. Visus sudomino Perlojoje te
bestovintis didingas paminklas Vy
tautui Didžiajam, tebeturintis pras
mingą įrašą: “Vytautai Didysis, būsi 
gyvas, kol bus gyvas nors vienas lie
tuvis”. Skaidrių pynėn taipgi buvo 
įtraukti liaudies buities, muzėjaus 
Rumšiškėse vaizdai su senosiomis 
augštaičių, žemaičių, dzūkų, zanavy
kų sodybomis, bičių aviliais, rūtų 
darželiais ir netgi kieme pastatytu 
kryžiumi.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KLUBAS 
vilniečius pakvietė į liaudišką vaka
ronę, kurioje jie turėjo progą susi
tikti su liaudies menininkais — 
skulptorium Ipolitu Užkurniu, tapy
toja Monika Bičiūniene. Buvo ir L. 
Šepkos skulptūrų, nors jis pats va
karonėje nedalyvavo. Apie jo kūry
bą kalbėjo M. Bičiūniene. Programai 
vadovavo poetas Marcelijus Marti
naitis. Vakaronę užbaigė Z. Kelmic- 
kaitės vadovaujamas etnografinis 
Vilniaus universiteto ansamblis se
nosiomis sutartinėmis, šokiais, augš- 
taitiškom dainom, žemaičių ir dzūkų 
tarmėmis porintais savo nuotykiais.

ŠIEMETINIAME “VILNIAUS 
BOKŠTŲ-80” KONKURSE dalyvavo 
apie 80 estrados solistų. Vertintojų 
komisija laureatais paskelbė: vokali
nio instrumentinio Vilniaus filhar
monijos ansamblio sol. I. Ašakaitę, 
“Trimito” orkestro sol. L. Čepraską, 
Kauno Panemunės rajono kultūros 
namų estradinio “Versmės” ansamb
lio duetą — R. Mačiukaitę ir J. Bra- 
žiukaitę. Tradicinis “Vilniaus bokš
tų” konkursas buvo surengtas jau 
vienuoliktą kartą.

PANEVĖŽIO “VERSMĖS” KINO 
TEATRAS surengė jaunimo susitiki
mą su Maskvos kinematografijos 
instituto studentu Raimondu Banio- 
niu. Buvo parodytas jo kursinių už
duočių kino etiudas “Autostopas” ir 
diplominis darbas “Greitis — mano 
dievas”. Busimąjį Lietuvos kino stu
dijos rež. R. Banionį sveikino bei 
jam kūrybinės sėkmės linkėjo ant
rosios vidurinės mokyklos mėgėjiš
kos kino studijos “Aitvaras” atstovai 
ir Panevėžio kino tinklo darbuotojai.

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS BIB
LIOTEKOJE specialiu vakaru buvo 
paminėtos kompoz. F. Chopino 170- 
tosios gimimo metinės. Apie jo kūry
bą kalbėjo ir muzikinius įrašus ko
mentavo muzikologas E. Baltrūnas. 
Bibliotekoje taipgi buvo atidaryta 
paroda, atspindinti F. Chopino gy
venimo ir kūrybos kelią.

SEPTINTASIS PABALTIJO KON
SERVATORIJŲ studentų kamerinių 
ansamblių festivalis balandžio 3-6 
d.d. įvyko Vilniuje. Jame dalyvavo 
net 26 augštųjų muzikos mokyklų 
studentų ansambliai iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Festivaliui buvo pa
rinktas šūkis: “Beethovenas ir sovie
tinė muzika”. Vilniaus konservatori
jai atstovavo kamerinio ansamblio 
katedros dėstytojų — K. Kalinaus
kaitės, K. Kanišausko, M. Šenderovo, 
D. Katkaus, A. Vainiūnaitės, A. Viz
girdos, A. Vasiliausko klasių studen
tai. L. Beethoveno muziką festivalio 
koncertuose papildė D. šostakovi- 
čiaus, A. Bražinsko, O. Balakausko, 
A. Kubiliūno bei kitų kompozitorių 
kūriniai.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į jauno latvių dra
maturgo J. Jurkano pjesės “Laikro
dis su gegute” premjerą. Spektaklį 
režisavo G. Padegimas, pagrindinius 
vaidmenis paruošė aktoriai — V. 
Bagdonas, L. štrimaitytė, V. Tauki- 
naitis ir I. Tamošiūnaitė.

KAUNO P. ZIBERTO ŠILKO 
KOMBINATAS kasmet skiria litera
tūrinę premiją už prozos kūrinį dar
bininkiška tema, šiemetinė premija 
balandžio 10 d. įteikta kauniečiui ra
šytojui Robertui Keturakiui už pub
licistinę knygą “Reikia mylinčio žmo
gaus”. Laureatas yra dirbęs dailide- 
betonuotoju Kauno melioracijos sta
tybos montavimo valdyboje. Vilniaus 
universitetą baigė nuo darbo atlieka
mu laiku, šiuo metu yra skyriaus ve
dėjas Kaune leidžiamam “Nemuno” 
žurnale.

RYGOS LEIDYKLA “LIESMA” 
45.000 egz. tiražu išleido lietuvių 
liaudies pasakų rinkinį “Gulbė ka
raliaus pati”, kurį spaudai yra pa
ruošusi A. Liobytė. Pasakas išvertė 
A. Sukovskis, leidinį apipavidalino 
dail. H. Purvinis. Leidinys yra įtrauk
tas į pasaulio pasakų seriją “Stebuk
lų šalis”.

SĄJUNGINIAME “KNYGOS ME
NO” KONKURSE pirmo laipsnio dip
lomą laimėjo faksimilinis “Mokslo” 
leidyklos leidinys K. Sirvydo “Pirma
sis lietuvių kalbos žodynas”, apipavi
dalintas dail. B. Leonavičiaus. Antro 
laipsnio diplomai paskirti “Mokslo” 
išleistam L. Vladimirovo veikalui 
“Knygos istorija”, “Vagos” — Mairo
nio poemai “Jūratė ir Kastytis”. Tre
čio laipsnio diplomais įvertintos dvi 
knygos — A. ir M. Navasaičių mono
grafija “Lietuvos medžiai”, išleista 
“Mokslo”, ir P. Nerudos “Poezijos” 
rinktinė, “Vagos” leidinys. Šias pre
mijuotas penkias knygas atspausdi
no Kauno K. Požėlos spaustuvė.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS žiūrovus pakvietė į pirmą 
šiemetinę premjerą,guriai buvo pa
sirinkta populiarioji J. Strausso ope
retė “šikšnosparnis”. Spektaklį pa
ruošė rež-. V. Mikštaitė, scenovaiz
džius — estas dail. E. Rentneris, šo
kius — estas baletmeisteris E. Suvė. 
Spektaklio dirigentu buvo J. Aleksa. 
Spektaklio pastatyme dalyvauja so
listai — E. Kaniava, E. Kuodis, I. 
Milkevičiūtė, D. Juodikaitytė, R. Tu- 
maliauskaitė, A. Stasiūnaitė, P. Za
remba, aktorius E. Kunavičius, bale
to solistai — N. Antonova, S. Masa- 
niova, R. Minderis, N. Beredina ir P. 
Skirmantas, “šikšnosparnis” yra tre
čioji J. Strausso operetė, įtraukta į 
Vilniaus operos teatro repertuarą. 
Anksčiau buvo pastatytos “čigonų 
barono” ir “Žydriojo Dunojaus” ope
retės. v. Kst.
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Kanados įvykiai
JANE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; naujas šildymas, natūra
lus medis, privatus įvažiavimas, arti Bloor ramioje gatvelėje; rei
kalingas remonto.
BLOOR-HIGH PARK, originalus vos keliolikos metų senumo tribu- 
tis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, garažai, netoli požeminio traukinio sto
ties; prašoma kaina — $139.900.
SWANSEA^ puikus vienos šeimos namas; naujas stogas, vandens 
vamzdžiai ir t.t.; graži, moderni virtuvė, malonus kiemas, privatus 
įvažiavimas, užbaigtas rūsys.
BLOOR-ISLINGTON, 6 kambarių vienaaugštis; garažas su privačiu 
įvažiavimu, netoli požeminio; prašoma kaina — $95.900.
WINDERMERE-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas: graži, moderni 
virtuvė, kvadratinis planas, natūralus medis, didelis kiemas, garažas, 
arti Bloor.
BABY POINT rajone, 6 kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rū
sys, 2 prausyklos; viena atvira skola.
PRINCE EDWARD DR.-SOUTH KINGSWAY, 6 kambarių viena
augštis; užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas, netoli susisiekimo bei krautuvių; prašoma kaina — S79.900. 
HIGH PARK-BLOOR, 4 butų atskiras namas, puikiame stovyje; di
delis sklypas, gauna apie $13.500 metinių pajamų; namas be skolų; 
prašoma kaina — $129.900.
PRINCESS MARGARET-KINGSWAY, rajone puikus statybininko 
8 kambarių vienaaugštis; pilnai užbaigtas rūsys, šeimos kamb. su 
atviru židiniu ir baru, 3 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.
2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS 

namų 239-5923
ANTANAS GINIOTIS 

namų 769-9356

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS: E 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 131/2% 
term, indėlius 1 metų . 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 % 
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą *> 10%%
spec. taup. s-tą *) ........ 121/2%
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ: 
asmenines 15 %
mortgičius 141/2%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
») Nuo gegužės 1 d.

Nemokama visų norių 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. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
 SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)PROGRESS REAL ESTATE LTD. 

REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus* A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, — t,- 4
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue „ - •%«,»«■
(Tarp Dundas ir College) I SlefOnaS S31-1.3Q5

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

PARKSIDE -KET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas e

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 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas sPecialistos portretų, 

v vp^tuviniu ir vaiku
Petras Žemaitis
ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place)

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

vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. Įrėminimai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kus gegužės 20 d. referendu
mui, nedelsdamas sušauktų vi
sų Kanados premjerų konferen
ciją aptarti konstitucijos refor
moms. Jų nori visų provincijų 
premjerai, o joms bene labiau
siai šiuo metu pritaria Ontario 
premjeras W. Davis. Teigiama, 
kad tų reformų dėka Kvebekas 
nebūtų reikalingas jokios nepri
klausomos sandraugos su Kana
da. Pageidaujama laisvė jam ir 
kitom provincijom būtų suteikta 
reformuotoje federacijoje.

