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Lietuviškoji gimnazija
Džiugu, kad dar dauguma tėvų siunčia savo vaikus Į li

tuanistines mokyklas. Deja, jau labai daug mokinių at
vyksta į lituanistines mokyklas su labai mažu lietuvių kal
bos žodingumu, nekalbant jau apie tuos, kurie beveik visai 
nekalba lietuviškai. Prieš 10 ar mažiau metų išleisti vado
vėliai jau nebetinkami, kadangi perdaug juose mokslei
viams nesuprantamų žodžių. O tai reiškia, kad mūsų prie
augliui, nors ir baigusiam lituanistinę mokyklą, bus sun
ku lietuvišką knygą ar laikrašti paskaityti, sunku laisvai ir 
taisyklingai lietuviškai kalbėti, o suaugus dalyvauti lietu- 

I viškoj veikloj. Dar sunkiau bus rašyti į lietuvišką spaudą.
Taigi eisime prie lietuvybės, lietuviškos veiklos ir 

spaudos išnykimo išeivijoje, kai mūsų broliai ir seserys 
dkūpTTevynėje kenčia vergiją ir aukojasi, kovodami už 
savo teises, už lietuvybės ir savo tikėjimo išlaikymą. Argi 
tas neskatina mūsų stengtis, kad lietuvybė ir mūsų kultū
ra išliktų gyva ir išeivijoje?

Mūsiį sąlygomis^ geriausįa__priemonė_lietuvybei išeivi
joje išlaikyti yra Vasario 16 gimnazija. Ten vaikai būna 
atskirti” nuosi o krašto aplinkos bei Įtakos, nuo angliškos 
televizijos. Kasdien turėdami klausyti bei mokytis lietuvių 
kalba kaikurių pamokų, per metus ar porą išmoksta laisvai 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Juo didesnis moki- 

1 nių skaičius tą gimnaziją lankys, juo ilgiau lietuvybė ir 
j lietuviška veikla išeivijoj išsilaikys. O tai išlaikyti ypač 

svarbu bent iki to momento, kai atsiras proga okupuotai 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę, ir išeivijos pagalba bus 
ypač reikalinga.

Ekonomiškai beveik visi šio žemyno tėvai yra pajėgūs 
leisti savo vaikus Į lietuvišką gimnaziją. Už mokslą ten 
nereikia mokėti, o už maistą ir bendrabutį kainuoja ma
žiau, negu šiame krašte vien už mokslą privačiose gimna
zijose. Jeigu kas iš principo savo vaikus leidžia į privačias 
gimnazijas, privalėtų leisti savo vaikus ir į lietuvišką gim
naziją.

1 Kelionių išlaidas lėktuvu iš Kanados į Vasario 16 gim
naziją ir atgal apmoka Vasario 16 gimnazijai remti komi
sija. Tik reikia ją paprašyti. Jos adresas: 236 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont. M6J 3E1, tel. 416-531-4469. Be to. prie 
Kanados Lietuvių Fondo veikiantis A. ir T. Kojeįaičų sti
pendijų fondas gal pajėgs neturtingų tėvų moksleiviams 
mokėti stipendijas. Šio Fondo adresas: 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada.

Kartais tenka nugirsti motyvų, kodėl kaikurie tėvai 
nenori savo vaj^ku leisti į Vasario 16 gimnaziją mokytis. 
Vienas jų — baimė arba nenoras su savo vaiku atsiskirti. 
Bet ta baimė, aišku, nepagrįsta, nes šio žemyno miestuose, 
kur nuolat vyksta visokie užpuolimai, išprievartavimai, nar
kotikų vartojimas, vandalizmas, kasmet vien mokykloms 
dešimtimis ir šimtais tūkstančių dolerių darantis nuosto
lių, — mūsų jaunimui augti tikrai nesaugu. Vasario 16 gim
nazijoj mokiniai gyvena idiliškoje gamtos aplinkoje bend
rabučiuose, gimnazijos vadovybės prižiūrimuose. Kaikurių 
tėvų savimeilė atsiskirti nuo savo vaikų, siunčiant juos j 
gimnaziją, taip pat nesuprantama, kai mūsų tautos istori
joj tėvai, siųsdami savo vaikus Į gimnazijas mokytis, at
siskirdavo dažniausiai metams, palikdami juos nežinioje. 
Tiesa, pasitaiko mokinių, kurie nenori skirtis su savo “gen- 
ge” ar aplinka arba nenori gyventi bendrabutyje ir pra
tintis būti savarankiškais. Tačiau tėvai turėtų rasti būdų su 
tokiais vaikais susikalbėti lietuvybės naudai.

Pagaliau kodėl mes, lietuviai, turime būti tokie be 
tautinių ambicijų mokyti savo vaikus lietuviškoje gimna
zijoje ir ją išlaikyti? Jau kelinti metai, kai joje yra vos 
apie 60 mokiniu. Pačioje V. Vokietijoje prieauglio labai 
mažai, o iš kitų valstybių vos po keletą jaunuolių telei- 
džiame, ir tai tik metams ar porai. Tuo tarpu mūsų kaimy- 
nąi latviai toje pat V. Vokietijoj beveik kasmet išlaiko apie 
120 mokinių ir joje mokytis siunčia tėvai iš Įvairių kraštų 
ne vien metams ar kitiems, bet ir keletui metų, taip kad 
ten jau gali laikyti vokiečių kalba egzaminus gimnazijos 
baigimo pažymėjimui gauti. Pvz. pernai brandos egzaminus 
išlaikė 3 iš JAV, 2 iš Britanijos, po vieną iš Kanados, Aust
ralijos ir Švedijos. O vengrų .gimnazijoj V. Vokietijoj yra 
350 mokinių. (Nukelta į 9-tą psl.)

KANADOS ĮVYKIAI

Naftos kaina - problema

Pasaulio įvykiai
SEPTYNIŲ VAKARŲ PASAULIO VALSTYBIŲ VADŲ KONFE
RENCIJA Venecijoje specialia rezoliucija pasmerkė Sovietų Są
jungos invaziją į Afganistaną ir pareikalavo visų kariuomenės da
linių atitraukimo. Konferencijos išvakarėse TASSO žinių agentū
ra paskelbė pranešimą, kad jau yra pradėtas kaikurių sovietinių 
dalinių atitraukimas iš Afganistano, nes jie ten esą nereikalingi. 
Atrodo, tai buvo tik propagandinis manevras, nes kiti šaltiniai 
praneša padažnėjusi transportinių lėktuvų atvykimą į Kabulo 
aerodromą su naujais kariais. Venecijoje prez. J. Carteris išlygino 
prasidėjusį nesutarimą su V. Vokietijos kancleriu H. Schmidtu 
dėl jo kelionės į Maskvą birželio 30 d. Buvo sutarta, kad šio vizito 
metu jis kalbės visų Š. Atlanto Sąjungos vadų vardu, laikydamasis

Naftos kainų sutartis tarp Al
bertos ir federacinės vyriausy
bės pasibaigia š.m. liepos 1 d. 
Lig šiol federaciniam energijos 
išteklių ministeriui M. Lalonde 
ir provinciniam ministeriui M. 
Leitch nepavyko pasiekti esmi
nio susitarimo. Iš Albertos pu
sės pasigirsta grasinimų, kad 
naujas naftos kainas nustatys 
premjero P. Lougheedo vyriau
sybė savo nuožiūra. Tokiu atve
ju Kanados vyriausybė, remda
masi Įstatymais, jas gali pakeis
ti, bet prasidėtų abiem pusėm 
žalingas susikirtimas. Min. M. 
Lalonde bandė išsikovoti laiki
nį kainų padidinimą trim mėne
siam, kol bus pasiektas išsamus 
susitarimas tolimesnei ateičiai. 
Šį pasiūlymą betgi atmetė Alber
ta. Kanadiškais doleriais matuo
jant, už statinę albertiškos naf
tos dabar mokama po $14.75, o 
už užsienietiškos naftos — po 

$37. Toks didelis kainos skirtu
mas liudija Albertai daromą 
skriaudą. Min. pirm. J. Clarko 
vyriausybė buvo sutikusi pa
laipsniui didinti Albertos naf
tos kainą, kol ji pasieks 85% 
pasaulinės kainos. Ji taipgi no
rėjo dar šiais metais statinės 
naftos kainą padidinti $4. Da
bartinis min. pirm. P. E. Tru
deau rinkiminiame parlamento 
vajuje įsipareigojo siekti ma
žesnio naftos pabranginimo, ne
gu $4. Paskutiniu momentu bu
vo nutarta dabartines naftos kai
nas palikti iki rugpjūčio 1 d. 
Tada derybas turės pradėti P. 
E. Trudeau ir P. Lougheedas.

Kanados statistikos duomeni
mis, pirmajame šių metų ketvir
tyje šios šalies gamyba ir pas
laugos sumažėjo 0,5%. Tai liu
dija, kad ekonominis Kanados 
augmias sustojo ir kad tolimes-

Baltijos valstybių konsulai Kanados parlamento rūmuose 1980. V. 27 konsulų pagerbimo vakarienėje, kuri buvo 
surengta baltiečių vakaro proga. Iš kairės: estų atstovas W. H. Pent, latvių — dr. E. Parups, sen. P. Yuzyk, užsie
nio reikalų ministerijos pareigūnas P. Chapin, parlamento atstovas K. Robinson, latvių atstovas T. Kronbergs, Lat
vijos konsulas dr. E. Upenieks, Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas, sen. dr. S. Haidasz, Estijos konsulas L 
Heinsoo, KLB pirm. J. R. Simanavičius Nuotr. J. V.Danio

Lietuvaitės su žurnalistu LUBOR J. ZINK baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose. Kairėje: V. Stanevičienė, 
adv. J. Kuraitė, L. Skripkutė, R. Rudaitytė Nuotr. J. V. Danio

Muenchene išeinantis bavarų 
politikos, ūkio ir kultūros sa
vaitraštis “Bayernkurier” pas
taruoju metu vis daugiau rašo 
apie Lietuvą. Tai visų pirma re
dakcijos nario Aleksio Peterio 
ir jį informuojančio lietuvio 
nuopelnas. Pats lengviausias ir 
veiksmingiausias būdas Lietu
vos reikalus perkelti į Vakarų 
spaudą ir pralaužti jos tariamą 
abejingumą mūsų bylai gana 
paprastas: tereikia susidraugau
ti su pajėgiu žurnalistu ir paro
dyti jam patį naujausią Lietuvos 
pogrindžio leidinį. Visa kita sa
vaime ateis.

štai vieno tokio pokalbio iš
dava ir šis “Beyernkurier” 
straipsnis VI. 7. “Išskyrus Len
kijos Katalikų Bendriją, kuri 
turi ypatingą padėtį, — rašo A. 
Peteris —, K. Bendrija Lietuvo
je aiškiai Rytu bloke tvirčiau
siai gina krikščioniškąjį tikėji
mą ir savo teises”. Žinios apie 
tai, pasak autoriaus, dėl supran
tamų priežasčių pavėluotai pa
siekia Vakarus, bet aplinkiniais 
keliais vistiek pasiekia. Nese
niai gautame “LKB Kronikos” 
numeryje pranešama apie svar
bią Lietuvos tikinčiųjų peticiją: 
surinkta beveik 150.000 parašų, 
protestuojančiu dėl katalikų 

nis kritimas jau reikštų pasiek
to lygio mažėjimą, kurį ekono
mistai vadina recesija — atžan- 
ga. Finansų min. A. MacEache- 
nas betgi nesutinka imtis jokių 
priemonių ekonomijai skatinti 
dėl $14 bilijonų peržengusio de
ficito dabartiniame biudžete.

Ryšių ministerio J. L. Pepino 
pranešimu, Kanados vyriausy
bė svarsto grūdų pardavimo su
varžymus Sovietų Sąjungai, 
įvestus dėl invazijos į Afganis
taną. Teigiama, kad jie buvo 
taikomi praėjusių metų derliui 
ir kad gali būti atšaukti šieme
tiniam. Panašią giesmę užgiedo
jo ir senatorius H. Argue, mi- 
nisteris, tvarkantis Kanados

(Nukelta į 8-tą psl.)

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

šventovės konfiskavimo Klaipė
doje ir reikalaujančių ja sugrą
žinti jos statytojams. Vien tik 
surinktieji parašai užima be
veik 1600 puslapių. “Tai pri
trenkiantis įrodymas nesukre- 
čiamos lietuvių katalikų kovos 
už savo krikščioniškas pažiūras 
ir savo teisę praktikuoti tikėji
mą”, pažymi “Bayernkurier” 
bendradarbis.

Pasiremdamas ankstesnėmis 
tos pačios “Kronikos” žiniomis, 
autorius išskaičiuoja tikybinės 
veiklos suvaržymus ryšium su 
naujomis sutartimis, kurias pa
rapijų komitetai verčiami pasi
rašyti su vykdomaisiais rajonų 
komitetais. Tai aiškus valstybės 
kišimasis j K. Bendrijos reika
lus kaip tik ten, kur garsiausiai 
giriamasi, kad Bendrija atskir
ta nuo valstybės.

Bavarų savaitraščio bendra
darbis teigia, kad Lietuvos kata
likai anksčiau jautėsi gerokai 
nusivylę Vatikano Rytų politi
ka. Dabar jie esą jaučiasi ge
riau, ypač po Šv. Tėvo apsilan
kymo Lenkijoje. Tačiau negali 
būti jokios kalbos, kad tikinčių
jų persekiojimai Lietuvoje būtų 
pasibaigę. Tokia išvada baigia
mas straipsnis, pavadintas “Lie
tuva, kur K. Bendrija turi būti 
numarinta”.

Lietuvos temomis dažnai rašo 
ir Wuerzburge išeinantis V. Vo
kietijos katalikų dienraštis 
“Deutsche. Tagespost”. Tuo 
daugiausia pasirūpina katalikų 
žinių agentūroje KNA dirbanti 
žurnalistė Diethild Treffert, ku
ri pernai vasarą lankėsi Lietu
voje, aplankė Kaune “Kalantos 
aikštę” ir parsivežė gražių bei 
gilių įspūdžių apie Lietuvos ka
talikų ištvermingumą.

Neseniai “Deutsche Tages
post” V. 14 savo skaitytojams 
priminė Viktoro Petkaus, lietu
viškosios Helsinkio grupės na- 
rio-steigėjo, likimą. Jau atlikęs 
anksčiau du bausmės terminus, 
iš viso 14 metų, Petkus prieš 
dvejus metus vėl buvo nuteistas 
15 m. laisvės atėmimo, čia pra

nešama, kad Anglijoje veikian
tis institutas religijos ir komu
nizmo klausimams tirti yra ga
vęs peticiją, kurią pasirašė lie
tuviškosios Helsinkio grupės ir 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komiteto nariai, daug Lie
tuvos kunigų ir pasauliečių. Pa
sirašiusieji prašo paleisti V. 
Petkų, nes jis buvo neteisingai 
nubaustas.

Nurodoma, kad Helsinkio 
grupės veikla iš esmės nėra an- 
tisovietinė, ir jos sudaryti do
kumentai nevadinami šmeiži
kiškais nė partinėje spaudoje, 
todėl Petkus negalėjo būti tei
siamas už kokią nors antisovie- 
tinę veiklą. Vienintelis doku
mentas, kurį- teismas pripažino 
antisovietiniu, lietė slaptąją Hit
lerio ii- Stalino sutartį, vad. Mo
lotovo-Ribentropo paktą 1939 
m., bet tai juk visiems žinomas 
istorinis faktas. Tai joks antiso- 
vietinis šmeižtas pareikšti, kad 
abu diktatoriai, pasidaliję Rytų 
Europą, Lietuvą priskyrė Sov. 
Sąjungos įtaikos sferai.

Be to, Petkaus teisme buvo 
ypač grubiai pažeistos Baudžia
mojo proceso taisyklės, nebuvo 
leista liudyti jį gerai pažinu- 
siems jaunuoliams. Peticijos au
toriai prašo respublikinės augš- 
čiausios tarybos prezidiumą pa
vesti “vienai iš juridinių insti
tucijų priežiūrine tvarka peržiū
rėti Viktoro Petkaus bylą ir iš
leisti jį iš kalėjimo”.

Tame pačiame “Deutsche Ta
gespost” numeryje išspausdin
tas aplinkiniais keliais redakci
joje gautas laiškas iš Lietuvos 
apie jauno kunigo Virgilijaus 
Jaugelio mirtį. Laiško vertimas 
užima porą skilčių. Aprašomas 
velionies sunkus kelias į kuni
gystę, iškilmingos jo laidotuvės 
Kybartuose, dalyvaujant plačiai 
žinomiems katalikų komiteto 
nariams kunigams A. Svarins
kui ir S. Tamkevičiui, Ukrainos 
misijonieriui kun. V. Žiliui ir 
kt. Laiške pranešama ir apie 
Lietuvoje sėkmingai prasidėju
sį religinį blaivybės sąjūdį. AL 

bendros linijos. JAV vyriausy-a 
bė yra įsipareigojusi atvežti V. 
Europon 572 vidutinio nuotolio 
raketas su atominiais užtaisais. 
Kancleris H. Schmidtas norėjo, 
kad tų raketų įvedimas būtu ati
dėtas trejetui metų ir kad jo
mis būtų daromas diplomatinis 
spaudimas Sovietų Sąjungai. 
Prez. J. Carteriui ir šiuo klausi
mu pavyko pakeisti kanclerio 
H. Schmidto nuomonę. Pagrin
dinis dėmesys Venecijos konfe
rencijoje teko ekonominėms Va
karų pasaulio problemoms. Jo
je dalyvavo JAV, Kanados, 
Britanijos, V. Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos vyriausybių va
dai ir mirusį premjerą M. Ohi- 
rą pakeitę Japonijos atstovai. 
Prieš prasidedant konferenci
jai, prez. J. Carteris lankėsi Ro
moje ir buvo priimtas popie
žiaus Jono-Pauliaus II.

Parduos tankus
Prez. J. Carterį Baltuosiuose 

Rūmuose aplankė Jordanijos 
karalius Husseinas, tačiau visos 
J. Cartel© pastangos įjungti 
Jordaniją Į Izraelio ir Egipto 
derybas buvo nesėkmingos. 
Husseinas nenori susilaukti ara
bų valstybių pasmerkimo. Spau
dos konferencijoje jis pareika
lavo laisvo apsisprendimo tei
sės Izraelio okupuotos vakari
nės Jordano pakrantės ara
bams. Prez. J. Carteris karaliui 
Husseinui pažadėjo parduoti 
200 modernių amerikietiškų 
tankų. Saudi Arabija, turinti 
amerikietiškus “F-15” naikin
tuvus, nori, kad jiems būtų pa
rūpinta priedų, padidinančių 
skrydžio nuotolius. Tada tie nai
kintuvai lengvai galėtų pasiek
ti Izraelį. Spėjama, kad prez, 
J. Carteris šį klausimą stengsis 
atidėti iki prezidento rinkimų. 
Juos betgi gali laimėti respubli- 
kininkų kandidatūros siekian
tis R. Reaganas. Pergalę jam 
pranašauja žinių agentūros 
“United Press International” 
atliktas viešosios nuomonės ty
rimas.

Bandė nusižudyti?
Indiją pasiekė nepatvirtinta 

žinia, kad Kabule bandė nusižu
dyti L. Brežnevo Afganistano 
premjeru pasirinktas B. Karma- 
lis. Jį laiku spėjo nuginkluoti 
sovietų sargybiniai, nušovę vie
ną afganistanietį, sužeidę du. 
Marksistinėje Afganistano liau
dies partijoje yra prasidėję vi
diniai nesutarimai, dėl kurių 
praėjusią savaitę buvo sušaudy
ta 13 nužudyto diktatoriaus H. 

Šiame numeryje:
Lietuviškoji gimnazija 

Galimybės užjūrio lietuvių mokiniams Vasario 16 gimnazijoj 
Žurnalistai susidomėjo Lietuva

Pranešimas iš V. Vokietijos apie tenykštę spaudą 
Lietuva Amerikos sostinėje

Lietuvių Bendruomenės konferencija politiniais klausimais
Mintis ir veikla

V. Vokietijos lietuvių katalikų suvažiavimas Dieburge 
Baltiečių laimėjimai ir viltys

Kanados užsienio reikalų ministerio kalba Otavoje 
Lietuva ir užsienio spauda

Mūsų bendradarbio P. Jatulio pranešimas iš Romos
Paruošta "Rytų Lietuva"

Vilniečių pastangomis paruoštas veikalas apie R. Lietuvą 
Laisvės Olimpiada Toronte

Žaidynės, kuriose dalyvauja baltiečiai, ukrainiečiai, armėnai 
Romanas "Po ultimatumo"

Premijuotas leidinys, kurio autorius yra J. Kralikauskas 
Sidabriniai dailės dirbiniai

Dail. A. Tamošaitis apie Norberto Lingertaičio kūrybą

Amino šalininkų. Nesutarian
čių sluogsnių susikirtimuose jau 
žuvo apie 70 Afganistano mark
sistų. Partizanų pusėn perėjo 
Afganistano krepšinio rinktinė, 
nenorėjusi vykti į olimpines 
žaidynes Maskvoje, šią žinią pa
tvirtino į Pakistaną pabėgęs 
rinktinės narys K. Dadas. Užsie
niečiai, grįžtantys iš Kabulo, 
teigia, kad pastaruoju metu pa
didėjo į lėktuvus pakraunamų 
karstų skaičius su žuvusiais so
vietų kariais. Jų išvežimas yra 
vykdomas nakties metu. Ameri
kietis žurnalistas C. Greeras, 
buvęs marinų seržantas, Bosto
nan atsivežė sovietinių ginklų 
pavyzdžius ir didelį skaičių 
skaidrių, užfiksavusių karo 
veiksmus Afganistane. Sakoma, 
jis turi įrodymų, kad sovietų da
liniai Afganistane naudoja vadi
namąsias nervų dujas. C. Greer
as praleido beveik dvi savaites 
su Afganistano partizanais ir 
dalį atsivežtos medžiagos atida
vė JAV. žvalgybai.

įtampa pasienyje
Egiptas paskelbė karo lauko 

stovį savo pasienyje su Libija, 
atsakydamas į pakartotinius Li
bijos diktatoriaus M. Qaddafio 
grasinimus. Pasienio zonoje vi
sa valdžia buvo perduota ka
riuomenei. Kruviną susikirtimą 
su Libija Egiptas jau yra turė
jęs 1977 m. vasarą. Pastaruoju 
metu Libijos diktatorius M. 
Quaddafis žūtbūtinėmis priemo
nėmis nori įsigyti atominę bom
bą, jai negailėdamas už naftą 
gaunamų lėšų. To diktatoriaus 
agentai Europos miestų gatvėse 
žudo politinius pabėgėlius, nu
sistačiusius prieš M. Quaddafio 
režimą.

Nori deportuoti
Dienraščio “L o s Angeles 

Times” pranešimu, JAV teisin
gumo departamentas nori de
portuoti Mike Pasker, 79 metų 
amžiaus Santa Monikos gyven
toją Kalifornijoje. Jis yra kalti
namas žydų ir civilių gyventojų 
žudymu Lietuvoje II D. karo 
metais. Į JAV buvo atvykęs 
prieš 30 metų. Jam mestus kal
tinimus tiria imigracijos teis
mas Los Angeles mieste. JAV 
teisingumo departamentas taip
gi nori atšaukti JAV pilietybę 
Filadelfijoje gyvenančiam Ar
noldui Truciui, kuris irgi yra 
kaltinamas žydų ir civilių gy
ventojų žudymu Latvijoje. At
rodo, abiem atvejais kaltinimai 
buvo gauti iš Sovietų Sąjungos.
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Konferencijos išvados

* SAKRAMENTŲ IR LITURGIJOS 
KONGREGACIJA išleido popiežiaus 
Jono-Pauliaus II patvirtintą doku
mentą, kuriame nurodomas glaudus 
ryšys Mišiose tarp Dievo žodžio ir 
Eucharistijos apeigų. Todėl tikintie
ji neturėtų eiti Komunijos neišklau
sę Dievo žodžio, šv. Rašto skaitiniai 
M:šių metu negali būti pakeičiami 
jokio žmogaus kūrybos skaitymu, ne
žiūrint kas tos kūrybos autorius. 
Evangeliją Mišių metu skaityti ir pa
mokslus sakyti gali tik kunigai ir 
dijakonai, bet ne pasauliečiai. Mišio
se turi būti naudojamos tik Vatikano 
patvirtintos eucharistinės maldos 
(kanonai). Jas gali skaityti tik kuni
gai. Mišių koncelebravimas išreiškia 
Kunigystės vienybę, todėl visi kon- 
celebruojantieji kunigai turi dėvėti 
liturginius drabužius ir dalyvauti iš
tisose Mišiose. Komunijai naudoja
ma duona lotynų apeigose turi būti 
nerauginta ir pagaminta iš grynų 
kviečių, be jokių kitų priemaišų, o 
vynas turi būti iš grynų vynuogių.
* ŠV. KOMUNIJA yra Dievo dovana 

tikintiesiems, todėl ji turi būti dali
nama atitinkamų asmenų — aiškina 
minėtasis Vatikano dokumentas. Tad 
nevalia patiems tikintiesiems pasiim
ti konsekruotas ostijas arba konse
kruotą taurę; juo labiau nevalia siųs
ti iš rankų į rankas. Specialiai vys
kupijos paskirtieji Komunijos dalin
tojai gali Komuniją dalinti tik tada, 
kai nėra pakankamai kunigų ar di- 
jakonų. Komuniją lotynų apeigose 
abiem pavidalai galima teikti tik Va
tikano nustatytais ir vietinių vysku
pų priimtais atvejais. Komunijos in
dai turi būti tinkamos vertės ir gro
žio, o ne kokios nors pintinės, stikli
nės ar molinės. Tie indai po Komuni
jos turi būti atitinkamai išvalomi. 
Konsekruoto vyno po Komunjios ne
galima palikti: jis visas turi būti pri
imtas Komunijos metų. Primenama, 
kad moterys ir mergaitės negali tar
nauti Mišioms, tačiau jos gali skaity
ti Mišių metu šv. Rašto skaitinius 
bei Tikinčiųjų Maldas ir atlikti kito
kias reikalingas pareigas. Pateikiami 
taipgi Įvairūs nurodymai apie Švč. 
Sakramento garbininmą už Mišių ri
bų ir apie Švč. Sakramento vietos- 
tabernakulio įrengimą. Primenama, 
kad lotynų apeigose švč. Sakramen
tas pagerbiamas priklaupimu. Kur 
Komuniją Įprasta priimti klūpint, ta 
pagarba parodoma pačiu klūpėjimu, 
tačiau kur Komuniją įprasta priimti 
stovint, tikintieji prieš priimdami 
Komuniją turėtų, atitinkamu mėtų 
priklaupti ir tuo būdu išreikšti pa
garbą švenčiausiajam.

* KATALIKŲ MOKSLININKŲ 
DRAUGIJA pareiškė, kad JAV Kata
likų Šv. Rašto Sąjunga padariusi Šv. 
Raštu neparemtą išvadą, tvirtindama, 
jog Šv. Rašto tekstai teikia pagrin
do moterų Kunigystei. Pareiškimą 
padarė draugijos pirmininkas dr. Ja
mes Hitchcock, St. Louis universite
to istorijos profesorius. Katalikų 
Mokslininkų Draugija tam reikalui 
tirti buvo sudariusi specialų komite
tą iš šių asmenų: kun. John Hardon, 
SJ, kun. William Heidt, OSB, kun. 
Donald Keefe, SJ, sės. Rose Eileen 
Masterman, kun. Manuel Miguens, 
OFM, kun. James O’Conner ir prof. 
Glenn Olsen, šis komitetas rado, kad 
JAV Šv. Rašto Sąjunga sumaišė mo
terų vaidmenį ankstyvosios Bendri
jos tarnybų eilėje su Kunigystės 
šventimais. Komitetas taipgi nurodė, 
kad JAV Šv. Rašto Sąjunga klaidin
gai panaudojo Šv. Pauliaus žodžius 
apie lyčių lygybę prieš Dievą kaip 
argumentą už moterų Kunigystę.

* SIRŲ ORTODOKSŲ ANTIOCHI- 
JOS PATRIARCHAS Mar Ignacas 
Jokūbas III su savo palydovais lan
kėsi pas popiežių Joną-Paulių II. Ta 
proga Šv. Tėvas pristatė savo svečią 
tikintiesiems net dviejų bendrųjų 
audiencijų metu, pasisodindamas jį 
šalia savęs. Tai pirmas toks neįpras
tas atvejis. Ta proga Šv. Tėvas pa
reiškė meldžiąsis, kad abi jų Bendri
jos greitai pasiektų pilnutinį tikin
čiųjų bendravimą. Patriarchas Mar 
Ignacas pareiškė taipogi meldžiąsis 
už tokią Bendrijos vienybę, kokia ji 
buvo kadaise, ir už dabartinį šv. Tė
vą.

* ZAGREBO ARKIVYSKUPAS 
Franjo Kuharic pradėjo smarkią ko
vą su komunistine Jugoslavijos val
džia dėl ateistinės propagandos per 
radiją, spaudą, televiziją ir mokyk
las,

* KARDINOLAS FRANZ KOE
NIG, 74 m. amžiaus, Vatikano sekre
toriato netikintiesiems pirmininkas, 
davė pirmą ilgesnį pasikalbėjimą 

spaudai po lankymosi komunistinėje 
Kinijoje. Pasikalbėjime su ANSA 
(italų spaudos agentūra) jis nurodė, 
jog Kinijoje katalikai dabar suskilę 
į dvi grupes: komunistų globojamą 
Patriotų Kataliku Sąjungą, kuri at
meta betkokius ryšius su Vatikanu, 
ir šv. Tėvui ištikimus katalikus, ku
rių tarpe yra daug kunigų, seselių 
ir pasauliečių, kenčiančių dėl savo 
tikėjimo kalėjimuose bei bausmės 
stovyklose. Patriotų Katalikų Sąjun
ga, anot kardinolo, esanti schizmati- 
nė, tačiau jis tų žmonių neteisiąs, 
nes galbūt jie neturėję kito pasirin
kimo. Kardinolas neturėjęs jokios 
galimybės savo lankymosi metu susi
tikti bent su vienu šv. Tėvui ištiki
mu kataliku. Jo manymu, komunisti
nė Kinija pasielgtų išmintingai, jei 
leistų K. Bendrijai veikti laisvai sa
vo krašte. Tuo ji galėtų duoti pavyz
di kitiems marksistiniams kraštams 
ir galėtų pasinaudoti katalikiškomis 
vertybėmis socialinėje, kultūrinėje 
ir saviaukos srityse.

* KUN. MICHAEL GODOS, SJ, 
67 m. amžiaus rumunas, š.m. kovo 
mėn buvo komunistinės Rumunijos 
valdžios nuteistas 6 m. kalėjimo už 
“neleistinus finansinius veiksmus”. 
Jis rinko pinigus šventovės statybai. 
Kun. Godo yra silpnos sveikatos ir 
jau anksčiau, tuoj po II D. karo, 10 
metų kalėjęs. Prieš dabartinį suėmi
mą jis buvo vienintelis laisvas iš ten 
esančių 10 rumunu jėzuitų.

* LONDONO VYSKUPIJAI KA
NADOJE įšventintas naujas vysku
pas pagalbininkas Marcei Andre Ger
vais, 49 m. amžiaus. Jis gyvens Wind
sore ir rūpinsis daugiausia vakarine 
Londono vyskupijos dalimi, o Lon
dono ordinaras vysk. John Michael 
Shėrlock, kuris gyvena Londone, rū
pinsis daugiausia rytine savo vysku
pijos dalimi. Reikia pastebėti, jog 
tai antroji didžiausia po (Toronto) 
angliškai kalbančioji vyskupija viso
je Kanadoje. Šioje vyskupijoje vei
kia ir trys lietuviškos parapijos: Šv. 
Kazimiero Windsore, šv. Kazimiero 
Delhi ir Šiluvos Marijos Londone.

* JONAS-PAULIUS II parašė laiš
ką V. Vokietijos vyskupų konferenci
jai, nurodydamas, jog Vatikano dokt
rinų kongregacijos sprendimas prieš 
kun. Hans Kuengą buvo padarytas 
norint apsaugoti pagrindinę žmogaus 
teisę į tiesą. Argi teologas, kuris at
meta dalį K. Bendrijos išpažįstamų 
tikėjimo tiesų, gali toliau kalbėti jos 
vardu? Aišku, K. Bendrijoje turi 
vykti nuolatinis pokalbis, tačiau po
kalbio vardan Bendrija negalinti už
miršti ar atsisakyti turimų žinių bei 
tikėjimo tiesų dėl kurio nors pokal
bininko Įsitikinimų. Todėl doktrinų 
kongregacija pasielgusi labai teisin
gai, pareikšdama, kad kun. Hans 
Kueng toliau nebegali būti' vadina
mas katalikų teologu, šv. Tėvas iš
reiškė vilti, kad ilgainiui kun. Kuen- 
gas pakeis savo įsitikinimus ir vėl 
galės būti vadinamas katalikų teo
logu. Toliau jis nurodė, kad neklai
dingumo dogma, kurią kun. Kuengas 
nuaiškina, esanti raktas į visas kitas 
tikėjimo tiesas, nes ja remiasi visas 
tikėjimo tiesų tikrumas. Šią tiesą 
paneigus, griūtų ir pagrindinių tiesų 
tikrumas. Pasak popiežiaus, tokios 
tiesos paneigimas yra itin pavojin
gas tikintiesiems, kai jis kyla iš K. 
Bendrijos vidaus ir kai ja neigia as
muo, tariamai atstovaująs K. Bendri
jai. Šv. Tėvas taipgi nurodė ekume
ninę šio K. Bendrijos elgesio su 
Hans Kuengu svarbą. Esą nuoširdžia
me ekumeniniame pokalbyje su ki
tomis krikščioniškomis grupėmis ne
galima K. Bendrijos pristatyti kaip 
atsisakančios savo skelbiamųjų tie
sų. Tai būtų apgaulė.

* “NATIONAL CATHOLIC RE
GISTER”, JAV katalikų savaitraštis, 
paskelbė žinią iš “LKB Kronikos” 
40 nr. apie Eucharistijos Bičiulių pa
maldas bei eiseną į Šiluvos šventovę. 
Nurodė, kad eisenoje dalyvavo apie 
1000 jaunimo, nors buvo daromi 
įvairiausi suvaržymai. Kitame 
straipsnyje pateikiamos žinios apie 
šešis suimtus lietuvius, kurių para
šai buvo tarp 45 pasirašiusių baltie- 
čių 1979 iri. memorandumą, reikalau
janti laisvo apsisprendimo Latvijai, 
Estijai ir Lietuvai. Suimtieji yra: Jo
nas Petkevičius, Algirdas Statkevi- 
čius, Julius Sasnauskas, Arvydas Ce- 
kanavičius, Antanas Terleckas ir 
Mečislovas Jurevčius. Taipgi tame 
numeryje įdėtas ir kun. K. Pugevi- 
čiaus straipsnis apie Notre Dame 
universitete įvykusią konferenciją 
Rytų Europos katalikų reikalais.

KUN. J. STŠ.

Dalyviai politinės konferencijos, kurią surengė PLB, JAV LB ir KLB valdybos Vašingtone Nuotr. J. Urbono

Lietuva Amerikos sostinėje
 Darbinga Lietuvių Bendruomenės politinė konferencija Vašingtone ------------

Š.m. birželio 8-9 dienomigJZa- 
šingtone, "Shorėham — Ąmęri- 
ęana2jne^hūžifi__RatalįQSg. ~įvy- 
ko politinė Lietuvių Bendruo
menės konferencija, suorgani
zuota PLB, JAV LB ir KLB vi
suomeninių reikalų komisijų. 
Konferencijos tikslas buvo pa
minėti Lietuvos bei kitų Balti
jos valstybių okupacijos 40 me
tų sukaktį, lietuvių tautos kovą 
tėvynėje ir išeivijoje prieš So
vietų Sąjungą už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

Konferencija buvo gausi da
lyviais. Ją atidarant buvo per 
150, o antrą konferencijos die
ną, pirmadienį, nors buvo dar
bo diena, dalyvavo 50-60 asme
nų. Iš Kanados konferencijoje 
dalyvavo: J. R. Simanavičius, 
adv. Joana Kuraitė, Irena Šer- 
naitė-Meiklejohn, dr. J. Songai
la, A. Sungailienė, dr. P. Luko
ševičius, inž. J. Danys, M. Da- 
nytė, A. šetkus, p. Alonderis.

Konferenciją pradėjo JAV 
LB Vašingtono apylinkės pirmi
ninkas Linas Kojelis. Pasveiki
nęs susirinkusius, pakvietė Įva
diniam žodžiui JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantą Gečį, kuris pasakė 
kondensuotą kalbą ir pakvietė 
dalyvius tylos minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
sugiedoti Tautos himną. Toliau 
konferencijai pirmininkavo pa
kaitomis PLB visuomeninių rei
kalų komisijos pirm. inž. Vyt. 
Kam antas, JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos pirm. inž. 
Alg. Gečys ir KLB visuomeni
nių reikalų komisijos pirm. adv. 
Joana Kuraitė.

Sveikinimai
Į garbės prezidiumą pakvies

ti: Lietuvos atstovas Vašingtone 
dr. St. Bačkis, lietuvių žmogaus 
teisėms ginti komiteto pirm. dr. 
D. Krivickas, PLB pirm. inž. 
Vyt. Kamantas, JAV LB pirm, 
inž. Vyt. Kutkus, KLB pirm. J. 
R. Simanavičius. Jie visi sveiki
no konferenciją. Ilgesnį žodį ta
rė konferencijoje visą laiką da
lyvavęs ir atidžiai jos posėdžius 
sekęs Lietuvos atstovas dr. St. 
Bačkis. Jis pabrėžė didelę Lie
tuvių Bendruomenės svarbą bei 
reikšmę politinėje Lietuvos lais
vinimo kovoje ir palinkėjo PLB 
dar daugiau suaktyvinti Lietu
vos laisvės ir žmogaus teisių ko
vą tarptautinėje arenoje.

Raštu konferenciją sveikino: 
gen. Lietuvos konsulas Kanado
je dr. J. žmuidzinas, gen. kon
sulas Niujorke A. Simutis, gen.- 
kons. Čikagoje J. Daužvardienė, 
garbės kons. Los Angeles Vyt. 
Čekanauskas, buv. PLB pirm. 
Br. Nainys, PLB garbės pirm. 
St. Barzdukas, buv. PLB pirm, 
dr. J. Sungaila, JAV LB garbės 
pirm. prel. J. Balkūnas, JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. V. 
Izbickas, dr. Br. Kasias, R. Ma- 
silionis, A. Musteikis, Br. Raila, 
kun. J. Prunskis ir kt. Visi svei
kintojai kėlė šios politinės kon
ferencijos svarbą ir linkėjo jai 
darbingos bei vieningos nuotai
kos.
Profesoriaus Vardžio paskaita

Su šia paskaita tema “Rezis
tenciją Lietuvoje — žvilgsnis Į 
ateitį” pradėta konferencijos 
darbo programa. Išsamioje ir 
dokumentuotoje paskaitoje pro
fesorius apžvelgė kovą už tau
tos ir žmogaus teises okupuoto
je Lietuvoje per visą okupaci
jos laikotarpį ir iškėlė perspek
tyvas tai kovai tęsti ateityje. 
Pati svarbiausia rezistencijos 
priemonė, neskaitant didelės 
partizanų aukos, šiandien yra 
pogrindinė spauda, kurios pa
grindinį vaidmenį atlieka “LKB 
Kronika”. Paskaitininkas paste
bėjo, kad tautos rezistencija yra 
tautiškumo pasireiškimo forma; 
tautos laisvės realizavimas pri
klauso ne nuo išeivijos norų, 
bet nuo tautos ryžto bei tauti
nio apsisprendimo.

Diskusijų metu kaikurių bu
vo pasisakyta už glaudesnį 
bendradarbiavimą su ateistais 
ir agnostikais, nes jų atstūmi
mas galis sukelti tautos susikal- 
dymą. Taip pat buvo konstatuo
ta, kad materialinė išeivijos pa- 
r ama rezisten ei j ai Lietuvoje yrą 
foįr'gfažu nepakankama, ir siū
lyta j ieškoti kelių tai paramai 
sustiprinti. Iš Lietuvos ateinan
ti pogrindinė spaudą turėtu bū
ti daugiau platinama ne tik tarp 
išeivijos lietuvių, bet ir syetim- 
taučių jvisame ląLsvarne_ZVąka- 
rų" pasaulyje.

Kitataučių informavimas
Po trumpos pertraukos, skir

tos susipažinimui ir užkan- 
džiams, pradėta antroji tos die
nos darbo programos dalis — 
svarstybos tema “Kitataučių in
formavimas apie Lietuvą”. Jos? 
buvo įdomios ir gyvos. Vadova
vo Alg. Gečys, o referentais bu
vo kun. K. Pugevičius, inž. J. 
V. Danys, prof. dr. Romas Mi
siūnas ir Alg. Gureckas.

Kun. K, Pugevičius plačiai 
gvildeno ” techhihę^informacijos 
teikimo pusę svetimtaučių spau
dai, radijui ir televizijai. Jis pa
stebėjo^ kad angliškosios spau- 
dos bei~žlhių agentūros nusi
skundžia informeainės apie Lie- 
tuvąTiteratūros stoka. Referen
tas plačiau painformavo apie sa
vo vadovaujamą Lietuvių Infor
macijos Centrą Brooklyne, kur 
yra atliekamas svarbus darbas 
informacijos apie Lietuvą per 
spaudą bei kitas komunikacijos 
priemones, asmeniniu dalyvavi
mu ir informavimu įvairiuose 
kitataučių suvažiavimuose, kon
ferencijose ir pan.

Baigdamas referentas patei.- 
kė sekančias išvadas bei suges
tijas: Ą.. teikiantThformacines 
žinias reikia žiūrėti, kad jos bū
tų įdomios ir tiems, kuriems tos 
žinios teikiamos; (15) skelbiami 
faktai turi būti tikslūs, vengiant 
falsifikavimo ar perdėjimo; (c,, 
informacija turi būti reikšmin
ga ne tik mums patiems, bet ir 
tiems, kuriems ji teikiama; (d.' 
informacija turi būti trumpa ir 
kondensuota — biuletenių re
daktoriai neskaito dėl laiko sto- 
kos;@ informacija turi būti ori
ginali, o ne paimta iš kitų laik
raščių bei žurnalų.

Inž. J. V. Danys padarė išsa
mią KLB politinio ir visuome
ninio darbo apžvalgą, plačiau 
paliesdamas metinį baltiečių va
karą Kanados parlamento rū
muose Otavoje. Susidarė gana 
pilnas vaizdas apie Kanados
Lietuvių Bendruomenės nuo- stengtųsi 
pelnus politinės veiklos srityje. 
Konferencijos dalyvių ji buvo 
sutikta su pasigėrėjimu ir 
respektu KLB vadovybei bei 
jos talkininkams.

Prof, dr. R. Misiūnas savo re
ferate gvildenoinformacijos 
apie Lietuvą reikšmę intelektu-

J?urnifure£f&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

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

ąlu-akademiku tarpe. Jis paste
bėjo, 'kadTšama^nėmažai lietu
vių akademikų, dirbančių Ame
rikos ir kitų Vakarų pasaulio 
kraštų universitetuose, tačiau 
jų dauguma neišnaudoja savo 
pozicijų bei kontaktų informa
cijos apie Lietuvą skleidimui 
akademinėje aplinkoje. Pasi
gendama moksliniu studijų bei 
monografijų apie Lietuvą, šiek 
tiek daugiau pasiekta literatū
ros ir meno srityse. Labai pasi
gendama trumpos kondensuo
tos Lietuvos istorijos ne tik 
anglų, bet net ir lietuvių kalbo? 
misJšis reikalas, atrodo, pama- 
žu juda pirmyn, nes tokia isto-įi 
rija yra_parengimo stadijoje.!!
Vienintelis akademinei visuo-1' 
menei skiriamas periodinis lei
dinys “Lituanus” neatlieka, re
ferento manymu, savo paskir
ties dėl netinkamai parenkamo 
turinio ir dėlto nesudornuia 
skaitytojų. Išvadoje referentas' 
siūlo sudaryti mokslinį-akade- 
minį vienetą, kuris rūpintųsi in
formacijos teikimu akademinė
je aplinkoje, taip pat koordi
nuotų mokslinio lygio leidinių 
apie Lietuvą paruošimą. Šį dar-/ 
bą galėtų, bent iš dalies, finan
suoti Amerikos ir Kanados Lie-, 
tuvių Fondai. Kitas lėšas, atro
do, būtų galima gauti per Ame
rikos universitetus iš tam skir-; 
tų valstybinių fondų.

Algimantas_Gureckas padarė 
išsamią ' apžvalgą apie Lietuvą 
liečiančią informaciją leidiniuo
se svetimomis kalbomis. Paste
bėta, kad yrą daug klaidingos, 
informacijos apie Lietuvą enci
klopedijose, žurnaluose.^ mono- 
grafįjose_.ir t.t. Dažniausiai tos 
klaidos padarytos nesąmonin
gai, pasinaudojant klaidingais 
šaltiniąisj'Tačiaū esama ii sąmo- 
ningo klaidinimo,_ pastebimo
ypač leidiniuose lenkų kalbą, 
nekalbant, žinoma, apie sovietu, 
spaudą. Stengiamasi tas klaidas 
atitaisyti, tačiau tai nėra leng
vas ir paprastas darbas. Nere
tai net ir labai rimti bei doku
mentuoti argumentai, nurodant 
klaidas, neduoda pakankamų 
rezultatų, ir tos pačios klaidos 
yra kartojamos tuose pačiuose 
leidiniuose. Valstybinių leidi
nių redaktorial~~ir~leidėjai daž
niau kreipia dėmesį į nurodytas 
kXąjdąsJr_iąs.,ąt.įtaįsp sekančiuo
se leidiniuose. Išvada: tam rei
kalui turėtume sudaryti pasto
vią komisiją iš mokslininkų ir 
savo srities žinovų, kurie regu
liariai ir nuolatos sektų infor
macinius leidinius svetimomis 
kalbomis bei rastas klaidas 

pataisyti. Tam reika
lui, žinoma, reikėtų skirti dau
giau lėšų.

Po ilgesnių ir gyvų diskusijų, 
užsitęsusių ligi vidurnakčio, bu
vo baigta pirmoji politinės kon
ferencijos darbo diena.

J. S.
(Bus daugiau)

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Lietuvių Krikščionių Demokratų S-gos konferencijos nutarimai 
taria ir siekia darnios politinės veik-Lietuvių Krikščionių Demokratų 

Sąjungos atstovai, susirinkę konfe- 
rcncijon 1980 m. gegužės 24-25 die
nomis Čikagoje, apsvarstę aktualiuo
sius Lietuvos laisvinimo, lietuvių po
litikos bei krikščioniškosios demo
kratijos veiklos klausimus, jausdami 
atsakomybę prieš kenčiančią tautą ir 
neatšaukiamą pareigą dirbti už jos 
laisvę, nepriklausomybę ir gerovę 
bei įvertindami esamą padėtį nutarė:

1. Lietuvos laisvinimo pareiga yra 
šventa kiekvienam lietuviui. Ji yra 
mūsų didysis uždavinys išeivijoje. 
Krikščionys demokratai aktyviai da
lyvauja laisvinimo darbe, remdami 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, Amerikos Lietuvių Tarybą, 
Diplomatinę Lietuvos Tarnybą ir 
reiškia jiems savo solidarumą.

2. Krikščionys demokratai sveikina 
pavergtą, bet nenugalėtą lietuvių 
tautą ir kovojančius seseris bei bro
lius, lenkdami galvas prieš žuvusius 
didvyrius, melsdami Viešpaties pa
laimos kenčiantiems ir ištvermės ko
vejantiems ir jungdamiesi į visos 
tautos laisvės žygį.

3. Konferencija kviečia vienmin
čius ir visą išeiviją budėti krikščio
niškosios kultūros sargyboje; prita
ria visų demokratinių sluogsnių pa
stangoms švelninti visuomeninius 
santykius; remia prasmingos, visuo
meninio darbo padalos principą; pri

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jtne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

A + A 
INDREI DAMUŠYTEI- 

CEPULIENEI
mirus, liūdesy likusius — vyrą RIMĄ, tėvus, seserį 
ir brolius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

S. S. Smalinskai V. E. Borisai
V. S. Aušrotai Č. J. Kūrai

Dar žydėjimo metais užbaigus žemišką kelionę

A+A • .
IRENAI JURKIENEI,

vyrą dr. ALGIRDĄ, LK Mokslo Akademijos Otavos 
židinio sekretorių, dukreles — RŪTĄ, RASĄ, DAIVĄ 
ir kitus artimuosius, pergyvenančius gilų skausmą, 
nuoširdžiai užjaučia —

Dr. Marija Ramūnienė, 
pirmininkė

(Canadian Slrt memorials Xtii.
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 kapu 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 visą 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

-.---.v--;-.-..........................- ' —-7^

los, bet nepritaria savitarpio, ypač 
tarporganizaciniams, ginčams ir siū
lo visiems dirbti vienybėje.

4. Santykiuose su pavergtaisiais 
broliais mastu turi būti tautinis so
lidarumas ir tautinė ištikimybė. San
tykiuose su kitomis organizacijomis 
išeivijoje —- nuoširdaus bendradar
biavimo dvasia. Santykiuose su pa
saulio vienminčiais ir jų organizaci
jomis — ideologinis ir politinis so
lidarumas ir ypač aktyvus tarnavi
mas lietuviškiems interesams.

5. Krikščionys demokratai teigia, 
kad komunizmas yra didžiausias lie
tuvių bei Lietuvos priešas, įparei
goja visus vienminčius ir kviečia vi
sus lietuvius į besąlyginę kovą su 
juo. Kol Lietuva yra pavergta, bet- 
koks bendradarbiavimas su komuniz
mu yra prieš geriausius lietuvių tau
tos interesus.

6. Konferencija dėkoja buvusiam 
centro komitetui ir kitiems Sąjungos 
organams už prasmingą darbą bei vi-
sietus vienminčiams, kurie betkokiu 
būdu prisidėjo prie šios konferenci
jos ruošos. Konferencija išskirtinai 
dėkoja garbingiems svečiams, konfe
rencijoje dalyvavusiems ir visiems ją 
sveikinusiems.

Konferencijos prezidiumas

Čikaga, 1980 m. gegužės 25 d.

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



Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: L. Giriūnas, adv. J. Kuraitė, R. šiūlytė, Kanados 
užsienio reikalų ministeris MARK MacGUIGAN, P. Kuras prie dail. Dagio skulptūros Nuotr. J. V. Danio

Mintis ir veikla
V. Vokietijos lietuvių katalikų kunigų ir pasauliečių 

suvažiavimas Dieburge

/ Baltiečių laimėjimai ir viltys
Kanados užsienio reikalų ministerio Mark MacGuigan kalba, pasakyta aštuntajame baltiečių 

vakare parlamento rūmuose 1980. V. 28

GERBIAMOSIOS IR 
GERBIAMIEJI,

ačiū už pakvietimą kalbėti 
jums šį vakarą. Mielai priėmiau 
jūsų pakvietimą dėl dviejų prie
žasčių — asmeninės ir profesi
nės. Leiskite paaiškinti.

Kanados baltiečiai
Baltiškos kilmės kanadiečių 

Kanadoje yra apie 55.000. Di
delė dalis gyvena Ontario pro
vincijoje, ypač pietinėje jos da
lyje. Kaip teisininkas ir parla
mento narys iš pietų Ontario 
apylinkės esu susipažinęs su 
daugeliu kanadiečių, kurių šei
mos ryšiai siekia Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą, šį vakarą jūs su
teikėte man progą atnaujinti 
daug šių pažinčių ir sudaryti 
naujas. Dėkoju už tai.

Kanados baltiečių bendruo
menė turi du ryškius bruožus. 
Tai imigrantų bendruomenės 
Kanadoje mikrokosmas — bal
tiečiai moka nepaprastai sėk
mingai jungti tvirtą įsipareigo
jimo jausmą Kanadai su stip
riu prisirišimu savo kilmės kraš
tams.

Jūsų bendruomenė nėra iš 
didžiausių imigrantų bendruo
menių Kanadoje. Kaikuriais at
žvilgiais ji yra viena seniausių, 
kitais — viena naujausių. Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos kilmės 
kanadiečių šeimų ryšiai kaiku
riais atvejais siekia keletą ge
neracijų, šiaipjau — vieną ar 
dvi. Taigi jūs turite bendrą is
toriją su kiekvieną savo imigra
cijos bangą, kuri pasiekė Kana
dos krantus nuo 19 š. Pvz., lie
tuviai, Napoleono armijos ka
reiviai, kuriuos britai paėmė į 
nelaisvę, sutiko vykti į Kanadą 
ir kovoti prieš amerikiečius 
1812 m. Tada jie čia įsikūrė, be 
abejonės, vesdami geras kana
dietes merginas.

Šiek tiek vėliau, 1890, Latvi
jos ūkininkai įsikūrė netoli Dau
phine, Manitoboje, o Latvijos 
politiniai pabėgėliai, pasitraukę 
nuo caro priespaudos, įsteigė 
miestelį Lettonia 1906 m.

Admirolas Johann Pitka, 1918 
m. Estijos nepriklausomybės 
karo didvyris, vadovavo ekspe
dicijai į Britų Kolumbiją 1924 
m. ir įsteigė nausėdiją netoli 
Fort St. James prie Stuarto eže
ro.

Bet kaikuriems baltiečiams 
ryšiai su tokiomis vietomis, 
kaip Talinas, Ryga ir Kaunas, 
yra daug vėlesni. Jums “sena
sis kraštas” tai nėra vaizdas iš 
šeimos pasakojimų, istorijos 
knygų ar neseniai atliktos ke
lionės Į Europą. Jis yra ten, kur 
gimėte, užaugote, žaidėte gatvė
se, vaikščiojote laukuose, ėjote 
į mokyklą, pradėjote dirbti, su
situokėte, kur gimė jūsų vaikai 
ir kur kaikurie iš jūsų išėjote į 
karą. Jūs nešiojate gyvus, kar
tais skausmingus senojo krašto 
prisiminimus, nes turėjote jį 
palikti. Kaikurie jūsų, be abejo
nės. tebenorite grįžti.

Todėl jūs turite daug bendro 
su ankstyviausiais savo ateiviais 
į Kanadą ir su naujausiais.

Baltiečių vaidmuo
Jau minėjau ir kitą ryškų 

Lietuvos, Estijos ir Latvijos kil
mės kanadiečiu bruožą, kurį no
rėčiau šiek tiek daugiau panag
rinėti.

Neseniai didelė . dauguma 
kvebekiečių pareiškė, kad jų 
ateitis yra su Kanada. Nors re
ferendumas galbūt neišsprendė 
visų klausimų, jau daug metų 
slegiančių santykius tarp dviejų 
steigėjų tautų, tačiau atidarė 
kelią dialogui tarp jų ir tarp 
Kanados. Šis dialogas nebūtų 
buvęs galimas, jei Kvebeko 

žmonės būtų pasirinkę atskirą 
kelią. Jei, sunku abiem steigė
jom tautom sutarti dėl Kanados 
ateities, juo sunkiau turėjo bū
ti jūsų bendruomenei surasti 
savo vaidmenį šio krašto forma
vime. Visdėlto jūsų bendruome
nė, atrodo, suprato nuo pat pra
džios, kad čia, šiame krašte, yra 
galima būti kanadiečiu ir taip 
pat latviu, lietuviu ar estu. Jūs 
supratote (esate pavyzdys vi
siems kitiems), kad galite būti 
ištikimais kanadiečiais, neatsi
sakydami savo kultūros. Ne
daug tėra vietų pasaulyje, kur 
toleruojamas dvilypis lojalu
mas. Kanada yra viena tokių 
valstybių. Už tai jums tenka da
lis nuopelnų. Nereikia būti pie
tinės Ontario dalies gyventoju 
'(nors tai padeda), kad supras
tum, jog baltiečių kilmės kana
diečiai ne tik užėmė vadovau
jančias vietas Kanados politiko
je, versle, profesijose, moksle, 
sporte ir mene, bet ir sėkmin
gai išsaugojo savo tapatybę. Jūs 
turite savo mokyklas, švento
ves, nepriklausomus laikraš
čius ir žurnalus, specialias są
jungas, kredito kooperatyvus, 
vasaros stovyklas, kultūrines 
grupes, rengiate šventes. Už tai 
esate verti pagyrimo.

Jūsų lojalumas savo kilmės 
kraštams, tarp kitko, yra pasidi
džiavimo šaltinis, nes atliekate 
svarbų vaidmenį net ir išlaikant 
tapatybę bei kultūrą pačių Bal
tijos valstybių. Kanados vyriau
sybė visuomet rėmė jūsų pa
stangas čia ir pastoviai atsisako 
pripažinti sovietų neteisėtą Bal
tijos kraštų užėmimą bei su tuo 
susijusias pasekmes Baltijos 
kraštų tapatybei ir kultūrai. 
Manau, kad jokiomis aplinkybė
mis betkokia Kanados vyriausy
bė nesiryžtų pakeisti šią politi
ką.

Helsinkio aktas
Pradžioje sakiau turįs profe

sinę dingstį dėkoti už kvietimą

( Baltijos valstybių konsulai
“The Citizen”, Otavos dien

raščio, žurnalistas Patrick Best, 
kuris veda tame dienraštyje 
skyrių apie diplomatus, 1980. 
VI. 7 numeryje aprašė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos garbės 
konsulų padėtį Kana d_oj e 
straipsnyje “Baltic states’ ‘inde? 
pendence’ celebrated”.

Oficialiame diplomatų sąraše 
yra įtrauktas. tjk dr. Jonas 
Žmuidzinas kaipTSietuvos gar
bės konsulas. Estijos Ilmar 
Heinsoo ir Latvijos Edward 
Upenieks yra pripažintL~bet į 
sąrašą oficialiai neįrašyti, nes 
anksčiau nėra buvę diplomati
nėje tarnyboje.

Užsienių reikalų ministeris 
Mark MacGuigan baltiečių va
karo parlamento rūmuose pro
ga pareiškė, kad Kanada ir to
liau nepripažins Sovietų Sąjun
gos nelegalaus Baltijos valsty
bių užėmimo. Prieš dvejus me
tus tuometinis krašto apsaugos 
ministeris Barney Danson pa

KANADOS LIETUVĖ KVIEČIA 
TAUTIEČIUS

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

ALBEN1A ANDERSON
Tel. 433-8231 29M86I (namų)

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

kalbėti šį vakarą. Ta dingstis 
yra — pasidalinti su jumis min
timis apie vadinamą “CSCE 
procesą”, kuriame dalyvaujame 
jau keletą metų ir kuris laukia 
nuodugnaus patikrinimo atei
nančioje Madrido konferencijo
je šį rudenį.

CSCE procesas yra istorinės 
reikšmės. Tai tarptautinis ban
dymas. Jis gali sužlugti, bet ga
li ir pasisekti. Jis gali būti iš da
lies sėkmingas užmojis, iš kurio 
galime truputį pasimokyti atei
čiai. Tuo bandymu norima su
stabdyti besikartojančius karus 
Europoje, kurie pasidarė vis la
biau destruktyvūs per pastaruo
sius du šimtmečius. CSCE pro
cesas stengiasi suprati įtampos 
šaltinių šaknis, kurios kėlė ka
rus Europoje, ir sudaryti pasiti
kėjimo nuotaika tarp įveltų ša
lių, kad jos pačios prisipažintų 
savo skirtumus, geriau suprastų 
viena kitą ir nustatytų bendras 
normas spręsti savo proble
moms.

CSCE procesas, galima saky
ti, prasidėjo 1950 m., įsteigus 
Atlanto ir Varšuvos sąjungas, 
bet neįgijo didesnės reikšmės 
iki 1960 m. Jis išjudėjo no dvie
jų metų derybų, vedančių į pa
sirašymą Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos Baigminio Akto, šis aktas 
buvo pasirašytas Helsinkyje 35 
valstybių ir vyriausybių vadų 
1975 m. rugpjūčio mėn. Tai ne
buvo tarptautinė sutartis, nu
statanti įsipareigojimus ją pasi
rašiusiems, bet jų intencijų de
klaracija gerbti ir vykdyti prak
tikoje tarptautinio elgesio pa
grindinių 10 principų ir tris 
skyrius nuostatų, apimančių ka
rinę, ekonominę ir žmonių san
tykių sritis. (Bus daugiau)

.on-niBKommiicstocmKaDomiiBOiKBBosmoatBDca

s “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata — S14, naujiem prenu
meratoriam — §10.

reiškė remiąs reikalingus pakei
timus (įrašyti Estijos ir Latvijos 
konsulus), žurnalistas P. Best 
mano, kad dabar nėra palankus 
laikas tokiam pakeitimui, nes 
dėl sovietų invazijos į Afganis
taną Kanada jau yra paskelbusi 
įvairias sankcijas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kanados ambasadorius Mask
voje Robert Ford specialiai ven
gia lankytis Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje, kad toks jo atsi
lankymas nebūtų interpretuoja
mas kaip Baltijos valstybių oku
pacijos pripažinimas.

Toliau P. Best mini baltiečių 
vakarą parlamento rūmuose, 
kur atsilankę senatoriai ir par
lamento atstovai šiltai priėmė 
konsulus. Parlamento narys 
Waltei’ Baker parlamente pa
teikė rezoliuciją, kurioje pripa
žįsta lietuvių, latvių ir estų 
kilmės kanadiečių įnašą į Ka
nados gyvenimą .ir sveikina jų 
konsulus, atsilankiusius į bal
tiečių vakarą. J. V. D.

Vokietijos vyskupų konferen
cijos delegatas lietuviams kun. 
dr. K. Gulbinas, OFMCap., ir 
Pasaulio Lietuvių Romos Kata
likų (PLRK) Kunigų Vienybės 
Vokietijos skyriaus valdyba, 
kartu su kitais kunigais, sausio 
2-3 d. d. įvykusiame pasitarime 
nutarė surengti religinį — stu
dijinį suvažiavimą.

Pernai panašus suvažiavimas 
buvo surengtas Bad Woerisho- 
fene vysk. A. Deksnio rūpesčiu. 
Šiemet rengėjų mintis buvo su
kviesti ir išjudinti bent paslan
kesnius Vokietijos lietuvių ka
talikus. Su paskaita ar referatu, 
su muzika ar giesme dalyvauti 
sutiko visa eilė jau žinomų ar 
tik naujai pradedančių pasi
reikšti tautiečių.

Kai vėlyvą balandžio 30 d. po
pietę kun. K. Senkus peržengė 
Dieburgo mieste esančių Main- 
co vyskupijos rekolekcijų namų 
slenkstį, manė, kad gal vienas 
ir liks. Netrukus betgi pradėjo 
rinktis daugiau kunigų, pasau
liečių.

Maceinos paskaita
Suvažiavimas pradėtas kon- 

celebracinėmis vyskupo Mišio- 
mis su dalyvaujančiais kunigais. 
Iš Romos atvykęs prel. dr. L. 
Tulaba šį rytą ir sekančiom 
dienom savo žodžiu padėjo mąs
tymo keliu prieiti prie vedamo
sios suvažiavimo minties.

Po pusryčių dvi Vasario 16 
gimnazijos mokinės, kapeliono 
kun. J. Dėdino paruoštos, pri
jungė garsiakalbį, ir dalyviai 
atidžiai išklausė prof. A. Ma
ceinos paskaitos, kurią jis bu
vo įkalbėjęs į juostą. “Kristus 
— taip, o Bažnyčia — ne?” — 
tokia buvo Muencheno ir apy
linkės lietuvių jaunimo pasiūly
ta ir rengėjų priimta suvažiavi
mo tema. A. Maceina iškėlė 
klausimą: ar mes galime sakyti 
“taip”, tikėti į tokį Kristų, ko
kį mums skelbia jaunimo sek
tos, revoliucijonieriai, net ateis
tai? Gana plačiai atskleidęs jau 
Chalkedono visuotinio Bažny
čios susirinkimo (451 m.) sufor
muluotą tikėjimo tiesą, kad 
Kristus yra “tikras žmogus ir 
tikras Dievas’’, paskaitininkas 
baigė išvada: “Kristus — taip, 
tačiau ne betkoks, o ‘tik pilnu
tinis Kristus — Dievas ir žmo
gus, miręs ir prisikėlęs, buvo
jus istorijoje Bažnyčios būdu ir 
užskleisiąs istoriją jos darbų 
bei kūrinių galutiniu įvertini
mu; tik šitokį Kristų pripažįsta
me ir išpažįstame. Kas perša 
mums kitokį ‘Kristų’, perša jau 
netikrą, paversdamas jį suidea
lintu stabu. Tokiam netikram 
‘Kristui’ sakome ne, klausyda
mi šv. Jono apaštalo perspėji
mo: “Vaikeliai, saugokitės sta
bų” (1 Jn 5, 21).”

Pirmininkaujantis Prancūzi
jos lietuvių katalikų sielovados 
direktorius kun. J. Petrošius 
pradėjo diskusijas pageidavi
mu, kad kas nors iš vyresnės 
kartos nors keliais sakiniais su
pažindintų jaunosios kartos at
stovus su prof. A. Maceinos as
meniu ir raštais. Tai padaryti 
ryžosi dr. K. J. Čeginskas, kurio 
mintis papildė paskiau ir kiti.

Tikintieji Lietuvoje
Po pietų pertraukos dr. K. J. 

Čeginskas kalbėjo apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje. Paskaiti
ninkas nuodugniai išnagrinėjo 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komiteto dokumentą 5 nr., 
pagrįsdamas savo išvedžiojimus 
pavyzdžiais iš “LKB Kronikos” 
37, 38 ir 39 nr. Diskusijų metu 
papildomai buvo suminėta visa 
eilė būdingų detalių iš katalikų 
gyvenimo ir persekiojimų Lie
tuvoje. Kas nori apytikriai su
prasti, kokią didelę skriaudą 
Maskva padarė ir tebedaro Ka
ta 1 i k ų Bažnyčiai Lietuvoje, 
tiems paskaitininkas diskusijų 
užbaigoje siūlė palyginti Lenki

Pelesos, Gudijoje, šventovė, statyta 1930 m.; nuo 1956 m. — kolchozo san
dėlis. Sovietinė valdžia neleidžia ja naudotis tikintiesiems

jos ir Lietuvos gyventojų ir ka
talikiškų įstaigų skaičių, kiek 
jų veikia Lenkijoje ir kiek jų 
beliko Lietuvoje. Lenkijoje yra 
35 mil. gyventojų, Lietuvoje — 
3,5 mil. Lenkijoje veikia 50 ku
nigų seminarijų ir katalikiškas 
Liublino universitetas, kuris 
taip pat turi teologijos fakulte
tą. Lietuvoje veikia tik viena 
vieša kunigų seminarija, o ir 
tos pačios auklėtiniai bei pro
fesoriai yra griežtoje sovietų 
saugumo kontrolėje. Visos Len
kijos vyskupijos turi pilnatei
sius ganytojus — valdančius 
vyskupus; Lietuvoje šešiom vys
kupijom yra likę tik 4 vyskupai, 
bet 2 iš jų yra nuo pareigų nu
šalinti, ištremti į tolimas pro
vincijos parapijas. Ir likusieji 
du valdo ne kaip pilnateisiai 
vyskupai, o tik kaip apaštaliniai 
administratoriai. Eilė klausyto
jų gyvai apgailestavo, kad dr. 
K. J. Čeginskas neišvystė savo 
paskaitos šituo keliu.