Karingasis paštininkų unijos 
vadas J. C. Parrotas, nubaustas 
trim mėnesiais kalėjimo už ne
vykdymą Kanados parlamento 
Įsako užbaigti streiką 1978 m., 
susilaukė Kanados Darbo Kon
greso 2.700 atstovų pritarimo 
Winnipege. Prieš tokią taktiką 
tada buvo pasisakęs KD Kongre- 

t so pirm. D. McDermottas, nes 
Kanados parlamento Įsakymų 
nevykdymas šią šalį įstumtų Į 
visišką chaosą. Suvažiavime bu
vo vengta viešo susikirtimo tarp 
J. C. Parotto ir D. McDermotto. 
Buvo paruošta ir priimta tik 
viena rezoliucija, reikalaujanti, 
kad Kanados vyriausybė pa
skelbtų pilną dovanojimą J. C. 
Parottui, sunaikintų su šia by
la susijusią medžiagą, teismo 
sprendimą ir bausmės įvykdymą 
išbrauktų iš savo knygų, nu
trauktų bylas prieš kitus aštuo
nis tos paštininkų unijos parei
gūnus, padariusius tokį pat nu
sikaltimą. Po šios rezoliucijos 
Kanada, atrodo, vėl netrukus 
susilauks naujo paštininkų strei
ko, kai tuo tarpu laiškanešių 
unija jau seniai yra pasirašiusi 
naują sutartį. J. C. Parottas, ka
daise buvęs eiliniu laiškų skirs
tytoju Montrealyje, ir toliau ža
da vaidinti kankinį, nepaisantį 
federacinio parlamento įstaty
mų. Tokia jo laikysena yra ab
surdiška, nes jį vadu išsirinko 
tik 23.000 paštininkų, pasižy
minčių skandalingai lėtomis pa
slaugomis, o parlamentą renka 
visi Kanados gyventojai.

Nerealus žvilgsnis i ateitį Ka
nados Darbo Kongreso suvažia
vime buvo išryškintas kita rezo
liucija, kuria įsipareigojama 
siekti unijų nariams 32 valan
dų darbo savaitės su 40 valandų 
atlyginimu. Esą tada bedarbiai 
gautų darbo, o dirbantieji uni
jų nariai turėtų daugiau laisva
laikio. Tokiems utopijos šalinin
kams nė į galvą neateina klau
simas, iš kur darbovietės gautų 
pinigų už 32 valandų savaitę 
mokėti 40 valandų atlyginimą ir 
dargi už tokį pat atlyginimą pa
samdyti penktadaliu daugiau 
darbininkų? Lieka tik vienas lo
giškas kelias — atitinkamas ga
minių ar paslaugų pabrangini
mas, kuris prisidėtų prie dar di
desnio infliacijos kilimo. Šiuo 
atveju neužmirština, kad unijas 
jungiantis Kanados Darbo Kon
gresas turi tik 2,3 milijono na
rių, o dirbančių kanadiečių yra 
beveik 10 milijonų. Suvažiavi
me nebuvo užmiršta ir KD Kon
greso vadovybė — jos nariams 
metinis atlyginimas padidina
mas $5.000 nuo š.m. liepos 1 d., 
įvedant dar ir priedus, kompen
suojančius pragyvenimo pa
brangimą. Pirm. D. McDermott 
tada gaus $55.000, ižd. D. Mont
gomery, du vykdomieji vice
pirmininkai Shirley Carr ir Ju
lien Major — po $50.000. Prieš 
algų padidinimą savo vadams 
pasisakė tik nedidelė suvažiavi
mo dalyvių grupė.

Prieš 35 metus Kanados ka- 
ruomenės daliniai išlaisvino 
Amsterdamą Olandijoje iš vo
kiečių okupacijos, šios sukak- 
|ties proga Amsterdamas pa
skelbė Kanados savaitę, kurion 
buvo nusiųsta oficiali II D. karo 
350 veteranų grupė. Prie jos 
prisijungė ir daugiau Europoje 
esančių kanadiečių. Pagrindinės 
iškilmės įvyko Groesbeeke, kur 
yra palaidota apie 2.300 žuvusių 
kanadiečių. Iš viso jų kovose 
dėl Olandijos krito 5.707. Į šias 
iškilmes atvyko naujoji Olandi
jos karalienė Beatrix ir dabar 
princese vadinama buvusioji ka
ralienė Julijona. Abi jos padėjo 
vainikus prie žuvusiems Kana
dos kariams pastatyto pamink
lo. Žuvusiems taipgi buvo skir
tos ekumeninės pamaldos, ku
riose dalyvavo kanadiečiai ir 
olandai. Gražiausią žodį tarė 
vyriausias Amsterdamo rabi
nas M. Just: “Jūs kanadiečiai 
pas mus buvote atsiųsti kaip iš
ganymo angelai, pasiruošę pa
aukoti savo gyvybes, kad mes 
išliktume gyvi”. Kanados vete
ranų delegacija 85-kiais II D. 
karo automobiliais važiavo Ams
terdamo centrine gatve su anuo

metiniu savo vadu brigados gen. 
H. Bell-Irvingu, kuris dabar yra 
Britų Kolumbijos gubernato
rius. Beveik visi jie dėvėjo 
anuometines uniformas, turėjo 
prisegę gautus medalius. Pažy
mėtina. kad visi delegacijos na
riai buvo dalyvavę kautynėse 
dėl Amsterdamo 1945 m. pava
sarį. Amsterdamiečiai dabar į 
juos mėtė gėles, o vaikai veržė
si į automobilius, kur jie buvo 
vaišinami saldainiais ir šokola
du. Amsterdamo išlaisvinimui 
prisiminti buvęs brigados gen. 
H. Bell-Irvingas skrydžiui pa
leido pulką baltų balandžių.

Otavoje ir Vankuveryje lan
kėsi Japonijos min. pirm. Masa- 
jošis Ohira. Pirmą kartą Kana
dos istorijoje Japonijos vyriau
sybės vadui buvo suteiktas žo
dis jungtiniame senato ir parla
mento posėdyje. Jis viešai pa
smerkė Sovietų Sąjungos inva
ziją į Afganistaną, nes tai esąs 
nelegalus žingsnis, sudarantis 
grėsmę pasaulio taikai. Kanadą 
jis pagyrė už JAV diplomatų 
išgelbėjimą. M. Ohira dėl kitų 
amerikiečių įkaitų Irane ragi
no JAV vyriausybę vadovautis 
kantrybe. Jis betgi pabrėžė, kad 
pasaulis negali pritarti ilges
niam tų JAV diplomatų įkalini
mui Irane dėl humanistinių 
motyvų ir dėl pagrindinių prin
cipų sugriovimo tarptautinėje 
bendruomenėje. Ekonominiuo
se reikaluose daugiausia buvo 
kalbama apie Britų Kolumbijos 
akmens anglies eksporto padi
dinimą Japonijon, kurią dabar 
kamuoja naftos trūkumas, jos 
perdaug augštos kainos. Tokia 
ilgalaikė sutartis betgi liko ne
paruošta, nes M. Ohira išskubė
jo į Jugoslavijos prez. J. Tito 
laidotuves.

SPORTAS
V. Genčius - 

šachmatų meisteris
S.m. balandžio 26-27 d.d. Detroite 

įvyko Š. Amerikos lietuvių šachma
tininkų varžybos. Po įtemptų žaidi
mų dėl pirmos vietos varžėsi 5 
šachmatininkai: A. Simonaitis, K. 
Škėma (buvęs Lietuvos meisteris), 
E. Staknys, N. Girtautas ir torontiš
kis V. Genčius. Lydimas sėkmės, V. 
Genčius, Toronto Lietuvių Namų 
šachmatininkų klubo pirm., laimėjo 
pirmą vietą, o A. Simonaitis iš Niu
jorko — antrą.

Toronto LN šachmatininkų klubas 
jau yra pasižymėjęs kaip vienas stip
riausių lietuvių šachmatininkų klubų 
laisvame pasaulyje. Per 1978 m. Pa
saulio L. Dienų šachmatininkų var
žybas Toronte, kuriose dalyvavo viso 
laisvojo pasaulio lietuviai šachmati
ninkai, Rimas Vaičaitis, LN šachma
tininkų klubo narys, laimėjo pirmą 
vietą.

Sveikiname Vytautą Genčių ir Ri
mą Vaičaitį su jų laimėjimais ir 
linkime jiems geriausio pasisekimo 
šachmatininkų varžybose Australijo
je. T. Stanulis

SPORTAS LIETUVOJE
Klaipėdietė J. Putinienė Adleryje 

įvykusiose lengvosios atletikos var
žybose jietį numetė 59 metrus, pa
siekdama vieną geriausių šio sezono 
rezultatų Sovietų Sąjungoje.

Baigminėmis kovomis Vilniuje ir 
Baku užbaigtos XIX-sios augščiausios 
lygos moterų rankinio pirmenybės. 
Azerbaidžano sostinėje Baku dėl pir
mųjų vietų varžėsi šešios stipriau
sios komandos, kurių eilėse buvo ir 
Kauno žalgirietės, pernai laimėjusios 
bronzos medalį. Paskutinėse kovose 
jos laimėjo tik vieną tašką. Trenerė 
E. Petkienė, matydama, kad “Žalgi
ris” neturi jokios galimybės laimėti 
prizinę vietą, į rungtynes pasiuntė 
jaunąsias žaidėjas įsigyti patirties. 
Dėlto “Žalgiris” su 30 taškų atsidūrė 
paskutinėje Vl-je vietoje. Pirmeny
bių aukso medalis teko Kijevo “Spar
takui”, surinkusiam 64 taškus, sidab
ro su 49 taškais — Rostovo “Rost- 
selmašui”, bronzos su 40 taškų — 
Baku “Automobilistui”. Vilniuje su
sitiko šešios silpniausios komandos, 
kovojančios dėl pasilikimo augščiau- 
sioje lygoje. Čia neblogai sekėsi Vil
niaus “Eglės” rankininkėms, pirme
nybes pradėjusioms silpnais rezulta
tais. Šį kartą jos nugalėjo visas sa
vo varžoves ir iškopė į pirmą vietą 
antrajame šešetuke su 29 taškais. 
Lietuvos atstovės galutinėje pirme
nybių lentelėje užėmė beveik lygias 
pozicijas: Kauno “Žalgiris” — VI 
vietą, Vilniaus “Eglė” — VII. Kan
didatėmis į olimpinę Sovietų Sąjun
gos rankinio rinktine yra kaunietė 
A. Nenėnienė ir vilnietė S. Mažei
kaitė.