Atsargi taktika
Antradienio priešpietę užėmė 

prel. dr. L. Tulabos paskaita 
“Bažnyčios kilmė, esmė ir buvi
mas laike”. Paskaitininkas pa
brėžė, kad išorinis liturgijos 
formų kitimas, kokį mes per
gyvename po II Vatikano san- 
tarybos, sudaro nemažą pavojų 
tikėjimo branduolio tapatumui. 
Todėl Bažnyčia daugelį šimtme
čių buvusi labai atsargi, gal net 
perdaug atsargi. Bet kad toks 
atsargumas pagrįstas, patvirti
na ir mūsų dienų apraiškos ne 
tik eilinių tikinčiųjų, bet ir teo
logų eilėse. Diskusijos sukosi 
apie klausimą, ar Bažnyčios už
davinys yra tik sielų išganymas, 
ar ji privalo išeiti ir už zakristi
jos durų, duoti įnašą į visas jos 
esmei neprieštaraujančias sri
tis, jeigu tik ateistiška valdžia 
jos į zakristiją neuždaro.

Dialoginė linkmė
Labai gyvo klausytojų atgar

sio rado popietinė kun. A. Ru- 
biko paskaita apie Bažnyčią 
konkrečiame mūsų gyvenime. 
Paskaitininkas stipriai pabrėžė 
dialogo reikalą Bažnyčioje ir sa
vo mintį pagrindė prisikėlusio 
Kristaus pavyzdžiu, kaip jis pa
sielgė su Emauso mokiniais. Jis 
savo išvedžiojimus pasūdė gai
viu humoru. Diskusijose prel. 
Tulaba nurodė, kad vien dialo
go neužtenka, kad reikia ir Die
vo malonės, šiandien daug kas 
nori žūtbūt pasiekti rezultatų 
Bet kokių rezultatų pasiekė pats 
Kristus? Netikėjimo pagrindinė 
priežastis yra nuodėmė, o ne 
stoka argumentų.

Pamaldos ir laidotuvės
Vieną vakarą gegužines pa

maldas atlaikė kun. V. šarka, 
o kitą vakarą — kun. P. Girčius. 
Pirmąjį vakarą įspūdingą medi
taciją su muzikos palyda prave
dė jaunosios kartos atstovė Vio
leta Hermanaitė, o antrą vaka
rą po gegužinių pamaldų A. 
Šmitas parodė filmą iš IV PLJ' 
Kongreso.

Gedulo antspaudą suvažiavi
mui paliko staigi monsinjoro 
Klemenso Razmino mirtis. At
važiavo iš Romos į Frankfurtą, 
norėdamas suvažiavime daly
vauti, bet tą naktį mirė, šešta
dienio rytą Dieburgo T. T. ka
pucinų šventovėje vysk. A. 
Deksnys atlaikė už jo vėlę ge
dulingą Sumą, koncelebruojant 
suvažiavimo dalyviams kuni
gams. 11 v. visi suvažiavimo da
lyviai palydėjo velionį į pasku
tinę žemiško poilsio vietą Die
burgo miesto kapinėse, tame 
laukelyje, kur dabar yra naujo
ji T. T. kapucinų laidojimo vie
ta. Kitame tų pačių kapinių ga
le palaidotas kun. Viktoras Ka- 
leckis, o tame tarpe — ir kun. 
dr. L. Gronio kapas.

(Nukelta j 9-tą psl.)
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Apleistas buvęs kotryniečių vienuolynas Krakėse, okupuotoje Lietuvoje

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Lietuva ir užsienio spauda
P. JATULIS

Iš Lietuvos gauta žinia, jog 
š. m. gegužės 28 d. Kauno ka- 
tedroje-bazilikoje buvo atlaiky
tos iškilmingos gedulo Mišios 
pirmųjų metiniu proga nuo vys
kupo Juozapo Labuko mirties. 
Koncelebravo šeši vyskupai: Po
vilonis. Steponavičius, Sladkevi
čius, Krikščiūnas, Zondaks ir 
Dulbinskis (šie du iš kaimyni
nės Latvijos) ir trys kapituliniai 
vikarai kunigai — Andrikonis, 
Gutauskas ir Vaičius. Iškilmėse 
dalyvavo maždaug šimtas kuni
gų. seminarijos auklėtiniai ir 
pilna katedra tikinčiųjų. Pa
mokslą pasakė dekanas kun. 
Misiūnas, Paparčių klebonas.

Gegužės 26 d. Vabalninko 
šventoriuje iškilmingai palaido
tas kun. Stasys Krištanaitis, bu
vęs tos parapijos altarista. Lai
dotuvių. pamaldas laikė vysku
pas Romualdas Krikščiūnas, 
koncelebruojant velionies kur
so draugams (įšventinti 1939 
m.). Pamokslą pasakė prel. Leo
poldas Pratkelis, o kapinėse — 
kun. Pranas Juozapavičius (kur
so draugai) ir Vabalninko kle
bonas kun. Juozas Varnas. Pa
maldose dalyvavo per 100 kuni
gų ir didelė minia žmonių.

Olimpiada
Plačiai skaitomas Romos 

dienraštis “H Tempo” gegužės 
25 d. numerio įžanginiu straips
niu “Prisiminimai iš gulago” 
pasisako prieš sportininkų daly
vavimą Maskvos olimpiadoje, 
primindamas visą eilę sovietų 
smurto veiksmų, pavergiant 
tautas ir baudžiant nekaltus 
žmones. Straipsnis pradedamas 
taip: “Tuo tarpu, kai po dauge
lio kitų pateko į kalėjimą kuni
gas Gleb Jakunin, matematikė 
Tatjana Velikanova ir katalikas 
lietuvis Antanas Terleckas, 
tremtinys Bukovskis atsišauki
me, pavadintame ‘Kitos aukos 
olimpiadai’, rašė: ‘Jūs, kurie 
ruošiatės užimti Maskvos vieš
bučių kambarius, prisiminkite 
bent tuos, kurie užima visai ki
tos rūšies sovietų valstybės pa
talpas.’ ”

Nubaudė antrą kartą
Paryžiuje leidžiamo žurnalo 

“Catacombes” š. m. gegužės 
mėn. numerio “Katakombų ka
lendoriaus” skyriuje rašoma, 
jog 1972 m. gegužės 19 d. Lietu
voje, Jurbarko rajono teisme, 
buvęs svarstomas kunigo G. Gu- 
danavičiaus skundas, kad jis ne
teisingai buvęs nubaustas sumo
kėti 50 rublių baudą. Kunigas 
kaltinimą atmetė, nes nubaus
tas už tai, kad keli vaikai jam 
patarnavę Mišioms. Bet patar
navimas Mišioms — sakė kuni
gas — nėra darbas, o tik dalyva
vimas kulto apeigose. Juk kaip 
parodė byloje liudininkai — tų 
vaikų motinos, jos pačios siun
čia savo vaikus į pamaldas pa
tarnauti Mišioms, nes yra reli
gingos. Nėra tokio įstatymo, ku
riuo būtų uždrausta vaikams 
tarnauti Mišioms. — Nežiūrint 
to, kun. Gudanavičius antrą 
kartą buvęs nubaustas už tą pa
tį “nusikaltimą”.

Tiesos skelbėjai
Minėto žurnalo redaktorius 

įžanginiame straipsnyje iškelia 
“Tiesos skelbėjus”. Pamini sta
čiatikių leidžiamą “Feuillet fra- 
ternel”, baptistų kalinių gimi
niu tarybos biuletenį, pagarsė
jusią “LKB Kroniką”, savaitinį 
kun. Dudko biuletenį “A la 
lumiere de la transfiguration”. 
Straipsnis baigiamas šiais žo
džiais: “ Amžintųjų tiesų skleidė
jai. Tylos Bendrijos tikintieji 
reikalauja žodžio laisvės. Jė
zaus vardu. Kad Jo teisės trium
fuotų!”

Paskutiniame žurnalo pusla
pyje cituojamas kun. Karolio 
Garucko laiškas iš 1975 m. ba
landžio 28 d.: “Kadangi jaučia

ma religinės literatūros stoka, 
kaikurie Lietuvos katalikai 
ėmėsi iniciatyvos slaptai pa
ruošti ir platinti maldų knygas, 
nes Sovietu Sąjungos konstitu
cijos §• 135 ir Lietuvos TSR 
§ 97 laiduoja religijos ir spau
dos laisvę; jie žino, kad valdžia 
laužo įstatymus ir lietuviams 
katalikams neleidžia spausdinti 
religinio turinio knygų. Dauge
lis dėl to buvo suimti ir nubaus
ti. Apie tuos asmenis laikraštis 
‘Tiesa’ rašė: ‘. . . Jie nelegaliai 
rašo ir platina spaudinius su ne
teisingais, iššaukiančiais teigi
mais, šmeiždami valstybinę ir 
socialinę tvarką.’ Bet “LKB 
Kronika” nieko nerašo prieš so
vietinę tvarką; ji pasitenkina 
pranešdama apie nusikalstamus 
darbus, kurių aukos yra tikin
tieji. Iš tikro argi turi šmeižtų 
pobūdį pareiškimai, kuriuos 
siuntė valdžiai Ceikinių, Adutiš
kio, Mielagėnų, Ignalinos ir ki
tų parapijų tikintieji? Ne! Nie
kas to negali užginčyti! Kai 
krikščionys nebebus persekio
jami, tikinčiųjų pareiškimai ir 
skundai liausis ir kartu LKB 
Kronika pranyks.” Tą kun. Ga
rucko laišką “Catacombes” iš
spausdino stambiomis raidėmis.

šveicarai skelbia
Tarpkonfesinio sąjūdžio 

“Glaube in der 2. Welt” šveica
rų biuletenis gegužės 20 d. lai
doje praneša, kad iš Mordovi
jos lagerio kaliniai Fedorov, 
Murzenko, Lukjanenko ir lietu
vis Balys Gajauskas esą perkel
ti į Permos rajono lagerį nr. 36. 
Toji stovykla esanti “griežtos 
drausmės”, bet netaip baisi, 
kaip anoji.

Tas pats biuletenis rašo, kad 
1980 m. sausio 30 d. Birštone 
suimtas buvęs politinis kalinys 
Busilas. Jo bute padarius kratą, 
rastas “Aera” rotatorius ir apie 
50 egz. “LKB Kronikos” 43 nr. 
Tą pačią dieną buvusi padaryta 
krata Kaišiadorių vargonininko 
bute. 1980 m. vasario 6 d. iš
krėsti butai trijų Helsinkio gru
pės narių: Mečislovo Jurevi
čiaus ir Algirdo Statkevičiaus 
Vilniuje ir kun. Broniaus Lau
rinavičiaus Adutiškyje, Švenčio
nių rajone. Tą pat dieną pada
ryta krata rusės studentės Man- 
drik bute ir darbovietės patal
poje. Knygą “Sofiokratija ir 
geodoroviniai jos pagrindai” A. 
Statkevičius išvertęs į rusų kal
bą. Statkevičius buvo suimtas 
vasario 12 d. gatvėje. M. Jure
vičius kaltinamas nusižengęs 
Lietuvos TSR baudžiamojo ko
dekso § 191 1 ir 3 punktų pažei
dimu. nes jis esąs suorganiza
vęs maldininkų eiseną Šiluvoje. 
M. Jurevičiui primetamas val
katavimas, bet jis dar nesąs su
imtas.

Šveicarų biuletenis toliau išti
sai spausdina Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Komiteto nario kun. 
Sigito Tamkevičiaus ilga atvirą 
laišką, siųstą Lietuvos TSR vals
tybės prokurorui, kuriame jis 
pasisako prieš neteisingus jam 
primetamus kaltinimus dėl pa
mokslų ir žmonių kurstymo 
prieš valdžią. Laiškas rašytas 
Kybartuose 1979. IX. 6. Laiško 
nuorašai buvę nusiųsti vyskupi
jų valdytojams.

Dėl “religinės propagandos” 
Tartu mieste, Estijoje, 1980 m. 
kovo 21 d. suimta? 25 metų am
žiaus muzikas baptistas Herbert 
Murd. Jis buvo .atleistas iš Tali
no konservatorijos, esą, dėl 
“menkos pažangos”, bet iš tik
ro už tai, kad pokalbiuose su ki
tais jaunuoliais primindavęs 
Dievą, ruošdavęs muzikines va
karones.

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

Prancūzijos dienos Sovietų Sąjun
goje šį kartą buvo surengtos okupuo
toje Lietuvoje gegužės 26-31. Iš tik
rųjų tai buvo tik prancūzų komunis
tų dienos, nes delegacijai vadovavo 
Prancūzijos kompartijos politbiuro 
narys ir politinis “Humanite” laik
raščio vadovas R. Lerua, lydimas so
vietinių bičiulystės draugijų sąjun
gos pirm, pavaduotojo J. Ivanovo, 
šiomis dienomis, atrodo, buvo norėta 
atsilyginti už pernai surengtas sovie
tų kultūros dienas Prancūzijoje, kur 
tada dalyvavo Lietuvos menininkai 
ir atstovai. Prancūzų komunistų de
legaciją gegužės 27 d. priėmė vilniš
kės kompartijos viršininkas P. Griš
kevičius ir “ministerių” tarybos 
pirm. J. Maniušis. Oficialus dienų 
atidarymas įvyko Vilniaus filharmo
nijos salėje. Jo metu kalbėjo augš- 
čiausiosios tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotojas E. Mieželaitis, 
“ministerių” tarybos pirm. I pavaduo
tojas K. Kairys, prancūzų komunis
tų delegacijos vadovas R. Lerua ir 
jo palydovas iš Maskvos J. Ivanovas. 
Buvo surengtas prancūzų dainininko 
Marko Ožere koncertas. Dienų pro
ga suorganizuotas prancūziškų filmtj 
festivalis, keletas parodų Vilniuje ir 
Kaune.

MIRE KUN. S. KRIŠTANAITIS
A.a. kun. Stasys Krištanaitis gegu

žės 22 d. mirė vėžiu Vabalninke, Pa
nevėžio vyskupijoje. Jis buvo šios pa
rapijos altarista, gimęs 1912 m., ku
nigu įšventintas 1939 m. Atrodo, 
jam tenka VII vieta šiemetiniame 
mirusių kunigų sąraše. Palaidotas ge
gužės 26 d. Vabalninke. Ankstyvą 
1979 m. pavasarį velionis su 117 Pa
nevėžio vyskupijos kunigų buvo pa
sirašęs raštą vilniškės augščiausio- 
sios tarybos prezidiumui, kuriuo bu
vo reikalaujama atsižvelgti į sunkią 
Lietuvos tikinčiųjų būklę ir paten
kinti teisėtus jų reikalavimus. Pane
vėžio vyskupijoje jau yra 18 parapi
jų, kurios neturi nuolatinio kunigo. 
Jas aptarnauja kitų parapijų kuni
gai, dažniausiai jau senyvo amžiaus. 
Iš šiemet įšventinamų 10 naujų ku
nigų Panevėžio vyskupijai teks tik 2.

LIETUVIŠKOS MADOS
Lietuviškų madų kūrimu rūpinasi 

Vilniaus modelių namų specialistai, 
vadovaujami M. Radutos. Tų lietuviš
kų madų paroda neseniai buvo su
rengta Maskvoje, ten nuvežus apie 
100 pavyzdžių. Visi jie gaminami se
rijomis, kad galėtų įsigyti platesni 
gyventojų sluogsniai. Madų kūrėjai 
savo suprojektuotiems drabužiams 
pasirenka tik lietuviškas medžiagas, 
kurias siuvykloms tiekia “Drobės” 
vilnos susivienijimas, “Kauno audi
nių” ir “Nemuno” vilnos audyklos, 
P. Ziberto šilko kombinatas. Lengvo
sios pramonės instituto menotyrinin
kė L. Bogdanova teigė, kad vilniečių 
suprojektuoti drabužiai esą dailūs ir 
elegantiški.

RUOŠIASI OLIMPIADAI
Olimpinių Maskvos žaidynių ati

daryme dalyvaus 200 šokėjų iš Lietu
vos. Jie atliks J. Lingio sukurtą 
“Olimpinę polką”, šoks kartu su lat
viais ir estais, dalyvaus visų respub
likų atstovų atliekamoj “Draugystės 
siuitoj". Olimpiados dienomis Mask
voje koncertuos liaudies dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva”, kamerinis 
Lietuvos orkestras ir Vilniaus dūdų 
orkestras “Trimitas”.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
TAUTYBIŲ ATSTOVŲ SUSIRIN

KIME gegužės 27 d. išrinkta nauja 
St. Petersburgo International Folk 
Fair Society valdyba ir direktoriai 
1980-1981 m. sezonui. Pirmininku 
perrinktas .graikas T. Kapous. Tarp
tautinis festivalis 1981 m. įvyks va
sario 20, 21 ir 22 dienomis. Paviljo
nų įruošimui turėsime visą vasario 
19 dieną. Šiuo metu SPIFFS derasi 
su St. Petersburgo miesto taryba dėl 
perėmimo miestui priklausančio Mu
nicipal Pier pastato. Jei pavyks su
sitarti, klubai, dalyvaują SPIFFS, 
bus plačiai painformuoti, kas numa
toma daryti perimtame Piero pasta
te.

Albinas Karnius, lietuvių atstovas

Simon's
2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundos požeminio.

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

kviečia keliauti kartu!

Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, 
taip pat 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)

PALAIDOJO ATĖJŪNĄ
Gegužės 31 d. Vilniuje mirė parti

niu žurnalistu vadinamas Vasili
jus Meščeriakovas, prieš 71 metus 
gimęs Kuibyševo srityje. Pradžioje 
dirbo vietiniuose laikraščiuose, II D. 
karo metais buvo įjungtas j laivyną, 
1948 m. paskirtas Kuibyševo radijo 
komiteto politinių laidų redaktorium. 
Okupuoton Lietuvon Maskva jį at
siuntė 1952 m. rusų kalba Vilniuje 
leidžiamo dienraščio “Sovetskaja Lit- 
va” redaktoriaus pavaduotoju. Nuo 
1955 m. iki išėjimo pensijon 1971 m. 
dirbo to laikraščio redaktorium. Ne
krologe garbinamas jo partinis prin
cipingumas, organizaciniai sugebėji
mai, komunisto internacionalisto žur
nalistinis meistriškumas, šiam žur
nalistiniam politrukui buvo suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio kultūros vei
kėjo titulas, išrūpinta gerokai augš- 
tesnė sąjunginė pensija. Jis taipgi 
buvo renkamas į vilniškę augščiau- 
siąją tarybą, kompartijos centro ko
miteto nariu, kandiatu į politbiurą. 
Iš Vilniaus karininkų namų birželio 
3 d. palaidotas Antakalnio kapinėse.

KIPŠO SKUNDAS

“Valstiečių Laikraščio” humoris
tiniame skyriuje “Spyglys” gegužės 
24 d. buvo įdėtas pagal skaitytojų 
laiškus paruoštas kipšiuko skundas: 
“Tos senosios, nepamirštamos diene
lės! Prisimenu jas ir ašarą nubrau
kiu. Koks gyvenimas buvo liūnuose, 
malūnuose, senose pirtyse! Dabar 
suomiškoje — nepasisuk, malūnai 
elektriniai, o iš liūnų išvijo lauk 
melioratoriai. Jau seniai būtų pražu
vusi mūsų veislė, jei ne ... Kas pa
vasarį aš, vienas raguotųjų palikuo
nių, įsitvirtinu kelyje Papilė—Šiau
dinė, einančiame per mišką (Akme
nės rajonas). Kokie čia liūnai atsi
veria! Nepravažiuos nei traktorius, 
nei kita technika. O aš sau burbu
liuoju, iškišęs iš dumblo tai ragu
čius, tai uodegą. O vasarai atėjus, 
nešdinuosi. Galvojate, tada man ga
las? Ne! Kipšas kipšu lieka. Pasi
traukiu ne taip toli — į Skuodo ra
joną. Ten yra kelias Lenkimai—Me
dininkai. Ir čia neblogi liūnai. Mat 
nesutaria, kam kelią priklauso re
montuoti: rajono autokelitj valdybai 
ar Lenkimų tarybiniam ūkiui. Ne
remontuoja nei vieni, nei kiti, o aš 
tuo labai patenkintas. Kitą kartą nu
klystu Pasvaliu į Sabonių kolūkio 
gyvenvietę. Pietinėje gyvenvietės pu
sėje man nėra kas veikti — asfaltas, 
o šiaurinėje, kur gyvena A. Marke
vičius, P. Bajelis, O. Jankauskienė, 
tokia marmalynė, kad net už širdies 
tveria. Iš čia neretai užsuku į Pane
vėžio rajono Krekenavos gyvenvietės 
Valmoniškių ir Lokaušos gatves. 
Dumblynas čia visiškai neblogas. Sa
ko, kipšai grožio nemėgsta. Netikė
kite! Kitą kartą pabosta ta marmaly
nė. Išlindęs iš jos, sukariu gerą ke
lio galą. Vilkaviškio rajone yra Al
vitas. Pro jį teka Širvintos upė. Ant 
tos upės yra tiltukas-lieptukas. Su
lūžęs, labai senas. Retas kas nesi
bijo eiti. Tad ramu tenai. Sumer
kęs savo kanopas į skaidrų Širvintos 
vandenį, pasvajoju, prisimenu senas 
dienas. Tiesa, kartais ramybę su
drumsčia Alvito apylinkės vykdomo
jo komiteto pirmininkas V. Mičiū- 
nas ir S. Nėries kolūkio pirminin
kas A. Griška, nesutardami, kam 
tą lieptą remontuoti.”

V. Kst.

organizacijoje SPIFFS, pakeitė adre
są ir apsigyveno naujai pastatytuose 
namuose Belle Vištoje. Dabartinis 
p.p. Karnių adresas: 323 Belle Point 
Drive, St. Petersburg Beach, Fl. 
33700. Tel. 367-2413.

JŪROS ŠAULIŲ KUOPA “PA
LANGA” gegužės 3 d. surengė išvy
ką Į Picnic Island. Vieta labai graži, 
puikus pušynas. Nors išvyka buvo 
ruošiama tik šauliams, bet prisirinko 
nemažai ir svečių. Maistą pietums 
(tik už $2.00), labai skoningą ir įvai
rų. pagamino narės E. Mikalauskie
nė ir Sprindžiūnienė. A. Grabauskas 
prigaudė žuvies, P. Pocius, atsivežęs 
savo rūkyklą, vietoje žuvį rūkė ir 
vaišino visus. L. Ž.

TELE VISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Naujas lietuvių 
kelionių biuras

SIMON'S
Travel Service

VI-sios tautinių šokių šventės banketo komitetas. Pirmoje eilėje iš kairės: dail. Marija Ambrozaitienė, Sofija Džiu- 
gienė, pirm., ir Nijolė Diminskytė-Beamer. Antroje eilėje Joana Krutulienė ir Bronius Juodelis. Banketas bus lie
pos 6 d. “Condesa Del Mar”, Alsip, Ill. Nuotr. V. Jasinevičiaus

S HAMILTON
GAGE PARKE “It’s your Day” šie

met įvyks birželio 28, 29, 30 ir liepos 
1 dienomis. Lietuvių paviljonas veiks 
tik birželio 28, 29 d.d. Programą at
liks parapijos choras — šeštadienį, 
o “Gyvataras” — sekmadienį. Kvie
čiame visus dalyvauti.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBO “GIEDRAITIS” metinis na-' 
rių susirinkimas įvyko birželio 12 d. 
savos šaudyklos patalpose. Vėl buvo 
perrinkta senoji klubo valdyba, taip 
pat ir revizijos komisija. Susirinki
mui pritarus, buvo nuspręsta statyti 
naują klubo pastatą iki $40.000 ver
tės. Tad vėl bus reikalinga klubo na
rių talka, šiuo metu klubo valdyba 
sudaro pastato sąmatą. A. P.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LAI ateinantiems mokslo metams 
rugsėjo 20 — gegužės 16 (t.y. 31 
šeštad.) reikalingi mokytojai. Norin
tys lituanistinėje mokykloje dirbti 
prašomi kreiptis į mokyklos ved. K. 
Milerį, 152 Kensington So., Hamil
ton, Ont., L8M 3H5. Tel. 545-4058. 
Pirmenybė bus duodama mokyto
jams, turintiems Ontario provincijos 
ir Lietuvos mokytojo teises. Hamil
tono miesto švietimo vadyba mokės 
profesinį atlyginimą.

Sekančiais mokslo metais pradės 
veikti ir XI-tas mokyklos skyrius, 
duodantis gimnazijos užskaitas (cre
dits). Norintieji tą skyrių lankyti 
jau dabar prašomi, registruotis pas 
V. Stanevičienę tel. 627-0624.

Mokyklos vedėjas
MIELI HAMILTONO LIETUVIAI!
Jūsų naujai išrinktos valdybos 

vardu dėkoju, kad įgaliojote mus 
tęsti ir koordinuoti lietuvių veiklą. 
Valdybos nariams dėkoju už garbę 
pirmininkauti jų posėdžiuose.

Prieš 28 metus KLB krašto valdy
ba, jausdama Hamiltono lietuvių ko
lonijos darbštumą ii- veiklą, įparei
gojo mus surengti pirmą Lietuvių 
Dieną Kanadoje. Sėkmingai sureng
ta šventė pradėjo metinius lietuvių 
susibūrimus, šiais metais krašto val
dyba pakvietė mūsų koloniją sureng
ti sidabrinę Kanados Lietuvių Die
ną. Į šią didelę šventę kviečiu vi
sus Hamiltono lietuvius šeimininkų 
pareigoms. Taip pat raginu visus 
sumokėti solidarumo įnašą. Galite 
įteikti iždininkei Daliai Pajarskaitei 
arba įnešti į Bendruomenės sąskaitą 
“Talkoje”. Visi žnome, kokių didelių 
išlaidų pareikalaus Lietuvių Diena.

Neužtenka vien finansinės para
mos. Raginu visas Hamiltono lietu
vių organizacijas įsijungti į šios 
šventės rengimą. Rudens veiklos pla
nuose paskirkite laiką ir jėgas Lie
tuvių Dienai. Marijus Gudinskas, 
Lietuvių Dienos rengėjų komiteto 
pirmininkas, prašys jūsų pagalbos. 
Vienbalsiai sutikite padėti.

Kviečiu taip pat visą koloniją en
tuziastiškai dalyvauti įvairiuose šven
tės renginiuose. Būkime geri šeimi
ninkai. Suskridę draugai ir pažįstami 
svečiai tegul grįžta po Lietuvių 
Dienos į savo namus su maloniais 
atsiminimais iš mūsų kolonijos!

Vaidotas Kvedaras,
KLB Hamiltono apylinkės pirm.

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” užbaigė gegužės mėn. su 
$14,789,278 balansu, paaugdamas 
per penkis š. m. mėnesius arti pu
sės milijono dolerių. Augimas yra 
šiais metais kiek lėtesnis, ir balan
sas staigiais šuoliais nekyla, tačiau 
pamažu vis auga. Kitos balanso po
zicijos: narių šėrai $10,450, čekių 
sąskaitos $881,466, taupomosios są
skaitos $5,168,420, terminuoti indė
liai 1 m. ir 3 m. $5,749,000, regis
truotas pensijų taupymo planas 
$2,127,092. Nariams išskolinta — as
meninių paskolų $4,833,541, nekil
nojamo turto $11,376,713. Kasoje, 
bankuose ir Lygoje yra per 2 mil. 
dol.

Kredito komisija leido išduoti 
naujų paskolų per balandžio mėn. 
$150,550 ir per gegužės mėn. $245,- 
033.

“Talkos” augimas ir paskolų išda
vimas per pavasario mėnesius buvo 
mažesnis dėl nepalankios finansinės 
būklės ir dėl nuolatinio palūkanų di

dėjimo. Taipgi už taupomąsias są
skaitas rinkoje buvo mokamos augš- 
tos palūkanos, taip kad kredito ko
operatyvams buvo sunku konkuruoti 
su bankais ir kitomis skolinimo įstai
gomis. Vykstančios varžybos mažes
nes skolinimo bendroves vedė į nuo
stolius ir privertė kaikuriuos sky
rius uždaryti. Kredito unijos, nepa
jėgiančios išsiversti, buvo privers
tos jungtis su didesnėmis, kad pa
jėgtų išsilaikyti. Ir šiuo metu Onta
rio provincijoje kredito kooperaty
vų skaičius mažėja. “Talkos” valdy
bai buvo irgi sunku laviruoti, norint 
vispusiškai patenkinti narių taupy
tojų ir skolintojų interesus. Tačiau 
gegužės mėn. prasidėjęs centrinio 
Kanados banko palūkanų mažini
mas tą įtampą sumažino ir nuošim
čių kilimą sustabdė.

“Talka” derinosi prie finansinės 
rinkos staigaus savaitinio keitimosi 
ir per gegužės mėn. net keturis kar
tus turėjo keisti palūkanas už išduo
damas paskolas ir už terminuotus 
indėlius. Nuo birželio mėn. 1 d. "Tal
kos” valdyba nustatė: už čekių sąs
kaitas su nemokamu čekių rašymu 
4%, taupomąsias sąskaitas su nemo
kamu gyvybės draudimu iki $2.000 
10%, terminuoti indėliai 1 m. 10%, 
terminuoti indėliai 3 m. 10%, regis
truotas pensijų taupymo planas 
10,5%. Už išduodamas nariams pa
skolas palūkanos irgi sumažintos: 
dabar imama už asmenines pasko
las 14%, nekilnojamo turto — 13%. 
Nekilnojamo turto paskolos iki šiol 
dėl labai besikeičiančios rinkos bu
vo išduodamos tik vieneriem metam. 
Dabar nutarta, nariui pageidaujant, 
išduoti nekilnojamo turto paskolas 
ir trejiem metam, bet su uždaru mo
kėjimo terminu. Smulkias informa
cijas apie tai nariai gaus bankelio 
raštinėje.

Po jubilėjinio 25 m. “Talkos” na
rių metinio susirinkimo, įvykusio 
kovo 15 d., perrinkta valdyba pasi
skirstė pareigom: J. Krištolaitis — 
pirm., J. Stankus — vicepirm., R. 
Kontenis — sekr., St. J. Dalius — 
ižd., J. Pleinys — narys. Revizijos 
komisija: A. Patamsis — pirm., J. G. 
Skaistys — sekr., J. Sadauskas — 
narys. Kredito komisija: A. Stanevi
čius — pirm., K. Mileris — sekr., J. 
Bajoraitis — narys.

“Talkos” 25 m. įsteigimo proga 
buvo išleistas vienkartinis iliustruo
tas leidinėlis 64 psl. su informacija 
apie bankelio veiklą, įsteigimo isto
riją, mirusius narius ir kt. Taupu
mo sumetimais leidinėlis nariams 
nebuvo siuntinėtas paštu, bet yra 
padėtas bankelio raštinėje, kur jį 
kiekvienas narys gali pasiimti. Na
riai iš tolimesnių vietovių, kurie ne
gali atvykti į raštinę, o norėtų gauti 
tą leidinėlį, prašomi pranešti, ir bus 
jiems pasiųsta paštu.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
“Talkos” raštinė šeštadieniais bus 
uždaryta. Rugsėjo mėn. vėl prasidės 
normalus darbas ir raštinė šeštadie
niais bus atidaryta. Stasys Dalius

Vancouver, B.C.
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR 

MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS “BEB
RAS” metiniame susirinkime š.m. 
gegužės 18 d. išrinko naują valdybą, 
kuri pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Petras Skučas, sekr. Leonarda Maci
jauskienė, ižd. Edvardas Lukas. Bir
želio 21 d. J. L. Macijausko sodyboje 
Surrey klubas surengė tradicinį Jo
ninių laužą. Va.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 val«, penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000. i

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo 
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

4% 
10% 
10% 
10% 

10’/j %

13% 
14%

Ottawa, Ontario
LAIDOTUVĖS. Birželio 8 d. po 

ilgos ir sunkios ligos mirė Irena 
Beresnevičiūtė-Jurkienė; liko jos vy
ras inž. dr. Algis ir trys dukros: 
Rūta, Rasa ir Daiva. Nedidelis čia 
mūsų lietuvių būrelis juntamai su
mažėjo, nes neteko labai pareigin
gos narės, rūpestingos žmonos ir mo
tinos, labai jautrios ir paslaugios sa
vo artimui tautietės. Nujausdama ar
tėjančią neišvengiamybę, velionė 
prašė savo kaimynę Zosę Balsevi- 
čienę, kad, jai mirus, vietoj gėlių 
tos lėšos būtų paskirtos Lietuvių 
Fondui.

Birželio 9 d. vakare Kelly laidotu
vių namuose susirinko gausus būrys 
artimųjų ne tik iš Otavos ir jos apy
linkių, bet ir iš Montrealio ir To
ronto. Kun. dr. V. Skilandžiūnas su 
susirinkusiais pasimeldė, sukalbėda
mi Rožinį. Po to susirinkusieji, pil
dydami velionės pageidavimą, suau
kojo Lietuviu Fondui $600. Pinigai 
buvo įteikti Fondo įgaliotiniui. Pa
žymėtina, kad velionės vyras inž. dr. 
Algis buvo pirmasis iš Otavos įsto
jęs į L. Fondą 1963 m., kurio nario 
numeris yra 17.

Mūsų apylinkėje yra jau nusisto
vėjęs paprotys, kad kartą metuose 
yra laikomos specialios pamaldos už 
mirusius šioje apylinkėje Fondo na
rius, o taip pat ir už įrašydintus mi
rusius, kurių atminimas lieka įam
žintas. LF įgaliotinis

Blind River, Ont.
KUN. AUGUSTINAS SABAS, St. 

James the Greater parapijos klebo
nas, atšventė savo 40 kunigystės su
kaktį. Jis norėsjo tą sukaktį atšvęs
ti visai tyliai, niekam iš parapijie
čių apie tai nežinant. Pirmadienį, 
birželio 2 d., atlaikė Mišias, paskui 
su broliu ir keliais draugais pietavo 
restorane. Restorano savininkė, jo 
parapijietė, tai sužinojusi pranešė ir 
kitiems. Sekantį sekmadienį jo pa
rapijiečiai suruošė jam iškilmingą 
minėjimą. Ilgiausių metų! K.A.S.

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI aukojo 1980 

metais $150: A. Staugaitis; $110: J. 
Kalainis; $100: LKVS “Ramovė”, 
KLB apyl-ės valdyba; $50: J. Šarap- 
nickas, J. Girevičius; $30; P. Meš
kauskas, P. Dauginas; $25: kun. J. 
Liauba, OFM; $20: S. Šetkus, P. Pol- . 
grimas; $15: A. Gverzdys, J. Skeiva- 
las, P. Šukys; $10: J. žemaitis, O. 
Katasonavienė, K. Jonušas, J. Dai- 
noras, B. Racevičius, P. Baronas, P. 
Balsas, A. Jusys, A. Šukys, A. Zu- 
brickas, S. Gudaitis, J. Alonderis, V. 
Satkus; $5: J. Grigas, J. Dervaitis, 
E. Sakalauskas, P. Narušis, J. Gu
dinskas, S. Ulbinas, J. Ališauskas, 
J. Kavaliūnas, J. Vyšniauskas, A. 
Šetikas; $2: A. Pranskus; $1: Mr. X. 
Iš viso — 913. TF atstovas J. Paukštys

Delhi, Ontario
PADĖKA

Jaučiausi laiminga gėlėse pasken- 
dusiame man skirtame mergvakary
je. Už tą patirtą džiaugsmą nuošir
džiai dėkoju rengėjoms: p.p. Birutei 
Dirsienei, Onutei Šiurnienei, Vandai 
Jakubickienei, Elenai Rugienienei, o 
ypač to viso parengimo vadovei p. 
Birutei Vytienei.

Dėkoju visoms ponioms ir pane
lėms už prisidėjimą ir dalyvavimą 
šiame man skirtame pagerbime. Ačiū 
ponioms už pavienias dovanas, ačiū 
už pilną kraičio skrynią. Tas keliaus 
su manimi per visą tolimesnį mano 
gyvenimą. Ačiū.

Nemira-Teresė Steigvilaitė

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

BOSTONO MIESTAS šią vasarą 
švenčia savo įsteigimo 350 metų su
kaktį. Įvairūs jos renginiai buvo pra
dėti gegužės mėnesį. Etninėm gru
pėm yra paskirtas rugpjūtis. Lietu
vių pasirodymui teko rugpjūčio 6 d. 
Šiam reikalui yra sudarytas įvairių 
lietuviškų organizacijų komitetas, 
vadovaujamas Mykolo Drungos. Nu
tarta išleisti kelių puslapių sąlanką, 
supažindinančią su istoriniais Lietu
vos duomenimis, jos kultūra, politi
ka, dabartine būkle sovietinėje oku
pacijoje, Bostono lietuvių veikla bei 
gyvenimu. Specialioj didelėj lentoj 
bus Lietuvos žemėlapis. Planuojama 
tautinių drabužių ir tautodailės pa
roda, kurios ruoša rūpinasi Lietuvių 
Tautodailės Instituto skyrius ir Lie
tuvių Moterų Federacijos Bostono 
klubas. Dėl meninės programos ta
riamasi su Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choru, vyrų sekstetu ir so
listais.

LIETUVOS VYČIAI savo 67-jį sei
mą rengia rugpjūčio 6-10 d.d. Bosto
ne. Jie taipgi įsijungs į lietuvių pa
sirodymus miesto sukakties iškilmė
se rugpjūčio 6 d., galės susipažinti 
su istorinėmis šio miesto vietomis. 
Be posėdžių, numatomas kultūrinis 
vakaras, pokylis, pamaldos šv. Petro 
lietuvių šventovėje. Programą įsipar
eigojo paruošti jaunimo sekcija su 
savo vadove Susan Bumila. Pagrin
dinius ruošos darbus atlieka vietinės 
Bostono Lietuvos vyčių kuopos.

FOTOGRAFAS VACLOVAS NO
REIKA, 76 metų amžiaus, mirė gegu
žės 25 d. Čikagoje, kai buvo lanko
mos lietuvių kapinės. Prieš pamal
das jis sukrito Šv. Kazimiero kapi
nėse ir mirė vežamas ligoninėn. Ve
lionis Lietuvoje buvo pienininku, o 
JAV įsigijo fotografo specialybę. Su 
foto aparatu dažnai dalyvaudavo ves
tuvėse, laidotuvėse, įvairiuose paren
gimuose. Jo nuotraukos dažnai puoš
davo lietuviškų laikraščių puslapius. 
Yra palikęs daug vertingų negatyvų. 
Palaidotas gegužės 28 d.

Honduras
DR. VYTAUTAS DAMBRAVA, 

JAV viceambasadorius Salvadore, 
buvo perkeltas į kaimyninį Hondū
rą, kur jam teko viešųjų reikalų di
rektoriaus pareigos. Perkėlimas bu
vo padarytas dėl politinių neramu
mų Salvadore, sudarančių nuolatinę 
grėsmę JAV diplomatams.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNI

GŲ VIENYBĖS suvažiavimas įvyko 
gegužės 28 d. Sao Paulo mieste, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonijoje. 
Vienybės sekr. kun. V. Pupiniui, SJ, 
išvykus Romon dirbti Vatikano ra
diofone, naujuoju sekretorium buvo 
pakviestas kun. P. Rukšys, SDB. Su
važiavime aptartas lietuvių dalyvavi
mas popiežiaus Jono-Pauliaus II su
tikime, Eucharistinis Brazilijos Kon
gresas, maldininkų kelionė į Apare- 
cidą, sibirinių trėmimų minėjimas, 
artėjantis P. Amerikos lietuvių kon
gresas, parama seneliams. Dėl laiko 
stokos nepaliestos liko jaunimo sie
lovados problemos, numatytų leidi
nių reikalai. Buvo priimta rezoliuci
ja, sveikinanti kunigus ir seminaris
tus okupuotoje Lietuvoje, pritarianti 
lietuvių tautos kovai už religijos lais
vę ir valstybinę nepriklausomybę.

POPIEŽIAUS JONO-PAULIAUS 
II SUTIKTUVĖMS ruošiasi ir Rio 
lietuviai. Šiam tikslui sudarytas ko
mitetas, kurin pakviesti kun. M. Va
liukevičius ir adv. A. Gaulia. Pirma
sis tarsis su Katalikų Bendrijos va
dovais, antrasis rūpinsis kitais ry
šiais. Kun. M. Valiukevičius Jonui- 
Pauliui II Brazilijos Lietuvai Bend
ruomenės vardu nori padovanoti inž. 
Kazimiero Audenio nutapytą pa
veikslą “Trijų kryžių kalnas Vilniu
je”.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA

NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos pra
nešimu, VII-sis P. Amerikos lietuvių 
kongresas įvyks 1981 m. vasario Il
ls d.d. Argentinos sostinėje Buenos 
Aires. Numatomas bendras Vasario 
16 minėjimas visiems P. Amerikos 
lietuviams, dalyvausiantiems kongre
se. Kviečiami ne tik atstovai, bet ir 
meniniai vienetai. Atstovams bus pa
rūpintos nakvynės pas Buenos Aires 
lietuvius, o svečiai turės apsigyventi 
viešbučiuose.

Australija
ROMO KALANTOS mirties meti

nes Adelaidėje paminėjo vietiniai ra- 
movėnai, vadovaujami pirm. V. Vo
syliaus, gegužės 18 d. Ta proga buvo 
iškeltos vėliavos prie Lietuvių Na
mų, kur yra pastatytas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklas. Mišias už 
R. Kalantą Šv. Kazimiero šventovėje 
atnašavo klebonas kun. A. Spurgis, 
MIC. Lietuvių Namuose įvykusiame 
minėjime paskaitą “Romo Kalantos 
auka” skaitė V. Neverauskas, apie 
jo pasiaukojimą kalbėjo ir kun. A. 
Spurgis, MIC. B. Rainys, dr. V. Bar- 
dauskaitė ir S. Kubilius suvaidino 
Pr. Pusdešrio vaizdelį “Laisvės Lie
tuvai”. Eilėraščius deklamavo B. 
Rainys ir V. Kazla.

MELBURNO LIETUVIAI gegu
žės 24 d. atšventė trigubą savo ka
peliono kun. Pr. Vaserio sukaktį: 
65 metų amžiaus, 40 metų kunigys
tės ir 30 metų sielovados darbo 
Melburne. Iškilmingas Mišias sukak

tuvininkas šv. Jono šventovėje kon- 
celebravo su trim kunigais — Pr. 
Daukniu, parapijos atstovu K. Smi- 
thu ir J. Petrausku. Oficialią 
minėjimo dalį Lietuvių Namų salė
je surengė Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos valdyba su jai va
dovavusiu pirm. V. Laukaičiu. Vaka
rienę paruošė abi moterų draugijos 
— katalikų ir socialinės globos. Svei
kintojų buvo labai ilgas sąrašas, nes 
kalbėti norėjo visų organizacijų, me
ninių vienetų ir grupių atstovai. 
Koncertinę programą atliko sol. J. 
Rūbas ir jaunieji Bruožiai — Arū
nas, Rita, Raimundas, Virginija.

DARIAUS IR GIRĖNO ŠAULIŲ 
KUOPA Sydnėjuje savo susirinkimą 
sušaukė gegužės 18 d. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti mirusieji šau
liai — V. Šliogeris, A. Liubanskienė, 
B. Kaufeldas, P. Zaremba, A. Plukas, 
J. Karitonas, V. Jankus, V. Motuzas 
ir K. Daniliškis. Veiklos pranešimą 
padarė pirm. S. Pačėsa. Naujon kuo
pos valdybon išrinkti: pirm. — S. 
Pačėsa, nariais — K. Ankus ir J. 
Lizdenis; revizijos komisijon — J. P. 
Kedys, J. E. Abromas ir K. Belkus.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Lon

done savo narius į metinį susirinki
mą sukvietė balandžio 27 d. Parapi
jos veiklą nušvietė klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC, perskaitydamas 
mirusių parapijiečių pavardes, pa
teikdamas jungtuvių ir krikštynų 
duomenis. Platesnį pranešimą pada
rė parapijos tarybos pirm. S. Kaspa
ras. Jis apgailestavo, kad 1979 m. ne
buvo metinio susirinkimo, nes jam 
beveik iki rugsėjo pabaigos neturėta 
laiko. Džiaugėsi, kad jaunimo kon
greso metu šventovę lankė jaunuo
liai iš viso pasaulio, gėrėjosi jos al
toriais, tautinių motyvų dekoracijo
mis. šią vasarą planuojamas šv. Ka
zimiero šventovės atnaujinimas. Ta
riamasi su lietuviais dailininkais bei 
architektais, priimami firmų pasiū
lymai su numatytų atnaujinimo dar
bų sąmatomis. Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos sąskrydis yra nu
matytas rugsėjo 27 d. Mančesteryje. 
Jin vyks ir pilnas katalikų autobu
sas iš Londono, šv. Kazimiero parapi
ja 1981 m. iškilmingai paminės Eu
ropos lietuvių vyskupo A. Deksnio 
auksinę kunigystės sukaktį. Parapi
jos tarybon pirmininku vėl perrink
tas S. Kasparas, vicepirm. — J. Cer- 
nis, ižd. — A. Knabikas.

“GINTARO” CHORO MOTERŲ 
GRUPĖ Nottinghame, vadovaujama 
N. Vainoriūtės, garsina lietuvių var
dą šiame mieste. Gegužės 14 d. ji 
dalyvavo bendrame labdaros vakare, 
kurio pajamos buvo skiriamos 
Krikščionių Pagalbos Savaitei. Pa
sipuošusios tautiniais drabužiais, gin- 
tarietės padainavo lietuviškų dainų, 
lietuviškas melodijas kanklėmis at
liko E. Vainorienė ir N. Vainoriūtė.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS valdyba, vadovaujama 
pirm. kun. J. Petrošiaus, artėjant 
Lietuvos sovietinės okupacijos 40 
metų sukakčiai, išleido prancūzams 
skirtą atsišaukimą. Jame primenama, 
kad šiuo metu pasaulio žvilgsnis yra 
nukreiptas į Afganistaną, paskutinę 
sovietinio imperializmo auką. Pir
mosiom aukom prieš 40 metų buvo 
Lietuva, jos kaimynės Latvija ir Es
tija. Toliau minimas Lietuvai Leni
no suteiktas diplomatinis pripažini
mas 1920 m., vėliau pasirašyta ir du 
kartus pratęsta nepuolimo nutartis. 
Lietuvos ir kitų Baltijos respublikų 
nepriklausomybę palaidojo gėdinga
sis Molotovo-Ribbentropo sandėris, 
Raudonosios Armijos įsiveržimas 
1940 m. vasarą, rinkiminė “liaudies 
seimo” komedija, priverstinis įjungi
mas Sovietų Sąjungom Pateikiama 
duomenų apie pirmuosius bei po II 
D. karo sekusius gyventojų suėmi
mus, jų masinius trėmimus į Sibirą, 
partizanų kovas. Pranešimas baigia
mas 45 baltiečių pasirašytu ir Mask
voje paskelbtu baltiečių raštu, rei
kalaujančiu laisvo apsisprendimo tei
sės, Molotovo-Ribbentropo sutarties 
atšaukimo, šaltiniu nurodoma dien
raščio “Le Monde” 1979 m. rugpjū
čio 26 d. laidą su įdėtu pranešimu iš 
Maskvos.

Vokietija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

Muenchene įvadiniu žodžiu pradėjo 
šios VLB apylinkės pirm. R. Her
manas epizodiniu vaizdeliu iš komu
nistinės spaudos Lietuvoje, kur bu
vo aprašytos vienos motinos laido
tuvės ir jos komjaunuolis sūnus, 
laidotuvių metu klūpojęs šventovėje 
bei kapinėse. Už tai jis susilaukė pa
šaipos spaudoje ii\-savo darbovietė
je. Minėjime dalyvavusias motinas 
pasveikino lietuvių vaikų darželio 
lankytojai, “Ratuko” jaunimo var
du — V. Hermanaitė, Moterų Klubo 
— V. Hermanienė, Rašytoja I. Nau- 
džiūnaitė-Joerg, atvykusi iš Austri
jos, skaitė ištrauką iš spaudai ruo
šiamo savo novelių rinkinio. K. In- 
čiūros radijo vaizdeliu “Motina” pro- 
gramon įsijungė E. Juodvalkytė. Že
maitišką škicą “Pjaun ba peile, dor 
ba ylos” atliko M. Landienė. Porą 
J.,Bašinsko ir K. V. Banaičio kompo
zicijų padainavo konservatorijos stu
dentė Violeta Hermanaitė, jas papil
dydama liaudies dainomis. Akompa
navo jos brolis Alfredas. Su motinom 
skirtomis dainomis prisidėjo ir “Ra
tukas”.



Dabartinė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba Čikagoje. Iš kairės: 
E. Sakadolskienė — informacijos vadovė: Gintaras Aukštuolis — pirm., 
Saulius Cyvas — vicepirm., II eilėje — Šarūnas Valiulis — ižd., Vita Ma- 
sionytė — ryšininkė, Linas Rimkus — lituanistikos reikalų vadovas, Gintė 
Damušytė — politinės veiklos koordinatorė Nuotr. L. Meilaus

Vietine spcryda ir lietuviai
Pagrindinis spaudos uždavi

nys :— paveikti žmonių galvose
ną. Daugiausia rašoma apie 
įvairias sensacijas, politines 
partijas, valdžios vadus. Kartais 
tie faktai spaudos būna iškrai
pyti. Kiekvienas laikraštis turi 
savo pažiūras. Angliškų laikraš
čių svarbiausias uždavinys — 
juos parduoti, todėl jie Įdeda 
Įvairias sencacijas bei prasima
nymus. Pvz. Kingstono mieste 
kilo gaisras, nuostolių buvo apie 
$1.000. Vienas laikraštis, norė
damas daugiau egzempliorių 
parduoti, paskelbė, kad gaisro 
padaryta nuostolių už milijoną 
dolerių.

Dienraščiai pasirenka svar
biausias tos dienos žinias. Dau
giau kaip trečdali laikraščių už
ima skelbimai, kurie padeda 
laikraščiui išsilaikyti, šalia skel
bimų, yra ir kiti skyriai: spor
to, madų, pramogų ir t. t. Kai 
pažiūri į anglišką laikrašti, nu
stembi, kad tik 15% vietos 
skirta pasaulio bei krašto ži
nioms, o visa kita — verslų rei
kalams.

Pažvelgus i televizijos žinių 
paruošimą, matyti dirbtinumas. 
Toronto ČFTO televizijos sto
tis 11 v. v. žinias pateikia per 18 
min. Skelbimai užima 5,5 minu
tės — lieka 12,5 minutės. Žinios 
yra paruoštos pagal tam tikrą 
formą. Pradžioje — kas atsitiko 
parlamente tą dieną, valdančios 
partijos ir opozicijos pasisaky
mai. Visa tai užtrunka 3,5 minu
tės. Pabaigoje dvi minutes uži
ma juokai ar juokingas įvykis. 
Lieka 7 minutės pasaulio Įvy
kiams. Ar to užtenka? Dėl laiko 
stokos mes nedaug sužinom 
apie pasaulio bei savo krašto 
įvykius.

RŪTA-ONA ŠIŪLYTĖ, 22 m. am
žiaus, š.m. birželio 1 d. baigė žurna
listiką Carleton universitete, Otavo
je, bakalaurės laipsniu (Honours 
Bachelor of Journalism, High Second 
Class Honours), šiuo metu jinai dir
ba Otavoje, Canadian Library Asso
ciation, kaip redaktorės pavaduoto
ja. Taip pat rašo straips litis sąjungos 
žurnalui “The Canadian Library 
Journal” bei laikraščiui “Feliciter”. 
Birželio mėnesi buvo išvykusi vie
nai savaitei Į Vankuveri aprašyti 
metinio sąjungos suvažiavimo, ku
riame dalyvavo 2,000 bibliotekinin
kų. Rūta vadovauja “Ramunėlėms” 
— Otavos mergaičių choreliui, kuris 
jau dainavo Otavoje, Montrealyje ir 
Hamiltone. Trejus metus dirbo KLB 
Otavos apylinkės valdyboje. Yra bai
gusi Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninę mokyklą, kurioje moky
tojavo vienerius metus. Yra baigusi 
Pedagogini Lituanistikos Institutą, 
neakivaizdinį skyrių, Čikagoje. Ak
tyviai reiškėsi ateitininkų veikloje. 
Dainavo “Aido” chore penkerius me
tus. Dalyvavo III PLJ kongrese Pie
tų Amerikoje, atstovaudama Hamil
tonui. Praėjusią vasarą dirbo “Ha
milton Mountain News” savaitrašty
je, atlikdama žurnalistės bei redak
torės pareigas! Tebėra “Tėviškės ži
burių” korespondentė ir bendradar
bė.

Žmonių neinformavimas čia 
nesibaigia. Valdžia stengiasi, 
kad spaudon nepatektų nepa
lankios informacijos. Ji dažnai 
slepia savo vidaus įvykius, pa
renka tokias informacijas, ku
rios yra jai palankios. Yra atsi
tikimų, kad nepatenkinti val
džios darbuotojai kartais iške
lia spaudoje neigiamus valdžios 
darbus, bet tai atsitinka retai.

Kiekvienas žmogus pasirenka 
tai, ką skaitys ar klausys, žmo
gaus laikysena spaudos atžvil
giu yra įvairi. Pvz. partijos na
rys ar jai prijaučiantis skaitys 
tai, kas bus teigiamai apie juos 
parašyta, ir tuo tikės, o jei nei
giamai — netikės.

Žmogus žino apie pasaulį ar 
savo kraštą labai mažai. Pasau
lis yra toks didelis, kad nėra 
įmanoma viską sužinoti.

Gyvenant išeivijoje ir norint 
išlaikyti savo kalbą bei kultūrą, 
mums ypatingai svarbu paveik
ti valdžią. Mes turime per spau
dą perduoti kraštui skirtingą 
savo galvoseną ir skirtingas 
nuomones. Mūsų tikslas yra lie
tuvybės išlaikymas.

Pirmas žingsnis besirūpinant 
lietuvybės išlaikymu išeivijoje, 
yra to krašto žmonių ir valdžios 
informavimas apie savo tautą. 
Mes, kaip grupė, turime mėgin
ti paveikti valdžią ir surasti sa
vo vietą gyvenamajame krašte!

Mes matome, kad vienos gru
pės yra veiklios, turi įtakos val
džioje, o kitos ne. Norėdami pa
veikti valdžią, turime informuo
ti ją apie save. Kanadoje tos 
grupės, kurios yra geriau susi
organizavusios, daugiau gali pa
veikti valdžią, bet taktišku bū
du. Pvz. grupė, kuri protestuo
ja prieš valdžios neteisingumą 
ir mėgina per demonstracijas 
ar per spaudą iškelti viešumon, 
neilgai egzistuoja — valdžia 
nenori su ja tartis, nes ji veikia 
neigiamu metodu.

Kanadoje įtakingiausia gru
pė yra ta, kuri dirba su valdžios 
atstovais. Nė viena valdžia ne
nori turėti priešų ir stengiasi 
patenkinti lojalius grupės reika
lavimus.

Lietuviai išeivijoje turi pasi
daryti tokia grupe, kuri galėtų 
paveikti valdžią savo bylai.

Galima paveikti valdžią ir per 
spaudą. Pvz. sekmadienis yra 
rami diena. Reikėtų rengti mi
nėjimus ar demonstracijas sek
madienį, nes pirmadienio laik
raštis rinkdamas žinias aprašys 
beveik visa, kas sekmadienį įvy
ko. Tokiu būdu per spaudą gali
ma pasiekti ir valdžią. Ji žiūri 
kas yra rašoma spaudoje apie 
ją ir nenori, kad žmonės neigia
mai į ją žiūrėtų.

Mes turime informuoti val
džią apie savo krašto praeitį, 
nepriklausomybės laikus ir da
bartinę okupaciją. Kai žiūri į 
visą politinę sistemą Kanadoje, 
ji atrodo komplikuota, bet ži
nant kaip ji veikia, galima turė
ti daug įtakos ir sėkmingai pri
sidėti prie Lietuvos išgarsinimo 
Kanadoje.

Rita Rudaitytė

Okulistas
S, Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Redaguoja — LAIMA BERŽINYTĖ ir DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ

Ką veikia naujoji valdžia?
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos veiklos pusmečiui praėjus

1979 m. liepos mėnesį V. Vo
kietijoje įvykusiose Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso stu
dijų dienose buvo išrinkta nau
ja PLJ Sąjungos valdyba. Jai 
vadovauja Gintaras Aukštuolis 
iš Čikagos. Dabar jau praėjo 
pusmetis po naujosios valdybos 
sudarymo ir veiklos pradžios. 
Valdybai veiklos gaires nustato 
nerečiau kaip kas penkeri me
tai šaukiamas jaunimo atstovų 
suvažiavimas — jaunimo kon
gresas. Kongreso nutarimai ir 
sudaro veiklos gaires bei kar
tais nusako net konkrečius pro
jektus, kuriuos įvykdyti įparei
gojama naujoji PLJS valdyba. 
Kongreso nutarimų pilnas teks
tas buvo atspausdintas “Tėviš
kės žiburių” puslapiuose, taigi 
jų čia nekartosime. Jeigu skai
tytojai domėtųsi, galėtų palygin
ti Sąjungos valdybos nueitą ke
lią su nutarimais. Toks veiklos 
įvertinimas oficialiai vyks se
kančiame jaunimo kongrese 
1983 m. liepos mėnesį.

Grįžęs valdybos branduolys iš 
Kongreso Europoje pirmiausia 
turėjo sudaryti pilną valdybą, 
kurią visi IV PLJK atstovai tu
rėjo patvirtinti korespondenci- 
niu balsavimu. Taigi, dabartinę 
valdybą sudaro: Gintaras Aukš
tuolis — pirmininkas, Saulius 
Čyvas — vykdomasis vicepirmi
ninkas, Emilija Sakadolskienė
— informacija, Linas Rimkus
— kultūriniai bei visuomeniniai 
reikalai, Gintė Damušytė — po
litinės veiklos koordinatorė. Vi
ta Musonytė — korespondenci
jų sekretorė, Rita Likanderytė
— protokolų sekretorė, Šarūnas 
Valiulis — iždininkas. Dabarti
nė valdyba savo pagrindiniais 
uždaviniais laiko du: 1. būtinu
mą ugdyti išeivijos lietuvių jau
nimo politinį, kultūrinį ir visuo
meninį sąmoningumą, 2. padėti 
okupuotai Lietuvai.

Politinė veikla
Kongreso nutarimuose daug 

dėmesio skirta jaunimo politi
nės veiklos gairėms. 1979 m. 
lapkričio 17 d. posėdis nustatė 
savo politinės veiklos planą: su
daryti pakomises — greitosios 
akcijos, ryšiams su kitataučiais, 
žmogaus teisių bei politinio są
moningumo ir informacijos. 
Lapkričio 24 d. prie Detroito 
įvyko pirmasis jaunimo politi
nės veiklos planavimo posėdis. 
PLJS politinę komisiją sudaro: 
Gintė Damušytė, pirmininkė, 
nariai — Ofelija Baršketytė, Li
nas Kojelis, Viktoras Nakas ir 
Rimantas Stirbys. Žmogaus tei
sių ir tikinčiųjų teisėms ginti 
pakomisė sudaryta Niujorke: 
Gintė Damušytė, pirmininkė, 
nariai — Raimundas Balsys ir 
William Siditis. Ryšiais su kita
taučiais rūpinsis Raimundas 
Stirbys. Politinio sąmoningumo 
ugdymu rūpinsis Linas Kojelis, 
Viktoras Nakas ir Ofelija Barš
ketytė. Viktoras Nakas taip pat 
pirmininkauja greitosios akci
jos pakomisei, kuri palaiko ar
timus ryšius su PLB valdybos 
greitosios akcijos pakomise.

1980 m. vasario mėnesį PLJS 
valdyba paruošė kreipimąsi į 
pasaulio lietuvių jaunimą, kvies
dama pasmerkti Sovietų Sąjun
gos agresiją Afganistane ir siū
lydama boikotuoti olimpiadą 
Maskvoje, tuo pačiu priminda
ma, kad Lietuvoje gyvenantys 
lietuviai nėra atsakingi už sovie
tų vykdomą agresiją ir su jais 
nutraukti ryšius būtų neteisin
ga. Lake Placid olimpinių žai
dynių proga išsiųstos telegra
mos lordui Kilaninui ir ABC 
televizijos tinklui, iškeliant Lie
tuvos sportininko Vlado Česiū- 
no reikalą. Vasario 16 proga iš
siųstas laiškas JAV prezidentui 
J. Carteriui, remiant jo poziciją 
olimpiados atžvilgiu. Tartasi su 
“Laisvės radijo” lietuvių sky
riaus pareigūne Aušra Jurašie
ne dėl galimybių jaunimui rea
guoti į pogrindžio spaudos pa
reiškimus. 1979 m. gruodžio 
mėnesį R. Stirbys dalyvavo poli
tinėje ukrainiečių konferencijo
je. Suorganizuotas telegramų 
bei laiškų rašymas, palaikant 
kun. Jurgio Šarausko kandidatū
rą į Madrido konferencijos de
legaciją (amerikiečių). Laiškų 
rašymas pravestas remiant so
vietų suimtą Vytautą Skuodį 

Lietuvoje. Taip pat pasiųsti laiš
kai įvairiom tarptautinėm orga
nizacijom, gydytojų ir psicho
logų sąjungom, iškeliant Algir
do žyprės “gydymą”.

Šiai vasarai komisija planuoja 
kviesti jaunimo vasaros stovyk
loms paskaitininkus, kurie kal
bėtų politinį sąmoningumą ug- 
dančiom temom. Norima taip 
pat sudaryti sąžinės kalinių glo
bojimo (“adopt a prisoner”) ak
ciją paskiruose kraštuose per 
LJS valdybas.

Švietimas, kultūrinė ir 
visuomeninė veikla

Penktajame PLJS valdybos 
posėdyje š.m. kovo 1 d. svars
tyti pirmieji kultūrinės-visuome- 
ninės veiklos planai. Nutarta 
daugiau dėmesio kreipti į lie
tuvių jaunimo kultūrinio sąmo
ningumo ugdymą bei vietinių 
pajėgų ruošimą. Numatyta iš
leisti lietuvių kalbos vadovėlį, 
dirbant kartu su LB švietimo 
institucijomis. PLJS rūpinsis 
brošiūros leidimu švietimo ir 
auklėjimo srityse, šiuo metu ti
riamos galimybės išleisti dr. A. 
Norvilos IV PLJ kongrese skai
tytą paskaitą apie dvikalbišku- 
mą. Tiriamos galimybės vasaros 
darbo ar aspirantūros būdu su
daryti jaunimui galimybes susi
pažinti su lietuviškos spaudos 
darbais. Kalbamasi šiuo reikalu 
su žurnalistų sąjunga. 1981 m. 
vasarą manoma suruošti Šiaurės 
Amerikos jaunimo stovyklą kar
tu su JAV ir Kanados LJS val
dybomis. Tikimasi paruošti tau
tosakos bibliografiją. Šią vasa
rą ryšium su tautinių šokių 
švente planuojama iš Los An
geles atsikviesti jaunimą su “Vi
va Europa” muzikine programa. 
Tai spektaklis, sukurtas ■ pa
ties jaunimo, ruošiantis į IV 
PL Jaunimo Kongresą Europo
je. Jo ištraukas kongrese dalyva
vusieji turėjo progos pamatyti 
kongreso talentų pasirodymuo
se bei laužų metu. Spektakliai 
kol kas numatyti Čikagoje, Kle- 
velande ir Niujorke. Taip pat 
svarstomos galimybės iš Švedi
jos atsikviesti pantomimiką Ar
kadijų Vinokurą. Svarstomos 
įvairios gairės meno, literatūros, 
foto ir kitų sričių konkursams.

Suruoštas priėmimas Urugva
jaus ir Argentinos jaunimui jų 
gastrolių metu Čikagoje. Ka
dangi kultūrinės talkos komisi
jos nepajėgė sutelkti pakanka
mai lėšų visoms išlaidoms apmo
kėti, PLJS valdyba jautė reika
lą ateiti į talką su didesne fi
nansine parama, negu iždas gali 
pakelti. Norėdama ir toliau pa
laikyti artimus bei draugiškus 
ryšius su PLB, šio projekto rei
kalui PLJS valdyba iš savo iždo 
paskyrė $5.699.

Informacija
Palaikyti ryšiams su IV PLJK 

atstovais, spauda, LJS ir LB 
apylinkėmis leidžiamas neperio

Klevelando lietuvaičių dainos grupės “Nerija” narė KRISTINA KUPREVI-
CIŪTE koncerto metu prie pianino Nuotr. St. Dabkaus

dinis “PLJS žiniaraštis”. Pir
masis išsiuntinėtas sausio mėne
sį, o antrasis — kovo mėnesio 
gale. Planuojama leisti žinia
raščius ir anglų kalba. Organi
zuojamas korespondentų tink
las paskiriems lietuvių išeivijos 
laikraščiams. Ruošiama PLJS 
brošiūra anglų kalba. Buvusios 
PLJS valdybos pastangomis iš
leista lietuvių kalba brošiūra 
šiuo metu yra perredaguojama. 
PLJS valdyba taipgi yra prisidė
jusi prie kun. K. Pugevičiaus 
Lietuvių Informacijos Centro 
darbų, paaukodama $1.500.