Lietuvos sklandytojai kasmet savo 
jėgas išbando Kaukazo kalnagūbrį 
supančiose oro srovėse, šiemetinė 
išvyka buvo labai sėkminga klaipė
diečiui Mindaugui Baleikai, pasieku
siam nauja Lietuvos sklandymo augš- 
čio rekordą. Jo sklandytuvas “Kob
ra” iškilo 9.520 metrų, kur tempe
ratūra buvo —45 laipsniai Celsi
jaus. Į padanges išvilktas M. Balei- 
kos sklandytuvas nuo lėktuvo buvo 
atkabintas 3,5 km augštyje. M. Ba- 
leika ir jo treneris planavo pasiek-

Ateitininkų žinios
Studentai ateitininkai savo susi

rinkime gegužės 4 d. išrinko šios 
sudėties valdybą ateinantiems moks
lo metams: Algį Janušauską, Anta
ną Rašymą, Ritą Rudaitytę, Rimą 
Ulbą ir Rasą Vaidilaitę. Naujoji val
dyba tikisi sustiprinti Toronto drau
govės veiklą ir bandys įjungti visus 
studentus ateitininkus, kurie iki šiol 
gana pasyviai laikėsi.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba ruošia ideologinius 
kursus gegužės 23-25 d.d.

Federacijos vadas J. Laučka, kal
bėdamas Toronte ateitininkų meti
nės šventės metu, pabrėžė pagrindi
nius uždavinius, kurie ateitininkams 
šiuo metu turi rūpėti: 1. rūpintis 
“Kronikos” platinimu ir rėmimu, 2. 
melstis ir skatinti maldas už Lietu
vą, 3. remti visais atvejais “Ateities” 
žurnalą, 4. rūpintis arkiv. J. Matu
laičio beatifikacija, 5. formuoti krikš
čionis ir puoselėti Kristaus dvasią, 
kad atsirastų pašaukimų, 6. nežiū
rint vis tamsėjančios aplinkos, nepa
miršti, kad gyvename Prisikėlusio 
Kristaus atneštoje pergalėje, 7. “Vi
sa atnaujinti Kristuje” turi išlikti 
visų sąjungų labiausia pabrėžiama 
programos dalis.

Skautų veikla
• Sk. vyčių ir vyr. skaučių popie

tė gegužės 3 d. dalyviams paliko ma
lonių prisiminimų: jodinėjimas ark
liais, draugiškas pobūvis ir laužas. 
Tikimasi kitą kartą turėti daugiau 
dalyvių, ypač sesių.

• Yra dvi skaučių uniformos, tin
kančios 10-12 m. mergaitėms. Jos 
gali būti perleistos suinteresuotoms. 
Skambinti: 921-8655 Toronte.

• XVIII-tai Romuvos stovyklai 
reikalingos dvi šeimininkės. Kas ga
lėtų toje srityje pagelbėti, prašoma 
kreiptis j s. L. Gvildienę tel. 439- 
7888. Stovykla prasidės liepos 19 d. 
ir truks dvi savaitės.

• Gegužės 17-18 d.d. Čikagoje 
vyksta LSS tarybos narių suvažiavi
mas, kuriame iš Toronto dalyvauja 
v.s. V. Skrinskas ir v.s. C. Senkevi
čius.

• “Rambyno” tunto iškyla į Ro
muvą birželio 14-15 d.d. C. S.

ti tik 5 km augštį, o skrydis pasi
baigė beveik dvigubai geresniu re
zultatu. Ankstesnis Lietuvos sklan
dymo augščio rekordas priklausė An
tanui Rūkui.

XXXVII-sias Lietuvos šachmatų 
pirmenybes šeštą kartą laimėjo kau
nietis Algimantas Butnorius, iš 14- 
kos galimu taškų surinkęs 10,5. Ant
rą vietą su 10 taškų užėmė kaunietis 
Kęstutis Kaunas, trečią su 9,5 taško
— šiaulietis Anicetas Uogelė.

Europos stalo teniso pirmenybės, 
dvyliktos iš eilės, buvo surengtos 
Šveicarijos sostinėje Berne. Moterų 
pirmenybes laimėjo Sovietų Sąjun
gos rinktinė, kurioje žaidė ir ketu
riolikmetė kaunietė moksleivė Jo
lanta Danilevičiūtė. Komandinėje 
įskaitoj tapo Europos stalo teniso 
čempijone. Trenerio L. Sereikos auk
lėtinei įteiktas Europos čempijonės 
medalis. Baigmėje Sovietų Sąjungos 
moterų rinktinė susitiko, su pernykš
tėmis čempijonėmis vengrėmis, ku
rias nugalėjo 3:1. Sovietų moterys 
Europos stalo teniso pirmenybes bu
vo pralaimėjusios tris kartus iš eilės
— 1970, 1974 ir 1976 metais. Sovietų 
Sąjungos vyrų rinktinėje žaidė vil
nietis M. Krejeris, bet ji, susidūrusi 
su nesėkmėmis, kovojo tik dėl V- 
VIII vietų. Vyrų grupės čempijonais 
netikėtai tapo švedai, baigmėje įvei
kę V. Vokietijos tenisininkus 5:4. 
Prieš švedus pusbaigmyje tokiu pa
čiu rezultatu suklupo pasaulio ir 
ankstesnių Europos pirmenybių lai
mėtojai vengrai.
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• Norintiems susipažinti su “Tė

viškės Žiburiai” jie siunčiami nemo
kamai. Metinė prenumerata naujam 
skaityojui — $10, reguliari — $14. 
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Okulistas
S. Brogovvski, O. IX

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

DEKSTERIS-JONAS ŠALNA, baigęs 
Toronto universitete inžineriją baka
lauro laipsniu. Priimtas tęsti studi
jas Stanfordo universitete, Kalifor
nijoje

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 basėj* 
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio papiūdinfys, 
prie pat Meksikos įlankos.

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

skambinkite 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, įkainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame &į, .£3 ja
TORONTO LIETUVIU P
KREDITO KOOPERATYVE---------------------------------------

MOKA:
131/2% u* mėn. term, indėlius
13 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir namu planą
12 % speciali taup. sąsk.
111/i % už taupymo s-tas
6 % už čekiu s-tos (dep.)

AKTYVAI virš 25 mi

IMA:

15 % už asm. paskolas

14 JĄ % už mortgičius

ijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu 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

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. ° LE 1-3074 e Sav. P. Užbalis

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

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

AUTOMOTIVE FIBERS 
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

9 Priimame siuntinių užsakymus. ’
® Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

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

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

TIMS AUTO BODY LTD
Visų rusių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toro,.,.. On,.. M6R 1V5 flLTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



Krašto tarybos rinkimai
KLB krašto tarybos ir KLJS- 

gos tarybos rinkimai įvyks š. 
m. gegužės 25 d. Yra gauti ir 
patvirtinti šie apylinkių kandi
datų sąrašai:

Toronto-Oakvillės apylinkėje 
— 40 kandidatų, reikia išrinkti 
18; Hamiltono apylinkėje — 15 
kandidatų, reikia išrinkti 8; St. 
Catharines apylinkėje —3 kan
didatai, reikia išrinkti 2; Wind- 
soro apylinkėje — 2 kandidatai, 
reikia išrinkti 1. Tose apylinkė
se įvyks rinkimai.

Iš Montrealio, Sudburio, Ota
vos, Wellando, Rodney, Londo
no, Winnepego gauta tiktai tiek 
kandidatų, kiek yra nustatyta 
išrinkti atstovų. Iš Delhi apylin
kės gauti tik du kandidatai. To
dėl šiose apylinkėse kandidatus 
į KLB krašto tarybą nutarta 
laikyti išrinktais aklamacijos 
būdu.

Edmontono, Sault Ste. Marie, 
Vankūverio, Thunder Bay, Kal-

gario apylinkės kol kas dar ne
surado kandidatų.

Tuo pačiu laiku, t. y. š. m. 
gegužės 25 d., įvyks ir KLJS- 
gos tarybos rinkimai. Sąjungos 
vadovybė rūpestingai sudarė 
kandidatų sąrašus apylinkėse. 
Gauti kandidatų sąrašai iš To- 
ranto, Otavos, Hamiltono, Del
hi, Windsoro, St. Catharines. 
Tikimės, kad ir kitos apylinkės, 
kurioms yra numatyti atstovai, 
pristatys savojo jaunimo kandi
datus. (Gautas sąrašas ir iš Kal- 
gario).

Balsuoti KLB krašto tarybos 
rinkimuose yra visų mūsų pri
vilegija ir teisė. Apylinkių rin
kimų komisijos stengiasi suda
ryti palankias sąlygas balsavi
mui tiek vietos, tiek laiko at
žvilgiu. Pasinaudokime ta pro
ga ir eikime balsuoti — atliksi
me savo tautinę, lietuvišką pa
reigą.