PLJS Ryšių Centras
Planuojama Ryšių Centrą per

organizuoti. Ryšių Centras šiuo 
metu yra inkorporuotas Illinois 
valstijoje kaip pelno nesiekian
ti organizocija. Šiuo metu rūpi
namasi gauti atleidimą nuo fe
deracinių mokesčių. Tam reika
linga direktorių taryba, kuri nu
stato bendras veiklos gaires. 
Šiuo metu yra sudaroma taryba. 
Taip pat yra sudaroma Ryšių 
Centro valdyba. Veikia šešios 
komisijos: lituanistikos semina
rų, finansų telkimo, “Alumnų 
klubo”, specialių projektų, ar
chyvo ir technikinės talkos.

Kiti reikalai
Planuojama siųsti valdybos 

narį į Europą. Svarstomos gali
mybės Europos Lietuvių Studi
jų Savaičių metu sušaukti jau
nimo pasitarimą. Teiraujamasi, 
ar Australijos ir Pietų Ameri
kos jaunimo reikia talkininkų, 
kurie galėtų ilgesnį laiką ten 
darbuotis.

Jau pradėta rūpintis penktuo
ju Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu. Pradedamos telkti 
lėšos: nuo 1980 m. Kalėdų ato
stogų metu organizuojama laivu 
išvyka “Love Boat” po Karibų 
jūrą, kurios pelnas ejs sekan
čiam jaunimo kongresui. Kon
greso lėšų telkimui ir toliau va
dovauja dr. Algis Paulius, PLB 
valdybos narys. Tai daroma at
sižvelgiant į tai, kad 1983 m. 
įvyks jaunimo kongresas ir Pa
saulio Lietuvių Dienos, kurioms 
taip pat reikės didelių sumų lė
šų. Susitarta su Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, kad jau
nimo kongreso studijų dienos 
bus Kanadoje. Gegužės 10-11 
d.d. Čikagoje šaukiamas pirma
sis pasitarimas V PLJK akade
minės programos reikalu. Pasi- 
tariman kviečiami asmenys, da
lyvavę ankstesniųjų kongreso 
programų sudaryme.

Gabija

• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir
kimo aistra. Poetas net ir linksmin
damas jieško amžinųjų tiesų, būties 
esmės. Savitu būdu jis bando atspėti 
laiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger).
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Hamiltono lietuvių grupė, dalyvavusi demonstracijoje prie Sov. Sąjungos 
pasiuntinybės Otavoje Nuotr. E. Stungevičiaus

Vietomis nuobodu, vietomis
įdomu c.

BEGOME NUO TERORO. Reda
gavo Juozas Prunskis. “Draugo” 
spaustuvė, 288 psl.. $7.00. Išlei
do Vytauto Didžiojo Šaulių Rink
tinė.

Kai “TŽ” redaktorius kvietė 
mane perskaityti šią knygą ir 
pareikšti “jaunimo” reakciją, 
man pasidarė neramu. Visų pir
ma “jaunimas” turi įvairiausių 
idėjų ir pažiūrų. Kas vienam 
yra įdomu ir svarbu, kitam tik 
nuobodumas ir vargas. Be to, 
tema nėra nauja. Beveik visi iš
eivijoje gimę ar dar maži atvež
ti iš Lietuvos yra šimtą kartų 
girdėję parengimuose, mokyk
lose iš tėvų ar senelių, koks bu
vo gražus gyvenimas Lietuvoje, 
kokie bolševikai žiaurūs, koks 
sunkus ir liūdnas buvo pabėgi
mas iš tėvynės ir t. t.

Taigi, tema nuobodi, bet fak
tai ir detalės įdomūs. Pvz. kaip 
toli buvo frontas, kai nuspren- 
dėt bėgti? Kaip gavote valgyti? 
Kaip vokiečiai ar rusai elgėsi? 
Kokį kelią pasirinkote bėgti?

Knyga yra sudaryta iš 39 au
torių, aprašančių bėgimą iš Lie
tuvos. Redaktoriaus buvo pa
teiktas klausimas: kodėl ir kaip 
bėgote? Autoriai įvairiai į tai 
atsako. Dalis rašinių paimta iš 
JAV kongreso sudarytos Ker- 
steno komisijos surinktų pareiš
kimų. Kaikurie autoriai, kaip 
pvz. Alė Rūta ir St. Barzdukas, 
yra jaunimui daugiau žinomi, 
kiti mažiau.

Į pirmą klausimą beveik visi 
vienodai atsakė: bėgo, nes buvo 
matę brutalų sovietų elgesį, 
ypač birželio trėmimus į Sibirą. 
Čia ir pasirodo silpniausia kny

Kaip spalvingas audinys
Mano dienos torontiškio "Gintaro'" sambūryje

Sunku apskaičiuoti prieš kiek 
metų įstojau į Toronto “Ginta
ro” ansamblį. Mat, ten laikas 
matuojamas ne įprastais viene
tais, bet išmoktais šokiais, kon
certais, kelionėmis ir dainomis.

Atsimenu pačius pirmuosius 
susitikimus su lietuviškais tau
tiniais šokiais. Sekmadienio po
pietę susirinkome seselių namų 
salėje. Keliasdešimt triukšmau
jančių pipirų: vieni tėvų atvež
ti, kiti patys nusprendę, kad lai
kas išmokti šokt. Visi tikėjo
mės, kad greitai pakliūsim į 
grakštų ir spalvingą šokėjų sū
kurį, kurį matydavom įvairių 
parengimų ir minėjimų sceno
se. Deja, nevisai taip išėjo. Ro
dos, kokį pusmetį mokėmės dvi
gubo žingsnio ir turbūt dar il
giau — polkos žingsnio. Žino
ma, nors mokytojams nelabai 
patiko, rasdavom laiko paišdy- 
kaut.

Pagaliau atėjo laikas viešai 
pasirodyti. Per metinį koncertą 
didžiavomės nustebinę publiką 
atlikdami “Suk, suk ratelį”. Net 
nepagalvojom, kad gal ne mūsų 
grakštus šokimas, o gražūs bal
ti batukai ir vieno kito susipai
niojusios kojos susilaukė dau
gumos plojimo.

Nuo to laiko gyvenimas pra
dėjo darytis vis sudėtingesnis. 
Šokome Suktinį, Kalvelį, pradė
jom dažniau pasirodyti. Buvo 
ir džiaugsmo, ir ašarų. Atsime
nu, kartą susimaišėme viduryje 
šokio ir tartum susitarę nubė
gom nuo scenos. Užscenyje dre- 
bėjom, kad nelabai profesijo- 
naliai pasielgėm. Dažnai išplėtę 
akis stebėdavom kaip vyresnieji 
scenoj linksmai, neapsakomu 
greičiu sukdavosi ir nardydavo. 
Vis laukėm savo eilės.

Nejučiomis kantrybe apdo
vanotų mokytojų buvom išmo
kyti visos eilės šokių. Vaikų ra
teliuose ir žaidimuose spindėjo 
jaunesni veidai, o mes toliau

Antanas Šileika

gos dalis, žmonės įvairiais bū
dais bėgo, bet visi dėl panašios 
priežasties. Nors ta priežastis 
yra svarbi, bet skaityti tą patį 
dalyką vos ne 40 sykių pasidaro 
nebeįdomu. Ir tie autoriai, ku
rie savo, aprašymuose ištęsia 
mintį ‘kodėl bėgome’, pasidaro 
nuobodžiausi.

Įvairūs bėgimo būdai domina 
skaitytoją. Autoriai visaip bėgo: 
laivais, traukiniais, vežimais, 
pėsčiomis. Patys geriausi apra
šymai yra tie, kurie perduoda 
momento jausmą: badą, baimę, 
nuovargį. Po tiek metų gal net 
sunku prisiminti tokias detales, 
bet kaikurie autoriai puikiau
siai tai perduoda, kaip pvz. N. 
Šilkaitis ir Alfonsas Nakas. Gal 
vaizdingiausi yra dienoraščiai 
Elenos Pliopytės-Steiblienės ir 
L. Kerulio. Su šiais autoriais 
skaitytojas vaizdžiai ir pats per
gyvena jų įvykius.

Autoriai turi įvairiausius sti
lius ir išvadas. Alė Rūta netgi 
rašo, kad gal neapsimokėjo 
bėgti, nes čia jaunimas pamažu 
nutausta ir dėlto žūsta Lietuvai.

Kaip istorinis šaltinis, ši kny
ga yra svarbus dokumentas, bet 
kokį pasisekimą ji turės jauni
mo tarpe?

Mano reakcija buvo pozityvi. 
Nevisi straipsniai yra vienodai 
įdomūs. Ir nepatarčiau skaity
tojui stengtis iš karto visą kny
gą perskaityti ar net daugelį ap
rašymų iš karto skaityti, nes ta
da pajunti įvykių kartojimąsi. 
Geriau laikas nuo laiko kokį 
vieną aprašymą pasirinkti ir ta
da kartu su autorium pajusti 
savo širdyje to bėgimo iš Lietu
vos reikšmę bei intensyvumą.

mokėmės. Atsirado nauji reika
lavimai. Staiga reikėjo galvoti 
apie šypsenas, apie vaidybą, 
apie rugiapjūtės ar audinio at
vaizdavimą. . . Po truputį pra
dėjome suprasti lietuviško šo
kio tikrą grožį.

Daugelį vasaros vakarų pra
leidome Karavano “Vilniaus” 
paviljone, šokdavom keturis 
kartus kas vakarą ir tiek išvarg- 
davom, kad nei cepelinai, nei 
koldūnai mūsų neviliodavo. Bet 
kažkodėl, programai užsibaigus, 
pasilikdavom salėje ir toliau 
kartu linksmindavomės.

“Gintaro” dėka teko apke
liauti šiaurės Ameriką. Mums 
visiems buvo savotiškas malo
numas nustebusiems klasės 
draugams pasakoti, kaip vieną 
savaitgalį aplankėme Niujorką, 
kitą Baltimorę, o vasaros metu 
— Los Angeles. Nors netapome 
“H o 11 y w o o d” žvaigždėmis, 
džiaugiamės proga jas iš tolo 
pamatyti ir susitikti su Los An
geles “Spindulio” ansamblio 
jaunimu, kuris mus nepamiršta
mai šiltai priėmė. Dalyvavome 
ir dviejose šokių šventėse — 
Čikagoje ir Hamiltone. Abiejo
se vietose patyrėme jausmą 
kurį gali suprast tik kitas daly
vis. Stebėjomės, kaip tūkstanti
nė jaunuolių iš visų pasaulio 
kampų galėjo taip sutarti ir šo
kyje, ir kitose linksmybėse.

Taigi dalyvavimas “Gintare” 
paliko įspūdį daug gilesnį, negu 
kelių šimtų repeticijų. Prisimi
nimai susiklostė į gražų audinį. 
To audinio spalvingi siūlai — 
draugystės, pasišventę mokyto
jai, dainomis palydėtos kelio
nės ir meilė lietuviškam šokiui.

R. G.

0 Norintiems susipažinti su “Tė
viškės Žiburiai” jie siunčiami nemo
kamai. Metinė prenumerata naujam 
skaityojui — $10, reguliari — $14.
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Vilniečio mokytojo a.a. STASIO JANKAUSKO laidotuvės Venecueloje.
Apeigas atlieka kun. A. Perkumas, ilgametis lietuvių kapelionas

Palaidotas vilnietis mokytojas

“IMTUSV PASAULIS’
Lituanistinių Kanados mokyklų ir augštesniųjų lituanistinių 

kursų 1979-80 mokslo metų metraštis

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Pas gydytoją .Algimantą ir 
Ritą Jaloveckus atšventėme mo
kytojo Stasio Jankausko, Vil
niaus krašto kovotojo, 75 metų 
amžiaus sukakti, š. m. gegužės 
20 d. jau atsisveikinome su juo 
paskutini kartą.

St. Jankauskas mums visiems 
buvo maloni asmenybė, nes vei
kė Bendruomenėje nuo pirmų
jų atvažiavimo dienų į Venecue- 
lą, steigė lituanistines mokyklas 
ir prisidėjo prie Karako lietu
vių jaunuomenės auklėjimo.

Velionis prieš mirtį dar spė
jo perskaityti jo gimtadienio 
progai skirtą straipsni “Pas Vil
niaus kovotoją”, išspausdintą 
“Tėviškės Žiburiuose” 1980 m. 
18 nr., kuris pasiekė jį 4 dienas 
prieš mirtį.

St. Jankauskas buvo gimęs 
1905 m. balandžio 4 d. Mirė su
sikomplikavus širdies ir plau
čių ligai. Buvo nuvežtas į gydy
tojo Algimanto Jalovecko admi
nistruojamą ligoninę, bet po 24 
valandų mirė.

Pas gyd. Alg. ir Ritą Jalovec
kus St. Jankauskas išgyveno 17

Paruošta "Rytų Lietuva”
STEPAS VARANKA

Praūžė daugiau kaip 100 me
tų nuo pirmųjų nedrąsių žings
nių nustatyti lietuvių tautos et
nografines ribas. Tas reikalas 
buvo labai svarbus prieš 100 
metų, buvo svarbus ir Lietuvos 
Tarybai atstatant nepriklauso
mą Lietuvą. Šiandieną Lietuvos 
etnografinių sienų nustatymas 
yra nemažiau svarbus. Kai pa
vergtų tautų atstovai susirinks 
prie taikos stalo, subyrėjus ko
munistinės Rusijos imperijai, 
turės Įrodančiais faktais remti 
savo reikalavimus. Būtų tragiš
ka, jei ateitis užkluptų mūsų 
veiksnius tokiam atvejui nepa
siruošusius, nes tai reikštų pra
laimėjimą.

Įvairios nuomonės
Sudėtingas yra etnografinių 

Lietuvos sienų klausimas. Jis 
buvo ir tebėra gvildenamas. De
ja, nerandama vieningos nuomo
nės. Vieni nori maksimalinių — 
“Vytautinių” sienų, kiti — XII 
š. lietuvių gyventų plotų, treti 
— 1920 m. sutartimi su Sov. Są
junga nustatytų sienų. Yra ir 
tokių, kurie, nenorėdami supyk
dyti kaimynų, nedrįsta perženg
ti lordo George Nathanielio 
Curzono linijos.

Išeivijoje buvo įsteigtas ir 
VLIKo globojamas Lietuvos Ty
rimo Institutas, kuriame ilgą 
laiką dirbo ir telkė medžiagą 
tuo reikalu mūsų žymieji moks
lininkai. Jie buvo pasiryžę pa
likti būsimoms kartoms savo 
darbo vaisius. Deja, kažkodėl 
viskas nutilo.

Rytų Lietuva
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos išeivijoje užmojis, pra
sidėjęs prieš 25 metus, išleisti 
dokumentuotą, moksliškai pa
grįstą etnografinių Lietuvos sie
nų studiją, nepavyko. Tame ke
lyje buvo sutikta daug kliūčių 
iš VLIKo ir kaikurių mokslinin
kų. Taip ir prabėgo daug sugaiš
tų, nevaisingų metų. Lietuvos 
Tyrimo Institutas vos neišnyko. 
Jis 1967 m. persitvarkė. Prie jo 
buvo sudaryta Rytų Lietuvos 
komisija, vadovaujama dr. Al
girdo Budreckio.

Prie Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos veikiančio Rytų Lietu
vos Rezistencinio Sąjūdžio at
stovai — Kazys Veikutis, Vale
rijonas Šimkus, Algirdas Bud- 
reckis, Albertas Misiūnas, Kęs
tutis Miklas ir daugelis kitų pra
šė, ragino, maldavo VLIKą įvai
riais būdais pasirūpinti Lietu
vos rytnių-pietinių sienų studi
jos paruošimu ir jos išleidimu. 
Deja, visi prašymai nerado 
laukto atgarsio. 

metų. Buvo globojamas ir pri
žiūrimas kaip tėvas. Keletą me
tų sirgo, ir daug kartų teko pa
guldyti į ligoninę. Buvo vien
gungis, ir Jaloveckų šeima ne
turėjo su juo jokių giminystės 
ryšių. Visa Venecuelos lietuvių 
bendruomenė gėrėjosi tokiu 
kilniu gydytojo Algimanto ir 
Ritos Jaloveckų pasielgimu.

St. Jankauskas buvo pašarvo
tas ištaigingame laidotuvių biu
re. Palaidotas 1980 m. gegužės 
21 d. naujose kapinėse. P. p. Ja- 
loveckai jo laidotumėms išleido 
19.500 bolivarų (4.500 dolerių).

Kunigas Antanas Perkumas 
atlaikė gedulingas Mišias už mi
rusio vėlę ir atsisveikinimo kal
boje priminė velionies nuveik
tus darbus.

Ėmiausi iniciatyvos, kad būtų 
įamžintas Vilniaus kovotojo St. 
Jankausko vardas. Vainikų vie
toje rinkau aukas ir pasiunčiau 
Lietuvių Fondui, kad įrašytų jo 
vardą į rėmėjų eiles. Iš viso su
rinkta 2.930 bolivarų arba 681.- 
40 dolerių.

Ilsėkis ramybėje, brangus 
Stasy, mes Tavo vardą įrašėme 
mūsų bendruomenės veikėjų ei
lėse bei mūsų širdyse.

Čikagoje 1976 m. Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos suvažiavi
me buvo išrinkta nauja valdyba: 
pirm. dr. Jonas šalna, vicepirm. 
Zigmas Dailidka, vicepirm. Ka
nados reikalams Juozas Dilys, 
sekretorė Vanda Gasparienė, 
spaudos atstovas Valerijonas 
Šimkus, ižd. Donatas šukelis. 
Revizijos komisija: Juozas Le
kas, Juozas Truškūnas ir Jonas 
Vinciūnas. Suvažiavimas įgalio
jo pirm. dr. šalną ir valdybą, 
kad studija “Rytų Lietuva” bū
tų kiek galima greičiau paruoš
ta ir išleista. Veikalas pradžioje 
būtų leidžiamas lietuvių kalba, 
vėliau — ir anglų kalba.

Naujoji valdyba savo Įsiparei
gojimą kantriai vykdė. Dr. Al
girdas Budreckis, mirus dr. J. 
Puzinui, sutiko studiją “Rytų 
Lietuva” paruošti. Jam buvo 
duota laisvė pasirinkti bendra
darbius bei talkininkus. Iš tik
rųjų reikia džiaugtis, kad dr. 
Budreckis, vilniečių prašomas, 
suprato jų troškimus. Šis sudė
tingas darbas pareikalavo daug 
laiko, bet dr. A. Budreckis vei
kalą paruošė. Tikimasi, kad jis 
pasirodys š.m. spalio 9 d.

Kreipimasis Į vilniečius
’ VKLS pirm. dr. J. šalna pa

skelbė šį kreipamąsi:
Vilnietiškas kantrumas nugalėjo 

iki šiol Įvairias kliūtis, ir po 25 me
tų, surištų su visokiais sunkumais, 
etnografinis veikalas “Rytų Lietu
va” yra parašytas ir ruošiamas spau
dai.

Aš su visa centro valdyba esu dė
kingas Jums visiems, kurie prisidė
jo patarimais, paskatinimais ar ge
ru žodžiu, šis veikalas, kaip Jūs ge
rai žinote, yra mūsų prestižo ir dar
bo apvainikavimas. Jis yra nepa
prastai svarbus visai Lietuvai ir atei- 
nančiom kartom.

Aš kviečiu visus prie pačio did
žiausio mums skirto darbo. Centro 
valdyba prašo, kad surinktumėt kaip 
galima daugiau aukų ir prisidėtumėt 
prie šio veikalo išplatinimo. Dides
nės aukos padengs prenumeratą. 
Tuos, kurie aukotų virš $50.00, pra
šytumėm, kad rašytų čeki BALFo 
vardu, pažymint, kad pinigai skirti 
veikalo “Rytų Lietuva” išleidimui, 
tuomet aukotojai, gyvenantieji JAV, 
galėtų nurašyti aukojamą sumą nuo 
pajamų mokesčių.

Tikėdamas, kad bendru darbu mes 
atliksime didelę savo tėvynei paslau
gą, aš su visa centro valdyba lieku 
Jums nepaprastai dėkingas.

Štai kitas VKL S-gos pirm. dr. 
Šalnos kreipimasis į tautiečius.

VKL S-ga, suprasdama didelės 
svarbos reikalą išleisti Rytų ir Pie
tų Lietuvos etnografinę studiją, 
kreipiasi Į visus laisvojo pasaulio lie
tuvius ir prašo prisidėti prie šio 
mokslinio veikalo išleidimo.

Mūsų pietų ir rytų kaimynams be
sikėsinant j lietuviams prigimtinė- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Dešimt metų šis leidinys bu
vo šeštadieninės Toronto Mai
no n i o mokyklos metraščiu. 
Prieš kelerius metus Į jį įsijun
gė ir augštesnieji lituanistiniai 
kursai Toronte, o šiemet jo 
apimtis vėl prasiplėtė: Kana
dos lietuviu mokytojų suvažia
vimo nutarimu, “Mūsų Pasau
lis” nuo šio numerio yra jau 
apjungiantis visą lituanistinį 
Kanados švietimą. Jame daly
vauja dar vis be pertraukos vei
kiančios Toronto, Hamiltono, 
Montrealio, Londono mokyklos 
ir 1975 m. įsisteigusi Kalgario 
mokykla. Dalyvauja taip pat su
stojanti ir vis atsigaunanti Ota
vos mokykla, o Rodney ir St. 
Catharines mokyklos čia taria 
savo atsisveikinimo žodį.

Toronto mokyklai, kaip di
džiausiai iš jų, turinčiai moki
nių ir mokytojų maždaug tiek, 
kiek visos kitos kartu sudėtos, 
teisingai tenka beveik pusė vi
so leidinio, t. y. 70 iš 164 pus
lapių. Kiekvienas jų papuoštas 
viena ar keliomis nuotrauko
mis. Iš jų dvelkia mokinių ir 
mokytojų gyvenimas: klasėse, 
mokyklos kieme, iškilmėse, iš
vykose, o išleidžiamojo dešim
tojo skyriaus (šiemet išleista 
jau XX laida) kiekvienam bai
gusiam skirta nuotrauka. Šalia 
to, įdėti gana gausūs mokinių 
rašinėliai, pradedant ketvirtuo
ju skyriumi.

Hamiltono vysk. M. Valan
čiaus mokyklos, antrosios savo 
didumu, medžiaga išdėstyta pa
našiai kaip Toronto: vedėjo žo
dis, mokyklos gyvenimas vaiz
dais ir rašiniai. Atskiras straips
nis skirtas pagerbti mokytojai 
A. Mikšienei, dirbusiai mokyk
loje nuo pat jos įsteigimo — 
30 metų. Hamiltonas pasilaikė 
ir seną tradiciją, nuo kurios ki
tos mokyklos šiame leidinyje 
atsisakė: įdėjo dideles mokyklos 
rėmėjų fotografijas.

ATOSTOGOS ŠIA VASARA ONTARIO 
PROVINCIJOJE!
Kad jūsų atostogos Ontario 
vasarvietėse būtų dar malonesnės

Jei norite, kad jūsų atostogos Ontario provincijoje 
būtų tikrai malonios, turite gauti savo namuose ato
stogų vadovą "Ontario — yours to discover!" Jame 
rasite daugybę vasarinių mūsų provincijos grožybių, 
nurodytų pagal sritis ir kelius.

Taip pat gaunami ir kiti vadovai.
Kambariai. Ši knygelė duoda jums daug informa

cijų apie patalpas — kur apsistoti, kiek kainuoja ir 
kokie kambariai.

Stovyklavimas. Šioje knygelėje rašoma apie visas 
privačias ir provincines šalikelių stovyklavietes visoje 
provincijoje bei apie esamus jose įrengimus.

Laivyba. Daug jūrinių įrengimų su žemėlapiais 
specialių vandens kelių ir nurodymų ką pamatyti bei

Žvejonė ir medžioklė. Ontario tebėra viena geriau
sių vietų žvejoti ir medžioti. O vadovas nurodo kur.

Vasaros renginiai. Ontario provincijoje yra dau
gybė renginių, vertų pamatyti bei juose dalyvauti. 
Ši knygelė nurodo renginius, kurie įvyks birželio, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais.

Jei norite gauti betkurį šių leidinių, rašykite; 
Ontario Travel, Queen's Park, Toronto, M7A 2E5 arba 
skambinkite telefonu "collect":

416-965-4008

Larry Grossman,
Minister of
Industry and Tourism
William Davis, Premier

Ontario

Kitų mokyklų skyriai, reda
guoti panašiu stiliumi, yra žy
miai kuklesni ir užima mažiau 
vietos.

Augštesniesiem lituanisti
niam kursam Londone užsida
rius, vieninteliai likę yra Toron
te. Jų šių metų medžiaga, šalia 
vedėjo žodžio, imta iš tautoty
ros ir visuomenės mokslo sri
ties. Ilgesnes studijėles randa
me apie Rūpintojėlį (D. Čepai
tės) ir rūtą (Z. Prakapaitės). 
Įdomus pasiskaityti yra kolek
tyvinis darbas “Ką man reiškia 
Lietuva?”

Atsisveikina Rodney ir St. 
Catharines mokyklos, užsida
rančios dėl mokinių stokos. 
Rodney mokykla, veikusi nuo 
1953 m., užsidarė 1977 m., li
kus tik keturiem mokiniam. Be
veik visą laiką ją ant savo pe
čių nešė mokytojai V. Ignaitis 
ir J. Statkevičius. Su liūdesiu 
skaitome, kaip toji mokykla tu
rėjo kilnotis po privačius na
mus, ūkius, parapijų sales. St. 
Catharines mokykla veikė nuo 
1952 m. Ją ant savo pečių dau
giausia nešė mokytojos M. 
Gverzdienė ir St. Zubrickienė, 
Tėvų pranciškonu padedamos.

Leidinio pradžioj turim sen
saciją: Toronto mokyklos para
šytą Nijolei Sadūnaitei kalėdi
nį sveikinimą ir jos autentišką 
laišką — atsakymą. Įdėta Sadū- 
naitės nuotrauka, daryta 1979 
m. Sibire, ir atvirukų — seno
sios Vilniaus universiteto salės 
nuotrauka su autentišku įrašu: 
“Lietuva, Tėvyne mūsų, tu did
vyrių žemė”.

Leidinį gražiai suredagavo 
Toronto Maironio mokyklos ve
dėjas V. Bireta. Gaila, kad ne
beatsiliepė daugiau jau išnyku
sių mokyklų. Būtų gera, kad 
jos bent sekančių metų leidiny
je dalyvautų su savo paskutiniu 
žodžiu, kaip tai padarė Rodney 
ir St. Catharines. Liktų medžia
ga istorijai. A. R.

žiūrovai stebi lietuvių sporto žaidynes Detroite, kuriose dalyvavo ir Kanados liet, sporto klubai Nuotr. J. Urbono

Laisvės Olimpiada Toronte
Artėja ilgai planuota paverg

tų tautų “Laisvės Olimpiada”.
Ketvirtadienį, liepos 3, To

ronto ukrainiečių namuose, 
Bloor ir Christie gatvių sankry
žoje, įvyks olimpiados banketas, 
kuriame bus įteikti žymenys iš
kiliausiam lietuviui, latviui, es
tui, ukrainiečiui ir armėnui 
sportininkui. Vakarienė bus su
daryta iš visų penkių tautybių 
maisto derinio. Banketo kalbė
toju bus olimpiados garbės pir
mininkas brigados gen. Whita
ker, vienas pirmųjų Kanadoje 
pradėjęs Maskvos olimpiados 
boikoto akciją. Br. gen. Whita
ker yra Kanados olimpinės gru
pės komiteto pirmininkas. Ban- 
ketan kviečiami ir žymesnieji 
olimpiados rėmėjai: dr. Stewart 
Smith, Ontario liberalų partijos 

vadas, Ed Broadbent, NDP par
tijos vadas, Flora MacDonald, 
buvusi užsienio reikalų ministe- 
rė, Steve Paproski, buvęs spor
to ministeris, Nick Leluk, MPP, 
Bernard Newman, MPP, buvęs 
Kanados gimnastikos grupės 
treneris, dr. Jonas Žmuidzinas, 
Lietuvos konsulas Kanadai, dr. 
Upenieks, Latvijos konsulas ir 
Illmar Heinsoo, Estijos konsu
las. Taip pat yra sutikę būti rė
mėjais visa eilė Toronto miesto 
savivaldybės narių.

Penktadienį, liepos 4, įvyks 
olimpiados atidarymas. Olimpi
nę ugnį neš bėgikai iš Etobico
ke miesto rotušės į Etobico
ke Olympium stadijoną, kur bus 
uždegta žaidynių ugnis. Stadijo- 
nan žygiuos visų penkių tauty
bių atletai. Po trumpos įvadinės

programos įvyks visų penkių 
tautų kultūriniai pasirodymai.

šeštadienį, liepos 5, nuo pat 
ryto prasidės sportinės varžy
bos. Olimpiada yra gavusi ofi
cialų pripažinimą iš Ontario 
sporto tarybos. Taigi, jeigu šios 
olimpiados metu bus pasiektas 
koks nors rekordas, gaus oficia
lų Ontario pripažinimą ir bus 
įrašomas į Ontario knygą.

Po rungtynių, sekmadieni. 
Įvyks olimpiados uždarymo iš
kilmė, kurioje bus Įteikti visi 
medaliai. Taip pat įvyks ir olim
piados loterijos bilietų trauki
mas. Loterijos bilietai platina
mi per lietuvių atstovą finansų 
komitete Vidmantą Valiulį ir 
per olimpiados būstinę Toron
te 10 v. r. — 7 v. v.

Jau atspausdinti bilietai į vi-
sus olimpiados renginius liepos 
4-6 d. d. Bilietų kaina vienoda 
į vienos dienos ar visų trijų die
nų renginius: suaugusiems, per
kant bilietus iš anksto, $5.00, 
pensininkams $3.00, vaikams 
iki 12 metų — nemokamai. Bi
lietai į olimpiadą bus platinami 
per Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovus parapijose po kiekvie
nų Mišių tris sekmadienius — 
birželio 14, 22, 29 d. d. Bilietai 
į banketą platinami atskirai. 
Dėl bilietų galima kreiptis ir į 
olimpiados būstinę (1613 Bloor 
St. West, II augšte). Taip pat 
galima rašyti: 1980 Free Olym
piad, 1613 Bloor St. West, To
ronto, Ont. M6P 1A6.

Visų lietuvių parama reika
linga, kad sportininkų pastan
gos būtų sėkmingos.

Iš programos matyti, kad 
olimpiada bus įdomi visiems — 
jaunimui ir vyresniesiems. Atei
kime visi!

Sportas, deja, šiuo metu yra 
surištas su politika ryšiumi su 
sovietų invazija Afganistane ir 
kituose kraštuose. Visos pen
kios olimpiadoje dalyvaujan
čios tautybės yra nukentėjusios 
nuo panašios sovietų akcijos. 
Šių tautų sportininkai, dalyvau
jantys tarptautinėse olimpiado
se, negali parnešti laurų savo 
kraštan po savo vėliava ir turi 
atiduoti juos Sovietų Sąjungai 
— jų grobikui. Yra žinoma, kad 
per olimpiadą Montrealyje treč
dalis visų Sovietų Sąjungos me
dalių buvo laimėta sportininkų 
iš pavergtų tautų, kurios negali 
siųsti komandų savo vardu. Įvy
kiai Afganistane padeda visuo
menei pabrėžti mūsų tautų būk
lę. Dėlto svarbus yra visų soli
darumas ir dalyvavimas, kad 
šių penkių tautybių olimpiada 
atkreiptų plačiosios visuomenės 
dėmesį.

Kad lietuvių dalis būtų sėk
minga, reikia ir lėšų. Jų telki
mų rūpinasi Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Toronto apylin
kės valdyba, vadovaujama pir
mininkės Ramūnės Sakalaitės- 
Jonaitienės. Visuomenė ragina
ma per Toronto apylinkės val
dybą prisidėti aukomis, kurios 
padengs įvairias išlaidas.

Gabija,
Informacijos komitetas

Visi dalyvaukime 
Laisvės Olimpiadoje 
liepos 4*6 dienomis 

Etobicoke 
Centennial Parke

V t



Toronto “Gintaro” 25-rių metų sukakties iškilmėje kalba pirmoji jo mokytoja A. LICKŪNAITĖ-MILIENĖ, dabar 
gyvenanti Kalifornijoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Romanas "Po ultimatumo”
"Draugo" premiją laimėjusi J. Kralikausko knyga

VYTAUTAS A, JONYNAS

Kai atklydo pirmasis praneši
mas, jog šių metų “Draugo” ro
mano premiją (bene penktą) nu
siraškė rašytojas Juozas Krali- 
kauskas, tikriausiai žmonės pa
sitiko tą žinią be didesnės nuos
tabos. Ką gi. visi žinom auto
riaus darbštumą bei pajėgumą. 
Neužginčijamai Įsitvirtinęs isto
rinio romano terene, susiradęs 
savitą braižą, jis eilę metų džiu
gino skaitytoją savo spalvin
gom, neužkankinto piešinio 
praeities reginių freskomis. 
Mindauginė trilogija, vėliau 
“Tautvilą”, “Mažvydas” pasižy
mėjo stiliaus žiežirbom bei žo
džio puošnumu. Tiesa, kaikurios 
autoriaus priemonės, kaip pvz. 
pernelyg gausus vidinio mono
logo naudojimas, dialogai su 
Įvairiais paukšteliais, ėmė ilgai
niui dvelkti manierizmu. Nežiū
rint to, autoriaus dovana istori
nių figūrų pagalba perteikti vi
suotinius žmogiškuosius kon
fliktus teikia jo veikalams ne
meluotą didingumą, poringinį 
koloritą.
vtšį kartą skaitytojam staigme
na buvo ta, kad, kaip rodo ro
mano pavadinimas “Po ultima
tumo”, Kralikauskas padarė po
sūkį į mūsų kraugeriško am
žiaus tematiką. Palikęs nuoša
liai tolimų istorijos epochų me
ninę rekonstrukciją, klastų bei 
apgaulių pasaulį, supusį kuni
gaikščių, didžiūnų, dignitorių, 
rikių, krivių, žynių buitį, — jis 
ryžosi vaizduoti mažų žmonelių 
gyvenimą, ant kurių galvų už
virto karo audros. Pasuko tuo 
pačiu į gerokai nuganytu ražie
nų plotus, nes šiuos įvykius, jei 
ne dvasinius lūžius, yra vaizda
vęs nepaprastai didelis rašytojų 
būrys. Kiekvienam buvo aišku, 
kad šis siužetas pareikalaus iš 
rašytojo išskirtinio psichologi
nio įžvalgumo, žodžio taupumo 
bei kompozicinio įvairumo. Ar 
jų esama? .