KLB krašto tarybos 
vyr. rinkimų komisija

Dariaus-Girėno lituanistinės mokyklos jaunių tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja NIJOLE PUPIENĖ ir 
RŪTA GALINAITIENĖ Čikagoje Nuotr. A. G. Plačo
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Kad mūsų šaknys neišnyktų
Motinos Diena, Maironio mokyklos ir lituanistinių kursų 

mokslo metų pabaiga

TORONTAS RINKS SAVO ATSTOVUS
Toronto-Oakvillės apylinkių kandidatai į KLB krašto tarybą

1. Baziliauskas, Leonas
2. Birgiolas, Eimutis
3. Blyskis, Eugenijus
4. Čepas, Silvestras
5. čuplinskas, Eugenijus
6. Banaitis, Jonas
7. Delkus, Osvaldas
8. Drešeris, Valteris
9. Firavičius, Antanas

10. Jankaitis, Vladas
11. Jokūbaitis, Stasys
12. Kėkštas, Stasys
13. Krikščiūnas, Vytautas
14. Kuolas, Almis
15. Kuzmas, Stasys
16. Lapas, Haris
17. Linkevičius, Pranas
18. Lukošius, Kostas
19. Masionis, Saulius
20. Meiklejohn, Irena
21. Nausėdas, Algis
22. Paulionienė, Giedrė
23. Petrauskas, Kymantas
24. Petrauskienė, Gabija
25. Rinkūnas, Antanas
27. Rovas, Eugenijus
28. Sakalas, Balys
29. Senkuvienė, Irena
30. Šernas, Gytis
31. Simanavičius, Jonas R.
32. Stanulis, Teodoras
33. Steponaitis, Henrikas
34. Taseckas, Vytautas
35. Vaičeliūnas, Juozas
36. Vaičiūnaitė, Ramona
37. Vaičiūnas, Algirdas
38. Vaičiūnienė, Vita
39. Vekterytė, Aida
40. Vitkienė, Aldona

Iš Toronto-Oakvillės apylin
kių į KLB krašto tarybą reikia 
išrinkti 18 atstovų, todėl kiek

vienas gali balsuoti nedaugiau 
kaip už 18 kandidatų. Balsuoti 
gali visi sulaukę 18 metų.

Balsavimas įvyksta š.m. gegu
žės 25 d. tokia tvarka: Prisikėli
mo parapijoje 9-13 v., Anapilyje 
10-13 v., Lietuvių Namuose 12- 
15 v., Evang. liuteronų Išganyto
jo parapijoje 9-11 v.

Visi eikime balsuoti, atlikime 
tautinę pareigą.

KLB Toronto-Oakvillės 
apylinkės rinkiminė komisija

KLB HAMILTONO APYLINKES
Bersėnas, Juozas
Breichmanas, Petras 
Chrolavičius, Juozas 
Deksnys, Kazimieras 
Juozapavičius, Alfonsas 
Krištolaitis, Juozas 
Kudabienė, Elena 
Kuraitė, Joana
Mileris, Kazys
Patamsis, Alfonsas 
Pleinys, Jeronimas 
Sabas, Vincas 
Skripkutė, Liucija 
Stanevičienė, Vida 
Stungevičius, Eduardas

KLB ST. CATHARINES 
APYLINKES

Gverzdys, Antanas 
Šetkus, Steponas 
Zubrickienė, Joana

KLB WINDSORO APYLINKES
Dumčienė, Marija 
Kutkus, Vytautas

Inf.

iŠYPSENOS Pari"k”Pr-AE-
Lengvas darbas

Mokytojas klausinėja vaikus, 
ką veikia jų tėvai. Vienas jų sa
ko:

— Mano tėvelis nieko nevei
kia.

— Kaip tai?
— Jis tik stovi arba vaikštinė

ja, nes yra policininkas.
Nepatiko

Jaunuolis nusipirko porą su
tuoktuvinių žiedų. Kitą dieną 
atnešęs žiedus grąžina pardavė
jui. Šis klausia:

— Tai ką, ar panelei žiedai 
nepatiko?

— Žiedai tai taip, bet aš ne. . .
Tikybos pamokoj

Kunigas: Pasakyk man, vai
keli, ar Dievas yra šiame kam
baryje?

Juozukas: Taip, yra.
Kunigas: O lauke?
Juozukas: Ten jo nėra.
Kunigas: Kodėl?
Juozukas: Juk taip šalta!

Šiandien 10° žemiau nulio. . .

Nemoka pasakyti “ačiū”
— Rytoj mano žmonos gimta

dienis. Patark, ką turėčiau jai 
nupirkti. Arba geriau pasakyk, 
ką tu savajai pirkai.

— Aš savajai pirkau, tarp 
mūsų šnekant, perlų karolius.

— Na, ir ką ji?
— Ji tiek buvo dėkinga, kad 

nerado žodžio, kaip savo padė
ką išreikšti!

— Ką žadi šiemet jai pirkti?
— Žodyną!

Pagyrimas
— Tėveli, mane mokytojas 

šiandien pagyrė, — džiaugiasi 
iš mokyklos grįžęs sūnus.

— Malonu girdėti, — paten
kintai susidomėjo tėvas. — O 
ką jis pasakė?

— Jis pasakė, kad visa klasė 
esą dideli asilai, bet aš visų di
džiausias.

• Geras kaimynas padvigubi
na namo kainą (vokiečių prie
žodis).

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305
Įstaigos (4 16) 233-332 3

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviai
Šiemet sueina 40 m. nuo Maskvos 

Įvykdytos Lietuvos okupacijos. Artė
ja ir didžiųjų birželio trėmimų minė
jimai. Okupantai bolševikai Lietuvą 
tebelaiko žiaurioje priespaudoje, ku
ria rodo ilgi sąrašai jų kalinamų ir 
psichiatrinėse ligoninėse laikomų lie
tuvių politinių kalinių. Amerikos 
Lietuvių Taryba šį reikalą seka ir 
dokumentuoja. Čia pateikiame sąra
šą psichiatrinėse ligoninėse laikytų 
ar tebekankinamų lietuvių, kad pri
simintume tuos mūsų tautos kanki
nius savo susirinkimuose ir keltume 
jų kančią kitataučių spaudoje, radi
juje.

1. BOGDANAS, suimtas 1945 m., 
kalintas įvairiose Rusijos kone. stov. 
ir psich. ligoninėse, 1976 m. dar bu
vo kalinamas: 215280 Smolenskaya 
obl., g. Syehevka, uch. Ya O 100/5.

2. BUTKUS, DONATAS, etnografi
nio muzėjaus Lietuvoje tarnautojas, 
orientalistas, sovietinėje Azijoje, 
Ulan Udėje, 1972.XI. nuteistas, iš
vežtas priverstinam “gydymui” į ner
vų kliniką.

3. CIDZIKAS, PETRAS, g. 1944 
m., Vilniaus univ. stud., apkaltin
tas platinimu patriotinių eilėraščių,. 
“LKB Kronikos”, antisovietinių lape
lių, skatinančių grąžinti demokrati
ją ir raginančių pastatyti paminklą 
stalinizmo aukoms. 1973 m. uždarytas 
į Černiachovskio (Įsručio) psich. li
goninę. Grįžo 1979.VIII.23, dalyvavo 
demonstracijose Maskvoje ir pasira
šė 45 baltiečių memorandumą.

4. ČECHANAVIČIUS, ARVYDAS, 
j g. 1949.VI.12, 1973 m. suimtas Kaune
už pogrindinės spaudos platinimą, 
kalintas Černiachovskio (Įsručio) 
psicho-kalėjime. Po 2 metų perkel
tas į Naujosios Vilnios psich. ligoni
nę. 1979.1.25 išleistas. 1979.VIII.23 
dalyvavo demonstracijose Maskvoje 
ir pasirašė 45 baltiečių memorandu
mą, 1979.XI.9 vėl suimtas už “netei
sėtą telefono įjungimą savo bute”, 
uždarytas N. Vilnios psich. ligon., 
1980 m. pradžioje išvežtas į Černia
chovskio spec, psich. ligoninę.

5. GALECKAITE, JŪRATE, kilusi 
nuo Biržų, 1972 m. suimta, nes vie
noje demonstracijoje pasirodė apsi
siautusi lietuviška vėliava. Kalinama 
ir “gydoma” psich. ligon. Sibire.

6. GRIGAS, ROMAS, g. 1958 m., 
Vilniaus univ. stud., už Lenino ba
reljefo įmetimą į Nerį suimtas 1977.
l. 23 ir uždarytas į N. Vilnios psich. 
ligon. 6-jį skyrių. Uždarytas už pro
testo veiksmą, kur nėra nė krislo 
psichinio sutrikimo.

7. JAUGELIS, BRAUNAS, 40 m., 
g. JAV, inžinierius, po karo su tė
vais išvežtas į Sibirą, grįžęs du kar
tu buvo suimtas ir uždarytas psich. 
ligoninėje už prašymą kaip JAV pi
lietis emigruoti į JAV. 1978.XI.16 
vėl išvežtas į psich. ligon. Kaune, 
Kuzmos g.

8. JONAITIS, EGIDIJUS, mokslei
vis, Vilnius, už sovietinių vėliavų nu
plėšimą nuo Vilniaus elektrografijos 
instituto suimtas 1977.XL, uždarytas 
psich. ligoninėje.

9. KARALIŪNAS, VOLDEMARAS, 
už pogrindinės spaudos platinimą, 
darbininkų raginimą streikuoti ir at
sisakymą sovietinės pilietybės 1975
m. suimtas, išvežtas į Černiachovs
kio psich. ligon. ir ten kalinamas bei 
“gydomas” specialiame psichokorpu- 
se. Psichiatrai pasiskundė jo gimi
nėms; jog jis nuolat meldžiasi ir sa
kosi atliekąs Dievo valią. Ten 1979 
m. vasarą buvo blogai paveiktas pri
verstinių injekcijų.

10. KIRSNAUSKAITĖ, ZITA, d. 
Stanislovo, g. 1950 m., gyv. Rygoje, 
Latvijoje, adventiste, buvo 9 mėn. už
daryta psich. ligoninėje. Antrą kartą 
suimta 1978.XII.1 ir vėl ten uždary
ta. Ligoninės adresas: Latvian SSR, 
Riga, Aptiekas iela 1.

politiniai
11. KLIMAŠAUSKAS, HENRI

KAS, g. 1929.VII. Samtariškių k., 
Musninkų vis., Ukmergės aps., inži
nierius. Būdamas IV kl. gimn. moki
niu buvo 1945.V.9 suimtas, gruodžio 
mėn. karinio NKVD tribunolo Uk
mergėje nuteistas 10 metų; bausmę 
atliko Komi ATSR, Ižmos raj. (miš
ko kirtimas), vėliau Intoje anglies 
kasykloje. 1954.VII.21 išleistas. Ir
kutske baigė inž. institutą 1961 m., 
apgynė diplominį darbą. Grįžo į Lie
tuvą. Dirbo Kauno statybos treste 
nr. 2 kaip gamybos skyr. viršininkas. 
Apie pastebėtus sukčiavimus pranešė 
kontrolei. Nukentėjusiųjų apskųstas 
Saugumui. 1976.11.13 suimtas, 1976. 
IX.29 išvežtas į Černiachovskio spec, 
psichiatr. ligoninę priverstiniam “gy
dymui”. Ten vadovauja statybos — 
darbams, o vakarais uždaromas ligo
ninėje. 1978.XII.14 pervestas į III 
skyrių audėju. Adresas: 238100 Ka- 
liningradskaya bblast, Gorod Cher- 
niakhovsk, psichiceskaya bolnica, 
USSR.

12. KRIŠČIŪNAS, PRANAS, g. 
1928 m., 1971/72 m. uždarytas psich. 
ligoninėje: Vilnius, MTP-4 P/D 
12/11, Lithuania, USSR.

13. KVEDARAITE, EMILIJA 
(Vinco Mykolaičio-Putino žmona), 
Vilnius. Sugauta kryžių atvežusi pa
statyti ant Putino kapo. Kryžius at
imtas, ji suimta, paskelbta nervų li
gone ir uždaryta, ligoninėje, nors 
niekad nervais nebuvo sirgusi.

14. LAŽINSKAS, VYTAUTAS, su
imtas 1972.X.10. Internuotas N. Vil
nios psich. ligoninėje.

15. MAJAUSKAS, VLADAS, g. 
1947 m., už tautinės vėliavos iškėli
mą 1972 m. nuteistas ir uždarytas 
psich. ligoninėje.

16. NAUDŽIŪNAS, BRONIUS, s. 
Zigmo, 10 m., 1948 išvežtas į Sibirą, 
po kiek laiko grįžo į okup. Lietuvą, 
1972.VI.4 — 1972.VII.29 buvo psich. 
ligoninėje nr. 15 Maskvoje. Grįžo 
į Lietuvą; suimtas išbuvo Pravieniš
kių darbo stov. 1972.XII.3 — 1972. 
XII.3. Nuo 1974.XI.19 iki 1974.XII. 
19 buvo psich. ligon. I-jame skyriu
je Vilniuje, Vasaros g. nr. 5. 1975 
m. atvyko į Kanadą.

17. PAŠKAUSKIENĖ, ANGELE, 
d. Antano; Jurbarkas, Raseinių aps.; 
kaip moksleivė 1962.XI buvo tardo
ma ir teisiama už pagaminimą ir pla
tinimą atsišaukimų, raginančių ko
voti už neprikl. Lietuvą. Kaune, 
psich. ligoninėj, buvo “gydoma” ami- 
nezinu, tezistinu ir kt. Po 2 mėn. 
atiduota tėvų globai. 1974 m. pabai
goje suimta, kalinta Vilniaus Saugu
me ir Lukiškių kai. Ten jai vėl buvo 
leidžiamos aminezino injekcijos, ku
rios iššaukė širdies sutrikimus. 1975. 
IV augščiausias teismas, kaip nepa
kaltinamą, nuteisė specialiam gydy
mui neribotam laikui. Perkelta į 
Kauno psich. ligoninę. 1976.VII tė
vų pastangomis grįžo namo. Jos vy
ras susirado kitos ideologijos mote
rį. Liko su 2 mažamečiais vaikais. 
Saugumiečių persekiojama, vėl gy
dėsi Jurbarko ir Vilniaus ligoninėse. 
1979.VIII.23 dalyvavo demonstraci
joje Maskvoje, pasirašė 45 baltiečių 
memorandumą, reikalaujantį atšauk
ti 1939.VIII.23 pasirašytą Ribbentro- 
po-Molotovo sutartį.

18. POŠKIENE, BIRUTE, trijų 
vaikų motina, mokyklos kiemsargė, 
Kaunas, Demokratų g. 36-1. Už reli
ginius įsitikinimus atleista iš darbo 
ir, nors prokuroro ir buvo pabrėžta 
jos gera sveikata, 1974.X.29 uždary
ta į psich. ligoninę Kaune, Kuzmos g. 
75. Čia ji gavo dideles dozes stiprių 
vaistų, kurie paveikė jos regėjimą ir 
sukėlė smarkų raumenų skausmą.

19. STATKEVIČIUS, ALGIRDAS, 
g. 1923, gydytojas. 1951 m. nuteistas 
25 m., išleistas anksčiau. 1970 m. 
suimtas už parašymą knygos “Visuo-

kaliniai
menės gyvenimo abėcėlė” ir laikytas 
psich. ligoninėje. 1979.VIII.23 daly
vavo demonstracijoje Maskvoje ir 
pasirašė baltiečių memorandumą. 
Nuo 1979 m. rudens Lietuvos Hel
sinkio grupės narys. 1980 m. suim
tas.

20. ŠUMAUSKAITĖ, suimta 1976 
m., kalinta N. Vilnios psich. ligon., 
skyr. 1.

21. TAMONIS, MINDAUGAS, g. 
1940.VIII.28 Vilniuje, inž., chemi
kas technologas, techn. mokslų kan
didatas, nuo 1969 m. Paminklų kon
servavimo instituto chemijos labora
torijos katedros vedėjas, poetas, ve
dęs, 2 vaikų tėvas. Už savo įsitikini
mus, už atsisakymą Kryžkalnyje res
tauruoti paminklą sovietinei armi
jai ir reikalavimą pastatyti pamink
lą nukentėjusiems Stalino kulto lai
kais 1974.VI.17 uždarytas Vilniaus 
psich. ligoninėn (Vasaros g. 5). Dėl 
chemikalų jis neteko sąmonės 18 
kartų. Gydyt. Vaičiūnienė (rusė) 
Mindaugui leido tokias dideles insu
lino dozes, kad jos sukeldavo šoką. 
Netekęs sąmonės, suleidus gliukozę, 
pradėdavo ją atgauti, blaškytis, dėl
to keliom valandom pririšamas prie 
lovos. Po 3 mėn. nežmoniško “gydy
mo” palaužta sveikata paleistas na
mo. 1975.VI.27 vėl buvo uždarytas 
psich. ligoninėje. Po mėnesio paleis
tas. Nepakėlusi sūnaus nelaimės, 
1975.VI.29 širdies priepuoliu mirė 
jo motina. 1975.XI.5 Mindaugas pas
laptingomis aplinkybėmis žuvo po 
traukiniu.

22. ZUBAVIČIUS, išvežtas į Serbs- 
kij psichiatrinį institutą.

23. ŽYPRĖ, ALGIRDAS, s. Prano, 
g. 1927.VII.7 Pakalniškių k., Skuodo 
vis., Kretingos aps., gimn. mokinys, 
nuo 1944 m. rusų okupacijoje moti
ną išvežus į Sibirą, slapstėsi, vėliau 
veikė partizanuose, 1956 m., pasinau
dojęs amnestija, dirbo Kaune prie 
statybos darbų. 1958.1.4 suimtas, IV. 
23 Vilniuje nuteistas 25 m., kalintas 
Mordovijos kone, stovykloje, 1973.X. 
13 uždarytas psich. ligoninėje Mordo- 
vijoje, Baraševo lag. 385 3 12. Ten 
pakartotinai muštas, injekcijomis 
bandyta sunaikinti jo mentalitetą, 
palaužti jo tvirtą charakterį. Laiky
tas ir Maskvos Butyrkų kalėjime. 
Žalojantys chemikalai sugadino širdį; 
nusilpo, pablogėjo regėjimas, atsi
rado smarkūs kepenų skausmai. 1979 
m. perkeltas į spec, psichiatrinę li
goninę Kazanėje, nors psichiškai 
sveikas; prievarta “gydomas” pavo
jingais vaistais. Adresas: 420082 Ta- 
torskaya ASSR, Kazan, UI. Ershova 
49, uche. UE-148, St. 6.

ALT Informacija

ĮVAIRYBĖS
MOTERYS IR RŪKYMAS

Tiek daug moterų pradėjo rū
kyti nuo II D. karo, kad per tre
jus metus plaučių vėžys gali 
pralenkti krūčių vėžį. Tai JAV 
viešos sveikatos tarnybos gydy
tojo Juliaus Richmondo išvada, 
paskelbta kongresui apie rūky
mo pavojų moterims. Be to, 
pranešimas rodo, kad nėščios 
moterys, kurios rūko, daugiau 
rizikuoja prarasti kūdikį.

K a i cigarečių vartojimas 
JAV-se pasiekė žemiausią lygį 
per 45 metus, sveikatos pareigū
nai nurodo į naują tendenciją: 
daugiau moterų negu vyrų tarp 
17 ir 24 metų rūko cigaretes.

“U. S. News & World Re
port”, 1980 m. vasario 4 d.

J. Str.

• Laisvos spaudos siekis — laisva 
Lietuva

Tokia nuotaika praėjo Toron
to Maironio mokyklos ir Augš- 
tesniųjų Lituanistinių Kursų 
šių mokslo metų pabaiga, at
švęsta gegužės 11 d. Prisikėli
mo salėje.