Pažymėkim negaišdami, kad 
jau pats pavadinimas kiek klai
dinantis. Kodėl Kralikauskas 
naudoja vienaskaitą, kai mūsų 
kraštą yra ištikę net trys ulti
matumai. Galima būtų ginčytis, 
bet istorijos perspektyvoje pa
čiu skaudžiausiu atrodytų buvo 
pirmasis — lenkų ultimatumas. 
Jis pirmas “giesmę nulaužė”, 
nes tauta iš vidaus kapituliavo. 
Iki šiol lietuviui nejauku darosi 
vaikštinėjant Graikijos gatve
lėm, nes viena jų vadinasi Spa
lio 28-sios, primenanti, kad tą 
dieną graikai išdrįso tėkšti NE 
Musolinio legijonieriams. Taip 
jie ir vadina tą dieną “Ne” die
na. Kralikauskui šis pirmasis 
ultimatumas neegzistuoja, ly
giai kaip ir vėliau ištikęs mus 
vokiečių ultimatumas. Tautos 
gyvastį palaužusiu įvykiu jis lai
ko sovietu ultimatumą, gen. Vit
kausko išdavystę, pagaliau na- 
cių-sovietų sandėrį.

Protarpiais romanas “Po ulti
matumo” atrodo grynai publi
cistiniu rašiniu, skirtu pavaiz
duoti, teisingiau, priminti skai
tytojui didžiųjų kaimynų klas
tas. Kaip bebūtų, jau vien pa
vadinimas verčia jį volens no
lens skelti kūrinį perpus. Pa
vaizduoti gyvenimą prieš oku
paciją ir po jos. Nors jis bando 
“ežiuko scena” pasakyt skaity
tojui esą lietuvio prigimtis yra 
tokia, kad jis instinktyviai prie
šinasi smurtui, deja, iš vęikėjų 
veiksmų bei poelgiu tos sąmo
ningesnės rezistencijos nepati- 
riam. Pagrindinė apysakos gai
da yra verksmingas tonas, Įvai
rių priešu nedorybių išvardini- 

mas, penktosios kolonos veiks
mų suminėjimas. Ne tik auto
riui nepavyksta meniškiau at
skleisti dvasinių lūžių, trauma- 
tizmų, ištikusių ramius krašto 
gyventojus, bet ir pažintine 
prasme jo atliktas fono piešinys 
ypatingai blankus, oficiozinis. 
knygiškas. Jau nekalbant apie 
V. Ramono “Kryžius” ar “Dul
kes raudoname saulėlydyje”, 
net ir J. Gliaudos “Agonijoj” 
ar R. Spalio “Rezistencijoj” bei 
įvairiose memuarinėse knygose, 
pasirodžiusiose šiapus ir ana
pus, — rastumėm kur kas lakes
nius tos epochos “garų” pavaiz
davimus.

Bendra Kralikausko romano 
linija — chronologinis įvykių 
atpasakojimas. Vaizduodamas 
savo negausių personažų liki
mus, jis knygos pabaigoj nuke
liauja iki išeivijos gyvenimo 
Amerikoj. Taigi kompoziciniu 
atžvilgiu romano struktūra ne
sudėtinga. Ją išpučia įterptas 
gimnazistiškas dienoraštis. Tar
si autorius negalėjo atsispirti vi
dinio monologo pagundai. Gal 
Kralikauskui tai atrodė priemo
nė pateikti savotišką “flash
back” i nepriklausomybės die
ni! nerūpestingą skaidrybę, bet 
tas per 50 puslapių Įtarpas nie
kuo romano vertės nepakelia.

Daugių daugiausia skaityto
jas praregi, kad paauglių gy
venta anapus suaugusių pasau
lio. flirtuota, vaikščiota i vaka
rėlius bei kinus. Stilistiškai nė 
kiek neapšvarintas, tekstas gal 
ir atskleidžia jausmų kunku
lus, bet nedaugiau. Niekur Kra
likauskas nepriartėja prie gim
nazistiškos (tokios nostalginės 
kaikam) buities pavaizdavimo, 
kurį aptinkam, sakysim, B. Pū- 
kelevičiūtės “Aštuoniuose la
puose”. Tiesa, to dienoraščio

PARUOŠTA "RYTŲ LIETUVA"
(Atkelta iš 6-to psl.) žymaus vilniečio muziko Juliaus

mis teisėmis nuo neatmenamų laikų 
priklausomas teritorijas, mums yra 
gyvybinis reikalas atmesti jų kėslus 
ir paruošti pasaulio mokslininkų, 
politikų ir visuomenininkų opiniją 
mums palankia prasme.

Tam reikalui yra sukoncentruota 
eilė mokslinių jėgų, kaip prof. Pu
zinas, prof. Ivinskis, prof. Biržiška, 
prof. Ochmanski (lenkas), dr. Gim
butas ir kiti, vadovaujant dr. Algir
dui Budreckiui.

Veikalas yra ruošiamas ateities 
kartoms palengvinti nustatymą atsi
kuriančios Lietuvos rytų ir pietų 
sienų. Tikėdamas, kad Jūs paremsite 
šį svarbų reikalą pinigine auka, iš 
anksto dėkoju. Aukas malonėkite 
siųsti Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdybos sekretorei 
adresu: Vanda Gasperienė, 2243 W. 
71 Street, Chicago, Ill., 60636, USA.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
vardu dar kartą tariu vilnietiškų 
ačiū.

Numatytas veikalo tiražas — 
1500 egz. kietais viršeliais. 
Spausdinimas kainuos apytik
riai $7000-8000, įrišimas $3000- 
4000. Atskiros knygos kaina nu
matoma $15.00. Aukų ir prenu
meratos reikalu prašoma kreip
tis į Vandą Gasperienę. Ji yra

LITUANUS 
FONDAS 

(Lituanus Foundation)

kviečia visus JAV-se ir Ka
nadoje universitetus baigu
sius tuoj po tautinių šokių 
šventės (liepos 6 d.) susi
rinkti Čikagos Amfiteatro 
garbės sevčių susitikimo vie
toje trumpam susitikimui. 

pagalba autorius primena skai
tytojui, kad Lietuvos vokiečių 
tarpe būta labai nesimpatiškų 
piliečių. Veltui tačiau jieškotu- 
mėm kokios nors pastangos 
žvilgtert į tai, kodėl jie tapo lie
tuvių nedraugais.

Iš viso psichologinio gylio ro
mane ne kažinkiek, jei neskai
tyti groteskiško Igno Valio pa
vyduliavimo knygos pabaigoj. 
Pagrindinių ■ personažų knygoj 
nedaug. Du buvę mokytojai ir 
pamaiva Salomėja-Lomė. Visi 
jie labai neryškūs, schemiški, 
pranyksta ir vėl atsirandą vei
kalo eigoj, vis tokie pat neaiš
kūs, bekraujai. Tiesa, autorius 
nepagaili tiršto dažo vaizduoda
mas tu “nabagu” kankynę išei
vijoj, žūstant “žeminančiuos in
teligentą darbuose”. Deja, kaž
kodėl jo aimanos skaitytojo ne
įtikina. Ypatingai dirbtinė yra 
Igno Valio hamletiško drasky- 
mosi su kaukole scena. Jei jau 
autoriaus norėta būtinai pabrėž
ti, kad emigracijos buitis, vie
natvė, didmiesčio košmaras ga
li privesti išeivi prie nervinio 
sutrikimo, galėjo jis sugalvoti 
kiek įtikinamesnes scenas, negu 
tvatinimą iš pasalų prie varte
lių.

Knyga ...užbaigiama sakiniu:
“. . . Jonas Dainys užsikniau

bė ir susiėmė rankomis galvą”.
Maždaug taip pat pasielgia ir 

skaitytojas, pravaręs 188 
“Draugo” premijuoto romano 
puslapius. Nenorom jam ding
teli mintelė: o kokio gi lygio 
turėjo būti Kralikausko varžo
vų rašiniai?

Juozas Kralikauskas, PO ULTI
MATUMO. Premijuotas roma
nas. Viršelį niešė Marytė Barz- 
džiūtė. Lietuviškos Knygos Klu
bas. Čikaga 1980 m., 188 psl. Kai
na — $7.00.

Siniaus, Sibiro kankinio, pusse
serė Vanda Siniūtė.

Prašyčiau visus lietuvius pa
remti išleidimą “Rytų Lietuvos” 
veikalo. Prisiminkime, kad ko
va Rytų Lietuvoje dėl jos lais
vės nėra baigta, kad lietuvis ten 
kenčia svetimą jungą.

Atsiųsta paminėti
Novalis, HIMNAI NAKČIAI. Ver

tė Alfonsas Tyruolis. Iliustracijos 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Išlei
do M. Morkūnas. Chicago 1979 m., 
79 psl.

METMENYS, trimėnesinis žurna
las, 1980 m., 39 nr. Kūryba ir anali
zė. Redaktorius — Vytautas Kavolis. 
Administratorė — Marytė Paškevi- 
čienė, 3308 W. 62nd Pl., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Numerio kaina — 
S3.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 
ATSIMINIMAI. Spaudai paruošė a.a. 
Jonas Račkauskas (1903-1979), reda
gavo J. A. Račkauskas, Ph.D. Išleido 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
su dr. Jono ir dr. Aldonos Juozevi- 
čių parama. Čikaga 1980 m., 295 psl. 
Užsakymus siųsti: Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60630, USA. 
Kaina su persiuntimu — $13.00 JAV.

TĖVYNĖS SARGAS,. 1980 m. 1 nr. 
Straipsniai: K. Bartkus, Politika ir 
moralė; Vyt. Bagdanavičius, Braz
džionio ištikymbė savo, tautos ir Die
vo dvasiai; J. Varnas, Kad nenueitų 
į šunkelius; P. Balčiūnas, Lietuvos 
švietimas istoriniuose rėmuose, P. 
Miškinis, Praeities nelaimių fone, 
Marija Pėteraitienė, Amerikos opti
mizmas ir demokratija ir kt. Redak
torius — Petras Maldeikis. Admi
nistratorius — Antanas Balčytis, 
6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.
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Norberto Lingertaičio parodoje Toronte — Mississaugoje

A. TAMOŠAITIS
/d KULTINĖJE VEIKIOJE

TRADICINĖS POEZIJOS DIENOS “POEZIJOS PAVASARIO-80” ren- 
Čikagoje Kazio Bradūno iniciatyva giniai įvyko gegužės 30 — birželio

Dailė žmonijos istorijoje pa
sireiškė labai įvairiomis šako
mis: tapyba, skulptūra, grafika, 
keramika, mozaika, audiniais, 
medžio bei metalo dirbiniais ir 
t. t.

Dailininkas Lingertaitis Ana
pilio parodoje išstatė gegužės 
31 — birželio 1 d. d. auksaka
lystės dirbinius, nukaltus bei iš
graviruotus iš sidabro arba su
jungtus gintaro gabalais.

Auksakalystė, kaip taikomo
sios dailės sritis, yra daugelio 
tūkstančių metų senumo. Pri- 
mintina, kad pernai Toronte su
rengtoje egiptiečių meno paro
doje iš 1350 m. prieš Kristų 
matėsi nemažai auksakalystės 
papuošalų. Visais amžiais, ypač 
augštojo luomo moterys, puoš
davosi menininkų darbo aukso 
bei sidabro karoliais, apyrankė
mis, žiedais, segėmis, karūno
mis. Į tauraus metalo dirbinius 
dažnu atveju įmontuojami 
brangakmeniai. Romėnų laikais 
vyrų karių apsiaustai buvo su
kabinami puošniomis metalo se
gėmis.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo auksakalystės meninin
kų, nes nebuvo ir rinkos tai dai
lės šakai. Išeivijoje jau esama 
keleto lietuvių dailininkų, besi
verčiančių metalo papuošalų ga
myba. Norbertas Lingertaitis 
atsivežė iš Bostono keliasdešimt 
kaklo papuošalų, karolių, apy
rankių, žiedų, segių, dekoraty
vinių ornamentų-kryžmų ir gin
taro gabalų, meniškai įjungtų į 
sidabro dirbinius. Jis yra tikras 
tos srities menininkas. Papuo
šalų formos elegantiškos, este
tiškai išbalansuotos, teikiančios 
žiūrovui lengvumą. Tų sidabri
nių papuošalų paviršiaus rupu
mas paįvairintas iškalinėjimu, 
įgraviruotais ar įspaustais orna
mentais, įvairiais iškilimais ar 
įdubimais. Karolių ir kitų kak
lo papuošalų grandinėlės paties 
menininko nukaltos, išlanksty
tos, suvytos. Kaikurie sidabro 
dirbinėliai nublizginti, o kiti ok-

Makslinė konferencija
S. m. birželio 5-8 dienomis 

Amerikos sostinėje Įvyko sep
tintoji AABS (Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies) konferencija, į kurią suva
žiavo visa eilė mokslininkų, be
sidominčių Baltijos kraštų klau
simais. Konferencija, kuri ren
giama kas dveji metai, buvo su
rengta sename jėzuitų įsteigta
me Georgetown universitete. 
Akademikų ir svečiu atvyko ne 
tik iš Šiaurės Amerikos, bet ir 
iš penkių ar šešių Europos kraš
tų. Nors dauguma paskaitinin
kų ir dalyvių buvo lietuviai, lat
viai, estai, netrūko ir žymesnių 
kitataučių mokslininkų.

Programa buvo labai plati. 
Kadangi tuo pačiu metu vyko 
keletas sesijų, nebuvo Įmano
ma visko išklausyti. Diskusijos 
ir paskaitos apėmė šias sritis: 
bibliografiją, archeologiją, švie
timą, istoriją, lingvistiką, litera
tūrą, tautosaką ir mitologiją, 
sociologiją ir politinius moks
lus.

Iš baltiečių istorijos, pavyz
džiui, gan didelis dėmesys buvo 
skiriamas Hitlerio ir Stalino 
okupacijų laikotarpiams. Nors 
buvo kalbama apie politinius, 
demografinius, ekonominius 
reiškinius, didžiausią įkarštį su
kėlė, kaip ir visuomet, diskusi
jos apie žydus.

Literatūros sesijose buvo na
grinėjami ne tik atskirų rašyto
jų darbai, bet ir literatūros kri
tika sovietinėje sistemoje. Daug 
informacijos buvo pateikta apie 
bibliografinius ir kitos rūšies 
šaltinius jieškantiems medžia
gos apie Baltijos tautas.

Tris dienas buvo gvildenamos 
ir kitos įvairios temos: nepri
klausomybės laikais ir šiuo me
tu veikiančios baltiečių studen
tų organizacijos; senovės ginta
ro prekyba ir naujausi archeo
loginiai kasinėjimai; pritaiky
mas naujų priemonių kalbos

“Merkelis 
Giedraitis" - ;

i nauja knyga apie šį didvyrį ir Ii 
jo nuostabius laikus; gaunama j; 
pas platintojus ir tiesiai iš !

I; leidyklos: H
Amberland Publishing Co., f 

1813 Larchwood Ave., !;
Troy, Mi. 48084. • L.

I; Kaina: $7.00 minkštais virše- “ 
I; liais, $11.00 — kietais. E

siduoti — lyg ir susendinti, su
teikiant antikinį paviršių.

Lingertaitis savo auksakalys
tės dailėje yra linkęs į miniatiū
rinę kūrybą. Kiekvienas jo dir
binėlis nepaprastai kruopščiai 
išbaigtas. Parodoje matėsi lan
kytojų, kurie net nenorėjo tikė
ti, kad tai rankų darbai.

Lietuviams dailininkams me
talo papuošalų sritis yra dėkin
ga dirva, nes mūsų muzėjai turi 
daug surinkę priešistorinių 
bronzinių, sidabrinių ir geleži
nių drabužių papuošalų, kurie 
buvo atrasti piliakalniuose, sen
kapiuose. Jų pavyzdžiai išspaus
dinti serijos “Lietuvių liaudies 
menas” leidinyje “Senovės lie
tuviu papuošalai” (Vilnius, 
1958-1966).

Dail. Lingertaitis vienam ki
tam sidabro papuošalui suteikia 
lietuvišką, t. y. archeologiniu 
laiku forma bei ornamentą. Tai 
labai sveikintina kūrybinė savy
bė, nes tie mūsų senoviški pa
puošalai ne tik gulės mažėjų 
lentynose, bet ir bus tęsinys 
naujoje lietuvių tautodailėje.

Kita teigiama dailininko sa
vybė — jis plačiai panaudoja 
gintarą, jungdamas su sidabro 
dirbiniais. Jis parodo gintaro 
gabalus, kaip brangakmenius, 
juos apkabindamas sidabro or
namentu. nuleisdamas kaboti 
grandinėle, įmontuodamas i žie
dus ir t. t. Parodoje buvo ir ke
letas sidabrinių kryžmelių - sti
lizuotos saulės pavidalų stalo 
papuošimui.

Norbertas Lingertaitis yra 
jaunas menininkas, atkeliavęs 
iš Lietuvos 1958 m., studijavęs 
ir baigęs Bostono Vesper 
George meno mokyklą ir New 
England konservatorijos daina
vimo klasę. Dailininkas vra lai
mėjęs keletą amerikiečių kon
kursinių premijų ir surengęs 
auksakalystės parodas: Čikago
je, Los Angeles, Montrealyje, 
Niujorke, Worcesteryje, Hart
forde, Toronte.

Parodą Anapilyje surengė ir 
globojo Anapilio Moterų Būre
lis, kurio pirmininkė yra Danu
tė Garbaliauskienė.

mokymui išeivijoje; nusiginkla
vimo, energijos krizės ir aplin
kos teršimo reikšmė Baltijos 
tautoms ir t. t. Nors didesnę da
li klausytojų sudarė latviai ir 
estai, tačiau lietuvių mokslinin
kų, jaunesnių ir vyresnių, daly
vavo gana daug.

AABS per praėjusius kele
rius metus yra išaugusi į stiprią 
ir reikšmingą organizaciją, ska
tinančią bei remiančią moksli
nius tyrinėjimus ir studijas apie 
tris Baltijos kraštus. Jos narių 
suvažiavimus b e i leidžiamą 
“Journal of Baltic Studies” ver
tina ne tik baltiečiai, bet ir pla
tesnė mokslininkų visuomenė. 
Lauktina didesnė parama ir su
sidomėjimas iš lietuvių visuo
menės. *

Kristina Parėštytė

DABAR ANGLIŠKAI!
(NOW IN ENGLISH!)

UNDER THE SWORD OF 
DAMOCLES, the novel by Ana
tole Kairys, translated from Li
thuanian by Nijolė Gražulis, 
published by the Lithuanian 
Literary Associates.

“A. Kairys creates such an un
common dramatic situation as only 
noted French tragedian Pierre Cor
neille (1606-1684) was capable of 
contriving. The author may well be 
proud of this”.

DR. JONAS GRINIUS,
“Draugas”, August 19, 1978

“The award commission did not 
err in selecting this novel”.

REV. J. PRUNSKIS, 
“Laiškai Lietuviams”, 
June, 1978.

UNDER THE SWORD OF 
DAMOCLES won for its author 
the annual “Draugas” (Lithua- 
nian-language daily in Chicago) 
Novel contest in 1978 and had 
two printings that same year. 
The 251 hard-cover pages, $10 
inch postage. Order: Lithuanian 
Literary Associates, P.O. Box 
42837, Chicago, Ill. 60642.

Lietuvių Literatūros Bičiuliai 
prašo jūsų talkos: užsisakykite 
sau ir savo vaikams, kurie ne
bekalba lietuviškai, pasiūlykit 
ar dovanokit savo kaimynams, 
draugams svetimtaučiams; tegu 
visi sužino kaip lietuviai geibė
jos ir padėjo Lietuvos žydams 
Hitlerio okupacijos metais.
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2 d.d. Jie buvo pradėti gėlių padėji
mu ant S. Nėries kapo Kauno istori
jos muzėjuje. Oficialus atidarymas 
įvyko Palemone, ant Kauno marių 
kranto. Aukurą uždegė šios šventės 
laureatas P. Palilionis, laimėjęs Kau
no miesto vykdomojo komiteto prizą 
už eilėraščių rinkinį “Mažosios poe
mos”. Vilkaviškio rajono S. Nėries 
kolchozo prizas už geriausius eilėraš
čius kaimo tematika buvo įteiktas V. 
Rudokui. K. Korsaką už rinkinį 
“Lapkritys” apdovanojo Kauno dirb
tinio pluošto gamykla. Pagerbta bu
vo ir jauniausia “Poezijos pavasario- 
80” debiutante D. Dubickaitė. Savo 
eilėraščius skaitė Lietuvos poetai ir 
svečiai, kurių eilėse buvo leningra
diečiai V. Azarovas, S. Botvinikas ir 
M. Borisova. Sekančiomis dienomis 
poetų grupės lankėsi Joniškyje, Ža
garėje, Kybartuose, Vilkaviškyje, S. 
Nėries tėviškėje, Kaliningrado sri
ties Nesterovo rajone. Baigminis 
poezijos vakaras buvo surengtas pa
veikslų galerija paverstoje Vilniaus 
katedroje. Įvadinį žodį jame tarė 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos valdybos 
pirm. A. Maldonis. Programon buvo 
įtraukti poezijos posmai, dainos, var
gonų muzika. Geriausio skaitovo pri
zą iš Vilniaus miesto kultūros valdy
bos gavo Vilniaus dramos teatro ak
torius L. Noreika. Vilniaus radijo 
matavimo prietaisų gamyklos prizą 
už eilėraščių vertimus iš rusų kalbos 
laimėjo poetė J. Vaičiūnaitė, išvertu
si leningradietės O. Bergolec poezi
jos knyga “Blokados kregždė”.

TRADICINIS KINO MĖGĖJŲ 
FESTIVALIS “Kauno pavasaris 80”, 
surengtas jau 12-tą kartą, tapo tarp
tautiniu, nes jame dalyvavo ir mė
gėjiškų filmų kūrėjai iš Lenkijos, 
buvo parodyta pora Suomijos kino 
mėgėjų darbų. Kauniškis festivalis 
nėra konkursinio pobūdžio: skiria
mi tik du prizai — žiūrovų ir rengė
jų. Pastarasis buvo įteiktas Lenki
jos atstovams už visą jų filmų pro
gramą. Žiūrovų prizą laimėjo Kauno 
liaudies kino studijos “Banga” fil
mas “Bloga tėvelio nuotaika”, su
kurtas S. Ulevičiaus ir D. Sadausko.

PEDAGOGINIS VILNIAUS INS
TITUTAS dešimtą kartą surengė fes
tivalį “Dainuokime liaudies dainas”. 
Šiemet su ukrainiečių liaudies daino
mis jame dalyvavo studentai iš Luc
ko ir Minsko, su rusų dainomis — 
svečiai iš Kaliningrado. Vieną gra
žiausių programų visada paruošia 
instituto studentai lituanistai, į savo 
eiles įjungdami ir dėstytojus. Šie
met jie atliko rugiapjūtės pabaigtu
ves su visais papročiais ir dainomis. 
Festivalyje dalyvavo ir etnografi
nis instituto ansamblis.

DVI SAVAITES GRUZIJOJE IR 
ARMĖNIJOJE gastroliavo simfoni
nis Vilniaus filharmonijos orkestras 
su dirigentais J. Domarku ir M. 
Dvarionaite, Vilniaus operos sol. G. 
Kaukaite. Į išvykos repertuarą buvę 
įtrauktos P. Čaikovskio, B. Martinu, 
J. Bašinsko simfonijos, S. Rachma- 
ninovo “Rapsodija N. Paganinio te
ma”, simfoninė M. K. Čiurlionio 
poema “Miške”, J. Strausso valsai, 
D. šostakovičiaus fragmentai iš mu
zikos kino filmui “Gylys”, G. Bizet 
— R. Ščedrino “Carmen siuita”, 
operų arijos.

IX-JOJE JAUNŲJŲ FOLKLO
RISTŲ KONFERENCIJOJE Lenin
grade dalyvavo muzikologai, filolo
gai ir choreografai. Lietuviams jo
je atstovavo Vilniaus konservatori
jos dėstytojai A. Karaška ir Z. Kel- 
mickaitė. A. Karaška skaitė praneši
mą “Lietuvių liaudies instrumenti
nės muzikos ir instrumentarijaus in
terpretacijos problemos etnografi
niuose ansambliuose”, Z. Kelmickai- 
tė — “Lietuviu folkloriniai etnogra
finiai ansambliai ir nūdiena”.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUOSE 
gegužės 14 d. vilniečiai susitiko su 
filmų režisorium ir scenaristu Vy
tautu Žalakevičium, šiemet mininčiu 
amžiaus penkiasdešimtmetį. Su Lie
tuvos kino studija jis yra sukūręs fil
mus “Adomas 'nori būti žmogumi”, 
“Vienos dienos kronika”, “Niekas 
nenorėjo mirti”. Pastaruoju metu 
dirba “Mosfilmo” studijoje Maskvo
je. čia jam tarptautinio Maskvos fes
tivalio aukso prizą laimėjo filmas 
“Tas saldus žodis — laisvė”, susietas 
su revoliuciniais įvykiais P. Ameri
koje. Garbinamas ir kitas jo filmas 
“Kentaurai”. Šiuo metu V. Žalakevi- 
čius “Mosfilmo” studijoje režisuoja 
filmą pagal A. Čechovo “Nežinomo 
žmogaus istoriją”, o Lietuvos kino 
studijai yra parašęs scenarijų “By
la atidedama dėl senaties”, susietą 
su Pirčiupiu tragedija.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
dramos fakultetas gyveniman išlei
do XXll-ja jaunųjų aktorių laidą. Jo
je yra 12 busimųjų aktorių. Diplo
miniai jų spektakliai buvo parodyti 
Vilniaus rusų dramos teatre. Diplo
mantai vilniečiams suvaidino pagal 
A. Čechovo apsakymus ir vodevilius 
paruoštą spektaklį, S. Mrožeko pjesę 
“Serenada", Dž. Golsvorčio “Džoją”, 
keturias noveles apie meilę, surengė 
koncertą. Novelių spektaklį paruošė 
Vilniaus rusų dramos teatro rež. I. 
Petrovas. Visi šie diplomantai — 
docentės A. Savickaitės auklėtiniai. 
Rudenį jie visi bus įjungti į Vilniaus 
rusų dramos teatrą. Lig šiol jaunie
ji lietuviai aktoriai darbą gaudavo 
lietuviškuose dramos teatruose. Da
bar jie turės vaidinti rusų kalba atė
jūnams. y. Kst

buvo surengtos gegužės 30 — 31 d.d. 
Jaunimo Centro kavinėje. Pirmasis 
vakaras buvo skirtas K. Donelaičio 
200 metų mirties' sukakčiai. Po įva
dinio kun. P. Dauginčio, S.I, žodžio 
paskaitą apie K. Donelaičio gyveni
mą, jo “Metus”, vokiškus eilėraščius, 
pasakėčias ir jo paliktus laiškus skai
tė lituanistiką Illinois universitete 
dėstanti M. Saulaitytė-Stankuvienė. 
Pertraukos metu K. Bradūnas primi
nė vakaro dalyviams, kad dr. M. 
Morkūno leidykla ką tik išspausdino 
Kazio Jakubėno “Eilėraščius iš Vil
niaus kalėjimo”. Jų autorius, artimas 
P. Cvirkos, K. Korsako, A. Venclo
vos, J. Šimkaus bičiulis, buvo suim
tas, sumuštas ir 1950 m. sausio 8 d. 
naktį paliktas mirti sniege be drabu
žių. Jo neišgelbėjo minėtieji kom
partijos garbintojai. Po pertraukos 
ištraukas iš K. Donelaičio “Metų” 
skaitė čikagietis aktorius Algiman
tas Dikinis. Sekančios dienos vakaro 
programoje dalyvavo poetai: iš 
Muencheno atskridusi Eglė Juodval
kytė, Julija švabaitė-Gylienė, Aloy
zas Baronas, Vitalija Bogutaitė-Keb- 
lienė, Liūne Sutema-Katiliškienė ir 
Kazys Bradūnas. Dėl ligos iš Kleve- 
lando negalėjo atvykti Balys Augi
nąs. Kelis jo eilėraščius iš paskutinio 
rinkinio “Giesmės žydėjimo metas” 
skaitė K. Bradūnas. Dalyvaujantys 
poetai programon įsijungė su naujau
siais savo posmais. Iš jų išsiskyrė 
humoristas A. Baronas, išeivijos ak
tualijoms panaudojęs donelaitišką 
stilių. Vakarą K. Donelaičio temati
kos eilėraščiais užsklendė K. Bra
dūnas, priminęs, kad velionies būrų 
poeto palaikai vėl ilsisi atstatytoje 
Tolminkiemio šventovėlėje. Ypač 
įspūdingas buvo K. Bradūno eilėraš
tis apie karstan atsigulantį K. Done
laitį, jame žadantį laukti savo kraš
to ir visos Lietuvos prisikėlimo.

TRADICINIS DRESDENO MUZI
KOS FESTIVALIS R. Vokietijoje ge
gužės 24 d. buvo pradėtas naująja 
kompoz. prof. Remerio Kunados kan
tata “Metai”, įamžinusia šį K. Done
laičio kūrinį. Dviejų dalių kantatoje 
pasakojimą apie gamtą atlieka Dres- 
deno vaikų choras, paties K. Done
laičio pamokymus būrams — žymiau
sias R. Vokietijos tenoras Peter 
Schreyeris. “Metų” kantaton taipgi 
yra įjungti poetai bei rašytojai — 
J. Bobrowskis, F. G. Klopstockas ir 
J. G. Herderis. Taikos ilgesį ryškina 
pirmieji du, o J. G. Herderis savo 
surinktom “Tautų dainom” lyg ir 
patvirtina bendrų pastangų reikalin
gumą, kai tuo tarpu K. Donelaitis 
kalba apie pavasario grožybes, ru
dens gėrybes, žmonių darbus. J. Bo- 
browskio “Balsui” esąs skirtas mote
tas, F. G. Klopstocko “Atsiplėšimui” 
— muzikinė odė. “Metams” esanti 
panaudota kantatos forma, įrėminta 
orkestro muzikon. Anksčiau prof. R. 
Kunada yra sukūręs operą apie K. 
Donelaitį, kurios libretui yra panau
dotas J. Bobrowskio romanas “Lie
tuviški fortepijonai”. ' ,

BIRUTĖ M. F. GALDIKAS, profcA 
soriaujanti New Mexico universitete,’ 
yra pagarsėjusi savo tyrinėjimais 
orangutangų gyvenimo Borneo salo
je, Indonezijoje. Daugelyje miestų ji 
yra skaičiusi paskaitas, iliustruotas 
skaidrėmis. Žurnalas “National Geo
graphic” 1980 m. birželio numeryje 
išspausdino jos straipsnį “Living 
With The Great Orange Apes”, iliust
ruotą nepaprastai geromis spalvoto
mis nuotraukomis, padarytomis jos 
vyro Rod Brindamour.

ČIKAGOS VAIKŲ IR JAUNIMOV 
TEATRAS birželio 1 d. Jaunimo 

, Centre suvaidino du spektaklius: Ja
ninos Degutytės “Avinėlį Beragėlį” 
ir Violetos Palčinskaitės “Prašom ty
los!” Pirmąjį režisavo . Laima Raste- 
nytė-Lapinskienė, antrąjį — Darius 
Lapinskas. Vaikų teatro spektaklis 
“Avinėlis Beragėlis” buvo paįvairin
tas dainomis ir baletu. Šios pasakos 
pagrindiniais veikėjais buvo Avinė
lis, Rūta, žiogas, Gaidelis, Vilkas, 
Saulė ir paukščiai. Jaunimo suvaidin
tos komedijos “Prašom tylos!” ašimi 
buvo vadinamoji tylos laboratorija, 
nestokojusi lakios fantazijos, humo
ro bei simbolizmo. Apšvietimą tvar
kė R. Kaminskaitė, talkinama A. Ku- 
biliūtės.