Pagal tradiciją, toji iškilmė 
Toronte jungiama ir su Moti
nos Dienos minėjimu, tad ir 
atidaromasis žodis, pasakytas 
Toronto apylinkės pirmininkės 
R. Jonaitienės, buvo nukreip
tas į motinų pagerbimą ir pa
sveikinimą. Invokaciją sukalbė- 
joo kun. Alg. Žilinskas. Mairo
nio mokyklos vedėjas V. Birie- 
ta ir kursų vedėjas A. Rinkū
nas apibūdino praėjusius moks
lo metus, jų laimėjimus ir var
gus. Iš tų pranešimų sužinojo
me, kad Maironio mokykla šie
met išleidžia jau dvidešimtą lai
dą, ir mokytojų tarpe jau yra 
būrys jos buvusiu mokinių. Mo
kinių skaičius, deja, palengva 
krinta. Šiemet jų buvo 205, su 
jais dirbo 26 mokytojai.

Lituanistiniai kursai šiemet 
išleido penktąją laidą. Užskaitų 
klasėse buvo 35 mokiniai, ku
riuos mokė du mokytojai. Lie
tuviškai nekalbančių klasėje 
buvo 15 mokinių su viena mo
kytoja. Abiejose mokslo įstaigo
se jaučiamas didelis Ontario 
mokytojo cenzą turinčių moky
tojų trūkumas.

Pažymėjimus kiekvienam bai
giančiam įteikė gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
asistuojamas vedėjų. Maironio 
mokyklos dešimtojo skyriaus 
baigimo pažymėjimus gavo A 
klasėje: Ažubalis Jonas, Gotcei- 
tas Ramūnas, Karosas Paulius, 
Namikas Simonas, Radzevičiūtė 
Laura, Saplys Alvydas, Slapšys 
Algirdas, Slivinskaitė Violeta, 
Spudaitė Monika, Sukauskas 
Paulius, Totoraitytė Lina, Vai- 
tonytė Leta, Žilinskaitė Loreta 
ir Berneckaitė Andrea; B kla
sėje: Balaišis Donatas, Čuplins
kas Darius, Garbaliauskas Li
nas, Kalendraitė Daina, Medely- 
tė Audronė, Padolskytė Loreta, 
Rauth Kristoforas, šernaitė Sil
vija, Stirbys Gintautas ir Bis- 
kis Romas; iš viso 24 mokiniai. 
Lituanistinius kursus baigė: Ju
rėnaitė Ona, Murauskaitė Ra
mona, Remeikaitė Aldona, Rim
kutė Rasa, Sendžikas Gintautas, 
Skukauskaitė Dana, Slivinskaitė 
Natalija; iš viso septyni.

Baigusius sveikino konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, KLB krašto 
valdybos pirm. J. R. Simanavi
čius, mokyklos tėvų komiteto 
pirm. D. Karosas, klasių auklė
tojai — A. Kuolienė ir A. Vai
čiūnas. Abiturientų vardu kal
bėjo: mokyklos — L. Vaitonytė 
ir A. Medelytė, kursų — N. Sli
vinskaitė.

Meninėje dalyje pasirodė mo
kyklos choras, vad. D. Viskon- 
tienės, ir IX skyriaus mokiniai 
su savo kūrybos montažu “Mo
tina”.

Salėje galėjo būti daugiau 
žmonių, žiūrovai mažėja, mažė
jant mokinių skaičiui, bet iš da
lies buvo kaltas ir kitas moti
nų pagerbimas, tuo pačiu metu 
rengtas kitoje salėje. Pagal tra
diciją, Motinos Diena Toronte 
būdavo jungiama su mokyklos 
mokslo metų pabaiga. Tai gera 
tvarka, kurios reiktų ir laikytis.

Mokslo metų pabaigos proga 
šiemet išleistas vienas leidinys 
visoms lituanistinėms mokyk
loms Kanadoje “Mūsų Pasau
lis”. Gal didžiausia to leidinio 
Įdomybė yra Nijolės Sadūnaitės 
autentiškas laiškas, rašytas iš 
priverčiamojo darbo stovyklos 
Sibire. Tai jos atsakymas į Mai
ronio mokyklos mokinių jai pa
siųstą k'alėdinį sveikinimą. R.

Toronto švietimo vadybos ko
mitetas, svarstęs etninių mo
kyklų planą, priėmė pasiūlymą 
steigti atskiras pradines mokyk
las ukrainiečiams ir armėnams 
nuo ateinančių mokslo metų 
pradžios. Galutinį sprendimą 
turi padaryti švietimo vadybos 
posėdis. Minėtąjį planą ypač 
remia švietimo vadybos narys 
A. Chumak, ukrainietis. Jo pla
nu yra susidomėjusios ir kitos 
tautybės — lietuviai, lenkai, 
pakistaniečiai. Ukrainiečiai To
ronte jau turi dvi savo dienines 
mokyklas, trečią turės Missis- 
saugoje. Kaikurie švietimo pa
reigūnai šiame plane įžiūri per- 
didelį skaldymą ir jam neprita
ria.

Tautinių Kanados grupių or
ganizacijų tarybos valdybą 
(Council of National Ethnocul
tural Oragnizations) sudaro šie 
asmenys: pirm. dr. Laureano 
Leone, italas; vicepirm. Navin 
M. Parekh, indietis; vicepirm. 
Serge Radchuk, ukrainietis; 
sekr. George Imai, japonas; ižd. 
Talivaldis E. Kronbergs, latvis; 
nariai — Chris Antoniou, grai
kas; dr. W. Gertler, lenkas; dr. 
Wilson Head, juodųjų atstovas; 
Bert Kivimaki, suomis; Peter 
Pavlin, slovėnas; Carlos Saldi- 
anha, portugalas; Joseph 
Wong, kinietis; Khaled Moua- 
mar, arabas; Ben Kayfetz, žy
das; Antonio Tapia, čilietis. Visi 
jie atstovauja savo tautybės or
ganizacijoms.

Atitaisymas. “TŽ” 19 nr. ap
rašant lietuviškas dr. Birgiolo 
— Lapienytės vestuves, pažy
mėta, kad programos vedėju 
buvo Algis Pacevičius; turėjo 
būti — Antanas Pacevičius, jn.

Ontario socialinio ugdymo 
ministerija praneša, kad gegu
žė yra šeimų vienybės mėnuo. 
Min. Margaret Birch kviečia vi
sus atkreipti dėmesį į šeimų 
problemas, rasti joms sprendi
mus ir stiprinti vienybės dvasią. 
Esą spaudoje dažnai keliamos 
ištuokos, šeimų nesantaikos, 
vaikų kankinimas, bet užmiršta
ma šimtai tūkstančių sveikų 
šeimų, kurios yra viso gyveni
mo atspara.

Toronto burmistras John Se
well, atstovaudamas miestui 
olandų sostinės išlaisvinimo 35- 
se metinėse Amsterdame, ap
lankė “real live sex show”. 
Smerkdamas tą jo vizitą, lietu
vių bičiulis T. O’Donohue para
šė laišką “The Toronto Sun” 
dienraščiui, kuris jį išspausdi
no. Jame sakoma, kad burmist
ras galėjo dalyvauti pornografi
niame Amsterdamo renginyje, 
bet atsisakė dalyvauti Toronte 
nužudyto policininko laidotuvė
se.
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LAISVĖS OLIMPIADA 1980
Tarptautinė Laisvės Olimpia

da, rengiama estų, latvių, lietu
vių ir ukrainiečių, jau artėja 
sparčiais žingsniais (bus š.m. 
liepos 4-6 d.d. Toronte). Gegu
žės 30, penktadienj, 8 v.v., To
ronto Prisikėlimo par. salėje 
(T011 College St.) rengiamas lė
šų telkimo vakaras — “fund 
raising coctail party”, kuris 
taip pat vadinamas “toast to 
the boycott”. Bielieto kaina — 
$15 asmeniui, $30 porai. Rengi
nio tikslas — sutelkti lėšas Lais
vės Olimpiadai (sportinėm žai
dynėm) Etobicoke Olympium 
patalpose. Bilietai gaunami in
formacijos būstinėje 1613 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont. Tel. 534- 
1444.

Tam pačiam tikslui rengiama 
ir loterija. Laimikiai: 1. kelionė 
dviem asmenim Į Nassau, 2. te
levizija (spalvota, 20”), 3. 
dešimties greičių dviratis (vie
nas. vyrams, kitas moterims). 
Traukimas Įvyks olimpiados už
daryme. Bilietai platinami lie
tuvių parapijų patalpose sek
madieniais, Toronto L. Namuo
se savaitgaliais ir olimpiados in

formacijos būstinėje 1613 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. Tel. 534- 
1444. Loterijos pelnas bus ski
riamas politiniams kaliniams, jų 
šeimoms ir pabėgėliams iš Af
ganistano šelpti. Inf.

Kanados vienybės 
demonstracija

Įvyks šį šeštadieni, gegužės 17. 
Visi lietuviai renkamės prie On
tario parlamento rūmų (College 
ir University) 12 v. Nuo parla
mento su vėliavomis ir plakatais 
žygiuosime į miesto rotušės 
aikštę išklausyti kalbų ir susi
tikti su Kanados spauda, radiju 
ir televizija. Dalyvaus visos Ka
nados etninės grupės.

Prieš gegužės 20 d. įvykstan
tį Kvebeko provincijos gyvento
jų referendumą savo gausiu da
lyvavimu parodykime, kad mes 
norime vieningos Kanados ir 
kad mums, lietuviams, rūpi Ka
nados ateitis!

Visus lietuvius dalyvauti kvie
čia —

KLB krašto valdyba ir 
Toronto apylinkės valdyba

TORONT0"?
Anapilio žinios

— šį sekmadienį, gegužės 18 d., 
11 v. r., ilgojo savaitgalio proga bus 
pamaldos ir Wasagoje. Sekmadieni
nės pamaldos Wasagoje prasidės nuo 
birželio 15 d.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems paminklams jau iš
lieti, įjungtas vanduo. Kapinių lan
kymo diena — birželio 1.

— šv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę palaidoti: a. a. Alfonsas Pui
dokas ir a. a. Jonas Šimukonis.

— Motinos Dienos proga bei Mai
ronio mokyklos ir lituanistikos kur
sų mokslo metų užbaigimo proga 
šventovėje įvyko iškilmingos pamal
dos. Mokyklos mokiniai skaitė mal
das ir atnešė aukas. Vadovavo moky
toja Vida Petkevičiūtė. Anapilio Mo
terų Būrelis motinoms, įeinančioms 
į šventovę, įteikė po gėlę.

— Šį šeštadienį įvyksta tautybių 
demonstracija už Kanados vienybę. 
Lietuviai taip pat neturėtų atsilikti 
ir dalyvauti.

— Kristijono Donelaičio minėji
mas — gegužės 25, sekmadienį, 3 
v. p. p., Anapilio salėje. Meninę pro
gramą atliks Montrealio jaunimo 
ansamblis “Gintaras”.

— Šį šeštadienį tuokiasi: Richard 
Vella ir Silvija Paknytė.

■— Anapilio kilimas, austas per 
dvejus metus Anapilio Moterų Bū
relio iniciatyva, eina prie pabaigos. 
Tikimasi jį išstatyti “Vilniaus” pa
viljone Karavano metu. Kilimui pro
jektą paruošė dailininkai Tamošai
čiai.

— Šv. Jono liet, kapinėse pašven
tintas paminklas prof. Antanui Ra- 
mūnui-Paplauskui Velionies 6 me
tų mirties metinėse.

— Pamaldos: šį sekmadienį: 10 v. 
r. už a. a. Oną Vanagienę, 11 v. už a. 
a. Leoną Kocių (velionies 10 m. mir
ties metinės) ir a. a. Ireną Kaulienę; 
Wasagoje 11 v. r. už Onos Jonaitie
nės giminės mirusius.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Antradienį, 8 v. v. — svarbus 

tarybos posėdis. Dalyvaus ir sinodo 
prezidentas.

— Trečiadienį, 8 v. v., maldos va
karas.

— Ketvirtadienį, 8 v. v., vietna
miečiams šelpti komiteto posėdis, 
šešių narių šeima jau atvyko. Butas 
išnuomuotas. Bus pranešta daugiau 
sekmadienį per pamaldas.

— Moterų draugijos bazaras įvyks 
gegužės 31 d., 10 v. r. — 2 v. p. p. 
(kampas Indian Rd. ir Bloor Toron
te).

Lietuvių Namų žinios
— Labai gražiai ir iškiliai praėjo 

Motinos Dienos sekmadienio popietė. 
Atsilankė labai daug svečių. U. Pet- 
kūnienė buvo specialiai pagerbta jos 
100 metų gimimo dienos proga.

— Toronto Lietuvių Senjorų Klu
bas gegužės 22, ketvirtadienį, 1 v. 
p.p., LN Gedimino pilies menėje ren
gia metinį narių pobūvį-pietus. Re
gistruotis pas klubo valdybos narius 
arba pranešti tel. 762-2415.

— Š.m. Kalėdų metu Australijoje 
Lietuvių Dienų proga vyks varžybos 
dėl pasaulio lietuvių šachmatų meis
terio vardo. Jose dalyvaus ir LN klu
bo šachmatininkai.

— Sekantis LN valdybos posėdis 
įvyks gegužės 22 d.

— Organizacijos ar pavieniai as
menys, norintieji nuomoti LN sales 
1981 m., prašomi tai padaryti nedel
siant.

— Gegužės 4 d. LN sekmadienio 
popietėje dalyvavo apie 200 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė: A. M. Ol
son iš Švedijos, V. Aitkienė, L. Balu- 
tienė ir F. Sakalauskas — visi iš Lie
tuvos, J. Račinskienė ir A. Sebutra- 
vičius iš Floridos, V. P. Garneliai iš 
Tillsonburgo, Ont., T. Gureckas ir 
E. B. Kowbel iš Harrow, Ont., D. 
Wilson iš Delhi, Ont.

VIENIŠA PENSININKE moteris no
ri susirašinėti su pensininku. Rašyti 
“TŽ” adresu, pažymint “Vienišai”.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pamokslus Motinos Dieną sakė 

kun. B. Pacevičius. Per 10 v. Mišias 
giedojo “Volungė", vadovaujama D. 
Viskontienės, per 11.30 v. Mišias — 
parapijos choras, vad. V. Verikaičio.

— Ruošiasi tuoktis: Kęstutis Ur
bonas su Dana Abramavičiūte, Alek
sas Grigonis su Elizabeth Glica.

— Ruošiantis Sekminėms, kun. A. 
Grauslys atvyks iš Čikagos ir pasa
kys pamokslus: gegužės 23, penkta
dienį, 7.30 v.v. (po pamokslo — 
bendruomeninis pasiruošimas išpa
žinčiai); gegužės 24, šeštadienį, 4 v. 
p.p., bus Sekminių vigilijos Mišios, 
po jų — konferencija Parodų salėje. 
Sekmadienį po Mišių bus teikiamas 
šeimų palaiminimas.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais — 7 v.v., sekmadieniais — po 
11.30 v. Mišių, šeštadieniais — po 9 
v. Mišių.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
— kasdien per visą gegužės mėnesį 
šiokiadieniais 8 v.r., šeštadieniais ir 
sekmadieniais 9 v.r.

— Liturginiams drabužiams pirkti 
aukojo: N.N. $100, O. Mitalienė $50, 
K. Bubliauskienė $20.

— Stovyklavietės priežiūros sekci
ja, kuriai vadovauja B. Genčius, sėk
mingai atlieka darbus. Reikia dau
giau darbininkų kasdien iki šio mė
nesio 26 d. Vėliau reikės daugiau 
darbininkų tik savaitgaliais. Galintie
ji padėti prašomi pranešti B. Genčiui 
tel. 532-8531 arba klebonijai.

— Vietnamiečių pabėgėlių šeima, 
trijų asmenų, jau atvyko.

— A.a. Alfonsas Puidokas, 80 m., 
palaidotas iš mūsų šventovės lietuvių 
kapinėse. Paliko žmoną Rozaliją ir 
gimines: T. Balnienę, A. Balnį, B. 
Sapijonienę ir G. Kuchalskienę su 
šeimomis. Laidotuviii pamaldose da
lyvavo katedros klebonas ir berniukų 
choras. A. Puidokas ilgus metus bu
vo katedros zakristijonu.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už kun. 
Modestą Stepaitį, OFM, užpr. A. A. 
Totoraičiai, 8.30 Gyvojo Rožinio in
tencija, užpr. valdyba, 9 v. už gyvas 
ir mirusias motinas (novena), 9.20 
už Jurgį Smolskį, užpr. J. Smolskie- 
nė, 10 v. už Julių Pargaliauską, už
pr. testamento vykdytojai; sekmadie
nį 8 v. už Antaniną ir Juozą Morkū
nus, užpr. J. Z. Stravinskai, 9 v. už 
gyvas ir mirusias motinas (novena), 
10 v. už Vladą Stanulį, užpr. T. Sta- 
nulis ir A. Kulnienė, 11.30 už para
piją, 7 v.v. už Mariją štuikienę ir 
Antaną Valatką, užpr. S. A. Stuikiai.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė III-me augšte su baldais arti 
Toronto Lietuvių Namų. Pageidau
jama vyresnio amžiaus. Skambinti 
tel. 533-4912 Toronte.

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. Tel. 
787-9021 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Trečioji (ietuviu studentu 

savaitįulio STOVYKLA
rengiama š.m. 

gegužės 17-19 d.d. 
Tėvų pranciškonų 

stovyklavietėje 
Wasagoje, Ontario

KAINA — $25, įskaitant nakvynę (atsivežti miegmaišius), 
maistą, šokius, tinklinio rungtynes, krepšinį, laužus ir vaišes.

• PRADŽIA — gegužės 17 dieną po pietų.
• KVIEČIAMI studentai virš 19 metų amžiaus.
• INFORMACIJA: Jerry Rusinavičius 1-416-231-6995.
• RENGIA — Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būrelis

ANAPILIO salėje

Bilietai gaunami pas J.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti j 
sukaktuvinį Toronto "GINTARO" 

ansamblio -CIO

gegužės 24, 
šeštadienį, 
6 v. vakaro,

PROGRAMOJE: • Visos "Gintaro" grupės — per 170 
šokėjų, dainininkės ir muzikantai 

Montrealio "Gintaro" liaudies instrumentų orkestras 
• Šilta vakarienė su vynu • Šokiams gros estų orkestras

Vingelienę 536-1785 ir L. Murauskienę 763-6984 Toronte
DVIDEŠIMTPENKMEČIO RENGĖJŲ KOMITETAS

Kviečiame visus tautiečius į ŽYMIOJO LIETUVIŲ TAUTOS RAŠYTOJO

Kristijono Donelaičio mirties 200 metų

SUKAKTIES 
MINĖJIMĄ 

i-

Įėjimas — laisva auka. Dalyvaukime visi!

gegužės 25, sekmadienį, 
3 v.p.p., ANAPILIO salėje
PROGRAMOJE: Rašytojo laureato 
JUOZO KRALIKAUSKO žodis, 
MONTREALIO jaunimo ansamblio 
"GINTARAS" inscenizuotos Done
laičio "Metų" ištraukos

ANAPILIO TARYBA

atsilankyti į NORBERTO LINGERTAIČIO

gegužės 31 - birželio 1 d.d. ANAPILIO Parodų saleje J
Atidarymas - birželio 1, sekmadienį, po 11 v. pamaldų. |

PARODOS LANKYMAS — šeštadienį nuo 3 v.p.p. iki 7 v. vakaro, 4 
sekmadienį — nuo 10 v.r. iki 5 v. p. pietų, g 

Parodą globoja — Anapilio Moterų Būrelis

Kanados vienybės demonstra
ciją š. m. gegužės 17, šeštadie
nį, 12 v., rengia tautinių gru
pių komitetas, pirmininkauja
mas miesto valdybos nario To
ny Ruprechto. šia demonstraci
ja norima parodyti kvebekie- 
čiams. kad Kanada nori juos tu
rėti savo ribose, nes jų atsisky
rimo atveju gresia Kanadai su
byrėjimas. Dėlto Kanados vie
nybė esąs gyvybinis klausimas. 
Dar prieš referendumą kvebe- 
kiečiai turėtų tai įžvelgti. De
monstracijoje kviečiami daly
vauti ir anglai su prancūzais 
bei paremti etninių grupių už
mojį. Ji prasidės prie Ontario 
parlamento rūmų. Lietuviai 
kviečiami taip pat gausiai daly
vauti su atitinkamais plakatais. 
Organizacinio komiteto pirm. 
T. Ruprechtas savo rašte “T. 
Žiburiams” sako: “Absoliučiai 
būtinas plataus masto dalyvavi
mas, kuris parodytų mūsų drau
giškumą Kvebekui”. Demons
tracijos pabaigoje prie miesto 
rotušės bus priimta Kanados 
vienybės rezoliucija.