VEIKLOS TRISDEŠIMTMETĮ spe
cialiu koncertu gegužės 10 d. Kultū
ros Židinyje paminėjo Niujorko tau
tinių šokių ansamblis “Tryptinis”., 
įsteigtas ir vadovaujamas Jadvygos 
Matulaitienės. Koncerte dalyvavo ir 
veteranų grupė, prieš porą metų, pa
sitraukusi iš scenos. Buvo atlikta 
tautinių šokių pynė su kapelos paly
da. Ją sudarė instrumentalistai — K. 
Kazlauskas, J. Daugirdas, S. Janušas 
ir D. Kudžma. Programon taipgi įsi
jungė vokalinis šokėjų tėvų oktetas, 
fleitininke R. Bobelytė, akordeonis
tas V. Daugirdas, pianistas V. Ralys. 
Dalyvavo ir naujasis dainuojantis 
vienetas “Jinai ir trys gintarai”, ku
rį sudaro D. Striugaitė, Z. Jurys, J. 
Nakas Ir vadovas V. Daugirdas. Hu
moristinę improvizaciją atliko Vik
toras Lora ir J. Vilgalys. Sveikinimų 
virtinę pradėjo gen. konsulas A. Si
mutis, primindamas, kad per ansam- 
blį jau perėjo apie 300 šokėjų, kurių 
eilėse buvo ir žymusis teniso žaidė
jas Vytas Gerulaitis, kad ansamblis 
yra turėjęs apie 250 pasirodymų lie
tuviams bei amerikiečiams. Sveikin
tojų buvo ilga eilė, o dar daugiau 
sveikinimų gauta raštu. Tarp jų bu
vo ir iš Vilniause gauta telegrama, 
kurią atsiuntė “Lietuvos” ansamblio 
baletmeisteris Juozas Lingys.
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Laisvės olimpiados programa

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 — $79.900. 
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.
2335 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: MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

term, indėlius 6 mėn. 101/2% 
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą 10’/i%
spec. taup. s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:

ANAPILYJE skyrius veikia

asmenines ........................131/2%
mortgičius 12 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

LIEPOS 3, KETVIRTADIENĮ, 6.30
V.V., ukrainiečių salėje, 83 
Christie, banketas — iškiliausių 
sportininkų pagerbimas

LIEPOS 4, PENKTADIENĮ, 7 V.V., 
Etobicoke Centennial Park sta- 
dijone olimpiados atidarymas

Tinklinis
LIEPOS 5, ŠEŠTADIENĮ

8.00 v.r. Olympium salėje A estai — 
lietuviai
salėje B ukrainietės — latvės 

9.00 v.r. Olympium salėje A latviai
— ukrainiečiai
salėje B lietuvės — estės

10.15 v.r. Olympium salėje A estai — 
latviai
salėje B ukrainietės — lietuvės

11.15 v.r. Olympium salėje A lietu
viai — ukrainiečiai
salėje B latvės — estės

1.00 v.p.p. Olympium salėje A lie
tuviai — latviai
salėje B latvės — lietuvės

Krepšinis
LIEPOS 5, ŠEŠTADIENĮ

2.30 v.p.p. Olympium salėje estai — 
lietuviai

3.30 v.p.p. Olympium salėje latviai
— ukrainiečiai

5.00 v.p.p. Olympium salėje estai — 
latviai

6.00 v.p.p. Olympium salėje lietu
viai — ukrainiečiai

7.30 v.p.p. Olympium salėje estai — 
ukrainiečiai

8.30 v.v.v. Olympium salėje lietu
viai — latviai

Tinklinio pirmenybės
LIEPOS 6, SEKMADIENĮ

9.00 v.r. Olympium salėje A vyrai
III vieta — IV vieta
salėje B moterys I vieta —
II vieta

10.30 v.r. Olympium salėje A vyrai 
I vieta — II vieta
salėje B moterys III vieta —
IV vieta

Krepšinio pirmenybės
LIEPOS 6, SEKMADIENĮ
12.30 v.p.p. Olympium salėje vyrai

III vieta — IV vieta
2.00 v.p.p. Olympium salėje vyrai I 

vieta — II vieta
Etobicoke Olympium yra Etobico

ke Centennial Park Sports Complex 
patalpose, Toronto miesto vakarinia
me priemiestyje. Olympium yra did
žiausias pastatas, kuriame salės 
įrengtos po stogu. Čia ir vyks krep
šinio bei tinklinio turnyrai. Salė 
taip sutvarkyta, kad žiūrovai gali 
sekti abi sales A ir B iš karto. Krep
šiniui bus naudojama viena didžioji 
salė (sujungia A ir B).

Lietuvių komandos sudaromos iš 
Toronto, Hamiltono, Detroito, Kle- 
velando bei Čikagos klubų geriau
sių žaidėjų. Lietuvių krepšinio ko
mandoje žais ir Kanados olimpinės 
rinktinės žaidėjas Leonas Rautinšas.

Lengvoji atletika
Antroji olimpiados dalis — leng

voji atletika vyks tomis pačiomis 
dienomis Centennial Parko stadijone 
po atviru dangumi.
LIEPOS 5, ŠEŠTADIENĮ
10.00 v.r. futbolas: armėnai — latviai 
12.00 v. 100 metrų bėgimas moterims
12.15 v.p.p. 100 metrų bėgimas vy

rams
12.30 v.p.p. rutulio stūmimas (“Shot 

put”) vyrams
12.40 v.p.p. šokimas į tolį moterims 

1.00 v.p.p. 100 metrų bėgimas vy
rams (pirmenybės)

1.20 v.p.p. 100 metrų bėgimas mo
terims (pirmenybės)

1.45 v.p.p. 400 metrų bėgimas vy
rams

2.00 v.p.p. 400 metrų bėgimas mo
terims

2.00 v.p.p. jieties metimas vyrams
2.15 v.p.p. rutulio stūmimas mote

rims
2.30 v.p.p. 1500 metrų bėgimas mo

terims (pirmenybės)
2.35 v.p.p. 1500 metrų bėgimas vy

rams (pirmenybės)
3.00 v.p.p. šokimas į tolį vyrams
3.15 v.p.p. jieties metimas moterims
3.30 v.p.p. 4x100 metrų bėgimas vy

rams (pirmenybės)
3.45 v.p.p. 4x100 metrų bėgimas mo

terims (pirmenybės)
4.15 v.p.p. 400 metrų bėgimas vy

rams (pirmenybės)
4.45 v.p.p. futbolo rungtynės: latviai

— ukrainiečiai
LIEPOS 6, SEKMADIENĮ
10.00 v.r. 200 metrų bėgimas mote

rims
10.00 v.r. disko metimas vyrams
10.15 v.r. 200 metrų bėgimas vyrams
10.30 v.r. šokimas į augštį moterims 
11.00 v.r. 800 metrų bėgimas (pirme

nybės)
11.20 v.r. 800 metrų bėgimas vyrams 

(pirmenybės)
11.45 v.r. 200 metrų bėgimas mote

rims (pirmenybės)
12.00 v. 200 metrų bėgimas vyrams 

(pirmenybės)
12.15 v.p.p. šokimas į augštį vyrams 

' 12.15 v.p.p. disko metimas moterims
12.30 v.p.p. 400 metrų bėgimas mote- 

. rims (pirmenybės)
12.45 v.p.p. 4x400 metrų bėgimas vy

rams (pirmenybės)
1.00 v.p.p. 3000 metrų bėgimas vy

rams (pirmenybės)
1.30 v.p.p. futbolo rungtynės: ukrai

niečiai — armėnai
Iš 15 iki šiol užsiregistravusių 

lietuvių atletų turime keletą žvaigž
džių: Dana Valaitytė, ilgos distan
cijos bėgikė pasižymėjusi Šiaurės 
Amerikos mastu; Arvydas Barkaus
kas, Kanados čenipijonas disko me
time ir pasiekęs rekordą rutulio stū
mime; Tadas Kijauskas, pasižymėjęs 
bėgikas iš Klevelando, Ohio.

Futbolo turnyruose numatytos 
įtemptos varžybos tarp stiprių ar
mėnų ir ukrainiečių komandų, ku
rios taip pat yra pasižymėjusios Ka
nados mastu.

Klevelando “Nerija” su vadove RITA ČYVAITE-KLIORIENE prieš kelionę j P. Ameriką Nuotr. V. Bacevičiaus

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

Kanados įvykiai

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, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue , _ - — « iac
(Tarp Dundas ir College) S elefOnaS

★ 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 MEAT 
MARKET

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

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
Taranto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S- *r Janavičiai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
grūdų pardavimo tarybą. JAV 
žemės ūkio sekr. B. Berglandas 
perspėjo Kanadą, kad tų suvar
žymų atšaukimas niekais pa
verstų prez. J. Carterip pradė
tą boikotini spaudimą Sovietų 
Sąjungai. Spėjama, kad prez. J. 
Carteris šį klausimą palies savo 
susitikimuose su min. pirm. P. 
E. Trudeau Europoje.

Iš Maskvos grįžo Kanados de
legacija, vadovaujama užsienio 
reikalų ministerijos pareigūno 
R. Burchillo. Birželio 9-13 d.d. 
ten buvo deramasi dėl 1978 m. 
vasarą šiaurės-vakarų teritori
joje nukritusio sovietų satelito 
“Cosmos 954” padarytų nuosto
lių. šis satelitas turėjo atominį 
reaktorių, kurio žemę pasieku
sios liekanos būtų pavojingos 
gyventojams. Jų pajieškos Ka
nadai kainavo apie $14 milijo- 
|nų. Šių išlaidų kompensacinė 
sąskaita Sovietų Sąjungai buvo 
sumažinta iki $6 milijonų, bet 
ir jos sovietinė vyriausybė ne
sutinka padengti, nors 1972 m. 
yra pasirašiusi tarptautinį įsi
pareigojimą atsilyginti už erd
vių satelitų padarytus nuosto
lius. Dėl nukritusio satelito Ka
nadai dabar liko trys galimy
bės: į. tęsti tolimesnes derybas 
Otavoje, 2. siekti abiem pusėm 
priimtino tarpininko, 3. sąskai
tą išmesti į šiukšlių dėžę.

Valstybės sekr. Francis Fox 
pasiūlė Kanados parlamentui 
oficialiai patvirtinti patriotinę 
dainą “O Canada” Kanados 
himnu. Lig šiol patvirtinimo tė
ra susilaukusi melodija, o teks
tui vis dar nėra oficialaus pripa
žinimo, nes jis turi dvi skirtin
gas versijas — anglišką ir pran
cūzišką. Pastarąjį tekstą siū
loma palikti nepakeistą. Antro
joje angliškosios versijos dalyje 
norima įvesti nežymių pakeiti
mų. Tada ji skambėtų: “From 
far and wide, o Canada, we 
stand on guard for thee. God 
keep our land glorious and free, 
o Canada, we stand on guard

for thee, o Canada, we stand on 
guard for thee.” Tikimasi, kad 
“O Canada” bus patvirtinta Ka
nados himnu iki birželio 24 d. 
ši data yra reikšminga ta pras
me, kad “O Canada” pirmą kar
tą viešai buvo sugiedota lygiai 
prieš 100 metų — 1880 m. bir
želio 24 d. Kvebeko mieste, 
švenčiant šv. Jono Kr. šventę. 
Prancūzišką tekstą yra parašęs 
Adolphe Basil Routhier, melo
diją — Calixa Lavallee. Angliš
koji teksto versija, kurios auto
rius yra Robert Stanley Weir, 
pasirodė tik 1908 m.

Laisvės olimpiada susilaukė 
dėmesio ir plačiojoje Toronto 
visuomenėje. Apie ją rašė dien
raštis “The Toronto Sun”, o 
CBC birželio 11 d. per 6 ir 11 
v. v. žinias perdavė pasikalbėji
mą su olimpiados organizacinio 
komiteto vicepirmininku dr. Ri
mu Petrausku.

- /

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės 15 skautų ir 

2 vadovai iškylavo Romuvoj birželio 
14-15 d. Skiltys buvo įsikūrusios 
kiekviena atskirai miške su savo 
maistu ir programa. Kilusi vidurnak
čio perkūnija ir smarkus lietus labai 
sutrukdė pragramą, ir numatytas 
kandidatų įžodis atidėtas iki stovyk
los. Tą patį savaitgalį gausus talki
ninkų būrys dirbo stovyklavietėje, o 
vakaro lauže buvo apie 70 asmenų.

0 XVIII-.toji Romuvos stovykla — 
liepos 19 d. Antrąją savaitę čia sto
vyklaus “Gintaro” ir “Ąžuolo” vado- 
vai-vės — iš viso apie 60. Į stovyk
lą registruotis pas tunt. ps. G. Kazi- 
levičiūtę, mokant $20 — registra
cijos mokestį. Stovyklos programoje 
bus skatinamas skautiškų specialy
bių įsigijimas.

0 Ilgesnį laiką sirgusi mirė sesė 
Irena Beresnevičiūtė-Jurkienė. Gy
vendama Otavoje, aktyviai negalėjo 
reikštis veikloje, bet liko iki pat mir
ties ištikima skautybės idėjai ir prieš 
mirtį prašė vietoj gėlių aukoti ir 
Skautybės Fondui. Surinkta apie 
$700. Užjaučiame velionės vyrą ir 
dukreles. Liūdi ir visa skautiškoji 
šeima, č. S.

SPORTAS VISUR

V. Gerulaitis dalyvavo Prancūzi
jos atviro teniso turnyre. Sis turny
ras laikomas ypatingai svarbiu. Nuo 
1955 m. joks amerikietis nėra jo lai
mėjęs. Čia kas metai renkasi gerieji 
pasaulio tenisininkai. Pirmieji ketu
ri susitikimai Gerulaičiui nebuvo 
persunkus. Jis laimėjo V. G. — Pe
ter Elter 1-6, 6-1, 5-7, 6-2, 6-2; V. G.
— Fritz Bueming 6-1, 6-2, 6-1; V. G.
— Stanislav Birner 6-1, 4-6, 6-2, 6-1; 
V. G. — Ferdi Taygan 6-3, 7-5, 6-1.

Susitikimas su Lenkijos Woitek 
Fibak buvo jau kietokas. Vytas lai
mėjo 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3.

Ypač svarbus laimėjimas buvo 
prieš pasaulio trečiąjį — Jimmy 
Connors: 6-1, 3-6, 6-7, 6-2, 6-4.

Susitikimas pasižymėjo puikia Ge
rulaičio technika ir nemažesniu J. 
Connors atkaklumu. Antroje rung
tyje Gerulaitis buvo šešis kartus 
(tik per vieną sviedinį) prie rung
ties pergalės, tačiau Connors pajė
gė laimėti 7-6! Penktoje vėl lemian
čioje rungtyje Connors 4 kartus pa
jėgė laimėti “paskutinį” sviedinį, ta
čiau penktą kartą turėjo nusileisti 
Vytui.

Baigmė buvo vienpusiška. B. Borg
— pirmasis pasaulyje ir geriausias 
molinės aikštės žaidėjas pajėgė sėk
mingai gintis. Jis 18-tą kartą laimė
jo prieš Gerulaitį; net penktą kartą 
laimėjo meisterio vardą ir $53.000.

J. B.

GOLFO ŽINIOS
Rezultatai paskutiniųjų dviejų 

turnyrų. Glen Eagles birželio 1 d. 
dalyvavo 49 asmenys. Tikrieji smū
giai (Low gross): 80 — V. Ubeika, 
Al. Kuolas ir E. Sudeikis, 83 — P. 
Paukštys, 85 — V. Paukštys, V. Kak
nevičius, 86 — A. Stauskas, 87 — 
V. Balsys (bosas), R. Šimkus, 89 — 
Dementavičius, V. Astrauskas, S. 
Kėkštas, J. Danaitis, A. Supronas. 
Su išlyginamaisiais smūgiais (Low 
net): 63 (80) Al. Kuolas, A. Balnis
— 65 (95), V. Dangis — 67 (97), S. 
Krašauskas — 67 (90), J. Juodikis
— 68 (108), G. Kuchalskienė — 69 
(103).

Moterys: G. Kuchalskienė — 103, 
E. Kėkštienė ir Z. Pacevičienė — 
106, G. Stauskienė — 143, D. Dar
gienė — 144.

Turnyre Golf Haven birželio 15 
d. dalyvavo 42.

Tikrieji smūgiai: 82 — Aug. Si
manavičius, 84 — V. Ubeika, R. Stri
maitis, 85 — R. Šimkus, Al Simona- 
vičius, P. Stauskas, 86 — V. Balsys 
(bosas), 87 — S. Kėkštas, A. Bane- 
lis, R. Astrauskas, J. Danaitis, E. 
Kuchalskis, 88 — A. Stauskas, P. 
Augaitis, 89 — P. Pargauskas. Su 
išlyginamaisiais smūgiais: R. Ast
rauskas — 65 (87), V. Dangis — 65 
(95), 67 — P. Augaitis (88), P. Par
gauskas (89), A. Zalagėnas (92), E. 
Kėkštienė (97), 68 — S. Krasauskas 
(91), V. Balsys (ilgas, 93), E. Ku
chalskis (87), 69 — J. Danaitis (87), 
R. Rimantas (90).

Moterys (tikrieji smūgiai): E. 
Kėkštienė — 97, G. Kuchalskienė
— 111, G. Stauskienė — 124.

Sekantieji turnyrai bus birželio 
22 d., 10 v.r. Sunny Brea; liepos 6 
d., 11 v.r. Glen Cedars. St. K./

Ateitininkų žinios
Ateitininkai šiais metais švenčia 

70 metų gyvavimo sukaktį. Kas pa- 
padaryta per tuos 70 metų? Labai 
daug. Tačiau visada yra pavojus tik 
kalbėti apie praeitį ir nepastebėti 
dabarties.

1910 metais padėtis buvo bloga. 
Jaunimas žavėjosi ateizmu ir grėsė 
nutautimas. Dovydaičio trys pamati
niai klausimai buvo lyg ir ateitinin
kų manifestas bei iššūkis: 1. Kas 
mes esame?, 2. Kokia yra mūsų ap
linka?, 3. Ką turime veikti?

1980 m. padėtis yra dar blogesnė. 
Tie patys Dovydaičio klausimai tin
ka ir šiandien. Betgi šiandien atsa
kymai į tuos klausimus yra įvaires
ni, sumaišyti ir dažnai diskutuoja
mi. Esame pagauti ateistinės aplin
kos, kuri yra priešinga krikščiony
bei visose gyvenimo srityse. Verty
bių skalė yra taip sumaišyta, kad ne 
tik jaunimas, bet ir vyresnioji kar
ta nebesiorientuoja.

Ateitininkams, atrodo, vėl reikia 
pradėti nuo pačių pagrindų ir klaus
ti save: kas esame, kokia mūsų ap
linka, kaip ir ką veikti?

Atkreipkime dėmesį į Kęst. Tri
mako žodžius “Ateities” 4-5 nr., 122 
psl. “Esame kviečiami būti žmonė
mis, pilnais žmonėmis, Dievuje per 
Kristų. Mums reikia semtis stipry
bės ne tiek “iš praeities”, kiek iš 
dabarties — iš gyvojo Kristaus.

ii

TRADE WINDS MOTEL
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KR1AUČIŪNA1TĖ,
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti.
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 

__ butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
___ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos Įlankos.

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

Telefonas 489-1543.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame pg ag pfc jb A Ji JA
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
10’/2% už 6 mėn. term, indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namą planą
11 % speciali taup. sąsk.
101/4% už taupymo s-tas

6 % už čekią s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 25 r

IMA:

131/2% už asm. paskolas

12 % už mortgičius

ijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitą 
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

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

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

FLORIDA 
REAL e
ESTATE

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

J7OI Gulf Boulevard,R. Petersburg teach, PI. 55706 
Telefonas (815) 560-2448 . Vakare (815)345-2758

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. 9 LE 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Mintis ir veikla
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Jaunimo svarstytos ir koncertas
Gedulo nuotaiką vėl Įveikė 

gyvybė, kai popietės valando
mis pasirodė jaunoji lietuvių 
tremtinių-išeivių karta su svars
tytomis. Ed. Dresleris ir Reg. 
Zavackaitė Bažnyčią “puolė”, o 
Kęst. Ivinskis ir Daiva Kaman- 
taitė — “gynė”. Pirmininkavo 
A. Šmitas. Nors buvo numatytas 
tik jaunimo dalyvavimas, vyres
nioji karta, ypač kunigai, neiš
kentėjo neįsikišę. Dėlto pirmi
ninkaujantis pakvietė pasisaky
ti ir vyresnės kartos atstovus.

Šeštadienio vakarui kun. K. 
Senkus suorganizavo religinį 
koncertą Sopulingosios Marijos 
šventovėje. Vargonais palydėjo 
ir solo grojo prof. V. Vasyliū- 
nas. Dalyvavo fleitistas P. Odi
nis, pradedanti reikštis Violeta 
Hermanaitė, moterų chorelis, 
pats organizatorius kun. K. Sen
kus, kuris ir giedojo, ir diriga
vo, ir vadovavo. Koncerto su pa
kilia nuotaika išklausė ne tik 
likusieji suvažiavimo dalyviai, 
bet ir Dieburgo miesto visuo
menės bei dvasiškių atstovai. 
Ričardo Daunoro solo giedoji
mas vienam kunigui svečiui pa
darė tokį Įspūdį, kad jis spon
taniškai pradėjo ploti. Tik kai 
kiti klausytojai, gerbdami šven
tovei deramą rimtį, to nedarė, 
greit prisivertė nurimti ir šis.

Baigiamasis posėdis
Sekmadienio rytas buvo nu

matytas Vokietijos lietuvių ka
talikų organizaciniams reika

lams, bet mons. Kl. Razmino 
laidotuvės neleido griežtai lai
kytis plano, todėl dabar reikėjo 
suglausti net tris ptanešimus. 
Delegatas kun. dr. K. Gulbinas 
padarė pranešima apie teisinę 
migrantų vardu pavadintų 
tremtinių bei emigrantų padėtį. 
Kun. P. Girčius buvo paruošęs 
išsamų referatą apie lietuvius 
tremtinius Vokietijoje, bet dėl 
laiko stokos teko bene pusę 
praleisti. Tiesiog gaila buvo, 
kad gerai apmestą ir ataustą A. 
Palavinsko referatą apie pova- 
tikanines tradicininkų nuotaikas 
reikėjo palikti nediskutuotą, 
nes visos referato mintys lietu
viams buvo gyva aktualija. Pas
kutiniam posėdžiui pirmininka
vo dr. J. Norkaitis. Jo nuomo
ne, Vokietijos lietuviams kata
likams vargiai esą įmanoma, ir 
prasminga turėti nuolat vei
kiantį vykdomąjį organą, tačiau 
toks metinis suvažiavimas, kaip 
dabar besibaigiantis, esąs svei
kintinas dalykas.

Paskutinis suvažiavimo aktas 
buvo vyskupo A. Deksnio Mi
šios, pamokslas ir palaiminimas. 
Po pietų reikėjo skirstytis na
mo.

Daug dar reikėtų suminėti 
asmenų, kurie ar stipriau reiš
kėsi diskusijose, ar kitokiu savo 
įnašu prisidėjo prie suvažiavi
mo pasisekimo. Taipgi būtina 
prisiminti seseles vienuoles, ku
rios paslaugiai dalyvius aptar
navo, ir T. Alfonsą Bernatonį, 
kuris guviai tvarkė finansinius 
reikalus. Dalyvis

Sibirinių trėmimų minėjime Toronte š.m. birželio 12 d. gausūs dalyviai — estai, latviai ir lietuviai balsuoja už 
rezoliuciją Kanados min. pirmininkui P. E. Trudeau Nuotr. V. Plampe

Kad kelionės doleris butu vertingas
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Sestosios lietuviu
Šokio Swotės

PROGRAMA
Liepos 5, šeštadienis

8.00 vai. vakaro OFICIALUS ŠVENTĖS ATIDARYMAS 
ČIKAGOS LIET. JAUNIMO CENTRO SODELYJE

LIETUVIŠKOJI GIMNAZIJA
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Mokslas Vasario 16 gimnazijoj šiais metais prasidės 
rugsėjo 1 d. Prašymus priimti į gimnaziją reikia paduoti, 
pridedant savo krašto baigtos klasės pažymėjimą. Prašy
mus siųsti šiuo adresu: Herrn Direktor, Privates Litaui- 
sches Gymnasium, 6840 Lampertheim 4, West Germany. 
(Tel. 06256-322). Joje vieni dalykai mokomi lietuvių kalba, 
kiti anglų; dėstoma vokiečių, anglų ir, jei kas nori, pran
cūzų kalba. Nuo praėjusių mokslo metų mokiniams iš šio 
žemyno matematika pradėta dėstyti specialiai tam suda
rytose klasėse. Pageidautina atsivežti anglų kalba matema
tikos ir biologijos vadovėlius atitinkamų Kanados gimnazi
jų klasių. Reikia atsivežti sportinę aprangą ir rankšluos
čius. Kad nesusidarytų nepatogumų įstoti į sekančią gim
nazijos klasę grįžus atgal, ten baigusiems kurią klasę pa
žymėjimai išduodami ne tik lietuvių ir vokiečių kalbomis, 
kaip anksčiau buvo, bet ir anglų kalbą. Važiuojant į Vasa
rio 16 gimnaziją mokytis, skristi reikia į Frankfurtą, o iš 
ten paima gimnazija. Tik reikia iš anksto pranešti kada 
atskrendama. Geriausia skristi “Lufthansa” lėktuvais. Tik 
reikia bent savaitę iš anksto užsisakyti vietą, primenant 
jaunimui teikiamas papiginimo lengvatas. L. Tamošauskas

- ---------- ---------- --  I < < < #S**^»*S»*S»«S**S**\»^»

o YPSENOS Parinko Pr-Alš-
Įvertinimas

Henrikas Kleistas, prieš ati
duodamas savo veikalus spaus
tuvei, prašydavo savo draugą 
Ferdinandą Hartmaną garsiai 
juos paskaityti.

— Kodėl tamsta visuomet 
prašai Hartmaną? — nustebęs 
paklausė Kleisto pažįstamas. — 
Juk jis visai nemoka garsiai 
skaityti!

— Kaip tik dėlto ir prašau jį, 
— atsakė Kleistas. — Jei ir po 
jo bjauraus skaitymo mano vei
kalai vis dar man patinka, bū
nu tikras, kad jie geri.

Pralaimėjo
Joseph Chamberlain darė 

pranešimą apie muitines. Vie
nas klausytojų nuolat pertrauk
davo jį pastaba: “Visai klaidin
gai!” Chamberlainas pagaliau 
sušuko:

— Jei aš išdėstyčiau visas 
priežastis, dėl kurių reikia pa
kelti ir sugriežtinti muitus, tai 
mano oponentui pasišiauštų 
plaukai!

■— Visai klaidingai! — dar 
garsiau suriko oponentas ir, nu
siėmęs skrybėlę, parodė bliz
gančią plikę. . .

Sudbury, Ontario
SIBIRINIAI TRĖMIMAI paminė

ti pamaldomis už išvežtuosius su 
pritaikytu pamokslu. J. Labuckie- 
nė papuošė altorių gyvomis gėlėmis. 
Pamaldas užprašė KLB Sudburio 
apylinkės valdyba.

KITOS ŽINIOS. Pakrikštyta Jol
ly Ramunė-Jūratė Labuckas. — At
laikytos šv. Mišios už a.a. Vlado 
Skripkaus vėlę (užprašė S. S. Rakš
čiai iš Fruitland, Ont.). Taip pat 
atlaikytos šv. Mišios už P. Jutelio 
mirusius gimines, o už a.a. brolio 
Petro Jutelio vėlę bus atlaikytos 
liepos 20 d., mirties metinių proga 
(užpr. Povilas Jutelis). — Antanas 
Strakauskas, neseniai persikėlęs iš 
Sudburio į St. Catharines, atidarė ten 
“Bright Corner” restoraną, Geneva 
St. — Rūta Petrėnaitė persikėlė į 
Elliot Lake ir atidarė restoraną. — 
Aldona Barkauskienė iš Suvalkų tri
kampio atskrido trims mėnesiams 
pas savo dukterį Ona Poderienę.

K.A.S.

Kelionių agentūros yra lais
vos, nes jų pelną sudaro nuo
šimtis, kurį joms moka lėktuvų 
bendrovės, kelionių organizato
riai ir t. t. Yra pavojus, kad ke
lionių organizatoriai gali sugun
dyti jus mokėti už atostogas 
(holiday package), kurių jūs ne
norite. Jos privalo patenkinti 
jus, nes žino, kad sekančią jūsų 
kelionę tvarkys jų konkurentas.

Pasirinkite gerai įsitvirtinusią 
kelionių agentūrą, kuri žymima 
raidėmis ACTA (Alliance of Ca
nadian Travel Associations) ir 
IATA (International Air Trans
port Association). Tuo užsitik
rinsite augštą profesinį lygį. 
Venkite vieno asmens dalinės 
tarnybos agentūrų, kurios siūlo 
jums specialų sandėrį. Jų norai 
gali būti geri, bet jos neturi 
profesinio saugumo: liekate be 
apsaugos tuo atveju, jeigu jūsų 
ekskursinio lėktuvo skridimo 
organizatorius bankrotuoja ir 
palieka jus nežinomoje vietoje.

Ką gali kelionių agentai at
likti, ko jūs patys negalite? Jie 
gali surasti jums geriausią 
transpprtaciją arba ekskursinę 
atostogų kelionę. .Būtų sunku 
pačiam gauti visas reikalingas 
informacijas, pasirinkti pato
giausią ir pigiausią transporta- 
ciją. Jie gali painformuoti jus 
apie nepalankų klimatą, laiko 
pasikeitimus, politinę padėtį. 
Jie gali padėti jums gauti pasą, 
vizą, skiepijimus, kelioninius 
čekius, draudą, muitinių taisyk
les, specialią dietą keliaujant, 
pagalbą vaikams, senyviems as
menims ar invalidams.

Jei renkatės ekskursinės ke
lionės atostogas, apmokamas iš 
anksto, būkite tikras, kad tiks
liai suprantate, kas ten įeina, 
pvz. transportacija iš aerodro
mo į viešbutį, kiek valgių ir t. t.

Kaikurios kelionės privalo 
būti užsakytos keletą mėnesių iš 
anksto. Prieš tai atlikdamas, pa
siteiraukite, kiek jums bus su
grąžinta pinigų, jei negalėsite 
keliauti. Draudos panaikinimas 
atseina keletą dolerių, bet gali 
sutaupyti jums keletą šimtų do
lerių. Jei būsite atšauktas na
mo, galite panaudoti reguliarų 
skridimą. Su draudos panaiki
nimu jums gali būti sugrąžinta 
bilieto kaina. Praneškite savo 
kelionės agentui, jei esate stu
dentas, taipgi jei jaunesnis nei 
26 metų arba jau perkopęs per 
60. Gal turite teisę į papigintą 
bilietą ar specialius leidimus į 
muzėjus, sportą ir t. t.

Jei negalėsite laiku persėsti 
į numatytą lėktuvą ir traukinį, 
gali tekti išleisti pinigų maistui 
ir nakvynei. Klauskite lėktuvų 
bendrovę ar geležinkelio parei
gūną, ar tai gali būti grąžinta, 
jei ne, laikykite visus kvitus ir 
klauskite savo kelionės agentą, 
ar tai bus jums sumokėta.

Užuot pirkę žemėlapius ir 
knygas, galite gauti nemokamai 
informacijų viešojoje bibliote
koje. Ten taip pat gausite adre-

sus turistų informacijos įstaigų, 
atstovybių, konsulatų, Preky
bos Rūmų (chambers of com
merce). Rašykite jiems ir gau
site spalvingas brošiūras. Jei 
reikalinga speciali informacija, 
klauskite pvz., kaip susitikti su 
šeimomis Danijoje, surasti ne
brangų kambarį Paryžiuje.

Kelionių agentai gali užsaky
ti jums viešbučio kambarius, 
bet paprastai jie yra augštesnių 
kainų ribose. Rašykite pasirink
to krašto ar miesto turistu in
formacijos biurams, prašydami 
informacijų apie svečių namus, 
apsigyvenimą privačiuose na
muose, ūkiuose ar studentų 
bendrabutyje. YWCA ir YMCA 
(Young Women’s Christian 
Associations ir Young Men’s 
Christian Associations) turi na
mus daugelyje kraštų. Informa-

ei jų teiraukitės YWCA of Ca
nada, 571 Jarvis Street, Toron
to, M4Y 2J1, tel. (416) 921-2117. 
Jaunimo nakvynių namai (youth 
hostels) visur pasaulyje parūpi
na vietą miegoti, paprastai pra
šydami atsinešti miegmaišį ir 
dalyvauti kasdieninės apyvokos 
darbuose. Smulkesnių informa
cijų gausite iš Canadian Hostel
ling Association, 333 River 
Road, Vanier City, K1L 3B9. 
Taip pat galite pasinaudoti 
Share Canada Program, įsteigta 
nedaugelyje Kanados miestų. 
Ši programa reiškia, kad jūs pri
imate į savo namus šeimą iš už
sienio, o savo atostogas pralei
džiate jos gyvenamo krašto na
muose. Teiraukitės apie tai sa
vo miesto savivaldybėje ar ke
lionės agentūroje. (Canadian 
Scene) Vertė J. Str.

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

namų telefonas i
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 2 2 1 - 3 3 0 5
Įstaigos (4 16) 233-33 23

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

DAUGIAU TVARKOS!
Mūsų maža lietuvių kolonija Oak

ville, Ont., prisišliejusi prie dviejų 
didelių centrų, visada buvo labai 
duosni ir remdavo įvairias organiza
cijas, prašančias piniginės paramos. 
Aukojom iš savo Bendruomenės 
iždo, o reikalui esant parinkdavom 

Tr iš Bendruomenės narių. Pasku
tiniu laiku savotiškai nukentėjo ne 
tik valdyba, bet ir pavieniai mūsų 
Bendruomenės nariai, šis aukojimo 
klausimas pasidarė gana opus mūsų 
tarpe. Abejoju, ar dabar ir gerai 
organizuota - gvapš? prašanti mūsų 
piniginės paramos, ją gautų.