Toronto universitetas, di
džiausias Kanadoje, praneša, 
kad vasaros metu (nuo birželio 
2 d.) priimamos lankytojų gru
pės, norinčios apžiūrėti univer
siteto institucijas. Tam yra pa
skirtos dvi vadovės — Larissa 
Ramsky ir Sharon Beeler. 
Kreiptis: Public Relations 
Office U of T, 978-2103, o po 
birželio 2d. — į Campus Tours, 
Hart House, U of T. 978-5000.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, Bsc llb
ATIDARĖ SAVO TEISINIŲ PATARNAVIMŲ ĮSTAIGĄ 

kartu su firma
KENNEDY, SHERMAN, TSUBOUCHI & MARIN

Valhalla Executive Centre 
300 The East Mall, suite 102 
Islington, Ontario M9B 6B7 
(Kampas Bloor St. ir 
East Mall, prie 427 kelio)

Telefonai: 
įstaigos 
(416) 239-7717 
namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

B.A.M.L.S. LL.B.

atidarė savo teisinių patarnavimų
ĮSTAIGĄ

kartu su advokato Algio Puterio firma
2467 Bloor StW.
Toronto, Ont.

Telefonas 
(416) 762-3331

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

IŠNUOMOJAMI du kambariai su 
baldais ar be baldų, su virtuve. 
Skambinti 762-6413, 769-1835 Toron
te.

H MONTREAL
Kun. dr. F. Jucevičius, šv. Kazi

miero par. klebonas, gavęs dviejų 
mėnesių atostogas, keliauja po pa
saulį, studijuodamas Tolimųjų Rytų 
tautų gyvenimą.

Sol. G. čapkauskienė, sėkmingai 
koncertavusi Europoje, Floridoje ir 
Čikagos lietuvių operoje, grįžo į Mon
treal}. “T. Žiburių” loterijoje ji lai
mėjo vieną paveikslą.

Gegužinės pamaldos šį mėnesį lai
komos kasdien 7 v.v. AV par. šven
tovėje, išskyrus šeštadienius.

Aušros Vartų parapijos choras ge
gužės 11d. atšventė savo veiklos tris

dešimtmetį dr. P. Lukoševičiaus pa
sakyta kalba, koncertu, vaišėmis, šo
kiais. Chorui sėkmingai vadovauja 
prancūzė muz. M. Roch.

Motinos Dienos minėjime paskaitą 
skaitė dr. A. Šidlauskaitė iš Otavos. 
Buvo surengta vaikų piešimų paroda.

A.a. Vladas Rindinas mirė Reddy 
Memorial ligoninėje.

Išoriniam Aušros Vartų šventovės 
Marijos paveikslui atnaujinti jau su
aukota $2072: šv. Onos Dr. — $322, 
Kat. moterų dr-ja — $250, Bronė ir 
Povilas Vitai — $1000, Kostas Toliu
šis — $500. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

. —— _ KlūMTREflLIŪ LĖTINU
LJIZ>±3 KREDITO lkhjja
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-fas ..............................6%
Taupomąsiąs s-tas ............................12%
Pensijų planas ............................12.25%
Term. ind. 1 m.............................14.5%
Trumpai, term. ind. iki ..........14.75%

Duoda nemokamą gyvybės draudę 
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo ......................... 16.75%
Nekiln. turto nuo .................... 16.25%
čekių kredito .............................. 18.5%
Investacines nuo 17.75%

Nemokama gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

10 TORONTO
Tradicinis baltiečių vakaras 

Kanados parlamento rūmuose 
šiais metais bus gegužės 28 d. 
Jį rengia estų, latvių ir lietuvių 
bendruomenės.

Metinį bazarą rengia B’nai 
B’rith moterų organizacija ge
gužės 28 d. Parodų aikštės ko- 
lizėjuje nuo 10 v. r. iki 10 v. v. 
Bus įvairūs valgiai, varžytynės, 
drabužiai, loterija ir t. t. Bilie
tai — $1 suaugusiems, 50 et. 
pensininkams.

Šv. Jono lietuvių kapinėse iš
lieti pamatai paminklams, ku
riuose bus įrašytos pavardės: 
Barškietis, Empakeris, Labuc- 
kas, Sadauskas, Steponas, Keru- 
lis, Žilvitis, Motiejūnas, Mažu- 
laitis, Ažubalis, Treigys, De- 
mentavičius, Petkūnas, Valaitis, 
Starkevičius, Mardosas, Šlajus, 
Naujokas, Bičiūnas, Leskaus- 
kas, Dobilas, Klemka, Gustas, 
Kirna, Mikeliūnas, Zubrickas, 
Rašinskas, Leske, Juodišius, 
Maciulevičius, Andrulis, Kuz
mickas, Štreitas, Žičkus, Rim
kevičius, Pranevičius, Norvaiša. 
Jei rasis asmenų, norinčių savo 
artimiesiems dar išlieti pama
tus paminklams prieš kapinių 
lankymą, prašoma skubiai pra
nešti kapinių administracijai, 
paskambinant į kleboniją 277- 
1270.

Advokatė Joana Kuraitė ge
gužės 4 d. L. Namuose skaitė 
paskaitą apie naująjį Ontario 
šeimos įstatymą, kuris liečia ir 
daugelį lietuvių. Pagrindinis to 
įstatymo bruožas — vyro ir 
žmonos teisių sulyginimas tur
to atžvilgiu, įgyto vedybinio gy
venimo metu. Paskaitoje daly
vavo apie 100 asmenų. Ją rengė 
Lietuvių Profesionalų ir Versli
ninkų Sąjungos valdyba. Pa- 
skaitininkę pristatė šios Sąjun
gos pirm. adv. A. Puteris.

Mergvakaris I r i j a i-Birutei 
Gampp įvyko praėjusį sekma
dienį. Jos jungtuvės su Edvardu 
Kastyčiu Lukošiumi numatytos 
rugsėjo mėnesį Lietuvos Kanki
nių šventovėje.

Aukos Tautos Fondui. Vasa
rio 16 proga VI. Simonaitis (23 
Emerson Avė., Toronto) paau
kojo Tautos Fondui $100. Kor
telė buvo užpildyta neaiškiai, 
skelbiant aukų sarašą padaryta 
klaida. Už klaidą atsiprašome, 
už auką nuoširdžiai dėkojame.

A. a. Stasiui Jackui mirus, jo 
atminimui aukojo Tautos Fon
dui: $20 Antanas Firavičius, 
$10 Ona Indrelienė. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė

Aukotojai. A. a. prof. A. Ra- 
mūno-Paplausko šeštų mirties 
metinių proga dr. M. Ramūnie- 
nė-Paplauskienė paaukojo “TŽ” 
$200. — Montrealio lietuvių 
kredito unija “Litas” atsiuntė 
“TŽ” $100. — J. Strankauskas 
iš Australijos atsiuntė $30. — 
A. a. Stasio Jackaus atminimui 
Vyt. Pečiulis paaukojo “TŽ” 
$20. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams.

Lietuvių Tautodailės Institu
to metinis susirinkimas įvyko š. 
m. balandžio 26 d. dailininkų 
Tamošaičių sodyboje prie 
Kingstono, Ont. Sužinota iš val
dybos pirmininko ir iždininko 
pranešimų apie praėjusių metų 
instituto veiklą. Sėkmingiausias 
darbas buvo išleidimas dail. A. 
ir A. Tamošaičių “Lithuanian 
National Costume” knygos, ku
ri yra plačiai perkama lietuvių 
ir kitų tautybių žmonių. Praėju
siais metais buvo įsteigti Toron
to, Filadelfijos, Bostono, Čika
gos ir Niujorko Lietuvių Tauto
dailės Instituto skyriai. Po įvai
rių kitų svarstymų išrinkta Ins
tituto taryba, kurios pirm. A. 
Paškevičius pasiliko ir sekan
tiems metams. Valdybos nariai 
sutiko dirbti tose pačiose pa
reigose, išskiriant p. Jucienę, 
kuri į susirinkimą neatvyko. 
Jos vieton buvo išrinkta M. Va
siliauskienė. M. V.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už man suruoštą 
tokį puikų mergvakarį. Dėkoju “At
žalynui”, Lietuvių evangelikų liutero
nų Išganytojo mergaitėms ir sekma
dienio mokyklos vaikučiams. Jūsų 
tartas žodis ir linkėjimai liks mano 
atmintyje, o dovanotas kraitis man 
visados primins Jūsų nuoširdumą.

Lieku dėkinga
Pranė Sarkutė

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

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
dvibutis (duplex) Springhurste su vi
sais baldais ir indais. Kiekvienas bu
tas turi po tris miegamuosius, salo
ną, virtuvę, prausyklą, šiltas, šaltas 
vanduo. Skambinti dienos metu teL 
243-1756 arba po 6. v.v. tel. 654-4813 
Toronte.

JIEšKOME universiteto studento- 
tės vasaros darbui paruošti informa
cinei medžiagai apie žmogaus teisių 
pažeidimus. Lietuvių kalba reikalin
ga. Skambinti tel. 536-1433 tarp 1 
v.p.p. — 5 v.p.p. Toronte iki gegužės 
23 d.

t