Pernai buvo gautas raštas iš To
ronto lietuvių jaunimo komiteto, 
prašantis piniginės paramos kelio
nei į Europą — į jaunimo kongresą. 
Rašte paminėta, kad iš mūsų kolo
nijos pageidauja $250. Pavieniams 
asmenims aukojant, nemažiau kaip 
$10, esą bus pasiųstas pakvitavimas, 
atsiskaitant už 1979 m. pajamų mo
kesčius. Mūsų kolonija nutarė pa
skirti iš Bendruomenės iždo $100, o 
likusią sumą surinkti iš pavienių as
menų. Žmonės duosniai aukojo. 
Mums paskirtą sumą išpildėm su 
kaupu. Daugiausia žmonės davė če
kiais, nes tikėjosi gauti pakvitavimus 
dėl mokesčių atsiskaitymo.

Mūsų kolonijos iždas nėra dide
lis, bet mes su pinigais tvarkomės 
gana pavyzdingai. Metų pabaigoj 
knygos suvedamos ir išrinkta revizi
jos komisija jas patikrina prieš me
tinį apylinkės susirinkimą. Susirin
kimo metu revizijos komisija per
skaitė savo aktą ir paminėjo, kad 
knygos vedamos tvarkingai, bet pa
teisinimo kur dingo $100 iš Bend
ruomenės iždo nėra. Iždininkė pa
aiškino kur jie buvo išsiųsti. Pami
nėjo, kad dar prieš metų pabaigą 
parašė raštą į jaunimo centrą, bet 
iki šiol pakvitavimo negavo. Iš salės 
pasigirdo balsai daugiau nebeaukoti 
ir savo iždo pinigus laikyti tik savo 
apylinkės reikalams. Kaikas jauni
mą užtarė, kad jis neturi patyrimo, 
išsiblaškęs ir kad pažadėtus pakvita
vimus pavieniams asmenim tikrai 
gausime. Deja, jų nesulaukėme iki 
šiol.

Negeriau ir su senimu. Kai To
ronte vyko dainų šventė, mes iš savo 
iždo taip pat pasiuntėm piniginę au
ką. Pakvitavimo nesulaukėm iki šios 
dienos, nors buvo teirautasi nevieną 
kartą, nes jis mums, kaip minėjau, 
labai reikalingas metų pabaigoj.

Dabar, kai ir mūsų pavieniai as
menys negavo pakvitavimo, šis auko
jimo klausimas pasidarė labai opus 
mūsų kolonijoj. Juk niekas nenori 
padėkos laiškų, nenori, kad skelbtų 
viešai ir dėkotų, tik nori paprasto 
pakvitavimo, kad pinigai gauti. Tuo 
iždininkas galėtų pasiteisinti prieš 
revizijos komisiją, kur jis pinigus 
padėjo.

Tad organizacijų vadovai turėtų

susirūpinti tuo klausimu. Netvarkin- , 
gų vadovų neatliktos pareigos užkirs 
kelią ir tvarkingom organizacijom.

KLB Oakvillės apylinkės 
iždininkė Z. Vaičelianienė

TAUTINIAI DRABUŽIAI
Dar visai neseniai džiaugėmės ir 

gėrėjomės P. Amerikos jaunimu, jų 
šokiais ir dainomis. Spaudoje pasi
rodė ir straipsnių, kuriuose vieni 
šiek tiek kaiką papeikė, bet apla
mai visi buvo patenkinti, kad tas 
jaunimas buvo iškviestas ir kad ga
lėjo atvažiuoti.

Mačiau ir aš tą šaunųjį jaunimą. 
Jie taip buvo puikiai pasiruošę, bet 
tik gaila, kad labai mažai kalbėjo 
lietuviškai. Bet čia tai jau ne jų 
kaltė. Tačiau man buvo tiesiog skau
du žiūrėti į tas suaugusias merginas, 
kai jos šoko su trumpais sijonais.

Aš nesuprantu, iš kur mūsų šokių 
vadovai ištraukė tuos trumpus sijo
nus. Daug kas kaltina dabartinės 
Lietuvos šokių vadovus, kurie jau 
taip toli nuėjo, kad šokėjų tautinius 
drabužius sumiesčionino iki tokios 
nesąmonės. Aš negalėčiau pasakyti, 
ar Vilniuje “Lietuvos” ansamblis tu
ri irgi tokius drabužius. Kai aš prieš 
kelerius metus lankiausi Lietuvoje, 
Vingio slėnyje mačiau vieną to an
samblio pasirodymą. Ansamblis turi 
labai daug drabužių, kurie yra labai 
gražūs, bet nė viena dainininkė, nė 
viena šokėja, nė viena kanklininkė 
nepasirodė su trumpais sijonais. Vi
sų sijonai buvo ilgi ir platūs. Kažka
da skaičiau, kad “Lietuvos” ansamb
lio drabužiai turi labai daug raudo
nos spalvos. Bet tada Vilniuje kaip 
tik vyravo žalia, pilka ir violetinė 
spalva, žinoma, daugiau spalvų tu
rėjo zanavykiškos prijuostės. Aišku, 
ką dabar Lietuvoje daro, mes nega
lime supaisyti, nes fabrikai audžia 
standartines medžiagas ir siuva dai
nų ii- tautinių šokių šventėms drabu
žius. „ _ . .M. Dainius

SPAUDA IR VEIKLA
Tik su lietuviškos spaudos parama 

įmanoma lietuvišką veiklą išvystyti. 
Dirbdami be atlyginimo ir savo as
meninių lėšų pridėdami, jautresnieji 
lietuviškiems reikalams, kaip ubagai, 
lankome lietuvius, platindami rengi
nių bilietus, kad tik galėtumėm įvyk
dyti savo užmojus. Vieni priima nuo- 

' širdžiai, kiti labai šaltai. Nieko ne
gavęs nusižeminęs važiuoji pas kitą 
lietuvį. Tik dėka tų gerųjų lietuvių, 
kurie paremia su nuoširdumu, pasi
junti sustiprėjęs ir tęsi visuomeninę 
veiklą toliau.

J. Šarapnickas

© Supažindikite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

All Seasons Travel, B.D.I
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

Vo BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

tel. 533-3531
nuo 1.1 v.r. iki 7 v.v.

1. Atidarymo žodis ....... PLB pirm. Vytautas Kamantas
2. Aukuro uždegimas..... Nijolė Pupienė su JAV, Kana

dos, Anglijos, Australijos, Bra
zilijos ir Vokietijos šokėjų at
stovais

3. Vainiko padėjimas Generalinė Lietuvos konsule
Juzė Daužvardienė ir šventės 
komiteto pirm. Jonas Talandis

4. Lietuvos himnas
5. šokėjų susipažinimo VAKARAS-ŠOKIAI Jaunimo 

Centro salėse (5620 s. Claremont Av.)
6. Šventės komiteto ir svečių POBŪVIS Jaunimo Centro 

kavinėje.

Liepos 6, sekmadienis
10.30 vai. ryto iškilmingos pamaldos katalikams

Marquette Parke švč. Marijos Gimimo šventovėje 
(69th a. Washtenaw)
Vysk. V. Brizgys ir vysk. A. Deksnys

10.00 vai. ryto iškilmingos pamaldos evangelikams 
“Tėviškės” parapijos šventovėje (6641 So. Troy) 
Kun. A. Trakis

2.00 valandą po pietų TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
International Amphiteatre 
4300 So. Halstead, Chicago, Ill.

1. Tvarkos sudarymas .... šventės komiteto pirmininkas ir
programos vadovė

2. šventės garbės svečių
įėjimas ...................... Programos vadovė

3. Vėliavų įnešimas ....... Programos vadovė
4. Šokėjų paradas ......... Priima Nijolė Pupienė — šokių

direktorė
5. JAV ir Lietuvos

himnai ...................... Groja šventės orkestras,
diriguoja Faustas Strolia

6. šventės garbės svečių
pristatymas ................ Anthony F. Rudis

7. Šventės globėjo
sveikinimas ...............  JAV prezidentas arba jo žmona

ponia Carter
8. JAV senatoriaus, gubernatoriaus ir kt. sveikinimai
9. Atidarymo žodis ....... šventės rengėjų komiteto pirm.

Jonas Talandis

Advokatas
ALGIS S. P AG VIGUS,
Valhalla Executive Centre 
300 The East Mail, suite 102 
Islington, Ontario M9B 6B7 
(Kampas Bloor St. ir 
East Mall, prie 427 kelio)

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

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
1980 m. liepos 1, antradienį - 

valstybinė šventė
Liepos 1, antradienį, nebus atmatų išvežimo.

Įprastas antradienio atmatų išvežimas bus atliktas 
trečiadienį.

Liepos 2, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai ir 
sunkūs daiktai, kaip šaldytuvai, baldai, medžio ga
balai, šepečiai ir pan.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
liepos 9, trečiadieniui.

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

viršininkas

W. G. DRESHER

D -VT, INSURANCERESHER-BaRAUSKAS agency .

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West © Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja —- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd, 

1613 Bloor Street West • Toronto

822-8480
Ontario
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Anapilio žinios

— Pamaldos Wasagoje kiekvieną 
sekmadienį — 10 ir 11 v.r.

-— Gražiai pavyko mažų vaikų iš
kyla, kurioje dalyvavo daug vaikų ir 
jų tėvų. Iškylai vadovavo Rimas Gai
žutis, vaikų programai — G. Paulio- 
nienė ir G. Gaižutienė. Išlaidas pa
dengė parapija.

— Praėjusį sekmadienį pamal
doms parapijos šventovėje talkino 
svečias iš Čikagos kun. Fabijonas Ki- 
reilis.

— Praėjusią savaitę Anapilyje lan
kėsi prel. Ladas Tulaba, Sv. Kazi
miero lietuvių kolegijos Romoje rek
torius. Kolegijos auklėtinis stud. Ed
mundas Putrimas jau atvyko vasaros 
atostogų į Torontą, o Kazimieras 
Kaknevičius atostogas praleis Euro
poje.

Birželio 25 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Povilas Ži- 
žys; birželio 26 d. iš kanadiečių ka
pinių perkelti į lietuviškąsias a.a. 
Prano Lazausko palaikai.

— Bileitai į Laisvės Olimpiadą, 
įvykstančią liepos pradžioje Toronte, 
platinami parapijos salėje sekmadie
nį po pamaldų.

— Liepos 6, sekmadienį, šventi
nama mūsų šventovės kaimynystėje 
nauja Kroatijos Kankinių šventovė. 
Apeigas atliks kroatų kardinolas iš 
Romos F. Seper.

— Pamaldos sekmadienį 10 v.r., už 
a.a. Alfonsą Skrebūną, 11 v. už a.a. 
Adolfą Kripkauską ii- a.a. Stasę Gri
gaitienę, Wasagoje —- 10 v.r. už Ku
lių šeimos mirusius, 11 v. už a.a. 
Marcelę Korsakienę.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba birželio 12 d. po

sėdyje paskyrė pašalpas: Vasario 16 
gimnazijai — vieno mokinio kelionei 
apmokėti $712.00, skautų stovykla
vietei “Romuva” — $500.00, tauti
nių šokių grupei “Atžalynas” — 
$500.00, tautinių šokių grupei “Gin
taras — $500.00, LN moterų dainos 
vienetui “Antroji jaunystė” — $200.- 
00, LKB Toronto apylinkės valdybai
— $350.00, ŠAIFASS — $350.00, 
laikraščiui “Speak-up” — $200.00, 
“Nepr. Lietuvai” — S200.00. Iš viso
— 3,512.00.

— LN visuomeninės veiklos komi
tetas birželio 10 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. H. Lapas, 
vicepirm. B. Bedarfienė, sekr. H. 
Chvedukas, nariai — A. Pacevičius, 
M. Yčas, LN moterų ir vyrų būrelių 
atstovai. Posėdyje apsvarstyti pla
nuojamų parengimų reikalai ir nu
tarta ruošti: suaugusių ir šeimų sto
vyklą rugpjūčio 16-30 d.d. Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje, Wasagoje; 
vaikų vakarą — spalio 26 d., metinį 
LN vakarą lapkričio 15 d. ir Užga
vėnių karnavalą 1981 m. vasario 28 
d.

— Po įvykusių pasikeitimų LN val
dyba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
A. Senkus, vicepirm. S. Kuzmas, ižd. 
J. Slivinskas, seks. T. Stanulis; vi
suomeninės veiklos komisijos pirm.
— H. Lapas, jos nariai — V. Daugi
nis, B. Bedarfienė, A. Pacevičius; 
statybos ir remonto komisijos koor
dinatorius — O. Delkus, jos nariai
— B. Jackus ir M. Yčas.

— Birželio 15 d. sekmadienio po
pietėje dalyvavo 200 ir svečių kny
goje pasirašė: Jonas Kutra iš Santa 
Monica, Cal., Aleksandras, Genovaitė 
ir Džiugas Radžiai iš Baltimorės.

— Pensininkų klubas birželio 17 
d. surengė išvyką į Toronto zoologi
jos sodą. Dalyvavo 40 narių.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms šeimi

ninkėms už darbą bei rūpestį ruo
šiant man tokį puikų mergvakarį. 
Taip pat dėkoju visoms viešnioms 
už atsilankymą, visoms ponioms ir 
panelėms už gausias ir vertingas do
vanas.

Šis mergvakaris man liks neuž
mirštamas.

Dar kartą visoms nuoširdus ačiū!
Dana Jagėlaitė

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.

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

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Susituokė Simas Kaknevičius 

ir Lori lannuzzelli St. Thomas More 
šventovėje. Ruošiasi tuoktis Vikto
ras Ulozas su Caroline Rastas.

— Pradedant pirmuoju liepos sek
madieniu vakarinės Mišios mūsų 
šventovėje bus laikomos 8.30 v.v.

— “Aušros” stovykla prasidės lie
pos 6, sekmadienį, oficialus atidary
mas įvyks liepos 8, antradienio, va
kare. Registracijos blankai gaunami 
klebonijos raštinėje. Stovyklai reika
lingas ūkvedys. Kas galėtų, prašom 
skambinti į kleboniją 533-0621.

— Parapijai aukojo K. Manglicas 
savo motinos a.a. Bronės Manglicie- 
nės atminimui $100, A. R. Šlekiai 
$100, E. K. šlekiai $40. Liturginiams 
drabužiams pirkti aukojo E. Bartkų- 
vienė $50, S. Kučinskienė $35. Viet
namo pabėgėliams aukojo A. S. $100, 
A. V. Lukai $50.

— Apsigyveno antroji vietnamie
čių keturių asmenų šeima, kuriai 
daug padėjo darbu ir įrengimu kam
barių: dr. J. Cuplinskienė, E. Sen
kuvienė, N. Banelienė. D. Manglicie- 
nė, M. Tamulaitienė, I. Žemaitienė, 
A. L. Baneliai, D. E. Cuplinskai, P. 
Imbrasas, M. L. Razgaičiai, P. Krila- 
vičius, R. Valickienė, R. Puteris ir 
P. Užubalis. Jei kas turėtų elektrinę 
krosnį, indų, baldų, prašom pranešti 
pirmininkei tel. 533-7425.

, — Lankėsi prel. V. Tulaba ir kun. 
Jonas Bacevičius, OFM.

— Ateitininkų stovykla prasidės 
liepos 20 d. Vaikai priimami nuo 7 
m. amžiaus iki 18. Registracijos blan
kai gauami pas dr. O. Gustainienę 
tel. 445-4521 ir klebonijos raštinėje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Stepo
ną Juodikaitį, užpr. J. Juodikaitienė, 
8.30 už Domeikų ir Gaidamavičių šei
mų mirusius, užpr. K. Gilmanienė, 
9 v. už Juozą ir Petronėlę Stasiulius, 
užpr. B. Stasiulis, 9.20 už Štreitų ir 
Šenferių šeimų mirusius, užpr. M. 
Šenferienė, 9.45 už Petrą Gečą, užpr. 
M. Gečienė, 10 v. už Leoną Dromantą, 
užpr. A. Dromantienė; sekmadienį 8 
v. už Povilą Pretkų ir Liudviką Puslį, 
užpr. E. Puslienė, 9 v. už Girdauskų 
šeimos mirusius, užpr. Z. O. Girdaus- 
kai, 10 v. už Kristiną ir Petrą Vai
tiekūnus, užpr. G. Bijūnienė, 11.30 
už parapiją, 7 v.v. už Vytautą Juodi- 
šių, užpr. O. Juodišienė.

Laiškas iš P. Amerikos. KLB 
pirm. J. R. Simanavičius gavo 
iš tautinių šokių grupės “Ąžuo
lynas” Urugvajuje laišką, ku
riame jos vadovai prisimena 
savo viešnagę Kanadoje. Štai 
laiško tekstas.
DID. GERB. PIRMININKE,

širdingai dėkojame Jums, o per 
Jus ir visiems Toronto bei Hamilto
no lietuviams už tą malonią, rūpes
tingą globą ir taip nepaprastai šiltą 
vaišingumą, kuriuo Jūs apsupote 
mūsų jaunimą “Ąžuolynui” besilan
kant Kanados lietuvių tarpe.

Mūsų nuoširdi padėka visiems an
sambliams, organizacijoms bei pa
vieniams asmenims, kurie taip gau
siai apdovanojo mūsų jaunimą.

Visom šeimom, kurios globojo ir 
Įvairiais atvejais mūsų jaunimui pa
dėjo, mūsų pagarba ir dėkingumas. 
Už gražius ir skatinančius sveikini
mus bei linkėjimus, dovanas ir viso
kią paramą dėkojame KLB krašto 
valdybai, Toronto bei Hamiltono 
apyliknių valdyboms,. Toronto “At
žalynui” ir “Gintarui”, Montrealio 
“Gintarui”, Hamiltono “Aidui”, “Gy- 
vatarui”, “Baltijai” ir visai KLJS 
valdybai. Ypatingai jaučiamės dė
kingi Toronto “Volungės” vokali
niam vienetui bei Toronto 80-81 val
dybai už didžiai vertingą ir brangią 
dovaną, kuri mus lydi kiekviename 
pasirodyme.

“Ąžuolynas” sugrįžo sužavėtas jū
sų krašto lietuviškai bičiuliškos ši
lumos, kaip ir jūsų nepaprastais 
gamtos žiemovaizdžiais. Visi tie gra
žūs kelionės įspūdžiai liks gyvi il
gam mūsų jaunimo širdyse.

Su dėkingumu ir pagarba,
Gividas Mačanskas, pirmininkas 
Antanas Gudynas, sekretorius 

Dr. Alfredas Stanevičius, 
“Ąžuolyno” vadovas

Patikslinimas. “TŽ” 24 nr. 
paskelbtame lietuvių politinių 
kalinių sąraše yra pavardė Ju
cys Juozas. Jo giminės Kanado
je praneša, kad tikra jo pavar
dė yra Jusys Juozas.

Anapilio Moterų Būrelio rū
pesčių pradėtas austi kilimas 
prieš dvejus metus ir keturis 
mėnesius jau baigtas ir iškabin
tas “Vilniaus” paviljone. Kili
mą suprojektavo dail. A. Tamo
šaitis, audimą prižiūrėjo dail. A. 
Tamošaitienė, audimo darbams 
vadovavo dr. A. Kazlauskienė. 
Kilimas yra didelio formato, lie
tuviškų motyvų, gražiai atsto
vauja lietuviškam menui.

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.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI PAVERGTŲ TAUTŲ OLIMPIADOJE

Kur: ETOBICOKE CENTENNIAL STADIUM ir OLYMPIUM
Toronto priemiestyje

Kada: 1980 metų liepos 3, 4, 5 ir 6 dienomis

Kas: Banketas: iškiliausio lietuvių sportininko pagerbimas: liepos 3, ketvirta
dienį (kokteiliai 6.30 v.v., vakarienė — 7.30 v.v.), ukrainiečių salėje, Bloor ir 
Christie gatvių kampas (83 Christie). Kaina — $20 asmeniui. Kalbės gen. Whitaker

Olimpiados atidarymas: atletų paradas, kultūrinis festivalis Etobi
coke Centennial Park stadijone, liepos 4, penktadienį, 7 valandų vakaro

Tinklinio, krepšinio, lengvosios atletikos rungtynės: 
Etobicoke Olympium ir stadijone liepos 5, šeštadienį, nuo 8 valandos ryto

Pirmenybės: liepos 6, sekmadienį, Etobicoke Olympium ir stadijone

Olimpiados uždarymas: liepos 6, sekmadienį, stadijone 4.30 v. p. p.

Kaina: Visiems sporto renginiams, atidarymui ir uždarymui, perkant bilietus iš anksto:
suaugusiems — $5.00, pensininkams — $3.00, vaikams iki 12 m. — nemokamai. 
Bilietai gaunami kas sekmadienį prie parapijų po pamaldų arba olimpiados būsti- 
nėip 1613 Rlnnr St Wpst Toronto Ont M6P 1A6 Telefonas (416) 534-1444.

K U S ROc
* STOVYKLA

liepos 6-19 dienomis Prisikėlimo parapjos stovyklavietėje
N. WASAGOJE. Priimami visi lietuvių kilmės berniukai ir mergaitės nuo 6-17 metų am
žiaus. Šiais metais bus stipri ir patyrusi vadovybė. Dalis mokesčio bus grąžinta tiems, kurie 
pavėluotai bus grįžę iš Čikagos. Skatiname jaunimą registruotis Prisikėlimo parapijos raštinė
je tel. 533-0621 arba pas Ireną Poškutę tel. 533-5464. Bus duodama $10 nuolaida užsire
gistravusiems prieš liepos 1 dieną.

Tautybių savaitė — Karava
nas prasidėjo birželio 20 d. ir 
baigsis birželio 28 d. Jame daly
vauja daug tautybių su 50 pa
viljonų, įrengtų daugiausia sa
vose salėse. Su pasu už $6 gali
ma aplankyti 18 paviljonų. Dau
gumoje paviljonų vyrauja pra
moginis aspektas — muzika, 
dainos, šokiai, valgiai, gėralai. 
Kaikuriuose paviljonuose ryški 
ir kultūrinė pusė. Lietuvių pa
viljonas “Vilnius” įrengtas Pri
sikėlimo par. salėse (1011 Col
lege St.), šalia pramoginių daly
kų, duoda ir kultūrinių. Jo įren
gimu rūpinosi KLB Toronto 
apylinkės valdyba, pirminin
kaujama Ramūnės Sakalaitės- 
Jonaitienės. Paviljonui vadovau
ja apylinkės valdybos pareigū
nė V. Barakauskaitė, talkinama 
kitų pareigūnų. Dienraštis “To
ronto Star”, aprašydamas VI. 
20 laidoje būdingesnius pavil
jonus, suminėjo tuos, kurie pa
sižymi geru maistu. Jų tarpe 
įrašytas ir “Vilnius”, pasižymin
tis raguoliu, barščiais, cepeli
nais. Visi paviljonai veikia va
karais nuo 6 iki 11 v. (“Vil
niaus” paviljonas šį šeštadienį 
veiks nuo 3 v. p. p.). Kaikuriuos 
jų aplankė daugiakultūrių rei
kalų min. Flemingas.

Savo motinos a. a. Marijos 
Piešinienės mirties penkmečio 
proga “T. Žiburiams” paremti 
Ada Jungmeisterienė paaukojo 
$15.

A. a. Irenos Jurkienės atmi
nimui Birutė ir Bronius Tamo
šiūnai paaukojo “T. žiburiams” 
$50.

A. a. Algirdo Rickaus mirties 
metinių proga jo motina H. Ric- 
kienė, gyvenanti Hamiltone, 
Mount Hope, paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $100, tuo pa
remdama lietuvišką spaudą. Ve
lionis buvo gimęs 1925 m. ba
landžio 23 d., mirė — 1979 bir
želio 26 d. Jo atminimui išleis
tas paveikslėlis su nuotrauka ir 
atitinkama malda. Dėkojame p. 
H. Rickienei už duosnią para
mą spaudai.

Zuzana ir Petras Jonikai a. a. 
Konstantino Striaupio aštuntų
jų mirties metinių proga paau
kojo “T. Žiburiams” $12.

Telefonu iš Klevelando gauta 
žinia, kad.naktį iš birželio 20 į 
21 d. staigiai mirė Aldona Nas- 
vytytė-Augustinavičienė, 64 m. 
amžiaus, prancūzų kalbos bei 
literatūros dėstytoja amerikie
čių kolegijoje. Nuvežus pirmąja 
pagalba ligoninėn buvo konsta
tuotas kraujo išsiliejimas sme
genyse.

F. Kupčiūnienė, gyvenanti 
Toronte, duosni lietuviškos 
spaudos rėmėja, paaukojo “T. 
Žiburiams $100. Anot jos, tai 
kiekvieno lietuvio pareiga. Už 
tą paramą jai reiškiame nuošir
džią padėką.

i

Krepšinio rungtynės. Birže
lio 28-29 d. d. atvažiuoja Į To
rontą Detroito “Kovo” vyrų ir 
jaunių komandos, šeštadienį 
vyks rungtynės tarp Detroito 
“Kovo” ir “Aušros” vyrų bei 
jaunių komandų, sekmadienį — 
tarp Detroito ir “Aušros” jau
nių, Detroito vyrų komandos ir 
Kanados lietuvių rinktinės. Vi
sos rungtynės vyks Michael Po
wer gimnazijos salėje šeštadie
nį ir sekmadienį nuo 1 v. p. p. 
iki 4 v. p. p.

“Gintaro” ansamblis praneša, 
kad dar yra vietų autobusuose 
į VI tautinių šokių šventę Čika
goje. Taip pat yra gauta ir bilie
tų. Daugiau informacijų teiks 
“Gintaro” vadovai R. J. Kara- 
siejai tel. 279-9079. Autobusai į 
Čikagą išvažiuoja liepos 4 d. va
kare ir grįžta liepos 7, pirma
dienį.

Kanados paštas praneša, kad 
š. m. birželio 17 d. įsteigta nau
ja tarnyba “Intelpost” (Inter
national Electronic Post), kuri 
labai greitai per dirbtinį žemės 
satelitą perduoda įvairius rašy
tinius pranešimus iš Toronto į 
Britanijos Londoną. Tai pirmo
ji elektroninė tarnyba, pradėju
si darbą tarptautiniu mastu. Ji 
taikoma daugiausia komerci
niams reikalams. Kaina — $5 
už puslapį, šios tarnybos adre
sas: Intelpost Centre, 21 Frj 
St. W., Toronto, Ont. M5. " 
Tel. (416) 369-3823.

Sibiriniai trėmimai buvo prisimin
ti birželio 12 d. prie paminklo žuvu
sioms Kanados kariams. Gausiai su
sirinko lietuviai, latviai ir estai su 
tautinėm vėliavom ir padėjo gėlių 
vainiką. Pagrindinę kalbą pasakė 
Peeter Moldre, Baltiečių Federaci
jos pirmininkas.

Kanados parlamento atstovas John 
Caccia savo kalboje pareiškė užuo
jautą ir palinkėjo, kad baltiečių tau
tos vėl atgautų laisvę bei nepriklau
somybę ir sulauktų demokratiško 
gyvenimo. Po minėjimo visi nužygia
vo į katedrą pamaldoms, kurias lai
kė baltiečių kunigai. Lietuviams at
stovavo kun. J. Kubilius, kuris pa
sakė ir pamokslą. Pamaldose giedo
jo solistė Gina Čapkauskienė ir Auš
ros Vartų vyrų okotetas. Ypač didin
gai skambėjo “Mano protėvių žemė” 
— Budriūno. Vargonavo M. Roch. 
Taip pat gražiai viedojo ėstų choras, 
vadovaujamas K. J. Raudscpps, ir 
latvių vyrų choras, vadovaujamas 
muz. D. Vitols.

Minėjime dalyvavo ir kitų tauty
bių atstovai.

Kun. Stasys Kulbis, ilgesniam lai
kui yra išskridęs į Britanijos Londo

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus" 7223545

[Ft/ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

i mi ■= K1ŪDUREHUŪ LIETINIU 
LITAS HREDITŪ UNIJH
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6%
Taupomąsias s-tas 10.75%-
Pensijų planas 12.25%
Term. ind. 1 m. 11.25%

* Nuo liepos 1 d. 9.75%

Duoda nemokamo gyvybės drauda 
iki $2,000 už taup. s tos sumas.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro/'

Brangiai DUKRELEI mirus,

prof. dr. ADOLFĄ ir JADVYGĄ DAMUŠIUS ir šeimą

bei artimuosius giliai užjaučiame —

Pabaltijo Moterų Tarybos Kanadoje 
garbės pirmininkei

a.a. EMILIJAI JURKEVIČIENEI -
YURKUS

mirus, jos vyrui JUOZUI YURKUI nuširdžią užuo
jautą reiškia —

metų
asme-

Kara-

Keletas, torontiečių birželio 
21-22 savaitgalyje lankėsi 
Windsore, kur dr. Česlovas ir 
Joana Kūrai minėjo savo sū
naus Pauliaus universitetinių 
studijų bei Virginijos gimnazi
jos kurso pabaigtuves ir savo 
vedybinio gyvenimo 30 
sukaktį. Dalyvavo apie 60 
nų.

Iš tautybių savaitės — 
vano pasitraukė du paviljonai 
— estų ir ispanų. Estų paviljo
nas “Tallin” pradėjo veikti bir
želio 18 d. ir veikė iki birželio 
21 d. vakarais Estų Namuose 
Estai šiais metais rengia Pasau
lio Estų Dienas Švedijoje birže
lio pabaigoje — liepos pradžio
je. Ten jie sutelkė visas savo 
kultūrines pajėgas. Ispanai no
rėjo dalyvauti Karavane, bet 
pasivėlino Įsiregistruoti. Jų pa
viljonas įrengtas 559 College,

Toronte daug kas sielojasi 
Vasario 16 gimnazija. Patirta, 
kad atsistatydinus ilgamečiam 
jos direktoriui V. Natkevičiui, 
nauju direktoriumi pakviestas 
pedagogas Jonas Kavaliūnas iš 
Čikagos, JAV Lietuvių Bend- 

FrąnU^ruomenės švietimo tarybos pir- 
.r.orhininkas, dėstęs vokiečių kalbą 

f ^nygų ,/ąn|erikiečių mokyklose.

ną pavaduoti klebono kun. dr. Sake- 
vičiaus. Be kasdieninių lietuvių pa
rapijos darbų, kun. St. Kulbis akty
viai dalyvauja ir lietuvių gyvenime: 
buvo nuvykęs laikyti Mišių į skautų 
savaitgalio stovyklą Vid. Anglijoje, 
dalyvavo metiniame Anglijos lietu
vių suvažiavime Lietuvių Sodyboje, 
kur atnašavo Mišias ir pasakė pa
mokslą,.

Auksinio Amžiaus Klubas “Rūta” 
surengė išvyką į garsią Cap-de-la- 
Madeleine šventovę.. Mišias atnaša
vo kun. J. Kubilius, vargonavo sesuo 
Teresė, o dalyviai giedojo tradicines 
giesmes.

Po Mišių buvo atlikti Kryžiaus Ke
liai. Tai priminė kryžių dieną nepri
klausomoje Lietuvoje. Dalyviai ap
žiūrėjo garsiąją baziliką ir kitas įdo
mesnes vietas.

Rimantas Ališauskas, antrasis Au
gustino ir Stasės Ališauskų sūnus, 
baigė McGill universitete laukinės 
gyvūnijos tyrinėjimų mokslus 
(Wildlife Management). Atostogų 
metu išvyko į Manitoba dirbti lau
kinių vandens paukščių tyrinėjime. 
Nuo rudens magistro laipsniui ruo
šis Western universitete Ontario 
Londone. K.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 16%
Nekiln. turto nuo ............  13.25%
čekių kredito ................................ 18%
Investacines nuo ....................15.25%

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

Balys ir Ludmila Balaišiai

Pabaltijo Moterų Tarybos 
lietuvių grupė

Teisininkas Jonas Kutra iš 
Kalifornijos lankėsi pas savo 
pažįstamus tautiečius, dalyvavo 
pamaldose, apžiūrėjo lietuvių 
centrus. Lydimas E. ir V. Smil
gių, svečias aplankė “Tėviškės 
žiburius” ir tapo jų prenume
ratoriumi, Jis ne tik skaito lie
tuvišką spaudą, bet . ir joje 
bendradarbiauja.

“The Toronto Sun” VI. 19 iš
spausdino žurnalisto Marcus 
van Steen straipsnį “Not a rip
ple”, kuriame gvildena naują 
knygą “In Defense of the Uk
rainian Cause”, kurios autorius 
yra Roman Rakhmanny, gyve
nantis Montrealyje. Joje nušvie
čiama ukrainiečių ^tautos kova 
už laisvę nuo 1654 m., kai Uk
rainą užėmė Rusijos imperato
rė Kotryna Didžioji. Knygoje 
rašoma ir apie kanadiečius: esą 
jie lengvapėdiškai priima sovie
tu skleidžiamą propagandą, kad 
ukrainiečiai yra patenkinti sa
vo būkle Sov. Sąjungoje. Kana
diečiai. norėdami išlaikyti gerus 
santykius su Maskva, užsimer
kia ir palieka 40 milijonų ukrai
niečių savo likimui.

• Laisvos spaudos siekis — laisva 
Lietuva


